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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

 ٤٤ن الدول األطـراف مبوجـب املـادة          املقدمة م  التقاريرالنظر يف       
  تفاقيةاال من

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية: املالحظات اخلتامية    
 (CRC/C/LAO/2)نظرت اللجنة يف التقرير الثاين جلمهورية الو الدميقراطية الـشعبية             -١

 كـانون  ٢٧املعقـودتني يف  ) 1601 وCRC/C/SR.1600انظر  (١٦٠١ و١٦٠٠يف جلستيها  
، ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٤ املعقودة يف    ١٦١٢ يف جلستها    ،، واعتمدت ٢٠١١يناير  /الثاين

  :املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  - والًأ  
ترحب اللجة بتقدمي التقرير الثاين وبـالردود الكتابيـة علـى قائمـة مـسائلها                 -٢
)CRC/C/LAO/Q/2/Add.1(          وتشيد باحلوار الصريح والبناء مع الوفد رفيع املستوى ومتعدد ،

   .حتسني فهمها حلالة األطفال يف الدولة الطرف القطاعات، وهو حوار مكنها من

   الدولة الطرف جانب والتقدم احملرز منتدابري املتابعة  - ثانياً  
القانون املتعلق بتعزيز حقوق األطفـال ومـصاحلهم        إصدار  تالحظ اللجنة بتقدير      -٣
  ).٢٠٠٧يناير /كانون الثاين(
  :لتاليةوترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك ا  -٤
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العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              )أ(  
  ؛)٢٠٠٧فرباير /شباط(

  ؛)٢٠٠٩سبتمرب /أيلول(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   )ب(  
  ).٢٠٠٩سبتمرب /أيلول(ذوي اإلعاقة اتفاقية حقوق األشخاص   )ج(  

 ملنـع االجتـار     ٢٠٠٠طرف إىل بروتوكول عام     وترحب اللجنة بانضمام الدولة ال      -٥
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحـدة            

وبتصديقها على اتفاقييت منظمـة  ) ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  
 أبـشأن أسـو    (١٨٢ورقم  ) ستخدامبشأن احلد األدىن لسن اال     (١٣٨العمل الدولية رقم    

  ). أشكال عمل األطفال

  مواطن القلق الرئيسية والتوصيات  - ثالثاً  

 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان ( تدابري التنفيذ العامة  -ألف   

  التوصيات السابقة للجنة    
فيذ مالحظاهتا اخلتاميـة  الدولة الطرف يف سبيل تنباجلهود اليت بذلتها  ترحب اللجنة     -٦

غـري أن اللجنـة   ). ١٩٩٧ الصادرة يف عام   CRC/C/15/Add.78الوثيقة  (على التقرير األويل    
  .بصورة فعلية توصيات كثريةتتناول تالحظ بأسف أن الدولة الطرف مل 

تناول التوصيات  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ل            -٧
اً املالحظات اخلتامية على التقرير األويل واليت مل ُتنفّذ بعد أو مل ُتنفذ تنفيذ            اليت وردت يف    

مبا فيها تلك املتعلقة مبسائل مثل الرصد املستقل وختصيص املوارد ومجع البيانـات             اً،  كافي
ونشر االتفاقية والتعاون مع اجملتمع املدين وعدم التمييز وتـسجيل الـوالدات والبيئـة              

) مبا يشمل الرضاعة الطبيعية   (ألطفال املعوقني والصحة والرعاية الصحية      احالة  األسرية و 
وصحة املراهقني والتعليم وقضاء األحداث؛ وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقـوم             

ويف هذا . باملتابعة املناسبة للتوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية على التقرير الثاين
بـشأن  ) ٢٠٠٤(٥عليقها العـام رقـم     باه الدولة الطرف إىل ت    السياق، توجه اللجنة انت   

  ).CRC/GC/2003/5(التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

  التشريعات    
القانون املتعلق حبمايـة    إصدار   ب ٢٠٠٧ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف عام          -٨

االتفاقية وأحكامها قد   ويف حني تالحظ اللجنة أن بعض مبادئ        . حقوق األطفال ومصاحلهم  
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الحظ مـع ذلـك أن حالـة    إهنا تُدجمت يف القوانني املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية، ف    
  .على القوانني الوطنيةرجح أحكامها االتفاقية غري واضحة وأن الدستور ال ي

ث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية              حت  -٩
تـشجع  و. كـامالً اً نفيذ القانون املتعلق حبماية حقوق األطفال ومصاحلهم تنفيذ واملالية لت 

على أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان دمج اتفاقيـة حقـوق           اً  اللجنة الدولة الطرف أيض   
الطفل يف قوانينها الوطنية ورجحاهنا على القوانني الوطنية األخرى ولـضمان انطبـاق              

  .اكماالتفاقية بصورة مباشرة يف احمل

  التنسيق    
تالحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لألمهات واألطفال تتوىل، حتت إشـراف نائـب               -١٠

رئيس احلكومة الدائم، تشجيع ورصد وتنسيق تنفيذ األنشطة املتصلة باألطفال على الصعيد            
بدعم وتنسيق ورصد األنشطة املتصلة باألطفـال       اً  الوطين، وأن اللجان اإلقليمية مكلفة أيض     

اً غري أن اللجنة قلقة ألن اللجنة الوطنية واللجان اإلقليمية تعاين نقـص           . لى الصعيد اإلقليمي  ع
  .يف املوظفني ويف املوارد

توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف ما يكفي من املوارد البشرية واملاليـة                -١١
ا مـن إجنـاز     اإلقليمية بغية تعزيزها ومتكينه   اللجان  للجنة الوطنية لألمهات واألطفال و    

على أن تكفل نشر التقارير املتعلقـة       اً  وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض    . أعماهلا بفعالية 
  .بنشاط تلك اللجان على نطاق واسع وعلى مجيع املستويات ويف كامل مناطق البلد

  خطة العمل الوطنية    
اً ال جنسي بوضع خطة عمل وطنية ملكافحة استغالل األطف      اً  يف حني حتيط اللجنة علم      -١٢

وتعىن جبميع  عدم وجود خطة عمل أوسع تتعلق باألطفال        بأسف  لألغراض التجارية، تالحظ    
  .ما لديهم من حقوق منصوص عليها يف االتفاقية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية تتعلـق باألطفـال               -١٣
الوثيقـة  وتراعـي   فاقية،  بصورة تامة مجيع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االت        وتتناول  

، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا "عامل صاحل لألطفال"ونة ناخلتامية املع
، واستعراض هذه اخلطـة يف      ٢٠٠٢مايو  /االستثنائية املتعلقة باألطفال واملعقودة يف أيار     

لطرف هلذه اخلطـة    بأن توفر الدولة ا   اً  وتوصي اللجنة أيض  . ٢٠٠٧منتصف املدة يف عام     
خمصصات حمددة من امليزانية وآليات متابعة مالئمة، وأن تكفل توافر ما يكفي من املوارد              

أن تضمن اضطالع آلية رصد وتقييم، بصورة منتظمة،        و بصورة كاملة،    البشرية لتنفيذها 
  .بقياس التقدم احملرز وحتديد مواطن القصور املمكنة
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  الرصد املستقل    
حظ اللجنة أن القانون جييز لألفراد االتصال وتقـدمي الـشكاوى إىل             يف حني تال    -١٤

اجلمعية الوطنية، تعرب عن أسفها مع ذلك لعدم وجود مؤسسة مستقلة حلقـوق اإلنـسان               
  . تتوىل رصد تنفيذ االتفاقية وتتلقى الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال وحتقق فيها

قـرار اجلمعيـة    ( ملبادئ بـاريس     طرف، وفقاً توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة ال       -١٥
اهليئة تكون لتلك   وينبغي أن   . أمانة مظامل أو هيئة رصد مستقلة أخرى      ) ٤٨/١٣٤ العامة

والية واضحة لتلقي الشكاوى من األطفال أو بالنيابة عنهم خبصوص انتهاكات حقوقهم            
ويف هـذا  . الية الالزمة، وينبغي أن ُتزّود باملوارد البشرية وامل     يف تلك الشكاوى   وللتحقيق

الصدد، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولـة الطـرف مـساعدة تقنيـة مـن جهـات                 
مفوضـية حقـوق     (قوق اإلنـسان  األمم املتحدة السامية حل   اليونيسيف ومفوضية    منها

تبارها تعليق اللجنة العـام     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع يف اع        . )اإلنسان
 ). CRC/GC/2002/2(سسات الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن املؤ) ٢٠٠٢(٢رقم 

  ختصيص املوارد    
يف حني تالحظ اللجنة ما سجله البلد يف السنوات األخرية من منو اقتصادي سريع،                -١٦

. يساورها القلق مع ذلك ألن خمصصات امليزانية يف جمايل الصحة والتعليم تظل غـري كافيـة     
  . صصات قطاع التعليم من بني األدىن يف العاملوتالحظ اللجنة، على وجه اخلصوص، أن خم

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ بعني االعتبار توصيات اللجنة املنبثقـةَ               -١٧
موارد حقـوق   " وموضوعه   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١عن يوم املناقشة العامة املعقود يف       

ية وزيـادة   ل يف امليزان  ، كما حتثها على إعطاء األولوية لألطفا      " مسؤولية الدول  -الطفل  
اً وتوصي اللجنة أيض  . التركيز على جمايل التعليم والصحة    املخصصات املرصودة هلم، مع     

فل بغيـة رصـد املخصـصات       ق إجراءات لتقصي امليزانية من منظور حقوق الط       يتطبب
  .س املساعدة التقنية يف هذا الصدد من جهات منها اليونيسيفالتماملرصودة لألطفال، وبا

   البياناتمجع    
غـري  . تالحظ اللجنة إحراز تقدم يف إنشاء نظم مجع البيانات املتعلقة حبقوق الطفل             -١٨

ما تكون غري جديرة بالثقة وغري      اً  وألهنا، غالب اً،  أهنا قلقة ألن تلك البيانات غري متاحة عموم       
  .مفصلة حبسب السن واجلنس إذا ما أتيحت

تطوير وتدعيم آليتها اخلاصـة جبمـع       توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف         -١٩
اً وتوصي اللجنة أيض  . طفلالبيانات من خالل إنشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية بشأن ال         

على مجع بيانات يف مجيـع      اً  بأن تضع الدولة الطرف مؤشرات متسقة مع االتفاقية حرص        
 واألصـل   اجملاالت املشمولة باالتفاقية، تكون مفصلة حسب معايري منها السن واجلـنس          
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وتوصي اللجنـة   . االقتصادية ومدى احلاجة إىل محاية خاصة      - اإلثين واحلالة االجتماعية  
  . بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من جهات منها اليونيسيفاً أيض

  النشر والتوعية    
تالحظ اللجنة باهتمام أن تقرير الدولة الطرف األويل واملالحظات اخلتامية الصادرة             -٢٠
لـدوائر   اللجنة قد ُنشرت عن طريق اجتماعات مع ممثلي جلان األمهات واألطفـال وا             عن

غري أن اللجنة ترى أن من الالزم تكثيف العناية بتثقيف األطفال           . احلكومية واجلمعية الوطنية  
  .وعامة الناس وتوعيتهم

امـة  زيادة إملـام ع   ها يف سبيل    تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهود        -٢١
إىل اً  األطفال، باالتفاقية وبالقوانني الوطنية املـصاغة واملعتمـدة اسـتناد    ال سيما ناس،  ال

  .االتفاقية وبغري ذلك من الصكوك الدولية واإلقليمية املتصلة حبقوق الطفل

  التدريب    
يف حني تالحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تـدريب                 -٢٢

لفائدة األطفال ومعهم على مبادئ االتفاقية وأحكامها، يساورها قلـق ألن           املهنيني العاملني   
  .هذا التدريب يظل غري مالئم

توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب املالئم واملنهجي جلميع الفئـات              -٢٣
املهنية العاملة لفائدة األطفال ومعهم، مبن يف ذلك موظفو إنفـاذ القـانون واملدرسـون               

ويف هذا  . الصحة والعاملون يف احلقل االجتماعي ويف مؤسسات رعاية األطفال        وموظفو  
الصدد، توصي اللجنة بأن ُيدمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن املقرر الرمسي يف              

  .مجيع مراحل التعليم

  التعاون مع اجملتمع املدين    
الذي جييز إنـشاء    ،  ٢٠٠٩تالحظ اللجنة باهتمام اعتماد مرسوم اجلمعيات يف عام           -٢٤

غري أن اللجنة قلقة إزاء ما تتسم بـه عمليـة           . جمموعات ومنظمات اجملتمع املدين وتسجيلها    
وإزاء عدم حصول أي منظمة حىت اآلن على رخصة         وما تسببه من مشقة،     التسجيل من بطء    

بوجود احتاد الشباب، تالحـظ     اً   يف حني حتيط علم    ،وعالوة على ذلك، فإن اللجنة    . دائمة
  .حبقوق الطفلاً ف عدم وجود منظمات غري حكومية تعىن خصيصبأس
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لتبسيط عملية تـسجيل              -٢٥

بـأن ُتـشرك الدولـة      اً  وتوصي أيض . جمموعات ومنظمات اجملتمع املدين واإلسراع فيها     
يف مجيع أطـوار تنفيـذ      اً  قر منهجية وتنسي  نظمات غري احلكومية على حنو أكث     الطرف امل 

   .االتفاقية، مبا يف ذلك وضع السياسات وإعداد ما سُيقدم إىل اللجنة من تقارير
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  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   - باء  

  عدم التمييز    
 غري أهنا قلقة إزاء. منها التمييز اإلثين واجلنسياً تالحظ اللجنة أن الدستور حيظر أمور  -٢٦

من أنباء عن استمرار انعدام املساواة يف معاملة بعض الفئات اإلثنية مـن حيـث               ما وردها   
وفـرص تنميـة    اختاذ القرارات   الوصول إىل اخلدمات األساسية واملوارد املالية وغري املالية و        

كذلك تالحظ اللجنة بقلق أن البنـات ال يتمـتعن بـالفرص التعليميـة ذاهتـا                . القدرات
  .دلألوال املتاحة
حتث اللجنة الدولة الطرف على تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عمـا              -٢٧

اعتمدته من تدابري وبرامج متصلة باتفاقية حقوق الطفل يف إطار متابعتها لإلعالن وبرنامج    
العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما            

وللوثيقة اخلتامية املعتمدة يف مؤمتر استعراض نتـائج        ) ٢٠٠١(ن تعصب   يتصل بذلك م  
بشأن أهـداف   ) ٢٠٠١(١رقم    مع مراعاة التعليق العام    ،٢٠٠٩ديربان املعقود يف عام     

بأن تقوم الدولة الطرف جبمع بيانـات       اً  وتوصي اللجنة أيض  ). CRC/CG/2001/1(التعليم  
االجتماعية والوضع من حيث اإلعاقة، بغية      مفصلة حبسب اجلنس واألصل اإلثين واحلالة       

  . فعاالًاً التمكني من رصد التمييز احلقيقي رصد

  مصاحل الطفل الفضلى    
والقانون املتعلق حبماية   ) ٢٩املادة  (تالحظ اللجنة بتقدير أن دستور الدولة الطرف          -٢٨

رها مبدأ جيب   ينصان على مصاحل الطفل الفضلى باعتبا     ) ٤املادة  (حقوق األطفال ومصاحلهم    
غري أن اللجنة قلقة ألن هـذا املبـدأ   . احترامه يف مجيع اإلجراءات املتخذة خبصوص األطفال  

ُيطبق بصورة اعتيادية يف الواقع العملي، وألن اهليئات القـضائية واإلداريـة والتـشريعية               ال
  .تراعي مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع القرارات املتعلقة باألطفال ال

لجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان دمج مصاحل           توصي ال   -٢٩
على النحو املناسب يف مجيع األحكام القانونية وتطبيق        اً  الطفل الفضلى بوصفها مبدأ عام    

 يف مجيع القرارات القضائية واإلدارية والتـشريعية ويف املـشاريع والـربامج             أهذا املبد 
  .واخلدمات اليت متّس الطفل

  احترام آراء الطفل    
تالحظ اللجنة إعالن الدولة الطرف متثيل األطفـال والـشباب يف االجتماعـات               -٣٠

االستشارية املتعلقة حبقوقهم ومصاحلهم واملعقودة على املستوى املركزي أو على مـستوى            
تنفيذ بعض برامج التوعية حبق الطفل      اً  ويف حني تالحظ أيض   . املقاطعات أو األقاليم أو القرى    

يف التعبري عن رأيه، تعرب عن أسفها لعدم تنظيم دورات تدريبية إلذكاء الوعي هبذا األمر يف                
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وضباط الـشرطة وموظفـو     صفوف العاملني لفائدة األطفال أو معهم، مبن يف ذلك القضاة           
ألن آراء األطفال ال ُتحترم يف احملاكم،       اً  وتعرب اللجنة عن أسفها أيض    . السجون واملدرسون 

ـ               حي حيث ال  دون رب  ق لألطفال احلضور بصفة شـاهد أو رفـع شـكوى أو التمـاس اجل
  .والديهم موافقة
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احترام آراء الطفل يف كل مكان، مبا يف                -٣١

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتوعيـة العـاملني    . ذلك املرتل 
كما تشجعها على اعتمـاد تـدابري       . رة احترام آراء الطفل   لفائدة األطفال ومعهم بضرو   

أو يف رفع شكاواهم إىل احملاكم      رب  لضمان عدم حرمان األطفال من حقهم املشروع يف اجل        
وتوصي اللجنة بـأن تـضع الدولـة الطـرف          . ال لسبب سوى عدم موافقة الوالدين     

سـتماع إليـه    بشأن حـق الطفـل يف اال      ) ٢٠٠٩(١٢اعتبارها تعليقها العام رقم      يف
)CRC/C/CG/12.( 

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
بأهداف اخلطط الوطنية اليت وضعتها الدولة الطـرف يف         اً  يف حني حتيط اللجنة علم      -٣٢

جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية، يساورها قلق إزاء الفجوة اإلمنائية الشاسعة بني املـدن             
ويساور اللجنة  . ولة وبني خمتلف املناطق وخمتلف قطاعات اجملتمع      املعز/واملناطق الريفية النائية  

ـ  اً ألن معدل وفيات الرضع يظل مرتفع   اً  قلق أيض  أن اً مقارنة ببلدان أخرى يف املنطقـة، علم
املالريا هي السبب الرئيسي لوفاة األطفال يف حني أن حوادث املرور واألجهزة غري املنفجرة              

بوضع االسـتراتيجية الوطنيـة     اً  واللجنة، إذ حتيط علم   . تتسهم هي األخرى يف تلك الوفيا     
للتغذية وخطة العمل الوطنية للتغذية، يساورها القلق مع ذلك ألن معدالت سوء التغذية يف              
الدولة الطرف من أعلى ما ُيسجل يف املنطقة وألن معدالت اهلزال لدى األطفال دون سـن                

قاطعات اجلنوبية، حيث تفوق معدالت انتشار      اخلامسة مرتفعة إىل حد مريع، ال سيما يف امل        
  . اهلزال العتبة العاملية ملا ُيعترب حالة طوارئ

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري للتصدي للفجوة اإلمنائية بني املناطق              -٣٣
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعـزز جهودهـا          . احلضرية واملناطق الريفية  

على األطفـال دون سـن   اً التركيز خصوص، مع كافحة سوء تغذية األطفالالرامية إىل م  
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة األسباب الرئيسية لوفاة األطفال،           . اخلامسة

وبالتحديد املالريا وحوادث املرور واألجهزة غري املنفجرة، بغية وضع حد آلثارها الفتاكة            
  .على األطفال
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مـن  ) أ(٣٧ و ١٩ و ١٧-١٣ و ٨ و ٧املـواد   (ريات املدنيـة    احلقوق واحل   - جيم  
  )االتفاقية

  تسجيل األمساء والوالدات    
دون سن العاشرة تغيري      تالحظ اللجنة بقلق أن بإمكان الوالدين اللذين يتبنيان طفالً          -٣٤

ألن الوالدات يف القرى املعزولة الصغرية قد ال ُتسجل         اً  واللجنة قلقة أيض  . امسه دون موافقته  
بسبب صعوبات االتصال أو جهل اإلجراءات القانونية من جانب الوالـدين أو الـسلطات              

وتعرب اللجنة . اإلدارية القروية أو االفتقار إىل سجل للحالة املدنية يف األقاليم الريفية الصغرية    
ما يصعب على الوالـدين   اً  وألنه غالب اً  ليس جماني  ألن إصدار شهادات امليالد   اً  عن أسفها أيض  

  . املناطق الريفية الوصول إىل خدمات استصدار شهادات امليالديف
 وغـري التـشريعية     ،توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري التـشريعية          -٣٥

لضمان تغليب مبدأي مصاحل الطفل الفضلى واحلفاظ على هوية الطفل فيما يتصل املناسبة 
بأن تكفل الدولة الطرف تـوفر      اً   أيض وتوصي اللجنة . جبميع طلبات تغيري أمساء األطفال    

سجالت احلالة املدنية يف مجيع األقاليم، مبا فيها األقاليم الريفية الصغرية، وبأن تذكي وعي         
التسجيل األسري صوص قانون الوالدين والسلطات اإلدارية يف القرى املعزولة الصغرية خب  

متنقلة تعىن بتـسجيل    الوالدات، وأن تنظر كذلك يف توفري وحدات        تسجيل  وإجراءات  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى مـنح مجيـع          . الوالدات وإصدار شهادات امليالد   

األطفال املولودين يف إقليمها شهادات ميالد جمانية، وأن تكفل وصول الوالدين يف املناطق          
  .احلضرية والريفية على قدم املساواة إىل خدمات تسجيل الوالدات وشهادات امليالد

   الفكر والوجدان والدينحرية    
رغم أن دستور الدولة الطرف ال ينص على أية ديانة رمسية للدولة، يساور اللجنـة                 -٣٦

لقيود يف ممارسة حقهـم يف      ا  من األقليات الدينية، ومنهم أطفال، قد خضعو      اً  قلق ألن أفراد  
  .حرية الدين، على حنو ما يتجلى يف أعمال التحرش ومنع دخول املدارس احلكومية

حتـرام  االتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف جلميع أطفال األقليات الدينية             -٣٧
وتوجه . حق يف حرية الدين، كما توصيها بترويج التسامح واحلوار بني األديان          الكامل لل 

اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التقرير الرمسي الذي أعدته املقررة اخلاصة املعنية حبريـة              
 ).A/HRC/13/40/Add.4(تقد الدين أو املع
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  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
يف حني تالحظ اللجنة أن العقاب البدين حمظور يف املدارس االبتدائية، يساورها قلق               -٣٨

واللجنـة  . أدييبإزاء ما وردها من أنباء عن جلوء بعض املدرسني إىل العقاب البدين كإجراء ت         
  .ألن القانون جييز العقاب البدين يف املرتل وال حيظره يف أماكن الرعاية البديلةاً قلقة أيض

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٣٩
جلميع ضروب العقاب البدين لألطفـال يف       اً  صرحياً  تضمني القانون حظر    )أ(  

 وتنفيذ هذه القوانني    ، ومؤسسات الرعاية البديلة   مجيع األماكن، مبا فيها األسرة واملدرسة     
  بفعالية؛

العمل بنشاط على ترويج أساليب تأديب بديلة حتترم كرامة الطفل، بغية             )ب(  
توعية الناس حبق الطفل يف احلماية من مجيع ضروب العقاب البدين وإثنائهم عن تطبيقه يف               

  تربية األطفال؛
بشأن حق الطفل يف احلماية     ) ٢٠٠٦(٨ مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      )ج(  

  ).CRC/C/GC/8(من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة 

  متابعة دراسة األمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال    
  : تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٤٠

 العنف ضد األطفال بسبل منها  إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال       )أ(  
ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف ضـد األطفـال               

)A/61/299(مع اهتمام خاص بنوع اجلنس؛ ،  
معلومات عن تنفيـذ الدولـة الطـرف        لقادم  تضمني التقرير الدوري ا     )ب(  

املمثـل  اليت قدمها ت اجلامعة التوصيات الواردة يف الدراسة آنفة الذكر، وخباصة التوصيا  
 :ما يلياً اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال، وحتديد

وضع استراتيجية شاملة وطنية يف كل دولة من أجل منع مجيع أشـكال              '١'
  العنف ضد األطفال ومعاجلتها؛

فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفال             '٢'
  يف مجيع األماكن؛

ر نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها وجدول أعمال حبثـي           إقرا '٣'
  .بشأن العنف ضد األطفال

التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين بـالعنف ضـد األطفـال،             )ج(  
والتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية        
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سكو ومفوضية شـؤون    فيها منظمة العمل الدولية واليون    ة مبا   وغريها من الوكاالت املعني   
 واملنظمات غـري احلكوميـة      ،الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      

   .الشريكة

 ١١-٩، و )٢ و ١الفقرتـان   (١٨ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -دال   
  )اقية من االتف٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  البيئة األسرية    
 مـن   ٣٧ املشار إليها يف املـادة       ،بسياسة الدولة الطرف  اً  يف حني حتيط اللجنة علم      -٤١

 والرامية إىل تدعيم األسر وتقدمي املساعدة       ،القانون املتعلق حبماية حقوق األطفال ومصاحلهم     
ر اليت تواجـه    إىل الوالدين، وبوضع منوذج لشبكات محاية الطفل من أجل حتديد ودعم األس           

صعوبات اجتماعية، تعرب عن أسفها لعدم وجود خدمات للمشورة األسـرية أو بـرامج              
ويساور اللجنة قلق الفتقار األسر     . لتثقيف الوالدين أو تدريب للعاملني يف احلقل االجتماعي       

تربيـة  يف بعض املناطق الريفية والنائية إىل املساعدة والدعم يف مسؤولياهتا وقدراهتا املتعلقة ب            
   . األسر الفقرية أو املعزولةال سيمااألطفال، 

ل بغيـة    شبكاهتا املعنية حبماية الطف    نة بأن تعزز الدولة الطرف وتوسع     توصي اللج   -٤٢
التركيز خاصة على األسر الفقرية أو املعزولة، وذلك مـن          ، مع   تقدمي املساعدة إىل األسر   

 اليت تشجع هتيئة بيئـة      رامج التوعية خالل املشورة وبرامج تثقيف الوالدين وغريها من ب       
كذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توفري التدريب الـدائم            . ةسليمأسرية  

واإلجباري على مسائل حقوق الطفل للعاملني يف احلقل االجتماعي والقضاة وغريهم من            
  .املسؤولني عن القرارات املتصلة ببيئة الطفل األسرية

   من بيئة أسريةاألطفال احملرومون    
زعـيم  لسلطة   األسرية خاضع    يئتهروم من ب  احملطفل  التالحظ اللجنة أن قرار إيداع        -٤٣

 القرية، وأن زعيم القرية أو اجلماعة القروية ميكن، يف بعض الظروف، أن يودعا الطفـل يف               
ا  مبا فيه  ،ويساور اللجنة قلق لعدم وجود آلية رصد تكفل احترام حقوق الطفل           .بداعامل أحد

تعيد النظر بصفة دوريـة يف إيـداع        ه ويف البقاء على اتصال بأسرته، و      حقه يف االستماع إلي   
  . األطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على بلورة مبادئ توجيهية واضحة لضمان احترام             -٤٤
طـاء األولويـة    حقوق الطفل يف كامل أطوار عملية اإليداع يف الرعاية البديلة، مـع إع            

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية لضمان . للتدابري شبه األسرية واجملتمعية
إعادة النظر بصفة دورية يف إيداع األطفال يف مراكز الرعاية ويف الرعاية شبه األسـرية               
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 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي يف       . البديلة من قبيل املعابد   وأشكال الرعاية   
 والواردة يف قـرار اجلمعيـة       لألطفال جهودها املبادئ التوجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة     

  . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠ املعتمد يف A/RES/64/142لألمم املتحدة العامة 

  التبين    
طلبات التبين املقدمـة مـن      اً  يف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف علقت مؤقت          -٤٥

 وقائمـة   على الصعيد الدويل  بادئ توجيهية متعلقة بالتبين     ا تعمل على وضع م    األجانب وأهن 
، تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف تفتقر إىل آليـة           )٢٠٠٩(على تعديالت قانون األسرة     

عمليات التبين الوطنية والدولية وألهنا مل تصدق على اتفاقية الهاي حلماية ما جرى من لرصد 
  ).١٩٩٣ (على الصعيد الدويلاألطفال والتعاون يف جمال التبين 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لرصد مجيع عمليات التبين الوطنيـة               -٤٦
كذلك تشجع اللجنة   . كامالًاً  اموالدولية بغية ضمان احترام حقوق األطفال املتبنني احتر       

يف اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون  الدولة الطرف على النظر يف التصديق على
  ). ١٩٩٣ (على الصعيد الدويلجمال التبين 

  اإليذاء واإلمهال    
 باعتماد قانون النـهوض بـاملرأة       ٢٠٠٤تالحظ اللجنة قيام الدولة الطرف يف عام          -٤٧

. وى رمسية ا الذي خيول النساء واألطفال من ضحايا العنف األسري حق تقدمي شك           ومحايتها،
وأن مسائل اإليذاء   اً   شائع ما زال غري أن اللجنة تالحظ بقلق أن العنف ضد األطفال يف املرتل            

. داخل اجملتمعات واألسر  اً  واملكتومة غالب حملرم تناوهلا   ت من املواضيع ا   ما زال ف واإلمهال   والعن
للجنة عن أسفها لنقص تدابري إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج اخلاصة باألطفال مـن             وتعرب ا 

كما تالحظ اللجنة بقلق نقص املوارد البشرية واملالية ممـا يعـوق تنفيـذ              . ضحايا اإليذاء 
لعدم وجود نظام لإلبالغ عن العنف حىت من اً وهي قلقة أيض.  من االتفاقية٣٩ و ١٩ املادتني

  . عاملني مع األطفال ولفائدهتمجانب املهنيني ال
  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٤٨

إنشاء آليات لتحديد عدد حاالت العنف واالعتداء اجلنسي واإلمهـال            )أ(  
يف بيئات منـها األسـرة واملـدارس        ومدى انتشارها وذلك    وسوء املعاملة واالستغالل    

 الرعاية؛ ومؤسسات ومؤسسات اجلزاء
رة وإعـادة   احة الوصول إىل ما يكفي من خدمات التعـايف واملـشو          إت  )ب(  

 البلد؛ اإلدماج يف مجيع مناطق
توفري موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة بإيـذاء             )ج(  

  األطفال وإمهاهلم؛
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هنيني العاملني لفائـدة األطفـال أو       باملإنشاء نظام إبالغ إلزامي خاص        )د(  
ن فيهم املدرسون والعاملون يف احلقل االجتماعي ويف املهن الطبية وموظفو إنفاذ            معهم، مب 

خبصوص واجب اإلبالغ عـن أي      على تدريب   ء املهنيني   القانون، وضمان حصول هؤال   
  .إساءة واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا

 ٢٣اد  املـو و،  ١٨ من املادة    ٣الفقرة  و،  ٦املادة  (األساسية والرعاية   الصحة    - هاء  
  )، من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١الفقرات و، ٢٦ و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
قية حقـوق   على اتفا٢٠٠٩سبتمرب /ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف أيلول    -٤٩

وتالحظ اللجنـة أن    . وبالسياسة التعليمية الشاملة املوجودة يف البلد     األشخاص ذوي اإلعاقة    
، تقوم بوظائف منها إدارة ورصد وتنـسيق        ١٩٩٥قني، املنشأة يف عام     اللجنة الوطنية للمعو  

املشاركة فيها  السياسات واجلهود الرامية إىل تشجيع األنشطة اليت ميكن لألشخاص املعوقني           
كما تالحظ إجناز عدد من األنشطة املتصلة باألشخاص ذوي اإلعاقة علـى     . ةكاملمشاركة  

ة تالحظ أن الدولة الطرف مل تتخذ أي إجراء خبصوص          غري أن اللجن  . مدى السنوات املاضية  
كما يساور اللجنة قلق إزاء نقص البيانات الكمية        . الربوتوكول االختياري لالتفاقية املذكورة   

  . والنوعية املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة وباحتياجاهتم
  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٥٠

 اهلادفـة إىل تـشجيع    الربامج واخلدمات وير وتدعيم   وتطتنفيذ  مواصلة    )أ(  
هـؤالء  مبا فيها تلك اليت تقدم الدعم إىل أسـر          دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع،       

  ؛األطفال
ضمان مجع بيانات نوعية وكميـة تتعلـق باألطفـال ذوي اإلعاقـة               )ب(  

 وباحتياجاهتم؛
التفاقيـة حقـوق    النظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري           )ج(  

  األشخاص ذوي اإلعاقة؛
حتقيـق تكـافؤ الفـرص       بشأن   نموذجيةاعاة قواعد األمم املتحدة ال    مر  )د(  
بـشأن  ) ٢٠٠٦(٩ رقـم    العاموتعليق اللجنة   ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة     (للمعوقني

  . )CRC/C/GC/9(حقوق األطفال ذوي اإلعاقة 

  الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    
 جناحها يف القـضاء علـى داء        ٢٠٠٠ب اللجنة بإعالن الدولة الطرف يف عام        ترح  -٥١

أفـضت إىل   اليت  ،  ٢٠٠٧ يف عام    احلصبةالوطنية للتطعيم ضد    لة  الشلل، كما ترحب باحلم   
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مدى العقـد    يف املائة، عالوة على تراجع معدل وفيات الرضع على           ٩٠نسبة حتصني تعادل    
 وفيات الرضع واألطفال واألمهات يبقى من أعلـى         غري أن اللجنة قلقة ألن معدل     . املاضي

ويف حني تالحظ اللجنة بتقدير أوجه التحـسن يف تـوفري اخلـدمات             . يف املنطقة املعدالت  
الصحية وزيادة عدد املرضى احلاصلني على خدمات صحة األم والطفل واحنـسار األوبئـة،      

  : مع ذلك قلق لألسباب التاليةيساورها 
مات الصحية حمدود يف املناطق النائية، والرعاية الصحية        احلصول على اخلد    )أ(  

 ؛اجملانية حمدودة عموماً
 تدريب بعض العاملني يف املهن الطبية غري مالئم؛  )ب(  
معظم املستشفيات اإلقليمية ال يسعها سوى تقدمي رعاية صحية أساسـية             )ج(  

  وتفتقر إىل التجهيزات واألدوية الالزمة؛
  لرضع واألطفال مرتفع؛معدل سوء تغذية ا  )د(  
   عدد الوالدات يف املستشفيات منخفض؛  )ه(  
  ؛معدل التطعيم االعتيادي منخفض جداً  )و(  
 يف املائة   ٢١رغم أن املالريا سبب رئيسي يف مرض األطفال ووفاهتم، فإن             )ز(  

  .  احلشراتاتمعاجلة مببيدناموسيات من األطفال دون سن اخلامسة ال ينامون حتت 
  :اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يليتوصي   -٥٢

اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان احلصول على الرعاية الصحية األوليـة            )أ(  
  يف املهن الطبية؛وظفنيبل منها تعيني املزيد من امل وذلك بس،يف كامل أحناء اإلقليماً جمان

التجهيزات  توافرضمان توفري التدريب املالئم للعاملني يف املهن الطبية و          )ب(  
 واألدوية الالزمة يف مجيع املستشفيات اإلقليمية؛

مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من وفيات الرضـع واألطفـال              )ج(  
  واألمهات؛

القيام خبطوات لضمان تزويد املستـشفيات اإلقليميـة بـالتجهيزات            )د(  
  كان؛واللوازم املناسبة لتوفري طائفة كاملة من اخلدمات الصحية للس

سوء تغذية  احلد من   جيات والربامج الرامية إىل     مواصلة وتعزيز االستراتي    )ه(  
  األطفال والقضاء عليه يف هناية املطاف؛

  ضمان توافر خدمات الصحة اإلجنابية املناسبة قبل احلمل وأثناءه وبعده؛  )و(  
  تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني معدالت التطعيم االعتيادي؛  )ز(  
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األطفال دون سن اخلامسة    لنوم  القيمة الوقائية   بكاء وعي عامة الناس     إذ  )ح(  
  . احلشراتاتاملعاجلة مببيدالناموسيات حتت 

  الرضاعة الطبيعية    
يف حني تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل تشجيع االكتفاء                -٥٣

ل دون سـن أربعـة أشـهر        بالرضاعة الطبيعية، يساورها قلق ألن ما يقل عن ثلث األطفا         
.  عالوة على وجود تباينات حبسب املناطق والثقافات      ،الرضاعة الطبيعية يعتمدون حصراً على    

املدونـة  اً  وتالحظ اللجنة أن من غري الواضح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت رمسي             
اح لشركات  الدولية لتسويق بدائل حليب األم، كما تعرب عن قلقها ألن الفراغ التشريعي أت            

بيع أغذية الرضع استخدام ممارسات ال أخالقية لترويج منتجاهتا، مما حدا النساء إىل وقـف               
  .  بالبعض من وفيات الرضعله صلة يكون ، وهو ما قد الطبيعيةالرضاعة

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها يف جمال توعية النـاس بأمهيـة              -٥٤
طبيعية حىت الشهر السادس على األقل، كما تشجعها علـى          اكتفاء األطفال بالرضاعة ال   

  . باعتماد وتنفيذ املدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األماً القيام رمسي

  املمارسات الضارة    
ثنية رغم أنه   لدى بعض الفئات اإل   اً  ال يزال قائم  يساور اللجنة قلق ألن الزواج املبكر         -٥٥

عن عدد تلك الزجيات املعقـودة يف       حصاءات   تفتقر إىل إ   وألن الدولة الطرف  اً،  حمظور قانون 
  .إقليمها
 . جزائية يف حاالت الزواج املبكر     حتث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ عقوبات        -٥٦

كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مجع بيانات عن عدد الزجيات املبكرة، تكـون              
دى تفشي الظـاهرة واختـاذ      مصنفة حبسب السن واجلنس، بغية أخذ فكرة أوضح عن م         

  . التدابري املناسبة للقضاء عليها

  مستوى املعيشة    
يف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت قواعد دنيا لضمان سالمة وصحة               -٥٧

األطفال يف املؤسسات العامة واخلاصة املسؤولة عن رعايتهم ومحايتهم، يساورها قلـق ألن             
اً واللجنة قلقة أيض  . يف املناطق املعزولة  وخاصة  يف الواقع،   اً  تاماً  تلك القواعد ال حتترم احترام    

 ومها عامالن قـد     ،ملالئمة واستهالك مياه شرب غري معاجلة     الصحية ا مارسات  املإزاء نقص   
  . على صحة األم والرضيع ويسامهان يف تدهورهااً يشكالن خطر

بني الناس، مبا يف    سليمة  صحية  توصي اللجنة بأن تروج الدولة الطرف ممارسات          -٥٨
ذلك غسل اليدين بالصابون وتوخي السالمة يف حتضري الطعام وختزينه واحلفاظ على نظافة 

كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مناسبة لـضمان حـصول             . املراحيض
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وتثقيف عامة الناس   مياه الشرب النقية    السكان على مياه شرب معاجلة وتوعيتهم بأمهية        
  . يفية معاجلة املياه جلعلها صاحلة لالستهالكبشأن ك

  الكحول وإساءة استعمال العقاقري    
تالحظ اللجنة بتقدير ما يبذل من جهود ملكافحة استعمال العقاقري غري املشروع، مبا               -٥٩

عالوة للربنامج التعليمي يف املدارس،       مكمالًاً  يشمل الوقاية من املخدرات باعتبار ذلك جزء      
خدمات مشورة خاصـة    إنشاء  ائط اإلعالم حبمالت توعية بشأن املخدرات، و      قيام وس على  

غري أن اللجنة قلقة ألنه على الرغم       . مركز وطين للرعاية وإعادة التأهيل    ومبتعاطي املخدرات   
من عدم توافر معلومات وطنية عن إساءة استعمال األطفال للعقاقري، فقد خلصت دراسـة              

ـ  وامل املـذيبات إىل أن طلبة كثريين تـسمموا ب       ٢٠٠١أجرهتا األمم املتحدة يف عام       دئات ه
 يف  ال سـيما  أفادت الدولة بتفشي املخدرات يف املدن على حنو مثري للقلق،           كما  واحلشيش،  

 حتظـر بيـع     ود قوانني أو لـوائح    جلعدم و اً  واللجنة قلقة أيض  . لطالبصفوف األطفال وا  
   .الكحول والسجائر لألطفال

صل الدولة الطرف وتعزز استراتيجيتها الرامية إىل مكافحة        توصي اللجنة بأن توا     -٦٠
إساءة استعمال العقاقري، وأن تدّعم وتسن، حسب االقتضاء، قوانني ولوائح حلظر بيـع             

  .املواد الضارة والسجائر والكحول لألطفال

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   - واو  

  نا مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيالتعليم،    
 بتنقيح قانون التعليم الذي بـات       ٢٠٠٨ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف عام          -٦١

غري أن اللجنة قلقـة     . ينص على توفري التعليم االبتدائي اجملاين واإلجباري طيلة مخس سنوات         
االبتدائية احملليـة وعلـى   ألن احلضور املدرسي يتوقف على توافر مخسة صفوف يف املدارس          

ويف حني تالحظ اللجنـة أن      . املسافة الفاصلة بني املرتل واملدرسة وعلى وضع األسرة املايل        
يف الواقع أن يـسامهوا يف التكـاليف        باء  التعليم االبتدائي جماين، يساورها القلق ألن على اآل       

إزاء ارتفـاع عـدد   اً  أيض وهي قلقة،الثانوية مثل صيانة املدارس ومصروفات اإلدارة اليومية  
األطفال غري امللتحقني باملدارس أو املتسربني منها وعدم توافر التدريب املهين يف مجيع أحنـاء               

  . كما أهنا قلقة إزاء نقص أعداد املدرسني وتدين تدريبهم ومؤهالهتم. البلد
  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٦٢

ول مجيـع األوالد والبنـات علـى التعلـيم          اختاذ تدابري لضمان حص     )أ(  
للجميع ودون تكاليف ثانويـة،     اً  اإلجباري، مع احلرص على توفري التعليم االبتدائي جمان       

 والنظر يف زيادة عدد سنوات التعليم اإلجباري؛
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اختاذ تدابري ملعاجلة مشكلة احلضور املدرسي غري املنتظم والتأكد من عدم             )ب(  
 رس قبل إهناء فترة التعليم اإلجباري؛تسرب األطفال من املدا

  ضمان إتاحة فرص التدريب املهين على حنو منهجي يف مجيع مناطق البلد؛) ج(  
اختاذ خطوات لضمان توافر عدد كاف من املدرسني املدربني واملـؤهلني            )د(  

   مبا فيها املناطق الريفية والنائية؛،يف مجيع مناطق البلدبصورة جيدة 
ت لضمان دمج حقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الطفـل، يف    اختاذ خطوا   )ه(  

  املقررات الدراسية يف مجيع مراحل التعليم؛
  التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف واليونسكو؛  )و(  
بـشأن أهـداف التعلـيم      ) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ز(  

)CRC/GC/2001/1.(  

 )ب(تـان    والفقر ٤٠، و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢د  املوا(تدابري احلماية اخلاصة      - زاي  
 ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧من املادة ) د(و

 االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    

وسن إهناء  )  سنة ١٥(يساور اللجنة قلق إزاء تضارب سن االستخدام القانونية الدنيا            -٦٣
تضارب ميكن أن يفضي باألطفال غـري       ، ذلك أن هذا ال    ) سنة ١٢ أو   ١١(التعليم اإلجباري   

الراغبني يف مواصلة تعليمهم بعد إهناء املرحلة االبتدائية إىل الشروع يف العمل بـصورة غـري           
  .شرعية قبل بلوغ سن االستخدام الدنيا

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية وغري التشريعية              -٦٤
.  قد تضر بصحتهم أو منوهم أو رفاههم       ظروفدام األطفال يف    ستخاملناسبة لضمان عدم ا   

ل زيادة  من أج ريعية وغري تشريعية مناسبة     كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري تش       
عدد سنوات التعليم اإلجباري حبيث يتزامن إهناء التعليم اإلجباري مـع بلـوغ سـن               

 يف هـذا    ماس املساعدة التقنية  توتشجع اللجنة الدولة الطرف على ال     . االستخدام الدنيا 
  .الصدد من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان    
 على خطة العمل الوطنية بـشأن اسـتغالل         ٢٠٠٨ترحب اللجنة باملوافقة يف عام        -٦٥

 أسفها ألن امليزانية املخصـصة لتنفيـذ    لألغراض التجارية، لكنها تعرب عن    اً  األطفال جنسي 
  . من مصادر خارجيةمتويل برامج هذه اخلطة حمدودة وتعتمد بالقدر األكرب على 
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توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف موارد كافية لتنفيذ السياسات والربامج             -٦٦
إعـادة  املناسبة ملنع االستغالل واالعتداء اجلنسيني ولضمان تعايف األطفـال الـضحايا و           

لنصوص اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام الـدويل املعتمـدة يف          اً  وفقوذلك  إدماجهم،  
اً  ملكافحة اسـتغالل األطفـال جنـسي       ٢٠٠١ و ١٩٩٦املؤمتر العاملي املعقود يف عامي      

  .لألغراض التجارية

  البيع واالجتار واالختطاف    
ق األطفال ومصاحلهم مـن     ترحب اللجنة مبا نص عليه القانون املتعلق حبماية حقو          -٦٧

حظر صريح لالجتار باألطفال، وباخلطوات اإلجيابية اليت قامت هبا الدولة الطرف من أجـل              
 بإنشاء جلنة ملكافحة االجتار     ٢٠٠٤مكافحة االجتار وبيع األطفال، مبا يف ذلك قيامها يف عام           

 ومقـصد لـضحايا     غري أن اللجنة قلقة ألن الدولة الطرف ال تزال بلد منشأ وعبور           . بالبشر
كما أهنا قلقة ألن برامج عودة ضـحايا        . االجتار ألغراض العمل اجلربي واالستغالل اجلنسي     

  . اًاالجتار وإعادة إدماجهم قد ال تكون مصممة على حنو يكفل عدم االجتار بالضحايا جمدد
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكثف جهودها الراميـة إىل وقايـة               -٦٨

 توصيها  ومحايتهم وأن تعزز تدابري مقاضاة املتورطني يف جرائم البيع واالجتار، كما   األطفال
  :على وجه اخلصوص مبا يلي

 ؛كامالًاً تنفيذ التشريعات الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر تنفيذ  )أ(  
التحقيق يف مجيع قضايا البيع واالجتار ومقاضاة الفاعلني لتفادي اإلفالت            )ب(  

 ضمان حصول األطفال على التعويض املناسب حسب االقتضاء؛من العقاب و
تدعيم تدابري محاية الضحايا األطفال وضمان حصوهلم علـى مـساعدة             )ج(  

  إدماجهم؛وإعادة  اجتماعية ونفسية مالئمة لتعافيهم 
 إيالء اهتمـام    تحديدعلى وجه ال  اب األساسية بسبل منها     معاجلة األسب   )د(  

   مكافحة الفقر ومنع التسرب املدرسي؛خاص لألسر يف إطار برامج
القيام، بالتعاون مع وسائط اإلعالم، بأنشطة لتوعية عامة النـاس، مبـن           )ه(  

  .آثار ذلك على األطفالب مبخاطر بيع البشر واالجتار هبم و،فيهم الوالدون واألطفال

  نجدةخطوط ال    
انيـاً خاصـاً    جنـدة جم  تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل تفتح بعد خط             -٦٩

  .باألطفال على مدار الساعة
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على مدار الساعة يكون    جندة جمانياً    اللجنة بأن تفتح الدولة الطرف خط     توصي    -٧٠
جلميع األطفال على الصعيد الوطين، كما توصيها بالتوعيـة         اً  من ثالثة أرقام ومتاح   اً  مؤلف

  . ةدجالنبكيفية اتصال األطفال خبط 

  قضاء األحداث دارة شؤونإ    
تالحظ اللجنة أن األطفال دون سن اخلامسة عشرة ال يتحملون املسؤولية اجلنائية،              -٧١

غـري  . تطبق تدابري إصالحية  " جمتمعية"وأهنم يعرضون، يف حال ارتكاب جنحة، على حماكم         
أن اللجنة قلقة ألن األطفال دون سن اخلامسة عشرة الذين يرتكبون جرائم خطرية يعرضون              

إقليمية أو حملية أو وطنية، حىت وإن اقتصرت عقوبـاهتم علـى تـدابري              على حماكم جنائية    
 ٢٠٠٣يف عـام     الدولة الطرف    ويف حني تالحظ اللجنة إنشاء    . عادة التأهيل إلللتصحيح أو   

 تتـوىل الفـصل يف   (tribunal populaire suprême)يا العلية كمة الشعباحملغرفة خاصة داخل 
مل تقر بعد مشروع     أسفها مع ذلك ألن الدولة الطرف     ن  القضايا اخلاصة باألطفال، تعرب ع    

ألنه رغم وجود تـدابري بديلـة يف        اً  وتعرب اللجنة عن أسفها أيض    . إنشاء حماكم لألحداث  
 يف حالة  فقط  احلرية ال يستخدم كمالذ أخري     النظام القضائي للدولة الطرف، فإن احلرمان من      

وألن األطفال حيتجزون يف السجون مع       سنة،   ١٨ سنة و  ١٥األطفال املتراوحة أعمارهم بني     
ألن عقوبة اإلعدام ليـست  اً  ويساور اللجنة قلق أيض   . الكبار بسبب احلالة االقتصادية الراهنة    

  .حمظورة على حنو صريح يف حالة األطفال
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام ملعايري قـضاء األحـداث،               -٧٢
 من االتفاقية، إىل جانب قواعـد األمـم املتحـدة           ٤٠ و ٣٩و )ب(٣٧ واداصة امل خبو

، ومبادئ األمم املتحـدة     )غقواعد بيجين (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
وقواعد األمم املتحدة حلماية    ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
بأن توصي اللجنة   ه اخلصوص   على وج و). قواعد هافانا (األحداث احملرومني من حريتهم     

   :مبا يليالدولة الطرف تقوم 
أن يعهـد باألطفـال دون سـن        اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان        )أ(  

اخلامسة عشرة ممن يرتكبون جرمية، ولو كانت خطرية، إىل خدمات احلماية وأن تطبـق              
  ؛كامالًاً تدابري محائية حتترم حقوقهم احترام

الرتقاء بنظام قضاء األحداث، بسبل منها إنشاء حماكم        القيام خبطوات ل    )ب(  
للقّصر يف خمتلف املقاطعات، وضمان تزويد هذا النظام مبا يكفي من املـوارد البـشرية               

  ؛واملالية ألداء وظائفه على حنو سليم
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم احتجـاز األطفـال املتراوحـة              )ج(  

  ؛نة إال كمالذ أخري ويف حال ارتكاب جرائم بالغة اخلطورة س١٨ سنة و١٥أعمارهم بني 
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لضمان توافق احتجاز األطفال مع القانون      اختاذ مجيع التدابري الضرورية       )د(  
واحترامه حقوق الطفل، على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية، وضمان احتجاز األطفال         

  ؛ن احملاكمة أو بعد احلكم عليهمألقصر فترة ممكنة ومبعزل عن الكبار، سواء يف احلبس ره
القيام باخلطوات الالزمة لضمان التدريب املناسب لألشخاص العـاملني           )ه(  

  ؛ مبن فيهم قضاة األحداث،مع األطفال يف النظام القضائي
بشأن إدارة شؤون قـضاء  ) ٢٠٠٧(١٠راعاة تعليق اللجنة العام رقم      م  )و(  

  ؛)CRC/C/GC/10(األحداث 
فريـق األمـم املتحـدة      اليت وضعها    املساعدة التقنية    اتاستخدام أدو   )ز(  

مكتـب األمـم   وأعضاؤه، مبا يف ذلـك،      املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث       
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة اليونيـسيف ومفوضـية حقـوق اإلنـسان             

ء األحداث من أعـضاء     ل قضا ، والتماس املساعدة التقنية يف جما     واملنظمات غري احلكومية  
  .الفريق

  محاية شهود وضحايا اجلرائم    
بأن تكفل، من خالل التـشريعات املناسـبة،   اً توصي اللجنة الدولة الطرف أيض      -٧٣

ضحايا اإليـذاء   مثل  توفري احلماية املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع الضحايا األطفال،          
 وتوفري احلماية ذاهتا ،الختطاف واالجتاروالعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي وا

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف راعاة  لشهود تلك اجلرائم، كما توصيها مب     
املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي    (باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها       األمور املتعلقة 
  . )٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ يف ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -حاء   
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة        -٧٤

 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       ،للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
بروتوكوهلا االختياري، واالتفاقيـة    وسية أو الالإنسانية أو املهينة،      املعاملة أو العقوبة القا   

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشـخاص            
  .ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

رير مبوجب  وحتث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقا           -٧٥
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات             

 والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتغالل             ،املسلحة
 تـشرين   ٢٠يف املواد اإلباحية، ومها بروتوكوالن تأخر تقدمي تقريريهما منـذ            األطفال
  .٢٠٠٨ أكتوبر/األول
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على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقـارير       اً  تشجع اللجنة الدولة الطرف أيض      -٧٦
مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز           

  . العنصري

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  - طاء  
التابعـة  باملرأة والطفل   توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة املعنية            -٧٧

لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تنفيذ االتفاقية يف الدولة الطرف ويف غريها مـن                
  . الدول األعضاء يف الرابطة

  املتابعة والنشر  - ياء  

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٧٨

 واحملكمة  ، وأعضاء احلكومة  ،بطرق منها إحالتها إىل رئيس الدولة       كامالًاً  التوصيات تنفيذ 
 والسلطات احمللية، حسب االنطباق، بغية النظر فيها        ، والوزارات املعنية  ، والربملان ،العليا

  . واختاذ إجراءات إضافية بشأهناعلى النحو املناسب 

  النشر    
بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع تقريرها الـدوري          اً  توصي اللجنة أيض    -٧٩

للجمهـور عامـة    ) املالحظات اخلتامية (املتصلة هبا   الثاين وردودها الكتابية والتوصيات     
ت املهنية واألطفال، بلغـات البلـد       وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئا     

وبوسائل منها شبكة اإلنترنت، هبدف إثارة النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيـذها             
  .ورصدها

  التقرير املقبل  -كاف   
 تقاريرهـا الدوريـة مـن    إىل تقدمي تقريرها اجلامع لتدعو اللجنة الدولة الطرف    -٨٠

وتوجه اللجنة االنتبـاه إىل     . ٢٠١٦ديسمرب  /لكانون األو  ٦ حبلول الثالث إىل السادس  
 تـشرين   ١يف  املعتمـدة   و  التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة       مبادئها
، وتذكر الدولة الطرف بأن التقارير املقبلـة        )CRC/C/58/Rev.2( ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ـ  ينبغي أن تكون متفقة مع املبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد          .  صـفحة  ٦٠ا  فحاهت ص
. وجيهية لتقدمي التقارير  وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ الت         
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 الدولة الطرف   إىل، سُيطلب   عدد الصفحات احلد األقصى ل   تقدمي تقرير يتجاوز     ويف حال 
ر وتـذكّ . تقدميه مع مراعاة املبادئ التوجيهية املشار إليها      إعادة  إعادة النظر يف التقرير و    

 الدولـة   تعذر علـى  إذا  لتنظر فيه هيئة املعاهدة      ترمجة التقرير    ه ال ميكن ضمان   اللجنة بأن 
  . ثانية الطرف إعادة النظر فيه وتقدميه مرة

ثة وفقاً ملتطلبـات    وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدّ           -٨١
 التقارير، اليت   لتقدمياملبادئ التوجيهية املنسقة     الواردة يف    املشتركةالوثيقة األساسية   تقدمي  

 االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان، يف              اعتمدها
ويشكل التقرير اخلاص باالتفاقية والوثيقـة      ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران

بادئ التوجيهيـة املنـسقة     وفقاً للم  بتقدمي التقارير     الدول التزاماألساسية املشتركة معاً    
  . مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

        


