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  حقوق الطفلة نجل
  الدورة احلادية واخلمسون

  املقدمة من الدول األطراف التقاريرالنظر يف 
  مـن االتفاقية ٤٤مبوجـب املادة 
  النيجر: اخلتامية املالحظات

 ١٤١٤ و ١٤١٣يف جلـستيها    ) CRC/C/NER/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثـاين للنيجـر            - ١
)CRC/C/SR.1413 املعقـودة   ١٤٢٥، واعتمدت، يف جلستها     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤املعقودتني يف   ) 1414 و 
  .يونيه، املالحظات اخلتامية التالية/ حزيران١٢  يف

   مقدمة- ألف 

الصراحة والنقد  طابع  تأخري كبري، ترحب اللجنة ب    رير الدوري الثاين للدولة الطرف قُدِّم بعد        التقرغم أن     - ٢
الـيت طرحتـها    قائمـة املـسائل     الـيت قُـدمت علـى       الردود اخلطية   ترحب ب   ماك،  اللذين يتسم هبما  الذايت  

)CRC/C/NER/Q/2/Add.1(       رفيـع املـستوى   لوفد الدولة الطـرف ا  مع أجرته، وتثين على احلوار املثمر الذي
   .أفضل لوضع األطفال يف الدولة الطرف  ما أتاح فهوالذي، واملشكل من قطاعات متعددة

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

  :تتصل بتنفيذ االتفاقية، ومنهااليت تالحظ اللجنة مع التقدير حدوث عدد من التطورات اإلجيابية   - ٣
 اجلنـائي قانون  الالذي عدَّل    ٢٠٠٣ هيوني/حزيران ١٣ الصادر يف    ٢٠٠٣  لعام ٥ القانون رقم   )أ(

  االسترقاق؛جرمية وجرمية اإلبادة اجلماعية ومنها ختان اإلناث  ،جرائم جديدةوأضاف إليه 
   بشأن جمانية تسجيل املواليد؛٢٠٠٧  لعام٣٠ القانون رقم  )ب(
  ؛ ٢٠٠٦ هيوني/حزيران ٢١املؤرخ قانون الصحة اإلجنابية   )ج(
   ؛قانون الطفلوضع مشروع   )د(

  :الصكوك الدولية التاليةعلى  الدولة الطرف بتصديق أيضاًوترحب اللجنة   - ٤
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )أ(

  ؛ ٢٠٠٤أكتوبر /ولاأل تشرين ٢٦، بتاريخ األطفال يف املواد اإلباحية
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  ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ  اتفاقية حقوق  )ب(
  ؛٢٠٠٤سبتمرب /أيلوليف  ،الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  )ج(
عاقبـة عليـه،    وامل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،            )د(

  ؛ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠ بتاريخ ، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةالربوتوكول  وهو
  ؛٢٠٠٢ابريل / نيسان١١، بتاريخ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ه(

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي -  جيم

  ةالعام التنفيذ تدابري - ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤ املادتان(

  للجنة السابقة التوصيات

.  اخلتامية على التقرير األويل للدولة الطرف      اترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ مالحظاهت          - ٥
حظي لق العناية الكافية أو     يمل   قدمتها    الشواغل اليت أعربت عنها والتوصيات اليت      ن بعض ألومع ذلك، تأسف اللجنة     
 وتسجيل ،لزواجالدنيا للسن ابتخصيص املوارد، و املتصلة  والشواغلالتوصياتيف ذلك     ا، مب جانب منها فقط باالهتمام   

   . معاملة األطفال وإمهاهلمإساءةالتبين غري الرمسي، وأطفال الشوارع، وكذلك حاالت  البدنية، وةاملواليد، والعقوب

 من التوصـيات    بعدنفذ  ُيمل    الالهتمام مب  التدابري الالزمة    مجيع الدولة الطرف على اختاذ      اللجنة حتث  - ٦
، األويل وبالتوصيات اليت مل ُتنفذ بشكل كافلجنة بشأن التقرير    اليت قدمتها ال   يف املالحظات اخلتامية     واردةال
  .الثاينالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري املهذه  يف الواردة لتوصياتحتثها على املتابعة الوافية ل  ماك

  التشريعات

التعددية القانونية يف جمال حقوق  للتخلص من ٢٠٠٥يف عام وضع مشروع قانون الطفل     بترحب اللجنة     - ٧
ألن احلكومة مل تدرس    ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق      . واءمة القوانني الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل      ملالطفل و 

تطبيق ثالثة مصادر   باً  تأثر سلب يالتمتع حبقوق الطفل    يزال    اللذلك،  . على اجلمعية الوطنية إلقراره   ُيعرض   ومل بعد
   .القوانني الوضعية والعرفية والدينية يخمتلفة، هقانونية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل األولوية، مجيع التدابري املناسبة لإلسـراع يف                  - ٨
تأمني املـوارد   على  أحكام اتفاقية حقوق الطفل، و    الطفل الذي ينبغي أن يشمل مجيع       قانون  مشروع  اعتماد  

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن         ماك. إقراره عند   هالبشرية واملالية الكافية للتنفيذ الكامل ألحكام     
حلقوق الطفل، مثل الـزواج  طبق على األفعال اليت تشكل انتهاكات   عقوبات مناسبة تُ  تنص التشريعات على    
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على نشر الوعي بالتـشريعات،  . املبكر والعنف اجلنسي 
  . والدينيةبالقوانني العرفيةاجملتمعات احمللية اليت ال تزال تعمل وباألخص يف أوساط 
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  التحفظات

على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، تبقى من حتفظات   ماتعرب اللجنة عن قلقها إزاء   - ٩
العديد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل مـن        إىل إفراغ    الدولة الطرف نفسها،     تذكروهي حتفظات تؤدي،كما    

  . تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع امليادينأمام  وتشكل عقبة امضموهن

 سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال           حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف        - ١٠
التمييز ضد املرأة يف غضون مدة زمنية حمددة، على النحو الذي أوصت به جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 

  ). ١٦ و١٠الفقرتان  ،CEDAW/C/NER/CO/2الوثيقة (

  التنسيق 

إعادة تنشيط اللجنـة    بقرار   باملرأة ومحاية الطفل و    لنهوضاإعادة حتديد والية وزارة     باً  علمحتيط اللجنة     - ١١
على الصعيد  أن تنسيق تنفيذ االتفاقية     من  تشعر بالقلق   تزال    ال، لكنها   محايته ومنائه  و الوطنية من أجل بقاء الطفل    

عاين تتزال   الاللجنة الوطنية املذكورة على وجه اخلصوص ألن بالقلق وتشعر اللجنة . متواصالًاً تنسيق ليسالوطين 
وزارة ألن   أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . ُتنشأ بعد مل  ذات الصلة   قليمية  ا اإل ن جلاهن أل، و من نقص كبري يف املوظفني    

تفتقر هنا ألللدولة الطرف وسوى نسبة ضئيلة من خمصصات امليزانية السنوية  ى تتلقاللنهوض باملرأة ومحاية الطفل ا
  . لق باألطفال التمويل الكايف للقيام بعملها املتعإىل

الدولـة  اللجنـة   حتث   ،)١٢، الفقرة   CRC/C/15/Add.179(باإلشارة إىل التوصية السابقة للجنة        - ١٢
 املوارد املالية   ريتوفوعلى  ومحايته ومنائه    من أجل بقاء الطفل   الطرف على مواصلة تعزيز والية اللجنة الوطنية        

. على الصعيد الوطين واإلقليمي ودون اإلقليميه بفعالية ورصداليت متكنها من تنسيق التنفيذ الالزمة والبشرية 
يكفي مـن    ماعلى لنهوض باملرأة ومحاية األطفال  اوزارة  حصول  ضمان  إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف       ماك

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها . املوارد املالية والبشرية للقيام بعملها املتعلق باألطفال
  . بشأن التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٥العام رقم 

  وطنية العمل الخطة 

عن مـشروع إطـار   الً ، فض)٢٠١٠- ٢٠٠٦(مل لبقاء الطفل ومحايته ومنائه باهتمام خطة ع  تالحظ اللجنة     - ١٣
نه مل يكن هناك تقييم خلطة العمـل   ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق أل     .  لصغار األطفال  املتكاملللنماء  وطنية  السياسة  ال

وتأسف اللجنـة  . تشمل مجيع جماالت االتفاقية     التزال تنتظر موافقة احلكومة، و      الخطط العمل اجلديدة    ألن  السابقة و 
  .دمت إىل اللجنة اليت أنشئت لتنفيذ خطط العملمعلومات عن املوارد املالية والبشرية اليت قُلعدم توفري  أيضاً

ة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية شاملة خاصة باألطفال تتناول مجيع حقوق تشجع اللجن  - ١٤
الطفل املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل وعلى مراعاة التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية املعنونـة                

نائية املعنية بالطفل، املعقودة    اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستث        " عامل صاحل لألطفال  "
 برصد  أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . ٢٠٠٧ املدة لعام    منتصف، ويف استعراض    ٢٠٠٢مايو  /يف أيار 
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تزويد خطة وضمان االعتمادات الالزمة يف امليزانية وتوفري آليات املتابعة املالئمة لتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً تاماً، 
تـشجع    ماك .احملتملةمتكِّن من التقييم املنتظم للتقدم احملرز وحتديد أوجه القصور          العمل بآلية تقييم ورصد     

النداء من أجل العمل املعجل لتنفيذ خطة عمـل أفريقيـا املالئمـة             "اللجنة الدولة الطرف على رصد تنفيذ       
استعراض : طفال، الذي اعُتمده املنتدى األفريقي الثاين لالحتاد األفريقي بشأن األ)"٢٠١٢- ٢٠٠٨(لألطفال 

  ).A/62/653انظر الوثيقة ( ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢يف القاهرة يف  منتصف املدة،

  الرصد املستقل

إنشاء إدارة تعزيز حقوق املرأة والطفل يف إطار اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان               ب  علماً  اللجنة حتيط  - ١٥
وطنية مل ُتزوَّد باملوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيـذ          تعرب عن أسفها ألن اللجنة ال      لكنهاواحلريات األساسية،   

  . مهام واليتها، ومل ُتنشأ هلا مكاتب حملية وإقليمية

د اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية باملوارد        زّوحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تُ        - ١٦
تدعو اللجنة الدولة الطرف      ماك .وجه السرعة ليمية على   البشرية واملالية الكافية، وعلى تأسيس مكاتبها اإلق      

 من خالل حتديد واليتها املتعلقة باألطفال سيما  الإىل تعزيز صالحيات اللجنة الوطنية يف جمال حقوق الطفل، و
 إدارة تعزيز إىلاألطفال وصول وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان سهولة . على املستويني الوطين واحمللي

، وضمان  والتحقيق فيها تلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل      سلطة ق املرأة والطفل، املخولة   حقو
  . معاجلة هذه الشكاوى على حنو فعال

  ختصيص املوارد 

اجلـزء  ألن  امليزانية لقطاعي الصحة والتعليم، لكنها تشعر بالقلق        املخصصات من   بزيادة  اللجنة  ترحب    - ١٧
يزال غـري     الن إمجايل املوارد املخصصة     ألجتماعية يف امليزانية الوطنية آخذ يف التناقص، و       املخصص للخدمات اال  

عجز الدولـة   إزاء  وتشعر اللجنة بالقلق كذلك      . إعماالً فعاالً  احلقوق جلميع األطفال  إعمال مجيع   كاف لضمان   
. واضـحاً اً  نفاق من امليزانية حتديد   الطرف عن حتديد املبلغ املنفق من ميزانية الدولة على األطفال ونسبة هذا اإل            

على ختصيص املوارد احملـدودة     اً  استمرار الفساد الذي يؤثر سلب    تشري إىل   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت       
  . لتعزيز حقوق الطفل ومحايتهاالً أص

 اللجنـة يف يـوم    اليت اعتمـدهتا توصياتاليلي، مع مراعاة   ا على القيام مبحتث اللجنة الدولة الطرف   - ١٨
  ":إلعمال حقوق الطفل، مسؤولية الدولالالزمة املوارد " حتت عنوان ٢٠٠٧ اليت جرت يف عام مناقشتها العامة

 للمـوارد املخصـصة     لدولة من خالل تنفيذ نظام تتبع     ا ميزانيةيف إعداد   " حقوق الطفل "هنج  اتباع    )أ(
حتث اللجنـة    ماك .يل إبراز االستثمارات املخصصة لفائدة األطفال     ولكيفية استخدامها، وبالتا  كلها  امليزانية   لألطفال يف 

الدولة الطرف على استخدام نظام التتبع هذا يف عمليات تقييم األثر املتعلقة مبعرفة كيفية االستفادة من االستثمارات يف                  
  ات على الفتيات والفتيان؛ ، مع ضمان قياس التأثري املتمايز هلذه االستثمار"مصاحل الطفل الفضلى"قطاع يف حتقيق  أي

القيام، قدر اإلمكان، باستخدام أموال الربنامج الرئاسي اخلاص الذي ُوضع نتيجة لتخفيف              )ب(
  يف ذلك االستثمار يف البنية التحتية؛  اعبء الديون مقابل االستثمار لفائدة األطفال، مب
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امليزنة القائمة على عملية البدء يف باتباع توصية األمم املتحدة باً، كان ذلك ممكن  ما، كلالقيام  )ج(
   فعالية ختصيص املوارد، والتماس التعاون الدويل هلذا الغرض، إذا لزم األمر؛ مدىالنتائج لرصد وتقييم

حتديد بنود استراتيجية يف امليزانية لفائدة األطفال احملرومني، أو األطفال املعرضني للخطر بصورة               )د(
، والتأكد مـن أن     )مثل تسجيل املواليد  (قد تستدعي اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية        احلاالت اليت    سيما  الخاصة، و 

  بنود امليزانية تلك حممية حىت يف حاالت األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ؛
، ضمان الشفافية يف الدولة الطرفاً  الالمركزية اليت جيري تنفيذها حالي حتقيقيف سياق عملية  )ه(  

مشاركة األطفال واحلوار معهـم،     اً  والتشارك يف عملية امليزنة عن طريق املشاركة واحلوار العامني، وخصوص         
  وضمان املساءلة املناسبة من جانب السلطات احمللية؛

  .  ومالحقة مرتكبيهااختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومالحقة أعمال الفساد  )و(  

  مجع البيانات

يتعلق جبمع البيانات، وعلى وجه اخلصوص إنشاء إدارة إحصاءات يف   ماترحب اللجنة باجلهود اليت ُبذلت في  - ١٩
ومع ذلك،  . ٢٠٠٧ داخل وزارة محاية األطفال، واعتماد استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات يف عام             ٢٠٠٥عام  

ـ   ماحبقوق الطفل، خاصة     جيدة فيما يتعلق  ذات نوعية   حتليالت   بيانات و  عدم توافر تشعر اللجنة بالقلق إزاء      صل يت
مبن فيهم األطفال ضحايا العنف واالعتداء اجلنسي، وأطفال        اً،  باألطفال الذين ينتمون إىل الفئات األكثر ضعف      منها  

  .يف املنازل، واألطفال املخالفون للقانون واألطفال الذين يعانون من الفقراً الشوارع، واألطفال الذين يعملون خدم

مع البيانات بدعم من شركائها وعلـى  اخلاص جبتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز نظامها        - ٢٠
املساعدة على وضع سياسات لتنفيذ يف لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل و اً  استخدام هذه البيانات أساس   

 بشأن طائفة واسعة حمّدثةتم مجعها تتضمن بيانات ييت ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من أن املعلومات ال      و. االتفاقية
 األطفال ضحايا العنف واالعتداء اجلنسي، وأطفال الشوارع، واألطفـال          مبن فيهم من األطفال املعرضني للخطر     

  . يف املنازل، واألطفال املخالفون للقانون واألطفال الذين يعانون من الفقراًالذين يعملون خدم

  دريب عليها والتوعية هبا نشر االتفاقية والت

على نطـاق واسـع     للجنة  واجتهادات ا  اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لنشر االتفاقية          تشيد  - ٢١
ولتنظيم محالت التثقيف وإذكاء الوعي العام والربامج التدريبية، لكنها تأسف لعدم كفاية الترويج لالتفاقيـة يف                

  .  ُتنشر بعد يف بعض اللغات احمللية للدولة الطرفاملناطق الريفية وألن االتفاقية مل

الوصـول إىل     إذكاء الوعي من أجـل     إىلتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق محالهتا الرامية           - ٢٢
وحتث اللجنة الدولة    .السكان خارج املناطق احلضرية وترمجة االتفاقية جبميع اللغات الرئيسية للدولة الطرف          

أن تكون االتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع يف أوساط البالغني، مبن فيهم الزعماء الطرف على كفالة 
 جلميع الفئات املهنية واملنهجيتوصي بتعزيز التدريب الكايف   ماك .الدينيون والتقليديون، عالوة على األطفال

لمني واملوظفني الصحيني والعاملني سيما املسؤولني عن إنفاذ القانون واملع العاملة من أجل األطفال ومعهم، وال
   .االجتماعيني والعاملني يف مؤسسات رعاية األطفال
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  التعاون مع اجملتمع املدين

 ،ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إىل أن مؤسسات الدولة تعمل بتعاون وثيق مع املنظمات غري احلكومية                 - ٢٣
 يساور اللجنة قلق شـديد إزاء       ،ومع ذلك . ة الطرف من خالهلا   ترحب بالعملية التشاركية اليت ُوضع تقرير الدول      كما  

إزاء القيود اإلدارية والعملية الصارمة املفروضة على عمـل  ، وخباصة ة على بعض منظمات اجملتمع املدينالقيود املفروض 
  .لاملنظمات الدولية غري احلكومية العاملة يف جمايل حقوق اإلنسان وتقدمي املساعدة اإلنسانية لألطفا

 تنفيـذ  تعزيزتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة مبراعاة الدور احلاسم الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف               - ٢٤
يف ذلك املنظمـات غـري         واإلجيابية واملنتظمة للمجتمع املدين، مبا     نشطة، وبالتشجيع على املشاركة ال    االتفاقية
  .يف ذلك مشاركتها يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنة  ا الدولية والوطنية، يف تعزيز حقوق الطفل، مب،احلكومية

   تعريف الطفل- ٢
  ) من االتفاقية١املادة (

مت التوصل إىل توافق يف اآلراء بـني  قد أنه  من  أشارت إليه الدولة الطرف       ماتالحظ اللجنة مع االرتياح       - ٢٥
وتشعر اللجنة، مع ذلك،     .زواج الفتيان والفتيات  لاً   دني حتديد الثامنة عشرة سناً     على الزعماء التقليديني والدينيني  

)  سنة١٨(بالقلق من أن هذا التوافق مل يتجسد بعد يف التشريعات ولذلك فإن السن القانونية الدنيا لزواج الفتيان 
  . يز بني اجلنسنييتزال تنطوي على مت  ال) سنة ١٥(ولزواج الفتيات 

قانون الطفل الذي سيحدد سن الثامنة مشروع عتماد حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان سرعة ا    - ٢٦
  .لزواج الفتيان والفتياتسناً دنياً عشرة 

  عامةالبادئ امل - ٣
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

محـالت  اً   اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف جمال تعزيز تعليم البنـات، خـصوص            بكلترحب اللجنة    - ٢٧
معدالت منخفـضة بـشكل     فيها  م من الزعماء التقليديني والدينيني يف املناطق اليت تسجل          التوعية اليت ُتنفذ بدع   

تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز الذي تعاين منه البنات            الغري أن اللجنة     .خاص اللتحاق البنات باملدارس   
األطفال املولـودين خـارج نطـاق       تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز القانوين ضد          الأهنا    ماك. يف الدولة الطرف  

مثل األطفال املعـوقني واألطفـال      اً،  الزوجية، واستمرار التمييز االجتماعي الذي تعاين منه الفئات األكثر ضعف         
  .الذين يعيشون يف املناطق الريفية

بأن تبذل الدولة الطرف املزيد من اجلهـود        ) CRC/C/15/Add.179(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       - ٢٨
يف ذلك    اان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها، دون متييز، جبميع احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية، مب              لضم

؛ وأن تعطي األولويــة  ٢من خالل برامج تربوية عامة واستئصال املفاهيم االجتماعية اخلاطئة، وفقاً للمادة   
وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان  .ات ضعفاًللخدمات االجتماعية املقدمة لألطفال املنتمني إىل أشد الفئ
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تضم اللجنة صـوهتا إىل     ماك.  مجيع األحكام التمييزية   إلغاءأن يؤدي اعتماد قانون الطفل وقانون األسرة إىل         
وتوصي الدولة ) ١٦، الفقرة CEDAW/C/NER/CO/2(صوت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

وجداول زمنية واضحة، لتعـديل أو إلغـاء   اً بطاء، استراتيجية شاملة تتضمن أهداف الطرف بأن تضع، دون إ    
  . باملرأة وتنطوي على متييز ضدهااملمارسات الثقافية واألمناط السلبية اليت تضر

  مصاحل الطفل الفضلى

يف االعتبـار،   تالحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إىل أن مؤسساهتا العامة تأخذ مبدأ مصاحل الطفل الفضلى                 - ٢٩
. املمارسات اجليدة اليت تفضي إىل محاية حقوق الطفل أمام احملاكمقائمة تضم  ٢٠٠٧أن القضاء قد اعتمد يف عام   وإىل

  .أمام تنفيذ هذا املبدأاً تزال تشكل عائق  الومع ذلك، تالحظ اللجنة مع األسف أن القانون العريف وبعض املمارسات 

تعوق املمارسات التقليديـة      العلى اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أ      حتث اللجنة الدولة الطرف       - ٣٠
والقوانني العرفية تنفيذ هذا املبدأ العام، وخباصة من خالل إذكاء الوعي يف أوساط قادة اجملتمعـات احملليـة                  

  .وداخل اجملتمع بصورة عامة

  احترام آراء الطفل

ام آراء الطفل مل ُيعبَّر عنه بوضوح يف اإلطار القانوين للدولـة    تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن مبدأ احتر        ال  - ٣١
إزاء املواقف اجملتمعية التقليدية اليت متنع األطفال من التعبري حبرية عن آرائهم             أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . الطرف

  . داخل األسرة ويف املدارس واجملتمعات احمللية، وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية

بإدراج مبدأ احترام آراء الطفل يف دستور الدولة الطرف وكـذلك يف            الدولة الطرف   توصي اللجنة     - ٣٢
ويف هذا الصدد، تلفـت     . يف ذلك مشاريع التنمية     امجيع القوانني والسياسات والربامج املتعلقة باألطفال، مب      

 ١٥يف  اليت أجرهتا اللجنـة     ة العامة،   اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعُتمدت يف يوم املناقش          
، وحتثها على التأكيد بوجه خاص على حق كل طفل          بشأن حق الطفل يف إمساع رأيه      ،٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

 رأيه داخل األسرة، ويف املدرسة، ويف اإلجراءات القضائية واإلدارية، يف اجملتمع احمللـي ويف  أن ُيستمع إىليف  
  . اهتمام خاص للفئات الضعيفةاجملتمع بشكل عام، مع إيالء 

   احلقوق واحلريات املدنية- ٤
  ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٩ و١٧- ١٣ و٨ و٧(املواد (

  الرق

يتضمن معلومات عن ممارسات الرق القائمة علـى          التعرب اللجنة عن بالغ القلق ألن تقرير الدولة الطرف            - ٣٣
يتعرض مرتكبوها إىل املالحقة القضائية       المارسات موجودة يف مجيع أحناء البلد، و      أن تلك امل  رغم  التمييز بني الطبقات    

 إزاء عدم وجود خدمات ترمي إىل حترير الضحايا األطفال والبالغني مـن           بصفة خاصة  وتشعر اللجنة بالقلق  . والعقاب
  .ت الرق الضارة بشكل عامممارسات الرق التقليدية وإزاء قلة اجلهود الرامية إىل تثقيف اجلمهور بشأن ممارسا
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال الـرق داخـل                   - ٣٤
اً الدولة الطرف، وحتثها بصورة خاصة على ضمان االنتظام يف مالحقة مرتكيب هذه املمارسات أمام احملاكم وفق               

يف ذلك اختاذ تدابري فعالة       ااعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة الرق، مب      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      . للقانون
 النفـسي والتعـايف    لألطفال إعادة التأهيل     تؤمنلتحرير ضحايا ممارسات الرق التقليدية، وتوفري اخلدمات اليت         

  .ة الرقعن محالت التوعية بأحكام القانون اجلديد ملكافحالً يف أسرهم، فضاً ومساعدهتم على االندماج جمدد

  تسجيل املواليد

تالحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون جديد بشأن تسجيل املواليد وسياسة وطنية لتسجيل املواليد، وتعيني   - ٣٥
عن محالت التسجيل اليت ُتنفذ للوصول      الً   على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، فض      املواليد وتدريب موظفي تسجيل  

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اخنفـاض النـسبة املئويـة         . عند الوالدة إىل األطفال الذين مل يتم تسجيلهم       
بسبب األداء املتدين لدوائر التسجيل املدين، وعدم وجود مراكز تسجيل اً صوصلألطفال املسجلني عند الوالدة، خ

الدولة الطرف إىل   وتالحظ اللجنة مع التقدير إشارة      . يف املناطق الريفية، والتأخر يف دفع أجور موظفي التسجيل        
تـزال    ال، لكنها    من مواطين النيجر من حقوق وواجبات      ملغريه  مايف النيجر   الذين يعيشون    احملاميد   جلماعةأن  

  .يعرضهم وعائالهتم خلطر التحول إىل أشخاص عدميي اجلنسية  اتشعر بالقلق إزاء عدم تسجيل أطفال احملاميد مم

هودها لضمان تسجيل مجيع األطفال املولودين داخل األراضـي         حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ج        - ٣٦
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان أن تكون اهلياكل املؤسسية للتـسجيل            . أطفال احملاميد   سيما  الالوطنية، و 

، CRC/C/15/Add.179(وتكرر اللجنة كذلك توصيتها السابقة      . ، خاصة يف املناطق الريفية والنائية     ميسرةجمانية و 
  .  بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية١٩٥٤اتفاقية عام إىل الطرف  الدولة تنضمبأن ) ٦١الفقرة 

  العقاب البدين

ُتفسَّر   التشعر اللجنة بالقلق ألن أحكام الدستور والقانون اجلنائي املتعلقة مبكافحة العنف وسوء املعاملة                - ٣٧
 ولعدم وجود حظر صريح للعقاب البدين يف املدارس ودور الرعاية على أهنا حتظر العقوبة البدنية يف تربية األطفال،

تشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء مجيع أشكال العنف الذي ميارس على األطفال يف املدارس القرآنية                 ماك .البديلة
   .والعقليةيف ذلك اإلعاقات اجلسدية   اوآثاره الضارة على األطفال، مب

بشأن حق الطفل يف احلماية     ) ٢٠٠٦(٨ة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم        توجِّه اللجنة نظر الدول     - ٣٨
  : يلي  ا وتوصي الدولة الطرف مب،من العقاب البدين وغريه من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

حظر العقوبة البدنية حظراً صرحياً مبوجب القانون، داخل األسرة ويف املدارس وغريها مـن                )أ(
بفعالية واختاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد املسؤولني عـن          ذلك القانون   ن تنفيذ   املؤسسات، وضما 

  ؛إساءة معاملة األطفال
  إجراء دراسة شاملة لتقييم أسباب العقوبة البدنية وطبيعتها ومداها؛   )ب(
ـ          )ج( ة تنظيم محالت لتثقيف وتوعية اجلمهور ومحالت تعبئة اجتماعية بشأن اآلثار الضارة للعقوب

البدنية، بغية تغيري املوقف السائد جتاه هذه املمارسة وتشجيع األشكال اإلجيابية اخلالية من العنف والقائمة على 
  املشاركة يف سياق تنشئة األطفال وتربيتهم؛
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ضمان تنفيذ برنامج تثقيفي ملكافحة العقوبة البدنية، يركز يف الوقت ذاته على حقوق الطفل                )د(
  واجلوانب النفسية؛

  .ضحايا العقوبة البدنية وإعادة إدماجهم اجتماعياًتعايف ضمان   )ه(
اختاذ تدابري مناسبة للتصدي إلساءة معاملة األطفال يف املدارس اإلسالمية، ومالحقة مرتكبيها   )و(

  . للقانون اجلنائياً وفق

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف املمارس على األطفال

رحب اللجنة بإنشاء إطار وطين لتنسيق إجراءات مكافحة العنف ضد النساء واألطفال، لكنها تعرب عن ت  - ٣٩
  .أسفها ألن هذا اإلطار مل يؤد بعد إىل صياغة استراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال

وباإلشارة . العنف ضد األطفال  تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية للقضاء على مجيع أشكال              -٤٠
  :يلي ا، توصي اللجنة الدولة الطرف مب)(A/61/299 إىل دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال

 دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف       املنبثقة عن اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات         )أ(
اليت ( عن املشاورات اإلقليمية لبلدان غرب ووسط أفريقيا ضد األطفال مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، ). ٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ إىل ٢٣أجريت يف باماكو يف الفترة من 
  : للتوصيات التاليةخاصاًبأن تويل اهتماماً 

  حظر مجيع أشكال العنف يف حق األطفال؛  ‘١‘
  على الصعيدين الوطين واحمللي؛ االلتزام والعمل تعزيز  ‘٢‘
  محالت التوعية؛تعزيز  القيم اخلالية من العنف وإشاعة  ‘٣‘
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛  ‘٤‘
  إلفالت من العقاب؛وضع حد ل املساءلة وضمان  ‘٥‘
 سـيما   الين، و مع اجملتمع املـد   للعمل باالشتراك   استخدام توصيات الدراسة باعتبارها أداة        )ب(  

ة األطفال كافةً من مجيع أشكال العنف اجلـسدي واجلنـسي والنفـسي،             ـراك األطفال، لضمان محاي   ـبإش
ملنع هذه األشكال من العنف وإسـاءة املعاملـة          وحمددة زمنياً،    والسعي بنشاط إىل اختاذ إجراءات ملموسة     

  والتصدي هلا؛
ثل اخلاص لألمني العام املعـين بـالعنف ضـد          التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من املم         )ج(  

   حلقـوق اإلنـسان، واليونيـسيف، ومنظمـة الـصحة العامليـة،              السامية األطفال ومفوضية األمم املتحدة   
ة باملوضوع من بينها منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة لشؤون ـووكاالت أخرى معني

  املنظمـات  بـني   عين باملخدرات واجلرمية، إضـافة إىل الـشركاء مـن           الالجئني، ومكتب األمم املتحدة امل    
  .غري احلكومية
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   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٥
  ١٩من ، واملواد ١١ إىل ٩واملـواد من  ١٨من املادة  ٢ و١ والفقرتان ٥ املادة(

  ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤، والفقرة ٢٥واملادة  ،٢١إىل 

  ئة األسريةالبي

ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إىل أهنا تقدم لألسر خمصصات عائليـة، لكنـها تالحـظ أن تلـك                     - ٤١
  .يكفي من خدمات ودعم مايل  ماتقدم لألسر   اللعدد حمدود من األسر، وأن الدولة الطرف   التدفع إ  الاملخصصات 

يكفي من موارد مالية      ماالزمة لضمان ختصيص    حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري ال          - ٤٢
تدعو اللجنـة     ماك .يف االضطالع مبسؤولياهتم  واألمهات  وغريها من أشكال الدعم للربامج اليت تدعم اآلباء         

  .الدولة الطرف إىل تقدمي دعم فعال للربامج اخلاصة بأطفال األسر الضعيفة

  مسؤوليات الوالدين

، لكنها تشعر بالقلق  حقوق الوالدين وواجباهتمما خيصالدستور في ينص عليهاتالحظ اللجنة املساواة اليت   - ٤٣
تبِ وتشعر اللجنة بالقلق  . املرأة لزوجها، وحيرمها من املشاركة يف اختاذ أي قرار داخل األسرةعألن القانون املدين ُي

من   الزا  ماتعدد الزوجات   ، مل ُيعتمد بعد، وأن الطالق و      ١٩٧٦ يف عام    بدأت صياغته ألن قانون األسرة، الذي     
  .الطفلحبقوق  ةمن آثار ضار ماهل مااملمارسات الشائعة مع 

حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف التشريعات والربامج والسياسات من أجل تعزيز املساواة                 - ٤٤
تثبيط هو مقرر، و    ما حسب تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الطالق        ماك. يف تقاسم املسؤوليات بني الوالدين    

على تعدد الزوجات من خالل تطبيق تدابري قانونية وإدارية وتنظيم محالت توعية بشأن آثاره السلبية على                ممارسة  
  . حتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها الرامية إىل اعتماد قانون لألسرة  ماك. األطفال

  حضانة األطفال

، CRC/C/15/Add.179(لقها الذي أبدته يف االستعراض الدوري الـسابق         تكرر اللجنة اإلعراب عن ق      - ٤٥
التقليد املطبق يف حاالت الطالق والذي يقر بأن ُيعهد باألطفال إىل األم قبل أن يبلغوا               استمرار  إزاء   )٣٨الفقرة  

  . يتجاوزون هذه السن، دون مراعاة آراء الطفل ومصاحله الفضلى  ماسن السابعة وإىل األب عند

 مجيعبأن تتخذ الدولة الطرف     ) ٣٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.179( تكرر اللجنة توصيتها السابقة     - ٤٦
طبق يف حاالت الطالق، وملواصلة جهودها من أجل توعية الـسكان           التدابري الالزمة الجتثاث هذا التقليد امل     

  . بأثره السليب وبتناقضه مع مصاحل الطفل الفضلى ومع األحكام األخرى ذات الصلة من االتفاقية

  األطفال احملرومون من بيئتهم األسرية

طفال الذين تقل أعمـارهم   يف املائة من األ١٠تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إشارة الدولة الطرف إىل أن          - ٤٧
بذل جهود كافية إلعادة إدمـاج  وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه مل تُ   . يعيشون مع أي من الوالدين      ال سنة   ١٥عن  
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 ألن  أيضاًتشعر اللجنة بالقلق      ماك. األطفال املعرضني للخطر إىل مراكز الرعاية     لتزايد نقل   األطفال يف أسرهم، و   
 تفتقر إىل موظفني مدربني ومؤهلني وألن وزارة النهوض باملرأة ومحايـة األطفـال            تزال  المراكز الرعاية البديلة    

   .تراقب هذه املراكز مراقبة فعالة  ال

حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة محاية متكِّن األطفال من التمتع حبقهم يف العيش                  - ٤٨
برامج إضافية لتعزيز مرافق الرعايـة البديلـة        وحتث اللجنة الدولة الطرف على وضع        .مع أسرهم األصلية  

حتث اللجنة الدولة     ماك. وتوفري تدريب إضايف لألخصائيني االجتماعيني والعاملني يف جمال الرعاية االجتماعية         
  .ؤسسات الرعاية البديلةمب يتعلق  مافيالطرف على وضع آليات مستقلة لتلقي الشكاوى وللرصد 

  التبين

خالل الفترة قيد االستعراض، يف سبيل خفض عـدد         إجراء ذي شأن    أي  اختاذ   عدم   بقلقتالحظ اللجنة     - ٤٩
الرغم من التبين على عملية بعد نظم وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن الدولة الطرف مل ت. حاالت التبين غري الرمسي
  .هي عمليات شائعة الصعيد الدويلأن عمليات التبين على 

أحكام واضحة يف قانون الطفل ملنع ممارسة التبين غري الرمسي،          وضع  إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٥٠
، CRC/C/15/Add.179( توصيتها الـسابقة   أيضاًوتكرر اللجنة   . وأن تضع آلية فعالة لرصد عمليات التبين      

 بـشأن محايـة   ١٩٩٣ دون إبطاء على اتفاقية الهاي لعام    التصديقبأن تنظر الدولة الطرف يف      ) ٤٣الفقرة  
  . الدويلد على الصعيينفال والتعاون يف جمال التباألط

  اإليذاء واإلمهال

االعتداء على األطفال   حاالت   معلومات كافية عن     ال يتضمن ة ألن تقرير الدولة الطرف      ـتأسف اللجن   - ٥١
ال يـز   اليف املدارس اإلسالمية، ويف الشارع اً يف حني أن االعتداء على األطفال يف البيت، ويف املدارس، خصوص          

وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن العنـف ضـد         . ه من األعراف السائدة   ـيستمد شرعيت   مااً  واسع االنتشار، وغالب  
تعرب اللجنة عن قلقها ألن       ماك. ُيعترب مسألة ذات أولوية على املستوى احلكومي        الواً  األطفال مقبول اجتماعي  

الت إيذائه وإمهاله، وبالتايل فإن األطفال ُيتركـون        الدولة الطرف تفتقر إىل نظام حلماية الطفل يضمن مراقبة حا         
  .محاية  الب

يف ذلك آليات فعالة لتلقي الشكاوى   احلماية الطفل، مباً توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظام  - ٥٢
 ورصدها عن طريق مجع البيانات والتحقيـق يف التقـارير   األطفالاملتصلة حباالت اإليذاء الذي يتعرض لـه       

مـشاعر  بطريقة تراعـي     مرتكيب تلك األفعال     مقاضاةذاء األطفال، وعند االقتضاء،     ـة حباالت إي  ـلقاملتع
الـضروري  وغري النفسي    يالدعم النفس توفري   و ،لضحايالحرمة احلياة اخلاصة    وضمان احلفاظ على    األطفال  

. مـاجهم اجتماعيـاً   بالكامـل ويعـاد إد    يتعافوا  لألطفال ضحايا اإليذاء اجلنسي وغريه من اإلساءات حىت         
يترتب على إيـذاء الطفـل        ماتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف محالت تثقيفية وقائية عامة بشأن              ماك

  .وإساءة معاملته من آثار
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   خدمات الصحة األساسية والرعاية- ٦
  ،٢٦ و٢٤ و٢٣، واملواد ١٨من املادة ) ٣(، والفقرة ٦املادة (

  )تفاقيةاال  من٢٧ من املادة ٣- ١والفقرات 

  األطفال املعوقون

تالحظ اللجنة مع االرتياح اإلجراءات اليت أُتخذت باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية، ووكـاالت                - ٥٣
محاية األطفال والوكاالت اإلنسانية لصاحل املعوقني، مبن فيهم األطفال، وإنشاء مرافق متخصصة لرعاية احتياجاهتم 

تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار         الومع ذلك،   . للتعليم املتخصص   وطنية ، واعتماد استراتيجية  مورفاهيته
 أيـضاً   اللجنةوتالحظ. التمييز االجتماعي ضد األطفال املعوقني، وعدم وجود تشريعات مناسبة حلماية حقوقهم       

ني، ولتحسني فرص   ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتوسيع نطاق املساعدات وإعادة التأهيل جلميع األطفال املعوق            
  .من محايةإليه حيتاجون   ما على محصوهل

   :يلي  اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  - ٥٤
 من اتفاقية حقوق الطفل، وتعليق      ٢٣مراعاة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واملادة          )أ(

  :بشأن حقوق األطفال املعوقني) ٢٠٠٦(٩اللجنة العام رقم 
 ،األطفـال املعـوقني   ماية  لضرورية لضمان تنفيذ التشريعات املتعلقة حب     اختاذ مجيع التدابري ا     )ب(

  والنظر يف اعتماد تشريعات حمددة بشأن هذه القضية؛
يلزم من برامج وخدمات جلميع األطفال املعوقني، وضـمان           ماعدم ادخار أي جهد لتوفري        )ج(

  توفري املوارد البشرية واملالية الكافية هلذه اخلدمات؛
 ٢٠٠٥ مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعليم املتخصص لعام اختاذ  )د(

   تشجيع تعليم األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة؛ إىلاليت هتدف 
حبقوق األطفال املعوقني وباحتياجاهتم    اً  عموموالناس  اآلباء واألمهات   توعية  لالقيام حبمالت     )ه(

  لنساء املعوقات، والتشجيع على إدماج املعوقني يف اجملتمع؛لء اهتمام خاص اخلاصة، مع إيال
تدريب املهنيني العاملني يف جمال رعاية األطفال املعوقني، مثـل املدرسـني، واألخـصائيني                )و(

   .املوظفني الطبيني واملساعدين الطبيني وغريهم من العاملني يف امليادين ذات الصلةواالجتماعيني، 

  احلصول على اخلدمات الصحيةالصحة و

يتعلـق    مااً  تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املتعددة اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال الصحة خصوص               - ٥٥
ومع ذلـك،   .  وبرامج التطعيم  ،األطفال دون سن اخلامسة    بانتشار حاالت سوء التغذية احلادة واملزمنة، ووفيات      

اً، تزال عالية جد    ال النفاسيةوفيات  السوء التغذية احلادة واملزمنة ومعدالت       ألن معدالت    قلقهاتعرب اللجنة عن    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء األداء املتدين للخدمات   ما ك.باالهتمام الكايفاً هذه املسائل اهلامة جددون أن حتظى 
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لتقليدية أو الدينية اليت حتد     الصحية من حيث سهولة احلصول عليها واالستفادة منها ونوعيتها، وإزاء املعتقدات ا           
  .من حصول األطفال على الرعاية الصحية

 تكافؤ فرص احلصول على اخلـدمات  ف إىل تعزيز جهودها يف سبيل ضمان  تدعو اللجنة الدولة الطر     - ٥٦
عالوة علـى ذلـك،   و. الصحية أمام مجيع األطفال، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف أقصى أطراف البلد     

  :يلي  مابينها من ة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني احلالة الصحية لألطفال، بطرق توصي اللجن
 املوارد املالية والبشرية على مستوى املقاطعات من أجل ضمان التنفيذ الفعال            تعبئةمواصلة    )أ(

  للخطة الوطنية للتنمية الصحية مع التركيز بصورة خاصة على تطوير الرعاية الصحية األساسية؛
اعتبار التغذية أولوية وطنية، وتوفري املوارد الكافية لتنفيذ األنشطة املتعلقة بالتغذية، وحتقيق              )ب(

اإلدماج التام ألنشطة التغذية يف اهلياكل الصحية احلكومية، واألخذ بالتوصـيات الدوليـة ذات الـصلة يف                
  مكافحة األسباب الكامنة وراء سوء التغذية؛

 بالتركيز علـى    سيما  الة خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال، و      تعزيز جهودها ملواصل    )ج(
يف ذلك برامج التطعيم وحتسني التغذية والظروف الصحية، وتعزيز الوصول إىل             االتدابري الوقائية واملعاجلة، مب   

  األمراض املعدية واملالريا؛التحكم بمياه الشرب النظيفة، و
يف ذلـك تعمـيم       ا يف مجيع أحناء البلد، مب     النفاسيةت  وفياالزيادة جهودها ملواصلة احلّد من        )د(

اإلجراءات احملددة اهلادفة إىل احليلولة دون حدوث حاالت الرتيف الالحق للوضع وغـريه مـن األسـباب                 
  الرئيسية لوفاة األمهات؛

قطعني عن نمواصلة جهود التحصني، بطرق من بينها حتسني أنشطة التوعية وتطعيم األطفال امل  )ه(
   والتنفيذ الفعال جملموعة أنشطة التدخل املتكاملة برمتها يف مجيع القطاعات الصحية؛سةالدرا

ضمان حصول مجيع شرائح اجملتمع على املعلومات والتثقيف والدعم بشأن اسـتخدام املعرفـة                )و(
   طبيعياً فقط؛ أشهر إرضاعا٦ًيف ذلك مزايا إرضاع األطفال حىت سن   ا بصحة الطفل وتغذيته، مباألساسية املتعلقة

  . التماس التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  )ز(

  صحة املراهقني

، CRC/C/15/Add.179(تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها الذي أبدته يف االستعراض الدوري الـسابق               - ٥٧
 تقرير الدولـة    عدم احتواء ني من   يتب  مالعدم إيالء اهتمامٍ كاٍف للقضايا املتعلقة بصحة املراهقني، ك         )٤٨الفقرة  

  بـشأن   إزاء عدم وجود برامج تعليمية     أيضاًقلق   ويساور اللجنة  . معلومات كافية عن هذا املوضوع     علىالطرف  
  .وسائل منع احلمل املأمونة واحلصول عليها إذكاء الوعي ببشأنالصحة اجلنسية واإلجنابية و

 املراهقني، حتث اللجنة الدولة الطرف على األخذ        بشأن صحة ) ٢٠٠٣(٤يف ضوء التعليق العام رقم        - ٥٨
بتوصياهتا السابقة وإعداد دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشاكل املراهقني الصحية والعمـل، مبـشاركة               

توصي اللجنة   ماك. ، واستناداً إىل تلك الدراسة، على وضع سياسات وبرامج صحية للمراهقني كافةاملراهقني
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خلاصة  توافر واستدامة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وبتشجيع الربامج التعليمية االدولة الطرف بتحسني
  .بالصحة اجلنسية واإلجنابية

  املمارسات التقليدية الضارة

 ختان اإلناث من خالل إعالن       ممارسة ترحب اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف للقضاء على           - ٥٩
، وترحب حبمالت التوعية اليت ُتنظم باالشـتراك مـع   ةالذي يعاقب مرتكيب هذه املمارس   ٢٥- ٢٠٠٣القانون رقم   

ومع ذلك، تالحظ   . على مستوى اجملتمع احمللي وعلى املستوى الوطين      املعتمدة  الزعماء التقليديني وباالستراتيجيات    
ويل والنساء العربيات، يف حني أن فنساء  بني نساء غومانتش، و    ةزال منتشر ت  الختان اإلناث   ممارسة   أن   بقلقاللجنة  

 من ارتفاع نسبة الزواج املبكـر      أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . مناطق تيالبريي، وديفا ونيامي تسجل أعلى املعدالت      
مـن   أيضاً البنات   إنه مينع ، بل    فحسب يؤدي إىل خماطر صحية خطرية على البنات وإىل خطر قتل املواليد            الالذي  
  . نمال تعليمهاستك

  :يلي  ما اللجنة الدولة الطرف على وحتث  - ٦٠
فيهـا    اتطبيق تدابري تشريعية وغري تشريعية حلظر املمارسات التقليدية الضارة باألطفال، مب            )أ(

  ، وضمان حماكمة مرتكيب هذه األفعال؛ختان اإلناث
قليديني املوجهة للممارسني والعائالت والزعماء الت    ثقيف  مواصلة وتدعيم أنشطة التوعية والت      )ب(

  ؛ التقليديةأو الدينيني والناس عامة قصد التشجيع على تغيري املواقف
االستمرار يف توفري التدريب املناسب ملن يتخذون من ختان اإلناث مهنة هلم بغية إجياد مصادر   )ج(

  دخل بديلة هلم؛
هـا هـذه    تـزال في    الختان اإلناث يف املناطق اليت       ممارسة   تركيز اجلهود على القضاء على      )د(

  . املمارسات منتشرة على نطاق واسع

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية ملنع الزواج املبكر والقسري، وتنظيم محـالت                 - ٦١
  .الزعماء التقليديني تركز على العواقب السلبية حلاالت احلمل املبكرك مع اترشباالتوعية 

  )اإليدز(ملناعة املكتسب متالزمة نقص ا/فريوس نقص املناعة البشرية

تالحظ اللجنة مع التقدير وضع واعتماد اإلطار الوطين املتعدد القطاعات اخلاص بفريوس نقص املناعـة                 - ٦٢
إضافة إىل أنـشطة   ٢٠٠٨يف عام وخطط العمل القطاعية  ٢٠٠٢يف عام متالزمة نقص املناعة املكتسب   /البشرية

  . نظمات غري احلكوميةالشراكة مع امليف إطار الوقاية اليت ُتنفذ 

متالزمـة نقـص املناعـة      /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٦٣
املكتسب وحقوق الطفل، حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان حصول األطفال املصابني باإليـدز                

  . مجيع التدابري الالزمة ملكافحة التمييز املستمر ضد هؤالء األطفالعلى العالج املضاد للفريوسات العكوسة، واختاذ
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  ستوى معيشي الئقحق التمتع مب

اخلاص، لكنها تالحظ الرئاسي عن الربنامج الً ترحب اللجنة باعتماد ورقة استراتيجية احلد من الفقر، فض  - ٦٤
من األسر واألطفال يعيشون يف     اً  كبرياً  مع األسف أن مستوى املعيشة يف النيجر منخفض بشكل كبري، وأن عدد           

حالة انعدام مزمن لألمن الغذائي، ويفتقرون إىل املأوى املالئم، وإىل إمكانية احلصول على مياه شرب نظيفة وإىل                 
ن النمو السكاين يـشكل     ألوتشعر اللجنة بالقلق    . يف املناطق الريفية  اً  مرافق الصرف الصحي األساسية، خصوص    

  . سني املستوى املعيشي لألطفال وألسرهمعقبة رئيسية أمام حت

تطبيق استراتيجياهتا املتعلقة باحلد من الفقر وغريها من التدابري بأن تعزز توصي اللجنة الدولة الطرف   - ٦٥
مع التركيز بشكل خاص على األطفال، من أجل تزويد األسر ذات القدرات االقتصادية احملدودة، بالغـذاء                

  .وغريها من االحتياجاتظيفة واملأوى ومرافق الصرف الصحي املالئم ومياه الشرب الن

   األنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية- ٧
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨ املواد

  حلق يف التعليم وأهدافها

تنوه اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل توسيع نطاق احلصول علـى التعلـيم االبتـدائي       -٦٦
للتعليم يف املناطق الريفية، ووضع برامج لتدريب       جديدة  وكذلك زيادة حصول الفتيات على التعليم، وبناء هياكل أساسية          

تالحظ أن فترة    ما ك ،غري أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن نصف األطفال فقط مسجلون يف التعليم االبتدائي              . املعلمني
 إزاء رداءة نظام التعليم، وارتفاع معدل االنقطاع عن          أيضاً عر اللجنة بالقلق  تشو. تتجاوز ست سنوات   الالتعليم اإللزامي   

الدراسة، واستمرار ضعف معدل املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم، واالخنفاض الشديد يف معدل حمو أميـة الكبـار،                   
   سنوات ٥ و٣هم بني نسبة األطفال الذين يستفيدون من التعليم قبل املدرسي ممن تتراوح أعمارحمدودية و

  :يلي  اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  - ٦٧

لضمان استكمال األطفال لتعليمهم عـن       حتسني نوعية التعليم واختاذ مجيع التدابري الالزمة        )أ(
  ؛طريق اختاذ إجراءات ملموسة ملعاجلة األسباب الكامنة وراء عدم إمتام الدراسة

ل ختصيص ميزانية حمددة وتأمني دعم طويل األجل هبدف معاجلة الفوارق بفعالية أكرب من خال  )ب(
  الفتيات يف املناطق الريفية الفقرية جدا؛وبالتحديد اً، دعم األطفال األكثر حرمان

  ؛ضمان توفري التمويل الكايف لنظام التعليم العام والتعليم اإللزامي اجملاين  )ج(
  وضمان حصوهلم على مرتبات مناسبة؛اً، ني متامومؤهلاً جيداً ضمان أن يكون املدرسون مدربني تدريب  )د(
  ؛ سنوات٦زيادة عدد سنوات التعليم اإللزامي إىل أكثر من   )ه(
  زيادة فرص احلصول على التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف مجيع مناطق الدولة الطرف؛  )و(
 تسربوا من املدارس لتعليم والتدريب املهنيني وزيادة تشجيع األطفال الذينل إنشاء مؤسسات  )ز(

  ؛ املؤسساتااللتحاق هبذهاالبتدائية أو الثانوية على 
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  ؛إدراج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املناهج الدراسية للمدارس  )ح(
  ؛تشجيع مشاركة األطفال يف مجيع مستويات احلياة املدرسية  )ط(
  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١ (١مراعاة التعليق العام رقم   )ي(

  بري احلماية اخلاصة تدا- ٨
  ،٣٧ من املادة )د( و)ب (ان، والفقرت٤٠و ٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢ املواد

   من االتفاقية٣٦- ٣٢املواد و

  سلحاملرتاع الاألطفال املتأثرون ب

ن يزيد من إفقـار     أتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الصراع العسكري يف مشايل البلد الذي ُيتوقع                - ٦٨
، وبقدر كبري،   يعرض األطفال والنساء    اوالضعفاء من السكان البدو، مم      من الفقر املزمن،   األشخاص الذين يعانون  

ألن احلد األدىن لسن التجنيد اإلجباري أو الطوعي  أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق . خلطر التهميش واالستغالل واالجتار
كن تسجيلهم يف مدرسة نيامي العسكرية  مي عاما١٣ًتتجاوز أعمارهم   الحيددها القانون، وألن األطفال الذين       ال

  . وتعليمهم أساسيات استخدام األسلحة النارية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنشاء آليات للطوارئ تضمن حصول مجيع األطفال الذين يعانون من   - ٦٩
وى والغذاء ظروف صعبة، مبن فيهم األطفال املتضررون من الصراعات املسلحة، على حقوقهم األساسية يف املأ

للتجنيد اً  دنياً  حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع حيدد الثامنة عشرة من العمر سن              ماك. والتعليم
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رفع   ماك .مع امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاههاً يف القوات املسلحة متاشي

  . املدارس العسكريةب لاللتحاقالسن القانونية 

  األطفال غري املصحوبني بذويهم واألطفال الالجئون واملشردون داخلياً

 تكفل الدولة ،)٦١، الفقرة CRC/C/15/Add.179( توصيتها السابقةأنه وفقاً لتالحظ اللجنة مع التقدير   - ٧٠
، مـع ذلـك،   وتشعر اللجنة. عن اخنراطهم يف النظام املدرسيالً تسجيل املواليد من الالجئني، فضاً  الطرف حالي 

روا ّجمبن فيهم األطفال، الذين هُ    اً،  الدولة الطرف عن حالة املشردين داخلي     من  بالقلق إزاء عدم توافر معلومات      
  .من ديارهم بسبب الرتاع املسلح اجلاري يف اجلزء الشمايل من البلداً قسر

اً ع األطفال املشردين داخليتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية حقوق مجي  - ٧١
  .والتعليمالرعاية الصحية واألطفال الذين يعيشون يف مناطق غري آمنة، وخباصة احلق يف احلياة و

  أطفال الشوارع

ورد يف االستعراض الدوري السابق عن عدد األطفـال الـذين             ماتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء         - ٧٢
عن قلقها البالغ إزاء وضع الطالب األطفال الذين يعيشون حتت وصـاية            وتعرب اللجنة   . يتسولون يف الشوارع  

  .املدارس القرآنية والذين ُيجربهم مدرسوهم على التسول يف الشوارع
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  :يلي  اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  - ٧٣
تقييم منهجي لوضع أطفال الشوارع بغية احلصول على صورة دقيقة عن األسـباب              إجراء  )أ(

   الظاهرة وحجمها؛اجلذرية هلذه

وضع سياسة شاملة تعاجل األسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارع وتنفيذ تلك الـسياسة               )ب(
حتديد من جانب أطفال الشوارع أنفسهم؛ وكذلك حتديد تدابري الوقاية واحلماية اليت تؤدي إىل نشطة مبشاركة 
زمة ووضع املبادئ التوجيهية املالئمـة      سنوية للحد من عدد أطفال الشوارع، وختصيص املوارد الال        أهداف  

  لتنفيذ هذه االستراتيجية من جانب املنظمات غري احلكومية ودوائر القطاع العام؛
مىت عاد ذلك بالنفع على مصاحل      وغريها من برامج الرعاية البديلة      دعم برامج مل مشل األسر        )ج(

  . من جانب األطفال أنفسهمنشطةالطفل الفضلى، وذلك مبشاركة 
ضمان التحاق أطفال الشوارع باملدارس والبقاء فيها، وتوفري خدمات الرعايـة الـصحية               )د(

  ؛املالئمة واملأوى والغذاء، مع إيالء االعتبار لالحتياجات املختلفة للبنني والبنات
وضع برامج توعية بالتعاون مع الزعماء التقليديني والدينيني واآلباء واألمهات لوضع حـد               )ه(

  .درسي الكتاتيب الدينية الذين يرسلون األطفال للتسول يف الشوارعملمارسات م

  يف ذلك عمل األطفال والرق  ا مب،االستغالل االقتصادي

 سنة يعملون، وكثري منهم يعملون ١٥ يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن       ٧٤تشعر اللجنة بالقلق ألن       -٧٤
وتالحظ اللجنة  . كن أن يتعرضوا للزئبق وأن يقوموا برفع اخلامات وسحقها        يف ظروف خطرة يف املناجم واحملاجر حيث مي       

كافحة عمل األطفال، وضعف اهتمام السلطات      مل عدم وجود معلومات حديثة يف تقرير الدولة الطرف عن مبادرات            بقلق
  . للغاية حمدودة ملكافحة االستغالل االقتصادي لألطفالاملخصصة وارد كون امل عالوة على ،هبذا املوضوع

بـأن تقـوم الدولـة      ) ٦٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.179( ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة      - ٧٥
  :يلي  امب  الطرف

  ؛أن تعتمد وتنفذ خطة عمل وطنية ملنع عمل األطفال ومكافحته  )أ(
من وغريها  أن توفر موارد بشرية كافية وغريها من املوارد وتوفر التدريب هليئة تفتيش العمل  )ب(

وكاالت إنفاذ القوانني لزيادة تعزيز قدراهتا على أن ترصد بشكل فعال تنفيذ التشريع املتعلق بعمل األطفال                
  وأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة؛

ـ  الـسكان    وتعمل على توعية   أشكال عمل األطفال،     أسوأأن تقضي على      )ج( ذه القـضية،   هب
  ؛بإشراك الزعماء التقليديني  وذلك

 ابتكارية، مثل التعليم البديل أو التعليم غري الرمسي، لكي توفر فرصاً تعليمية اًأن تلتمس هنُج  )د(
  لألطفال الذين جتاوزوا سن االلتحاق باملدارس ويضطرون للعمل؛

  .أن تلتمس املساعدة من منظمة العمل الدولية  )ه(
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   باألشخاصاالجتار

، واعتماد خطة عمل وطنيـة       باألشخاص  قانون لتجرمي االجتار   الحظ اللجنة مع التقدير وضع مشروع     ت  - ٧٦
 يف اتفاق التعاون املتعدد األطراف ملكافحة ٢٠٠٥ملكافحة االجتار باألطفال، وكذلك مشاركة الدولة الطرف عام 

 االجتار باألشخاص، وخطة العمل املشتركة ملكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، يف مناطق غرب
على الً كاماً اعتراف تعترف هبذه الظاهرة  البقلق بالغ ألن الدولة الطرف اللجنة ومع ذلك، تشعر . أفريقيا ووسطها

تشعر اللجنة بالقلق لعدم التنسيق بني        ماك. الرغم من حجم االجتار باألطفال، داخل الدولة الطرف ومنها وإليها         
  .٢٠٠٦يكفي من موارد ملأوى الضحايا الذي أنشئ يف عام   ماالوزارات املعنية يف هذه القضية، وعدم توفري 

  :يلي  اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  - ٧٧
االجتار باألطفال، ويكفل سالمة التحقيق يف حـاالت        على  اإلسراع يف اعتماد قانون يعاقب        )أ(

  ؛االجتار باألطفال، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيه
ة االجتار باألطفال، وتزويد اللجنة اليت تضع اخلطة        تسريع عملية اعتماد خطة العمل ملكافح       )ب(

  ؛باملوارد الالزمة ألداء دورها بكفاءة
من خالل دعـم    اً  والقضاء عليه، خصوص   زيادة تدابري التوعية ملنع االجتار بالنساء واألطفال        )ج(

  ؛ملستوى احمللياجلهود احلالية اليت تبذهلا املنظمات غري احلكومية، وتعزيز جلان التأهب املنشأة على ا
  التوقيع على اتفاقات مع البلدان اجملاورة ملكافحة هتريب األطفال عرب احلدود؛  )د(
توفري املزيد من املوارد لدعم إيواء مجيع األطفال ضحايا البيع أو االجتار ودعـم تعـافيهم                  )ه(

  .والنفسي  البدين

  البيع واالستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي

اللجنـة  ومع ذلك، تشعر    . العنف اجلنسي على األطفال   ممارسة  ع خطة عمل ملكافحة     تالحظ اللجنة وض    - ٧٨
تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء   ماك. األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي يف الدولة الطرفتزايد عدد بالقلق إزاء 

كبار مدرسي الكتاتيب ، حيث يشتري األثرياء والشخصيات البارزة، وكذلك الزعماء و"الوهايا"يسمى   ماممارسة 
  . على نطاق واسعاً  هذه املمارسة مقبولة اجتماعين مبثابة حمظيات، ويبدو أّنات صغريات ليكُفتيالدينية، 

  :يلي  اتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  - ٧٩

  وضع التدابري التشريعية املناسبة وتعزيزها ملعاجلة قضايا االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي؛  )أ(
  اذ التدابري املناسبة لضمان سرعة مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسية يف حق األطفال؛اخت  )ب(
مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة حلماية األطفال من االسـتغالل اجلنـسي، ولتعـايف        )ج(

لة االستغالل  الضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً لنتائج املؤمتر العاملي األول والثاين والثالث املعين مبسأ             
 إضافة إىل نتائج مـؤمترات    ،٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، املعقود يف األعوام        

  .دولية أخرى بشأن هذه القضية
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  قضاء األحداث

تالحظ اللجنة مع االرتياح إنشاء دوائر إضافية تثقيفية ووقائية وقضائية وكذلك إنشاء دائـرة مركزيـة يف                   - ٨٠
تشعر بالقلق إزاء عدم توافر املوارد البشرية واملالية املخصصة حملاكم          إال أن اللجنة    . رّصنية ُتعىن حبماية القُ   الشرطة الوط 

كذلك لعدم وجود   و،  باألطفال املخالفني للقانون  متخصصة هتتم   ن ومؤسسات   وجود مربيّ وألن  األحداث املتخصصة،   
 بشأن إنـشاء حمـاكم      ١١- ٩٩من أن القرار رقم      أيضاًلقلق  وتشعر اللجنة با  .  لألطفال يف مراكز الشرطة    مواٍتحيز  

أن األطفال الذين تتراوح أعمـارهم      من  منها و اً  يغطي مجيع القضايا اليت يشكل القاصرون واألطفال جزء         الاألحداث  
والذين يشتركون يف ارتكاب جرائم مع الكبار ُيقدمون للمحاكمة أمام حمـاكم البـالغني، وقـد                سنة   ١٨ و ١٦بني  
  .عن بالغ قلقها من استمرار احتجاز األطفال يف نفس املكان مع البالغنياً وتعرب اللجنة جمدد. اإلعدامجهون عقوبة يوا

 سـيما   الحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قضاء األحـداث تنفيـذاً كـامالً، و                 - ٨١
دة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء عن قواعد األمم املتحالً  من االتفاقية، فض٣٩ و٤٠و) ب(٣٧  املواد

) مبادئ الرياض التوجيهيـة (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       ) قواعد بيجني (األحداث  
وتوصي اللجنة، على ). قواعد هافانا( من حريتهم احملرومنيوقواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية األحداث 

 حقـوق  بـشأن ) ٢٠٠٧(١٠لدولة الطرف، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم      وجه اخلصوص، بأن تقوم ا    
  :يلي  ا مب،الطفل يف قضاء األحداث

اختاذ خطوات فورية لوقف وإلغاء عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة، مبوجب القـانون،                )أ(
   سنة؛١٨يتعلق باجلرائم اليت يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن   مافي

  إىل احملاكمة يف أسرع وقت ممكن؛طرفاً فيها األطفال كون ايا اليت ي القضإحالة  )ب(
  عن الكبار يف مجيع مرافق االحتجاز؛ فصل األطفال بعلى وجه االستعجال   القيامضمان  )ج(
 اعتماد سياسة حتدد عقوبات بديلة للجاحنني األحداث، يف ذلك  ااختاذ مجيع التدابري الالزمة، مب  )د(

، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان      لضرورة القصوى وألقصر فترة ممكنة    ل  الاألطفال إ لضمان عدم احتجاز    
يف ذلك    ا مب ،توافق ظروف االحتجاز، يف حالة اللجوء إىل هذا اإلجراء، مع القانون واحترامها حلقوق الطفل             

حتجاز، وضمان أن   وقت احتجاز األطفال احملدد بعشر ساعات، وضمان عدم إساءة معاملة األطفال أثناء اال            
  املعايري الدولية الدنيا؛ب يف مرافق االحتجاز  السائدة الظروفتفي

تنظيم يف ذلك   ا برنامج واسع النطاق لبناء القدرات لفائدة أصحاب املصلحة، مب         تنفيذ توخي  )ه(
التقنيـة  االجتماعيني، من اجل تعزيز القدرات      األخصائيني  دورات تدريبية حمددة أللوية الشرطة، والقضاة و      

  ؛واملعارف بشأن نظم قضاء األحداث، وبدائل االحتجاز
التماس املساعدة التقنية وغريها من أشكال التعاون من فريق األمم املتحدة املـشترك بـني                 )و(

الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يشمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واليونيسيف،             
  .حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكوميةالسامية ملتحدة ومفوضية األمم ا



CRC/C/NER/CO/2 
Page 20 

 

  التصديق على الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان - ٩

علـى   ٢٠٠٣يف عام   صدقت  قد   الدولة الطرف     ومفادها أن  تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمها الوفد       - ٨٢
 أنحتثها على     ، لكنها طفال يف الرتاعات املسلحة   راك األ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشت      

يف ذلك اإلعالن الضروري امللزم ووصف   اموجب له بإرسال صك التصديق إىل األمني العام، مب  التقوم دون تأخري 
على التصديق  تشجع اللجنة الدولة الطرف  كما.  من الربوتوكول٣ من املادة ٢الضمانات املطلوبة مبوجب الفقرة 

"). بروتوكول مابوتو ("وكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص حبقوق املرأة يف أفريقيا            على بروت 
على تقدمي تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق           أيضاً  تشجع اللجنة الدولة الطرف     و

  .واد اإلباحيةالطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف امل

   املتابعة والنشر- ١٠

  املتابعة

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات تنفيـذاً              - ٨٣
كامالً بوسائل منها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الـوزراء، والربملـان، والـسلطات اإلقليميـة ودون      

  .يلزم من إجراءات بشأهنا  ماللنظر فيها واختاذ اإلقليمية، حسب االقتضاء، 

  النشر

توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الـدوري الثـاين                   - ٨٤
وذلك اليت اعتمدهتا اللجنة،    ) املالحظات اخلتامية (والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة          

يطّلع عليها اجلمهور العام، ومنظمات اجملتمع املـدين،          ما، كي )على سبيل املثال ال احلصر    (منها اإلنترنت   بوسائل  
  .ومجاعات الشباب، والفئات املهنية، واألطفال، هبدف إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية، وبتنفيذها ورصدها

   التقرير القادم- ١١

تقريرها الدوري الذي جيمع التقارير الثالث والرابع واخلامس يف تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي   - ٨٥
 صـفحة  ١٢٠وينبغي أالَّ يتجاوز عدد صفحات ذلك التقريـر    . ٢٠١٢أكتوبر  /موعد أقصاه تشرين األول   

كل مخس سـنوات    اً  وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بعد ذلك تقرير         ). CRC/C/118انظر  (عادية  
  .خاه اللجنةعلى النحو الذي تتو

ملتطلبات الوثيقة األساسية املوحـدة     اً  إىل تقدمي وثيقة أساسية وفق     أيضاًوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٨٦
املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، اليت وافق عليها االجتماع اخلامس املشترك بني جلـان              "الواردة يف   

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ه يوني/هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران

 -  -  -  -  - 


