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  جلنة حقوق الطفل
  خلمسونلرابعة واالدورة ا

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-مايو/ أيار٢٥

 ٤٤املـادة    ة من الدول األطراف مبوجب    ـر املقدم ـالنظر يف التقاري      
  من االتفاقية

  تونس : للجنة حقوق الطفلاملالحظات اخلتامية    
 ١٥٢٩يف جلستيها   ) CRC/C/TUN/3(الدوري الثالث لتونس    نظرت اللجنة يف التقرير       -١
 واعتمـدت   ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤يف   املعقودتني   )1531 و CRC/C/SR/1529انظر   (١٥٣١و

 . خلتامية التاليةملالحظات ا ا٢٠١٠يونيه / حزيران١١ املعقودة يف ١٥٤١يف جلستها 

  مقدمة  - ألف  
 للمبادئ   الذي أُعد وفقاً   لدولة الطرف  التقرير الدوري الثالث ل    ترحب اللجنة بتقدمي    -٢

كما تعرب اللجنة عن تقديرها للرد اخلطي املفصل        . التوجيهية للجنة خبصوص إعداد التقارير    
جرته مع الوفد املمثـل  وللحوار البناء الذي أ) CRC/C/TUN/Q/3/Add.1(على قائمة مسائلها  

  .لعدة قطاعات، ما أتاح فهما أفضل لوضع الطفل يف الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
 من االتفاقيـة    ٢ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف إعالهنا وحتفظاهتا على املادة            -٣

 ٧سيما فيما يتعلق بالزواج وحقوق املرياث، وعلى املـادة           املتعلقة باألحوال الشخصية، ال   
  .املتعلقة باجلنسية
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  :وتالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القوانني التالية  -٤
، الذي يوّحد احلد    ٢٠٠٧مايو  / ، الصادر يف أيار   ٣٢-٢٠٠٧قانون رقم   ال  )أ(  

   لكليهما؛عاماً ١٨األدىن لسن الزواج بني اجلنسني فيجعله 
، الذي يرفـع    ٢٠٠٥أبريل  / ، الصادر يف نيسان   ٣٢-٢٠٠٥قانون رقم   لا  )ب(  

  ؛ ) لبعض أنواع العملعاماً ١٨ (عاماً ١٦ إىل عاماً ١٤سن استخدام األطفال يف املنازل من 
، الذي يهدف   ٢٠٠٥أغسطس  /، الصادر يف آب   ٨٣-٢٠٠٥قانون رقم   ال  )ج(  

لق بفرص التعليم، والتدريب املهـين      إىل إتاحة فرص متكافئة لذوي اإلعاقة، وخباصة فيما يتع        
   ومحايتهم من مجيع أشكال التمييز؛،والتوظيف
ل للقانون رقـم    ـ املكم ٢٠٠٣يوليه  /ادر يف متوز  ـ الص ٥١قانون رقم   ال  )د(  

، الذي مينح اسم أسرة لألطفال جمهـويل        ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ املؤرخ   ٧٥-٩٨
  .النسب أو األطفال الذين ختلى عنهم ذووهم

  :كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٥
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشـراك األطفـال يف             )أ(  

  ؛٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢الرتاعات املسلحة، يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال وبغـاء             )ب(  

  ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣تغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف األطفال واس
ـ        )ج(    ٢ا االختيـاري، يف     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهل
  ؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )د(  
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣يف 

 /دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف حزيـران        ـ األمم املتح  اتفاقية  )ه(  
منع االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، وقمعـه          ، وبروتوكول   ٢٠٠٣يونيه  

، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن      ٢٠٠٣يوليه  /واملعاقبة عليه، املكمل هلا، يف متوز     
  ؛٢٠٠٣يوليه /ا، يف متوزطريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل هل

بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة           )و(  
  ؛ ٢٠٠٨أغسطس /، يف آبأفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

  : مبا يليأيضاًوترحب اللجنة   -٦
  ؛)٢٠١١-٢٠٠٢ ( ٢٠٠٢مايو / اعتماد خطة العمل الوطنية للطفولة يف أيار  )أ(  
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 مكتب مندوب محاية الطفولة لإلشراف على أنشطة مندويب محايـة           إنشاء  )ب(  
  الطفولة وتنسيقها، وتقييم أدائهم واملشاركة يف تطوير مهاراهتم؛ 

 مـن   ٢٠٠٦متكني اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف عام            )ج(  
زيارهتا حبيـث تـشمل     تناول الشكاوى الفردية وتوسيع قائمة اهليئات اليت حيق للجنة العليا           

  ".اهليئات االجتماعية املسؤولة عن ذوي االحتياجات اخلاصة"

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتاميـة        تنوه اللجنة مع التقدير باجلهود        -٧

، غري  )CRC/C/15/Add.181 (٢٠٠٢للجنة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف عام          
 .أن اللجنة تأسف ألن بعض شواغلها وتوصياهتا مل تعاجل بصورة كافية أو عوجلت جزئيا فقط

بـشأن التـدابري    ) ٢٠٠٣(٥العام رقم   حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها       و  -٨
وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة كافة         العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل،    

ات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين اليت مل تنفذ         ـلتناول التوصيات الواردة يف املالحظ    
ـ              ة بالعقوبـة البدنيـة     بعد أو نفذت بصورة غري كافية، مبـا فيهـا التوصـيات املتعلق

)CRC/C/15/Add.181   الفقـرة  (، وباحلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي        )٣٤، الفقرة
، وباحلق يف عدم التعـرض      )٣٠الفقرة  (، وباحلق يف حرية الفكر والوجدان والدين        )٢٨

ة أو الالإنـسانية أو املهينـة       ـة أو العقوبة القاسي   ـللتعذيب أو غريه من ضروب املعامل     
، وجبمع البيانات املتعلقة باالعتداء على األطفـال وإمهـاهلم علـى وجـه       )٣٢قرة  الف(
 ٤٢الفقرتـان   (، وباالستغالل االقتصادي واجلنسي لألطفـال       )٣٤الفقرة  (صوص  اخل
كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف متابعة كافية لتنفيذ التوصيات الواردة         ).٤٤و

  .قرير الدوري الثالثيف هذه املالحظات اخلتامية على الت

  التشريعات    
تشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا اختذته من إصالحات تشريعية هامة يف ميدان حقوق               -٩

الطفل، غري أهنا تظل قلقة ألن الدولة الطرف مل تقدم أي معلومات عن التنفيذ الفعلي هلـذه                 
 .التشريعات وعن تأثريها على األطفال

رف بأن تعزز تنفيذ تشريعاهتا الداخلية وبـأن جتـري          وتوصي اللجنة الدولة الط     -١٠
  .تقييما لتأثريها املباشر على حقوق الطفل
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  التنسيق    
حتيط اللجنة علما باخلطوات االجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني فعالية اجمللس              -١١

 وفعاليـة    لتحسني كفاءة  ٢٠٠٦وترحب بإنشاء جلنة يف عام      . األعلى للطفولة كآلية للتنسيق   
التنسيق بني احلكومة املركزية والواليات، على حنو ما أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة            

غري أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء غياب التنسيق بني          ). ١٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.181(السابقة  
  . الطفلشىت القطاعات املعنية حبماية الطفل وانعدام رؤية هيكلية شاملة لنظام محاية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لـضمان فعاليـة اجمللـس        -١٢
وتؤكد اللجنة جمددا   . األعلى للطفولة يف تنسيق أعمال حقوق الطفل ورصدها وتقييمها        

توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتعزيز التنسيق بني احلكومة املركزية            
لدولة الطرف على تقييم نظام محاية الطفل وترشيده، وضـمان          كما تشجع ا  . والواليات

  .تنسيق أفضل بني شىت القطاعات املعنية بالطفل على مجيع املستويات

  الرصد املستقل    
ترحب اللجنة بتعزيز دور وصالحيات اهليئة العليا للحقوق اإلنـسان واحلريـات              -١٣

ولة الطرف العتماد اهليئة العليا لـدى       ، وباخلطوات اليت اختذهتا الد    ٢٠٠٦األساسية منذ عام    
بيد أن اللجنة تعرب    . جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        

 اهليئة العليا وفعاليتها وواليتها فيما      ةعن قلقها إزاء عدم توافر معلومات مفصلة عن استقاللي        
  .ق هلا القيام هبا يف أماكن االحتجازخيص حقوق الطفل، وكذلك فيما خيص الزيارات اليت حي

توصي اللجنة بإنشاء وحدة خاصة بالطفل ضمن اهليئة العليا للحقوق اإلنسان           و  -١٤
واحلريات األساسية تشمل واليتها رصد وتقيم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك     

هـات الـيت تقـدم      من طرف القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية باعتبارها من اجل         
 وتوصي اللجنة كذلك بكفالة االستقاللية التامة للهيئة العليـا علـى            .خدمات لألطفال 

 الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق       يصعيد املمارسة، وبتمكينها من تلق    
 كما توصي اللجنة بأن تسارع الدولـة        .فيها ومعاجلتها على حنو يراعي احتياجات الطفل      

 وتوجه اللجنـة عنايـة      .ىل طلب اعتماد اهليئة العليا لدى جلنة التنسيق الدولية        الطرف إ 
بشأن دور املؤسسات الوطنية املـستقلة  ) ٢٠٠٢(٢الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم     

  .حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

  ختصيص املوارد    
 يف امليزانية لقضايا الطفل يف السنوات       يف حني ترحب اللجنة بزيادة املوارد املخصصة        -١٥

األخرية، فإهنا تظل قلقة إزاء عدم الوضوح الذي يكتنف ختصيص املوارد وكيفية إنفاقها من              
كما يساورها القلق ملا قد يترتب علـى األزمـة          . قبل خمتلف الدوائر الوزارية املعنية بالطفل     

 . امليزانية لقضايا الطفلاالقتصادية من تداعيات سلبية على املوارد املخصصة يف
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أن تواصل الدولة الطرف إعطاء األولوية لتخصيص اعتمادات يف         توصي اللجنة ب  و  -١٦
كما توصي بأن حتدد الدولة الطـرف  . امليزانية لقضايا الطفل على الصعيدين الوطين واحمللي   

ومات يف هـذا  بدقة أكرب اعتمادات امليزانية جلميع الوزارات املعنية باألطفال وبأن تقدم معل         
 مـن   ٤الصدد للتمكني من تقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزامهـا مبوجـب املـادة               

عالوة على ذلك، توصي اللجنة بإرفاق خطة العمل الوطنية بآلية تنفيذية، مبـا يف              .االتفاقية
  .ذلك تصنيف امليزانية حسب عناصرها وإدماجها بالكامل يف امليزانية الوطنية

  مجع البيانات    
تالحظ اللجنة مع االرتياح الدور اهلام ملرصد اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسـات              -١٧

، إذ يتيح نظاماً وطنيـاً جلمـع البيانـات    ٢٠٠٢منذ عام ) املرصد(حول محاية حقوق الطفل   
. ويصدر كل عام تقريراً وطنياً عن وضع األطفال يف تونس، ويعزز ثقافـة حقـوق الطفـل                

الرتياح اخلطوات اليت اختذها املرصد لتحسني قاعـدة البيانـات املعنيـة            وتالحظ اللجنة مع ا   
وحتسني الوصول إىل البيانات اليت ُجمعت والعمل عـن كثـب مـع             ) ChildInfo(باألطفال  

غري أن اللجنة تأسف ألن التقارير السنوية تتسم بطابع         . الوزارات املعنية لتحسني مجع البيانات    
انات ومالءمتها وسهولة الوصول إليها وتبادهلا على الُصعد الوطين         وصفي أساساً وألن وفرة البي    

  .واإلقليمي واحمللي ال تزال تشكل حتدياً مستمراً، ال سيما يف ميدان محاية الطفل
وتوصي اللجنة باستخدام التقرير السنوي عن حالة األطفـال يف تـونس لتقيـيم            -١٨

وتـشجع  . قات والتحديات بصورة حتليليـة    اإلجنازات والتقدم احملرز فضالً عن تقييم املعو      
اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها اإلحصائي بدعمٍ من شركائها، وباستخدام            
البيانات اليت جيري مجعها وحتليلها أساساً لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقـوق الطفـل،               

صي اللجنة بـأن تواصـل      وتو. وملساعدهتا على صياغة سياسات هتدف إىل تنفيذ االتفاقية       
الدولة الطرف عملها على وضع مؤشرات جديدة وآليات جلمـع البيانـات ورصـدها              

وينبغـي أن تكفـل     . وتصنيفها، حبيث تتيح حتليالً هادفاً ومفيداً لوضع األطفال يف تونس         
الدولة الطرف اشتمال املعلومات اليت يتم مجعها على بيانات حمدثة عن وضع األطفـال يف               

الريفية، واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال الفقراء، وأطفال الشوارع، واألطفـال          املناطق  
  .العاملني، واألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي واالعتداء، وغريهم من األطفال الضعفاء

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ـ                 -١٩ ج تالحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف يف تقريرها أن التقرير قد أُعـد بواسـطة هن

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما تواجهه املنظمات غري احلكومية           . تشاركي مشل اجملتمع املدين   
املعارضة لسياسات الدولة من عراقيل حتول دون مشاركتها يف مراحل صـياغة الـسياسات              

 ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقـارير املتعلقـة        . والتخطيط للربامج احلكومية ووضع ميزانيتها    
بتعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للترهيب واالضطهاد والتوقيف واالحتجاز التعسفيني وما           
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إىل ذلك من انتهاكات حلقوق اإلنسان، فضالً عما ختضع له بعض املنظمات احلكومية من قيود               
وتعرب اللجنة عن انشغاهلا الشديد إزاء مشروع القانون اجلديد الـذي يعـّدل             . على أنشطتها 

، على حنو سيترك، فيما لـو اعُتمـد مـشروع           )قانون العقوبات ( من اجمللة اجلزائية     ٦١املادة  
القانون، أثراً سلبياً على التعاون بني هيئات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية واملنظمات غـري              

  . احلكومية العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق الطفل
 على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حـد فـوراً           وحتث اللجنة الدولة الطرف     -٢٠

لترهيب املدافعني عن حقوق اإلنسان واضطهادهم وتوفري احلماية هلم، فضالً عن إطالق            
سراح مجيع احملتجزين ألسباب تتعلق بأنشطتهم يف ميدان حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك      

وع القانون الذي   وتوصي اللجنة كذلك بأن تسحب الدولة الطرف مشر       . حقوق الطفل 
 من اجمللة اجلزائية وبأن تراجع دون إبطاء قوانينها وأنظمتها وممارسـاهتا            ٦١يعدل املادة   

كما توصي اللجنة بإشراك مجيـع      . اإلدارية هبدف تيسري أنشطة املنظمات غري احلكومية      
 املنظمات غري احلكومية، مبا فيها منظمات األطفال واملنظمات غري احلكوميـة املـستقلة،     

  .إشراكاً منهجياً يف مجيع مراحل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( مبادئ عامة  -٢  

  عدم التمييز    
 ما أعربـت عنـه مـن قلـق يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                  اللجنة تؤكد  -٢١

)CRC/C/15/Add.181   انعكاسـاً  ) ٢ املادة(إزاء عدم انعكاس مبدأ عدم التمييز       ) ٢٢، الفقرة
كافياً يف جملة محاية الطفل، وعدم تطبيق اإلطار القانوين الذي يتناول التمييز ضد األطفـال               

  .تطبيقاً كامالً يف الواقع بالنسبة لفئات معينة
دم تنفيذ التوصية السابقة للجنة، فإهنا تكرر التوصية اليت سـجلتها يف            ـنظراً لع   -٢٢

تبذل الدولة الطـرف جهـوداً       بأن)) أ(٢٣رة  ، الفق CRC/C/15/Add.181 (٢٠٠٢عام  
متضافرة على مجيع املستويات ملعاجلة التمييز، ال سيما التمييـز القـائم علـى أسـاس                
االضطالع بأنشطة سياسية وأنشطة يف ميدان حقوق اإلنسان، واآلراء أو املعتقدات اليت            

أساس اإلعاقـة أو    يعرب عنها األطفال أو أهلهم أو أوصياؤهم أو أفراد أسرهم؛ أو على             
األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي، وذلك بإعادة النظر يف السياسات املتبعة وإعادة             
توجيهها، مبا يشمل ختصيص اعتمادات إضافية يف امليزانية للـربامج املوضـوعة لـصاحل      

  .الفئات األضعف
لفقر وأهنـا   ة الطرف قد أجنزت الكثري يف جمال اجتثاث ا        ـوتالحظ اللجنة أن الدول     -٢٣

تبذل جهوداً للقضاء على أوجه االختالل وتعزيز تكافؤ الفرص جلميع األطفال من خـالل              
وترحب اللجنة مبـشروع الـسنوات الـثالث        . النمو االقتصادي املشفوع بربامج اجتماعية    

. الذي يهدف إىل حتسني فرص عمل الشباب يف املناطق األكثر حرمانـاً           ) ٢٠١١-٢٠٠٩(
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 قلقة إزاء أوجه االختالل فيما يتعلق بوصول األطفال إىل اخلدمات ومدى            غري أن اللجنة تظل   
وتربز أوجه االختالل هـذه،     . توافرها بني خمتلف املناطق، وبني اجملتمعات احلضرية والريفية       

على النحو املتجلي يف طائفة من املؤشرات الدميغرافية واالجتماعية، إىل حد حيول دون بلوغ              
  .أللفية على املستوى احمللياألهداف اإلمنائية ل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة سياستها الرامية إىل التصدي لفقر األسر             -٢٤
وتكرر اللجنـة   . املعيشية وضعفها، واالستمرار يف إعطاء األولوية لالستثمار يف الطفولة        

وحتث الدولة الطـرف علـى      )) ب(٢٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.181(توصيتها السابقة   
ملضي يف تعزيز التوجيه الالمركزي ملوارد امليزانية على النحو املناسب لتـشمل معظـم              ا

املناطق احملرومة، وتوطيد التدابري الرامية إىل ضمان تكـافؤ الفـرص يف الوصـول إىل               
  .اخلدمات وتوافرها جلميع األطفال، مبنأى عن مكان إقامتهم

ة للتصدي للتمييـز ضـد األطفـال        وترحب اللجنة باملعلومات عن التدابري املتخذ       -٢٥
غري أن القلق يظل يـساورها     . املولودين خارج إطار الزوجية، وفقاً للتوصيات السابقة للجنة       

إزاء استمرار هذا النوع من التمييز، شأنه شأن التمييز ضد األمهات العازبات جراء املواقف              
 مظاهر مـن بينـها ارتفـاع        االجتماعية السلبية، ما يؤثر سلباً على األطفال مثلما يتبني يف         

  .معدالت التخلي عن األطفال وحاالت قتل األطفال املولودين خارج إطار الزوجية
وحتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع حبمالت توعية مناوئة للتمييز ضد             -٢٦

األطفال املولودين خارج إطار الزوجية واألمهات العازبات، وضمان حصول األمهـات           
  . املساعدة النفسية واملالية املالئمةالعازبات على

 من االتفاقيـة    ٢ويف حني ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف حتفظها على املادة             -٢٧
املتعلقة باألحوال الشخصية، فإهنا تظل قلقة ألن جملة األحوال الشخصية ال تـزال تـسمح               

اور اللجنة القلق ألن القانون     كما يس . ة باملرياث ـبالتمييز ضد املرأة والفتاة يف املسائل املتعلق      
ال ينّص صراحة على حقوق األطفال بالتبين واألطفال املولودين خارج إطار الزوجية سـواء              

  .يف اخلالفة أو املرياث
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاهتا الداخلية لضمان إلغاء األحكام             -٢٨

 من اتفاقيـة حقـوق      ٢لك وفقاً للمادة    التمييزية اليت متس حقوق الفتيات يف اإلرث، وذ       
كما توصي اللجنـة بتعـديل      . الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

التشريعات الوطنية كي تضمن صراحةً متتع األطفال بالتبين واألطفال املولودين خارج إطار            
  .إطار الزوجيةالزوجية بنفس حقوق اإلرث اليت يتمتع هبا األطفال املولودون يف 

وتطلب اللجنة إدراج معلومات حمددة يف التقرير الدوري القادم عمـا اختذتـه               -٢٩
الدولة الطرف من تدابري ونفذته من برامج ذات صلة باتفاقية حقـوق الطفـل ُمتابعـةً                

 املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية     ٢٠٠١لإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف عام        
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لعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً عما اُتخـذ مـن              والتمييز ا 
، ٢٠٠٩تدابري متابعةً للوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مؤمتر استعراض نتائج ديربان يف عام             

  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

  مصاحل الطفل الفضلى    
 أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى مدرج يف تشريعات الدولة          تالحظ اللجنة مع التقدير     -٣٠

 من جملة محاية الطفل، وأنه مطبق عموماً يف القرارات املتعلقـة            ٤الطرف، ال سيما يف املادة      
غري أن القلق   . بالطفل اليت تتخذها السلطات التشريعية والقضائية واإلدارية يف الدولة الطرف         

لة األحوال الشخصية، اليت تنّص على أن تكـون املـرأة            من جم  ٥٨يساور اللجنة ألن املادة     
احلاضنة غري متزوجة وأن يكون للرجل احلاضن زوجة تقوم بواجبات احلضانة، قد تتناىف مع              

  .مبدأ مصاحل الطفل الفضلى
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة كافة لضمان إدماج مبدأ             -٣١

اجاً كافياً يف مجيع األحكام القانونية وتطبيقه عملياً يف القرارات          مصاحل الطفل الفضلى إدم   
 ٣القضائية واإلدارية ويف الربامج واملشاريع واخلدمات اليت تؤثر على الطفل، وفقاً للمادة 

  .من االتفاقية

  احترام آراء الطفل    
ة لألطفـال   تعرب اللجنة عن تقديرها إلنشاء برملاين الطفل والشباب واجملالس البلدي           -٣٢

على املستوى احمللي، ولكنها تأسف ألن فرص مشاركة األطفال يف احلياة العامـة والـسبل               
املتاحة أمامهم للمشاركة بنشاط يف حتديد األولويات وتنفيذ الـربامج وتقييمهـا ال تـزال               

كما تأسف اللجنة ألن اجملالس البلدية لألطفـال        . م من اجلهود املبذولة   ـحمدودةً، على الرغ  
ويساور اللجنة القلق ألن آراء الطفل      . دم األطفال املقيمني يف املناطق احلضرية دون غريهم       خت

ال تؤخذ دوماً يف االعتبار بصورة كافية يف املسائل املتعلقة بإدارة املدارس والفصول الدراسية، 
  .ويف املناقشات العامة، واألسرة، فضالً عن اإلجراءات اإلدارية والقضائية

اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف وتضع آليات ومبادئ توجيهية واضحة          وتوصي    -٣٣
عن السبل الكفيلة بأن تراعي هياكل صنع القرار ما يعرب عنه األطفال من آراء يف برملان 
الطفل وبرملان الشباب واجملالس البلدية لألطفال، وكفالة حصول األطفـال علـى ردود     

وتوصي . ة بإنشاء جمالس يف املناطق الريفية أيضاً  كما توصي اللجن  . مناسبة على اقتراحاهتم  
 من االتفاقية، بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل وتيـسري          ١٢الدولة الطرف، وفقاً للمادة     

إعماله وتطبيقه عملياً يف كنف األسرة ويف املدرسة واجملتمع، وكـذا يف املؤسـسات ويف          
نة عناية الدولة الطرف إىل تعليقهـا       كما توّجه اللج  . إطار اإلجراءات اإلدارية والقضائية   

 .بشأن حق الطفل يف االستماع إليه) ٢٠٠٩(١٢العام رقم 
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  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد ( احلقوق واحلريات املدنية  -٣  

  والتجمع السلمي حرية التعبري    
أن تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تتخذ خطوات لتنفيذ توصيتها السابقة بـش              -٣٤

 وتؤكد مـن مث     )٢٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.181(احلق يف حرية التعبري والتجمع السلمي       
انشغاهلا ألن حق الطفل يف حرية التعبري، مبا يف ذلك يف تلقي املعلومات، ويف حرية تكـوين                 

  .اجلمعيات والتجمع السلمي ليست مكفولة يف واقع املمارسة
 بـأن تتخـذ     )٢٨، الفقرة   CRC/C/15/Add.181(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٣٥

مجيع التدابري الالزمة لضمان إعمال احلق يف حرية التعبري وحريـة تكـوين             الدولة الطرف   
 . من االتفاقية١٥ و١٣اجلمعيات وحرية التجمع السلمي إعماالً فعلياً كامالً وفقاً للمادتني 

  حرية الفكر والوجدان والدين    
 من الدستور تنص على عدم جواز انتهاك حرية الـضمري           ٥ة  تالحظ اللجنة أن املاد     -٣٦

غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء التشريعات اليت حتظـر          . والشعائر الدينية ما مل ختل بالنظام العام      
  .على النساء والفتيات ارتداء احلجاب يف املكاتب احلكومية واملدارس واجلامعات

توصية اليت وجهتها إىل الدولة الطرف      وتأسف اللجنة ألهنا جيب أن تكرر نفس ال         -٣٧
باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان ) ٣٠، الفقرة  CRC/C/15/Add.181 (٢٠٠٢يف عام   

  .إعمال احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين إعماالً كامالً

  املهينة العقوبة الالإنسانية أو التعذيب واملعاملة أو    
 بني السلطات التونسية واللجنـة      ٢٠٠٥قّع يف عام    ترحب اللجنة باالتفاق الذي وُ      -٣٨

الدولية للصليب األمحر، والذي يتيح للجنة الدولية القيام بزيارات جلميع السجون ومراكـز             
غري أن اللجنة ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يردها، منذ صـدور مالحظاهـا                . االحتجاز

لطفل يف عدم التعرض للتعذيب وغريه      اخلتامية السابقة، من ادعاءات عن انتهاكات حلقوق ا       
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على الرغم مـن توصـياهتا                

، وإزاء استمرار إفالت مرتكيب هـذه  )٣٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.181(السابقة هبذا الشأن    
فعني عن حقـوق اإلنـسان      وتالحظ اللجنة بقلق استهداف أطفال املدا     . اجلرائم من العقاب  

عالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن تعريض         . واملعارضني السياسيني بشكل خاص   
طفلٍ للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال يعترب ظرفـاً مـشدداً                 

  .للعقوبة، وبالتايل فإن العقوبة تتساوى طفالً كان الضحية أم بالغاً
من االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيـع          ) أ(٣٧يف ضوء املادة      -٣٩

التدابري الالزمة ملنع تعرض األطفال ألي شكل من أشكال التعذيب أو غريه من ضروب              
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أي سياق كـان، وحظـر هـذه                 
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كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملقاضاة اجلناة         . هااملمارسات ومحاية الطفل من   
إضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بأن تراجـع الدولـة          . واحليلولة دون إفالهتم من العقاب    

الطرف تشريعاهتا كي تضمن اعتبار تعريض طفل للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسـية     
قوبة وتكفل تناسب العقوبـات الـصادرة مـع        أو الالإنسانية أو املهينة ظرفاً مشدداً للع      

  .خطورة اجلرمية

  العقوبة البدنية    
 من اجمللـة  ٣١٩يف حني ترحب اللجنة بوجود مشروع قانون قيد النظر يعّدل املادة    -٤٠

" تأديب الصيب ممن له سلطة عليه ال يـستوجب العقـاب          "اجلزائية، فإن القلق يساورها ألن      
اللجنة القلق ألن العقوبة البدنية ال تزال مشروعة يف املـرتل           كما يساور   . مبوجب هذه املادة  

ويف مرافق الرعاية البديلة، وألن املعلمني ال يزالون ميارسوهنا ضد التالميذ يف خمتلـف أحنـاء      
 .الدولة الطرف، على الرغم من األنظمة الداخلية لوزارة التعليم اليت حتظر العقوبـة البدنيـة              

إسـاءة املعاملـة    "جنة عن قلقها ألن تفسري احلكم الذي حيظر         وعالوة على ذلك، تعرب الل    
وتأسف اللجنة لعدم  . لألطفال أضيق بكثري من تفسري اللجنة ملفهوم العقوبة البدنية        " االعتيادية

  .توفر معلومات أو وعي كافيني عن العنف املرتيل وأضراره على الطفل
فإهنـا  ) ٣٤، الفقـرة    CRC/C/15/Add.181(إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة      و  -٤١

بشأن حق الطفل يف احلماية     ) ٢٠٠٦(٨توجه انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         
من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، الذي جيعل القضاء على              

وحتث . ول األطرافالعقوبة العنيفة واملهينة لألطفال التزاماً مباشراً وغري مشروط على الد
  :اللجنة من مث الدولة الطرف على اختاذ اإلجراءات التالية

تعديل اجمللة اجلزائية لتحظر مبوجب القانون صراحةً مجيع أشكال العقوبة            )أ(  
البدنية يف مجيع السياقات وتكفل تطبيق هذه القوانني بفعالية واختاذ إجـراءات قانونيـة              

  ساءة معاملة األطفال؛بصورة منهجية ضد املسؤولني عن إ
لضمان توافقها مـع تفـسري      " إساءة املعاملة االعتيادية  "تعديل تعريف     )ب(  

اللجنة ملفهوم العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، على النحـو              
  ؛)٢٠٠٦(٨الوارد يف التعليق العام رقم 

دنيـة وطابعهـا ومـدى      إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة الب        )ج(  
  انتشارها يف خمتلف أحناء الدولة الطرف، وصياغة سياسات ووضع برامج للتصدي هلا؛

االضطالع حبمالت تثقيف وتوعية عامة وحشد الطاقات االجتماعيـة           )د(  
للتعريف باآلثار الضارة للعقوبة البدنية والعنف املرتيل هبدف تغيري املواقف العامة جتـاه             

عزيز القيم اإلجيابية وأشكال التنشئة والتربية اخلالية من العنف والقائمة          هذه املمارسة وت  
  .على املشاركة
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  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية للقضاء على مجيـع أشـكال               -٤٢

بشأن العنف ضد األطفال، توصي     وباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة      . العنف ضد الطفل  
  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات املشاورة اإلقليمية للـشرق            )أ(  
يونيـه  / حزيران٢٩ إىل ٢٧األوسط ومشال أفريقيا، اليت ُعقدت يف القاهرة يف الفترة من        

ليت ُعقدت يف القاهرة يف الفترة      ة اإلقليمية ا  ـ، وكذلك توصيات مشاورة املتابع    ٢٠٠٥
وتوصي اللجنة على وجه اخلصوص بـأن تـويل         . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٥من  

  :الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية
  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ '١'
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال وهلم؛ '٢'
  .د األطفالتناول البعد اجلنساين للعنف املرتكب ض '٣'

استخدام توصيات الدراسة أداةً للعمل بالشراكة مع اجملتمـع املـدين،             )ب(  
ومبشاركة األطفال على وجه اخلصوص، لضمان محاية مجيع األطفال من كـل أشـكال              

زم الختـاذ إجـراءات عمليـة       العنف البدين واجلنسي والنفسي، والكتساب الزخم الال      
  وحمددة زمنياً ملنع ممارسات العنف واالعتداء والتصدي هلا؛

التماس املساعدة التقنية من املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد             )ج(  
ومفوضية األمم املتحدة السامية ) اليونيسيف(األطفال، ومن منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  .مة الصحة العامليةحلقوق اإلنسان ومنظ

 إىل  ٩، واملـواد من    ١٨ من املادة    ٢ و ١، والفقرتان   ٥املادة  ( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٤  
  ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥، واملادة ٢١إىل  ١٩ ، ومن١١

   ورعاية الوالدينالبيئة األسرية    
بذهلا الدولة الطرف لتيسري حتديـد النـسب القـانوين       ترحب اللجنة باجلهود اليت ت      -٤٣

غري أن القلق يساورها إزاء ارتفاع معدالت األطفال       . لألطفال املولودين خارج إطار الزوجية    
املولودين خارج إطار الزوجية الذين يودعون مؤسسات الرعاية بسبب ضـعف األحـوال             

وتشعر اللجنة بقلق بالغ . ات من متييزاملعيشية والوصم االجتماعي وما تواجهه األمهات العازب
ألن جملة محاية الطفل ال تنّص على آليات مناسبة لتأمني الرعاية األسرية والوالديـة الكافيـة          
لألمهات العازبات ولكفالة حتصيل النفقة من اآلباء أو األشخاص اآلخرين املسؤولني عـن             

  .الطفل مادياً
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  : اإلجراءات التاليةوحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ   -٤٤
اختاذ التدابري الالزمة، مبا فيها التشريعية، لضمان توفري النفقة لألطفـال             )أ(  

املولودين خارج إطار الزوجية من والديهم، وال سيما آبائهم، أو من األشخاص اآلخرين             
   من االتفاقية؛٢٧ من املادة ٤املسؤولني عن الطفل مادياً، قدر اإلمكان، وفقاً للفقرة 

توفري محاية فعالة وخدمات اجتماعية ألضعف األسر وضـمان إعطـاء             )ب(  
  األولوية يف برامج الضمان االجتماعي لألسر املعيشية اليت تعيلها نساء؛

اختاذ تدابري للتثقيف والتوعية من أجل القضاء على مواقـف الوصـم              )ج(  
  .والتمييز ضد األمهات العازبات

   األسريةاألطفال احملرومون من البيئة    
يف حني تالحظ اللجنة اعتماد سياسة تشجع الرعاية خارج املؤسسات، فإهنا تظل قلقـة           -٤٥

إزاء عدم تسجيل اخنفاض حقيقي يف العدد اإلمجايل لألطفال املودعني يف مراكز الرعاية خـالل               
ل املولـودين  وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد املرتفع جداً لألطفا  . السنوات العشر املاضية  

 يف املائـة مـن      ٣٥خارج إطار الزوجية الذين يودعون مؤسسات للرعاية، حيث بلغت نسبتهم           
  .٢٠٠٧جمموع األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية واملودعني يف مؤسسات الرعاية عام 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦
طبيعية وضمان عدم اللجـوء إىل      إعطاء األولوية حلماية البيئة األسرية ال       )أ(  

إبعاد الطفل عن أسرته وإيداعه أسرة حاضنة أو مؤسسة للرعاية إال كمالذ أخري عنـدما               
  يكون ذلك ملصلحته الفضلى؛

وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ سياسة الرعاية خارج املؤسسات بـصورة             )ب(  
  سة ورصدها بفعالية؛فعالة وضمن فترة زمنية حمددة، وضمان وضع آليات لتنفيذ هذه السيا

وضع نظام خلدمات الرعاية البديلة مشفوع باألنظمـة واملعـايري الـدنيا              )ج(  
  والضوابط الالئقة؛

  كفالة حق الطفل يف االستماع إليه يف مجيع مراحل عملية الرعاية البديلة؛  )د(  
مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامليـة الـذي              )ه(  
انظـر  ( بشأن األطفال احملرومني من رعاية الوالدين        ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ه يف   عقدت

CRC/C/153(؛  
النظر يف التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف             )و(  

لتفادي بيع األطفال عن طريق عمليات التبين       ) ١٩٩٣(جمال التبين على الصعيد الدويل      
  .غري القانونية
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  إساءة املعاملة واإلمهال    
تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنف ضـد األطفـال            -٤٧

، وإنشاء نظام معلومات عن األطفـال       )٢٠١٢-٢٠٠٩(وتعزيز السلوك اخلايل من العنف      
املعرضني للخطر يسمح بتصنيف البيانات اليت جيمعها مندوبو محاية الطفولة، وإجراء دراسة            

ستقصائية عن العنف يف احمليط املدرسي، ودراسة استقصائية عن العنف يف وسـط األسـرة      ا
  :غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي. واحمليط االجتماعي

مشكلة العنف املرتيل واالعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي،             )أ(  
واهد منها األرقام الناجتة عن الدراسة وما تتخذه من طابع متفشٍ باطراد كما يتضح يف عدة ش

 يف املائة مـن     ٩٤اليت ُتظهر أن    ) ٢٠٠٦(االستقصائية العنقودية األخرية املتعددة املؤشرات      
 أو البدين   ظي سنة هم من ضحايا العنف اللف      ١٤األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني سنتني و      

  أو النفسي يف حميطهم األسري؛
  عم البدين والنفسي لضحايا العنف؛عدم كفاية خدمات الد  )ب(  
 ١٩افتقار نظام محاية الطفولة لكيان تنفيذي وإجراءات تتوافق مع املادتني             )ج(  

 من االتفاقية، ال سيما يف جماالت الوقاية والتعرف على الضحايا واإلبـالغ واإلحالـة              ٣٩و
  والتحقيق واملعاجلة وإعادة اإلدماج االجتماعي واملتابعة؛

  .ية البيانات املصنفة لرصد حالة الضحايا األطفال ومحايتهمعدم كفا  )د(  
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٨

اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل التصدي ملمارسات العنف واالعتداء            )أ(  
  على األطفال ومنعها؛

ضمان حصول األطفال وأسرهم على خدمات كافية ومالئمة يف جمـايل             )ب(  
 وإعادة اإلدماج االجتماعي يف مجيع مناطق البلد وضمان إحاطة األطفال باجلهات            التعايف

  اليت ميكن اللجوء إليها للحصول على مساعدة فعالة؛
إجراء حتقيقات سريعة وكافية يف مجيع حاالت االعتداء والعنـف ضـد           )ج(  

ومحايـة  األطفال، واختاذ تدابري وإجراءات حلماية حقوق األطفال الـضحايا والـشهود            
  مصاحلهم يف عملية املقاضاة اجلنائية، مبا يف ذلك السماح بتقدمي األدلة املسجلة بالفيديو؛

إجراء دراسة شاملة عن األسباب اجلذرية للعنف املرتيل وطابعه ومـدى             )د(  
انتشاره، مبا يف ذلك ممارسات االعتداء واإلمهال وإساءة املعاملة، ووضع مؤشرات حمددة            

  .املصنفة يف فئات تشمل العمر واجلنس واألصل اإلثين واملوقع اجلغرايفجلمع البيانات 
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 ،٢٦ و ٢٤ و ٢٣، واملواد   ١٨ من املادة    ٣، والفقرة   ٦املادة  ( الصحة األساسية والرعاية    -٥  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات 

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 / آب١٥نون التـوجيهي املـؤرخ      رف العتماد القـا   ـة بالدولة الط  ـتشيد اللجن   -٤٩

 وتالحظ اللجنة بارتياح أن عـدد       . وما أعقبه من مراجعة إلطارها القانوين      ٢٠٠٥أغسطس  
الطالب ذوي اإلعاقة امللتحقني باملدارس النظامية قد ازداد بأكثر من أربعة أضـعاف منـذ               

غري . لنظامياعتماد الدولة الطرف سياسات إليداع األطفال ذوي اإلعاقة يف سلك التعليم ا           
أن اللجنة تشعر بالقلق ألن وترية تنفيذ هذه السياسة ال تزال بطيئة جداً مقارنةً باألهـداف                
احملددة، وألن إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس النظامية مل ُيشفع حبمالت توعية كافية              

  .وتدريب مالئم للمعلمني
  : مبا يلينة الدولة الطرفوتوصي اللج  -٥٠

مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ التشريعات اليت تكفل لألطفال         اذ  اخت  )أ(  
ذوي اإلعاقة احلماية وتكافؤ فرص الوصول إىل التعليم والتدريب املهين والعمل واحليـاة             

  االجتماعية والعامة، وذلك على حنو يراعي الفوارق بني اجلنسني؛
اسـبة جلميـع   بذل كل جهد ممكن لتوفري برامج وخدمات شـاملة ومن    )ب(  

  األطفال ذوي اإلعاقة وضمان توفري املوارد البشرية واملالية الكافية هلذه اخلدمات؛
وضع برامج لتوعية اجلمهور بشأن حقوق واحتياجات األطفـال ذوي            )ج(  

  اإلعاقة والتشجيع على إدماجهم يف اجملتمع؛
عاقـة،  توفري التدريب للموظفني املهنيني العاملني مع األطفـال ذوي اإل           )د(  

كاملعلمني واألخصائيني االجتماعيني والعاملني يف القطاع الطيب وشبه الطيب والقطاعـات           
  ذات الصلة؛

ضمان مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم يف صياغة الـسياسات            )ه(  
  والتخطيط للربامج ورصدها وتقييمها؛

ل بشأن حقوق األطفا  ) ٢٠٠٦(٩ام رقم   ـة الع ـمراعاة تعليق اللجن    )و(  
 .ذوي اإلعاقة

  الصحة واخلدمات الصحية    
تالحظ اللجنة ما تبديه الدولة الطرف من التزام راسخ بتنفيذ سياسـاهتا يف جمـال                 -٥١

 عن طريق العديد من الربامج الوطنية، مبا فيها الربنـامج           ال سيما الرعاية الصحية األساسية،    
نية للرعاية الصحية املتكاملـة لـألم       ستراتيجية الوط الالوطين للرعاية قبل الوالدة وبعدها، وا     
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غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء      . والطفل، واستراتيجية ضمان جودة اخلدمات الصحية األساسية      
ويف حـني تالحـظ اللجنـة       . املعدالت املرتفعة نسبياً لوفيات الرضع واألمهات النـوافس       

 تنحدر فيهـا املؤشـرات      ستراتيجية اليت وضعتها وزارة الصحة العامة لفائدة املناطق اليت        الا
الصحية دون املتوسط الوطين، فإهنا ال تزال قلقة ألن معدالت وفيات الرضـع يف املنـاطق                
الريفية تبلغ ضعف نظرياهتا يف املناطق احلضرية، والستمرار وجود فجوة كبرية بني املنـاطق              

ر اللجنـة   كما تـشع  . الريفية واحلضرية فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات الصحية اجليدة        
 ٢٠٠٠بالقلق لتراجع معدالت الرضاعة الطبيعية اخلالصة تراجعاً كبرياً يف الفترة بـني عـام               

  ). يف املائة٦ (٢٠٠٦وعام )  يف املائة٤٨(
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إعطاء األولوية لتخصيص املوارد املالية           -٥٢

ىل اخلدمات الصحية اجليدة جلميع     والبشرية لقطاع الصحة لضمان تكافؤ فرص الوصول إ       
. األطفال، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف أكثر املناطق حرماناً ويف مناطق البلد النائية 

عالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل زيادة خفض         
ري الوقائية وتعمـيم    معدالت وفيات الرضع والنوافس، وذلك بالتركيز خاصةً على التداب        

وحتث اللجنة الدولة الطرف    . إجراءات حمددة هتدف إىل منع أهم أسباب وفيات النوافس        
على وضع استراتيجيات وبرامج مستمرة لتثقيف الوالدين واجملتمعـات احملليـة مبنـافع             

 .الرضاعة الطبيعية

  صحة املراهقني    
تثقيف اليت وضعها الـديوان الـوطين   تالحظ اللجنة مع التقدير استراتيجية اإلعالم وال      -٥٣

لألسرة والعمران البشري، هبدف إذكاء وعي املراهقني بالصحة العقلية واإلجنابية والسلوكيات           
وتشيد اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل التصدي للتدخني يف أوساط             . اخلطرة

 اإلطار التشريعي، ولكنها تظل قلقة ألن       األطفال، مثل احلملة الوطنية ملكافحة التدخني وتنقيح      
 سنة قد جربوا التدخني فعالً، وفقـاً      ١٥ و ١٣حوايل ربع املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني        

  ).٢٠٠٧(اب بللدراسة االستقصائية العاملية للتدخني يف أوساط الش
وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تثقيف املـراهقني يف جمـال الـصحة                -٥٤
كما توصـي بتـوفري     . نسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة ووسائل منع احلمل         اجل

اخلدمات الصحية وخدمات املشورة النفسية للمراهقني على حنو مراعٍ العتبارات اجلنس           
ودواعي اخلصوصية، وتوفريها للمراهقني املنقطعني عن الدراسة واملـراهقني يف املنـاطق            

صي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف لألطفـال معلومـات دقيقـة            وتو. الريفية أو النائية  
وموضوعية عن تعاطي املواد الضارة، مبا يف ذلك التـدخني، ومحايتـهم مـن التـضليل         

وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة      . اإلعالمي بفرض قيود شاملة على دعايات التبغ      
 .لضارةالطرف خدمات إعادة تأهيل لألطفال ضحايا تعاطي املواد ا
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  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم واألنشطة الترفيهية والتثقيفية  -٦  

  املهين التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه    
تشيد اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف لرفع معدالت التـسجيل يف               -٥٥

املدرسي، فضالً عن خفض الفوارق يف      التعليم االبتدائي والثانوي، وخلفض معدالت التسرب       
وتالحظ اللجنـة بارتيـاح     . مستويات التعليم بني املناطق وبني اجملتمعات احلضرية والريفية       

ستراتيجية الوطنيـة   الالذي اعُتمد يف إطار ا    ) ٢٠٠٥-٢٠٠١للفترة  (برنامج األولوية للتعليم    
كما ترحب بالتقدم احملرز    . لريفيةلتقليص الفوارق بني خمتلف املناطق وبني املناطق احلضرية وا        

لتوسيع نطاق التعليم ما قبل املدرسي وبرامج حمو األمية للبالغني، ولتحـسني الوصـول إىل               
  :بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي. تكنولوجيات املعلومات

معدالت التسرب املدرسي والرسوب يف املرحلتني األوىل والثانية من التعليم            )أ(  
  اليت ال تزال تشكل حتدياً كبرياً للنظام التعليمي، رغم تراجعها؛األساسي، 

استمرار الفوارق بني املناطق وبني اجملتمعات احلضرية والريفية على صـعيد           )ب(  
  التعليم وجودة املرافق التعليمية؛

استمرار تدين معدالت التسجيل يف مرافق تعليم الطفولة املبكرة واسـتبعاد             )ج(  
ر الفقرية والريفية من هذه اخلدمات بسبب االنسحاب التدرجيي للقطاع العام           العديد من األس  

  .لصاحل مقدمي خدمات التعليم قبل املدرسي من القطاع اخلاص
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٦

مواصلة وتعزيز جهودها إلزالة الفوارق بني خمتلف املناطق وبني املناطق            )أ(  
  جمال التعليم؛احلضرية والريفية يف 

مواصلة وتعزيز سياستها الرامية إىل منع التسرب املدرسي والرسـوب،            )ب(  
وإجراء دراسة عن أسباب االمتناع عن مواصلة الدراسة والروابط بني معدالت التسرب            

  املدرسي ومدى مالءمة املناهج الدراسية وأساليب التدريس؛
ة وتبين آلية حتـذير مبكـر   توطيد تنسيق اخلدمات التعليمية واالجتماعي     )ج(  

تتيح يف الوقت املناسب إعادة األطفال املتسربني من الدراسة إىل املدارس أو مرافق التعليم 
  البديلة اليت تليب احتياجاهتم التربوية والتعليمية اخلاصة؛

توسيع فرص التعليم املهين يف املدارس الثانوية وبرامج التدريب املهـين             )د(  
  االنتقال من املدرسة إىل سوق العمل؛والعملي يف مرحلة 

تشجيع مشاركة األطفال يف مجيع مستويات النظام التعليمي وضـمان            )ه(  
م وآرائهم بشأن مجيع املسائل     ـة والتعبري عن أفكاره   ـمتتعهم حبرية املناقشة واملشارك   

  اليت ختصهم؛
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معلمني توفري فرص االلتحاق بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة بواسطة            )و(  
مؤهلني لكل طفل، وإذكاء الوعي بني اآلباء واألمهات وتشجيعهم فيما يتعلـق بفـرص              

  التعليم ما قبل املدرسي والتعليم املبكر؛
ـ     ـوق اإلنسان وحق  ـإدماج حق   )ز(   ج الدراسـية   ـوق الطفـل يف املناه

  ملختلف املستويات؛
والتعليـق  بشأن أهداف التعليم،    ) ٢٠٠١(١مراعاة التعليق العام رقم       )ح(  

 .بشأن إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة) ٢٠٠٥(٧العام رقم 

 ٣٦-٣٢و) د( - )ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  ( تدابري احلماية اخلاصة    -٧  
  )من االتفاقية

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 وبالربنـامج الـوطين   ٢٠٠٥ام ترحب اللجنة بالتعديل التشريعي الذي أجري يف ع    -٥٧

وتؤكد اللجنة ما أعربت عنه من قلق . ملكافحة االستغالل املادي للفتيات العامالت يف املنازل      
بشأن عدم توافر بيانـات     ) ٤١، الفقرة   CRC/C/15/Add.181(يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة     

  . ر هذه األنشطة للتقييمحمددة عن األنشطة املتعلقة بعمل األطفال يف الدولة الطرف وافتقا
بأن تتخـذ   ) ٤٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.181(وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       -٥٨

ع التدابري الالزمة ملنع عمل األطفال ومكافحته بصورة فّعالة، وبأن تفيد        الدولة الطرف مجي  
 يف تقريرها الدوري القادم عن طبيعة عمل األطفال ومدى انتشاره وكذلك عن التـدابري             

 بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ١٣٨املتخَّذة لتنفيذ اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فوريـة           ١٨٢ورقم  ) ١٩٧٣(

  ).١٩٩٩(للقضاء عليها 

  أطفال الشوارع    
ىل منـدويب محايـة      يف املائة من احلاالت اليت أحيلت إ       ٣٥يساور اللجنة القلق ألن       -٥٩

ونظراً حلجـم   .  كانت تنطوي على حاالت إمهال وتشرد      ٢٠٠٨الطفولة بالواليات يف عام     
هذه الظاهرة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الغياب الواضح لتدابري احلماية الكافية وافتقار              

  .تقرير الدولة الطرف إىل معلومات وبيانات حمددة عن حالة أطفال الشوارع
  :صي اللجنة من مث الدولة الطرف مبا يليوتو  -٦٠

االضطالع بتقييم منهجي حلالة أطفال الشوارع بغية رسم صورة دقيقة            )أ(  
  عن األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة وحجمها؛
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وضع وتنفيذ سياسة شاملة تتناول األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة بغيـة             )ب(  
  أنفسهم؛منعها واحلد منها، مبشاركة نشطة من األطفال 

توفري احلماية الالزمة ألطفال الشوارع، مبا يف ذلـك البيئـة األسـرية               )ج(  
وخدمات الرعاية الصحية الكافية وإمكانية االلتحاق باملدارس وغري ذلك من اخلـدمات            

  االجتماعية، بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية؛
  .لفضلىدعم برامج مل مشل األسرة عندما تصب يف مصلحة الطفل ا  )د(  

   اجلنسي واالعتداء اجلنسياالستغالل    
يساور اللجنة القلق إزاء االرتفاع احلاد يف عدد األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي يف               -٦١

غري أهنا تأسف ألن هذه البيانات غري حمـددة أو  . ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدولة الطرف خالل العام  
تداء اجلنسيني علـى األطفـال يف   مصنفة، ويتعذر لذلك تقييم طابع ونطاق االستغالل واالع       

وتالحظ اللجنة بقلق   . الدولة الطرف، مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية          
 مكررا من اجمللة اجلزائية اليت حتظر إقامة عالقة جنسية خالية من العنف مـع               ٢٢٧أن املادة   

 فهي ال حتمي صراحةً الفتيـان   عاماً تشري إىل الفتيات فقط ومن مث ١٥طفلة يقل عمرها عن     
  . عاماً من هذه األفعال١٥الذين تقل أعمارهم عن 

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً جلمع البيانات وحتليلها فيما يتعلـق            -٦٢
باالستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي علـيهم واملالحقـة القـضائية للجنـاة           

 مكرراً من جملتـها اجلزائيـة   ٢٢٧الدولة الطرف املادة   كما توصي بأن تعّدل     . وإدانتهم
لتضمن حظراً صرحياً إلقامة عالقات جنسية مع كلٍ من الفتيات والفتيان الـذين تقـل               

وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف ما يكفـي مـن            .  عاماً ١٥أعمارهم عن   
ـ           تغالهلم جنـسياً،   التشريعات والسياسات والربامج ملنع االعتداء علـى األطفـال واس

والتحقيق يف هذه احلاالت ومقاضاة مرتكبيها وتوفري خدمات إعادة التأهيل واإلدمـاج            
االجتماعي لضحاياها، مع مراعاة الوثائق اخلتامية الصادرة عن املؤمترات العامليـة األول            
والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، الـيت ُعقـدت يف             

 على التوايل، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة        ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦عوام  األ
  . حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم    
ـ                -٦٣ دة يف حني تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد انضمت مؤخراً إىل ع

صكوك دولية يف هذا الصدد، فإهنا تظل قلقة ألن قوانني الدولة الطرف ال حتظر االجتار بالبشر 
حتديداً، والفتقار تقرير الدولة الطرف إىل معلومات عن بيع األطفال واالجتار هبم، مبا يف ذلك         

  .باألعضاء البشرية، واختطافهم
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انينها احمللية على أكمل وجـه      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن امتثال قو         -٦٤
ألحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري بشأن بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل             
األطفال يف املواد اإلباحية، وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة، وبأن تعتمـد تـدابري               

. اض االستغالل إضافية ملكافحة االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي وغريه من أغر         
كما توصي الدولة الطرف باعتماد آلية تنسيق وطنية ونظام شامل جلمع البيانات لـضمان              
مجع البيانات املتعلقة ببيع البشر واالجتار هبم، مبا يف ذلك بأعضائهم، واختطافهم وحتليلـها              

غة بصورة منهجية وتصنيفها يف فئات تشمل العمر واجلنس، وبتوفري األدوات الالزمة لصيا           
وتوصي اللجنة كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بأنـشطة للتوعيـة     . السياسات وتقييمها 

مبمارسات االجتار، مبا يف ذلك عن طريق احلمالت اإلعالمية، وبأن تستحدث خط مساعدة             
  .هاتفي جماناًً لألطفال لإلبالغ عن هذه احلاالت ودعم ضحايا االجتار

  إدارة قضاء األحداث    
ة بانضمام الدولة الطرف إىل مجيع الصكوك واملعايري الدوليـة املتعلقـة            ترحب اللجن   -٦٥

بقضاء األحداث، ومبا تتضمنه جملة محاية الطفل من آليات حمددة تشكل إطـاراً وإجـراءات               
غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء قصور الدولة الطرف عن رصـد جـودة              . مالئمة يف هذا الصدد   

التنفيذ الكامل جلميع األحكام يف مجيع مراحل عمليـة         وكفاءة نظام قضاء األحداث وضمان      
يف تقريـر الدولـة     " اجلرائم االجتماعية واألسرية  "وإذ تشري اللجنة إىل عبارة      . العدالة اجلنائية 

الطرف، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء احتمال جترمي أصحاب املشاكل السلوكية مـن األطفـال               
اقتصادية، وهـو   - ة أو اجتماعية  ـن مشاكل نفسي  ة ع ـالذين عادةً ما تكون سلوكياهتم نامج     

وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن التعريف الواسع       . ما أشري إليه أيضاً باسم جرائم احلالة الشخصية       
وتالحظ . جداً لألفعال اإلرهابية قد يضر حبماية حقوق الطفل وقد يؤدي إىل حدوث جتاوزات            

ُتستخدم بصورة كافيـة وتأسـف ألن منـصب         اللجنة بقلق أن بدائل احلرمان من احلرية ال         
كما تالحظ اللجنـة    . الذي تنص عليه جملة محاية الطفل مل ُينشأ بعد        " مندوب احلرية احملروسة  "

وتأسف اللجنة لعـدم تـوافر      . بقلق ارتفاع معدالت جنوح اجلناة األطفال، ال سيما الفتيات        
  .ل وعن آليات التظلم املستقلةمعلومات كافية عن الظروف السائدة يف مرافق احتجاز األطفا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتحسني نظام قضاء األحداث            -٦٦
قواعد األمم املتحـدة     من االتفاقية، فضالً عن      ٤٠ و ٣٩واملادتني  ) ب(٣٧وفقاً للمادة   

ة ومبادئ األمم املتحـد   ،  )قواعد بيجني  (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث     
؛ وقواعد األمم املتحدة حلماية     )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
كما توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن        . )قواعد هافانا (األحداث اجملردين من حريتهم     

بـشأن  ) ٢٠٠٧(١٠تتخذ اإلجراءات التالية، آخذةً يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم           
  :ضاء األحداثحقوق األطفال يف ق

ضمان عدم التجرمي املتعلق باحلالة الشخصية يف اجمللة اجلزائية ملنع تعرض             )أ(  
  صغار السن ملزيد من الوصم واإلضعاف والتجرمي؛
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صياغة واعتماد تعريف أكثر وضوحاً لألفعال اإلرهابية وضمان عـدم            )ب(  
اضـاهتم مبوجـب    عاماً أو احتجازهم مق  ١٨مساءلة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن       

  قوانني مكافحة اإلرهاب؛
ضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخـري وتوسـيع               )ج(  

  إمكانات العقوبات البديلة كإطالق السراح حتت املراقبة واخلدمة اجملتمعية؛
املنصوص عليه يف جملة محايـة      " مندوب احلرية احملروسة  "إنشاء منصب     )د(  

ة القانونية وتعزيزهـا لبلـوغ هـدفها        ـة الوساط ـراءات ومنهجي الطفل، ومراجعة إج  
  التربوي املنشود؛

بذل كل جهد ممكن لوضع برامج إلعادة تأهيل وإدماج األطفال الذين             )ه(  
  يواجهون إجراءات قضائية، على حنو يراعي الفوارق بني اجلنسني؛

تقريـر  ضمان توافق ظروف االحتجاز مع املعايري الدولية وتـضمني ال           )و(  
  الدوري القادم معلومات هبذا الشأن؛

ضمان وجود آلية مستقلة فعالة لتلقي شكاوى األطفال داخـل نظـام              )ز(  
   قضاء األحداث ومعاجلتها؛

رصد جودة نظام قضاء األحداث وكفاءته لضمان توافقه مـع املعـايري              )ح(  
سيف وفريـق األمـم     الدولية يف مجيع األوقات وجلميع اجلرائم، مبساعدة تقنية من اليوني         

  .املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بواسطة األحكام القانونية واألنظمـة،             -٦٧

توفري احلماية اليت تقتضيها االتفاقية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم أو الـشهود عليهـا،              
هم مثالً األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي،          ومن

واالختطاف واالجتار، والشهود على هذه اجلرائم، وبأن تأخذ يف االعتبار على أكمل وجه      
بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضـحايا        املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن      

  ).٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي ( ود عليهااجلرمية والشه

  التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان  -٨  
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف املسارعة إىل تقـدمي تقريرهـا األويل مبوجـب                -٦٨

ألطفال واسـتغالل   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء ا         
كما تشجعها على االنضمام إىل مجيع الصكوك األساسية حلقوق         . األطفال يف املواد اإلباحية   

اإلنسان، مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم،              
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 الفـوري   واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وضمان االمتثال         
  .ملتطلبات التنفيذ واإلبالغ من أجل النهوض إمجاالً حبماية حقوق اإلنسان وحتسينها

 املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيـذ هـذه               -٦٩

واحملكمـة العليـا   عنية  والوزارات امل الربملانالتوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل     
 واختـاذ املزيـد مـن       كما ينبغي  من أجل النظر فيها      احمللية، عند االقتضاء،  والسلطات  
 . بشأهنااإلجراءات

  النشر    
 الدوريالتقرير  على نطاق واسع    توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح          -٧٠

ذات الصلة الـيت    ) ميةاملالحظات اخلتا ( اليت قدمتها والتوصيات     طيةالثالث والردود اخل  
نترنت وال تقتصر عليها، ليطلـع      إلبلغات البلد وبوسائل تشمل شبكة ا     اعتمدهتا اللجنة،   

واجلمعيات الشبابية والفئات املهنية واألطفال  ومنظمات اجملتمع املدين عليها عامة اجلمهور
  .وتنفيذها ورصدهاإثارة النقاش والتوعية باالتفاقية  هبدف ووسائل اإلعالم،

  التقرير القادم  -١٠  
 CRC/C/114يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا اللجنـة والـواردة يف تقريريهـا               -٧١
، وإذ تالحظ اللجنة أن موعد تقدمي التقرير الـدوري           بشأن تواتر التقارير   CRC/C/124و

تدعو الدولة الطرف إىل    ، فإهنا   ٢٠٠٩فرباير  /الرابع للدولة الطرف كان مقرراً يف شباط      
 / آب ٢٨قرير موحد يضم التقارير الدورية الرابـع واخلـامس والـسادس يف             تتقدمي  

 شهراً من التاريخ احملدد لتقدمي التقرير الدوري السادس         ١٨أي قبل    (٢٠١٧أغسطس  
انظـر  ( صـفحة  ١٢٠ التقريـر  يتجاوز عدد صـفحات  وينبغي أال   ). مبوجب االتفاقية 

CRC/C/118(       حظات اخلتامية وعـن تنفيـذ       وأن يتضمن معلومات عن متابعة هذه املال
. الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل مخس سـنوات             
 .على النحو املتوخى يف االتفاقية

 وفقـاً ملتطلبـات   حمدثةوثيقة أساسية   كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي          -٧٢
ة املنسقة لتقدمي التقارير الـيت      ـدة الواردة يف املبادئ التوجيهي    ـالوثيقة األساسية املوح  

 يف  حقـوق اإلنـسان    املشترك بني جلـان هيئـات معاهـدات          التاسعأقرها االجتماع   
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