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  جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية املتعلقة بتقرير غينيا الدوري الثاين والذي اعتمدته             
     /اط شب ١ -يناير  / كانون الثاين  ١٤(اللجنة يف دورهتا الثانية والستني      

  )٢٠١٣فرباير 
 ١٧٦٤يف جلـستيها    ) CRC/C/GIN/2(نظرت اللجنة يف تقرير غينيا الدوري الثاين          -١
    / كـانون الثـاين    ١٨ املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1765 و CRC/C/SR.1764 انظر (١٧٦٥و

 ،٢٠١٣فربايـر   / شباط ١قدت يف    اليت عُ  ،١٧٨٤، واعتمدت خالل جلستها     ٢٠١٣يناير  
  :تامية التاليةاملالحظات اخل

  مقدمة  -أوالً  
 كما ترحب ) CRC/C/GIN/2(ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير الدوري الثاين           -٢

 فهماً أفضل   ت أتاح اليت،  )CRC/C/GIN/Q/2/Add.1( املسائلبتقدمي الردود اخلطية على قائمة      
 بعد أن كان مرتقباً     ٢٠٠٩إال أنّ اللجنة تأسف لتقدمي التقرير عام        . للوضع يف الدولة الطرف   

رفيـع  الدولة الطرف ال  وتثين اللجنة على احلوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد           . ١٩٩٧عام  
  . القطاعاتتعدد املاملستوى و

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
  : ة اليت تعتربها إجيابيةترّحب اللجنة باعتماد التدابري التشريعية التالي  -٣

 وهـو   ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩ الصادر يف    L/2008/011/ANقانون رقم   ال  ) أ(  
  ؛قانون الطفل

املتعلـق   ٢٠٠٠ يوليـه / متوز ١٠ الصادر يف    L010/AN/2000قانون رقم   ال  ) ب(  
  . التناسلية لإلناث بأشكاله كافةًر أيضاً تشويه األعضاءالصحة اإلجنابية، والذي حيظب
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، ٢٠٠٢ب اللجنة مبراعاة الوقف االختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلعدام منذ عام            ترح  -٤
  . إلغائهالكنها حتثّ الدولة الطرف على النظر رمسياً يف 

قوق املتعلقة حببالتصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية التالية أيضاً ترحب اللجنة و  -٥
  : االنضمام إليهاباإلنسان أو 

بيع األطفال وبغـاء    الطفل املتعلق ب  ختياري التفاقية حقوق    الل ا ربوتوكوال  ) أ(  
  ؛٢٠١١نوفمرب /يف املواد اإلباحية يف تشرين الثايناستغالل األطفال واألطفال 
 واملتعلقة باجلوانب   ١٩٨٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥اتفاقية الهاي بتاريخ      ) ب(  

  ؛٢٠١١مرب نوف/فال يف تشرين الثايناملدنية لالختطاف الدويل لألط
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري يف              )ج(  
  ؛٢٠٠٨فرباير /شباط

ـ  النـساء واألطفـال   خباصة  بروتوكول منع االجتار باألشخاص، و      )د(    هوقمع
، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف تـشرين              عليه عاقبةاملو

  ؛٢٠٠٤فمرب نو/الثاين
 املتعلقـة باحلـد األدىن لـسن        ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         )ه(  

  ؛٢٠٠٣ يونيه/االستخدام، يف حزيران
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل       ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )و(  

  ؛٢٠٠٣ يونيه/األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، يف حزيران
يل،  الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدو           اتفاقية  )ز(  

  ؛٢٠٠١ديسمرب /يف كانون األول
ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، يف         حلاالتفاقية الدولية     )ح(  

  .٢٠٠٠سبتمرب /أيلول
  :مبا يليأيضاً ترحب اللجنة و  -٦

  ؛٢٠١١عام يف نية، إنشاء إدارة وطنية لألحوال املد  )أ(  
  .٢٠٠٨عام إنشاء املرصد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان، يف   )ب(  

 توقيع اتفاق البلد املضيف بني مفوضية حقوق اإلنسان         أنه من اإلجيايب  وتعترب اللجنة     -٧
  .طري يف غينياتعلق بإنشاء مكتب قُ وامل٢٠١٠مايو / أيار٤والدولة الطرف بتاريخ 
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   والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقيةالعوامل  -ثالثاً  
اتـسمت باالضـطرابات    فترة انتقالية طويلـة     بتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مرت         -٨

. ٢٠٠٩سبتمرب  /تقارير عن انتهاكات حلقوق اإلنسان حىت أيلول      بورود  غياب األمن و  ب و ةالسياسي
لكن . ج املخصصة لألطفال  وقد أثر ذلك سلباً يف سّن وتنفيذ التشريعات والسياسات والربام         

اللجنة تذكّر الدولة الطرف باستمرارية التزاماهتا الدولية بشأن حقوق اإلنسان ومبـسؤوليتها            
 ،احلقوق املنصوص عنها يف االتفاقيـة     الحترام ومحاية   اختاذ كل التدابري الالزمة     ساسية عن   األ

  .القيادية البنية وأبغض النظر عن الرتاعات السياسية 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً  

  ) من االتفاقية٤٤من املادة  ٦والفقرة  ٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

   سابقاًللجنةالصادرة عن االتوصيات     
الـصادرة يف   لطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية     جبهود الدولة ا  ترحب  اللجنة  مع أن     -٩

، فإهنا تعرب عن أسفها )CRC/C/15/Add.100(األويل  بشأن تقرير الدولة الطرف ١٩٩٩عام 
  .معاجلة كاملةالواردة فيه والشواغل لعدم معاجلة عدد من التوصيات 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات               -١٠
قيـة  الواردة يف املالحظات اخلتاميـة بـشأن التقريـر األويل املقـدم مبوجـب االتفا              

)CRC/C/15/Add.100(   ّتعلق منها بالتنـسيق    ما   سيما ال، و جزئياً أو كلياً   ذ، واليت مل تنف
أطفـال  وأوضاع  والصحة  والنشر والتدريب وختصيص املوارد والرصد املستقل والتعليم        

لتوصيات الـواردة يف  كما حتثها على متابعة ا ،الشوارع وعمل األطفال وقضاء األحداث  
  . متابعة كافيةتاميةهذه املالحظات اخل

  التشريعات    
واملراد منه التوفيـق     ٢٠٠٨عام  يف  قانون الطفل الصادر    بتقدير تبين   اللجنة  تالحظ    -١١

  :غري أن اللجنة تعرب عن قلقها حيال ما يلي. بني التشريعات الوطنية وأحكام االتفاقية
يف  سيما ال ،التمييزيتسبب يف   وجود نظام قانوين متعدد يضم قانوناً عرفياً          )أ(  

  ضاّرة؛ ويشّجع على ممارسات ،حق الفتيات
يف بعض احلاالت مع أحكام     بالغموض وتعارضها    من األحكام    عدداتسام    )ب(  

  ؛ أو قانون العقوباتأخرى ضمن القانون نفسه أو مع أحكام القانون املدين أو اإلداري
للوالدين عنـد    على أساس الوضع العائلي      قانون الطفل استمرار التمييز يف      )ج(  
  الوالدة؛
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إنفاذ القوانني على القانون    املكلفة ب السلطات  عموماً و طالع السكان   اعدم    )د(  
  . حقوق الطفلاتانتهاكعلى ا يؤدي إىل ارتفاع نسبة اإلفالت من العقاب ممبالقدر الكايف، 

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٢
 على التشريعات القانونيـة     ن الطفل قانوضمان سيادة القانون اإلجيايب و      )أ(  

  تطبيقها؛والثين عن والعرفية يف حال الرتاع 
متاماً مع مبادئ االتفاقية    وجعلها متماشية   مراجعة التشريعات احمللّية كافة       )ب(  

  وأحكامها؛
بينها، واليت تشتمل على     اليت تتعارض يف ما      قانون الطفل تعديل أحكام     )ج(  
  ولودين خارج إطار الزواج؛ حق األطفال امليف التمييز 

إنفـاذ  املكلفـة ب  السلطات  كل من   اختاذ التدابري الالزمة لضمان إعالم        )د(  
  .تعلق منها حبقوق الطفليما ك سيما الالقوانني والسكان عامةً بالقوانني اجلديدة 

  جية شاملتاناستراتيسياسة و    
 ٢٠٠٦عـام   لات الضاّرة   املمارسللقضاء على   جية الوطنية   ستراتيتالحظ اللجنة اال    -١٣

تعرب عن قلقها إالّ أهنا ، ٢٠٠٧عام الطفل لوالسياسة الوطنية للتعليم ما قبل االبتدائي ومحاية 
مـن شـأهنا أن تـشمل الـسياسات         الطفل  سياسة وطنية شاملة بشأن     االفتقار إىل   حيال  

عي وقلـة   تـدين الـو   حيال  أيضاً  ر اللجنة عن قلقها     تعّبو. جيات القطاعية كافة  ستراتيالوا
جيات املذكورة  ستراتياملوارد املخصصة لتنفيذ اال   بشأن  على الصعيد الوطين    املعلومات املتوفرة   

  .وجودها ومضموهنابالنقص العام يف الوعي حيال و أعاله
الطفل من أجل إعمال  سياسة شاملة بشأن وضعحتثّ اللجنة الدولة الطرف على       -١٤

اإلداريني مع  لخدمة املعنيني و  ن ل بالتشاور مع مزودي  اً  إعماالً تام مبادئ االتفاقية وأحكامها    
اجملتمعـات احملليـة    نفسهم، ومبا يشمل أيضاً     أواجملتمع املدين فضالً عن األهل واألطفال       

كما حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تنسيق اخلطط والـربامج           . الدينيةوالقيادات  
نية واملالية الكافيـة    ملوارد البشرية والتق  والسياسات بغية دعم تنفيذ االتفاقية وختصيص ا      

  .اًفعليلتنفيذها 

  التنسيق    
تالحظ وجود اللجنة الغينيـة لرصـد حقـوق الطفـل           مع أن جلنة حقوق الطفل        -١٥

التنسيق بني اهليئـات احلكوميـة      املكلفة بالتنسيق وبتحسني    اهليئة  هي  والدفاع عنها و   ومحايتها
سند إىل اللجنة املذكورة  ألنه مل تُ  لجنة عن قلقها    التفاقية، تعّبر    تنفيذ اال  ما خيص واجملتمع املدين في  
. تنقصها السلطة واملوارد الالزمة لالضطالع بدورها بـشكل فعـال         وألنه  أي والية حمددة    

 عن أسفها حيال نقص التنسيق بني اجملتمعات املركزية واحمللية بالرغم مـن              أيضاً اللجنة وتعرب
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عزى ذلك بصورة أساسية إىل      على الصعيد احمللي، وي    ةطفل واألسر ماية ال حملية حل وجود جلان   
 وإىل املعهود إليها بالتنسيق يف جمال رفاه الطفلالفاعلة اجلهات رمسية بني  غياب بروتوكوالت   

  . استمرار تعارض االختصاصات املتعلقة بتنفيذ سياسة الالمركزية
العامـة لتنفيـذ االتفاقيـة       حول التـدابري     ،٥يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -١٦

)CRC/GC/2003/5(    الدولة الطرف بإصالح اللجنة الغينية لرصد      بأن تقوم   ، توصي اللجنة
وضعها وواليتها فـضالً عـن      وبأن تعيد النظر يف     حقوق الطفل ومحايتها والدفاع عنها      

تنـسق  لكـي   تزويدها بالسلطة الكافية ومّدها باملوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة          
حقوق الطفل يف القطاعات املختلفة وعلى املستويات بفعالية ما ُيتخذ من إجراءات لصاحل    

بأن حتّدد الدولة الطرف األدوار واملسؤوليات يف تنفيذ سياسة         أيضاً  توصي اللجنة   و. كافة
اجلهـات الفاعلـة     بروتوكوالت تعاون واضحة بني      تعتمدوأن  اليت تنتهجها   الالمركزية  
  . على املستويني املركزي واحملليها بالتنسيق يف جمال رفاه الطفل املعهود إلي

  ختصيص املوارد    
 باملائة مـن    ٤,٢تبلغ  املخصصات للقطاع الصحي    ألن  اللجنة  القلق يساور   زال  يال    -١٧

احمللي  باملائة من إمجايل الناتج      ١,٤  ال تتعدى  امليزانية الوطنية واملخصصات للقطاع التعليمي    
معلومـات دقيقـة حـول      حيال نقص   اللجنة  القلق يراود   زال  يكما ال   . لطرفيف الدولة ا  

مل تعـني   الدولة الطـرف    ألن  قلق اللجنة أيضاً    يساور ال و. خمصصات امليزانية لتنفيذ االتفاقية   
مبن فيهم  لألطفال،  البالغة الضرورة   خلدمات االجتماعية   لتوفري ا امليزانية  ما خصصته من     بدقة
  .حاالً أرقهم
 ٢٠٠٧عام يف قد يوم املناقشة العام الذي ُعاليت متخض عنها     ضوء التوصيات    يف  -١٨

 مـن   ٤املـادة   " ( مسؤولية الـدول   - املوارد املخصصة حلقوق الطفل   "بشأن موضوع   
الدولة الطرف التزاماهتا الوطنية والدولية من أجل       بأن تستعرض   ، توصي اللجنة    )االتفاقية
وحتثّ اللجنة الدولـة    . التزاماهتاللوفاء ب رات الالزمة   الستثماوبأن تضع ميزانية ل   الطفولة  
  :على ما يليخصوصاً الطرف 
ويف هذا الصدد، حتـث     . زيادة املوارد املالية املخصصة لتنفيذ االتفاقية       )أ(  

اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املزيد من املـوارد لـسياسات وبـرامج احلمايـة               
  ية الطفل؛ضمنها تلك اخلاصة حبمامن االجتماعية و

تطوير القدرات العتماد مقاربة مرتكزة على حقوق الطفل يف إعـداد             )ب(  
يف للطفـل   ملوارد املخّصصة   ختصيص واستخدام ا  تعقّب  لامليزانية الوطنية عرب إرساء نظام      

  االستثمار يف الطفولة؛، على حنو يبني نطاق امليزانيةكافة أبواب 
مـن خـالل    بالشفافية واإلشراكية    إعداد امليزانية    ات آلي  اتسام ضمان  )ج(  

   أمكن ذلك؛ماحيثفيه األطفال بإشراك  سيما الواحلوار العلين 
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لألطفال األكثـر حرمانـاً     ختصَّص  جية يف امليزانية    استراتيحتديد خطوط     )د(  
ـ    ل، وعلى وجه اخلصوص     اًاقتصاديو اًوهتميشاً اجتماعي  أطفـال   و ةألطفـال ذوي اإلعاق

األزمات االقتصادية  نائية لكي يظلوا يف مأمن حىت يف        مناطق  الشوارع والذين يعيشون يف     
  .من حاالت الطوارئ يف حال حصوهلاوالكوارث الطبيعية وغريها 

  الفساد    
أن الفـساد؛ غـري   من أجل مكافحة   تشيد اللجنة باجلهود اليت تبذهلا اإلدارة احلالية          -١٩

حتويل مسار املوارد يف أن يستمر من وأن يبقى الفساد متفشياً يف الدولة الطرف    القلق خياجلها   
  . إعمال حقوق الطفلمن شأهنا أن تعززاليت 
الفساد فعالية ملكافحة   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية وأكثر            -٢٠

حاالت الفساد والتحقيق فيها ومالحقة     من أجل الكشف عن     وتعزيز القدرات املؤسسية    
  .الضالعني فيها بفعالية

  ع البياناتمج    
لتصبح مع البيانات املتعلقة باألطفال سترفّع      املكلفة جب أن الوحدة   علماً ب  اللجنةحتيط    -٢١
القلق يـساور اللجنـة      إال أن . املستقبل إلجناز مهامها   وستحظى باملزيد من املوارد يف       اًقسم

قلة ية وإزاء   االتفاقمجيع اجملاالت املطروحة يف     مع بيانات يغطّي    جلمركزي  نظام  بسبب انعدام   
حول محاية الطفل   مصنفة  إحصاءات   سيما الالبيانات املتوافرة حول متتع األطفال حبقوقهم و      

  . واألطفال املشردين داخلياً والالجئنياألرياف أطفال الشوارع واألطفال املستغلّني وأطفال و
ه يتعني أّنجاء فيها اليت ) ١٠فقرة ال، CRC/C/15/Add.100(تكّرر اللجنة توصيتها   -٢٢

بدعم مـن شـركائها     املصنفة   جلمع البيانات     شامالً اًنظامأن تنشئ   على الدولة الطرف    
يف إعمال حقـوق    الذي ُيحرز   ع باعتبارها أساساً لتقييم التقدم      تحليل البيانات اليت جتمَّ   لو

وينبغي أن تصّنف البيانات    . لمساعدة يف وضع سياسات وبرامج لتنفيذ االتفاقية      لالطفل و 
والوضـع االقتـصادي    العرقـي   لسن ونوع اجلنس واملوقع اجلغرايف واالنتماء       حبسب ا 

  . واالجتماعي وذلك لتيسري دراسة حالة األطفال مجيعهم

  الرصد املستقل    
فاعلة وتعرب اللجنة عن قلقها حيال غياب مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان              -٢٣

  .كامالًإعماالً يف االتفاقية املكرسة احلقوق إعمال رصد ُتعىن بيف الدولة الطرف 
 بشأن دور املؤسسات الوطنية املـستقلة حلقـوق         ٢يف ضوء التعليق العام رقم        -٢٤

بأن تضاعف  ، توصي اللجنة    )CRC/GC/2002/2(اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها       
اإلنسان تتقيد  حلقوق  حمايدة  الدولة الطرف جهودها بغية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة و        

أداء متكنها من املوارد البشرية والتقنية واملالية اليت ا يلزم من دها مبتزوبأن بادئ باريس ومب
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ويف هـذا الـصدد،     . يف االتفاقية كرسة  احلقوق امل مجيع  االعتبار  عني  آخذة ب واليتها فعلياً   
الدولة الطرف املساعدة التقنية من هيئات خمتلفة مـن بينـها           بأن تلتمس   توصي اللجنة   

  . قوق اإلنسانالسامية حلفوضية املو) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة منظمة 

  النشر والتوعية    
األطفـال  يف صفوف    سيما ال،  حبقوق الطفل عرفة  قلة امل تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -٢٥
 األميـة   معدلسر يف املناطق الريفية ولدى عامة الناس، ويعزى ذلك بصورة أساسية إىل             واُأل

ن االتفاقيـة   ألالقلـق    اللجنة   يراودكما  . بشكل منهجي التقصري يف نشر االتفاقية     املرتفع و 
  .م إىل اللغات احمللية كافةتترَج مل

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري الفاعلة بغية نشر االتفاقية   -٢٦
ة الشفهية أو اخلطية    وتعزيزها ومعاجلة مستوى األمية املرتفع من خالل برامج نشر التوعي         

يف هـذا   . أو الفنية يف كامل أحناء الدولة الطرف ويف املناطق الريفية على وجه اخلصوص            
الصدد، تشّجع اللجنة الدولة الطرف على توفري املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمـة       

  .مجة االتفاقية باللغات احملليةهلذه الغاية وإتاحة تر

  التدريب    
االجتماعيني، لألخصائيني  باالتفاقية  تتعلق   يةتدريب وحداتترحب اللجنة بتوافر    فيما    -٢٧

أو لـصاحلهم   األطفال  مع  اآلخرين العاملني   للمهنيني  فإّنها تأسف لعدم إتاحة تدريب مماثل       
  .نواملدّرسمنهم  سيما الو

 مهلـصاحل مع األطفـال أو     العاملة  مجيع الفئات املهنية    توصي اللجنة بأن تتلقى       -٢٨
منهم املوظفون املكلفـون     سيما الويف ما خيص حقوق الطفل،      هجي  التدريب املالئم واملن  

ن االجتمـاعيني  ون يف القطاع الـصّحي واألخـصائي     ون والعامل وإنفاذ القوانني واملدّرس  ب
كمـا توصـي    . ن يف كافة جماالت الرعاية البديلة     ون العامل ون واملوظف والدينيالزعماء  و

ولة الطرف يف احلسبان مبادئ الربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال            الدبأن تأخذ   اللجنة  
التركيز على إدماج التثقيف مع جيات، ستراتيحقوق اإلنسان لدى إعداد السياسيات واال 

أن تبذل الدولة   وينبغي  . يف ميدان حقوق اإلنسان ضمن أنظمة التعليم االبتدائي والثانوي        
الثانية من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق        جهوداً تّتسق مع املرحلة     أيضاً  الطرف  
التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف        حول  واليت تتمحور   ) ٢٠١٤-٢٠١٠(اإلنسان  

واملوظفني ربني  التعليم العايل وعلى برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للمدّرسني وامل          
  . على املستويات كافة والعسكرينيإنفاذ القواننيوظفني املكلفني باملدنيني وامل

  التعاون مع اجملتمع املدين    
االئـتالف ملناصـرة حقـوق      "ترّحب اللجنة بفاعلّية التعاون مع املنظمة غري احلكومية           -٢٩

اجملتمع املدين خالل إعـداد تقريـر     عملية إلشراك   عدم تنظيم أي    للكّنها تعرب عن أسفها     ". الطفل
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حكومية مـؤخراً  زاء تعّرض أعضاء منظمات حقوقية غري   جنة عن قلقها إ   وتعّبر الل . الدولة الطرف 
  . أوضاع األطفال فضالً عن الصحافينيراصدو انتهاكات حقوق اإلنسان، من بينهم لشىت 
تـسهيل عمـل    بغـرض   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملموسة           -٣٠

 عن انتهاكات   بلّغيمع من    سيما الاملدافعني عن حقوق اإلنسان واالعتراف الشرعي هبم،        
حقوق الطفل، وذلك لضمان سالمة املنظمات غـري احلكوميـة والـصحافيني يف أداء              

الدولـة  بـأن تـضمن     توصي اللجنة   و. واجباهتم مبا يّتسق مع مبادئ اجملتمع الدميقراطي      
ألطفـال  لللمجتمـع املـدين و     فعلـي    الطرف إعداد تقريرها من خالل عملية إشراك      

  .صحاب املصلحة املعنينيألو

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
، وغريه مـن  ٢٠١١عام يف فيما تالحظ اللجنة مقدمة قانون األلغام اجلديد الصادر        -٣١

 ١٩٩٩ عاميف   وقانون الغابات الصادر     ١٩٩٤عام  يف  قانون املياه الصادر    الصكوك مبا فيها    
 الشركات اخلاصـة  م  تنظي  اللجنة نقصُ  ، يثري قلقَ  ١٩٨٩ عام    يف وقانون محاية البيئة الصادر   

للسكان  در رزق على املدى الطويل    اونقص االستثمارات املوجهة حلماية البيئة ولضمان مص      
إزاء أيـضاً   تعرب اللجنة عن قلقها     و. الذين يقطنون املناطق اليت تعمل فيها الشركات اخلاصة       

فري تـو وتلزمهـا ب   مساءلة الشركات اخلاصة     أن تضمن غياب آليات اإلبالغ اليت من شأهنا       
لـسكان الـذين    خطراً علـى ا   مالئمة حني تشكل أنشطة هذه الشركات       أشكال انتصاف   

  . يقطنون املناطق اليت تعمل فيها وذلك لعدم توافر آليات اإلبالغ
 اً تشريعي اًإطاروبأن تضع   الدولة الطرف أنظمة واضحة     بأن تنشئ   توصي اللجنة     -٣٢

ملعقودة بني الشركات اخلاصة واحلكومة االتفاقات ابوسائل منها اعتماد على نطاق وطين، 
أن تتخذ تـدابري    بالشركات املتمركزة يف غينيا أو العاملة فيها        يلزم  على املستوى احمللي    

لتخفيف من تلـك    ل أو   على حقوق اإلنسان جراء عملها يف البلد       لتاليف أي آثار عكسية   
تعزيـز إدمـاج     وينبغي أيـضاً  . شركائهامن خالل   أو  التوريد  ، من خالل سلسلة     اآلثار

األعمـال  ملا ختلفه    ة دقيق اتتقييمإجراء  مؤشرات حقوق الطفل ومعايري اإلبالغ وفرض       
 الدولة الطرف إىل ختصيص     ، من خالل ذلك   ،تدعو اللجنة و. على حقوق الطفل  من آثار   
زيادة مصادر كسب   لمن أي أثر بيئي ضاّر حمتمل و      احمللية  حلماية اجملتمعات   الكافية  املوارد  
  .لفائدة تلك اجملتمعات الرزق

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء  
 ،قانون الطفـل   كما ورد يف     ،تعريف الطفل يف غينيا   كون  ييف حني ترّحب اللجنة       -٣٣

للفتيان والفتيـات    سنة   ١٨ يف للزواج   الدنيايتماشى مع االتفاقية، وبتحديد السن القانونية       
 اليت تتـيح الـزواج      قانون الطفل  من   ٢٦٩املادة  ألن  ها  تعّبر اللجنة عن قلق    على حد سواء،  

  . ني القانونياألوصياءدون سن الثامنة عشرة مبوافقة الوالدين أو للفتيان والفتيات 
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على حل   و قانون الطفل  من   ٢٦٩حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعديل املادة          -٣٤
  .سن الزواجكل التناقضات املتعلقة ب

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢واد امل(مبادئ عامة   -جيم  

  عدم التمييز    
حـق األطفـال   يف القضاء على التمييـز  يف سبيل تقّر اللجنة جبهود الدولة الطرف        -٣٥

واألطفال الذين يعيـشون يف     األرياف  أطفال   و ة اإلعاق ومن بينهم األطفال ذو   واملستضعفني،  
إال أنّ اللجنـة تالحـظ   . الزواجالذين ولدوا خارج إطار     ن واألطفال وطفال الالجئ ألالفقر  
اخلـدمات  والتعلـيم   توفري  أنّ هذه التدابري تبقى غري كافية لتحقيق حتّسن ملحوظ يف           بقلقٍ  

  .الصحية هلؤالء األطفال
يتعّرضن للتمييـز   ال يزلن   وتعّبر اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وضع الفتيات اللوايت            -٣٦

سلوك وأعراف سلبية   استمرار أمناط   بب  بسولتهن  طفاجلنساين منذ أعوامهّن املبكرة وخالل      
الزعمـاء  ، وال حـىت مـع    منهجيةكما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم بذل جهود         . تقليديةو

الـسلوك واملمارسـات    مكافحة وتغيري أمناط    الدينيني وصناع الرأي ووسائل اإلعالم، بغية       
  . املتعلقة مبهام النساء والفتيات وأدوارهّنالسلبية 

بغية التـصدي   جية شاملة   استراتياعتماد وتنفيذ   ثّ اللجنة الدولة الطرف على      حت  -٣٧
التعليم وخدمات الرعاية   حصول مجيع األطفال على     ضمان  بغية  و. أشكالهللتمييز جبميع   

ويـتعني  . يف اإلرثق والفتيان معاً باحل  مع ضمان متتع الفتيات     قدم املساواة    علىالصحية  
األرياف  وأطفال ةل ذوي اإلعاقيز حقوق الفتيات واألطفاخاصة على تعز  التركيز بصورة 

طفال الالجئني واألطفال الـذين ولـدوا خـارج         األواألطفال الذين يعيشون يف الفقر و     
  . الزواج إطار

  مصاحل الطفل الفضلى    
يف احلـسبان    مصاحله الفضلى    يف أن تؤخذ  يف حني ترّحب اللجنة بإدماج حق الطفل          -٣٨

، تعّبر عن قلقها إزاء عدم مراعاة هذا احلـق          قانون الطفل يف  عتبارات  بوصف ذلك من أول اال    
. بصورة كافية يف املنازل واملدارس واحملاكم ومؤسسات أخرى تعمل مع األطفال أو ألجلـهم             

 حـول كيفيـة أخـذ مـصاحل         الواقعيةقلق اللجنة حيال النقص يف املعلومات       يساور ال كما  
القـرارات  اختاذ مجيـع    ات احلكومية ويف     الربامج والسياس  عتبار فعلياً يف  الفضلى يف اال   الطفل

  . القضائية واإلدارية
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لـضمان اإلدمـاج املناسـب               -٣٩
يف اإلجـراءات   بوصفه من أول االعتبارات      الطفل الفضلى    ةلحملبدأ مص التطبيق الدائم   و
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وكذلك يف السياسات والربامج واملـشاريع ذات       التشريعية واإلدارية والقضائية مجيعها     
ويف هذا الصدد، حتثّ اللجنة الدولة الطرف علـى         . اليت قد تؤثر عليه    الصلة بالطفل أو  

كما حتثها علـى     الطفل الفضلى يف اجملاالت كافة       ومعايري لتحديد مصاحل  إجراءات  وضع  
كم والسلطات اإلدارية    العامة أو اخلاصة واحملا    االجتماعيةنشرها على مؤسسات الرعاية     

ألحكام والقرارات القضائية واإلدارية    مجيع ا وينبغي أيضاً أن يستند     . واهليئات التشريعية 
  .احلقإىل هذا 

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
 وفيات األطفال وسوء تاألخرية تشري إىل تراجع معدالالتقديرات حظ اللجنة أن    تال  -٤٠

ل العقد املنصرم، إال أّنها تبقى أعلى من املعـدل املـسّجل يف             التغذية يف الدولة الطرف خال    
ويساور اللجنة قلق مـن أن تتـسبب املعـدالت املرتفعـة         . منطقة أفريقيا جنويب الصحراء   

  .موت عدد كبري من األطفال كل عاميف ادث املرتلية اليت ميكن تالفيها للحو
الدولة الطرف جهودها   واصل  بأن ت توصي اللجنة    من االتفاقية    ٦يف ضوء املادة      -٤١

تـوفري الغـذاء    اخلدمات الـصحية و   تقريب  إىل ختفيض وفيات األطفال وزيادة      الرامية  
وخدمات التسجيل عند الوالدة وغريها من اخلدمات االجتماعية اليت من شأهنا تعزيز منو             

التدابري االحترازيـة لتفـادي     كافة  الدولة الطرف   بأن تتخذ   توصي اللجنة    كما. الطفل
  . ذه القضاياهباحلوادث املرتلية وإعالم عامة الناس 

  احترام آراء الطفل    
األول الـوطين    ومنتدى األطفال    ٢٠٠١عام  يف  ترّحب اللجنة بإنشاء برملان للطفل        -٤٢

أالّ يلقى من  من أن يفتقر الربملان إىل املوارد أو  القلق يساورهالكن. ٢٠١٢ يونيه/يف حزيران 
أن ُيسمع رأيه قد أُدرج     حق الطفل   ومع أن   . تتم استشارته بشكل كافٍ   آذاناً صاغية أو أال     

ـ   أمناط  ، تأسف اللجنة الستمرار املعتقدات و     قانون الطفل يف   منـع   يف   ةالـسلوك االجتماعي
وتعرب اللجنة عن   . اجملتمع عامةً األسرة واملدرسة و  داخل   التعبري عن آرائهم حبرّية   من  ألطفال  ا

هذا احلق يف اإلجراءات القـضائية  تنص على احترام اليت قانونية القلقها حيال نقص األحكام   
  .يف القرارات الرمسيةقلّة قليلة من األطفال  رأي إىلأنه ال ُيستمع إالّ واإلدارية و

 بـشأن حـق الطفـل يف االسـتماع إليـه            ١٢ضوء التعليق العام رقم     على    -٤٣
)CRC/GC/12/2009(،    متتع األطفال فعلياً حبقهم    الدولة الطرف   بأن تضمن   توصي اللجنة

يف التعبري عن آرائهم وبأن توىل هذه اآلراء األمهية اليت تستحقها يف كافة املسائل الـيت                
 كما توصي اللجنة بتخصيص املوارد الكافيـة لربملـان          .يف اجملالني العام واخلاص   حتسهم  

ة األطفال يف    لزيادة نسبة مشارك   منهجيةالطفل وحتثّ الدولة الطرف على اعتماد مقاربة        
 سـيما  اليصال صـوهتم    إلجماالت حياهتم كافة مبا فيها اإلجراءات القضائية واإلدارية و        

  .خالل التعديالت التشريعية
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  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق املدنية واحلريات     

  تسجيل املواليد    
ا الدولة الطرف بغية زيادة معـدالت       فيما ترحب اللجنة بالتدابري العديدة اليت اختذهت        -٤٤

، تشعر اللجنة بالقلق    ٢٠١١تسجيل املواليد ومنها إنشاء إدارة وطنية لألحوال املدنية يف عام           
اإلدارة الوطنيـة   لعدم تزويد   وتأسف اللجنة   . نّ ثلث األطفال فقط مسّجل لدى الوالدة      إإذ  

إىل الوصول  القلق إزاء صعوبة    ورها  ويسا. واليتهالألحوال املدنية بالتجهيزات الكافية ألداء      
 التسجيل، وهذا عـائق  اتاحلصول على شهاد  كلفة  اكز التسجيل بسبب موقعها وبسبب      مر
  .ألسر الفقريةل بالنسبة سيما الُيستهان به  ال

ـ   تشّجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بغية تو          -٤٥  ةسيع نطـاق عملي
 العمل الفعـال    بوسائل منها  املناطق الريفية وذلك      يف سيما التسجيل املواليد وتسريعها    

. امليالدالذي تقوم به اإلدارة الوطنية لألحوال املدنية ومن خالل ختفيض كلفة شهادات              
واسعة النطاق تشمل محالت عـن      توعية  الدولة الطرف برامج    بأن تطلق   توصي اللجنة   و
  . التسجيل وفوائدهية تسجيل املواليد وإجراءأمه

  )من االتفاقية٣٩و) أ(٣٧ و١٩املواد (نف ضد األطفال الع  -هاء  

  غريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو املهينةلتعذيب وا    
تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تعرض األطفال احملتجزين أحياناً كثرية للتعـذيب               -٤٦
رم، وهو ما اعترف به وفد      سوء املعاملة يف مراكز الشرطة لدفعهم إىل اإلقرار بارتكاب اجل          أو

كما يساور اللجنة قلق شديد إزاء تعـرض األطفـال          . الدولة الطرف خالل جلسة التحاور    
  .كثرياً لسوء املعاملة والتعذيب أثناء االحتجاز

  :ا يليالقيام مبمن االتفاقية، حتث اللجنة الدولة الطرف على ) أ(٣٧يف ضوء املادة   -٤٧
وسة حلظر ومنع إساءة معاملة األطفال يف خمافر        تدابري عاجلة وملم   اختاذ )أ(  

الشرطة ومراكز االحتجاز، ولتوفري محاية فورية لألطفال قيد االحتجاز واألطفال املعرضني 
ملزيد من سوء املعاملة من مجيع أشكال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة                

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
جيل باملالحقة القضائية على مجيع األفعال اليت تنطوي علـى          ضمان التع   )ب(  

   مرتكبيها إذا ثبتت إدانتهم؛مبعاقبةسوء معاملة و
توفري سبل الرعاية والتعايف وإعادة التأهيل والتعـويض لألطفـال مـن           )ج(  

  ؛ضحايا التعذيب وسوء املعاملة
 املتخـذة   تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابري        )د(  

  .لتنفيذ هذه التوصيات
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  العقوبة البدنية    
" مجيع ضروب اإليذاء البدين والنفـسي     "وحتيط اللجنة علماً بأن قانون الطفل حيظر          -٤٨
  :األسرة واملدارس واملؤسسات، لكن القلق ال يزال يساورها لألسباب التالية يف

  ة يف مجيع األوساط؛عدم ورود نص صريح يف قانون الطفل حيظر العقوبة البدني  )أ(  
استخدام العقوبة البدنية ضد األطفال على نطاق واسع وتقبل اجملتمع هلـا              )ب(  

  حىت اآلن، يف املرتل واملدارس واملؤسسات العقابية ويف أوساط الرعاية البديلة؛
اعتبار اجللد يف بعض التفسريات الدينية اخلاطئة جزءاً ال يتجزأ من تعلـيم               )ج(  

  ر إىل ذلك الوفد يف جلسة التحاور؛القرآن، كما أشا
  .عدم وجود آلية تتيح لألطفال لإلبالغ عن التعرض للعقوبة البدنية  )د(  

حق الطفل يف احلماية من العقوبـة        بشأن   ٨باإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم         -٤٩
، حتث اللجنـة    (CRC/GC/8/2006) البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة       

  :لدولة الطرف على القيام مبا يليا
ية يف خمتلـف القـوانني      ضمان ورود أحكام صرحية حتظر العقوبة البدن        )أ(  
  واألنظمة؛
ورفع دعاوى قضائية بـصورة       فعاالًاً  تنفيذ هذه القوانني واألنظمة تنفيذ      )ب(  

منهجية على املسؤولني عن إساءة معاملـة األطفـال مبـن فـيهم املدرسـون الـذين                 
  السوط؛ ونيستخدم
، مـع   ة االجتماعي والتعبئةوضع برامج مستدامة للتثقيف العام والتوعية         )ج(  

ـ اآلثـار     واجملتمعات احمللية والزعامات الدينية، تتنـاول      إشراك األطفال واألسر    ةالبدني
 يف تغـيري إحداث  بغية  وذلك  ،  ية اليت تضر بنماء الطفل     البدن ة املترتبة عن العقوبة   والنفسي
 بديلة يف تنشئة الطفـل      إجيابيةوتشجيع اعتماد مناذج    إزاء هذه املمارسة،    ئد  السااملوقف  

  . وتأديبه تقوم على إشراكه وعدم استخدام العنف ضده
اجملتمع بأسره، مبا يف ذلك األطفال، يف تصميم        ومشاركة  ضمان إشراك     )د(  
  .اً بدنيطفالمعاقبة األ ملكافحةستراتيجيات وقائية اوتنفيذ 

  اإلمهالاإليذاء و    
يساور القلق اللجنة إزاء االرتفاع املريع يف عدد األطفال، ال سيما البنات، املعرضني               -٥٠

وتعرب اللجنة عـن أسـفها      . للعنف واإليذاء يف املرتل واملدرسة ويف أوساط الرعاية البديلة        
  .قلَّما ُيبلغ عن حاالت اإليذاء هذه وألن اجلناة ال حياَسبون إال فيما ندر ألنه
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 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٥١

  حظر مجيع أشكال اإليذاء واإلمهال اليت تطال األطفال يف األوساط كافة؛  )أ(  
 تتوىل رصـد حـاالت      ماية اجملتمع على املستوى احمللي    حلآليات  إنشاء    )ب(  

  ن الوصم؛اإليذاء واإلمهال واإلبالغ عنها يف بيئة ختلو م
ملهنيني الذين يعملون مع األطفال وألجلهم مبـن فـيهم          تدريب مجيع ا    )ج(  

يف القطـاع الـصحي     والعـاملون   املدرسون والزعامات الدينية وقادة اجملتمع احمللـي        
حتديد األطفال الضحايا والتدخل بـشكل فعـال يف          ، بغرض االجتماعيونواألخصائيون  

  .حال تعرض الطفل لإليذاء واإلمهال

  ناياالستغالل واالعتداء اجلنس    
القائم على نوع اجلـنس،  االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف      ترحب اللجنة بوضع    -٥٢

بيد أن  . ٢٠١٠املشتملة على استراتيجيات ملنع االستغالل واإليذاء اجلنسيني ُوضعت يف عام           
القلق يساور اللجنة إزاء أوجه القصور اليت تعتري التشريعات ذات الصلة وخـصوصاً إزاء              

كما يساور اللجنة قلق    . سي باعتباره جرمية أخالقية وليس جرمية يف حق الشخص        العنف اجلن 
بالغ إزاء عدم اتباع هنج منسق ومتسق فيما يتعلق حبماية الطفل وإزاء ثقافة الفساد واإلفالت               

  .من العقاب السائدة يف هذا اجملال
 حتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة مجيع أوجـه القـصور الـيت تـشوب                -٥٣

التشريعات املتعلقة باالستغالل واالعتداء اجلنسيني، بوجه خاص، على وضـع تعريـف            
أيضاً وحتث اللجنة الدولة الطرف     . واضح للعنف اجلنسي باعتباره جرماً يف حق الشخص       

 :على القيام مبا يلي

االسـتغالل   لوقاية األطفـال ضـحايا       حمددةسياسات  اعتماد برامج و    )أ(  
، وضمان مطابقـة    مساعدهتم على التعايف وإعادة إدماجهم    ايتهم و محوواالعتداء اجلنسيني   

املؤمترات العاملية ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي       يف  للوثائق اخلتامية املعتمدة    تلك الربامج   
 يف كـل مـن      ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦الـيت ُعِقـدت يف      ألغراض جتارية   لألطفال  

  الربازيل؛ يف ريو دي جانريواليابان، و  يف ويوكوهاما،ملهواستك
اإلبالغ وتطوير أساليب مالئمة للكشف عن حاالت االستغالل اجلنسي           )ب(  

  ؛ساعدة الضحايا على التعايفعنها والتحقيق فيها بصورة منهجية ومل
، ني اجلنـسي  االستغالل واالعتداء مقاضاة ومعاقبة مجيع مرتكيب أعمال        )ج(  

إنفـاذ القـوانني مجيـع      كلفني ب املوظفني امل ، وضمان اختاذ القضاة و    املدرسونمبن فيهم   
اجلـرم  تناسب مـع  صدار أحكام يف حقهم تالتدابري املناسبة لتقدمي اجلناة إىل العدالة وإ  

  الذي اقترفوه؛
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تعزيز التنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة يف نظـام احلمايـة وختـصيص               )د(  
  .يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية هلذه الغاية ما

  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية    
 ١٠املؤرخ يف  L010/AN/2000أسف أنه على الرغم من سن القانون  تالحظ اللجنة ب    -٥٤
 بشأن الصحة اإلجنابية، وحظر تـشويه األعـضاء التناسـلية األنثويـة             ٢٠٠٠يوليه  /متوز

 يف  ٩٦، فإن   )٢٠١٦-٢٠١٢(، ووضع خطة استراتيجية ملكافحة هذا التشويه        )١٣ املادة(
املائة من الفتيات والنساء ال يزلن يتعرضن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية كما أشـار إىل               

 .ذلك الوفد يف جلسة التحاور

  املمارسات الضارة األخرى    
يساور اللجنة قلق عميق إزاء انتشار الزجيات املبكرة والقسرية يف الدولة الطـرف،               -٥٥
 اُألسر بني من يعتدي على فتاة جنسياً والفتاة املعتدى عليها           يف ذلك الزجيات اليت تدبرها     مبا

، وإزاء التدابري احملدودة املتخذة للقـضاء علـى هـذه           "التسوية"أو  " التعويض"على سبيل   
 وتزويج من شقيقة زوجته     املمارسات وكذلك على احملرمات الغذائية وإلزام األرمل بالزواج       

  . د الزوجات والتطليق وتعداألرملة من شقيق زوجها
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٦

إنفاذ التشريعات القائمة اليت حتظر تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة             )أ(  
" وسـائل التعـويض   "وعقد الزجيات املبكرة والقسرية وحاالت الزواج كوسيلة مـن          

الضارة ر املمارسات ، وذلك عن طريق تقدمي اجلناة إىل العدالة، وضمان اعتبا    "التسوية" أو
  املعاقبة عليها؛خمالفة للقانون واألخرى 
تعزيز اجلهود الرامية إىل التوعية داخل العائلة، ويف أوساط جلان احلماية             )ب(  

احمللية، ومقدمي الرعاية الصحية، والعاملني يف هذا اجملال، والزعامات التقليدية والدينيـة            
األعضاء التناسلية األنثوية وغريها من املمارسـات       بشأن اآلثار الضارة اليت خيلفها تشويه       

 وعلى رفاهها وكذلك على أسـرهتا يف        صحة الطفلة نفسياً وبدنياً    التقليدية الضارة على  
  املستقبل؛
مساعدة من ميارس تشويه األعضاء التناسلية األنثوية على إجياد مـوارد             )ج(  

  رزق بديلة ومتكينهم من ذلك؛
 من  تشجيع التغيري فيما يتعلق بإلزام األرمل بالزواج      العمل بال كلل على       )د(  

 وغري ذلك من    شقيقة زوجته وتزويج األرملة من شقيق زوجها والتطليق وتعدد الزوجات         
  .املمارسات اليت تؤثر سلباً على املرأة والفتاة والطفلة
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  حترر الطفل من مجيع أشكال العنف    
عنف القائم على نوع اجلنس، إذ أن تسعة        يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى ال        -٥٧

ويساور اللجنة القلق   . ٢٠١٢ تعرضن للعنف يف عام      ٦٤ و ١٥من كل عشر نساء بني سن       
  :أيضاً لألسباب التالية

شدة تدين معدل اإلبالغ عن حاالت ممارسة العنف ضـد النـساء واألطفـال                )أ(  
  أشد؛ واخلشية من وصمٍ -ع جنسي  ذو طاباالعتداء سيما ال -حرمة احلديث عن االعتداء  بسبب

عدم حصول املهنيني املعنيني هبذه القضايا على التدريب املناسب الذي يتيح             )ب(  
  .هلم تقدمي الرعاية املناسبة لضحايا العنف وفقاً ملعايري متفق عليها

ألمم املتحدة بشأن العنف ضد      ا دراسةإذ تشري اللجنة إىل التوصيات الواردة يف          -٥٨
دولة الطرف األولوية للقضاء على     التوصي بأن تعطي     ،(A/61/299) ٢٠٠٦لعام   األطفال

 وتوصيها اللجنة كذلك بأن تضع يف اعتبارها التعليـق      .مجيع أشكال العنف ضد األطفال    
  : وبأن تعمل خصوصاً على ما يلي(C/CRC/GC.13/2011) ١٣العام رقم 
لعنف ضد األطفـال    ل ا وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكا        )أ(  

  والتصدي له؛
إطار التنسيق الوطين بغية التصدي جلميع أشكال العنف ضـد          اعتماد    )ب(  
  ؛األطفال
  إيالء اهتمام خاص للبعد اجلنساين للعنف؛  )ج(  
ومع التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال             )د(  
  . الصلة من مؤسسات األمم املتحدة ذات غري ذلك

 ١٨ مـن املـادة      ٢و١ والفقرتـان    ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -واو  
 ٣٩ واملـادة    ٢٧ مـن املـادة      ٤ والفقرة   ٢٥ و ٢١-١٩ و ١١-٩ واملواد
  )االتفاقية من

  البيئة األسرية    
 مـن   ١٩٨٣تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يتضمنه القانون املدين لعـام               -٥٩

ون األسرة، وهي أحكام تنطوي على متييز يف حق املرأة والفتاة وتكرس املمارسات             أحكام قان 
  :االجتماعية التمييزية وال سيما منها املمارسات التالية

وعليه، فإنه هو من خيتار مكـان       ). ٣٢٤املادة  (اعتبار الزوج رب األسرة       )أ(  
رسة زوجته املهنة اليت ختتارها وحيق له االعتراض على مما) ٣٣١ و٢٤٧املادتان (إقامة األسرة  

  ؛)٣٢٨املادة (
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يف حالة وقوع الطالق، يكون للمرأة حق حضانة أطفاهلا حىت بلوغهم سن              )ب(  
  ؛)٣٥٩املادة (السابعة من العمر فقط 

أما إذا ارتكبه الـزوج     . اعتبار الزنا من أسباب الطالق إذا ارتكبته الزوجة         )ج(  
  ).٣٤٢ و٣٤١املادتان (ا حدث الفعل يف مرتل الزوجية فإنه ال يعترب سبباً للطالق إال إذ

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية لضمان تقاسـم األب واألم               -٦٠
وحتث اللجنة . من االتفاقية) ١(١٨طفاهلما بالتساوي وفقاً للمادة ملسؤولية القانونية عن أا

  :الدولة الطرف بوجه خاص على القيام مبا يلي
مراجعة القانون املدين وضـمان إلغـاء مجيـع األحكـام الـواردة يف                )أ(  
 اليت تنطوي على متييـز يف       ٣٥٩ و ٣٤٢ و ٣٤١ و ٣٣١ و ٣٢٨ و ٣٢٤ و ٢٤٧ املواد

  حق النساء والفتيات وتؤثر سلباً على أطفاهلن؛
 تشريعاهتا املتعلقة حبضانة الطفل بغيـة ضـمان اسـتناد مجيـع       مراجعة  )ب(  

 مـن االتفاقيـة     ١٢ و ٣ وفقاً للمادتني    الفضلىدأ مصاحل الطفل    القرارات املتخذة إىل مب   
  .بعد بلوغهم السابعة من العمر األطفال من أمهم انتزاع حضانةوعدم 

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
تالحظ اللجنة بقلق أن األطفال يودعون يف مراكز أنشأهتا منظمات غري حكوميـة               -٦١

ودينية وألسباب تتصل بالرتاعات، وكنتيجة للوصم الذي يلحق        ألسباب اقتصادية وسياسية    
. اإليدز أو تعرضهم لالعتداء اجلنسي    /األطفال يف حال إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية       

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن هذه املؤسسات ال تستويف دائماً املعايري الدنيا ملمارسة نشاطها،              
لالئق، وألن إعادة مل مشل األطفـال بـذويهم ال حيظـى            مبا يف ذلك توفري ظروف العيش ا      

  .الكايف باالهتمام
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٢

بيئة ال مجيع األطفال احملرومني من      تتناول استقصائية شاملة    ة دراس إجراء  )أ(  
وتوفري ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية لضمان حـصول األطفـال             سرية  األ

احملرومني من بيئتهم األسرية على الرعاية املالئمة واستيفاء معايري اجلودة يف محايتهم، سواء    
أكانوا أطفال شوارع أو يتامى أو متخلَّى عنهم أو مشردين أو الجئني فارين من الرتاعات       

  يف البلدان اجملاورة؛ 
ادة األطفال إىل   مشل اُألسر بإع  سري مل   اختاذ مزيد من التدابري الرامية إىل تي        )ب(  

  حضن أهلهم؛
وضع وتعميم معايري دنيا للرعاية واحلماية متتثل هلا مجيع املراكـز مـع               )ج(  

، ٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة    املرفقة ب مراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال       
  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨املؤرخ يف 
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اوى يلجأ إليها األطفال املودعـون يف       إنشاء آليات مستقلة لتلقي الشك      )د(  
  .مؤسسات الرعاية واحلرص على متابعة وتقييم حالة األطفال بانتظام

 ٢٣و) ٣الفقـرة   (١٨ و ٦املواد   (فاهة وخدمات الصحة األساسية والر    إلعاقا  -زاي  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 يف   علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ترحب اللجنة بالتصديق    -٦٣
بيد أن اللجنة   . ، وتالحظ بارتياح وضع استراتيجية لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة        ٢٠٠٨ عام

تأسف ألن تنفيذ االستراتيجية اآلنفة الذكر مل يفض إىل حتسني سبل االستفادة من اخلدمات              
ويساور القلق اللجنة أيضاً . ال وصحتهماالجتماعية األساسية، وال سيما يف جمايل تعليم األطف   

  .لوجود مدرسة ثانوية واحدة فقط يف الدولة الطرف تستقبل األطفال ذوي اإلعاقة
 (CRC/C/GC/2006/9) ٩حتث اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء تعليقها العام رقم            -٦٤

 بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، على ضمان متتع األطفال ذوي اإلعاقة علـى حنـو              
 يف الصحة والتعليم واملستوى املعيـشي    مبوجب االتفاقية، وال سيما حقهم     كامل حبقوقهم 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ االسـتراتيجية           . الالئق
الوطنية تنفيذاً فعاالً بغية ضمان حصول مجيع األطفال ذوي اإلعاقة، وال سـيما أطفـال               

على التعليم والرعاية الصحية، وعلى فرص اللهو والثقافة، والعـيش يف           املناطق الريفية،   
  .كنف األسرة واحلماية من العنف، واملستوى املعيشي الالئق واحلق يف اإلصغاء إليهم

  الصحة واخلدمات الصحية    
تشري اللجنة بارتياح إىل وضع خارطة طريق للحد من الوفيات النفاسية ووفيـات                -٦٥

، بيد أن القلق يراود اللجنة لعدم إحراز تقدم يف بعض اجملاالت            ٢٠١٥-٢٠١٢الرضع للفترة   
البالغة األمهية بالنسبة لبقاء الطفل ومنائه جرَّاء عدم كفاية خمصصات امليزانية لقطاع الـصحة              

  :ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي. وخاصة يف املناطق الريفية
  صحية يف خمتلف مناطق البلد؛ الفوارق يف تقدمي الرعاية ال  )أ(  
  استمرار ارتفاع معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة؛  )ب(  
 يف املائة مع    ٣٥    بنسبة سوء التغذية املزمن على املستوى الوطين اليت تقدر            )ج(  

  تفاوت معدالهتا حسب املناطق؛
  ازدياد معدل الوفيات النفاسية؛  )د(  
يا والسل يف السنوات األخرية على الرغم من        ارتفاع حاالت اإلصابة باملالر     )ه(  

  كثرة املبادرات اليت اختذت لكبح انتشارها؛
  .جتاهل مرض آكلة الفم وعدم اختاذ التدابري الكافية للقضاء عليه  )و(  
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٦
 لقطاع الصحة، ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج       املخصصةاملوارد  زيادة    )أ(  

  ؛ة لتحسني احلالة الصحية لألطفالشامل
إتاحة املزيد من الفرص لألمهات واألطفال للحصول علـى خـدمات             )ب(  

يف مجيع أحناء البلد بغية وضـع حـد         على أساس املساواة    الرعاية الصحية األولية اجليدة     
ا املقدمة مع إيالء االهتمام الواجب للقضاي     يف الرعاية الصحية      بني خمتلف املناطق   للفوارق

 من مـرض    املتعلقة بسوء التغذية املزمن واملالريا والسل، واعتماد التدابري الالزمة للوقاية         
  آكلة الفم والقضاء عليه؛

عاملني يف القطاع الـصحي     مهنيني ال للضمان توفري ظروف عمل كرمية        )ج(  
  . وألمهاهتم لألطفال املقدمةدماتجودة اخل بغية حتسني

  صحة املراهقني    
م من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف وال تزال يف سبيل حتسني فـرص              على الرغ   -٦٧

 املؤرخ  L010/AN/2000املراهقني يف احلصول على اخلدمات الصحية من خالل سن القانون           
 واملتعلق بالصحة اإلجنابية، ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء عـدم            ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٠يف  

 الصحية الرئيسية اليت متس املراهقني مبـا يف ذلـك محـل        توفر معلومات شاملة عن القضايا    
، وفريوس نقص املناعة )ال سيما الكحول واملخدرات (دمان على املواد املخّدرةاملراهقات واإل 

 .ة جنسياً واألمراض غري الساريةاإليدز، واألمراض املنقول/البشرية

ة املراهقني ومنـوهم  بشأن صح) ٢٠٠٣(٤إذ تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم      -٦٨
بوضع نظـام شـامل     توصي الدولةَ الطرَف    فإهنا   ،(CRC/GC/2003/4) يف سياق االتفاقية  

جلمع البيانات املتعلقة باجملاالت الصحية الرئيسية اليت متس األطفال، وزيـادة الـوعي،             
وإتاحة حصول املراهقني على اخلدمات ذات الصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، والتصدي    

تزايد حاالت احلمل واإلجهاض لدى املراهقات، وتيسري احلصول على موانع احلمـل،            ل
. وكذلك على مستوى جيد من خدمات الصحة اإلجنابية، وعلى املـساعدة واملـشورة            

خدمات متخصصة ومالئمـة للـشباب      وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باستحداث       
  ؛هملعاجلة اإلدمان واحلد من أضرار

  اإليدز/ املناعة البشريةفريوس نقص    
تالحظ اللجنة أنه على الرغم من إنشاء اللجنة الوطنية املتعددة القطاعات ملكافحـة               -٦٩

، ال تزال هناك ثغرات كبرية يف إجنازهـا         ٢٠٠٢اإليدز يف عام    /فريوس نقص املناعة البشرية   
لـى الرعايـة    اإليدز ع /حال دون حصول األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         مما

تشويه األعـضاء   ويساور القلق اللجنة أيضاً ألن النشاط اجلنسي املبكر و        . الصحية كما جيب  
 وتدين مستوى الوعي بفريوس نقص املناعة البشرية بني املراهقني يزيد مـن             التناسلية لإلناث 

 .اإليدز/خطر تفشي فريوس نقص املناعة البشرية
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بـشأن  ) ٢٠٠٣(٣ تعليقها العام رقـم       يف ضوء  ،توصي اللجنة الدولة الطرف     -٧٠
الدولة أن تتخذ   ، ب (CRC/GC/2003/3) الطفل اإليدز وحقوق /ةفريوس نقص املناعة البشري   

املتعلقة بفـريوس   والربامج   للقوانني   ني الفعال اإلنفاذ والتنفيذ مجيع التدابري لضمان    الطرف  
انون واملهنـيني الـذين     اإليدز، مبا يف ذلك تدريب موظفي إنفاذ الق       /ةنقص املناعة البشري  

 .ومن أجلهمواملراهقني يعملون مع األطفال 

  مستوى املعيشة    
تعترب اللجنة التقدم الكبري الذي أحرزته الدولة الطرف إجيابياً فيما يتعلـق خبفـض                -٧١

ديوهنا اخلارجية وزيادة االستثمار االجتماعي على مدى العامني املاضيني وذلك هبدف القضاء      
والطويلة األجل الراميـة    اهليكلية  االستثمار  تدابري  د أن اللجنة تشعر بالقلق ألن       بي. على الفقر 

 نوعيـة اخلـدمات      الكبري يف  فاوت الت  للحد من  ال تكفي  الفقر   براثناألسر من   إىل ختليص   
 هي األشـد    املناطق الريفية مع اإلشارة إىل أن     االجتماعية املقدمة ومستوى االستفادة منها،      

اور القلق اللجنة ألن األطفال األشد فقراً بالكاد يستفيدون مـن الـربامج             كما يس . حرماناً
االجتماعية اليت تستهدف األسر األضعف حاالً، كخدمات التعليم والصحة اجملانيـة، وألن            

  . هذه الربامج تعتمد إىل حد كبري على التعاون الدويل واملنظمات غري احلكومية الدولية
ف على تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على الفقـر          حتث اللجنة الدولة الطر     -٧٢

كما حتث  . ذه الغاية اً هل  اهليكلية للفقر حتقيق   للمحدداتومعاجلة أسبابه اجلذرية والتصدي     
  :اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي

اختاذ مجيع التدابري الضرورية، مبا فيها سياسات العمل اإلجيـايب ملعاجلـة         )أ(  
ـ املناطق الريفية وضواحي املناطق احلضرية و     تؤثر على    اليت ةقتصادي اال الفوارق ؤدي إىل  ت

  ؛احلقوق املكرسة يف االتفاقيةيف التمتع ب عدم املساواة بني األطفال
اسـتدامتها   من للتحقق واستعراضهاتقييم أثر برامج احلماية االجتماعية     )ب(  

  ؛ يف املقام األولناً وحرماضعفاً األشد  واألسرألطفالومن تركيزها على ا
  احلد من أثر االعتماد على التعاون اخلارجي؛  )ج(  
ـ   اختاذ مجيع التدابري الضرورية لزيادة فرص         )د(   علـى  صول  األطفال يف احل

  .بشكل دائم األسر دفع الفقر عنبغية التعليم والتدريب املهين 

  ) االتفاقية من٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -حاء  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهنيان    
حتيط اللجنة علماً باعتماد السياسة الوطنية بشأن تعليم األطفال يف مرحلة ما قبـل                -٧٣

، لكن القلق يساورها إزاء امليزانية احملدودة املخصـصة لـذلك           )٢٠٠٧(املدرسة ومحايتهم   



CRC/C/GIN/CO/2 

GE.13-44531 20 

ويساور اللجنة القلـق    . ماً من احلصول على التعليم    القطاع وألن ثلث األطفال حمرومون متا     
  : بوجه خاص لألسباب التالية

ال يزال التفاوت يف التعليم بني البنني والبنات يشكل حتدياً كبرياً يف مجيـع                )أ(  
املؤشرات ذات الصلة بالتعليم وكذلك احلال بالنسبة ملظاهر التفاوت بني البيئـتني الريفيـة              

  يم واملقاطعات؛واحلضرية وبني األقال
إلزام اآلباء بدفع تكاليف الكتب والزي املدرسي على الرغم مـن جمانيـة               )ب(  

  التعليم يف املدارس العامة؛
طفل واحد من بني كل مخسة أطفال فقط يكمل تعليمه االبتدائي يف السن               )ج(  

 عاليـة إذ     عاماً؛ وال تزال نسبة التالميـذ إىل املدرِّسـني         ١٢احملددة للتعليم اإللزامي وهي     
 تلميذاً لكل مـدرس يف املرحلـة        ٣٥ تلميذاً لكل مدرس يف املرحلة االبتدائية و       ٤٤,١ تبلغ

 طالـب ويقلـل بالتـايل مـن      ما حيد من الوقت الذي خيصصه املدرس لكل         الثانوية؛ وهو   
  التعليم؛ جودة

رداءة مرافق النظافة   يواجه األطفال وال سيما البنات مشاكل كبرية بسبب           )د(  
  ؛يةالصح

 يف   املدرسون األطفالَ  ُهما ُيكرِ اً  ؛ وغالب ألي تنظيم ال ختضع املدارس اخلاصة       )ه(  
   تعليم القرآن على التسول أو على العمل يف احلقول؛مدارس

بـني   ة شـديد  فوارق وهناك   معدل التعليم ما قبل املدرسي منخفض جداً        )و(  
 .كوناكري وباقي أحناء البلد

  :مبا يليعلى القيام ف اللجنة الدولة الطرحتث   -٧٤
يم اجملاين  ضمان حصول مجيع األطفال يف الدولة الطرف فعلياً على التعل           )أ(  

  ة؛من دون تكاليف خمفي
قصد إدخال حتسينات علـى     بختصيص املزيد من املوارد لقطاع التعليم         )ب(  
دة بنائها يف   وبناء هذه املرافق أو إعا    الكافية وتوسيعها   املدرسية  واهلياكل األساسية   املرافق  

ومفتوحـاً يف    حقاً   يكون حاضناً للجميع  مجيع أحناء الدولة الطرف، وإنشاء نظام تعليمي        
  فة؛ كاأطفال األقلياتفضالً عن األطفال ذوي اإلعاقة وجه 

تضرراً مـن   تمويل التعليم يف املناطق األفقر واألشد       لخصصات  املزيادة    )ج(  
على التعليم،  يف احلصول    مجيع األطفال    افؤ فرص تكضمان  بغية  املناطق النائية   يف   و الرتاع

  ؛ األشد ضعفاً وحرماناًتوفري التعليم ما قبل املدرسي جلميع األطفال مبن فيهم  يف ذلك امب
تنظيم محالت  عن طريق   اختاذ تدابري فعالة لتعزيز حق الفتيات يف التعليم           )د(  

  التعبئة االجتماعية؛
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اختاذ مجيع  نسبة التالميذ إىل املدرسني و    عرب خفض   حتسني نوعية التعليم      )ه(  
 عمليـة اختاذ إجراءات   ويشمل ذلك    التدابري لضمان إكمال األطفال حتصيلهم الدراسي،     

  ؛االنقطاع عن الدراسةملعاجلة أسباب 
تطبيق املعايري واملبادئ التوجيهية املهنية اليت ينبغي أن ُتعتمد يف مـدارس          )و(  

  .معاًتعليم القرآن واملدارس اخلاصة 

 ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املــواد  ( األخــرىدابري احلمايــة اخلاصــةتــ  -طاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و) د(-)ب(٣٧و

  ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون    
معلومات إحصائية مصنفة عن وضع الالجئني،       إزاء االفتقار إىل  اللجنة  القلق   يساور  -٧٥

  .ملوارد الالزمة ملعاجلة تدفق الالجئنيوال سيما األطفال منهم، وإزاء نقص القدرة وا
الجـئني  بـشأن ال  حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوين شـامل             -٧٦

 متينةوضع آلية تعاون فعالة وذات أسس       على  وملتمسي اللجوء وفقاً للمعايري الدولية، و     
جني للحمايـة،   مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لتحديد األطفال احملتا         

. األطفال غري املصحوبني، وتقـدمي املـساعدة هلـم        من  وال سيما منهم ملتمسو اللجوء      
 وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تلتمس يف هذا الصدد املساعدة التقنيـة مـن              

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر يف        . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
 وعلـى   ١٩٥٤ لعـام    مبركز األشخاص عدميي اجلنسية    املتعلقة   تفاقيةالاالتصديق على   

  .١٩٦١اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

  األطفال يف الرتاعات املسلحة    
  : عن القلق البالغ إزاء ما يلي اللجنة تعرب  -٧٧

، ٢٠٠١ و ٢٠٠٠جتنيد آالف الشباب اليافعني يف الفترة املمتدة بني عـامي             )أ(  
، "املتطـوعني الـشباب  " عاماً، يف ميلشيات تعرف باسم      ١٣م أطفال ال تتعدى أعمارهم      بينه

وهي ميليشيات ختضع إلشراف وزارة الدفاع وتشارك يف رد هجمات على ليبرييا، وإزاء دمج              
  العديد منهم يف صفوف اجليش يف حني ترك الباقي يواجه مصريه حسبما أفادت التقارير؛

إلجـراءات التـسريح يف     " املتطوعني الشباب "ط من   خضوع قلة قليلة فق     )ب(  
، وكثرة عدد األطفال اجلنود السابقني الذين يعيشون يف غابـات البلـد مـن               ٢٠٠٤ عام
  .دعم دون
احلـد  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التقيد ب            -٧٨

 وذلك وفقاً للمعايري الدوليـة      سنة، ١٨ احملدد يف األدىن لسن التجنيد اإللزامي والطوعي      
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ذات الصلة وتسريح املقاتلني من األطفال واليافعني وتوفري املساعدة الكافية هلم لـضمان             
  .إعادة إدماجهم اجتماعياً ومهنياً

  قتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفالاالستغالل اال    
 إزاء) CRC/C/15/Add.100  من الوثيقة٣٢الفقرة (من جديد عن قلقها  اللجنة  تعرب    -٧٩

 يف  والعمالة املرتليـة  صناعات الصيد،    الزراعة، و   يف جماالت  يعملون األطفال الذي    كثرة عدد 
 حيال تفاوت احلد األدىن لـسن       يساور القلق اللجنة  كما  . القطاعني النظامي وغري النظامي   

ـ               شاط العمل حبسب موافقة آباء األطفال أو األوصياء القانونيني عليهم علـى مزاولتـهم لن
  : ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي. اقتصادي ما

عمل األطفال يف املناجم ويف الزراعة وصناعات الصيد لساعات طويلة ويف             )أ(  
 ظروف حمفوفة باملخاطر؛

 ٥عدم دفع األجور يف كثري من األحيان لبنات قد ال تتجاوز أعمـارهن                )ب(  
  .ثقال، ويتعرضن لإليذاء العاطفي والبدين واجلنسيسنوات ممن خيدمن يف املنازل وحيملن األ

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٠
 مبا يف ذلك يف القطاعني      ،عمل األطفال لفرض حدود صارمة للسن الدنيا        )أ(  

 وإنفاذ آليات مراقبة    ١٣٨ التفاقية منظمة العمل الدولية رقم        وفقاً ،غري النظامي واخلاص  
  ومقاضاة املسؤولني عنها؛التحقيق فيها وانتهاكات القانون 

إجراء دراسة استقصائية وطنية عن عمل األطفال جلمع بيانات موثوقـة             )ب(  
 سـتعاجل األسـباب     تأييد توصيات ووصحيحة تساعد على فهم ديناميات عمل األطفال        

   اجلذرية لعمل األطفال وما ينطوي عليه من خماطر يف مجيع أحناء البلد؛
طفال وممثلي منظمات األطفال يف مجيع اجلهـود الراميـة إىل           إشراك األ   )ج(  

 القضاء على عمالة األطفال؛

د رمـق   سأجل  م لألطفال الذين ُيضطرون للعمل من       يإتاحة فرص التعل    )د(  
  أسرهم؛
  ؛النطاق إعالمية واسعة ة عمل األطفال عن طريق تنظيم محلبعواقبالتوعية   )ه(  
 .١٨١العمل الدولية رقم التصديق على اتفاقية منظمة   )و(  

 أطفال الشوارع    

لعيش والعمـل يف    الذين يضطرون ل  األطفال  إزاء تزايد عدد    تعرب اللجنة عن قلقها       -٨١
وتشعر اللجنـة بـالقلق   .  الشوارعمات إحصائية عن أطفال ، وإزاء عدم توفر معلو    الشوارع

لكـوهنم عرضـة    أكثر ألن هؤالء األطفال ال حيصلون على أي شكل من أشكال التعليم و            
 .ملختلف أنواع االعتداء واالستغالل
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، مبشاركة وجامعة الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية شاملة تضعتوصي اللجنة بأن   -٨٢
 اجلهات املهنيـة  واملنظمات غري احلكومية وغريها من       أطفال الشوارع أنفسهم  من  فاعلة  
 .ع، هبدف القضاء عليهاظاهرة أطفال الشواروراء ، ملعاجلة األسباب اجلذرية ةاملعني

  األطفال واالجتار هبم وخطفهمبيع    

ترحب اللجنة باعتماد االتفاق التعاوين املتعدد األطراف ملكافحة االجتار باألشخاص،   -٨٣
 النساء واألطفـال يف مـنطقيت       وخباصةوخطة العمل املشتركة ملكافحة االجتار باألشخاص،       

  :راودهايالقلق ، لكن ٢٠٠٥ا عام غرب ووسط أفريقي
وكذلك مقصداً، وإن على نطاق      مصدراً ومعرباً    ألن الدولة الطرف ال تزال      )أ(  
، وألن غالبية ضحايا ّتجار ألغراض االستغالل اجلنسيألطفال اخلاضعني للسخرة وااللأضيق، 

  ا هم من األطفال؛ياالجتار يف غين
ة يف جهاز الشرطة    ألنه مل توضَّح حىت اآلن طبيعة العالقة بني الوحدة املتخصص           )ب(  

  املكلفة بالتحقيق يف عمالة األطفال واالجتار هبم واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص؛ 
 . باألطفالاالجتارقضايا ألنه نادراً ما تتم احملاكمة يف   )ج(  

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨٤

ها والتحقيـق فيهـا      ملنع حاالت االجتار وكشف    ةمواصلة اجلهود املبذول    )أ(  
 وحماكمة مرتكبيها؛

إعداد وتنفيذ برامج ملنع االجتار باألطفال ومحايتهم منه وملنـع بـيعهم              )ب(  
تندرج يف إطار سياسة واستراتيجية محاية الطفل، مع التركيز بوجه خاص على الفئـات              

 من األطفال؛لذلك املعرَّضة 

  التعرف على ضحايا االجتار؛تدريب موظفي إنفاذ القانون وبناء قدرهتم على  )ج(  

 .باالجتارعامة الناس محلة توعية تنظيم   )د(  

  قضاء األحداثتوفري    

مـن   يةتدريبدورات   اللجنة بإنشاء حمكمة لألحداث يف كوناكري وبتنظيم         رحبت  -٨٥
 :لكن القلق يساورها إزاء ما يليقضاء األحداث يف مجيع احملاكم االبتدائية، أجل توفري 

جود احملاكم املتخصصة خارج العاصمة، وعدم ختـصص القـضاة          عدم و   )أ(  
  وأعضاء النيابة العامة واملهنيني؛

احلرمان من احلرية هو العقوبة األشد شيوعاً اليت يعاقـب هبـا األطفـال                )ب(  
   عاماً؛١٣املخالفون للقانون مبن فيهم أطفال ال تتجاوز أعمارهم 
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للمحكمة "طويلة متتد إىل حني يتسىن   احتجاز األطفال قبل احملاكمة لفترات        )ج(  
البت يف قضاياهم؛ وعلنية احملاكمات، وعدم حصول األطفال على املساعدة القضائية " اجلنائية

 إال يف حاالت نادرة بسبب النقص يف عدد احملامني؛

 احتجاز األطفال مع الراشدين وعدم كفاية عدد مرافق قضاء األحداث؛  )د(  

طفال املخالفني للقانون يف السجن الرتكاهبم أفعـاالً        إيداع العديد من األ     )ه(  
 جرمية بسيطة دون أن يعلم أهلهم بأمر احتجازهم؛

عدم اإلصغاء الكامل آلراء األطفال أثناء استجواب الشرطة هلم أو أثنـاء              )و(  
 .جلسات احملكمة؛ واعتراف بعض األطفال بارتكاب اجلرم نتيجة التعرض للتعذيب

لدولة الطرف مبواءمة نظام قضاء األحداث بشكل كامـل مـع           توصي اللجنة ا    -٨٦
 منها، ومع سائر املعايري ذات الصلة       ٤٠ و ٣٩ و ٣٧أحكام االتفاقية، وخاصة مع املواد      

قواعـد  (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      مبا يف ذلك    
مبـادئ الريـاض    (ح األحـداث    ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـو       )بيجني

، )قواعـد هافانـا   (، والقواعد املتعلقة حبماية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم         )التوجيهية
لعـام  ؛ وتعليق اللجنة ا   توجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية       البادئ  وامل

وحتث . (CRC/C/GC/10) حقوق الطفل يف إطار قضاء األحداث     بشأن  ) ٢٠٠٧(١٠رقم  
  :اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي

ضمان تكليف املهنيني املتخصصني واملدربني يف جمال قضاء األحـداث            )أ(  
دون غريهم مبهمة التعامل مع األطفال املخالفني للقانون وزيادة عدد حماكم األحداث يف             

  مجيع حمافظات الدولة الطرف؛
از، مبـا يف ذلـك االحتجـاز الـسابق     ضمان عدم اللجوء إىل االحتج    )ب(  

للمحاكمة، إال كحل أخري وألقصر مدة ممكنـة حـىت يف حالـة اجلـرائم اخلطـرية،                 
  بانتظام؛  ومراجعته
احلرص على احترام احلقوق اإلجرائية لألطفال املخالفني للقانون، مبا يف ذلك   )ج(  

  مبدأ االستعجال؛احلصول على املساعدة القضائية وعقد جلسات استماع مغلقة وتطبيق 
األطفال من نظام احملاكم الرمسية إىل      دائل االحتجاز مثل حتويل      ب تشجيع  )د(  

 وقـف هيئات غري قضائية، واإلفراج مع املراقبة، وتقدمي املشورة، واخلدمة اجملتمعيـة أو             
  األحكام، حيثما أمكن ذلك؛تنفيذ 

داعهم يف بيئة    األطفال فوراً من مرافق احتجاز الكبار وإي       خراجإضمان    )ه(  
طروا اليت فُ  كرامتهم   الالئقة، وُتصان عاملة  يلقون امل  الطفل، حيث     احتياجات آمنة تراعي 

وُتوفَّر هلـم اخلـدمات الطبيـة     بأسرهم دائم البقاء على اتصال     يتسىن هلم  وحيث   عليها
   والتعليم والتدريب املهين؛الكافية
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تقنية اليت وضـعها فريـق   أدوات املساعدة البعند االقتضاء، االستعانة،    )و(  
األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه، والتماس املساعدة           

  .التقنية يف جمال قضاء األحداث من أعضاء الفريق

  األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    
حكـام  اعتمـاد األ  بأن تضمن، من خـالل      توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً        -٨٧
ناسبة، توفري احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية جلميع األطفال ضحايا         املقانونية  اللوائح  الو

أو الشهود عليها، مثل األطفال ضحايا اإليذاء والعنف املـرتيل واالسـتغالل            /اجلرائم و 
كما توصـي   اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار والشهود على مثل هذه اجلرائم،          

لة الطرف متاماً املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األمـور            أن تراعي الدو  ب
اجمللـس االقتـصادي   املرفقـة بقـرار   (املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها      

  .)٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
 الدولة الطـرف بأن تقدم صي اللجنة   تعزيز إعمال حقوق الطفل، تو    لزيادة  سعياً    -٨٨

تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال            
الربوتوكـول    علـى ، وبأن تـصدق  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

من اً حتديد(لحة االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املس
، ) إىل األمانة العامة لألمم املتحدة٣ادة املخالل تقدمي اإلعالن اإللزامي املنصوص عليه يف    

 وعلى ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات،      وعلى ال 
جتماعيـة  الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واال    

لربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ، وعلى اوالثقافية
تفاقيـة  وعلى الربوتوكـول االختيـاري ال  والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام،   

تفاقيـة  ، وعلى الربوتوكـول االختيـاري ال      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
،  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             مناهضة

 .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريعلى و

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية   -كاف  
نية حبقـوق   توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع جلنة اخلرباء األفريقية املع            -٨٩

 من أجل تنفيذ االتفاقية والـصكوك األخـرى         ،التابعة لالحتاد األفريقي  ،  الطفل ورفاهه 
حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف ويف غريهـا مـن الـدول األفريقيـة األعـضاء يف                 

  .األفريقي االحتاد
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  والنشراملتابعة   -الم  
بة لضمان تنفيذ هـذه     الدولة الطرف مجيع التدابري املناس    بأن تتخذ   توصي اللجنة     -٩٠

 منها إحالتها إىل رئيس الدولة والربملان والوزارات املعنية         بوسائلالتوصيات تنفيذاً كامالً    
 املزيد من   وُتتخذ بشأهنا الواجب  لُينظر فيها على النحو     واحملكمة العليا والسلطات احمللية     

  .اإلجراءات
مهور ومنظمات اجملتمـع    عامة اجل لبأن تتيح الدولة الطرف     كذلك  توصي اللجنة     -٩١

 االطـالع علـى     املهنية واألطفال الفئات  املدين ووسائل اإلعالم واجملموعات الشبابية و     
 اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات       اخلطيةالردود  على   و ينالتقرير الدوري الثا  

 علـى سـبيل املثـال      (منهابوسائل   بلغات البلد ) ملالحظات اخلتامية ا(الصلة باملوضوع   
ـ االتفاقيـة وبروتوكوال  بلنقاش والتوعيـة    وذلك إلثارة ا   ،شبكة اإلنترنت ) احلصر ال ا هت
 .هاورصد تنفيذ هذه الصكوكبو

  املقبلالتقرير   -ميم  
للتقـارير الثالـث والرابـع      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها اجلامع           -٩٢
علومات عـن تنفيـذ هـذه        وتضمينه م  ٢٠١٧ سبتمرب/أيلول ١ امس والسادس حبلول  واخل

  املنسقة لتقـدمي التقـارير     توجيهيةالبادئ  املوتوجه اللجنة االهتمام إىل     . املالحظات اخلتامية 
 CRC/C/58/Rev.2 (٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١مدت يف   اليت اعتُ ومبعاهدة بعينها   اخلاصة  

بغي أن متتثل للمبـادئ     ، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير اليت تعد يف املستقبل ين          )Corr.1و
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقـدمي       .  صفحة ٦٠التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا      

ويف حال جتاوز التقرير املقدم العدد احملـدد        . تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير     
ميه وفقاً للمبادئ   إعادة تقد رمبا  طلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها و       سيُ ،من الصفحات 

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ال ميكن ضمان ترمجة التقرير          . التوجيهية املشار إليها أعاله   
  . تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقدميه من جديديف حالكي تبحثه هيئة املعاهدة 

 ملتطلبـات   وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقـاً             -٩٣
الوثيقـة األساسية املوّحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقدمي التقارير، اليت أقّرهـا             

 ٢٠٠٦ يونيه/االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران          
(HRI/MC/2006/3).  

       


