األسم املتحدة

CRC/C/FRA/CO/5

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General
23 February 2016
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية على تقرير فرنسا الدوري

الخامس*

أولا -مقدمة
 -1نظرت اللجنة يف تقرير فرنسا الدوري اخلااس ) (CRC/C/FRA/5يف اجتماعيهاا 2063
و( 2065انظر  CRC/C/SR.2063و )2065املنعقدين يف  13و 14كاانن الثاين/ينااير ،2016
واعتم ا اادت ،يف اجتماعه ا ااا ( 2104انظ ا اار  )CRC/C/SR.2104املنعق ا ااد يف  29ك ا ااانن الث ا اااين/
يناير  ،2016املالحظات اخلتاسية التالية.
 -2وترح ا اللجنااة بتقاادم التقرياار الاادوري اخلاااس للدولااة الطاار وبااالردود اخلطيااة عل ا
قائمة املسائل ) ،(CRC/C/FRA/Q/5/Add.1مما مسح بفهم حالة حقنق الطفال يف الدولاة الطار
فهمااا أفضاال .وتعاار اللجنااة عاان تقاادير ا للح انار البن ااء ال ا ي أجااري س ا النفااد الرفي ا املسااتن
واملتعدد القطاعات للدولة الطر .

ثاني ا -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
-3

ترح اللجنة بالتصديق عل الصكنك التالية أو االنضمام إليها:

(أ)
يف عام 2016؛

الربوتنكاان االختياااري التفاقيااة حقاانق الطفاال املتعلااق باإجراء تقاادم البالغااات،

( ) الربوتنكا اان االختيا اااري امللحا ااق بالعها ااد الا اادوي اخلا ااا
واالجتماعية والثقافية ،يف عام 2015؛
(ج)
__________

*

اتفاقية حقنق األشخا

ذوي اإلعاقة وبروتنكنهلا االختياري ،يف عام 2010؛

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعني ( 29-11كانن الثاين/يناير .)2016
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(د)
-4

اتفاقية جمل أوروبا املتعلقة مبكافحة اإلجتار بالبشر ،يف عام .2008

حتيط اللجنة علما س التقدير باعتماد التدابري التشريعية التالية:

القانن املتعلاق بتحادي النظاام الصاح ،،الا ي صانت عليا اجلمعياة النطنياة
(أ)
يف  17كانن األو /ديسمرب 2015؛
( ) القا ااانن رقا اام  873-2014امل ا ا ر آ /أغسا ااط  ،2014بش ا ا املسا اااواة
احلقيقية بني اجلنسني؛
(ج) القاانن رقاام  595-2013املا ر متنز/ينليا  ،2013بشا تنظاايم وختطاايط
إصالح املدارس العاسة؛
(د) القانن رقم  711-2013امل ر آ /أغساط  ،2013الا ي أعااد تعريا
اإلجتار باألشخا سن أجل حتسني استيعا خمتل أشكا االستغال  ،مبا يف ذلا تلا الاي
مت األطفا ؛
(ه) القانن رقم  301-2012امل ر آذار/ساارس  ،2012بشا نقال املعلنساات
املتعلقة برصد األطفا املعرضني للخطر.
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وترح اللجنة بالتدابري امل سسية والسياساتية التالية:

إنشاااء اجملل ا األعل ا لألساارة والطفنلااة واملساانني داخاال سكت ا رئااي الاانزراء
(أ)
يف  28كانن األو /ديسمرب 2015؛
( ) االتفاااق املش ا ك بااني الاانزارات بش ا املساااواة بااني الفتيااات والفتيااا والنساااء
والرجا يف النظام التعليم.2018-2013 ،،
(ج)

خطة العمل العاملية للف ة  2017-2015املتعلقة حبماية األطفا ؛

(د)

خطة العمل النطنية للف ة  2016-2014بش سكافحة اإلجتار بالبشر.

ثالثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -تدابير التنفيذ العامة (المواد  4و 42و))6(44
التوصيات السابقة للجنة
 -6توصــي اللجنــة ب ـ تعتمــد الدولــة الطــرف جمي ـ التــدابير الالزمــة لمعالجــة تل ـ
التوصـيات الســابقة التـي نُفــذت جزئيـا أو لـ تن ّفـذ بشـ ل كـاف أو لـ تن ّفـذ علــى اإلطــالق
( CRC/C/FRA/CO/4و ،)Corr.1مثـ ــل تل ـ ـ المتعلقـ ــة بالعقوبـ ــة البدني ـ ـة ،والس ـ ـ الـ ــدنيا
للمســلولية ،ونظــام قضــا األحــدا واألطفــا المهــاجري غيــر المصــبوبي  ،وت ســف علــى
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وجــه الخصــو أ الدولــة الطــرف لـ تســب تبفظهــا علــى المــاد  30وإعالنيهــا بشـ
المادتي  6و.40
التشريعات
 -7تشااعر اللجنااة بااالقلق لعاادم اإلقارار بتلقائيااة التنفيا ساان لعاادد حماادود جاادا ساان أحكااام
االتفاقية ،وأل املبادئ واحلقنق املكرسة فيها ليس سدرجاة علا النحان الناجا يف التشاريعات
النطنية.
 -8ت ــرر اللجنــة توصــيتها إلــى الدولــة الطــرف بضــما انطبــاق جميـ أح ــام التفاقيــة
على كامل أراضي الدولة الطرف وب يـتم األفـراد الحتجـا بهـا فـي المبـاك الوطنيـة
على جمي المستويات (انظر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقر .)11
السياسات والستراتيجيات الشاملة
 -9تشااعر اللجنااة بااالقلق إزاء عاادم إح اراز تقاادم كااا يف حتديااد سياسااة سسااتداسة شاااسلة
لتنفي ا مجي ا احلقاانق املنصاان عليهااا يف االتفاقيااة ،وإزاء عاادم وجااند أ اادا قابلااة للقياااس يف
خمتل اس اتيجيات الطفنلة املعمن هبا حاليا لد الدولة الطر .
 -10توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بمواصــلة جهودهــا الراميــة إلــى وض ـ سياســة شــاملة
بشـ األطفــا وتنفيـذها ،بالتشــاور مـ األطفــا ومنظمــات المجتم ـ المــدني ،مـ التركيــز
عل ــى معالج ــة التفاوت ــات المتزاي ــد  .كم ــا توص ــي اللجن ــة الدول ــة الط ــرف بتص ــمي وتنفي ــذ
استراتيجية تتضم العناصر الالزمـة لتنفيـذها ،بمـا فـي ذلـ تبديـد أهـداف قابلـة للقيـا ،
وإطار زمني ،والموارد البشرية والتقنية والمالية ال افية.
التنسيق
 -11ترحا اللجنااة بإنشاااء اجملل ا األعل ا لألساارة والطفنلااة واملساانني ولكنهااا ال تالا تشااعر
بااالقلق إزاء أوج ا التفاااوت يف تنفي ا االتفاقيااة يف سقاطعااات وأقاااليم سااا وراء البحااار والثغ ارات يف
القدرة عل التنسيق.
 -12توصي اللجنة ب ت فل الدولة الطرف تزويـد آليـة التنسـيق بوليـة واضـبة وسـلطة
ومــوارد كافيــة لتنســيق جميـ األنشــطة المتصــلة بتنفيــذ التفاقيــة علــى مســتو القطاعــات،
والصعد الوطنية واإلقليمية والمبلية ،بما في ذل في مقاطعات وأقالي ما ورا الببار.
تخصيص الموارد
 -13رغاام ضااخاسة االسااتثمارات العاسااة يف األطفااا  ،فااإ اللجنااة تعاار عاان قلقهااا إزاء عاادم
اإلنصااا يف ختصااي بع ا امل انارد يف الدولااة الطاار  ،وال ساايما لألطفااا ال ا ين يعيشاان يف
أوضااا التهمااي وملقاطعااات وأقاااليم سااا وراء البحااار ،وخاصااة يف جلياارة ساااينت .و اا ،ال ت الا
تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم يف إجراء حتليل ستسق للميلانية.
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 -14توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
وضـ ـ عملي ــة ميزنـ ـة تراع ــي احتياج ــات األطف ــا بص ــور كافي ــة وتب ــدد
(أ )
مخصص ــات واض ــبة لألطف ــا ف ــي القطاع ــات والهيئـ ـات ذات الص ــلة ،وتش ــمل ملشـ ـرات
مبدد ونظام تتب ؛
( ) زيـ ــاد الميزانيـ ــة المخصصـ ــة للقطاعـ ــات الجتماعيـ ــة ،ولألطفـ ــا الـ ــذي
يعيشو في أوضاع م البرمـا  ،مثـل أطفـا الغجـر ،واألطفـا المهـاجري  ،بمـا فـي ذلـ
ملتمسو اللجو والالجئو  ،واألطفا في مايوت وسائر مقاطعات وأقالي ما ورا الببار؛
(ج) ضــما إج ـرا رصــد وتقيــي فعليــي لمــد فعاليــة وكفايــة وإنصــاف توزي ـ
الموارد المخصصة لتنفيذ التفاقية.
جم البيانات
 -15حتاايط اللجنااة علمااا باملعلنسااات الااي قاادستها الدولااة الطاار يف ردود ااا اخلطيااة ،لكنهااا
تشااعر ب االقلق أل البيانااات املنونقااة املصاانفة بش ا العديااد ساان جماااالت االتفاقيااة سااا زال ا غااري
ستنفرة ،وأل اإلحصاءات العاسة سا زال جملأة وغري كافية.
 -16ت رر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولـة الطـرف بتبسـي نظامهـا لجمـ البيانـات
ليشــمل جميـ مجــالت التفاقيــة (انظــر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقــر  .)21وعــالو
على ذل  ،توصي اللجنة باستخدام البيانات والملشـرات التـي جمعتهـا السـلطات اإلداريـة
المختلفــة فــي صــياغة السياســات والب ـرام والمشــاري ورصــدها وتقييمهــا م ـ أجــل تنفيــذ
التفاقية تنفيـذا فعـالا وتمتّـ األطفـا ببقـوقه  .وتوصـي اللجنـة كـذل بـ تراعـي الدولـة
الطــرف اإلطــار المفــاهيمي والمنهجــي الــوارد فــي تقريــر مفوض ـية األم ـ المتبــد الســامية
لبقــوق اإلنســا بعنــوا "ملش ـرات حقــوق اإلنســا  :دليــل للقيــا والتنفيــذ" ،وذل ـ فــي
سياق تبديد المعلومات اإلحصائية وجمعها ونشرها.
الرصد المستقل
 -17تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية املنارد املخصصة للمداف عن األطفاا وعادم باروز
دوره ضامن إطاار املااداف عان احلقانق ،وأل الدولااة الطار ال تتشااور بصاافة سنتظماة سا املااداف
عن األطفا بش سشاري القنانني الي ت ور عل حقنق األطفا وال تتاب تقاريره وتنصايات مباا
في الكفاية.
 -18توصي اللجنة الدولـة الطـرف بضـما مـا ي فـي مـ المـوارد الخاصـة باألطفـا مـ
أجل زيـاد بـروز دور المـداف عـ األطفـا وقدرتـه علـى تنفيـذ وليتـه .كمـا تشـج اللجنـة
الدولــة الطــرف علــى التشــاور بصــور منتظم ـة م ـ المــداف ع ـ األطفــا واللجنــة الوطنيــة
الستشارية لبقوق اإلنسا .
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النشر والتوعية والتدري
 -19ترحا اللجنااة باااجلهند الااي تبا هلا الدولااة الطاار لنشاار املعلنسااات وزيااادة الاانع ،وتاانفري
التاادري بشا االتفاقيااة ،لكنهااا ال تالا تشااعر بااالقلق أل األطفااا وعاسااة السااكا والساالطات
العاس ااة ال تع اار ش ااي ا ي ا كر ع اان االتفاقي ااة وحمتنياهت اا .وتش ااعر اللجن ااة ب ااالقلق أيض ااا أل سعظ اام
األطفا ال يتلقن تعليما وافيا يف جما احلقنق املكفنلة هلم .
 -20توصي اللجنة بـ تجعـل الدولـة الطـرف بـرام التوعيـة بشـ التفاقيـة إلزاميـة فـي
المدار  ،وأ تضم التدري ال افي للمعلمي في هـذا الصـدد ،وتقـوم ببمـالت تثقيفيـة
وطنيـة بشـ ل منـتظ  .كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بنشـر التفاقيـة علـى أوسـ نطـاق
مم بي األطفا وجمي العاملي م األطفا أو م أجله .
حقوق الطفل وقطاع األعما التجارية
 -21تالح ا ا اللجنا ااة أ بع ا ا الشا ااركات الفرنسا ااية املتعا ااددة اجلنسا اايات متا ااارس املس ا ا ولية
االجتماعيااة امل سسااية الطنعيااة عل ا فروعهااا األجنبيااة .بيااد أن اا تشااعر بااالقلق ساان عاادم كفايااة
املعلنسااات عاان التاادابري الااي اختا هتا الدولااة الطاار وتنااني اختاذ ااا لتنظاايم أنشااطة الشااركات الااي
تعماال يف إطااار واليااة الدولااة الطاار أو رقابتهااا لضااما اح ا ام حقاانق الطفاال يف العمليااات الااي
تقاانم هبااا خااارج أراضاا ،الدولااة الطاار  .وتشااعر بااالقلق بنج ا خااا إزاء احلاااالت الااي أسااهم
فيها فرو الشركات الفرنسية بشكل سباشار يف انتهااك حقانق الطفال ،مباا يف ذلا األنشاطة الاي
تقنم هبا شركات املطاط يف كمبنديا.
 -22في ضو تعليقها العام رق  )2013(16بش التزامات الدولة فيمـا يتعلـق بتـ ثير
قطاع األعما التجارية على حقوق الطفل ،توصي اللجنة ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
وض ـ إط ــار تنظيم ــي واض ـ للص ــناعات العامل ــة تب ـ الولي ــة القض ــائية
(أ)
للدولــة الطــرف ورقابتهــا ،لضــما أل تــلثر أنشــطتها ســلب ا علــى حقــوق اإلنســا أو تعـ ّـر
المعايير البيئية وغيرها م المعايير للخطر ،وبصور خاصة ما يتعلق منها ببقوق الطفل؛
( ) ضما تنفيذ الشركات للمعايير الدولية بصور فاعلـة ،بمـا فـي ذلـ تلـ
المتعلقة ببقوق اإلنسا والبيئـة والصـبة ،وضـرور إيـال العنايـة الواجبـة فـي هـذا الصـدد،
ووجود وسائل فعالة لمراقبة التنفيذ وإنزا العقوبات بش ل مناس وتوفير سبل النتصاف
عند حدو انتهاكات؛
(ج) التبقيق الشامل في أوجـه القصـور المبتملـة فـي الوفـا بهـذ اللتزامـات
م جان الشركات الفرنسية أو فروعها العاملة في الخار .
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با  -المبادئ العامة (المواد  2و 3و 6و)12
عدم التمييز
 -23ترح اللجنة باجلهند الي تب هلا الدولة الطر ملكافحة التمييل .بياد أناا تشاعر باالقلق
إزاء اسااتمرار التميياال علا أساااس ناان اجلاان أو اهلنيااة اجلنسااية أو اإلعاقااة أو األصاال القاانس ،أو
األصل االجتماع ،واالقتصادي أو غري ذل سان األسابا  .كماا تعار عان قلقهاا إزاء اساتمرار
التمييل العنصري ضد أطفا الغجر ووصمهم .وتشعر اللجناة باالقلق أيضاا أل خطاة العمال سان
أجال املسااواة ،الاي حلا حمال برنااس ""( "ABCD of Equalityسباادئ املسااواة") ،قاد وضاع
ب ادو سشاااركة األطفااا  ،وألنااا ال تسااتهد حتدياادا األطفااا وتفتقاار إىل أ اادا قابلااة للقياااس
وإىل إطار زسين.
 -24ت ــرر اللجنــة توصــيتها الســابقة وتبـ الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا الراميــة
إلــى تعزيــز ثقافــة المســاوا والتســام والحت ـرام المتبــاد م ـ أجــل من ـ التمييــز المســتمر
وم افبته والت كـد مـ أ جميـ حـالت التمييـز ضـد األطفـا وفـي جميـ قطاعـات المجتمـ
ق ــد عولجـ ـ معالج ــة فعال ــة (انظ ــر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفق ــر  .)31كم ــا توص ــي
اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى التصـدي للقوالـ النمطيـة لنـوع الجـنس ،بمـا
في ذل في إطار خطة العمل م أجل المساوا  ،التي تتضم أهدافا قابلة للقيا وإطـارا
زمنيـا وتســتهدف تبديــدا األطفــا فــي جميـ مســتويات التعلــي  ،وإلــى جعــل التــدري ذي
الصلة للمربي إلزامي ا.
مصال الطفل الفضلى

 -25تالحا ا اللجن ااة سا ا التق اادير أ سب اادأ سصا ااحل الطف اال الفض اال ق ااد أو ااري علا ا املس ااتن
الدساتنري وأ حمكماة الانق ) (Cour de Cassationوجملا الدولاة ) (Conseil d’Étatقاد تبنياا
سنقفا سش كا يف ا الصادد .بياد أ اللجناة تشاعر باالقلق أل ا ا احلاق مل يادس بقادر كاا
يف املمارس اة العملي ااة ومل ي ااتم دائم ااا تقييم ا وحتدي ااده كم ااا جيا ا يف مجي ا اإلج اراءات والقا ارارات
احلكنسيااة ،مبااا يف ذل ا س اان خااال اش ا اط إج اراء دراسااات تقياايم سساابقة س اان أجاال تقياايم أو اار
سشاري القنانني احلكنسية واالستثمارات العاسة.
 -26في ضو تعليقها العام رقـ  )2013(14المتعلـق ببـق الطفـل فـي إيـال العتبـار
األو لمصالبه الفضلى ،توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا لضـما مراعـا هـذا
البــق علــى النبــو الواج ـ وتفســير وتطبيقــه بمــا يتســق م ـ جمي ـ اإلج ـرا ات والق ـرارات
التش ـريعية واإلداريــة والقضــائية ،وم ـ جمي ـ السياســات والب ـرام والمشــاري التــي تتعلــق
باألطفا وتلثر فيه  ،بما في ذل م خال دراسات أثرها على حقوق الطفل.
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البق في البيا والبقا والنمو
 -27تشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم وجند إحصاءات رمسياة ولنجاند تقاارير تفياد با ساا يقادر
بطفلااني مينتااا كاال ياانم يف الدولااة الطاار  ،رمبااا نتيجااة للعن ا املناالي .كمااا تشااعر اللجنااة ببااالغ
القلااق ألنا  ،يف احلاااالت الااي يتاانرط فيهااا آباااء أدينانا بارتكااا جارائم خطاارية ،سنهااا القتاال ،ضااد
واحد أو أكثر سن أطفاهلم ،وال يلالن يشكلن خطرا عل األطفاا البااقني ،فاإ الدولاة الطار
تعطاا ،األولنيااة للحفااا عل ا الااروابط األس ارية عل ا حسااا املصاااحل الفضاال للطفاال ،وتساامح
هل الء اآلباء باالحتفاا حبقانقهم األبنياة ،سعرضاة با ل للخطار حاق أطفااهلم اآلخارين يف احليااة
والبقاء والنمن.
 -28توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
اعتمــاد جمي ـ التــدابير الالزمــة لمن ـ هــذ الظــاهر فــي ضــو المبــادرات
(أ)
العديد  ،بما في ذل الدراسات التشخيصـية ،التـي اضـطلع بهـا مـ أجـل فهـ ومعالجـة
حالت وفا األطفا الناجمة ع إسا المعاملة؛
( ) وض شرط ينطبق على جمي القضا للقيـام بشـ ل منهجـي بإثـار مسـ لة
إلغا المسلولية الوالدية في البالت التـي يتـورط فيهـا آبـا أدينـوا بارت ـا جـرائ خطيـر
ضــد واحــد أو أكثــر مـ أطفــاله  ،ويبــي صـراحة فــي القــانو أ المصــال الفضــلى للطفــل
يج أ تسود أي اعتبار آخر في هذ القرارات.
احترام آرا الطفل
 -29ترح ا اللجنااة باااجلهند الااي تب ا هلا الدولااة الطاار لضااما اح ا ام آراء الطفاال ،لكنهااا
ال ت الا تشااعر بااالقلق إزاء التقاادم الض ا يل احملاارز يف ضااما وتنفي ا اح ا ام آراء الطفاال عل ا حناان
سنهج ،يف مجي الساياقات ذات الصالة باحليااة .وتشاعر اللجناة باالقلق أل االساتما إىل الطفال
يف اإلجاراءات القانننياة خيضا لطلا خطاا ،،وأل القضااة يرفضان ا ه الطلبااات ألناا سكتنباة
خبط رديء .كما تعر عن قلقها أل األطفا ال ين يعيشن أوضاعا شة أو املهمشني ،سثال
األطف ااا الا ا ين يندع اان يف احلج اال اإلداري واألطف ااا ذوي اإلعاق ااة ،ال يستش ااارو يف أغلا ا
األحيا يف املسائل الي تعنيهم.
 -30فــي ضــو تعليقهــا العــام رقـ  )2009(12بش ـ حــق الطفــل فــي الســتماع إليــه،
توصي اللجنة ب ت فل الدولة الطـرف لجميـ األطفـا  ،بمـ فـيه أولئـ الـذي يعيشـو
شة أو المهمشو  ،التمتـ تمتعـ ا كـامالا ببـق الطفـل فـي السـتماع إليـه ،ل سـيما
أوضاع ا ه ّ
فــي اإلجـرا ات والق ـرارات القضــائية واإلداريــة .وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بوضـ نظ ـ
و/أو إج ـرا ات لمشــاركة األطفــا  ،وتــدري العــاملي الجتمــاعيي والســلطات اإلداريــة أو
القضائية ،وتقدي الدع م قبل شخص متخصص (مبامي ،أو مسـلو إداري مخصـص،
أو عامل اجتماعي) .كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
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وض ـ ســبل فعالــة آلرا األطفــا فــي الســتماع إلــيه وتقــدي معلومــات
(أ )
مناسبة ألطفا ع هذ القنوات؛
( ) تنفيــذ بـرام وأنشــطة توعيــة لتعزيـز مشــاركة جميـ األطفــا داخــل األســر
والمجتمـ ـ والم ــدار  ،مـ ـ إي ــال األطف ــا ال ــذي يعيش ــو أوض ــاعا هش ــة أو المهمش ــي
اهتماما خاصا.

جي  -البقوق والبريات المدنية (المواد  7و 8و)17-13
تسجيل المواليد والجنسية
 -31ترح ا ا اللجنا ااة بق ا ارار حمكما ااة الا اانق امل ا ا ر  3متنز/ينلي ا ا  2015بش ا ا االع ا ا ا
والتسا ااجيل القا ااانننيني لألطفا ااا املنل ا اندين ألسها ااات با ااديالت وب ا االقرار الصا ااادر يف  12كا ااانن
األو /ديساامرب  2015عاان جمل ا الدولااة ملاانح اجلنسااية هل ا الء األطفااا  .بيااد أ اللجنااة تشااعر
بااالقلق إزاء عاادم االتساااق بااني سكاتا التسااجيل يف إصاادار شااهادات اجلنسااية .كمااا أنااا تشااعر
بالقلق إزاء عدم كفاية تسجيل األطفا املنتمني إىل السكا اهلنند األساريكيني والبنشاينينج ،يف
سقاطعات وأقاليم سا وراء البحار ،األسر ال ي يعرقل ممارستهم حلقنقهم.
 -32توصـي اللجنـة الدولــة الطـرف بـ تعـال التباينــات القائمـة بــي م اتـ التســجيل،
وأ تص ـ ّدق علــى التفاقيــة األوروبيــة بش ـ الجنســية لعــام  1997واتفاقيــة مجلــس أوروبــا
لعام  2009بش تفادي وقوع حـالت انعـدام الجنسـية فـي سـياق خالفـة الـدو  .وت ـرر
اللجنة توصيتها السابقة وتب الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا لضـما تسـجيل جميـ
األطفـا عنـد الـولد فـي مقاطعـات وأقــالي مـا ورا الببـار ،ول سـيما فـي غيانـا الفرنســية،
بطـ ـ ــرق منهـ ـ ــا النظـ ـ ــر فـ ـ ــي تمديـ ـ ــد الفتـ ـ ــر الزمنيـ ـ ــة لتسـ ـ ــجيل المواليـ ـ ــد الجـ ـ ــدد (انظـ ـ ــر
 CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقر .)42
حق األطفا في معرفة والديه والتمت برعايته
 -33ت رر اللجنة توصياتها بش اتخاذ جمي التدابير المناسبة لإلعمـا ال امـل لبـق
الطفــل فــي معرفــة والديــه وأخوتــه البيولــوجيي  ،وتب ـ الدولــة الطــرف علــى اتخــاذ التــدابير
الالزمة لتسـجيل جميـ المعلومـات عـ الوالـد (الوالـدي ) وحفظهـا ،كـي يتسـنى للطفـل أ
يعرف ،قدر اإلم ـا وفـي الوقـ المناسـ  ،والديـه (انظـر  CRC/C/FRA/CO/4و،Corr.1
الفق ــر  .)44كم ــا توص ــي اللجن ــة الدول ــة الطـ ــرف ب ــالنظر ف ــي إلغ ــا ش ــرط موافقـ ــة األم
البيولوجيــة لل شــف ع ـ هويتهــا وبزيــاد جهودهــا الراميــة إلــى التصــدي لألســبا الجذريــة
التي تدف الوالدي إلى اختيار اللجو إلى الولد السرية.
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حرية التعبير وت وي الجمعيات والتجم السلمي
 -34تشااعر اللجنااة بااالقلق أل التش اريعات ال ت الا حتااد ساان احلااق يف حريااة التعبااري وتكاانين
اجلمعيات والتجم السلم ،لألطفا حت سن  16سنة.
 -35ت ـرر اللجنــة توصــيتها السـابقة (انظــر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقــر )49
وتوصــي الدولــة الطــرف باتخــاذ تــدابير ،بمــا فيهــا ذات الطــاب القــانوني ،لضــما البــق فــي
حرية التعبير وت وي الجمعيات والتجم السلمي لألطفا م جمي األعمار ،على النبـو
المنصو عليه في التفاقية.
البق في الخصوصية
 -36ال تالا اللجناة تشاعر بااالقلق إزاء تعادد قناعاد البياناات املتعلقااة جبما وختالين واسااتخدام
البيانات الشخصية لألطفا لف ات طنيلة ،وأل األطفاا ووالاديهم ليسانا علا علام كاا سان
السلطات التعليمية حبقنقهم يف االع اض عل تساجيل البياناات الشخصاية أو النصان إليهاا أو
تصحيحها أو حمن ا.
 -37ت رر اللجنة توصيتها ب تقوم الدولة الطرف حصرا بإدخا المعلومات الشخصية
غيــر المبــدد فــي قواعــد البيانــات (انظــر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقــر  .)21كمــا
توصـي اللجنـة الدولــة الطـرف باعتمــاد التـدابير الالزمـة ل ــي يـتم األطفــا ووالـديه مـ
الطالع على النبو الواج على حقوقه في العترا على تسجيل البيانات الشخصية
أو الوصو إليها أو تصبيبها أو مبوها.
البصو على المعلومات المناسبة
 -38ترح اللجنة باجلهند الي تبا هلا الدولاة الطار حلماياة األطفاا سان املعلنساات الضاارة
الا اناردة يف وس ااائط اإلع ااالم والش اابكات الرقمي ااة ،لكنه ااا تش ااعر سا ا ذلا ا ب ااالقلق إزاء اس ااتمرار
اسا ااتغال اجلنان ا ا اجلنسا ااية لصا اانر األطفا ااا اسا ااتغالال سفرطا ااا ،وخباصا ااة الفتيا ااات ،يف وسا ااائط
اإلعالم .وتشعر بالقلق إزاء عدم وجند إطار تنظيما ،يف النقا احلاضار حلماياة األطفاا مماا ان
غااري سناسا ساان وسااائط اإلعااالم واحملتاان الرقماا ،،وأل العديااد ساان النسااائل الااي تاانظم وصاان
األطفاا إىل املعلنسااات غااري املالئماة علا شاشااات التلفلياان وشابكة اإلن نا واهلناتا ال كيااة،
سثل الضنابط النالدية ،ليس فعالة يف املمارسة العملية.
 -39فــي ضــو اســتنتاجات يــوم المناقشــة العامــة بشـ وســائط اإلعــالم الرقميــة وحقــوق
الطفــل فــي عــام  ،2014وتماشــيا مـ حــق الطفــل فــي الوصــو إلــى المعلومــات المناســبة،
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
تنفيذ اللوائ التـي تبظّـر اسـتخدام الصـور الجنسـية لألطفـا فـي وسـائط
(أ)
اإلعـالم أو فـي تسـويق المنتجـات أو ألغـرا أخـر  ،واتخـاذ تـدابير فعالـة لمراقبـة وصــو
األطفا إلى المعلومات الرقمية غير المناسبة؛
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( ) تعزيز التوعيـة واإلعـالم وبـرام التعلـي لتوعيـة األطفـا واآلبـا والجمهـور
عموما بش الفر والمخاطر المتصلة باستخدام الوسائط الرقمية وت نولوجيا المعلومات
والتصالت.

دا  -العنف ضد األطفا (المواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39
التعذي وغير م ضرو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 -40تش ااعر اللجنا ااة با ااالقلق إزاء ح اااالت سا اانء سعاسلا ااة األطف ااا ذوي اإلعاقا ااة املا ااندعني يف
س سس ااات وع اادم كفاي ااة الرص ااد املس ااتقل هل ا ه امل سس ااات .ويس اااور ا القل ااق بنج ا خ ااا أل
العاسلني يف بع احلاالت ممن يشجبن سنء املعاسلاة ياتهمان بالتشاهري ويادانن علا ساا يقاا ،
بينما يندر تقدم اجلناة إىل العدالة عل الرغم سن األدلة املسجلة بالفيدين .ويساور اللجناة القلاق
ك ل أل أسلن "الل " (ل الطفل بشراش باردة سبللة) ،و ن سا يرق إىل سنء املعاسلاة،
مل حيظر قانننا ويقا إن ال يلا ميارس عل بع األطفاا الا ين يعاانن سان اضاطرابات طيا
التنحد.
 -41تب ـ ّ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــاد المبــادرات الراميــة إلــى فه ـ األســبا
الجذرية لسو معاملة األطفا في الملسسات ومنعها وم افبتها ،وعلى:
إنشــا آليــات للمراقبــة ت ــو قــادر علــى القيــام بعمليــات تفتــي
(أ)
ومنتظمة وفعالة للملسسات؛

مســتقلة

( ) إج ـرا تبقيــق شــامل وفــوري فــي أي ادعــا ات بســو المعاملــة ،وتقــدي
الجنا إلى العدالة ،وتوفير الرعاية والتعافي وإعاد اإلدما والتعويض لألطفا الضبايا؛
(ج) إنش ــا نظـ ـ وخ ــدمات إب ــال مالئم ــة لألطف ــا  ،بم ــا ف ــي ذلـ ـ القن ــوات
السرية للتنديد ببالت سو المعاملـة والبمايـة مـ األعمـا النتقاميـة ،ول سـيما بالنسـبة
لألطفا وأسره والموظفي ؛
ـف" األطفــا وأي ش ـ ل آخــر م ـ
(د) فــر حظــر قــانوني علــى ممارســة "لـ ّ
أش ا الممارسة التي ترقى إلى سو المعاملة.
تبرر الطفل م كافة أش ا العنف
 -42ترح ا اللجنااة باملبااادرات املعتماادة ساان أجاال حتسااني التعاار عل ا األطفااا املعرضااني
جلمي أشكا العن وستابعتهم .بيد أ اللجنة تشاعر باالقلق إزاء عادم وجاند اسا اتيجية شااسلة
للتصاادي جلمي ا أشااكا العن ا ضااد األطفااا  ،وإزاء ارتفااا وتلايااد عاادد حاااالت العنا املناالي
والعن القائم عل أساس اجلن يف الدولة الطر  .وتعر اللجنة عن قلقها أيضا إزاء سا يل:،
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انعا اادام املبا ااادئ التنجيهيا ااة والربوتنكا اانالت وآليا ااات اإلحالا ااة املرجعيا ااة املنحا اادة
(أ)
لضحايا العن سن األطفا أو الشهند علي  ،وعدم كفاية أعما التنسيق والتدري للمسا ولني
العاسني العاسلني سا األطفاا  ،ال سايما للكشا عان حااالت االشاتباه يف العنا ضاد األطفاا
أو اإلبالغ عنها أو اختاذ اإلجراءات بش نا أو إحالتها؛
( ) أوج ا القصاانر والتفاوت اات الكب ارية يف مجي ا أحناااء اإلقلاايم يف املباااين الااي ت ا وي
األطفا ضحايا العن املنلي وتقدم املساعدة الطبية والنفسية لألطفا الضحايا؛
(ج) عدم كفاية سباادرات التنعياة يف املادارس فيماا يتعلاق حبقانق الطفال ،وال سايما
احلق يف احلماية سن العن  ،مبا يف ذل املضايقة وال ي ؛
(د) الرف اااه الب اادين والعقل اا ،وتنمي ااة األطف ااا املعرض ااني للعنا ا  ،مب ااا يف ذلا ا علا ا
شاشات التلفلين ويف عروض سعينة ،سثل سصارعة الثريا .
 -43باإلشار إلى التعليق العام رق  )2011(13للجنـة بشـ حـق الطفـل فـي التب ّـرر
م جمي أش ا العنف وإلى خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030توصي اللجنـة الدولـة
الطرف باإلسـراع فـي اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة لمنـ وم افبـة جميـ أشـ ا العنـف ضـد
األطفـا  ،فـي إطـار السياسـة العامـة لبمايـة الطفــل .كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بمــا
يلي:
إنشا قاعد بيانات وطنية لجميـ حـالت العنـف ضـد األطفـا  ،بمـا فـي
(أ)
ذلـ حــالت ســو المعاملــة ،والعتــدا الجنســي واإلهمــا  ،والعنــف المنزلــي ،والمضــايقة
والترهي ؛
( ) وضـ ـ ـ المب ـ ــادئ التوجيهي ـ ــة والبروتوك ـ ــولت وآلي ـ ــات اإلحال ـ ــة المرجعي ـ ــة
المالئمة لألطفا ضبايا العنف أو الشهود عليه وضما تطبيقها المتسق في جمي أنبا
الدولة الطرف؛
(ج) تم ي األطفا م حماية أنفسه وأقرانه م العنف ع طريق التوعية
ببقـوقه وتطـوير مهـاراته الجتماعيـة ،إضـافة إلـى وضـ اسـتراتيجيات التم ـي المناسـبة
ألعماره ؛
(د) زي ــاد تعزي ــز التوعي ــة وبـ ـرام التعل ــي  ،بم ــا ف ــي ذلـ ـ تنظ ــي حم ــالت،
بمشاركة األطفا ؛
(ه) ضــما وصــو جمي ـ األطفــا ضــبايا العنــف إلــى المالج ـ والخــدمات
الوقائية م أجل تعافيه وإعاد إدماجه في المجتم ؛
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(و) زيــاد الجهــود الراميــة إلــى تغييــر التقاليــد والممارســات العنيفــة التــي تــلثر
ســلبا علــى رفــا األطفــا  ،بمــا فــي ذلـ مـ خــال منـ حضــور األطفــا عــرو مصــارعة
الثيرا والعرو المرتبطة بها.
العقوبة البدنية
 -44ت ــرر اللجنــة توصــيتها إلــى الدولــة الطــرف ب ـ تبظ ـر ص ـراحة العقوبــة البدني ـة فــي
جمي األماك  ،بما في ذل داخل األسر وفـي المـدار وفـي أمـاك رعايـة األطفـا وفـي
ملسســات الرعايــة البديلــة (انظــر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقــر  .)58وفــي ضــو
التعليــق العــام رق ـ  )2006(8للجنــة بش ـ حــق الطفــل فــي البمايــة م ـ العقوبــة البدنيــة
وغيرهـا مـ أشـ ا العقوبـة القاسـية أو المهينــة ،تـذ ّكر اللجنـة الدولــة الطـرف ب نـه ل يم ـ
تبرير العنف ضد األطفـا  ،وأ العقوبـة البدنيـة تعتبـر شـ الا مـ أشـ ا العنـف ،مهـي فـي
جمي البالت ويم منعه ،وتبـ الدولـة الطـرف علـى تعزيـز األسـالي اإليجابيـة وغيـر
العنيفــة والتشــاركية لتنشــئة األطف ـا والنضــباط ،بمــا فــي ذلـ م ـ خــال حمــالت تثقيــف
الجمهور.
العتدا ات الجنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى
 -45تشااعر اللجنااة بقلااق بااالغ إزاء ادعاااءات تاانرط جنااند فرنساايني يف اعتااداءات جنسااية علا
األطفا يف مجهنرية أفريقيا النسط  ،وتشري إىل أ التحقيقات األولية ال تلا سستمرة .وت سا
اللجنااة لاارد الدولااة الطاار ب ا التاادابري الراسيااة إىل محايااة األطفااا الضااحايا والشااهند عل ا ا ه
اجلرائم ال تعترب ضرورية (انظر  ،CRC/C/FRA/Q/5/Add.1الفقرة .)173
 -46توصــي اللجنــة ب ـ ت فــل الدولــة الطــرف التبقيــق بســرعة وفعاليــة فــي الدعــا ات
المتعلقة بتورط جنود فرنسـيي فـي العتـدا والسـتغال الجنسـيي لألطفـا فـي جمهوريـة
أفريقيا الوسطى وأ تت مقاضا الجنـا  .وتبـ اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النخـراط فـي
التـ ــدابير المتعلقـ ــة برعايـ ــة األطفـ ــا الضـ ــبايا ودعمه ـ ـ  ،بمـ ــا فـ ــي ذل ـ ـ الـ ــدع النفسـ ــي
والجتماعي ،والتعويضات النقدية أو غيرها م التعويضات .وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف
بتعزيز التدابير الوقائية التي ت فل احترام حقوق الطفل وحمايتها.
ممارسات ضار
 -47تشري اللجنة س التقدير إىل التقدم الا ي أحرزتا الدولاة الطار يف القضااء علا تشاني
األعض اااء التناس االية لإلن ااا  ،لكنه ااا سا ا ذل ا تش ااعر ب ااالقلق أل العدي ااد س اان الفتي ااات س ااا زل اان
يتعرضاان للخطاار والحتمااا جتاادد الظااا رة .كمااا يساااور اللجنااة القلااق إزاء إخضااا أطفااا ساان
حاسل ،صفات اجلنسني جلراحات وعالجات طبية أخر غري ضرورية ونائية.
 -48وباإلش ــار إل ــى التوص ــية العام ــة المش ــتركة/التعليق الع ــام رقـ ـ  31للجن ــة المعني ــة
بالقض ــا عل ــى التميي ــز ض ــد المـ ـرأ والتعلي ــق الع ــام رقـ ـ  18للجن ــة حق ــوق الطف ــل بشـ ـ
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الممارســات الضــار  ،توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بجم ـ البيانــات بغيــة فه ـ مــد هــذ
الممارس ــات الض ــار ببيـ ـ يتس ــنى تبدي ــد األطف ــا المعرض ــي للخط ــر بس ــهولة أكب ــر
والبلو دو استغالله  .وهي توصي الدولة الطرف بما يلي:
رف ـ مســتو الــوعي بش ـ تشــويه األعضــا التناســلية لإلنــا فــي الدولــة
(أ)
الطــرف بــي الفتيــات المعرضــات للخطــر ،واألخصــائيي الطبيــي  ،والعــاملي الجتمــاعيي ،
وأفراد الشرطة والدرك ،والموظفي القضائيي ؛
( ) وض وتنفيذ بروتوكو الرعايـة الصـبية القـائ علـى البقـوق لألطفـا مـ
حاملي صفات الجنسي  ،وضما إطالع األطفا وآبائه على جمي الخيارات على نبو
مناس  ،ومشاركة األطفا  ،إلى أقصى حد مم  ،في عملية صن القرار بش معالجته
ورعايته  ،وعدم تعر أي طفل للجراحة أو المعالجة غير الضرورية.

ها  -البيئة األسرية والرعاية البديلة (المواد  5و 11-9و )1(18و( )2و 20و21
و 25و))4(27
البيئة األسرية
 -49تشاعر اللجناة بااالقلق أل الدولاة الطار ال تالا تشاري إىل "السالطة النالديااة" ،و ان أساار
ال يتماش سن الناحية املفا يمية س حقنق الطفل .وتشعر اللجنة بالقلق أيضا سان أ االعتاداء
اجلس اادي علا ا األطف ااا ق ااد ارتفا ا سنا ا ع ااام  2008وأ ال ااروابط الض ااعيفة يف سلس االة محاي ااة
األطفااا أدت إىل حاااالت يتعاارض فيهااا األطفااا للعنا املناالي وال ينعماان باحلمايااة يف املناال ،
ويع اال ذل ا جلئي ااا إىل ب ااطء تنفي ا الق ااانن رق اام  293-2007امل ا ر  5آذار/س ااارس 2007
بش إصالح محاية الطفل.
 -50توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
النظ ــر ف ــي الستعاض ــة عـ ـ مص ــطل "الس ــلطة الوالدي ــة" ب ـ ـ "المس ــلولية
(أ)
الوالدية" ،أو بمصطل مشابه ،تمشيا م حقوق الطفل؛

( ) اعتم ـ ــاد جميـ ـ ـ الت ـ ــدابير الالزم ـ ــة لتبس ـ ــي الب ـ ـ ـ ال ـ ــوطني والمبل ـ ــي
لسياسات حماية الطفـل عـ طريـق تعزيـز التواصـل والـنه الشـاملة والتنسـيق بـي الجهـات
الفاعلة؛
(ج) ض ــما التنفي ــذ ال ام ــل للق ــانو رقـ ـ  293-2007الم ــلر  5آذار/
مــار  2007م ـ جان ـ الســلطات العامــة علــى جمي ـ المســتويات ،بمــا فــي ذل ـ فيمــا
يتعلق بالوقاية ،وتبديد األطفا المعرضي للخطر ،ونوعية تدخالت الرعاية.
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جم شمل األسر
 -51تشااعر اللجن ااة بااالقلق إزاء األحك ااام الثالو ااة للمحكمااة األوروبي ااة حلقاانق اإلنس ااا ض ااد
الدولااة الطاار يف  10متنز/ينلي ا  2014لعاادم استثاهل اا للحااق يف اح ا ام احلياااة األس ارية ،حي ا
وج اادت أ عملي ااة ص اان القا ارار إلص اادار الت ش ااريات مل تثب ا ا الض اامانات املطلنب ااة س اان املرون ااة
والسرعة وفعالية.
 -52توصي اللجنة الدولة الطرف باتخـاذ التـدابير القانونيـة الضـرورية وغيرهـا مـ تـدابير
ل ــي ترســي فــي مجــا جم ـ شــمل األســر ممارســة تتماشــى م ـ مبــادئ وأح ــام التفاقيــة
وتنفيذا للضمانات المذكور أعال .
األطفا المبرومو م البيئة األسرية

 -53تشعر اللجنة بالقلق أل بدائل الرعاية القائمة عل تكيي املكاا املناسا لكال طفال
ناادرا سااا تطباق ،وتشااعر باالقلق أيضاا إزاء تلايااد عادد األطفااا املنفصالني عاان أسار م مبنجا أساار
قضائ ،،مما يا ور بصافة خاصاة علا األطفاا الا ين تعاي أسار م يف الفقار .كماا تشاعر باالقلق
إزاء قلااة الفاار الااي تتاانفر لألطفااا املااندعني يف س سسااات رعايااة األطفااا والرعايااة البديلااة ساان
أجاال االتصااا بعااائالهتم وااللتقاااء هبااا ،وإزاء املسااافة اجلغرافيااة بااني سناال األساارة وأساااكن الرعايااة
امل سسية ،وإزاء عدم كفاياة النظار يف اآلراء وسصااحل الطفال الفضال عناد اختااذ القارارات املتعلقاة
بالرعاياة البديلااة املقدساة ساان خدسااة رعاياة األطفااا ) .(Aide Sociale à l’enfance) (ASEو اا،
تشعر بالقلق ك ل إزاء:
(أ )

التمثيل املفرط لألطفا ذوي اإلعاقة يف س سسات خدسة رعاية الطفل؛

( ) وض وحالة األطفا ال ين يتخل عنهم آباؤ م حبكم الناق ال حبكم القانن
إىل تل امل سسات؛
(ج) قرارات اإليدا الي تتخ دو أ هتد إىل ضما استمرارية ألفة الطفال سا
حميط وسقدس ،الرعاية والبي ة؛
(د) ع ا اادم كفاي ا ااة اإلع ا ااداد واملس ا اااعدة املق ا اادسني لألطف ا ااا س ا اان س ا اان  16عاس ا ااا
إلعداد م لدخن حياة البالغني.
 -54توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
دع ـ وتيســير الرعايــة األس ـرية لألطفــا كلمــا كــا ذل ـ مم ن ـا ،وإنشــا
(أ )
نظام للرعاية البديلة لألطفا الذي ل يم نه البقا م أسره  ،ول سيما تشـجي الرعايـة
البديلة لألطفا ذوي اإلعاقة لتسري عملية إنها استخدام ملسسات الرعاية؛
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( ) تـ مي ضــمانات كافيــة ومعــايير واضـبة ،اســتنادا إلــى الحتياجــات واآلرا
ومصــال الطفــل الفضــلى ،لتبديــد مــا إذا كــا ينبغــي إيــداع طفــل مــا فــي ملسســة للرعايــة
البديلة؛
(ج) الت كــد مـ أ األطفــا المــودعي فــي ملسســات الرعايــة البديلــة يم ــنه
البفــا علــى اتصــاله بوالــديه  ،قــدر اإلم ـا  ،م ـ مراعــا القــر الجغرافــي والمبــيط
الم لوف للطفل ،ومقدمي الرعاية البديلة والبيئة؛
(د)
رعاية األطفا ؛

توضــي الوضـ القــانوني ووضـ األطفــا الــذي تـ التخلــي عــنه لخدمــة

(ه) ضما تخصيص الموارد البشـرية والتقنيـة والماليـة ال افيـة لمراكـز الرعايـة
البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة ،وذل حتى تتيسر ،ألقصى حد مم  ،إعاد
ت هيل األطفا المقيمي بها وإعـاد إدمـاجه فـي المجتمـ  ،بمـا فـي ذلـ األطفـا الـذي
يقتربو م س البلو .
التبنّي
 -55ترح ا اللجنااة باعتماااد التعماايم امل ا ر  22تش ارين األو /أكتاانبر  2014ال ا ي حياادد
اآلوار القانننية لنظام الكفالة يف الدولة الطر  .ولكن القلق يساور ا إزاء سا يل:،
نق املعلنسات عن حاالت التبين التقليدية املعروفاة باسام "تاداو الطفال" يف
(أ )
بنلينيلياا الفرنساية وكاليادونيا اجلديادة ،الاي ال تالا جتاري دو وسايط سعتماد ودو أي ضامانات
حقيقية لألسر أو األطفا املعنيني؛
( ) عاادم كفايااة الاادعم املقاادم إىل اآلباااء بااالتبين وغااري م ساان أف اراد األساارة يف تبااين
األطفا ذوي االحتياجات اخلاصة ،بسب سنهم أو األشقاء أو العجل أو املرض؛
(ج) ارتفااا عاادد حاااالت التبااين الدوليااة الااي تشااارك فيهااا بلاادا املنشا الااي ليسا
طرفا يف اتفاقية ال ااي لعاام  1993بشا محاياة األطفاا والتعااو يف جماا التباين علا الصاعيد
الدوي أو الي ال متتثل للضمانات املتعلقة هبا.
 -56توصــي اللجنــة ب ـ تضــم الدولــة الطــرف ،فيمــا يتعلــق بعمليــات التبنــي ،مراعــا
مبــدأ أولويــة مصــال الطفــل الفضــلى مراعــا صــارمة .وتوصــي اللجنــة أيضـا بـ تقــوم الدولــة
الطرف بما يلي:
أ تجم ـ ـ  ،بطريقـ ــة منهجيـ ــة ومسـ ــتمر  ،البيانـ ــات اإلحصـ ــائية المصـ ــنّفة
(أ)
والمعلومــات ذات الصــلة بش ـ عمليــات التبنــي المبليــة والدوليــة م ـ أجــل تبســي فه ـ
ومعالجة هذ الظاهر ؛
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( ) أ تق ّدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات ع ممارسة "تداو الطفل"
في بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديد  ،وتعتمد تدابير لمن حدو حالت جديد ؛
(ج) أ تت ك ــد مـ ـ اس ــتيفا جميـ ـ الضــمانات المنص ــو عليه ــا ف ــي اتفاقي ــة
لهاي لعام  ،1993حتى ولو لـ ت ـ الدولـة األخـر طرفـا فـي تلـ التفاقيـة ،وأ تبـرم
اتفاقات ثنائية لدع معايير اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة لهـاي لعـام  1993مـ البلـدا
التي ل تصدق على األخير ؛
(د) أ تت كــد م ـ أ الوالــدي واألســر بــالتبني مــزودو بمــا ي فــي م ـ الــدع
المخصص لعمليات التبني.
ّ

واو -اإلعاقــة وخــدمات الصــبة األساســية والرفــا (المــواد  6و )3(18و 23و24
و 26و )3(-)1(27و)33
األطفا ذوو اإلعاقة
 -57تع اللجنة باجلهند الي تب هلا الدولاة الطار يف تعليال إدسااج األطفاا ذوي اإلعاقاة .بياد
أ اللجنااة تشااعر بااالقلق ساان ال ابطء وعاادم التكاااف يف تنفي ا الق اانن رقاام  102-2005امل ا ر 11
ش ااباط/فرباير  2005والق ااانن رق اام  595-2013املا ا ر  8متنز/ينليا ا  2013بشا ا التعل اايم
الش اااسل جلميا ا األطف ااا  ،وس اان ب ااطء التق اادم احمل اارز يف ض ااما التح اااق األطف ااا ذوي اإلعاق ااة
باملاادارس العاديااة باادال ساان املستشاافيات أو امل سسااات الطبيااة االجتماعيااة ،س ا تفاااقم احلالااة يف
سقاطعااات وأقاااليم سااا وراء البحااار .وتشااعر اللجنااة بااالقلق أيض اا أل القااانن ياان عل ا نظااام
النحدات اخلاصة يف املدارس العادية لألطفا ال ين ال تتجاوز أعمار م سن الثالثة؛ وأل بعا
األطفا ااا ذوي اإلعاقا ااة سندعا اان يف سرافا ااق الرعايا ااة ،فيما ااا يظا اال الا اابع يف سا اادارس سنفصا االة،
وأ آخ ارين يتسا اربن س اان امل اادارس نتيج ااة انع اادام املا ا و وال اادعم .وتش ااعر اللجن ااة ب ااالقلق أيض ااا
إزاء سا يل:،
استمرار التمييل ضد األطفا ذوي اإلعاقة ،وال سايما األطفاا ذوو اإلعاقاات
(أ)
املتعااددة ،يف احلصاان عل ا التعلاايم ،فيمااا يتعلااق باملساااواة س ا اآلخ ارين ،مبااا يف ذل ا ساان خااال
األنشطة ال فيهية واخلارجة عن املنا الدراسية ،ويف املرافق الدراسية وخال التدري املهين؛
( ) العقبات الكبرية الي تناجهها األسر يف احلصن عل الادعم الاالزم الا ي حياق
هلا تلقي واحلفا علي  ،مبا يف ذل ساعات كافية سن املساعدة املدرسية؛
(ج) العاسلن يف املدارس ال ين مل يتلقانا تادريبا ودعماا كاافيني ،وعادم كفاياة عادد
املسااعدين املتخصصااني واملا لني ،وقلااة عاادد املنااا الدراسااية املتاحااة واملكيفااة ،واملاناد التعليميااة
وسناد التقييم والفصن الدراسية.
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 -58وباإلشــار إلــى التعليــق العــام رق ـ  )2006(9للجنــة بش ـ حقــوق األطفــا ذوي
اإلعاقة ،تب اللجنة الدولـة الطـرف علـى العتمـاد الفعلـي وبـدو تـ خير لـنه قـائ علـى
حقــوق اإلنســا فــي التعــاطي م ـ اإلعاقــة ،والعت ـراف ببــق جمي ـ األطفــا فــي البصــو
على التعلي الشامل وضـما إعطـا األولويـة للتعلـي الشـامل علـى حسـا إيـداع األطفـا
فــي ملسســات متخصصــة وفــي صــفوف منفصــلة علــى جميـ المســتويات .وتوصــي اللجنــة
الدولة الطرف تبديدا بما يلي:
تنظــي جم ـ بيانــات ع ـ األطف ــا ذوي اإلعاقــة ووض ـ نظــام تش ــخيص
(أ)
مب ّ ر لإلعاقة يتس بال فا لتسهيل وض استراتيجيات وبرام مناسبة له ؛
( )

اعتماد تدابير لتيسير وضما البصو على الدع المناس ؛

(ج) تدري جمي المعلمي واألخصائيي التربويي على توفير التعلي الشـامل
والدع الفردي ،واستبدا بيئات شاملة وفي المتناو  ،وإيال الهتمـام الواجـ للوضـ
الخا ل ل طفل؛
(د) ضما تخصيص موارد كافية لصال جمي األطفا  ،بمـ فـيه األطفـا
ذوو اإلعاقة ،ومدعمة ب نس الخطط لالستجابة لحتياجاته وظروفه ؛
عليه .

(ه)

تنظــي حمــالت توعيــة لم افبــة وص ـ األطفــا ذوي اإلعاقــة والتبامــل

التوحد
األطفا المصابو ب ّ

 -59تش ااعر اللجن ااة ب ااالقلق ألن ا عل ا ال اارغم س اان اخلط ااط ال ااثال املتتالي ااة املتعلق ااة بالتنح ااد،
ال يلا األطفا املصابن بالتنحد يتعرضان النتهاكاات واساعة النطااق حلقانقهم .وتشاعر اللجناة
بقلق خاا أل أغلبياة األطفاا املصاابني بالتنحاد ال حيصالن علا التعلايم يف املادارس العادياة،
أو يتلقن تعليما حمدودا عل أساس عدم التفرغ ،س عدم وجند سنظفني سادربني خصيصاا علا
دعم إدساجهم يف اجملتم  .وتشعر اللجنة أيضا بالقلق أل :
تنفيا تنصاايات اهلي ااة الصااحية العلياا لعااام  2012لااي إللاسياا ،وأل األطفااا
(أ)
املصااابني بالتنحااد سااا زالانا يتلقاان عالجااات التحلياال النفساا ،غااري الفعالااة ،وجرعااات سفرطااة ساان
األدوية ،ويندعن يف سستشفيات وس سسات الط النفس ،،مبا يف ذل يف بلد جماور؛
( ) املهنياني املادربني يف العالجاات املعا
واإلمنائية ،نادرو وغري سشمنلني بنظام الت سني الصح،؛

هبااا دولياا ،فضاال عاان الارباس التعليميااة

(ج) بعا ا النال اادين ال ا ا ين يعارض اان وض ا ا أطف اااهلم يف سراف ااق الرعاي ااة يتعرض اان
لل ي ا والتهديااد ،ويف بع ا احلاااالت يفقاادو حضااانة أطفاااهلم ،فيمااا يفاارض إياادا األطفااا
قسرا يف امل سسات أو خيضعن للحجل اإلداري.
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 -60تبـ ـ ّ اللجن ــة الدول ــة الط ــرف عل ــى اتخ ــاذ ت ــدابير فوري ــة لض ــما احتـ ـرام حق ــوق
األطفــا المصــابي بالتوحــد ،ول ســيما حقه ـ فــي التعلــي الشــامل ،وأل ت ــو توصــيات
الهيئــة الصــبية العليــا لعــام  2012مل ِزمــة قانون ـا لألخصــائيي الــذي يعملــو م ـ األطفــا
المصــابي بالتوحــد ،وأل ل يســم ول تســترد ت ــاليف إل العالجــات والب ـرام التعليميــة
التي تتوافـق مـ توصـيات الهيئـة الصـبية العليـا .كمـا ينبغـي للدولـة الطـرف أ ت فـل عـدم
تعــر األطفــا المصــابي بالتوحــد لإليــداع القســري فــي الملسســات أو اإلدارات ،وعــدم
تعر اآلبا ألعما انتقامية عند رفضه وض أطفاله في مرافق الرعاية.
الصبة والخدمات الصبية
 -61عل الرغم سن أ اللجنة تالح س التقادير با صاحة األطفاا ا ،إحاد أولنياات
االس ا اتيجية النطنيااة للرعايااة الصااحية احملااددة يف عااام  ،2013إال أنااا تشااعر بااالقلق إزاء عاادم
كفاي ااة املا انارد ،وع اادم وج ااند س اانظفني ستخصص ااني يف جم ااا ص ااحة الطف اال ،والت ااد نر الع ااام يف
اخلا ا ادسات واهلياك ا اال ،مب ا ااا يف ذلا ا ا يف امل ا اادارس ويف سراك ا اال رعاي ا ااة األم والطفا ا ال ،وال س ا اايما يف
سقاطعات وأقااليم ساا وراء البحاار ،ويف ساد الصافيح وخميماات الالج اني .وتشاعر اللجناة باالقلق
إزاء سا يل:،
عدم الساماح لألطفاا تلقائياا با يكننانا سصاحنبني بنالاديهم عناد سعااجلتهم
(أ )
يف املستشف ليال؛
( ) اخنفااض سعاد الرضااعة الطبيعياة اخلالصاة وعادم اكتماا تنفيا املدوناة الدولياة
لتسنيق بدائل لنب األم؛
(ج) استمرار االرتفا املفرط يف سستن وفيات الرض واحلمال املبكار يف سقاطعاات
وأقاليم سا وراء البحار ،وال سيما يف جليرة ساينت؛
(د) ارتفا سعدالت األسراض املعدياة الاي ميكان النقاياة سنهاا يف سقاطعاات ساا وراء
البحااار ،وال ساايما يف غيانااا الفرنسااية وساااينت ،مبااا يف ذل ا فااريوس نق ا املناعااة البشارية/اإليدز
والسل؛
(ه) اس ااتمرار تع اارض األطف ااا امله اااجرين ال ا ين ال حيمل اان ت اارخي
لصعنبات يف ممارسة حقهم يف احلصن عل اخلدسات الصحية.

إقاس ااة ص اااحلا

 -62تلف اللجنة انتبا الدولة الطرف إلى تعليقها العـام رقـ  )2013(15بشـ حـق
الطفــل فــي التمتـ بـ على مســتو صــبي يم ـ بلوغــه ،وتوصــي الدولــة الطــرف بـ تعــال
بص ــور عاجل ــة أوج ــه القص ــور ف ــي الم ــوارد والم ــوظفي الطبيـ ـي  ،والهياك ــل والخ ــدمات،
ول سيما في المدار وفي مراكز رعاية األم والطفل ،وأ تنظر فـي الحتياجـات المبـدد
لألطفا  ،ول سيما األطفا الذي يعيشو في مقاطعات وأقالي ما ورا الببار ،وفي مد
الصفي ومخيمات الالجئي  .وتوصي اللجنة أيضا ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
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اســتعرا الشــروط الت ــي تب ـ الستش ــفا م ـ منظ ــور حقــوق الطف ــل،
(أ )
والسماح ب ي و األطفا مصـبوبي بوالـديه أثنـا العـال فـي المستشـفيات ويبظـو
برعايته ؛
( ) التنفيذ ال امل للمدونـة الدوليـة لتسـويق بـدائل لـب األم والمضـي فـي تشـجي
ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة (انظر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقر )75؛
(ج) زياد الجهود الراميـة إلـى البـد مـ التفاوتـات القائمـة فـي البصـو علـى
خ ــدمات الرعاي ــة الصـ ــبية لألطف ــا واألمهـ ــات ف ــي مقاطع ــات وأقـ ــالي م ــا ورا الببـ ــار،
ول سيما في جزير مايوت؛
(د) الضطالع ببرام مبدد الهدف للتصـدي لألمـرا التـي يم ـ الوقايـة
منهــا ،بم ــا فــي ذلـ ـ فيــرو نق ــص المناع ــة البش ـرية/اإليدز والس ــل ،ول ســيما ف ــي غيان ــا
الفرنسية ومايوت؛
(ه) زياد الموارد الالزمة لضما حصو جمي األطفا  ،بمـ فـيه األطفـا
غيــر المصــبوبي واألطفــا المهــاجري بالــذي ل يبملــو ت ـرخيص إقامــة صــالب ا ،علــى
الرعاية الصبية األساسية.
الصبة العقلية
 -63ترح اللجنة بتنفي بع املقاطعات للتنصيات الناردة يف تقيايم برنااس العمال الانطين
ملكافحااة االنتحااار للفا ة  ،2014-2011سثاال فاتح سراكاال املارا قني ،لكنهااا تشااعر بااالقلق إزاء
سا يل :،عادم كفاياة عادد األطبااء النفساانيني وعلمااء الانف واملمرضاني النفساانيني املتخصصاني
يف ش ا ا و الطفا اال وتا اانزيعهم غا ااري املتكا اااف ؛ وختفيضا ااات سيلانيا ااة خا اادسات املرض ا ا اخلا ااارجيني
وإغالقها ،مما ي دي يف كثري سن األحيا إىل العالج يف املستشفيات؛ ورعاية األطفا املنجندين
يف س سسا ااات البا ااالغني الا ااي مل يا ااتم تكييفها ااا حس ا ا احتياجا اااهتم؛ وجرعا ااات األدويا ااة املفرطا ااة
لألطفا يف سستشفيات الط النفس .،كما تعر اللجنة عان قلقهاا أل سعادالت اضاطرابات
الصااحة العقليااة والنفسااية سرتفعااة بااني األطفااا وتتلايااد س ا العماار ،وت ا ور عااادة يف األطفااا فاانق
سن  15عاسا.
 -64تشج اللجنة التنفيذ ال امل والمستدام لتوصيات برنام العمل لوطني لم افبـة
النتبــار للفتــر  .2014-2011وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بزيــاد المــوارد البش ـرية
والماليــة المتاحــة للخــدمات المتخصصــة فــي مجــا الصــبة العقلي ـة ،بغيــة البــد م ـ عــدم
المساوا في البصو على الرعاية النفسية لألطفا في جمي أنبا البلد .وتوصي الدولة
الطــرف بزيــاد تــدري المــوظفي الطبي ـي فيمــا يتعلــق بالمســائل المتصــلة بالط ـ النفســي
لألطفـ ــا  ،وضـ ــما حصـ ــو األطفـ ــا علـ ــى العـ ــال م ـ ـ قبـ ــل أخصـ ــائيي مـ ــلهلي وفـ ــي
الملسسات المخصصة لألطفا .
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صبة المراهقي
 -65عل الرغم سن أ اللجنة تشري س التقادير إىل اعتمااد سرسانم عاام  2013الا ي يان
علا جعاال وسااائل سنا احلماال ستاحااة جمانااا وبصاانرة سارية لألطفااا الا ين تتجاااوز أعمااار م 15
سنة ،فإنا تشعر بالقلق إزاء ارتفا عدد حاالت اإلناء الطنع ،للحمل.
 -66في ضو التعليق العام رق  )2003(4للجنة بش صبة المراهقي ونمـوه فـي
إطــار اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باعتمــاد سياســة شــاملة للصــبة
الجنســية واإلنجابيــة للم ـراهقي وضــما أ يش ـ ل التثقيــف فــي مجــا الصــبة الجنســية
واإلنجابية جز ا م المناه الدراسـية اإللزاميـة وأ يسـتهدف المراهقـات والمـراهقي  ،مـ
إيال اهتمام خا لمن البمل المب ّ ر.
الضار والمخدر
تعاطي المخدرات والمواد
ّ
 -67ترح اللجنة باملبادرات الي اخت هتا الدولة الطر ملعاجلة اإلدسا  ،سثل خطة سكافحة
املخدرات والسالنك اإلدسااين ،لكنهاا تشاعر باالقلق إزاء زياادة سعادالت اساتخدام التباغ والكحان
وجتري القن طيلة سننات املدارس املتنسطة.
 -68توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجـة تعـاطي األطفـا والمـراهقي للمخـدرات مـ
خال جملة أمور منها تزويده بمعلومـات دقيقـة وموضـوعية وتعلـيمه المهـارات البياتيـة
فيما يتعلق بمن تعاطي مواد اإلدما  ،بما في ذل التبغ وال بو  ،وتوفير خدمات سـهلة
المنا وملاتية لألطفا والشبا لعال إدما المخدرات والبد م أضرار .
مستو المعيشة
 -69ترح اللجنة باعتماد اخلطاة املتعاددة الساننات للحاد سان الفقار واإلدسااج االجتمااع،،
ولكنه ااا تش ااعر ب ااالقلق إزاء حال ااة  20يف املائ ااة س اان األطف ااا ال ا ين يعيش اان يف الفق اار واألع ااداد
الكبرية سن األطفا املشردين .وتشعر باالقلق بنجا خاا إزاء النضا املتاد نر لألطفاا واألسار
املتضااررين ساان األزسااة االقتصااادية وال ا ين يعيشاان يف الفقاار ،وال ساايما األطفااا يف األساار الااي
ي أس ااها أح ااد النال اادين واألطف ااا ال ا ا ين يعيش اان يف األحي اااء الفق اارية أو يف "املن اااطق احلض ا ارية
احلساس ااة" ،وكا ا ل األطف ااا الا ا ين يعيش اان يف "سا ا و الطا انارئ" لفا ا ات متت ااد إىل س ااننات.
وترحا اللجنااة باااجلهند األخاارية ساان جانا الدولااة الطاار ملعاجلااة أوجا التفاااوت يف سقاطعااات
وأقاليم سا وراء البحار ،لكنها س ذل تالح بقلق خا استمرار اتسا التفااوت االجتمااع،
يف مجيا ا أحن اااء الدول ااة الط اار  ،والتق اادم البط اا،ء يف تقل ااي الفج اانة القائم ااة يف متتا ا األطف ااا
حبق اانقهم يف سقاطع ااات وأق اااليم س ااا وراء البح ااار ،وال س اايما يف غيان ااا الفرنس ااية وس اااينت ،ووض ا
األطفا املهاجرين ،وبنجا خاا األطفاا املهااجرو غاري املصاحنبني با ويهم .ويسااور ا القلاق
أيض ا ااا إزاء ح ا اااالت اإلخ ا ااالء القس ا ااري ألطف ا ااا الغج ا اار وأس ا اار م ،ب ا اادو أس ا اااكن إقاس ا ااة بديل ا ااة
ودو إخطار.
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 -70توصي اللجنة ب تجعـل الدولـة الطـرف القضـا علـى فقـر األطفـا مـ األولويـات
الوطنيــة وأ تخصــص المــوارد البش ـرية والتقنيــة والماليــة الالزمــة للب ـرام الراميــة إلــى دع ـ
هـلل األطفـا واألسـر األكثـر احتياجـا للـدع  ،ول سـيما األطفـا واألسـر المتضـرري مـ
األزمــة القتص ــادية وال ــذي يعيش ــو فــي الفق ــر ،واألطف ــا ف ــي األســر الت ــي يترأس ــها أح ــد
الوالـ ــدي واألطف ـ ــا ال ـ ــذي يعيش ـ ــو ف ـ ــي األحي ـ ــا الفقي ـ ــر أو ف ـ ــي "المن ـ ــاطق البضـ ـ ـرية
البساســة" ،واألطفــا فــي مقاطعــات وأقــالي مــا ورا الببــار ،واألطفــا المهــاجري غيــر
المصبوبي بذويه  .كما تب اللجنة الدولـة الطـرف علـى احتـرام التزاماتهـا الدوليـة فيمـا
يتعلــق بعمليــات اإلخــال القســري ،وتشــجعها فــي مســاعيها مـ أجــل إدمــا أطفــا الغجــر
وأسره في المجتم .

زاي -األنشطة التعليمية والترفيهية الثقافية (المواد )31-28
التعلي  ،بما يشمل التدري والتوجيه المهنيي
 -71ترح ا اللجنااة بق ارار الدولااة الطاار ال ا ي يقضاا ،،عل ا ساابيل األولنيااة ،بشااغل 60 000
وظيفة سعلم شاغرة حبلن عام  .2017وس ذل  ،تشعر اللجناة باالقلق إزاء التا وري اخلطاري علا
األطفااا الناااجم عاان إلغاااء  80 000وظيفااة تاادري يف السااننات األخاارية ،واسااتبداهلم مباانظفني
غااري ساادربني ،وإزاء االرتفااا الشااديد يف نس اابة الطااال إىل املعلمااني يف ساادارس سعينااة .وتش ااعر
اللجن ااة ب ااالقلق أيض ااا إزاء ال اادور احلتم اا ،الكب ااري ال ا ي ي ديا ا املنش ا االجتم اااع - ،االقتص ااادي
لألطفا يف التحصيل املدرس ،يف الدولة الطر  ،وإزاء التفاوتات يف تنزي املنارد علا املادارس،
ال ي خيتل باختال البلدية احمللية .كما يساور اللجنة القلق إزاء سا يل:،
تناج ا ف ااات سعين ااة س اان األطف ااا ص ااعنبات يف االلتح اااق ب ااالتعليم واألنش ااطة
(أ)
واملرافااق املتعلقااة باملدرسااة ،أو سناصاالة التعلاايم أو العااندة إىل سقاعااد الدراسااة ،وال ساايما األطفااا
ذوي اإلعاقااة ،واألطفااا الا ين يعيشاان يف سااد الصاافيح ،واألطفااا املهاااجرين غااري املصااحنبني
(وال سيما يف ساينت) واألطفا املخالفني للقانن ؛
( ) يناج ا بع ا األطفااا  ،مبااا يف ذل ا أطفااا الغجاار واألطفااا املهاااجرين غااري
املصااحنبني ،واألطفااا الا ين يعيشاان يف سساااكن غااري آسنااة ،العديااد ساان الصااعنبات فيمااا يتعلااق
بااللتحاق باملدارس العادياة أو النصان إىل املطااعم املدرساية ،ويف بعا احلااالت مل تسامح هلام
البلديات ب ل ؛
(ج) بااطء التقاادم فيمااا يتعلااق خبف ا
سن املدرسة سبكرا وال يكن لديهم س الت؛
(د)
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(ه) االختفاء التدرجي ،سان املادارس لشابكات املسااعدة املتخصصاة مماا يا ور بصافة
خاصة عل األطفا ال ين يعانن سن صعنبات يف التعلم؛
(و) انتشااار العن ا والتساالط بااني التالس ا ة وافتقااار أخصااائي ،التعلاايم للقاادرة عل ا
سنع والتصدي ل .
 -72توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إصالح التعلي بهـدف البـد مـ آثـار الخلفيـة
الجتماعيــة لألطفــا علــى تبصــيله الدراســي ،وب ـ تتخــذ تــدابير إضــافية لضــما تــوافر
درسي الملهلي لضما البق في التعلي لجمي األطفـا  .كمـا توصـي
عدد كاف م الم ّ
اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تقليل التسر والرسـو وتوسـي نطـاق
(أ )
التعلــي والتــدري المهنيــي لألطفــا الــذي تركــوا الدراســة دو البصــو علــى شــهادات
لتم ينه م العود إلى مقاعد الدراسة واكتسا ال فا ات والمهارات البياتية؛
( )

ضما البق في التعلي لجمي األطفا دو تمييز؛

(ج) اتخــاذ تــدابير لزيــاد مــلهالت المعلمــي  ،بمــا فــي ذلـ مـ خــال بـرام
التدري المتواصل؛
(د)
المالئ لها؛

إعاد نشر شب ات المسـاعد المتخصصـة فـي المـدار وتـوفير التمويـل

(ه) ت ثيف جهودها لمعالجة حالت التسـلط والعنـف فـي المـدار  ،بمـا فـي
ذل ـ م ـ خــال اعتمــاد سياســات وأدوات فــي المــدار م ـ أجــل من ـ ومعالجــة حــالت
التســلط ،والتــدري المالئ ـ للعــاملي فــي المــدار علــى كشــف ومن ـ وم افبــة العنــف
والتسلط.

حا  -ت ـ ـ ـ ـ ــدابير البماي ـ ـ ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ـ ـ ــة (المـ ـ ـ ـ ـ ــواد  22و 30و 32و 33و 35و36
و(-) (37د) و)40-38
األطفا ملتمسو اللجو واألطفا غير المصبوبي واألطفا الالجئو
 -73تشااعر اللجنااة بااالقلق إزاء حالااة األطفااا املهاااجرين غااري املصااحنبني يف الدولااة الطاار
ال ين ال ميكنهم النصن إىل تدابري احلماية اخلاصة واملساعدة .وتشعر بالقلق أل الدولة الطر
ال تراعاا ،عل ا النحاان الكااايف سصاااحل الطفاال الفضاال كمباادأ إرشااادي يف مجيا عمليااات التقياايم
األوي وال تيبااات الالحقااة .وتالح ا اللجنااة بقلااق الصااعنبات الااي تناج ا فيمااا يتعلااق باحلصاان
عل ا ياكاال محايااة الطف اال والتمثياال القاااننين والاادعم النفس اا ،واملساااعدة االجتماعيااة والتعل اايم،
ال سيما بالنسبة لل ين م يف سن  17عاسا .وتشعر اللجنة بالقلق أيضا أل اإلجراء املنصان
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عليا ا يف التعم اايم املا ا ر  31أيار/س اااين  ،2013بشا ا التنزيا ا الع اااد للخ اادسات املقدس ااة إىل
األطفا املهاجرين غري املصحنبني ،قد أبطل جلئيا بقرار سن جملا الدولاة ) (Conseil d' Etatيف
كااانن الثاين/يناااير  ،2015مم ااا أد إىل عاادم كفاي ااة ننعيااة الرعايااة واحلماي ااة لألطفااا ورف ا
بل ااديات سعين ااة ت اانفري ا ا ه احلماي ااة .وتالحا ا اللجن ااة سا ا القل ااق ع اادد األطف ااا الا ا ين تعرضا انا
لالحتجاااز اإلداري يف عااام  ،2014سعظمهاام يف ساااينت ،يف ظاارو سهينااة ودو املثاان أسااام
قاض .وتعر اللجنة عن قلقها إزاء سا يل:،
حالة األطفا املهاجرين غري املصحنبني املندعني تلقائيا يف أساكن االنتظار يف
(أ)
املط ااارات أو الفن ااادق ،وغري ااا س اان سراف ااق االحتج اااز اإلداري ،وأحيان ااا احملتجا الين سا ا الب ااالغني،
وتقارير نقلهم ،حىت قبل حتدوهم إىل سدير خمص ؛
( ) االعتماد املفرط علا اختباارات العظاام لتحدياد سان األطفاا  ،وعلا حااالت
ال تطل فيها سنافقة الطفل عمليا.
 -74توصـي اللجنــة بـ ت فــل الدولـة الطــرف المـوارد البشـرية والتقنيـة والماليــة ال افيــة
ف ــي جميـ ـ المن ــاطق الخاضـ ــعة لوليته ــا ،لت ــوفير الـ ــدع المتخص ــص والخ ــا بالطفـ ــل،
والبماية ،والتمثيل القانوني ،والمسـاعد الجتماعيـة ،والتعلـي والتـدري المهنـي لألطفـا
المهــاجري غيــر المصــبوبي  ،وبنــا قــدرات مــوظفي إنفــاذ القــانو فــي هــذا الصــدد .كمــا
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
اعتماد التدابير الالزمـة ،بمـا فـي ذلـ تلـ التـي تبمـل الطـاب القـانوني،
(أ )
لتجنـ احتجــاز األطفــا فــي أمــاك النتظــار مـ خــال زيــاد الجهــود الراميــة إلــى إيجــاد
بــدائل مناســبة للبرمــا مـ البريــة ،ووضـ األطفــا فــي أمــاك اإليــوا الالئقــة ،والحتـرام
ال امل لاللتزامات بعدم اإلعاد القسرية؛
( ) وض ـ حــد لســتخدام اختبــارات العظــام ك ســلو رئيســي لتبديــد س ـ
األطفا  ،والستعاضة عنها باستخدام أسالي أخر ثبُ أنها أكثر دقة.

 -75ترحا اللجنااة باالتلام الدولااة الطاار باسااتقبا عاادد كبااري ساان الالج ااني الساانريني ،مباان
فيهم األطفا  ،خال العاسني القادسني .بيد أ اللجناة تشاعر باالقلق إزاء النضا اهلا لألطفاا
وأسر م يف خميمات الالج ني يف اجللء الشماي سن الدولة الطر  ،كماا ان احلاا يف كاليا ويف
غرانا ااد سا ااين  ،ورف ا ا السا االطات تسا ااجيل األطفا ااا  ،واالفتقا ااار إىل امل ا انارد الكافيا ااة لألسا اااكن
واخلدسات لتنفري محاية سناسبة وسكيفة.
 -76ت ــذ ّكر اللجن ــة الدول ــة الط ــرف بمس ــلوليتها األساس ــية عـ ـ حماي ــة األطف ــا وفقـ ـا
للتزاماتهـا الدوليـة ،وتبـ ّ الدولـة الطـرف علــى ضـما حقـوق جميـ األطفـا  ،بمـ فــيه
األطفــا الــذي يعيشــو فــي مخيمــات الالجئــي  ،فــي التســجيل ،والمســتويات المعيش ـية
اإلنسانية ،وخدمات الرعاية الصبية المالئمة.
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األطفا في النزاعات المسلبة
 -77ترحا اللجنااة بااجلهند الااي تبا هلا الدولااة الطار ملنا جتنياد األطفااا سان قباال مجاعااات
سسلحة غري تابعة للدولة وحركات دينية وإيدينلنجية ستطرفة ،مبا يف ذل اخلطة النطنية ملكافحاة
الفكر املتطر العني والشبكات اجلهادية .إال أ اللجناة تشاعر باالقلق أل األطفاا والشابا
يف الدولااة الطاار ال يلال ان خيضااعن لغساال األدسغااة لالنضاامام إىل ا ه احلركااات والشاابكات،
ال سيما عن طريق اإلن ن .
 -78توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتعزيــز التــدابير الراميــة إلــى منـ تجنيــد األطفــا مـ
قبــل جماعــات مســلبة غيــر تابعــة للدولــة وحركــات دينيــة وإيديولوجيــة متطرفــة ،وعلــى وجــه
الخصــو  ،إلــى فه ـ هــذ الظــاهر وأســبابها الجذريــة فــي أوســاط األطفــا والشــبا فــي
الدولــة الطــرف .كمــا توصــي الدولــة الطــرف بزيــاد تخصــيص المــوارد لالســتثمار فــي بـرام
التوعية والتم ي  ،وضما إشراك األطفا والشبا  ،فضالا ع المجتم األوس .
البي واإلتجار والختطاف

 -79ترحا اللجنااة باعتماااد خطااة العماال النطنيااة ملكافحااة االجتااار بالبشاار للفا ة ،2016-2014
لكنها تشعر بالقلق أل اخلطة ليس حمددة زسنيا وال ينجد فيها سعايري سرجعية ميكان قياساها ،ومل يبادأ
العماال هبااا بعااد .وعل ا وج ا اخلصاان  ،تشااعر اللجنااة بااالقلق إزاء التشاارذم وعاادم املساااواة عاارب
الناليات القضائية بالنسبة لألطفا ال ين يلتمسن احلصن عل املساعدة ،وإزاء سا يل:،
(أ )

ضآلة عدد احلاالت الي أسفرت عن صدور أحكام باإلدانة؛

( ) عاادم كفايااة التاادابري الالزسااة للتحديااد الاادقيق هلنيااة األطفااا ضااحايا اإلجتااار
اسااتنادا إىل سصاااحل الطفاال الفضاال  ،وعاادم سراعاااة قرينااة القاصارين بشااكل دائاام ،مبااا يف ذلا يف
حاالت األطفا ال ين جيربو عل اجلننح؛
(ج)
طيلة اإلجراءات؛
(د)

عاادم تنفي ا االلت الام بتاانفري النصاان إىل س مجااني شاافنيني أو سااديرين خمصص اني
عدم كفاية الرعاية لألطفا ال ين وقعنا ضحايا البي واإلجتار.

 -80توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
ت ــوفير الم ــوارد الالزم ــة مـ ـ أج ــل التنفي ــذ الفع ــا لخط ــة العم ــل الوطني ــة
(أ)
لم افبة اإلتجار بالبشر؛
( ) ضما أ ت و معايير حماية األطفا ضـبايا اإلتجـار مسـتوفية للمعـايير
الدولية ،تمشي ا م اتفاقية مجلس أوروبا بش إجرا ات م افبة اإلتجار بالبشر؛

(ج) ضــما إعطــا الســلطات القانونيــة األولويــة العليــا لبــالت اإلتجــار وأ
يجري التبقيق في القضايا على وجه السرعة؛

24

GE.16-02785

CRC/C/FRA/CO/5

(د) ضـ ـما ت ــوفير المس ــاعد والبماي ــة المالئمت ــي لألطف ــا ض ــبايا البيـ ـ
واإلتجار ،بم فيه األطفا الذي يجبرو على الجنوح.
إدار قضا األحدا
 -81ترحا ا ا اللجن ا ااة بإلغ ا اااء األحك ا ااام ال ا اادنيا حب ا ااق األطف ا ااا املنص ا اان
رقم  .896-2014بايد أ القلق سا زا يساور اللجنة إزاء سا يل:،

عليا ا ا يف الق ا ااانن

ع اادم إحا اراز تق اادم يف تنفيا ا تنص ااياهتا الس ااابقة بشا ا وضا ا ح ااد أدىن لس اان
(أ)
املس ولية اجلنائية ووض حد ملعاسلة األطفاا الا ين تتجااوز أعماار م  16سانة سثال الباالغني ،مباا
يف ذل عند املشاركة يف األنشطة املتطرفة العنيفة؛
( ) وض ا ا حا ااد الحتجا اااز األطفا ااا يف أجنحا ااة ضا اامن سرافا ااق احتجا اااز الكبا ااار،
والحتجاز الفتيات س الكبار سن النساء؛
(ج)

نق

األساكن يف بدائل أساكن االحتجاز ،سثل سراكل اإلشرا اآلسنة؛

(د) ع اادم كفاي ااة امل اانظفني امل اادربني واملراف ااق يف سراك اال املراقب ااة اآلسن ااة عن اادسا يتعل ااق
األسر بتنفري التعليم اجليد ،والصحة ،والرعاية النفسية؛
(ه) االخا ااتال الكبا ااري لفها اام دور املا ااديرين املخصص ا اني وت ا انافر م عا اارب الناليا ااات
القضائية ،س صعنبات خاصة يف سقاطعات وأقاليم سا وراء البحار.
 -82تبـ ّ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى جعــل نظــام قضــا األحــدا متمشــي ا تمامـ ا مـ
التفاقية والمعايير األخر ذات الصلة ،وتوصي الدولة الطرف ب :
تضـ ـ ح ــدا أدن ــى لسـ ـ ّ المس ــلولية الجنائي ــة ل يق ــل عـ ـ  13س ــنة ،وأ
(أ)
تشترط قدر الطفل على التمييز (انظر  CRC/C/FRA/CO/4و ،Corr.1الفقر )99؛
( )

تمتن ع معاملة األطفا الذي تتجاوز أعماره  16سنة مثل البالغي ؛

(ج) تضم ب ل يستخدم الحتجاز ،في الممارسة العملية ،إل كتدبير يلج
إليه كمالذ أخير وألقصر فتر زمنية مم نة ،ما يعزز بـدلا مـ ذلـ التـدابير البديلـة ،كلمـا
كــا ذل ـ مم ن ـ ا ،وأ تضــم أ يجــري الحتجــاز ،فــي البــالت التــي ل يم ـ فيهــا
تجنبه ،وفقا للقانو والمعايير الدولية ،ببيـ ل يبتجـز األطفـا  ،ول سـيما الفتيـات ،مـ
البالغي ويم نه البصو على التعلي والخدمات الصبية؛
ـزود بمـا ي فـي مـ
(د) توفر وسائل وإجرا ات متخصصـة لمبـاك األحـدا م ّ
الموارد البشرية والتقنية والمالية والمديري المخصصي المتوفري والمدربي تدريبا مالئما؛
(ه) تقوم ببنا قدرات الموظفي الذي يعملو مـ األطفـا ومـ أجلهـ  ،بمـا
فــي ذلـ ـ ف ــي مراك ــز المراقبــة اآلمن ــة ،لت ــوفير التعل ــي الجيــد ،والرعاي ــة الص ــبية والرعاي ــة
النفسية ،ولمواصلة برام التدري بش المعايير الدوليـة ذات الصـلة لجميـ األخصـائيي
العاملي م نظام العدالة الجنائية.
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األطفا الضبايا والشهود على الجرائ
 -83ترح ا اللجنااة باااجلهند املب ولااة لتاانفري امل ا و والاادعم لألطفااا ضااحايا اجل ارائم ،لكنهااا
تشعر بالقلق إزاء سا يل:،
(أ)
القضائية؛

التناقض ااات يف محاي ااة األطف ااا الض ااحايا خ ااال املراح اال املختلف ااة لإلجا اراءات

( ) ع اادم تلوي ااد األطف ااا ال ا ا ين ك اااننا ش ااهندا عل ا ا اجل ا ارائم ب اانف الض اامانات
اإلجرائية لألطفا الضحايا؛
(ج)
االتصا هبم؛

عدم سنا املتهماني يف املمارساة العملياة سان االقا ا سان األطفاا الضاحايا أو

(د) عادم كفاياة اآللياات لتحدياد األطفااا الضاحايا وتانفري تادابري احلماياة والرعايااة
النفسية الفنرية لألطفا أوناء اإلجراءات وبعد ا؛
(ه) االستخدام غري الفعا لتسجيل املقابالت بالفيدين ،وعاادة ساا يكان ذلا يف
سرافق غري سالئمة سن جان سنظفني يفتقرو إىل التدري املتخص .
 -84توصـي اللجنــة الدولــة الطــرف بزيــاد اتسـاق الهياكــل المتخصصــة وتــدابير البمايــة
عبـ ــر وليتهـ ــا القضـ ــائية ،وضـ ــما تمتّـ ـ األطفـ ــا الـ ــذي يشـ ــهدو علـ ــى الج ـ ـرائ ب ـ ـنفس
الضمانات اإلجرائية التي يتمت بها األطفا الضبايا ،وب :
تضم تنفيذ البظر على اقترا المتهمي مـ الضـبايا أو التصـا بهـ
(أ)
وتخصيص الموارد الالزمة لبماية الضبايا م اإليذا الثانوي أو النتقام أو الترهي ؛
( ) تضم حصـو األطفـا علـى البمايـة الفوريـة ،والرعايـة الطبيـة والنفسـية،
م قبل موظفي مدربي تدريبا مالئما؛

(ج) تعتم ــد الت ــدابير الالزم ــة ،بم ــا ف ــي ذلـ ـ ذات الطبيع ــة القانوني ــة ،إلجـ ـرا
مقــابالت مـ األطفــا الضــبايا فــي أمــاك معــد وم يفــة لهــذا الغــر  ،بمــا فــي ذلـ مـ
خال تسجيل الفيديو واستخدام الموظفي المهر .

متابع ــة المالحظ ــات الختامي ــة والتوص ــيات الس ــابقة للجن ــة بشـ ـ البروتوك ــو الختي ــاري
المتعلق ببي األطفا وبغا األطفا واستغال األطفا في المواد اإلباحية
 -85تعر اللجنة عن أسفها لعدم وجاند سعلنساات عان تنفيا تنصاياهتا لعاام  2007بشا
التقرياار األوي للدولااة الطاار يف إطااار الربوتنكاان االختياااري التفاقيااة حقاانق الطفاال املتعلااق ببيا
األطف ااا وبغ اااء األطف ااا واس ااتغالهلم يف املا اناد اإلباحي ااة ) .(CRC/C/OPSC/FRA/CO/1وتش ااعر
اللجنة بالقلق أيضا إزاء سا يل:،
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عل الرغم سان أ االخناراط يف بغااء األطفاا بصافة زبان يعتارب جرمياة جنائياة،
(أ )
بيد أ اللبائن ال يتعرضن دائما للمقاضاة؛
( ) ال يس ا ااتم القض ا اااة إىل األطف ا ااا ض ا ااحايا االعت ا ااداء واالس ا ااتغال اجلنس ا اايني
وال يع ب نم ضحايا للبغاء ،أل الدعاو ترد لعدم كفاية األدلة؛
(ج) غالب ااا س ااا يع اااد تص ااني اغتص ااا طف اال ،وإ ك ااا يش ااكل جرمي ااة يف ق ااانن
العقنبات ،بنصف اعتداء جنسيا.
 -86تـدعو اللجنــة الدولــة الطـرف إلــى تنفيــذ توصــياتها السـابقة ،ل ســيما تلـ المتعلقــة
بالمس ــائل التالي ــة :ض ــما تواف ــق تشـ ـريعاتها الوطني ــة مـ ـ الم ــادتي  2و 3مـ ـ البروتوك ــو
الختي ــاري (انظ ــر  ،CRC/C/OPSC/FRA/CO/1الفق ــر )19؛ وممارس ــة وليته ــا القض ــائية
علـى جميـ الجـرائ المشـار إليهـا فــي البروتوكـو الختيـاري (الفقـر )21؛ والقيـام بصــور
منهجية بجم بيانات مصنفة ع عدد الضبايا الذي حصلوا على مساعد للتعافي وعلى
تعــويض (الفقــر (23أ))؛ وضــما تقــدي خــدمات كافيــة لألطفــا الضــبايا ،بمــا فــي ذلـ
الت هيــل البــدني والنفســي وإعــاد النــدما الجتمــاعي ،والتعــاو م ـ منظمــات المجتم ـ
الم ــدني ف ــي ه ــذا الص ــدد (الفق ــر )) (23؛ ووضـ ـ ت ــدري منهج ــي ومتواص ــل لجميـ ـ
الجه ــات الفاعل ــة المعني ــة ببماي ــة األطف ــا الض ــبايا (الفق ــر )) (23؛ وض ــما وص ــو
جمي األطفا الضبايا إلى اإلجـرا ات الوافيـة للبصـو  ،دو تمييـز ،علـى التعـويض عـ
األض ـرار التــي لبق ـ به ـ م ـ األشــخا المســلولي قانون ـا ع ـ ذل ـ (الفقــر (23د)).
وتوصي اللجنة أيض ا ب تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ )

التبقيق والمقاضا وإدانة العمال المتورطي في بغا األطفا ؛

( ) اعتماد تدابير ،بما في ذلـ إنشـا هياكـل دعـ اجتماعيـة تثقيفيـة كافيـة،
للت كــد م ـ أ جمي ـ األطفــا الضــبايا قــد تلقــوا مســاعدات قانونيــة واجتماعيــة وتعليميــة
وطبية مناسبة وآمنة؛
جرائ .

(ج)

مقاضا الجنا في حالت الغتصا التي يتعر

لهـا األطفـا باعتبارهـا

طا  -التصديق على الص وك الدولية المتعلقة ببقوق اإلنسا
 -87توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف ،بغيــة تعزيــز الوفــا ببقــوق الطفــل ،بالتصــديق علــى
الص ـ وك األساســية لبقــوق اإلنســا التــي ل ـ تصــب بعــد عضــوا فيهــا ،خاصــة التفاقيــة
الدولية لبماية حقوق جمي العما المهاجري وأفراد أسره .
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يا  -التعاو م الهيئات اإلقليمية
 -88توصـي اللجنــة الدولــة الطــرف بـ تتعــاو مـ مجلــس أوروبـا بشـ تنفيــذ التفاقيــة
وغيرها م ص وك حقوق اإلنسا  ،أكا ذل في الدولة الطرف أو فـي غيرهـا مـ الـدو
األعضا في مجلس أوروبا على حد سوا .

خامسا -التنفيذ واإلبال
ألف -المتابعة والنشر
 -89توصــي اللجنــة ب ـ تتخــذ الدولــة الطــرف جمي ـ التــدابير المناســبة لضــما التنفيــذ
ال امــل للتوصــيات الــوارد فــي هــذ المالحظــات الختاميــة .كمــا توصــي اللجنــة ب ـ تتــي
الدولــة الطــرف ،علــى نطــاق واس ـ بلغ ـة البلــد ،التقريــر الــدوري الخــامس ،والــردود الخطيــة
للدولة الطرف على قائمة المسائل ،وهذ المالحظات الختامية.

با  -التقرير التالي
 -90ت ــدعو اللجن ــة الدول ــة الط ــرف إل ــى أ تق ــدم تقريره ــا الج ــام للتقريـ ـري ال ــدوريي
الساد والساب ببلو  5آذار/مار  ،2021وأ تدر فيه معلومـات عـ متابعـة هـذ
المالحظــات الختاميــة .وينبغــي أ ي ــو التقريــر متوافق ـا م ـ المبــادئ التوجيهيــة المنســقة
للجن ــة بشـ ـ تق ــدي التق ــارير الخاص ــة ب ــل معاه ــد والمعتم ــد ف ــي  31ك ــانو الث ــاني/
ين ـ ــاير  ،(CRC/C/58/Rev.3) 2014وينبغ ـ ــي أل يتج ـ ــاوز  21 200كلم ـ ــة (انظ ـ ــر قـ ـ ـرار
الجمعيــة العامــة  ،268/68الفقــر  .)16فــإ تجــاوز عــدد كلمــات التقريــر المقــدم البــد
األقص ــى المنص ــو علي ــه ،يُطلـ ـ إل ــى الدول ــة الط ــرف أ تقلّـ ـص حجم ــه عمـ ـالا ب ــالقرار
الســالف الــذكر .وإذا تعــذر علــى الدولــة الطــرف مراجعــة التقريــر وتقديمــه م ـ جديــد ،فل ـ
يم ضما ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهد .
 -91تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تقدي وثيقة أساسية مب ّدثة ،ل يتجاوز عـدد
كلماتهــا  42 400كلمــة ،وفق ـ ا لمتطلبــات الوثيقــة األساســية المشــتركة ال ـوارد فــي المبــادئ
التوجيهية المنسقة لتقدي التقارير بموجـ المعاهـدات الدوليـة لبقـوق اإلنسـا  ،بمـا فـي ذلـ
المبـ ـ ــادئ التوجيهيـ ـ ــة لتقـ ـ ــدي وثيقـ ـ ــة أساسـ ـ ــية مشـ ـ ــتركة ووثـ ـ ــائق خاصـ ـ ــة بمعاهـ ـ ــدات بعينهـ ـ ــا
(انظر ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األو ) والفقر  16م قرار الجمعية العامة .268/68
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