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  جلنة حقوق الطفل

  *املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين للكرسي الرسويل    
يف ) CRC/C/VAT/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين للكرسـي الرسـويل             -١

 ،٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٦املعقودة يف   ) CRC/C/SR.1852انظر   (١٨٥٢جلستها  
، املالحظـات   ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاين  ٣١ املعقودة يف    ،١٨٧٥واعتمدت يف جلستها    

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -أوالً  
بالردود ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين الذي قدمه الكرسي الرسويل، وكذلك             -٢

ر غري أنّ اللجنة تأسف لشّدة تـأخّ      ). CRC/C/VAT/Q/2/Add.1(اخلطية على قائمة املسائل     
  .  عاما١٤ًتقدمي التقرير، مما منع اللجنة من استعراض تنفيذ الكرسي الرسويل لالتفاقية طوال 

، اء مع الوفد املتعدد القطاعات للكرسي الرسويل والبّناملفتوح  وترحب اللجنة باحلوار      -٣
وبصورة خاصة، تنظـر اللجنـة      . عديدةوبالتعهدات اإلجيابية اليت قطعها وفده يف جماالت        

بإجيابية إىل االستعداد الذي أعرب عنه وفد الكرسـي الرسـويل لتغـيري أمنـاط الـسلوك                 
وتتطلع اللجنة إىل اعتماد تدابري فورية وحازمة هبدف تطبيق هذه التعهـدات            . واملمارسات

  . ملموساًتطبيقاً
وتذكّر اللجنة الكرسي الرسويل بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية بـاالقتران           -٤

مع املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل للكرسي الرسويل مبوجب الربوتوكـول االختيـاري             
، )CRC/OPAC/VAT/CO/1 (التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة        

__________ 

  ).٢٠١٤يناير /كانون الثاين ٣١-١٣(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستني   *  
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ات اخلتامية بشأن التقرير األويل للكرسي الرسويل مبوجب الربوتوكول االختيـاري           املالحظو
ــة   ــواد اإلباحي ــال يف امل ــتغالل األطف ــال واس ــاء األطف ــال وبغ ــع األطف ــق ببي املتعل

)CRC/C/OPSC/VAT/CO/1(، ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١يف  وهي املالحظات اليت اعُتمدت.  

  اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته تدابري املتابعة اليت   -ثانياً  
  :ترحب اللجنة باعتماد التدابري التشريعية التالية  -٥

 ١١الثـامن الـصادر يف      ) دولة الفاتيكـان  (الفاتيكان  مدينة  قانون دولة     ) أ(  
اجلرائم ضد  : اجلنائية، العنوان الثاين  املسائل  معايري تكميلية بشأن    املتضمن   و ٢٠١٣يوليه  /متوز
  طفال؛األ

واملتـضمن   ٢٠١٣يوليه  / متوز ١١قانون دولة الفاتيكان التاسع الصادر يف         ) ب(  
  .تعديالت على القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية

وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب          -٦
  .٢٠١٢يناير /كانون الثاين ٢٥الوطنية، يف 

  : التاليةوالسياساتيةوترحب اللجنة بالتدابري املؤسسية   -٧
إنشاء جلنة رعوية من أجل محاية األحداث، هبدف اقتراح مبادرات جديدة             ) أ(  
الرعويـة املتعلقـة    العناية  بيئة آمنة لألطفال وحتسني اجلهود يف سبيل        لبرامج  وضع  ترمي إىل   

  ؛٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥بضحايا االعتداءات يف كل أرجاء العامل، يف 
مكتب خاص ضمن حكومة دولة الفاتيكان من أجل مراقبة تنفيـذ           إنشاء    )ب(  

  . ٢٠١٣أغسطس / آب١٠ يف  فيها،دولة الفاتيكان طرفاً َعّداالتفاقات الدولية اليت ُت

  اخلصوصيات يف تنفيذ االتفاقية   -ثالثاً  
لرسويل على اتفاقية حقوق الطفل     تدرك اللجنة الطبيعة املزدوجة لتصديق الكرسي ا        -٨

ذي سـيادة   من أشخاص القانون الدويل     ة شخص    بصف اًومة دولة الفاتيكان وأيض   بصفة حك 
وإذ تـدرك   .  إقليمية فريدة ومستقلة عن أي سلطة أو والية قضائية       ويتمتع بشخصية قانونية    

فون كممـثلني أو    أنّ املطارنة وكبار رؤساء املؤسسات الدينية ال يتـصر        اً  تاماللجنة إدراكاً   
ات الكاثوليكيـة ملزمـون     يمندوبني عن احلرب الروماين، تشري اللجنة إىل أنّ التابعني للرهبان         

وبناء على ذلك، تـذكّر     .  من القانون الكنسي   ٥٩٠ و ٣٣١بإطاعة البابا، مبقتضى القانوَنني     
فقط داخل  ا ليس   بتنفيذهاً  قطع تعّهد قد  أّنه بالتصديق على االتفاقية     باللجنة الكرسي الرسويل    
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يف كلّ أرجاء العامل من خالل األفراد واملؤسسات اخلاضـعني  اً ، بل أيضقليم دولة الفاتيكان إ
  .للكنيسة الكاثوليكيةالسلطة األعلى لسلطته، باعتباره 

    جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً  

  )من االتفاقية) ٦(٤٤ و٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
 بشأن  ١٩٩٥تأسف اللجنة ألن معظم التوصيات الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية لعام             -٩

  . مل ُتعاجل معاجلة تامة) CRC/C/15/Add.46(التقرير األويل للكرسي الرسويل 
حتث اللجنة الكرسي الرسويل على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصيات              -١٠

الواردة يف املالحظات اخلتامية بشأن تقريره األويل مبوجب االتفاقية، اليت مل تنفذ بعـد أو               
نفذت تنفيذاً غري كاف، وال سيما التوصيات املتعلقة بعدم التمييز، وحـق األطفـال يف               

   .التعبري عن آرائهم والشؤون األسرية

  التحفظات    
إمكانيـة  ه جيري حالياً النظـر يف       أنوفد الكرسي الرسويل    تصريح  ترّحب اللجنة ب    -١١

الـصادرة عـن اللجنـة    وعلى ضـوء التوصـية الـسابقة      . سحب حتفّظاته على االتفاقية   
)CRC/C/15/Add.46   تكّرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء حتفظات الكرسـي          )١٠، الفقرة ،

خضع ُتاليت تقّوض االعتراف الكامل باألطفال كأصحاب حقوق، و        ،الرسويل على االتفاقية  
  . تالؤمها مع مصادر قانون دولة الفاتيكانتطبيق االتفاقية لشرط 

توصي اللجنة الكرسي الرسويل بأن يّتخذ اخلطوات الالزمة يف سبيل سحب كلّ              -١٢
  .حتفظاته على االتفاقية وضمان أسبقية االتفاقية على القوانني واللوائح الداخلية

  التشريعات    
ضمان امتثال تـشريعات دولـة      الرامي إىل   الرسويل  ترّحب اللجنة بنهج الكرسي       -١٣

ها ناتباع النهج عينه فيما يّتصل بقواني     لكنها تأسف يف نفس الوقت لعدم       الفاتيكان لالتفاقية،   
القلق إزاء عدم امتثـال   اللجنة  وباإلضافة إىل ذلك، يساور     . الداخلية، ومنها القانون الكنسي   

قية، وال سيما فيما يتعلّق حبقـوق األطفـال يف          بعض أحكام القانون الكنسي ألحكام االتفا     
  .احلماية من التمييز والعنف وكل أشكال االستغالل واالعتداء اجلنسيني

شـامالً،  ن يستعرض إطاره املعياري استعراضاً      بأالكرسي الرسويل   توصي اللجنة     -١٤
  .سيما القانون الكنسي، بغرض ضمان امتثاله الكامل لالتفاقية وال
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  التنسيق    
أنّ الكرسي الرسويل سوف ينظر يف وضع آلية        إعالن الوفد   للجنة بإجيابية إىل    تنظر ا   -١٥

  .هذه اآللية حىت اآلنلعدم وضع غري أنّ اللجنة تأسف . مناطة بوالية لتنسيق تنفيذ االتفاقية
إنشاء آلية رفيعـة املـستوى لـديها الواليـة          باللجنة الكرسي الرسويل    توصي    -١٦

عمال حقوق الطفل يف مجيع اجملالس البابوية واملـؤمترات األسـقفية           والقدرات لتنسيق إ  
باخلاضعني لسلطة الكرسي الرسويل من أفراد ومؤسسات ذات طابع         وكذلك فيما يتعلق    

وينبغي تزويد هذه اآللية باملوارد البشرية واملالية والتقنيـة الكافيـة لالضـطالع             . ديين
  .بواليتها

  ختصيص املوارد    
اليت تنفّذها ومتوهلا الكنائس واملؤسسات واملنظمـات       العديدة  جنة األنشطة   تقّدر الل   -١٧

الكاثوليكية على املستوى الشعيب يف كل أحناء العامل من أجل دعم ومحاية األطفال األشـد               
ضعفاً وإعطائهم، من مجلة أمور أخرى، فرص التعليم، والرعاية الصحية واالجتماعية، وغريها 

غري أن اللجنة تالحظ غياب هنج شامل قائم على حقوق الطفل           . من خدمات الدعم األسري   
بشأن ختصيص املوارد لدعم األطفال، واالفتقار إىل نظام يتتبع املصاريف املتعلقـة بـشؤون              

الكرسي الرسويل واملنظمات واملؤسسات املتصلة بالكنيـسة يف        كل من   األطفال اليت ينفقها    
  .نفوذ وتأثريا سي الرسويل فيهلكرلالدول األطراف اليت 

ختصيص املوارد حلقوق " بشأن ٢٠٠٧يف عام ، املناقشة العامة للجنة يوم  يف ضوء     -١٨
 من االتفاقية، توصـي     ٦ و ٤ و ٣ و ٢، وبالتشديد على املواد     " مسؤولية الدول  -الطفل  

  :اللجنة الكرسي الرسويل مبا يلي
الطفل يف دولة   ملوارد امليزانية الالزمة إلعمال حقوق      إجراء تقييم شامل      )أ(  

قوق الطفـل يف الـدول      حلاملنظمات واملؤسسات الكاثوليكية    الفاتيكان ولتعزيز ومحاية    
  األطراف األخرى؛

إنشاء نظام لتقييم أثر املوارد املخصصة خلدمة مصاحل الطفل الفُضلى، مع   )ب(  
  .خاص لألطفال الضعفاءاهتمام إيالء 

  الرصد املستقل    
 هبدف مراقبـة تنفيـذ   ٢٠١٣أغسطس /ب خاص يف آب  تالحظ اللجنة إنشاء مكت     -١٩

كما تالحظ أنّ اللجنة املنشأة يف كانون طرفاً فيها،  الفاتيكان  َعّد دولة االتفاقات الدولية اليت تُ   
شكاوى من األطفـال بـشأن االعتـداء        التلقي  تناط بسلطة    سوف   ٢٠١٣ديسمرب  /األول
 الكرسي الرسويل آلية لرصـد احتـرام        غري أنّ اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إنشاء       . اجلنسي



CRC/C/VAT/CO/2 

5 GE.14-41198 

قوَق األطفال وامتثاهلم هلا، مبا يف ذلـك كـل          حلاألفراد العاملني حتت سلطته     املؤسسات و 
  .املدارس الكاثوليكية، على الصعيد العاملي ويف دولة الفاتيكان

بشأن دور املؤسـسات    ) ٢٠٠٢(٢تعليقها العام رقم    تأخذ اللجنة بعني االعتبار       -٢٠
توصي الكرسي الرسويل  فسان يف تشجيع ومحاية حقوق الطفلاملستقلة حلقوق اإلنالوطنية 
آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل، ُمناطة بوالية واضحة لتلقي شكاوى األطفـال            بإنشاء  

. خصوصية الـضحايا ومحايتـهم    حتترم كما ينبغي    والتحقيق فيها بطريقة تراعي الطفل، و     
مجيع األطفال الذين يف متناول لكرسي الرسويل اآللية ايضع وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن 

. فيهـا ينخرطـون   يرتادون مدارس وخدمات ومؤسسات تابعة للكنيسة الكاثوليكية أو         
على نطـاق    أن ُتحدَّد وتنشر     وبالنظر إىل الطبيعة اخلاصة للكرسي الرسويل، ينبغي أيضاً       

هذه اآللية واهليئات الوطنية إلنفاذ     واسع املبادئ التوجيهية املتصلة بالعالقة والتعاون بني        
  . القانون

  نشر االتفاقية والتوعية هبا     
ترّحب اللجنة مببادرات التوعية الوارد وصفها يف تقرير الكرسي الرسويل، وال سيما              -٢١

ولكـن  . بشأن حقوق اإلنسان اليت ُتنظم يف مدارس كاثوليكية يف اهلنـد          الدورات التثقيفية   
ألنّ الكرسي الرسويل مل يّتخذ تدابري كافية خالل فترة إعـداد التقريـر             اللجنة تشعر بالقلق    

العامل، حسبما أوصت بـه     إىل خمتلف لغات    لتعزيز نشر االتفاقية على نطاق واسع وترمجتها        
  ).١١، الفقرة CRC/C/15/Add.46  الوثيقةانظر (١٩٩٥اللجنة يف عام 

حكـام  مجيـع أ  امية إىل نشر    توصي اللجنة الكرسي الرسويل بتكثيف جهوده الر        -٢٢
وذلك، يف مجلة أمور،    ديداً يف صفوف األطفال وأسرهم،      االتفاقية على نطاق واسع، وحت    

إعداد وتنفيذ برامج توعية حمددة وطويلة األجل، وإدراج أحكام االتفاقيـة يف            عن طريق   
ـ      مستويات ن  على كل    اسيةاملناهج الدر  بة ظام التعليم الكاثوليكي، باستخدام مواد مناس

  .خصيصاً لألطفالمصّممة 

  التدريب    
 لتـدريب   ٢٠٠٧ترّحب اللجنة مبشاريع مثل املبادرة القائمة يف النمسا منذ عـام              -٢٣

املدّرسني يف املدارس الكاثوليكية بشأن حقوق الطفل، وإقرار الكرسي الرسويل بأنّ التدريب            
الرسويل  قلقة ألن الكرسي     يف هناية املطاف، لكنها تظل    يشكّل ممارسة جيدة حلماية األطفال      

التدريب بشأن االتفاقية بصورة منهجية لألفراد واملؤسـسات الـذين          لتوفري  مل يّتخذ تدابري    
خيضعون لسلطته ويعملون مع األطفال ولصاحلهم، ومنهم املدّرسون يف املدارس الكاثوليكية           

  .املسيحيةورجال الدين يف معاهد الالهوت 
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تدريب منهجي بشأن أحكام االتفاقيـة      وفري  رسويل على ت  حتثّ اللجنةُ الكرسي ال     -٢٤
طفـال  األلكاثوليكية العاملني مع    لكل فرد من رجال الدين والرهبان وأفراد املؤسسات ا        

وإدراج وحدات إلزامية بشأن حقوق األطفال يف برامج تدريب املدّرسني          لصاحلهم،  أو  /و
  .املسيحيةالالهوت ويف معاهد 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  عدم التمييز    
 يترّحب اللجنة باملعلومات اليت قّدمها وفد الكرسي الرسويل أثناء احلـوار التفـاعل        -٢٥

التمييزية،  "عينياألطفال غري الشر  "عبارة   لتشريعاته بغرض سحب     اًأّنه بدأ استعراض  ومفادها  
 وفيما تنظر اللجنة بإجيابية أيضاً      .١١٣٩ن رقم   القانون الكنسي، وال سيما القانو    الواردة يف   

بالقلق إزاء البيانات تشعر  إال أهنا   ،٢٠١٣يوليه  /إىل البيان التقدمي الذي أدىل به البابا يف متوز        
واإلعالنات اليت أدىل هبا الكرسي الرسويل يف املاضي بشأن املثلية اجلنسية، ممـا يـسهم يف                

 واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة         الوصم االجتماعي والعنف ضد املثليني    
  .اجلنسنفس  على يد أزواج من نترّبوياجلنسية من املراهقني واألطفال الذين 

كـل قوانينـه ولوائحـه وسياسـاته        جيعل  توصي اللجنة الكرسي الرسويل بأن        -٢٦
تمييزي لألطفـال    التصنيف ال  اًأن يلغي فور  ب و ، من االتفاقية  ٢مع املادة   تتطابق  وممارساته  

 الكرسي  اًوحتث اللجنة أيض  . الً غري شرعيني  املولودين خارج إطار الزواج باعتبارهم أطفا     
كلّ أشـكال املـضايقة أو   دانة  كامالً إل  استخدام سلطته املعنوية استخداماً      الرسويل على 

التمييز أو العنف ضد األطفال باالستناد إىل ميلهم اجلنسي أو ميل والـديهم اجلنـسي،               
  .املثلية اجلنسيةإلغاء جترمي ودعم اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل من أجل 

إىل قلقها السابق بشأن التمييز القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس               باإلشارة  و  -٢٧
)CRC/C/15/Add.46   ألنّ الكرسي الرسويل ما زال يشّدد علـى        اللجنة  ، تأسف   )٨، الفقرة

قـانون ويف   ة، ومها مفهومان خيتلفان عن املـساواة يف ال        تعزيز التكامل واملساواة يف الكرام    
ما ُيستخدمان لتربير التـشريعات     اً  ب من االتفاقية، وغال   ٢ا يف املادة    املمارسة املنصوص عليه  

وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة باألسف ألن الكرسـي الرسـويل           . والسياسات التمييزية 
ذة لتعزيز املساواة بني الفتيات والفتيان وإزالة الصور يقدم معلومات حمّددة عن التدابري املتخ مل

كما طلبت  النمطية القائمة على نوع اجلنس من الكتب املستخدمة يف املدارس الكاثوليكية،            
  .١٩٩٥ يف عام  ذلكاللجنة
حتثّ اللجنة الكرسي الرسويل على اعتماد َنهج قائم على أساس احلقوق من أجل               -٢٨

تـؤثر يف  تيات والفتيان، والكف عن استخدام مصطلحات ميكن أن معاجلة التمييز بني الف   
على اختاذ تدابري فعالة  وحتث اللجنة الكرسي الرسويل أيضاً   .املساواة بني الفتيات والفتيان   
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لضمان أالّ حتتوي الكتب املستخدمة يف املدارس الكاثوليكية على صور منطية قائمة على             
فتيان والفتيات وقدراهتم وقـد تقـّوض فرصـهم         نوع اجلنس قد حتّد من منو مواهب ال       

  .التعليمية واملعيشية

  مصاحل الطفل الفضلى    
ق األطفال يف    فيه الكفاية حل   امل يتطرق مب  تشعر اللجنة بالقلق ألنّ الكرسي الرسويل         -٢٩

إيالء مصاحلهم الفضلى االعتبار األول يف اإلجراءات التشريعية واإلداريـة والقـضائية، ويف             
وتشعر اللجنة بقلق كبري ألن     . ت والربامج واملشاريع ذات الصلة بالطفل واملؤثرة فيه       السياسا

صـون  طفال، وضع دائماً    األالكرسي الرسويل، يف تعاطيه مع مزاعم االعتداء اجلنسي على          
مسعة الكنيسة ومحاية اجلناة فوق مصاحل الطفل الفضلى، حسبما الحظته عدة جلان حتقيـق              

  .وطنية
 بـشأن ) ٢٠١٣(١٤جنة انتباه الكرسي الرسويل إىل تعليقها العام رقم         توجه الل   -٣٠

 وتوصي اللجنة الكرسي الرسـويل      ،الطفل يف إيالء االعتبار األول ملصاحله الفُضلى      حق  
بتكثيف جهوده لضمان إدماج هذا احلق بصورة مناسـبة وتطبيقـه باتـساقٍ يف مجيـع                

ك يف مجيـع الـسياسات والـربامج        اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية، وكذل    
الكرسـي  اللجنـة   ع  شج ت ويف هذا الصدد،  . ل واملؤثرة فيه  واملشاريع ذات الصلة بالطف   

الرسويل على تقدمي التوجيه إىل كل األشخاص املعنيني يف السلطة بغرض ضـمان إيـالء               
ت االعتبار األول ملصاحل الطفل الفُضلى يف كل اجملاالت، مبا يف ذلك عند تنـاول حـاال               

وحتث اللجنة الكرسي الرسويل أيضاً على نـشر هـذا          . االعتداء اجلنسي على األطفال   
  .  العامليف مجيع أحناءالتوجيه يف كافة الكنائس واملنظمات واملؤسسات الكاثوليكية 

  احترام آراء الطفل    
تعبري ق الطفل يف ال   حلدياً  ي تقي تشعر اللجنة بالقلق ألنّ الكرسي الرسويل يعتمد تفسرياً         -٣١

كما تـشعر   . قوقه يف حرية التعبري والتجّمع والدين     يف مجيع املسائل اليت هتّمه، وحل     عن آرائه   
 مـن   ١٢اللجنة بالقلق ألنّ الكرسي الرسويل ما زال يعترب أنّ احلقوق املكّرسـة يف املـادة                

  .االتفاقية تقّوض حقوق الوالدين وواجباهتم
 األطفال يف التعبري حبرية عـن آرائهـم         أنّ حق بتذكّر اللجنة الكرسي الرسويل       -٣٢

بأنّ ضمان هذا احلـق     يشكّل أحد املكّونات األكثر أساسية لكرامة األطفال كما تذكّره          
وباإلضافة إىل . األطرافمتروك لتقدير الدول  مبقتضى االتفاقية، غري    يشكّل التزاماً قانونياً    

فل التعبري حبرية عن آرائه واليت      ذلك، تشّدد اللجنة على أنّ األسرة اليت يستطيع فيها الط         
وتعّد الطفل  اً  هامألطفال منذ سن مبكرة تشكّل منوذجاً       يوىل فيها االعتبار الواجب آلراء ا     

وإذ تشري اللجنة إىل تعليقها العام      . اًماع إليه يف اجملتمع األوسع نطاق     ملمارسة حقه يف االست   
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للجنة الكرسـي الرسـويل   بشأن حق الطفل يف االستماع إليه، حتث ا  ) ٢٠٠٩(١٢رقم  
  :على القيام مبا يلي

طفـال يف االسـتماع     املواقف السلبية جتاه إعمال حق مجيع األ      مكافحة    )أ(  
  باألطفال كأصحاب حقوق؛االعتراف إليهم، وتعزيز 

تدابري لضمان فعالية تنفيذ التشريعات اليت تقّر حبـق الطفـل يف            الاختاذ    )ب(  
  نونية ذات الصلة؛االستماع إليه يف اإلجراءات القا

الوالدين بتشجيع فرص استماع بواسطة التشريعات والسياسات، القيام،   )ج(  
الـيت هتمهـم،    شؤون  ال وإيالء االعتبار الواجب إىل آرائهم يف        ،واألوصياء إىل األطفال  

  وتعزيز برامج تثقيف الوالدين املستندة إىل أمناط السلوك واملواقف اإلجيابية السائدة؛
الفعال يف كلّ اخلدمات الـيت تقـّدمها املنظمـات          األطفال   دور   تعزيز  )د(  

املناهج والربامج املدرسية،   تصميم  واملؤسسات الكاثوليكية لألسر واألطفال، وكذلك يف       
  .التأديبيةاملسائل يف ق الطفل يف االستماع إليه التام حلحترام االوضمان 

  )  من االتفاقية١٧ إىل ١٣واد من  وامل٨ و٧املادتان (احلقوق واحلريات املدنية   -جيم  

  يف معرفة والديهم والتمتع برعايتهماألطفال حق     
املولودين لقساوسة كـاثوليكيني، والـذين      تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع األطفال         -٣٣

ألّنه جيوز أن حتـصل  كما تشعر اللجنة بالقلق أيضاً . يهميف حاالت كثرية هوية والد  جيهلون  
شريطة اً  يالطفل مستقالً مال  أن يصبح   دفوعات منتظمة من الكنيسة إىل      ل الوالدات على خطة  

معلومات عن والد الطفـل أو      الكشف عن أي    بعدم  يتعهدن فيه   أن يوقّعن على اتفاق سري      
  .اخلطةعن 
املولـودين لقـساوسة    بأن يقّيم عدد األطفال     الكرسي الرسويل   وتوصي اللجنة     -٣٤

الالزمة لضمان احتـرام حـق هـؤالء        كل التدابري   كاثوليكيني، وكشف هويتهم واختاذ     
وتوصي اللجنة بأن   . حسب مقتضى احلال  األطفال يف معرفة والديهم والتمتع برعايتهم،       

أيضاً بضمان توقف الكنائس مستقبالً عن فـرض االتفاقـات          يضمن الكرسي الرسويل    
  . السرية كشرط لتقدمي خطط مالية إىل الوالدات إلعالة أطفاهلّن

   يف اهلويةاحلق    
ترّحب اللجنة بتشديد الكرسي الرسويل على حق الطفل يف العـيش مـع والديـه                 -٣٥

تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة التخلي عن الرضـع دون ذكـر            لكنها  ومعرفة هويتهما،   
 اليت تتبعها منظمات كاثوليكية يف بلدان عدة عن طريـق اسـتخدام مـا يـسّمى                 ،اهلوية

  ".ضع املتخلّى عنهمحضانات إليداع الر"  ب
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 الكرسـي    من االتفاقية، حتث اللجنة بـشدة      ١٩ و ٨ و ٧ و ٦على ضوء املواد      -٣٦
دراسات حتديد األسباب اجلذرية ملمارسة التخلي عن األطفـال         الرسويل على التعاون يف     

دون ذكر اهلوية واإلسراع يف تقوية البدائل وتعزيزها، مع املراعاة الكاملة حلق الرضع يف              
.  مـن االتفاقيـة    ٧الديهم وأشقائهم البيولوجيني، على النحو املكّرس يف املادة         معرفة و 

وعالوة على ذلك، حتثّ اللجنة الكرسي الرسويل على املسامهة يف معاجلة التخلي عـن              
  تقـدمي  الرضع بواسطة تقدمي خدمات تنظيم األسرة، ورعاية الصحة اإلجنابية، وكـذلك          

ب ملنع وقوع حاالت محل غري خمطّط لـه، وتقـدمي           الدعم اإلرشادي واالجتماعي املناس   
 مبوازاة إتاحة إمكانية الـوالدات الـسرية يف مستـشفيات           املعوزة،املساعدة إىل األسر    

  . أو موته/باعتبارها تدبري املالذ األخري ملنع التخلي عن طفل و

 ٣٩و) أ(٣٧ و ٣٤و) ٢(٢٨و) ٣(٢٤ و ١٩املـواد   (العنف ضد األطفـال       -دال  
  )ةاالتفاقي من

  التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
تشعر اللجنة بالقلق ألنّ الكرسي الرسويل مل يّتخذ التدابري الالزمة حلماية وإنصاف              -٣٧

يف إصالحيات ماغدلني   ن ومؤسسات الدولة والكنائس تعّسفاً      الفتيات اللوايت وضعتهن أسره   
حـىت  ا أربع مجاعات مـن الراهبـات الكاثوليكيـات    يرلندا اليت كانت تديره أالنسائية يف   

  :خاص إزاء ما يليوتشعر اللجنة بقلق . ١٩٩٦ عام
أُجربت الفتيات املوجودات يف هذه املؤسسات على العمل يف ظروف          لقد    )أ(  

، فـضالً   ما كّن يتعّرضن ملعاملة ال إنسانية وقاسية ومهينة       اً  بشبيهة بظروف االسترقاق، وغال   
  بدين واجلنسي؛العن االعتداء 

املـواد الغذائيـة واألدويـة      والتعليم،  من  ُحرمت الفتيات من هويتهن، و      )ب(  
األساسية يف أغلب األحيان، وتعّين عليهّن االلتزام بالصمت الذي فُرض عليهن، وُمنِعن مـن              

  االتصال بالعامل اخلارجي؛
 انتزع الرضع بالقوة من فتيات غري متزوجات أجنـنب قبـل الـدخول إىل               )ج(  

  املؤسسات اإلصالحية أو خالل وضعهن فيها؛
مل ُيّتخذ أي إجراء للتحقيق يف سلوك الراهبات اللوايت كّن يدرن املؤسسات   )د(  

لتعاون مع هيئات إنفاذ القانون يف مساءلة املسؤولني عن االعتداءات وكذلك           لاإلصالحية أو   
جر، رغـم أن اجلماعـات      من عمل الفتيات غري املدفوع األ     علم  كل َمن نظم واستفاد عن      

  .الرهبانية الكاثوليكية األربع املعنية ختضع لسلطة الكرسي الرسويل
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اليت تقدمت هبا جلنة مناهضة التعـذيب إىل أيرلنـدا يف       وباإلشارة إىل التوصيات      -٣٨
تناسب تحملاكمة ومعاقبة اجلناة بعقوبات     ) ٢١، الفقرة   CAT/C/IRL/CO/1( ٢٠١١ عام
إلنصاف ومنحهن احلق الواجب    رتكبة، وضمان تلقّى مجيع الضحايا      خطورة اجلرائم امل  مع  

  :التنفيذ يف احلصول على تعويض، حتث اللجنة الكرسي الرسويل على القيام مبا يلي
إجراء حتقيق داخلي يف سلوك العاملني الدينيني يف إصالحيات ماغـدلني             )أ(  

فرض جـزاءات   النظام، وضمان   يت يوجد فيها هذا     يرلندا ويف كل البلدان ال    أالنسائية يف   
هذه اجلرائم وإبالغ السلطات القضائية الوطنية بأمسائهم من أجل         على كل املسؤولني عن     

  حماكمتهم؛ 
سواء عـن طريـق     ،  مضمان تسديد التعويض الكامل للضحايا وأسره       )ب(  

ـ    ةاجلماعات الرهبانية، أو الراهبات أو الكرسي الرسويل، سلط        سؤولة  الكنسية العليا امل
  لسلطته؛ات الكاثوليكية اخلاضعة يقانوناً عن أتباعه يف الرهبان

اختاذ كل التدابري املناسبة لضمان تعايف ضحايا هذه اجلرائم بدنياً ونفسياً             )ج(  
  ؛يف اجملتمعوإعادة إدماجهن 

تقييم الظروف واألسباب اليت أّدت إىل هذه املمارسات واختـاذ كـل              )د(  
إيداع النساء واألطفال تعسفاً وألي سبب من األسـباب يف   عدم  التدابري الالزمة لضمان    

  .كاثوليكية يف املستقبلمؤسسات 

  العقوبة البدنية    
يقترح على الكرسي الرسـويل     بتصريح الوفد الذي مفاده أنه سوف       ترّحب اللجنة     -٣٩

عقوبـة  تشعر بـالقلق ألنّ ال    إالّ أهنا   النظر يف حظر العقوبة البدنية لألطفال يف كلّ األماكن،          
يف بعـض املؤسـسات     اً  ، كان وال يزال منتـشر     ضرب األطفال عادة  البدنية، ومن ضمنها    

رايان  يف بعض البلدان، حسبما كشفت بصورة خاصة جلنة           هائلة الكاثوليكية وبلغ مستويات  
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألنّ الكرسي الرسويل ال يعترب العقوبـة             . يرلنداأيف  

 حتظـر   نوعة مبقتضى االتفاقية، وبناء على ذلك مل يضع مبادئ توجيهيـة وقواعـد            البدنية مم 
 يف املدارس الكاثوليكية أو املؤسسات الكاثوليكية العاملة مـع          اًبوضوح معاقبة األطفال بدني   

  .من أجلهم، ويف املرتلواألطفال 
إذا تذكّر اللجنة الكرسي الرسويل بأنّ كل أشكال العنف ضد األطفال، حـىت               -٤٠

كما . مستوى من العنف ضد األطفال    سمح بأي   تال  كانت خفيفة، غري مقبولة واالتفاقية      
 من االتفاقية باختاذ كل التدابري املالئمة       ١٩تذكّر الكرسي الرسويل بالتزامه مبقتضى املادة       

وحتث اللجنة الكرسي الرسويل    . األطفال من كلّ أشكال العنف البدين أو العقلي        حلماية
  : ليعلى ما ي
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بـنفس  معارضة كل أشكال العقوبة البدنية لألطفال بشكل صـريح،            )أ(  
القاسـية أو   العقوبـة   ا التعذيب وغريه من أشـكال املعاملـة أو          هبالطريقة اليت يعارض    
  الالإنسانية أو املهينة؛

كـل أشـكال    حلظـر   القانون الكنسي وقوانني دولة الفاتيكان      تعديل    )ب(  
  ؛صرحياً حظراً األسرة،داخل ا يف ذلك العقوبة البدنية لألطفال، مب

فعاالً يف كل املدارس واملؤسسات     آليات إلنفاذ هذا احلظر إنفاذاً      وضع    )ج(  
وضمان الكاثوليكية العاملة مع األطفال ولصاحلهم، مبا يف ذلك يف إقليم دولة الفاتيكان،             

  املساءلة عن العنف ضد األطفال؛
ابية وخالية من العنف وتشاركية لتربية  سلطته لتعزيز أشكال إجيامستخدا  )د(  

جتسيد تفسري للكتاب املقّدس بطريقة ال تتسامح مع العقوبة البدنية يف           ضمان  األطفال، و 
  . ، وإدراج هذا التفسري يف أي تعليم وتدريب الهويتتعاليم الكنيسة وسائر أنشطتها

  االعتداء واإلمهال    
لرسويل املتمثل يف أنّ الـسلطات املدنيـة        تشعر اللجنة بالقلق إزاء موقف الكرسي ا        -٤١

الّ يف حاالت يثبت فيها ارتكاب اعتداءات وأال تتدّخل         الوسط العائلي إ  ينبغي أال تتدخل يف     
ويقّوض هذا املوقف بصورة خطرية اجلهود والتدابري الدولية        . يف واجبات الوالدين وحقوقهم   

ألنّ الكرسـي   عر اللجنة بالقلق أيـضاً      وتش. مهاهلم األطفال وإ  لىالرامية إىل منع االعتداء ع    
الرسويل مل يعتمد بعد استراتيجية شاملة ملنع االعتداء واإلمهال يف املرتل، رغم تأثريه الكـبري               

  .على األسر الكاثوليكية
الوقاية االستباقية من كل أشكال     بتشّدد اللجنة على وجوب أن تبدأ محاية الطفل           -٤٢

الوالدين على األطفال بأي طريقة من الطرق حـق الطفـل يف            سلطة  أال تقّوض   والعنف  
وبناء على ذلك، توصي اللجنة الكرسي الرسويل بالقيـام         . احلماية من االعتداء واإلمهال   

  :مبا يلي
صياغة استراتيجية شاملة ملنع ومكافحة االعتداء على األطفال وإمهاهلم،           )أ(  

   ذلك تنظيم محالت، مبشاركة األطفال؛وزيادة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، مبا يف
تشجيع الربامج اجملتمعية الرامية إىل منع ومعاجلة مسائل العنف املـرتيل،             )ب(  

واالعتداء على األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك من خالل إشراك ضحايا سابقني ومتطوعني             
  وأفراد يف اجملتمع احمللي، وتقدمي التدريب هلم؛

ومتاحة لألطفـال   معّرف هبا على نطاق واسع       آمنة   آليات دعم استنباط    )ج(  
  العنف ضد األطفال؛اإلبالغ عن أعمال وممثليهم واألشخاص اآلخرين هبدف متكينهم من 
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إحالة آجال وطريقة   تدريب بشأن   توفري  إعداد مبادئ توجيهية واضحة و      )د(  
  .ىل سلطات التحقيقإحاالت االعتداء واإلمهال 

  نسياناالستغالل واالعتداء اجل    
بااللتزام الذي أعرب عنه وفد الكرسي الرسويل بشأن عدم انتهاك          اً  حتيط اللجنة علم    -٤٣

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء حاالت         . حرمة كرامة وشخص الطفل ككل    
ن حتت سـلطة    والكنيسة الكاثوليكية العامل  اليت ارتكبها أفراد    طفال  االعتداء اجلنسي على األ   

ضالعني يف االعتداء اجلنسي علـى عـشرات آالف         رجال دين    كان   لرسويل، إذ الكرسي ا 
الكرسي الرسويل مل يقّر بنطـاق       وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألنّ    . األطفال يف كل أرجاء العامل    

اجلرائم املرتكبة، ومل يّتخذ التدابري الالزمة ملعاجلة االعتداء اجلنسي علـى الطفـل ومحايـة               
ياً على أطفال جنس   رجال دين    ات وممارسات مكّنت استمرار اعتداء    األطفال، واعتمد سياس  

  :ويساور اللجنة قلق شديد بسبب ما يلي. وإفالت اجلناة من العقاب
إىل أخرى أو إىل معروفون جيداً من أبرشية على أطفال اً يُنقل معتدون جنس  )أ(  

جلان حتقيق وطنية كثرية    ووثقت  . هذه اجلرائم التستر على   من الكنيسة إىل    اً  يبلدان أخرى سع  
املتمثلة يف تنقل اجلناة للعديد من رجـال الـدين          مارسة  هذه امل مسحت  قد  و. هذه املمارسة 

تضع أطفاالً يف بلدان كـثرية يف       هي  على اتصال بأطفال واستمرار االعتداء عليهم، و      بالبقاء  
رار اتـصال   وأفيد باستم . رجال الدين لتعرض العتداء جنسي على يد أفراد من        لخطر شديد   
  مرتكيب االعتداء اجلنسي بأطفال؛ناة من عشرات اجل

رفض الكرسي الرسويل تقدمي بيانات للجنة بشأن كل حاالت االعتـداء             )ب(  
إليها يف فترة إعداد التقرير، وتقدمي نتائج اإلجـراءات         ُوّجه نظره   اجلنسي على األطفال اليت     

حاالت اعتداء أفراد مـن  يف  لقضائية الكاملة   واليته ا ه أقّر   هذه احلاالت، رغم أن   عن  الداخلية  
ـ      ١٩٦٢يف عام   اً  اإلكلريوس على األطفال جنسي    صري ، ووضعهم يف إطار االختصاص احل

  ؛٢٠٠١عام يف عقيدة اإلميان للجنة 
اعُترب االعتداء اجلنسي على الطفل يف احلاالت اليت تناوهلا الكرسي الرسويل             )ج(  

ت سرية اُتخذت فيها تدابري تأديبية مسحت لألغلبيـة          عرب إجراءا  جنحة خطرية ضد األخالق   
طفال باإلفالت الساحقة من املعتدين ومعظم األشخاص الذين أخفوا االعتداء اجلنسي على األ      

  اإلجراءات القضائية يف الدول اليت ارتكبت فيها حاالت االعتداء؛من 
ئلة عقوبة  حتت طا رجال الدين    على كل    فروضاملصمت  التزام ال بالنظر إىل     )د(  

 ما أُبلغت هيئات إنفاذ القانون حباالت االعتداء على األطفـال يف            نادراًالطرد من الكنيسة،    
حـاالت الراهبـات    إىل اللجنـة    لذلك، أُحيلت   اً  وخالف. البلدان اليت ارتكبت فيها اجلرائم    

الكهنـة  وحاالت  صمت  والكهنة الذين ُنبذوا وأُنزلوا درجة وفُِصلوا لعدم احترام االلتزام بال         
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الرسـالة  جاء يف   لرفضهم شجب املعتدين على األطفال، حسبما       عبارات امتنان   الذين تلقّوا   
  ؛٢٠٠١املوّجهة من الكاردينال كاستريون هوخوس إىل املطران بيار بيكان يف عام 

اً أبـدي  يـاً  إلزام الوطنية إلنفاذ القانون أمراً   للسلطات  مل يكن تقدمي تقارير       )ه(  
 يف رسالة موّجهة من املطران مانويل مورينو ورئيس األساقفة لوتشيانو           اً صرحي اًفض رفض ُرو

ويف حاالت كثرية، أظهرت    . ١٩٩٧يرلندي يف عام    ستوريرو إىل أعضاء املؤمتر األسقفي األ     
ورفضت يف  ممانعة، بل   سلطات الكنيسة، مبا يف ذلك على أعلى مستويات الكرسي الرسويل،           

  ت القضائية وجلان التحقيق الوطنية؛التعاون مع السلطاحلاالت بعض ا
األطفال الـذين يرتـادون مـدارس       متكني  بذلت جهود حمدودة يف سبيل        )و(  

  .ومؤسسات كاثوليكية هبدف محاية أنفسهم من االعتداء اجلنسي
تقّر اللجنة ببيان الكرسي الرسويل بشأن أمهية تقّصي حقيقة ما جرى يف املاضي،               -٤٤

ـ ضمان احترام مبادئ العدالة احترا     سبيل منع تكرارها، و    الختاذ اخلطوات الالزمة يف    اً م
الضحايا وكل املتضّررين من هذه اجلـرائم       املساعدة على تعايف    كامالً، وفوق كل ذلك،     

  : ويف هذا الصدد، حتثّ اللجنة الكرسي الرسويل بشدة على القيام مبا يلي. الفظيعة
بـالتحقيق   ٢٠١٣ديسمرب  /اللجنة املنشأة يف كانون األول    قيام  ضمان    )أ(  
سلوك اهليكل  يف  االت االعتداء اجلنسي على األطفال، وكذلك       مجيع ح  مستقالً يف    حتقيقاً

والنظر يف دعوة اجملتمع املدين ومنظمـات الـضحايا إىل          معاجلتها؛  اهلرمي الكاثوليكي يف    
غي أن  وينب. االنضمام إىل اللجنة، ودعوة آليات دولية خاصة حبقوق اإلنسان لدعم عملها          

 أعضاء الكنيسة الكاثوليكية جنسياً     ُتساهم يف منع تكرار اعتداء    تائج التحقيق وأن    ُتنشر ن 
  على األطفال؛

على األطفال املعروفني واملـشتبه     اً  يكل املعتدين جنس  القيام فوراً بفصل      )ب(  
من أجل التحقيق   سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة،      فيهم من اخلدمة وإحالة املسألة إىل       

  واملقاضاة؛
ـ             )ج(   ساءلة ضمان شفافية تبادل كل احملفوظات اليت ميكـن اسـتخدامها مل

يف اتصال اجملرمني علم  وكل َمن أخفى جرائمهم وساهم عن       املعتدين على األطفال جنسياً     
  باألطفال؛
تعديل القانون الكنسي العتبار االعتداء اجلنسي على األطفال جرميـة            )د(  
وإلغاء كل األحكام اليت ميكن أن تفرض علـى الـضحايا           " قألخالخملة با جنحة  "وليس  

  وكل من أصبحوا يعلمون هبذه اجلرائم التزاماً بالصمت؛
إبالغ سلطات إنفـاذ   واضحة من أجل     وضع قواعد وآليات وإجراءات     )ه(  
بكل احلاالت املشتبه فيها بارتكاب اعتـداء جنـسي علـى األطفـال             إلزامياً  القانون  

  واستغالهلم جنسًيا؛
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والعاملني يف الكنيسة واألفراد اخلاضـعني      توعية كل القساوسة    ضمان    )و(  
االلتزامات، يف يف اإلبالغ عن هذه احلاالت، وبأن هذه     لسلطة الكرسي الرسويل بواجبهم     

  سبقية على أحكام القانون الكنسي؛هلا األحال وجود تناقض، 
ل الضحايا وإعادة   برامج وسياسات ملنع هذه اجلرائم وتعايف األطفا      وضع    )ز(  

الوثائق اخلتامية املعتمـدة يف املـؤمتر العـاملي املعـين           يف اجملتمع، وفقاً لنتائج     إدماجهم  
 املعقودة ٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦ ألعوامباالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية ل

   على التوايل؛،الربازيلب اليابان، وريو دي جانريوبيف ستوكهومل، ويوكوهاما، 
ع برامج وقاية تثقيفية من أجل زيادة وعي األطفال باالعتداء اجلنسي وض  )ح(  

  املهارات الالزمة حلماية أنفسهم؛وتلقينهم 
النظر يف التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفـال مـن               )ط(  

  .االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

  حتّرر الطفل من مجيع أشكال العنف    
 خاصـاً اهتماماً  أنّ الكرسي الرسويل يويل     اليت تدل على    نة باملؤشرات   ترّحب اللج   -٤٥

 ولكن، بالنظر إىل نطاق العنف املرتيل وآثـاره الكارثيـة علـى           . لتعزيز كرامة املرأة والفتاة   
، تشعر اللجنة بقلق بالغ ألنـه       نساينما حيتوي على عنصر ج    األطفال، وبالنظر إىل أّنه غالباً      

، اعترض الكرسي الرسويل على مـشروع الـنص        ٢٠١٣ملرأة لعام   خالل دورة جلنة وضع ا    
النهائي الذي يشري إىل أنه ال ينبغي استخدام الدين أو التقليد أو العادة كذريعة للدول كـي                 

  .تتملص من التزاماهتا حبماية املرأة والفتاة من العنف
العنف ضـد   تشري اللجنة إىل التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن             -٤٦

األولوية للقضاء  بأن يعطي   الكرسي الرسويل   توصي  ف،  )A/61/299 (٢٠٠٦األطفال لعام   
توصي اللجنة الكرسي الرسويل بأن يضع يف       كما  . على مجيع أشكال العنف ضد األطفال     

بشأن حق الطفل يف التحرر من مجيـع أشـكال          ) ٢٠١١(١٣اعتباره التعليق العام رقم     
  : مبا يليالعنف، وال سيما بالقيام

لدعم اجلهود والتدابري الرامية إىل مكافحة مجيع       ونفوذه  استخدام سلطته     )أ(  
أشكال العنف املرتيل والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك تـدابري تعـاجل                

 ما تستخدم كتربيـر     اًبأمناط السلوك والعادات والتقاليد واملمارسات السلوكية اليت غال       
   العنف؛ هلذه األشكال من

وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفـال             )ب(  
  والتصدي هلا؛

اعتماد إطار تنسيقي من أجل التصدي جلميع أشـكال العنـف ضـد               )ج(  
  األطفال؛
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  إيالء اهتمام خاص للُبعد اجلنساين للعنف ومعاجلته؛  )د(  
نف ضد األطفال   سألة الع ملعنية مب التعاون مع املمثِّلة اخلاصة لألمني العام ا        )ه(  

  .وغريها من هيئات األمم املتحدة املعنية

  خط النجدة    
بأن يروج إلنشاء خطـوط جنـدة يف الـدول          الكرسي الرسويل   توصي اللجنة     -٤٧

  .  ويشجع األطفال على استخدامها،بوجودهايذكي الوعي األطراف، و

 ١٨، واملـادة    ١١ إىل   ٩املواد من    و ،٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء  
  )من االتفاقية) ٤(٢٧، و املادة ٢٥واملادة ، ٢١ و٢٠ادتان ، وامل)٢ و١(

  البيئة األسرية    
ـ كرسي الرسويل بأّنه سيبدأ استعرا    ترّحب اللجنة باملعلومات اليت قّدمها وفد ال        -٤٨  اًض

يف تشعر  و املستقبل القريب،    لألحكام املتصلة باألسرة املنصوص عليها يف القانون الكنسي يف        
جود بالقلق ألنّ الكرسي الرسويل واملؤسسات اخلاضعة إلدارة الكنيسة ال تقّر بو          نفس الوقت   

  . ضد األطفال باالستناد إىل وضعهم األسريما متارس متييزاًأشكال خمتلفة من األسر وغالباً 
الكنسي بتنـوع   توصي اللجنة بضمان الكرسي الرسويل أن تقّر أحكام القانون            -٤٩
  .األسرية وأالّ متّيز ضد األطفال باالستناد إىل نوع األسرة اليت يعيشون يف كنفهاوساط األ

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
ترّحب اللجنة بتشديد الكرسي الرسويل على أمهية الترعرع يف بيئة أسرية من أجل                -٥٠

نّ اللجنة قلقة إزاء وضع مراهقني تستقدمهم       غري أ . منو شخصية الطفل بصورة كاملة ومتسقة     
عن أسرهم وُيعزلون عن     كاثوليكية أخرى وُيفصلون تدرجيياً      مجاعة فيلق املسيح ومؤسسات   

برد الكرسي الرسويل الذي يسلّط الضوء على حقوق        وإذ حتيط اللجنة علماً     . مل اخلارجي العا
أنّ رئيس مـؤمتر    الحظ اللجنة أيضاً    فاهلم، ت الوالدين وواجباهتم يف اختيار مدارس ومعاهد أط      

يف بعـض   األفـراد    بالتالعب بضمائر    ٢٠١٣نوفمرب  /الفرنسي أقّر يف تشرين الثاين    األساقفة  
  .املؤسسات واجلماعات الرهبانية الكاثوليكية

حتث اللجنة الكرسي الرسويل على التحقيق بصورة مناسـبة يف كـلّ مـزاعم                -٥١
ن أسرهم بواسطة التالعب النفسي، وضمان معاقبـة        األطفال واملراهقني الذين فصلوا ع    

  .املسؤولني عن التالعب باملراهقني ووضع حد ألنشطتهم
يف اً  األطفال يف مؤسسات إصالحية ما زال منتـشر       إيداع  وتشعر اللجنة بالقلق ألنّ       -٥٢

ـ               ة منظّمات كاثوليكية وأنّ بدائل الرعاية عن تلك املقّدمة ضمن األسرة مل تولَ بعد األولوي
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وباإلضافة إىل ذلك، تـشعر     . فتح مؤسسات جديدة يف بلدان كثرية     يدل على ذلك    حسبما  
اللجنة بالقلق ألنّ الكرسي الرسويل مل يعتمد مبادئ توجيهية بشأن إيداع ومراقبة األطفال يف              

سياسة لتأهيل األطفـال  حىت اآلن مؤسسات كاثوليكية معنية بتقدمي الرعاية البديلة وال ميلك  
  . يف منظمات كاثوليكية خارج مؤسسات إصالحيةاملودعني

حتثّ اللجنة الكرسي الرسويل على اعتماد سياسة من أجـل تأهيـل األطفـال                -٥٣
املودعني يف منظمات كاثوليكية خارج مؤسسات إصالحية ومن أجل ملّ مشـل األطفـال              

خذ كل  وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الكرسي الرسويل بأن َيت        . بأسرهم، مىت أمكن  
ـ            الث سـنوات يف    التدابري الالزمة إليالء األولوية لضمان أالّ يودع األطفال دون سن ث

أن يعتمد الكرسي الرسويل مبادئ توجيهية متعلّقـة باإليـداع،       وينبغي أيضاً   . مؤسسات
واالستعراض الدوري املالئم، ومراقبة األطفال يف كل األماكن الكاثوليكية املعنية بتقدمي           

القيام بذلك، ينبغي أن    لدى  و. ديلة، هبدف ضمان تطبيق املعايري ومنع االعتداء      الرعاية الب 
يراعي الكرسي الرسويل املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال املرفقة بقرار اجلمعيـة           

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦٤/١٤٢العامة 

 ٢٤ و ٢٣و) ٣( ١٨ و ٦املواد  (الرعاية  اإلعاقة واخلدمات الصحية األساسية و      -واو  
  )من االتفاقية ٣٣و) ٣-١ (٢٧ و٢٦و

  الصحة    
يف اً  تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألّنه يف قضية فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عام                -٥٤

 بعدما اغتصبها زوج والـدهتا،   ٢٠٠٩يف عام    أنقذ حياهتا    الربازيل خضعت إلجهاض طارئ   
 الربازيل عقوبة بوالدة الفتاة وبالطبيب الذي أجـرى          يف أنزل أحد رؤساء أساقفة برنامبوكو    

  .الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يف وقت الحق على العقوبةت أسقفية ووافق. اإلجهاض
موقفه من اإلجهاض الـذي     إعادة النظر يف    حتث اللجنة الكرسي الرسويل على        -٥٥

 ١٣٩٨القـانون رقـم     وصحتهّن ملخاطر جلية، وتعديل     احلوامل  يعّرض حياة الفتيات    
  .اللجوء إىل خدمات اإلجهاضفيها جيوز اليت ظروف الإىل حتديد اً املتصل باإلجهاض سعي

  اإليدز/ةصحة املراهقني وفريوس نقص املناعة البشري    
يساور اللجنة قلق شديد بسبب النتائج السلبية ملوقف الكرسي الرسويل وممارسـته              -٥٦

تخدام وسائل منع احلمل واحلصول على معلومـات بـشأن    املتمثلني يف منع املراهقني من اس     
  . الصحة اجلنسية واإلجنابية

بشأن حق الطفـل يف التمتـع       ) ٢٠١٣(١٥تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم         -٥٧
بشأن صحة املـراهقني  ) ٢٠٠٣(٤رقم ها العام بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وتعليق   
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اإليدز وحقوق الطفل، /ةنقص املناعة البشري  بشأن فريوس   ) ٢٠٠٣(٣وتعليقها العام رقم    
ُتذكّر الكرسي الرسويل مبخاطر احلمل املبكر وغري املرغوب فيه واإلجهـاض الـسري             ف

املتمثـل  اهتّن، واخلطر الشديد  إىل زيادة اعتالل املراهقات ووف     الذي يؤدي بصورة خاصة   
تضررهم منها، ومنـها    واض املنقولة جنسياً    إصابة املراهقات واملراهقني باألمر   خاصة يف   

  :وتوصي اللجنة الكرسي الرسويل بالقيام مبا يلي. اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري
تقييم اآلثار اخلطرية الناجتة عن موقفه من متتع املراهقني بأعلى مـستوى              )أ(  

صحي ميكن بلوغه، وختطي كل العوائق واحملّرمات احمليطة بصحة املراهقني اجلنسية الـيت             
إمكانية حصوهلم على املعلومات املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، مبـا يف ذلـك             تعيق  

املعلومات بشأن تنظيم األسرة، ووسائل منع احلمل، وخماطر احلمل املبكر، والوقاية مـن             
  ؛هاوعالجاً يالوقاية من األمراض املنقولة جنساإليدز، و/ البشريةفريوس نقص املناعة

ني الفضلى يف صميم كل القرارات املتعلّقة بصحتهم        وضع مصاحل املراهق    )ب(  
 مبا يف ذلك فيما يتصل بتطبيق سياسات وتدخالت مؤثرة يف احملّددات األساسية             ،ومنوهم

  املتعلقة بصحتهم؛
ضمان حق املراهقني يف احلصول على املعلومـات املالئمـة والـضرورية              )ج(  

أن  ويف هذا الصدد، ينبغي   . ة يف اجملتمع  لصحتهم ومنوهم، ومتكينهم من املشاركة بطريقة مفيد      
من فريوس  يكفل الكرسي الرسويل أن يكون التعليم بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية والوقاية            

من املناهج اإللزامية للمدارس الكاثوليكيـة وأن يـستهدفا         اإليدز جزءاً   / البشرية نقص املناعة 
  حلمل املبكر واألمراض املنقولة جنسًيا؛خاص ملنع ااهتمام املراهقات واملراهقني، مع إيالء 

إىل اً  وضمان االستماع دائم  املصاحل الفضلى للمراهقات احلوامل،     تأمني    )د(  
  احلوامل واحترامها يف جمال الصحة اإلجنابية؛املراهقات آراء 

املسامهة بفعالية يف نشر معلومات عن اإليذاء الذي ميكن أن يتسّبب به              )ه(  
البنـات  مل املبكر، وكفالة أن حتمي املنظمات الكاثوليكيـة حقـوق       الزواج املبكر واحل  

  ، واألمهات املراهقات وأطفاهلن، ومكافحة التمييز ضدهن؛احلوامل
املـسؤولني  اختاذ تدابري إلذكاء الوعي بشأن الوالدية والسلوك اجلنسي           )و(  

  .خاص للفتيان والرجالاهتمام وترسيخهما، مع إيالء 

إىل ) ب((٣٧ و٣٦ و٣٥ و٣٣ و٣٢ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (ة اخلاصة   تدابري احلماي   -زاي  
  ) من االتفاقية٤٠ و٣٩ و٣٨و) )د(

  البيع واالجتار واالختطاف    
يف مجاعات رهبانية كاثوليكية انتزعـوا بـالقوة   اً  تشعر اللجنة بقلق عميق ألنّ أفراد       -٥٨

أعطوهم إىل والدين   أو  دور أيتام   آالف الرضع من أمهاهتم يف عدد من البلدان ووضعوهم يف           
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مغدلني النـسائية يف    وإصالحيات  بالتبين يف اخلارج، مثلما حصل بصورة خاصة يف إسبانيا          
ويساور اللجنة قلق شديد ألّنه رغم خضوع اجلماعات الرهبانية املـسؤولة لـسلطة        . يرلنداأ

خذ إجراءات  يف هذه احلاالت ومل يتّ    ، مل جيرِ الكرسي الرسويل حتقيقاً داخلياً        الكرسي الرسويل 
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألنّ الكرسي الرسـويل مل يقـّدم             . ضد املسؤولني 

هتم البيولوجيات، مىت أمكـن  معلومات عن التدابري املتخذة لتتبع أثر األطفال وملّ مشلهم بأمها 
  .ذلك
حتث اللجنة الكرسي الرسويل على فتح حتقيق داخلي يف كل حـاالت انتـزاع                -٥٩
ذات الصلة من   هيئات إنفاذ القانون الوطنية     ع من أمهاهتم والتعاون بصورة كاملة مع        رض

كما حتث اللجنة الكرسي الرسويل على ضمان       . املسؤولني عن هذه األعمال   حماسبة  أجل  
كل املعلومات اليت حبوزهتا عن     يف ذلك   أن تنشر اجلماعات الرهبانية الكاثوليكية الضالعة       

أمهاهتم البيولوجيات؛ واختـاذ    مع  ، من أجل ملّ مشلهم، مىت أمكن،        األطفالتواجد  أماكن  
  . مجيع التدابري الالزمة ملنع حدوث ممارسات مماثلة يف املستقبل

  األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها    
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألنّ الكرسي الرسويل، يف تعاطيه مع األطفال ضحايا               -٦٠

املزعوم اين  يسة واجل تداء، يعطي بصورة منهجية األسبقية لصون مسعة الكن       خمتلف أشكال االع  
وتشعر اللجنة بقلق شديد ألنه رغم إقـرار الكرسـي      . محاية األطفال الضحايا  حساب  على  

الرسويل يف ردوده اخلطية وأثناء احلوار التفاعلي باالختصاص األول للـسلطات القـضائية             
تناول حاالت االعتداء عرب إجراءات القانون الكنسي اليت        يالكرسي الرسويل   الوطنية، ما زال    

وتـشعر  . هلمال تنّص على محاية األطفال الضحايا ودعمهم وإعادة تأهيلهم وتقدمي التعويض  
  :بسبب ما يلياللجنة بقلق شديد أيضاً 

 ما تلوم السلطات الدينية األطفال الـضحايا وأسـرهم وُتفِقـدهم            باًغال  )أ(  
م عن متابعة شكاواهم وهتينهم يف بعض احلاالت، حسبما أشارت بـصورة            املصداقية وتثبطه 

ن اخاصة هيئة احمللفني الكربى يف منطقة ويستشيستر، الواليات املتحدة األمريكية، وجلنة راي           
  يرلندا، وجلنة وينتر يف كندا؛أيف 

السرية على األطفال الضحايا وأسرهم كـشرط مـسبق         الصمت و فُرض    )ب(  
  يض مايل؛ للحصول على تعو

مع أنّ الكرسي الرسويل وسع نطاق قانون التقادم لقضاياه اخلاّصة، أعـاق              )ج(  
ع نطاق قانون التقادم بـشأن      ييف بعض احلاالت اجلهود املبذولة يف بلدان معينة يف سبيل توس          

  .االعتداء اجلنسي على األطفال
 مبعاملة األطفال   يف املسائل املتصلة  الكرسي الرسويل بأن يسترشد،     توصي اللجنة     -٦١

الضحايا والشهود، باحترام مصاحل الطفل الفضلى واملبادئ التوجيهية بشأن العدالـة يف            
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املتعلّقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها املرفقة بقرار اجمللس االقتـصادي            األمور
  :وحتث اللجنة الكرسي الرسويل على القيام مبا يلي. ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

 إجراءات شاملة من أجل التحديد املبكر لألطفال ضحايا االعتداء          وضع  )أ(  
  اجلنسي واألشكال األخرى من االعتداء؛

ضمان أن تكون قنوات اإلبالغ متاحة وسرية وتراعي مصاحل األطفـال             )ب(  
وفّعالة بالنسبة إىل األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي أو الشهود عليـه، وكفالـة محايـة               

عتداء اجلنسي أو أي جرمية أخرى من االعتداء والثأر يف املستقبل عند            األطفال ضحايا اال  
اإلبالغ عن حاالت االعتداء؛ وتقدمي املساعدة إىل الوالدين لعرض االعتداء الذي يعـاين             

  منه أوالدهم أمام احملاكم؛
ضمان تقدمي الدعم لألطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها من أجـل             )ج(  
أال تكون هذه التدابري    وضمان   ،وإعادة إدماجهم يف اجملتمع   اً  ونفسياً  هيلهم جسدي إعادة تأ 

مشروطة بتسوية سرية من شأهنا أن متنع األطفال من إبالغ اهليئات الوطنية املعنية بإنفـاذ          
  القانون عن حاالت االعتداء؛

من خيضع  تقدمي التعويض لألطفال ضحايا اإليذاء اجلنسي الذي يرتكبه           )د(  
فرض أي التزام بالسرية أو الصمت      ي الرسويل من أفراد ومؤسسات دون       رسكلسلطة ال 

  الضحايا يف هذا الصدد؛جلرب  ووضع نظام ،على الضحايا
يعيق فيها التمـاس ضـحايا   اليت بلدان التعزيز إصالح قانون التقادم يف    )ه(  

  االعتداء اجلنسي على األطفال العدالة واإلنصاف؛
ل مكافحة وصم ضحايا االستغالل واالعتداء      توعية من أج  أنشطة  نظيم  ت  )و(  
  .اجلنسيني

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -حاء  
بالقيام، يف سبيل زيادة تعزيز إعمـال حقـوق         الكرسي الرسويل   توصي اللجنة     -٦٢

صبح بعد طرفاً فيهـا،     ياألساسية حلقوق اإلنسان اليت مل      الطفل، بالتصديق على الصكوك     
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغـات،          وال سيما ا  

، والربوتوكـول    والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، والربتوكـوالت            

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول         االختيارية امللحقة هبما، واتفاقية   
االختياري امللحق هبا، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد             
أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحـق هبـا،            
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، والربوتوكول االختياري التفاقيـة     واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
  .مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  املتابعة والنشر  -اءط  
مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه   بأن يتخذ   الكرسي الرسويل   توصي اللجنة     -٦٣

واهليئة املديرة للفاتيكان، وجممـع     التها إىل البابا    التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إح     
 واجمللـس البـابوي   ، واملؤسسات الكاثوليكية املعنية بتقدمي الرعاية البديلة ،اإلميانعقيدة  

 اخلاضعني لسلطة الكرسـي     ، واألفراد واملؤسسات  ، واملؤمترات األسقفية  ،لشؤون األسرة 
  . إجراءات بشأهنااملزيد من الرسويل، للنظر فيها على النحو الواجب واختاذ 

 من االتفاقيـة، توصـي اللجنـة        ٤٥من املادة   ) ب(و) أ(وعلى ضوء الفقرتني      -٦٤
  من بينـها   بأن ينظر يف التماس مشورة اخلرباء، من مجلة جهات أخرى         الكرسي الرسويل   

 ة واملمثل بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية،       مبسألة  املقررة اخلاصة املعنية    
مبسألة العنف ضد األطفال، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من           ة املعنية   اخلاص

 يف جمال تطبيـق توصـيات       ،ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
  .اللجنة املتصلة باالعتداء واالستغالل اجلنسيني

بأن يتيح التقرير الدوري الثاين والردود      يل  الكرسي الرسو وتوصي اللجنة كذلك      -٦٥
 على نطاق واسع عرب شبكة اإلنترنت     اخلطية على قائمة املسائل وهذه املالحظات اخلتامية        

 ومجاعات الشباب، والفئـات     ، ووسائط اإلعالم  ، ومنظمات اجملتمع املدين   ،لعامة اجلمهور 
  .تفاقية وبتنفيذها ورصدهااملهنية واألطفال وذلك إلثارة النقاش وتعزيز التوعية باال

  التقرير املقبل  -ياء  
اجلامع للتقـارير مـن     تقريره الدوري   تدعو اللجنة الكرسي الرسويل إىل تقدمي         -٦٦

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هـذه       ٢٠١٧سبتمرب  / أيلول ١حبلول  الثالث إىل السادس    
دئ التوجيهيـة املتعلقـة     وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل املبا      . املالحظات اخلتامية 

 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١بتقدمي تقارير خاصة مبعاهدات بعينها، اليت اعُتمدت يف         
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(          وتذكِّر الكرسي الرسويل بأن التقارير اليت تعد يف املستقبل ،

لجنة وحتث ال .  صفحة ٦٠ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا          
وسُيطلب إىل  . الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير         

الدولة الطرف، يف حال جتاوز التقرير املقدم العدد احملدد للصفحات، أن تراجع تقريرهـا        
 وتذكّر اللجنة الدولة الطرف   . وأن تعيد تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله        
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بأنه يف حال عدم متكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة التقرير               
  .ألغراض النظر فيه من جانب هيئة املعاهدة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية موحدة وحمّدثة وفقـاً               -٦٧
اردة يف املبـادئ التوجيهيـة   للشروط املطلوب توفرها يف الوثيقة األساسية املوحدة الـو     

املنسقة لتقدمي التقارير، اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات            
وتشكل الوثيقة املتعلقـة    ). HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حقوق اإلنسان يف حزيران   

للتقـارير مبوجـب    لتقدمي املنسَّق   مبعاهدة بعينها والوثيقة األساسية املوحدة معاً االلتزام با       
  .  حقوق الطفلاتفاقية

        


