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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٢٥

      ٤٤النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  االتفاقيةمن 

  بلجيكا: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنة يف التقريرْين الدوريني الثالث والرابع اجملـتمعني يف وثيقـة واحـدة،         -١

 ٢ املعقـودتْين يف   ١٥٢٣ و ١٥٢١، يف جلـستْيها     )CRC/C/BEL/3-4(املقدَّمني من بلجيكا    
يونيـه  /يـران  حز ١١، املعقـودة يف     ١٥٤١، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠

  مقدِّمة   - ألف  
ترّحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرْيها الدوريني الثالث والرابع اجملـتمعني يف              -٢

-CRC/C/BEL/Q/3(وثيقة واحدة وبالردود اخلطّية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنـة            

4/Add.1(    وتعرب اللجنة كذلك   .  يف الدولة الطرف على حنو أفضل      ، اليت أتاحت فهم احلالة
عن تقديرها لوجود وفد الدولة الطرف الذي ميثل قطاعات متعدِّدة وللحوار الصريح واملنفتح             

  .الذي أجرته مع الوفد
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ بـاالقتران               -٣

 املقدَّم من الدولة الطرف فيما يتصل       يت اعُتمدت بشأن التقرير األوَّيل    ية ال مع مالحظاهتا اخلتام  
بالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال           

وبشأن ) CRC/C/BEL/OPSC/CO/1(يف البغاء ويف املواد اإلباحية، بصيغته الواردة يف الوثيقة          
 املقدَّم من الدولة الطرف فيما يتصل بالربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق            التقرير األوَّيل 
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 ٩يف  ) CRC/C/OPAC/BEL/CO/1(الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعـات املـسلّحة          
 . ٢٠٠٦يونيه /حزيران

 م الذي أحرزته اّتخذهتا الدولة الطرف والتقدُّتدابري املتابعة اليت  - باء  

  : لماً مع التقدير باعتماد ما يليحتيط اللجنة ع  -٤
 الـذي   ٢٠٠٣فربايـر   / شباط ٢٥الربوتوكول امللحق بالقانون الصادر يف        )أ(  

 تـشرين   ١١إىل صـلب تـشريع الدولـة الطـرف يف           " اإلعاشة املعقولة "أدخل مفهوم   
 الرامي إىل حتسني االندماج االجتماعي واملهين لألشخاص ذوي اإلعاقة         ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

يق توفري اإلعاشة املعقولة لألماكن اليت يرتادوهنا لغرض املشاركة يف احليـاة النـشطة   عن طر 
  واجلماعية للمجتمع؛

 الذي يعـزِّز الوصـاية      ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٨والقانون اجلديد الصادر يف       )ب(  
 املشتركة على األطفال الذين انفصل أبوامها؛ 

الذخائر القابلة للتشظِّي الصادر    والقانون الذي حيظر استخدام وإنتاج ونقل         )ج(  
 ؛ ٢٠٠٦يف عام 

  .  بشأن االّتجار بالبشر٢٠٠٥أغسطس / آب١٠والقانون الصادر يف   )د(  
  :كما ترّحب اللجنة بالتصديق على ما يلي  -٥

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال            )ه(  
  ؛ ٢٠٠٦مارس / آذار١٧اد اإلباحية، يف يف البغاء ويف املو واستغالل األطفال

 ٢واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري، يف            )و(  
  ؛ ٢٠٠٩يوليه /متوز

اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبنِّي على الصعيد           و  )ز(  
  ؛٢٠٠٥مايو / أيار٢٦، يف ١٩٩٣الدويل لعام 

 وخباصـة النـساء     ،جار باألشـخاص   منع وقمع ومعاقبة االتّ    بروتوكولو  )ح(  
، ٢٠٠٠، لعـام  مة عرب الوطنية ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّ       املكمِّ ،واألطفال

  ؛ ٢٠٠٤أغسطس / آب١١يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد           و  )ط(  

  ؛ ٢٠٠٤نيه يو/ حزيران١٧، يف املرأة
اتفاقية الهاي بشأن الوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ         و  )ي(  

  .٢٠٠٣أبريل / نيسان١والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية والتدابري حلماية األطفال، يف 
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      / أيـار  ١٧وترّحب اللجنة أيضا بتعيني أمني مظامل يف اجملتمع احمللّـي األملـاين يف                -٦
، وباعتماد خطة العمـل     ٢٠٠٦، وبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل يف عام         ٢٠١٠مايو  

  .  ٢٠١٢-٢٠٠٥الوطنية لألطفال للفترة 

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  -جيم   

  )فاقيةمن االت ٤ من املادة ٦؛ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً    
 الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت      ةترّحب اللجنة باجلهود املبذولة من ِقبل الدول        -٧

بيد ). CRC/C/15/Add.178 (٢٠٠٢أبدهتا اللجنة بشأن التقرير الثاين للدولة الطرف يف عام          
 .أن بعض التوصيات مل حتظ مبا يكفي من املتابعة

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصـيات              -٨
الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف اليت مل ُتنفَّـذ       
بعد، أو مل ُتنفَّذ مبا يكفي، من ضمنها التوصيات املتصلة على وجه اخلصوص بالتنـسيق،               

بيانات، والتمييز ضّد األطفال الذين يعيشون يف حالة الفقر، وحّق الطفـل يف أن              ومجع ال 
 اللجنة نظـر    تويف هذا السياق، تلف   . ُتسَمع آراؤه، والعقاب البدين، وعدالة األحداث     

ن تدابري التنفيذ العامـة التفاقيـة       أبش) ٢٠٠٤(٥الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       
  .حقوق الطفل

  واإلعالناتالتحفّظات     
 بـشأن مبـدأ عـدم       ٢تالحظ اللجنة متّسك الدولة الطرف بإعالهنا املتعلق باملادة           -٩

التمييز، الذي يقيِّد متّتع األطفال غري البلجيكيني باحلقوق الواردة يف االتفاقية، وإعالهنا املتعلق             
  . بشأن مراجعة القرارات اجلزائية من ِقبل هيئة قضائية عليا٤٠باملادة 
ويف ضوء إعالن   ) ٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.178 (نسجاماً مع توصيتها السابقة   ا  -١٠

 اللجنة الدولة الطرف بتعجيل العملية اإلجرائيـة لـسحب          توصيوبرنامج عمل فيينا،    
  . من االتفاقية٤٠ و٢إعالنيها املتصلني باملادتني 

  شريعاتالت    
رف ملواءمة تشريعاهتا مع مبـادئ       الط ةبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدول        -١١

وأحكام االتفاقية، فإهنا تالحظ أيضاً تفاوت التطّورات التشريعية فيما بني اجملتمعات احمللّيـة             
الثالثة، وهو ما خيلق حاالت ال يتمّتع فيها األطفال يف بعض اجملتمعات احمللّية بكامل جمموعة               
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وعلى وجه اخلصوص، تشعر اللجنـة      .  البلد احلقوق اليت يتمّتع هبا األطفال اآلخرون يف أحناء       
بالقلق إزاء عدم مواكبة التطّور التشريعي يف اجملتمع احمللّي الناطق باألملانية التطّور التشريعي يف           

 .اجملتمعني احمللّيني اآلخرين

توصي اللجنة الدولة الطرف باّتخاذ مجيع التـدابري الالزمـة لـضمان توافـق                -١٢
وائح اإلدارية يف مجيع جمتمعاهتا احمللّية توافقاً تاماً مـع أحكـام            التشريعات فضالً عن الل   

 .ومبادئ االتفاقية

  التنسيق    
، فإهنا تشعر   ٢٠٠٦بينما ترّحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل يف عام             -١٣

  . بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق على املستوى الوطين لتنفيذ االتفاقية
 الطرف بإقامة نظام فعَّال لتنسيق عملية تنفيـذ االتفاقيـة           ةدولتوصي اللجنة ال    -١٤

وضمان تعاون آليات التنسيق املنشأة على املستوى االّتحادي واملستوى احمللّي حىت ميكن            
 .حتقيق سياسة شاملة ومّتسقة بشأن حقوق الطفل

  خطة العمل الوطنية لألطفال    
، CRC/C/OPAC/BEL/CO/1(وصـياهتا   سف إزاء عدم تنفيـذ ت     تشعر اللجنة بعميق األ     -١٥

وعلى وجه اخلصوص، تشعر اللجنة بـالقلق       . بشأن وضع خطة عمل وطنية لألطفال     ) ٩الفقرة  
 على غايـات أو أهـداف أو        ٢٠١٢-٢٠٠٥لعدم احتواء خطة العمل الوطنية لألطفال للفترة        

 سـبيل حتقيـق     مؤشِّرات أو جداول زمنية واضحة، أو على أي آلية لرصد ما ُيحرز من تقّدم يف              
وإذ تأخذ اللجنة يف اعتبارهـا احلاجـة إىل         . الغايات، أو على أي ميزانية حمدَّدة ُمخصَّصة للخطة       

املضي قدماً بالسياسات الرامية إىل احلّد من الفقر والفوارق األخرى يف البلد اليت تؤثِّر تأثرياً مباشراً                
سة العامة للتنمية وبيئة التخطيط هلـذه   يف األطفال، فإهنا تعرب كذلك عن قلقها لكون إطار السيا         

  . السياسة العامة يف الدولة الطرف ال يأخذان خطة العمل الوطنية لألطفال يف االعتبار
 : توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي  -١٦

أ من ختطيط التنمية،     الوطنية لألطفال جزءاً ال يتجز     أن تشكِّل خطة العمل     )أ(  
  األطفال وتأخذ يف االعتبار الواجب البيئات اإلقليمية املختلفة؛ حبيث ترتكز على حقوق 

وأن حتدِّد خطة العمل الوطنية لألطفـال غايـات وأهـداف ومؤشِّـرات            )ب(  
        وجداول زمنية معّينة وإقامة آلية رصد لتقييم مـا ُيحـرز مـن تقـّدم ولتحديـد أوجـه                   

 القصور احملتملة؛

يف إطار امليزانية لتنفيذ خطة العمل الوطنيـة        وأن ُتتاح خمصَّصات وافية       )ج(  
  تنفيذاً كامالً؛ 
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وأن ُتؤخذ يف احلسبان مبـادئ وأحكـام االتفاقيـة، وبروتوكوليهـا              )د(  
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف      " عامل صاحل لألطفال  "االختياريني، وخطة العمل بعنوان     

عـامل صـاحل    "ن اسـتعراض    ، وكذلك إعال  ٢٠٠٢مايو  /يف أيار ُعقدت  دورة استثنائية   
  . ٢٠٠٧لعام " ٥ + لألطفال

  الرصد املستقلّ    
بينما تالحظ اللجنة وجود مؤسسات منفصلة تابعة ألمني املظامل يف اجملتمعات احمللّية              -١٧

الفلمنكية والفرنسية واألملانية، فإهنا تشعر بالقلق لكون تفـاوت التـشريعات والواليـات             
ت، وكذلك وجود مؤسستني منفصلتني تابعتني ألمني املظامل   والقدرات اخلاصة بتلك املؤسسا   

على املستوى االّتحادي، قد حيرم األطفال يف مجيع أحناء الدولة الطرف من التمّتع باملـساواة              
   .يف محاية حقوقهم واالستجابة لشكاواهم

 حتثّ اللجنة الدولة الطرف على مواءمة الواليات املُسندة إىل املؤسسات التابعـة          -١٨
ألمني املظامل وعلى ضمان التنسيق على حنو واٍف بني هذه املؤسسات على مستوى اجملتمع              
احمللّي، وكذلك فيما بني املؤسسات التابعة ألمني املظامل العاملة على املستويني االّتحـادي             

وحتثّ كذلك الدولة الطرف على ضمان إمكانية وصول األطفـال إىل           . واجملتمعي احمللّي 
تابعة ألمني املظامل وختويل هذه املؤسسات صالحيات تلقِّي الشكاوى املتعلقة          املؤسسات ال 

بانتهاكات حقوق األطفال والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصلحة الطفل ومعاجلتها علـى            
  .حنو فعَّال

  ختصيص املوارد    
ارنةً تشعر اللجنة بالقلق لكون اإلنفاق االجتماعي يف الدولة الطرف منخفضاً نسبياً مق             -١٩

بسائر بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ولكون نسبة األطفال الذي يعيشون             
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقهـا      . يف حالة الفقر مرتفعة بل وشهدت زيادة يف السنوات األخرية         

يف إزاء عدم وجود حتليل متساوق خاص بامليزانية وتقييم األثر ذي الصلة على حقوق الطفـل                
الدولة الطرف، األمر الذي جيعل من الصعب حتديد اإلنفاق املُخصَّص لألطفال على املستويني             

  .الوطين واجملتمعي احمللّي وكذلك تقييم أثر االستثمارات العامة على حياة األطفال
حتثّ اللجنة الدولة الطرف، آخذة يف احلسبان توصيات اللجنة اليت اعُتمـدت              -٢٠

 - حول ختصيص املـوارد حلقـوق الطفـل          ٢٠٠٧العامة يف عام    عقب يوم مناقشتها    
 : على ما يلي، )CRC/C/46/3 انظر (مسؤولية الدول

استخدام هنج مراعاة حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة من خـالل              )أ(  
واستخدام املوارد لألطفال على نطاق امليزانية، مبا يتيح، بالتايل،         ختصيص  تنفيذ نظام لتتبُّع    

كما حتثّ اللجنة على استخدام نظام التتبُّـع هـذا          . االستثمار يف جماالت األطفال   رؤية  
 الستثمارات يف أي قطاع من القطاعـات للكيفية اليت ميكن أن تؤثِّر هبا ا    إلجراء تقييمات   
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 قياس األثر املتباين هلذه االستثمارات على مبا يكفلملصاحل الفضلى للطفل، ا على حنو خيدم
  ان؛الفتيات والفتي

التـأثُّر  وضمان محاية بنود امليزانية ذات األولية اخلاصة باألطفال مـن             )ب(  
  مستويات املوارد؛يفات يريالتغب

وضمان عملية امليزنة على حنو يتَّسم بالشفافية والتشاركية، من خـالل             )ج(  
احلوار واملشاركة على مستوى اجلمهور، وخباصة من ِقبل األطفال، وألغراض املـساءلة            

  صحيحة من ِقبل السلطات احمللية؛ ال
احملرومني أو األطفال   بشأن  امليزانية ذات بعد استراتيجي     يف  وحتديد بنود     )د(  

وللحاالت اليت قد تقتضي اّتخـاذ تـدابري        الذي يوجدون يف حاالت خاصة من الضعف        
ـ     امليزانية تلك من التأثُّر حىت    اجتماعية إجيابية وضمان محاية بنود       ات  يف حـاالت األزم

  .االقتصادية أو غريها من حاالت الطوارئ

  مجع البيانات    
بينما ترّحب اللجنة باملرفقات اإلحصائية املقدَّمة مع الردود على قائمة املسائل، فإهنا              -٢١

أ يف مجع البيانات، الذي ال يغطِّـي مجيـع جمـاالت             تشعر بالقلق إزاء النهج املُجز     ما زالت 
كما تشعر اللجنـة  . ساوٍ على املستويني اإلقليمي واجملتمعي احمللّياالتفاقية وال ُينفَّذ بشكل مت  

بالقلق لعدم تزويد اللجنة الوطنية حلقوق الطفل باملوارد الالزمة هلا لالضطالع مبـسؤوليتها             
  .بشأن تنسيق مجع البيانات

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف عملية إنشاء آليـة دائمـة جلمـع               -٢٢
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان توفري مـوارد          . لى املستوى الوطين  البيانات ع 

بشرية ومالية كافية للجنة الوطنية حلقوق الطفل مبا يلزم لتنسيق عملية مجع البيانات عن              
 هبدف إجيـاد    ٢٠٠٩يف عام   األطفال، وخباصة لدعم أنشطة الفريق العامل الذي أنشئ         

 أن ُيستخدم كأساس إلجراء دراسات مقارنة يف مجيـع          د جلمع البيانات ميكن   حَّنظام مو 
 .املناطق واجملتمعات احمللّية للدولة الطرف

  النشر ورفع مستوى الوعي    
بينما تالحظ اللجنة املبادرات اليت اّتخذهتا الدولة الطرف لنـشر االتفاقيـة ورفـع               -٢٣

طفال من االتفاقيـة،    مستوى الوعي هبا، ال سيما املنشور الذي حيتوي على صيغة مالئمة لأل           
فإهنا تأسف لعدم قيام الدولة الطرف بأنشطة لنشر االتفاقية ورفع مستوى الوعي هبا بأسلوب              

  . منهجي وهادف
، )٢٦ و ١٧، الفقرتـان    CRC/C/15/Add.178 (انسجاماً مع توصياهتا الـسابقة      -٢٤

فاقيـة  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان أن تكون مجيع أحكـام االت            
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معروفة ومفهومة على نطاق واسع لدى الكبار واألطفال على حّد سواء، وبأن تراعـي،              
من أجل حتقيق هذا اهلدف، االقتراحات اليت تقدَّم هبا إىل اللجنة أطفال وشباب يعيشون               

 .٢٠١٠فرباير /يف بلجيكا يف إطار تقريرهم األول املؤرَّخ شباط

  التدريب    
فيذ بعض األنشطة التدريبية، فإهنا تشعر بالقلق لكـون هـذا           بينما تالحظ اللجنة تن     -٢٥

التدريب ال يشمل مجيع املهنيني العاملني من أجل األطفال ومعهم وال يتضمَّن بـشكل واٍف            
كما تؤكِّد اللجنة من جديد قلقها لكون التثقيف يف جمـال حقـوق             . مجيع أحكام االتفاقية  

ءاً من املنهاج الدراسي يف املدارس على نطاق        اإلنسان ما زال ال يشكِّل على حنو صريح جز        
  .الدولة الطرف

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على االضطالع بربامج تثقيفية وتدريبية منهجيـة             -٢٦
تتناول مبادئ وأحكام االتفاقية ألغراض األطفال واآلباء ومجيع الفئات املهنية العاملة من            

امني واملسؤولني املعنـيني بإنفـاذ القـانون         واحمل ةأجل األطفال ومعهم، مبا يشمل القضا     
وتدعو اللجنة الدولة   . واملعلِّمني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية والعاملني االجتماعيني       

الطرف إىل إدخال التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق األطفال، ضـمن               
 .املناهج الدراسية جلميع املدارس االبتدائية والثانوية

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف مع اجملتمع املدين، مبا يشمل متثيله داخل               -٢٧

بيد أن اللجنة تأسف لكـون مـسامهة        . اللجنة الوطنية حلقوق الطفل ومشاركته يف عملها      
  .اجملتمع املدين يف تقرير الدولة الطرف مل ُيعبَّر عنها بالقدر الكايف

 الطرف بتقوية جهودها الرامية إىل تعزيز مشاركة        ةتوصي اللجنة بأن تقوم الدول      -٢٨
 النشطة واملنهجية، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وروابط األطفال، يف             املدين اجملتمع

 يتم على حنو كامل أخذ هـذه املـسامهة يف           ترويج وتنفيذ حقوق األطفال، وضمان أن     
يف مرحلة ختطيط السياسات ومتابعة املالحظات اخلتامية اليت تضعها         نها  االعتبار والتعبري ع  

 .اللجنة وإعداد التقرير الدوري القادم

  التعاون الدويل    
 وبـصوغ ورقـة     ٢٠٠٥ترّحب اللجنة بقانون التعاون اإلمنائي البلجيكي لعـام           -٢٩

هنا تأسـف لكـون   بيد أ. ٢٠٠٨استراتيجية بشأن حقوق الطفل أِحيلت إىل الربملان يف عام  
    - عدا عن بعض انتهاكات حمدَّدة متّسها مثل استخدام اجلنود األطفـال             -حقوق األطفال   

، ٢٠٠٩وتالحظ اللجنة أيضاً أنـه، يف عـام         . ال يبدو أهنا ُتراعى يف صلب التعاون اإلمنائي       
 الدوليـة    يف املائة من ناجتها احمللّي اإلمجايل لتقدمي املساعدة        ٠,٥٥خصَّصت الدولة الطرف    
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يف املائة مـن     ٠,٧ دولياً يف هذا الصدد بنسبة        نفسها ببلوغ اهلدف املتفّق عليه     وأهنا ألزمت 
  .٢٠١٠الناتج احمللّي اإلمجايل حبلول عام 

 يف املائة مـن     ٠,٧حتثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بلوغ نسبة            -٣٠
كما تشجِّع الدولة   . اوزها إذا أمكن ذلك   ، بل جت  ٢٠١٠الناتج احمللّي اإلمجايل حبلول عام      

أن يصبح إعمال حقوق الطفل إحدى أعلى أولويات اتفاقات التعاون       ضمان  الطرف على   
وعند قيام الدولة الطرف بذلك، تقتـرح اللجنـة أن          . الدويل القائمة مع البلدان النامية    

حقـوق  بشأن  جنة  تراعي الدولة الطرف املالحظات اخلتامية والتوصيات اليت وضعتها الل        
 . الطفل فيما خيص البلد املتلقِّي املعين

  ) من االتفاقية١٢؛ و٦؛ و٣؛ و٢املواد ( العامة املبادئ  -٢  

  عدم التمييز    
  تالحظ اللجنة املبادرات اليت اّتخذت على مستوى اجملتمع احمللّي ملكافحة التمييـز،              -٣١

ؤكِّد من جديد قلقها الشديد إزاء تعدُّد       بيد أن اللجنة ت   . ال سيما بشأن احلصول على التعليم     
أشكال التمييز اليت يتعّرض هلا األطفال الذين يعيشون يف حالة الفقر يف الدولة الطـرف، وال              

كما تشعر اللجنـة    . سيما فيما يتعلق حبصوهلم على التعليم والرعاية الصحية وفرص الترفيه         
 .ل ذوو اإلعاقة واألطفال من أصل أجنيببالقلق إزاء استمرار التمييز الذي يعاين منه األطفا

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مجع بيانات تفصيلية لـتمكني الرصـد الفعَّـال            -٣٢
ييز، مبا يف ذلك  تتناول مجيع أشكال التمةوالعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملالفعلي للتمييز 

 يف حـاالت ضـعف      تعدِّدة من التمييز ضّد مجيع فئات األطفال الذي هـم         املشكال  األ
ومكافحة املواقف اجملتمعية التمييزية، ال سيما جتاه األطفال الذي يعيشون يف حالة الفقـر              

 .واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال من أصل أجنيب

  املصاحل الفضلى للطفل    
بينما تالحظ اللجنة أن مبدأ املصاحل الفضلى للطفل مت إدخاله ضـمن التـشريعات                -٣٣

 األول، التبنِّي وعالوات األسرة للموظفني، فإهنا تعرب عن القلق لكون هذا            بشأن، يف املقام  
 .املبدأ ما زال غري ُمعبَّر عنه كمبدأ عام يف إطار التشريعات املتعلقة باألطفال

 الطرف باّتخاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان جتسيد مبـدأ          ةتوصي اللجنة الدول    -٣٤
 من االتفاقية، على حنو واٍف يف مجيـع األحكـام           ٣ادة  املصاحل الفضلى للطفل، وفقاً للم    

القانونية، وكذلك يف القرارات القضائية واإلدارية واملشاريع والربامج واخلدمات الـيت           
   .يكون هلا تأثري على األطفال
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  احترام آراء الطفل     
 خمتلـف   ترّحب اللجنة باملبادرات املتعدِّدة اليت اّتخذت لتعزيز مشاركة األطفال يف           -٣٥

برملـان  "اجملاالت، ال سيما مشاركتهم يف أعمال اللجنة الوطنية حلقوق الطفل واسـتحداث    
بيد أن اللجنة تالحظ بقلـق أن األطفـال         . ٢٠٠٥يف اجملتمع احمللّي األملاين يف عام       " الطلبة

. تبارالبلجيكيني يشعرون أن آراءهم بشأن املسائل اليت هتّمهم مباشرةً نادراً ما ُتؤخذ يف االع             
كما تشعر اللجنة بالقلق لكون األطفال الذي هم يف حاالت ضعف، أي الذين يعيـشون يف              
حالة الفقر واألطفال ذوو اإلعاقة واألطفال يف مؤسسات الطب النفسي غالباً ما ُيستبعدون             

وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لكون مشاركة األطفال        . من املبادرة القائمة على املشاركة    
  .تقدمي التقارير مل تعد تلقى تأييداً من احلكومة االّتحادية أو اجملتمع احمللّي الفلمنكييف عملية 

) ٢٠٠٩(١٢تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقـم              -٣٦
بشأن حق الطفل يف أن ُتسمع آراؤه وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف ضمان إعمـال               

  مجيـع   من االتفاقية وتعزيـز مـشاركة      ١٢ؤه وفقاً للمادة    حق الطفل يف أن ُتسمع آرا     
 مع إيالء   -األطفال يف مجيع مستويات احلكومة وداخل األسرة واملدارس واجملتمع احمللّي           

كما تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل        . اهتمام خاص لألطفال الذين يف حاالت ضعف      
 .مواصلة دعم مشاركة األطفال يف عملية تقدمي التقارير

تالحظ اللجنة كذلك بقلق أن الدولة الطرف مل تّتخذ التدابري الالزمة لتنفيذ توصيتها   -٣٧
بشأن حق الطفل يف أن ُتسمع آراؤه يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، مع بقاء التنفيذ يف هذا   

ويساورها أيضاً القلق لكون واجب القضاة الشباب الـذي         . الصدد استنسابياً إىل حّد كبري    
 سنة فيما يتعلـق بـاحلق يف        ١٢ضيهم االستماع إىل األطفال الذين تزيد أعمارهم على         يقت

 . اإلقامة واحلق يف الزيارة التفقّدية يف حاالت الطالق ليس نافذاً يف املمارسة العملية

بأن ) ٢٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.178(تؤكِّد اللجنة من جديد توصيتها السابقة         -٣٨
حتكم اإلجراءات املتَّبعة يف احملاكم واإلجراءات اإلداريـة للطفـل   تكفل التشريعات اليت  

 . القادر على تكوين آرائه الذاتية احلق يف التعبري عن تلك اآلراء وبأن ُتوىل األمهية الواجبة

  ) من االتفاقية)أ(٣٧؛ و١٧ إىل ١٣؛ و٨؛ و٧واد امل(احلقوق املدنية واحلّريات   - ٣  

  العقاب البدين    
للجنة بالقلق لكون الدولة الطرف مل تّتخذ التدابري الالزمـة للتأكّـد مـن أن               تشعر ا   -٣٩

  . العقاب البدين يف األسرة وأماكن رعاية األطفال غري املؤسسية حمظور صراحةً مبوجب القانون
بشأن حق الطفل يف احلمايـة مـن        ) ٢٠٠٦(٨يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٤٠

توصـياهتا الـسابقة    العقـاب القاسـي أو املهـني و    من أشـكال هغريالعقاب البدين و  
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)CRC/C/15/Add.178   فإهنا حتثّ الدولة الطرف على حظـر العقـاب          ))أ(٢٤، الفقرة ،
البدين لألطفال يف مجيع األماكن، ويف مقدِّمتها داخل األسرة ويف أماكن رعاية األطفـال              

ـ  كما توصي اللجنة.  أولوية ذاتغري املؤسسية باعتبار ذلك مسألة     ة بأن تـضطلع الدول
لوالدين لضمان استخدام أشـكال     االطرف حبمالت لرفع مستوى الوعي وبرامج تثقيف        

 .بديلة من التأديب خالية من العنف، بأسلوب متساوق مع الكرامة اإلنسانية للطفل

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال    
 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥يف  ترّحب اللجنة باعتماد خطة عمل جديدة         -٤١

، وتوخِّي توسـيع نطاقهـا      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ملكافحة استخدام العنف داخل األسرة، للفترة       
ليشمل أنواعاً أخرى من استخدام العنف على أساس نوع اجلنس، مثل تـشويه األعـضاء               

 بيد أن اللجنة تعرب كذلك عن القلـق       . التناسلية لإلناث والزواج القسري وجرائم الشرف     
إزاء عدم وجود مالجئ إليواء ضحايا العنف من النساء وأطفاهلن يف احلـاالت العاجلـة يف       

   . منطقة بروكسل
 الطرف على القيام على وجه السرعة بوضـع اسـتراتيجية           ةحتثّ اللجنة الدول    -٤٢

وطنية شاملة ومنّسقة ملكافحة استخدام مجيع أشكال العنف ضّد النساء والفتيات علـى             
، CEDAW/C/BEL/CO/6( اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       به   حنو ما أوصت  

كما تدعو الدولة الطرف إىل ضمان توفّر أمـاكن إقامـة           . ٢٠٠٨يف عام   ) ٣٢الفقرة  
 . متخصِّصة يف حاالت الطوارئ للنساء وأطفاهلن يف كافة أحناء أراضيها

، )A/61/299(ضـّد األطفـال     وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف          -٤٣
توصي اللجنة بأن تّتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف             
تقرير اخلبري املستقلّ املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفـال، يف              

يا الوسطى، اليت   حني تأخذ يف احلسبان نتائج وتوصيات املشاورات اإلقليمية ألوروبا وآس         
وعلى وجه اخلـصوص،    . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٧ إىل   ٥ُعقدت يف ليوبليانا، يف الفترة من       

  :  توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية

 حظر مجيع أشكال العنف ضّد األطفال؛  )أ(  

  الترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي؛   )ب(  
  توفري خدمات اإلصالح وإعادة اإلدماج االجتماعي؛   )ج(  
  استحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحوث؛  )د(  
استخدام التوصيات كأداة للعمل، بالشراكة مع اجملتمع املدين وال سيما            )ه(  

مبشاركة األطفال، لضمان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنـف البـدين واجلنـسي               
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سي واإلساءة ولكسب الزخم إلجراءات ملموسة، وعند االقتـضاء، إلجـراءات           والنف
  حمدَّدة اآلجال تكفل منع مثل هذا العنف وتلك اإلساءة والتصدِّي هلما؛

  . دعم املمثِّل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضّد األطفال  )و(  

؛ ١١-٩؛ و )٢-١ن  الفقرتا (١٨؛ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٤  
  ) من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة (٢٧؛ و٢٥؛ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية
بينما تعترف اللجنة بأن اخلدمات االجتماعية لألسرة واألطفال متاحة على نطـاق              -٤٤

 حيتاجون إىل مساعدة عاجلة ُيوضعون على       نواسع، فإهنا تالحظ أن العديد من األطفال الذي       
وتعرب اللجنة عن القلق لكون     . حصول على خدمات اجتماعية مناسبة    قوائم انتظار طويلة لل   

 ٢٧,٢اإلمداد خبدمات رعاية الطفل احلالية بعيدة عن تلبية االحتياجات؛ فال ُتلبَّى منها سوى       
يف املائة يف اجملتمع احمللّي الفرنسي ويعود السبب يف ذلك بصورة رئيسية إىل عـدم كفايـة                 

وتعرب اللجنة عن القلق من أن النقص يف التمويل يؤثِّر على . لطفلالتمويل املُخصَّص لرعاية ا 
كما تشعر بـالقلق    . وجه اخلصوص يف أطفال األسر األكثر حرماناً واألطفال ذوي اإلعاقة         

 تابعوا التدريب بشأن رعاية     نألنه، يف فالندرز، كان عدد املوظفني املعنيني برعاية الطفل الذي         
 .  يف املائة٨٠الطفل أقلّ من 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حبوث شاملة حول األسباب اليت تـستدعي              -٤٥
كما تدعو اللجنة   .  للحصول على خدمات اجتماعية مناسبة     ةوجود قوائم االنتظار الطويل   

الدولة الطرف إىل أن تنشئ على وجه السرعة املزيد من خدمات رعاية الطفل وأن تكفل               
األطفال بصرف النظر عن احتياجاهتم التعليمية اخلاصة أو        جلميع  احلصول عليها   إمكانية  

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تزويد األطفال     . االقتصادية ألسرهم  - احلالة االجتماعية 
رعاية الطفل باملساعدة اخلاصة اليت حيتاجون إليهـا        مؤسسات   يف    املُوَدعني ذوي اإلعاقة 

وظفني ُمدرَّبني وتعزيز تنميـة الطفولـة       وضمان توفري خدمات رعاية الطفل عن طريق م       
 .املبكِّرة، وذلك يف ضوء مبادئ وأحكام االتفاقية

   بيئة أسرية  العيش يفاألطفال احملرومون من    
تشعر اللجنة بالقلق لكون إجراءات رعاية الطفل ما زالت تركِّز يف املقام األول على                -٤٦

ماعية ولكون اجملتمع احمللّي الفرنسي يشهد      إيداع األطفال يف مؤسسات اإلقامة للرعاية االجت      
 سنوات ممن ُيوَدعون يف تلك      ٣أعلى معّدل يف أوروبا لعدد األطفال الذين تقلّ أعمارهم عن           

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء قوائم االنتظار الطويلـة لإليـداع يف تلـك              . املؤسسات
  . املؤسسات وتواتر التغيريات يف عملية اإليداع
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 اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف إطارها القـانوين ملنـع إيـداع               توصي  -٤٧
األطفال يف املؤسسات وأن تقوم، من أجل حتقيق هذا اهلدف، بتزويد األسر باملـساعدة              

وتوصي . االجتماعية واالقتصادية للرعاية األبوية وكذلك اإلعانة القانونية، إذا لزم األمر         
لة الطرف حسب األولوية أماكن الرعاية من النوع األسري         اللجنة أيضاً بأن تصنِّف الدو    

وفقاً حلاالت اإليداع يف مؤسسات الرعاية االجتماعية وأن تقوم باسـتعراض عمليـات             
وتـسترعي اللجنـة    .  من االتفاقية  ٢٥اإليداع دورياً حسبما هو مطلوب مبوجب املادة        

لة لألطفال الواردة يف قرار اجلمعية لرعاية البديبشأن اكذلك االنتباه إىل املبادئ التوجيهية 
 .  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ الذي اعُتمد يف ٦٤/١٤٢العامة 

  اإلساءة واإلمهال    
وتالحـظ  . تالحظ اللجنة بقلق بالغ مدى إساءة معاملة الطفل يف الدولة الطـرف             -٤٨

 يف فالنـدرز    اللجنة بقلق خاص كون إساءة معاملة الطفل هي السبب الثاين لوفيات الرّضع           
يات الناجتة عن إساءة معاملة األطفال يف الدولة الطرف مرتفعاً جداً، بل هو           وكون معدل الوف  

كما تـشعر   . أعلى من معدَّهلا يف معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي           
اجلنـسي  اللجنة بالقلق ألن ثلث مجيع تلك احلاالت هي حاالت اعتداء جنسي وأن االعتداء           

ما زال موصوفاً مبوجب القانون اجلنائي على أنه جرمية ضّد األخالق بدالً من أن ُيوَصـف                
  . كجرمية من جرائم العنف

، حتـثّ   جتاه الطفل على نطاق البلد    بالنظر إىل مدى اإلساءة واإلمهال السائدين         -٤٩
كافحة إسـاءة   اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على وجه السرعة التدابري الالزمة مل           

 الطرف إىل وضع خطة     ةوعلى وجه اخلصوص، تدعو اللجنة الدول     .  ومنعها الطفلمعاملة  
 وضمان املـوارد الالزمـة   جتاه الطفل عمل وطنية شاملة ملكافحة إساءة املعاملة واإلمهال        

إلحداث زيادة كبرية يف اخلدمات مبا يكفل التّدخل على حنو مباشر يف منع إساءة املعاملة               
يق شؤون منع إساءة املعاملة وتوفري رعاية معّينة لألطفال الذي يتعّرضون إلسـاءة             وتنس
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توصيف االعتداء اجلنسي كجرمية من جـرائم            . املعاملة

 العنف، كما سبق أن أوصـت بـذلك جلنـة القـضاء علـى التمييـز ضـّد املـرأة                   
)CEDAW/C/BEL/CO/6 ٣٠، الفقرة .( 

  يالتبنِّ    
اتفاقيـة   من   ٢١بينما تالحظ اللجنة إدخال تعديالت على التشريعات لتتوافق مع املادة             -٥٠

الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبينِّ على الصعيد الدويل، فإهنا تعرب عن القلـق          
  .يد الدويل مقارنةً حباالت التبنِّي على الصعيد احمللّيإزاء ارتفاع معّدل حاالت التبنِّي على الصع

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تشجيع املزيد من تبنِّي األطفال على الـصعيد               -٥١
 .احمللّي بوسائل يف مقدِّمتها تيسري إجراءات التبنِّي على الصعيد احمللّي
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يكفل حق الطفل يف معرفة أصـله،  بينما تالحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف تبنِّي قانون         -٥٢
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود طرائق واضحة جلمع املعلومات الواردة يف ملفَّـات التبّنـي                

 .وحفظها والوصول إليها، مبا يف ذلك هوّية األبوين واملعلومات الطبية املتعلقة باألطفال وأسرهم

لسرعة الطرائق املعّينة الالزمة    توصي اللجنة بأن حتدِّد الدولة الطرف على وجه ا          -٥٣
 . جلمع املعلومات عن أصول األطفال الذين يتم تبنيهم وحفظها والوصول إليها

؛ ٢٤؛ و ٢٣؛ و )٣الفقرة  (١٨؛ و ٦املواد  (الصحة األساسية والرعاية الصحية       -٥  
   )من االتفاقية) ٣-١الفقرات (٢٧؛ و٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
       / شـباط  ٥عتماد مرسوم يف اجملتمـع احمللّـي الفرنـسي يف           بينما تالحظ اللجنة ا     -٥٤

 بشأن إدماج ذوي اإلعاقة ضمن التعليم النظامي، فإهنا تعرب عن القلق البـالغ      ٢٠٠٩فرباير  
حيال احتمال حرمان األطفال ذوي اإلعاقة من أي من إمكانيات التعليم املدرسي نتيجة لعدم 

وتشعر كذلك بالقلق لكـون     . يف قطاع التعليم اخلاص   كفاية التعليم اجلامع ونقص األماكن      
 يعانون من أصعب األوضاع غالباً ما ُيستبعدون من مراكز الرعاية          ناألطفال ذوو اإلعاقة الذي   

  .النهارية اخلصوصية وخدمات الرعاية السكنية، اليت ختتار األطفال وفقاً ملعايريها الذاتية
بـشأن  ) ٢٠٠٦(٩يق اللجنة العام رقـم       من االتفاقية وتعل   ٢٣يف ضوء املادة      -٥٥

حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، حتثّ اللجنة الدولة الطرف علـى اّتخـاذ املزيـد مـن                
اإلجراءات العملية لضمان التعليم اجلامع لألطفال ذوي اإلعاقة وإدماجهم ضمن مراكز           

 كافيـة   ختصيص موارد التأكّد من   كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل       . الرعاية النهارية 
 مبا - وختصيصها على حنو ال يتم فيه استخدامها ألغراض أخرى         -لألطفال ذوي اإلعاقة    

يغطِّي مجيع احتياجاهتم، مبا يف ذلك الربامج املوضوعة لتدريب املهنيني العاملني مع األطفال 
ن مع األطفال ذوي اإلعاقة، يف ون العاملواملعلممنهم على وجه اخلصوص ذوي اإلعاقة، و

  .ارس العاديةاملد

  الصحة واخلدمات الصحية     
تعرب اللجنة عن القلق البالغ فيما يتعلق باحلالة الصحية لألطفال يف األسر األكثـر                -٥٦

وعلى وجه اخلصوص، تالحظ اللجنة بقلق أن معّدل الوفيات يف السنة األوىل مـن              . حرماناً
مما هو يف األسر الـيت لـديها     أعلى   ٣,٣حياة األطفال يف األسر ذات الدخل غري املُعلن هو          

كما تشعر اللجنة بالقلق لكون العديد من األطفال يعيشون يف أسـر            . مصدران من الدخل  
وتعرب اللجنة عن مزيد من القلق إزاء ندرة املعلومات         . ليس لديها تغطية تأمينية طبية مناسبة     

  . ئل لنب األمعن جهود الدولة الطرف الرامية إىل إنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدا
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حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ تدابري هادفة عاجلة لرصد احلالة الصحية              -٥٧
احلـصول  لألطفال يف األسر األكثر حرماناً يف السنة األوىل من حياهتم، وضمان إمكانية             

اخلدمات الـصحية   التماس   اخلدمات الصحية جلميع األطفال، وتشجيع اآلباء على         على
نظم التأمني الصحي   النظر يف   الدولة الطرف   بأن تعيد   كما توصي اللجنة    . طفاهلماملتاحة أل 

وتوصي اللجنة كـذلك    . من أجل خفض تكلفة اخلدمات الصحية لألسر األكثر حرماناً        
  .الدولة الطرف بتعزيز إنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم يف مجيع أحناء الدولة

  قيد الرعاية النفسيةالصحة العقلية واألطفال     
بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحـسني الـصحة العقليـة                -٥٨

لألطفال ورفاه األطفال، فإهنا تعرب عن القلق البالغ إزاء حالة األطفال الذين هم قيد الرعاية               
 وتالحظ بقلق خاص كون األطفال يف نطاق خدمات الصحة العقليـة للمرضـى            . النفسية

الداخليني ال تتوفّر هلم سوى إمكانيات حمدودة للتعبري عن آرائهم وغالباً ما تنقطع صـلتهم               
بالعامل اخلارجي وال تتوفَّر هلم سوى فرص مقيَّدة للقاء أسرهم وأقراهنم بشكل منتظم، وذلك              

د وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ حيال ما يتردَّ         . دون إعطاء مربِّر واضح هلذه القيود     
عن إساءة املعاملة اليت ترتل باألطفال يف نطاق خدمات الصحة النفسية للمرضى الداخليني،             
من قبيل شيوع استخدام أسلوب العزل واتِّساع نطاق استخدام العقاقري اليت قد حتـّد مـن                

وتشعر اللجنة بالقلق لكون األطفال الذي حيتاجون إىل خدمات رعاية الـصحة             . سالمتهم
وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء         . عون على قوائم االنتظار الطويلة    العقلية ُيوض 

املعلومات اليت تشري إىل حدوث زيادة سريعة يف غضون فترة قصرية من الـزمن يف إعطـاء                 
 حاالهتم على أهنا إصابات باالضطراب  نفسية لألطفال الذين يتم تشخيص   وصفات مبنشِّطات 

  . ط النشاطفر/املتمثل يف قصور االنتباه
  :حتثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٥٩

عقلية الصحة  ال رعاية    من نظم  مواصلة تطوير مجيع العناصر املكوِّنة لنظام       )أ(  
لألطفال والشباب، مبا يف ذلك الوقاية من االضطرابات العقلية وعالجها يف إطار الرعاية             

صة، حبيث يتم تقليص الطلب علـى مرافـق          املتخصِّ التواصلالصحية األوَّلية وخدمات    
الطب النفسي للمرضى الداخليني وميكن لألطفال أن يتلقّوا اخلدمات اليت حيتاجون إليها            

  دون فصلهم عن أسرهم؛
وختصيص موارد بشرية ومالية جلميع مستويات نظام رعايـة الـصحة             )ب(  

 اخلـدمات   علىطفال  صول األ حالعقلية من أجل تقصري قائمة االنتظار الطويلة وضمان         
  اليت حيتاجون إليها؛ 

وضمان تزويد األطفال، لدى إيداعهم يف مؤسسات رعايـة الـصحة             )ج(  
العقلية للمرضى الداخليني، مبعلومات مناسبة عن حاالهتم، مبا يف ذلك مدة بقائهم قيـد              
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ع الرعاية النفسية وضمان بقائهم على اّتصال مع أسرهم والعامل اخلارجي وكذلك االستما        
  إىل آرائهم واحترامها؛ 

وتفعيل آلية الرصد املستقلّ حلقوق األطفال الذين هـم قيـد الرعايـة        )د(  
النفسية، بالشراكة مع ممثِّلي اجملتمع املدين، والتحقيق بطريقة شفّافة يف مجيع الـشكاوى             

  واملزاعم عن إساءة معاملة األطفال؛ 
 املنـشِّطات النفـسية    والتحقيق يف ظاهرة اإلفراط يف إعطاء وصـفات         )ه(  

لألطفال واّتخاذ مبادرات لتزويد األطفال الذي يتم تشخيص حاالهتم على أهنا إصـابات      
فرط النشاط، فضالً عن آبائهم ومعلميهم، بإمكانية       /باالضطراب املتمثل يف قصور االنتباه    

  . العالجأنواع  جمموعة واسعة من التدابري النفسية والتعليمية واالجتماعية واالستفادة من

  صحة املراهقني    
تشعر اللجنة بالقلق حيال تعاطي املخّدرات واإلدمان عليها يف أوساط املراهقني يف               -٦٠

كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معّدالت البدانة يف أوساط األطفال، ال سـيما    . الدولة الطرف 
  . يف أوساط املراهقني منهم، يف الدولة الطرف

اجلهود الراميـة إىل    على مواصلة وتعزيز    الدولة الطرف   ل  تعمتوصي اللجنة بأن      -٦١
 وتدبُّر حالة زيادة الـوزن      يف أوساط املراهقني  رات واإلدمان عليها    املخدمكافحة تعاطي   

، فضال عن إيالئها اهتماماً وثيقاً لصحة األطفال واملـراهقني،          والبدانة يف أوساط األطفال   
بشأن صحة املراهقني ومنـوِّهم يف      ) ٢٠٠٣(٤آخذة يف احلسبان تعليق اللجنة العام رقم        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باّتخاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تعـاطي           . سياق االتفاقية 
  .املخّدرات والكحول

  املمارسات التقليدية الضاّرة     
تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف اآلونة األخرية لرفـع مـستوى                -٦٢

حبالة املمارسات التقليدية الضاّرة ورصد هذه احلالة وللتعاون مع الدول اليت تسود فيها الوعي  
وتشعر اللجنة، مع ذلك، بالقلق     . املمارسات املذكورة يف إطار اجلهود الرامية إىل مكافحتها       

لكون مئات الفتيات اللوايت يعشن يف الدولة الطرف خيضعن لعمليات تشويه العضو التناسلي             
 ولكون القانون الذي حيظر هذه املمارسات ما زال غري معروف حىت لدى العاملني يف لإلناث

كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء االفتقار إىل معلومات دقيقة مـن املفتـرض              . جمال الصحة 
  . مجعها حول هذا املوضوع وغياب القناعات جتاه هذا اإلجراء

  : ثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يليحت  -٦٣
ّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ القانون الذي حيظر تـشويه العـضو            ا  )أ(  

  التناسلي لإلناث؛ 
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االضطالع بدراسة تتناول مدى وطبيعة ظاهرة تشويه العضو التناسلي         و  )ب(  
لإلناث اليت ُتمارس يف بلجيكا أو خارجها على الفتيات اللوايت يعشن يف بلجيكا وإشراك              

   الناشطة يف هذا اجملال، يف العمل املذكور؛ املنظمات غري احلكومية
لرفع مستوى الوعي، تراعي نتائج الدراسة املُشار       تنظيم برامج إعالمية    و  )ج(  

  إليها آنفاً، من أجل منع هذه املمارسة؛
  . وتعزيز تعاوهنا الدويل بشأن استئصال املمارسات التقليدية الضاّرة  )د(  

  ستوى املعيشة م    
علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الدولة الطرف واليت تفيد بأن موضوع فقر           حتيط اللجنة     -٦٤

األطفال ُجِعل أولوية وطنية وأن خطة عمل وطنية ملكافحة الفقر قائمـة علـى احلقـوق مت      
االتفاق عليها على املستويات االّتحادية واجملتمعية احمللّية واإلقليمية وأن هذا اخلطـة حتتـوي     

بيد أن اللجنة تعرب عن القلق البالغ لكون أكثر من          . اول فقر األطفال  على فصل مستقلّ يتن   
وألن هذه النسبة يف تزايد وألهنا تؤثِّر،         يف املائة من األطفال يعيشون حتت خط الفقر        ١٦,٩

وبينمـا   .على وجه اخلصوص، يف األسر اليت هي من أصل أجنيب واألسر الوحيـدة الوالـد      
دين خالل فصل الشتاء،    ا الدولة الطرف إليواء األطفال املشرَّ     تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهل    

 واألطفـال   املـشرَّدات عـدد النـساء  عن تزايد  إزاء التقارير الواردة    القلقفإهنا تعرب عن    
غري املصحوبني، وإزاء عدم وجـود اسـتجابة        من أصل أجنيب    دين، مبن فيهم األطفال     املشرَّ

  .حالتهممتكاملة ملعاجلة 
  : لجنة الدول الطرف مبا يليتوصي ال  -٦٥

مواصلة التركيز على فقر األطفال باعتباره أولوية يف إطار رئاستها املقبلة          )أ(  
  لالحتاد األورويب؛ 

وإجراء حتليل ُمعمَّق يتناول املُحدِّدات املعقَّدة للفقر الذي ميّس األطفال            )ب(  
ر قائمة على األدلَّة وترتكز     ومداه وتأثريه، من أجل وضع استراتيجية شاملة ملكافحة الفق        

  على حقوق اإلنسان؛
واعتماد هنج متعدِّد األبعاد لتعزيز نظام استحقاقات األسـرة وبـدالت             )ج(  

إعالة الطفل، وخباصة فيما يتعلق باألسر احملرومة مثل األسر الوحيدة الوالد واألسر الـيت              
   عن العمل؛أو األسر اليت لديها آباء عاطلون/لديها العديد من األطفال و

دخال النساء املشرَّدات واألطفال املشرَّدين واألطفال من أصل أجنيب         إو  )د(  
غري املصحوبني كمستفيدين على سبيل األولوية من استراتيجية مكافحة الفقر، مبا يف ذلك 

  .اّتخاذ تدابري عاجلة ومستدامة لتزويدهم مبا هو مالئم من سكن وغريه من اخلدمات
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  ) من االتفاقية٣١؛ و٢٩؛ و٢٨املواد ( والثقافية نشطة الترفيهيةالتعليم واأل  -٦  

  التعليم والتدريب املهين والتوجيه    
بينما تالحظ اللجنة التدابري اليت اّتخذهتا الدولة الطرف لضمان احلق يف التعليم، مبـا                -٦٦

كـي، يف   يف ذلك اعتماد املرسوم بشأن تكافؤ الفرص يف التعليم يف اجملتمـع احمللّـي الفلمن              
، فإهنا تعرب عن    ٢٠٠٦، والتعميم بشأن ّجمانية التعليم الصادر يف عام         ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

قلقها إزاء عدم املساواة إىل حّد كبري يف التمّتع باحلق يف التعليم يف أوساط األطفال يف الدولة                 
 يف متناول   االقتصادية على فرص التعليم اليت    -الطرف، وخصوصاً إزاء تأثري احلالة االجتماعية     

  : وتالحظ اللجنة بقلق خاص ما يلي. األطفال وعلى أدائهم املدرسي
أن األقساط املدرسية اليت ُتفرض على الرغم من الضمانة الدستورية الـيت              )أ(  

  تكفل جمانية التعليم تساهم إىل حّد كبري يف التمييز يف فرص احلصول على التعليم؛
 األسر الفقرية واألطفال األجانب إىل برامج       وأن مثة احتمال أن ُيبعد أطفال       )ب(  

  تعليمية خاصة؛
وأن مثة ميل إىل جترمي التسّرب من املدارس وإبالغ السلطات القضائية عن              )ج(  

  الشباب الغائبني عن املدارس؛
وأنه جيري اّتخاذ مبادرات يف اجملتمع احمللّي الفلمنكي لتقليص العـالوات              )د(  

  . حيضرون إىل املدرسةاملدرسية لألطفال الذين ال
  :حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٦٧

  اّتخاذ التدابري الالزمة إللغاء األقساط املدرسية وفقاً لدستورها؛   )أ(  
وضمان إمكانية حصول مجيع األطفال على فرص التعليم بصرف النظر            )ب(  

لفقرية بعـد إىل بـرامج      االجتماعية وأال ُيبَعد أطفال األسر ا       - عن حالتهم االقتصادية
  تعليمية خاصة؛ 

وتقوية اجلهود الرامية إىل تقليص التفاوت يف األداء، حبيث ُيوىل اهتمام             )ج(  
  خاص لتعزيز تعليم األطفال من أصل أجنيب؛ 

واإلحجام عن اّتخاذ تدابري قمعية من شأهنا أن تؤثِّر سلباً على األسر األكثر               )د(  
ادية واالجتماعية واليت من غري احملتمـل أن تـساهم يف زيـادة             حرماناً من الناحيتني االقتص   

مشاركتها يف النظام املدرسي والقيام، بدالً من ذلك، ببناء استراتيجيات متَّسقة تنطوي علـى              
  .إشراك املعلمني واآلباء واألطفال ملعاجلة األسباب اجلذرية للتسّرب من املدارس

  لطجة يف املدارس، ال سيما ضّد األطفـال مـن          تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الب       -٦٨
  .أصل أجنيب
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 وتوعية شـاملة تكفـل   محايةتوصي اللجنة بقّوة بأن تضع الدولة الطرف برامج         -٦٩
  .مكافحة البلطجة وغري ذلك من أشكال العنف يف املدارس

  التمّتع بالراحة واألنشطة الترفيهية وأنشطة التسلية واألنشطة الثقافية    
 اللجنة باملبادرات اليت اّتخذت على مستوى اجملتمع احمللّي لتحسني إمكانيـة            ترّحب  -٧٠

بيـد أن اللجنـة     . حصول األطفال على الراحة ومتّتعهم باألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية        
تالحظ عدم كفاية ما هو ُمتوفِّر لألطفال من مالعب ومن مناطق لالجتماعات غري الرمسيـة               

 املناطق الريفية والنائية، ومشاركة األطفال احملدودة يف القرارات الـيت           والتسلية، وخباصة يف  
وتعرب اللجنة عن مزيد القلق لكـون أطفـال       . ُتّتخذ يف هذا الصدد على مستوى البلديات      

األسر األكثر حرماناً واألطفال يف مراكز االستقبال واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال قيـد              
وتالحظ اللجنـة بقلـق أن   .  ُيحرمون من التمتُّع بأي أنشطة ترفيهية     الرعاية النفسية غالباً ما   

يف اجملتمع احمللّي الفرنسي اليت استفادت منها أسر لديها دخل غري مستقّر            " شيكات الرياضة "
  . قد ألِغيت

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان حق مجيـع األطفـال يف                -٧١
راط يف أنشطة اللعب وأنشطة التسلية مبا يالئم سـن الطفـل ويف       الراحة والترفيه ويف االخن   

املشاركة ّجماناً يف احلياة الثقافية والفنون، وعلى إشراك األطفال بصورة تامة يف أي عمليـة               
وعلى وجه اخلصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان         . لصنع القرار يف هذا الصدد    

طفال ذوي اإلعاقة واألطفال قيد الرعايـة النفـسية       تزويد األطفال يف مراكز األطفال واأل     
مبساحات وافية وميكن الوصول إليها من املالعب من أجل ممارسة أنشطة اللعب واألنشطة             

وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إىل تزويد األسر احملرومة باملوارد الالزمـة            . الترفيهية
  . من االتفاقية٣١اً للمادة لتمكني أطفاهلا من ممارسة حقوقهم على حنو تام وفق

؛ )د(-)ب(٣٧؛ و٣٦-٣٢و؛ ٣٠؛ و٢٢املـواد   (مايـة اخلاصـة     تدابري احل   -٧  
   ) من االتفاقية٤٠-٣٨و

  األطفال املتسوِّلون يف الشوارع    
تعرب اللجنة عن القلق إزاء قرار الدائرة الرابعة عشرة التابعة حملكمة االسـتئناف يف                -٧٢

اضي بعدم حظر استخدام األطفال يف التسّول طاملا الكبـار          الق) ٧٤٧القرار رقم   (بروكسل  
  . املشاركون يف التسّول هم آباؤهم

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حظر استخدام األطفال يف التسّول يف الشوارع              -٧٣
  .صراحةً سواء أكان أو مل يكن الكبار املعنيون هم آباؤهم
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  األطفال غري املصحوبني     
 ة باملبادرات املُتَّخذة ملعاجلة أزمة االستقبال الراهنة يف الدولة الطـرف،           ترّحب اللجن   -٧٤

ال سيما إنشاء فرقة عمل متعدِّدة التخّصصات معنية بالقاصرين املسافرين مبفردهم، وبفـتح             
مركزْين الستقبال األطفال طاليب اللجوء غري املـصحوبني واملنفـصلني عـن ذويهـم، يف               

  :   اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يليبيد أن. ٢٠٠٧أبريل /نيسان
 عاماً غري املصحوبني واملنفصلني     ١٣أن األطفال الذين تزيد أعمارهم على         )أ(  

عن ذويهم والذين ال يوِدعون طلب جلوء ُيحرمون من الوصول إىل مراكز االستقبال وجيدون              
  أنفسهم هائمني يف الشوارع؛ 

يف مراكز االستقبال، قد يتم إيـواء       وأنه بسبب االفتقار إىل أماكن متاحة         )ب(  
األطفال غري املصحوبني يف مراكز اللجوء املُخّصصة للكبار ويـتم، يف بعـض احلـاالت،               

  استبعادهم من أي نوع من أنواع املساعدة؛ 
 يستبعد األطفال األوروبيني   ٢٠٠٤مايو  /وأن قانون الوصاية الصادر يف أيار       )ج(  

   من وصّي؛ غري املصحوبني من تلقِّي املساعدة
  وأن اإلجراءات الطويلة واملُكِلفة تعوق مل مشل األسرة؛  )د(  
     وأنه ليس لألطفال عدميي اجلنسية املُعتـرف هبـم احلـق يف اإلقامـة يف                 )ه(  

  .الدولة الطرف
  : حتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٧٥

 جلميع األطفال   االمتثال اللتزاماهتا بضمان توفري محاية ومساعدة خاصتني        )أ(  
  غري املصحوبني بأحد بصرف النظر ما إذا كانوا قد تقدَّموا أو مل يتقدَّموا بطلبات جلوء؛

ضمان تعيني وصّي جلميع األطفال طاليب اللجـوء غـري املـصحوبني            و  )ب(  
  واملنفصلني عن ذويهم خالل إجراءات طلب اللجوء، بصرف النظر عن جنسيتهم؛ 

وع مل مشل األسرة بطريقة إجيابيـة وإنـسانية         وضمان التعامل مع موض     )ج(  
   من االتفاقية ومع املراعاة الواجبة للمصاحل الفضلى للطفل؛ ١٠وسريعة وفقاً للمادة 

 بشأن اإلجراء   ٢٠٠٨مارس  /وتنفيذ اإلعالن احلكومي الصادر يف آذار       )د(  
عـدميي  اجلديد لتحديد وضع عدميي اجلنسية والنظر يف إصدار تصاريح إقامة لألشخاص            

 ويف االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة خبفـض        - مبا يف ذلك أطفاهلم      -اجلنسية املُعترف هبم    
  .١٩٦١حاالت انعدام اجلنسية لعام 
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  أطفال األسر طالبة اللجوء     
تعرب اللجنة عن القلق ألنه، على الرغم من قرار صادر عن وزير سياسات اهلجـرة     -٧٦

 ١ُتحتجز بعد أسر لديها أطفال يف مراكز ُمغلقة اعتباراً من        وشؤون اللجوء ينص على أنه لن       
، ما زال بعض األطفال وآباؤهم قابعني قيد االحتجاز يف مرافق           ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 

كما تشعر اللجنة بـالقلق ألن العـاملني        . ة لألطفال يف ظلّ ظروف غري مستقرّ      غري مناسبة 
. زائرين ال يستطيعون الوصول إىل هـذه املرافـق        االجتماعيني واملنظمات غري احلكومية وال    

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق الضطرار األسر اليت ُترفَض طلباهتا للجوء إىل مغـادرة املرافـق              
  .وغالباً ما ينتهي هبا األمر إىل العيش يف الشوارع

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على وضع حّد الحتجاز األطفال يف مراكز ُمغلقـة               -٧٧
لى وجه  بدائل الحتجاز األسر طالبة اللجوء واّتخاذ التدابري الالزمة إلجياد حلول ع          وإجياد  

  .  تاً لألسر اليت ُترفَض طلباهتا للجوء وتعيش يف الشوارعالسرعة توفِّر سكناً مؤق

  إشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة     
اً مفصَّالً بـشأن     قرار ٢٠٠٦أبريل  /ترّحب اللجنة باعتماد جملس الشيوخ يف نيسان        -٧٨

بيد أهنا تأسف ألن الدولة الطرف مل تّتخذ تدابري إللغاء   . إشراك األطفال يف الرتاعات املسلّحة    
القانون الذي حيكم اجملنَّدين، والذي يسمح بتجنيد رجال ميليشيات اعتبـاراً مـن كـانون      

  . احلربيناير من العام الذي يبلغون فيه سن السابعة عشرة، وخباصة يف زمن /الثاين
توصي اللجنة بأن تنفِّذ الدولة الطرف القرار املُشار إليه بصورة تامـة بإدماجـه                -٧٩

كما تؤكِّد من جديد التوصية اليت تقدَّمت هبا عقب اسـتعراض           . ضمن سياسة احلكومة  
تقرير الدولة الطرف املقدَّم مبوجب الربوتوكول االختياري عـن إشـراك األطفـال يف              

بأن تلغي الدولة الطـرف     ) ١١، الفقرة   CRC/C/OPAC/BEL/CO/1(الرتاعات املسلّحة   
مجيع القوانني اليت تسمح بتجنيد أشخاص دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلّحة يف              

  .زمن احلرب ويف مجيع أنواع حاالت الطوارئ

  بيع األطفال واالّتجار هبم وخطفهم    
ولة الطرف ملكافحة االّتجار باألطفـال     ترّحب اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الد        -٨٠

ألغراض السخرة واالستغالل اجلنسي التجاري، ال سيما اعتمادها خطة العمـل الوطنيـة             
، وتوفريها التدريب احملدَّد    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١ملكافحة االّتجار باألشخاص وهتريبهم، يف      

بيـد أن   . حفظ السالم الدولية  الالزم ملكافحة االّتجار للقوات املسلّحة املنتشرة يف عمليات         
اللجنة تعرب عن القلق لكون األطفال ضحايا االّتجار ال حيظون بالقدر الكايف من احلماية يف         

وتالحظ اللجنة بقلق خاص أن األطفال ال مينحون تـصاريح إقامـة إال إذا              . الدولة الطرف 
غ لكون األطفال ضحايا    كما تشعر اللجنة بقلق بال    . تعاونوا يف التحقيقات ضّد املتاجرين هبم     
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االّتجار غالباً ما ال ينالون مأوى أو محاية وافية؛ ونتيجة لذلك، قد خيتفـون مـن مراكـز                  
  . أو جيدون أنفسهم هائمني يف الشوارع/االستقبال و

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨١
ل تعزيز جهودها الرامية إىل احلّد من وقوع حاالت االّتجـار باألطفـا             )أ(  

  ألغراض جنسية ومنعها، مبا يف ذلك من خالل إجراء تقييم حلجم هذه املشكلة؛
واالمتثال اللتزاماهتا بتوفري احلماية جلميع األطفـال ضـحايا االّتجـار             )ب(  

ومنحهم تصاريح إقامة بصرف النظر عن جنسياهتم واستعدادهم أو قدرهتم على التعاون            
  يف اإلجراءات القانونية؛ 

ث بىن سكنية أكثر هبدف تقدمي املساعدة لألطفـال ضـحايا           واستحدا  )ج(  
االّتجار وتعزيز املعرفة حبقوق األطفال فضالً عن تعزيز مهـارات املهنـيني يف مراكـز               
االستقبال ومراكز اإليواء ممن يتعاملون مع األطفال ضحايا االّتجار وذلك لـضمان أن              

      االجتماعيـة مـساعدة وافيـة      يتلقَّى األطفال الذي يوضعون يف كنف رعاية اخلدمات         
  وال يتعّرضون ملخاطر االّتجار هبم أو إعادة االّتجار هبم؛ 

ومراعاة الوثائق اخلتامية للمؤمترات العامليـة األول والثـاين والثالـث             )د(  
، وعام  ١٩٩٦ اليت ُعقدت يف عام      ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية،     

بشأن معاملة  ) ٢٠٠٥(٦التوايل، وتعليق اللجنة العام رقم      ، على   ٢٠٠٨، وعام   ٢٠٠١
   .األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي

  إدارة شؤون قضاء األحداث     
 ١٥بينما تالحظ اللجنة تعديل نظام قضاء األحداث مبوجب القانونني الصادرين يف              -٨٢
ا تشعر بالقلق ألن توصيتها اليت سبق أن تقـدَّمت         ، فإهن ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٣مايو و /أيار

هبا الداعية إىل اعتماد هنج مشويل يف التصدِّي ملشكلة جرائم األحداث الـذي تنـادي بـه                 
االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلق منه بالوقاية واإلجراءات والعقوبات، مل ُتؤخـذ يف االعتبـار                

  : اللجنة عن قلق خاص إزاء ما يليوتعرب . بالقدر الكايف من ِقبل الدولة الطرف
 عاماً ما زال    ١٨ عاماً و  ١٦أن مرتكيب اجلرائم الذين تتراوح أعمارهم بني          )أ(  

من املمكن حماكمتهم يف احملاكم اليت ُيحاكم فيها الكبار وكذلك احتجازهم، إذا ما حكـم               
  عليه بعقوبة، يف سجن ُيحتجز فيه الكبار؛ 

نة مبحامٍ عند استجوابه من ِقبل قاضي التحقيـق  أن حق األطفال يف االستعا     )ب(  
  ال يلقى دائماً احتراماً وال اعترافاً به أثناء التحقيقات اليت جتريها الشرطة؛ 

  أن األطفال أنفسهم ال ميكنهم الشروع يف إجراءات قانونية؛   )ج(  
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أنه على الرغم من وجوب استخدام االحتجاز كأحد تدابري املالذ األخري،             )د(  
ايد قيام الدولة الطرف بتطبيق سياسة شديدة بشأن االحتجاز كما يتضِّح من مضاعفة سعة يتز

  املراكز املُغلقة املخّصصة لألطفال؛
أنه نظراً لبعد املسافة بني املرافق املُغلقة واملدن الرئيـسية، تواجـه األسـر                )ه(  

  صعوبات يف احملافظة على اّتصال منتظم مع األطفال احملتجزين؛ 
أن احلبس االنفرادي ما زال ُيفَرض يف املركز املُغلق االحتـادي املُقـام يف                )و(  

  تاً؛ خّصص إليداع القاصرين فيه مؤقإيفربريغ املُ
تِّبـاعهم   من ِقبل البلديات على األطفال ال      أنه جيوز فرض عقوبات إدارية      )ز(  

  .سلوكاً معادياً للمجتمع، وذلك خارج نطاق نظام قضاء األحداث
 اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً     حتث  -٨٣

 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة        ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧كامالً، ال سيما املواد     
، ومبادئ األمم املتحـدة     )قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       

، وقواعد األمم املتحدة بشأن     ) الرياض التوجيهية  مبادئ(التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف       ). قواعد هافانا (محاية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم      

بشأن حقوق األطفال يف    ) ٢٠٠٧(١٠بوجه خاص على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم         
  :ليكما حتث الدولة الطرف على القيام مبا ي. إطار قضاء األحداث

إعادة النظر يف تشريعاهتا هبدف إزالة إمكانية حماكمة األطفال كما ُيحـاكم              )أ(  
  الكبار واحتجازهم مع الكبار، والعمل على نقلهم فوراً من سجون الكبار؛

وضمان أن يتوفَّر لألطفال حمامٍ وشخص موثوق يكونان حاضرين يف مجيـع              )ب(  
  من ِقبل ضابط شرطة؛  ممراحل الدعوى، مبا يف ذلك أثناء استجواهب

وتوفري األساس القانوين لألطفال مبا ميكِّنهم من الشروع يف إجراءات قانونية             )ج(  
  مبساعدة أحد حمامي قانون األحداث؛ 

والقيام، كمسألة ذات أولوية، بوضع سياسة شاملة لفرض عقوبات بديلـة             )د(  
د االحتجاز إال على سبيل تدبري      على مرتكيب اجلرائم من األحداث لضمان أال ُيودع األطفال قي         

  من تدابري املالذ األخري وألقصر فترة من الزمن؛ 
واستكشاف السبل لضمان احتجاز األطفال اجملرَّدين من حرِّيتهم يف مرافـق             )ه(  

  قريبة من أماكن إقامتهم والتأكُّد من أن وسائل النقل العام تصل إىل مجيع هذه املراكز؛ 
  كام على أساس منتظم؛وضمان مراجعة األح  )و(  
  وضمان أال يكون األطفال خاضعني بعد لعزلة فعلية؛   )ز(  
    .وتقييم مدى توافق العقوبات اإلدارية مع االتفاقية  )ح(  
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  التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية  -٨  
توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على معاهدات األمم املتحـدة األساسـية               -٨٤

االتفاقية قوق اإلنسان وبروتوكوالهتا االختيارية، اليت هي ليست بعد طرفاً فيها، أي            املتعلقة حب 
ماية مجيـع   ، واالتفاقية الدولية حل   الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

تفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     ، والربوتوكول االختياري ال   األشخاص من االختفاء القسري   
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكـول االختيـاري            من ضروب   

    .حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص باامللحق بالعهد الدويل 

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
 التـام   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتَّخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان  التنفيذ             -٨٥

جملـس  (هلذه التوصيات عن طريق، يف مجلة أمور، إحالتها إىل جملس الـوزراء، والربملـان               
، وإىل احلكومات واجملالس علـى املـستويني اجملتمعـي احمللّـي            )الشيوخ وجملس النواب  
  .خذ بشأهنا املزيد من اإلجراءاتء، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتواإلقليمي، عند االقتضا

  النشر    
توصي اللجنة كذلك بأن ُيتاح على نطاق واسع جبميع اللغـات املـستخدمة يف              -٨٦

الدولة الطرف تقريراها الدوريان الثالث والرابع والردود اخلطية اليت قدَّمتـها الدولـة             
اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك لعامـة      ) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات املتصلة هبا     

جمموعات الشباب ووسائل اإلعالم وغريها من اجلماعات املهنية        اجلمهور واجملتمع املدين و   
واألطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي باالتفاقيـة والربوتوكـولني االختيـاريني             

  .امللحقني هبا وتنفيذها ورصدها مجيعها

  التقرير القادم  -١٠  
 اللجنة والوارد وصفها    يف ضوء التوصية املتعلقة بدورية تقدمي التقارير، اليت اعتمدهتا          -٨٧

، وبعد اإلحاطة علماً بأن موعد تقدمي التقريـر         CRC/C/124 و CRC/C/114يف تقريرْي اللجنة    
الدوري اخلامس للدولة الطرف حيلّ يف غضون أربع سنوات من تاريخ النظـر يف تقريرهـا                

الـدوري  الدوري الثالث والرابع املوحَّد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي تقريرهـا              
شهراً التاريخ  ١٨ب أي يف موعد يسبق      (٢٠١٧يوليه  /وز مت ١٤اخلامس والسادس املوحَّد يف     

 ١٢٠ ذلك التقريـر     وينبغي أال يتجاوز  ). احملدَّد يف االتفاقية لتقدمي التقرير الدوري السادس      
وينبغي أن يتضمَّن معلومات عن متابعة تنفيذ هذه املالحظـات          ) CRC/C/118انظر  (صفحة  
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك     تامية، فضالً عن تنفيذ     اخل
لّحة والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن        األطفال يف املنازعات املس   

وتتوقَّع اللجنة مـن الدولـة      . بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        
  .دِّم تقريراً كل مخس سنوات بعد ذلك، على النحو املُتوخَّى من ِقبل اللجنةالطرف أن تق

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً ملتطلِّبات              -٨٨
على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنـسَّقة بـشأن          إعداد الوثيقة الرمسية املشتركة     

 اعُتمدت من ِقبل االجتماع اخلامس املشترك بني اللجـان هليئـات            إعداد التقارير، اليت  
  ).    HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /معاهدات حقوق اإلنسان، الذي عقد يف حزيران

        


