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لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخدامل لمممم دة المت دو
لبريطانيا العظمى رآيرلنوا الشمالية*
أرلا -مقومة
 -1نظررال جنة يفررت ر جنالاوررا جنررلملك جا رردة نةطةنررت جظاىررل ن و دن ررد جن ظط ر مآوانيف ررلج
جنش ررطدن ت  )CRC/C/GBR/5ر جةس ررا د  2114م 2115جنظ ررا جن ر لاني CRC/C/SR.2114
م ،)2115جظ ل ر ر ني ر  23م 24أودل/ةر رردو  ،2016مجعاطر ررلل ر جةسر ررا د  2132جنظ ر ررا
جن لت  ،)CRC/C/SR.2132جظ ل ر  3حزواجن/و ن ه  ،2016جظالحظدل جاادة ت جنادن ت.
 -2م اح ر جنة يفررت بالررلم جنلمنررت جن ررا لاواهررد جنررلملك جارردة مبا م هررد جا ررت عة ر
قدئطت جظسدئل  ،)CRC/C/GBR/Q/5/Add.1ةد أ دح إةندن ت ف م حدنرت حلر ا جن رل ر جنلمنرت
جن ا ف طدً أفضل .م اب جنة يفت عن لرلواهد نةىر جل جنبيفرد جنريك جل ةر مفرل جنلمنرت جن را
جظطثل ن ل ق دعدل.
 -3مجنا ص دل جظللةت ر كل جز ةن هيه جظالحظردل هر صر دل ة ج رت إ حن ةرت
جظطةن ررت جظاى ررل ن و دن ررد جن ظط ر مآوانيف ررلج جنش ررطدن ت ،ح ثط ررد ن ر ن جنت ررالح دل جل جنت ررةت
خدضر ر ر ت ن ،وا ر ررد ،مإ حن ة ر رردل ج جلجل جظ ض ر ررت ر موة ر ررز مجس ر ررناةيفلج مآوانيف ر ررلج جنش ر ررطدن ت
محن ةدل أقدن م ةد ملج جنبىدل مجألقدن م جنادب ت نةادج ،ةد مل وا خال نك.

ثاني ا -توابير المتابعة التي اتخذتها الورلة الطرف رالتقوم الذ أحرزته
اح ر جنة يفررت بدناتررلوص عة ر صررن من ررت أم ج،نضررطدذ إن ررد ،ررد ر نررك س ر
-4
ن رردا جنات ررلوص عةر ر ج ،دق ررت ن ش ررطل ب ة و ررك أم ج،سر ر  ،مجنال رلذ جن رريك أحا رره جنلمن ررت
__________

*

جعاطلهتد جنة يفت ر ملهتد جنثدن ت مجنسب ني  17أودل/ةدو  3 -حزواجن/و ن ه .)2016
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جن ررا ر لاةررا ج ررد،ل جظاتررةت حبل ر ا جن ررل مجعاطررد عررل ةررن جنل ر جنني جيلوررل مجناررلجب،
جظؤسس ت مجنس دسد ت ةيفي ج،سا اجض جنسدبص.

ثالثا -دراعي القمق الرئيسية رالتوصيات
ألف -توابير التنفيذ العامة (المواد  4ر 42ر))6(44
الت فظات
أس ررا جنة يف ررت ناطس ررك جنلمن ررت جن ررا باى ظدهت ررد ف ط ررد وا ة ررص بدن ب رردا ب ر ر
-5
ج ،دق ت عة أقدن ط د ف طد ملج جنبىدل مجألقدن م جنادب ت نةادج ،مجناى ظدل ه كدناديل:
أ)

جناى ظ عة جن بدا جظد  22عة جزل كدميدن؛

ب)

جن بدا جظد  32عة مج جألقدن م جنادب ت هلد ،بدساثيفد ب ان،ن؛

ج)

جن بدا جظد  37ج) عة مج جألقدن م جنادب ت هلد.

ةر ر ج

 -6توص ددي المجن ددةو ددي و ددوم ع ددالن ربرن ددام عم ددل يين ددا لع ددام 1993و ب ددأن تنظ ددر
مي د د
ح وم ددات أق دداليء م ددا ريام الب دداي رالق دداليء التابع ددة لمت ددا الم ددذ وي ددي د د
ت فظاتها عمى التفاقية.
التشريعات
-7

توصي المجنة الورلة الطرف بما

يمي:

التعجيل بمواممة تشريعاتها الم مية م التفاقيدةو عمدى المسدتول الدو ني
أ)
رمستول اإلدايات المفووة ر ي أقاليء ما ريام الب اي رالقاليء التابعة لمتا و حرصد ا عمدى
أن تصبح مبادئ رأح ام التفاقيدة را بدة التطبيدق ريم د الحتجدا بهدا عمدى ن دو مبا در
بمو القانون الم مي؛
بمو

ب) اإل راع ي
اتفاق الجمعة ال زينة.

السيا ة رال تراتيجية
-8

رعة لم قوق الخاصة بآيرلندوا الشدماليةو المتفدق عميهدا

الشاممتان 


توصي المجنة الورلة الطرف بما

يمي:

أ) تنقدديح ال ددتراتيجية الشدداممة لمممم ددة المت ددو المعنوندة "لنعمددل معد ا مد
أ ددل ت قيددق المزيددو" ( )2009لتشددمل مي د المجددالت التددي تتنارلهددا التفاقيددة روددمان
تنفيذها اممة؛
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ب) اعتمدداد ططددل عمددل دداممة لتنفيددذ ال ددتراتيجية اينفددة الددذ ر ددي ن متدرا
رآيرلنوا الشمالية؛

ج) د ددي ا د د تمنواو ود ددمان التنفيد ددذ ال امد ددل لخطد ددة العمد ددل المعنوند ددة " عد ددل
الصواب" ( )2009رططة العمل الو نية ل قوق اإلنسان ()2017-2013؛
)

ي ريمزو ومان التنفيذ ال امل لبرنام ال فال رالشباب (.)2015

 -9ر ي هذا السياقو توصي المجنة بأن تخصص الورلة الطرف ما ي فدي مد المدوايد
البش د درية رالتقنيد ددة رالماليد ددةو رتي د د د ددوارل زمنيد ددة راو د د ة لتنفيد ددذ ال د ددتراتيجية رططد ددل
العمل ر ايا لرصو رتقييء عممية التنفيذو رتدولي عنايدة طاصدة لا فدال المنتمدي لدى أ دو
الفئات وعفا.
تقييء ايثاي المترتبة عمى حقوق الطفل
 -10توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
ددرا التدزام قددانوني عمددى المسددتول الددو ني رمسددتول اإلدايات المفووددة
أ)
يقي ددي ب ددي رام تقيد دديء من ددتظء لىث دداي المترتبد ددة عم ددى حق ددوق الطفد ددل عن ددو رود د القد ددواني
رالسيا ات التي تمل ال فالو بما ي ذلك ي مجال التعارن اإلنمائي الورلي؛
ب) نشددر نتددائ هددذي التقييمددات رتوودديح ريقددة الطددذ بهددا يمددا يقتددرم م د
قواني ر يا ات.

التنسيق

 -11ت ددري المجنددة توصدديتها السددابقة بددأن تيددم الورلددة الطددرف التنسدديق الفعددال لعمميددة
تنفيذ التفاقية ي مي أن ام الورلة الطرف .رت قيق ا لهدذي الغايدةو توصدي المجندة الورلدة
الطرف بما يمي:
العمددل ددي ددل داي م د اإلدايات المفووددةو ر ددي أقدداليء مددا ريام الب دداي
أ)
رالقاليء التابعة لمتا عمى نشام هيئدة قانونيدة مالئمدة مشدتر ة بدي الدوزايات عمدى مسدتول
ي يد يعهددو ليهددا بوليددة راود ة رصددالحيات ا يددة لتنسدديق ميد النشددطة الميددطم بهددا
عمى نطاق القطاعات المعنية م أ ل تنفيذ التفاقية؛
ب) تخص دديص الم ددوايد البشد درية رالتقني ددة رالمالي ددة ال ا ي ددة لهيئ ددات التنس دديق
المذ وي ل ي تؤد عممها بش ل عال؛
ج)
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تخصيص الموايد
 -12ش ا جنة يفت بلةص بدنغ إ ج ةد أس ال عيفه جنس دسدل جظدن ت معطة ت ختت ص جظ جل ر
جآلمنررت جألخرر ،ةررن آ رردل سررد ف ر رردمل فررام جألحب رردم ر جناطار حبلر ق م ،ةررد كرردن نرره مقر
غ ،ةايفدس عة جألحب دم جنيون و دن ن ةن جحلاةدن.
 -13ت ث المجنة الورلدة الطدرف عمدى تخصديص أقصدى مدا يم د مد المدوايد المتاحدة
إلنفاذ حقوق الطفلو ر ق ا لما ريد ي المداد  4مد التفاقيدة رالغدايتي  2-10ر4-10
مد أهددواف التنميددة المسدتوامةو مد التر يددز طاصدةا عمددى هددو ي القيدام عمددى قددر ال فددال
رال ّو م أر ه عوم المسارا داطل مي الوليات القيائية ر يما بينها .ر ي داي هدذا
المسعىو توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
أ) الطددذ بددنه يراعددي حقددوق الطفددل لددول عددواد ميزانيددة الورلددةو عد ريددق
تطبيددق نظددام لتتب د عمميددة تخصدديص المددوايد را ددتخوامها م د أ ددل ال فددال عمددى نطدداق
ل؛
الميزانية
ب)
يشمل ال فال؛

ومان رو الميزانية بطريقة فا ة رتشاي ية م طدالل درام حدواي عدام

ج) ت وي ددو بن ددود ددي الميزاني ددة لص ددالح ال ف ددال ال ددذي يع ددانون مد د ح ددالت
ال رمددان أر اليددعف قددو تسددتوعي اتخدداذ تددوابير ا تماعيددة يجابيددة رالتثب د م د أن هددذي
البنود مصونة حتى ي حالت الر ود القتصاد ؛
) النتظام دي درام تقييمدات لىثداي التدي تطدال حقدوق الطفدل درام رود
الميزاني ددة رعممي ددات ص ددن القد درايات القتص ددادية رنتائجه دداو بم ددا ددي ذل ددك اعتم دداد ت ددوابير
تقشفية ي مجالت لها صمة مبا ر أر غير مبا ر ب قوق ال فال؛
ه) نشام آليات لرصو رتقييء مول فاية الموايد المخصصة لتنفيذ التفاقية
ر عاليتها راإلنصاف ي توزيعها.
م البيانات
 -14توص ددي المجن ددة ب ددأن تس ددرع ح وم ددة آيرلن ددوا الش ددمالية ددي ا ددت مال رود د دداي
لمؤ رات حقوق الطفل يشمل مي المجالت التي تتنارلها التفاقية ريأطذ دي العتبداي
اإل دداي المفدداهيمي رالمنهجددي المبددي ددي منشددوي مف ّووددية المددء المت ددو السددامية ل قددوق
اإلنسان الذ ي مل عنوان "مؤ رات حقوق اإلنسان :دليل القياس رالتنفيذ".
المستقل 

الرصو
 -15اح جنة يفت بزود هدةش جسالالم ة ض شؤمن جن ل ر ج جلجل جظ ضت جأللب
ر جنلمنررت جن ررا م ررد جختي رره هرريه ج جلجل ةررن ةبررد لجل علوررل نضررطدن زوررز مقدوررت حل ر ا
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جن ررل .مة ر نررك ،ش ر ا جنة يفررت برردنلةص ألن جنتررالح دل جظطيف حررت ظ ض ر شررؤمن جن ررل ر
آوانيفلج جنشطدن ت مموةز ةد جنرف درلم مألن ة ر ض جسرناةيفلج مل وبدشرا م،واره جراج ل لردل
بدسم جألحب دم كأفاج .
 -16رتشددير المجنددة لددى تعميقهددا العددام يقددء  )2003(2بشددأن تددوابير التنفيددذ العامددةو
رتوصي الورلة الطرف بما يمي:
مواصمة تعزيز ا تقاللية مفوودي دؤرن الطفدل المسدتقري و رذلدك تمشديا
أ)
م د المبددادئ المتعمقددة بمر ددز المؤ سددات الو نيددة لتعزيددز رحمايددة حقددوق اإلنسددان (مبددادئ
ب دداييل)و رتخ ددويمهء و ددي مم ددة أم ددويو ص ددالحية تمق ددي د د ارل ال ف ددال أر الشد د ارل
المقومة نيابة عنهء بشأن انتهاك حقوقهء رالت قيق ي هذي الش ارل؛
ب) تخصيص ما يمزم م مدوايد بشدرية رماليدة لممفوودي دي ميد الوليدات
القيائية ل ي ييطمعوا بولياتهء عمى ن و عال رمنسق.
التعارن الورلي
 -17ر س دا جحللوث عن جنا دمن ج مندئ جنلميل ،اب جنة يفت عن قةل د إ ج مت ول جنلمنت
جن ررا نةطررلجلن جظيف ضررت جناسر ذ مجظررلجلن جادصررت مغرر ،جنا ررت جنررر ررلواهد ةؤسسرردل دلوررت
هتررل إ جن رابد ر جنررلمم جظسررا ل  .فد وررد عررل هرريه جظررلجلن بشررنل س راو ةررن شررأنه أن
وسدهم ر لين ةسا ى جنا ة م ،م اجج ح م ج،ساثطدل ر ر ف ،ةرلجلن حن ة رت يدن رت جل
ةسا ى ج ل ،م ط رص جن ر جلا ر جنبةرلجن جظسرا ل  ،ةرد واسرب ر جنا ةر عرن جألحب ردم جنريون
 ،وسا ن أن واىطة ج حىت ندن ا جظلجلن جظيف ضت جناس ذ.
 -18توصي المجنة الورلة الطرف بال رص ي تعارنهدا اإلنمدائي الدورلي عمدى دعدء الدورل
المستفيو ي ومان حق الجميد دي ال صدول عمدى تعمديء أ ا دي لزامدي رمجدانيو رذلدك
بيعطام الرلوية لتو ير تعميء ابتوائي يو مجاني ي الموايس ال وميةو رال ف عد تمويدل
الموايس الخاصة التي تهوف لى الربحو رتيسير تسجيل رتنظيء الموايس الخاصة.
حقوق الطفل رقطاع العمال التجايية 
 -19تشد ددير المجند ددة لد ددى تعميقهد ددا العد ددام يقد ددء  )2013(16بشد ددأن التزامد ددات الد ددورل
يما يتعمق بأثر قطاع العمال عمى حقوق الطفلو رتوصي الورلة الطرف بما يمي:
التشويو بش ل راوح عمى حقوق الطفل دي الصديغة المنق دة مد ططدة
أ)
عممهددا الو نيددة الرلددى المتعمقددة بالعمددال التجاييددة رحقددوق اإلنسددانو ريشددمل ذلددك ل دزام
مؤ سات العمال التجايية بييالم حقوق الطفل العناية الوا بة؛
ب) رو رتنفيذ لوائح تيدم التدزام قطداع العمدال التجاييدة ب قدوق الطفدلو
بما ي ذلك ي ياق المشتريات ال ومية.
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بام -تعريف الطفل (الماد  1م التفاقية)
 -20توصي المجنة الورلة الطرف بر الس الونيا لمزرا لى الثامنة عشدر دي ميد
اإلدايات المفووة رأقاليء ما ريام الب اي رالقاليء التابعة لمتا .

يء -المبادئ العامة (المواد  2ر 3ر 6ر 12م التفاقية)
عوم التمييز
-21

ش ا جنة يفت بدنلةص إ ج ةد وة :

جسر رراثيفد عر ررل ةر ررن جألحنر رردذ جظيفت ر ر م عة ر ررد ر قر رردن ن جظسر رردمج )2010
أ)
نألحب دم ةن جحلطدوت ةن جناط ز عة أسدن جنسرن ،مجسراب د جناشراو جظلربح بشرأن جناط رز عةر
أسدن جنسن ر آوانيفلج جنشطدن ت نألحب دم من سن جنسد ست عشا ؛
ب) جسبجبت جنيفدن ةن لجب ،ةندفىت ج لهدب بسرب جن رلجذ جنشر دف ت مجنيفظرا إن رد،
عة ن دا مجس  ،بدعابدلهد نل جناط ز أم جن صم ضل جألحب دم ،م ،س طد أحب دم جظسةطني؛
رراض جن لوررل ةررن جألحب رردم ر ب ر ج ط عرردل ،ررن ر نررك أحب رردم جنامةررد
ج)
مجنغ ررا مجألحب رردم جناح ررل مأقة رردل إ يف ررت أخ رراى ،مجألحب رردم مك ج عدق ررت ،مجألحب رردم جظر ر عني
ةؤسس ر رردل جناعدو ر ررت ،مجألحب ر رردم جظ ر رردجاون مةةاطسر ر ر جنة ر ر ر مجنالج ر ررني ،مجظثة ر رردل مجظثة ر ررني
مةز مج جظ ل جييفس مةغدواك جهل وت جييفسدن ت محدةة صر دل جييفسرني ةرن جألحب ردم ،نةاط رز
مجن صم ج،جاطدع حىت جآلن ،د ر نك ر مسدئط ج عالذ.
 -22توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
النظددر ددي م انيددة تو ددي نطدداق التشدريعات ل مايددة ميد ال فددال درن
أ)
الثامنة عشر م التعرا لمتمييز عمى أ اس الس ؛
ب) تعزيددز آليددة الرقابددةو بمددا ددي ذلددك النتظددام ددي درام عمميددات ا ددتعراا
مسد ددتقلو لتقيد دديء تنفيد ددذ تد ددوابير م ا د ددة اإليهد دداب رم ا د ددة التطد ددرفو بمد ددا د ددي ذلد ددك
ال ددتراتيجية الوقائيددة ()2011و روددمان عددوم تسددببها ددي التمييددز أر الوصددء ددي حددق أ
ئة م ال فال؛
ج) تعزيددز أنشددطتها الرامي ددة لددى ذ ددام ال ددوعي رغيرهددا مد د النشددطة الوقائي ددة
لم ا ددة التمييددز رالوصددءو رالعمددلو عنددو المددزرمو عمددى اتخدداذ تددوابير طاصددة مؤقتددة لصددالح
ال فال الذي يعيشون ي ظررف هشة.
 -23تددذ ر المجنددة بتوصدديتها السددابقة بددأن تتخددذ الورلددة الطددرف تددوابير عا مددة لمتصددو
لمواقف "التعص تجاي ال فال"و رل يما المراهقدونو رمجمدل المواقدف السدمبية العامدة
تجاههء ي المجتم و بما ي ذلك ي ر ائل اإلعالم.
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 -24م ش ر ا جنة يفررت برردنلةص إ ج جسرراطاجل جناط ررز ر جنلرردن ن ضررل ب ر
ةد ملج جنبىدل لغم مق ع ب جناىسن.

جألحب رردم ر أق رردن م

 -25توصدي المجندة ح ومدة الممم ددة المت دو بزيداد تشددجي ح ومدات أقداليء مددا ريام
الب دداي عم ددى اإللغ ددام ال م ددي لمماي ددة التميي ددز بمو د د الق ددانون و ددو ال ف ددال مد د "غي ددر
المنتمي "و بم يهء ال فال المها ررن رال فال المولودرن طاي اي الزرا .

لمطفل
المصالح ال ُفيمى
 -26أسا جنة يفت ألن حص جن ل ر أن ةتردحله جن ضرة ج،عابردل جألمم  ،وا سرل،
حررىت جآلن ،ر مج ر جظسرردئل جناش راو ت مجنس دس رد ت مر جنل راجلجل جنلضرردئ ت جنررر مت ر جألحب رردم،
م ،سر طد ر يررد،ل جناعدوررت جنبلوةررت ،ملعدوررت جألحب رردم ،مجهل ررا  ،مجحلتر م عة ر جنة ر  ،مةاكررز
جنالجئ ،مجن لجنرت جييفدئ رت ،مر جنلر جل جظسرةىت .معرالم عةر نرك ، ،و جرل أك حنرم قردن ين
وضطن هيج جحلص ر ب أقدن م ةد ملج جنبىدل.
 -27تشددير المجنددة لددى تعميقهددا العددام يقددء  )2013(14بشددأن حددق الطفددل ددي يددالم
مصال ه ال ُفيمى العتباي الرلو رتوصي الورلة الطرف بأن تقوم بما يمي ي ميد أن دام
قميمها:
ومان ديا هذا ال ق ما ينبغي رتفسيري ر عماله عمدى ن دو متسدق دي
أ)
مي د د اإل د درامات رالق د درايات التش د دريعية راإلداييد ددة رالقيد ددائيةو ر د ددي مي د د السيا د ددات
رالبرام رالمشايي التي تمل الطفل رتؤثر يه؛
ب) رود درامات رمعددايير لتو يدده ميد ال ددخاص المعنيددي مد أصد اب
السمطة لت ويو مصالح الطفل الفيمى ي مي المجالت ر يالم هذي المصالح الهمية
الوا بة بوصفها العتباي الرل.
ال ق ي ال يا رالبقام رالنمو
 -28وسدمل جنة يفت قةص إ ج ةد وة :
جألحبرردا جنررر شرر ،إ أن ة ررلم مف رردل جناضر مجألحب رردم ر جنلمنررت جن ررا ،
أ)
د ف د ج،ناىدل ،نه صةت سا ى جحلاةدن ج،جاطدع مج،قاتد ك؛
ب) جنا ةررا عررن إنشررد أم ررل آن رردل ،سررا اجض أك حدنررت ةررن حررد،ل جن فررد
جظبدغات أم ج صدبت جا  ،بني جألحب دم ر غدنب ت أاحد جنلمنت جن ا .
 -29توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
معالجددة العوامددل ال ا ددية الم ددود لو يددات الرو د رال فددالو بمددا ددي
أ)
ذلك ال رمان ال تماعي رالقتصاد رعوم المسارا ؛
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ب) الطددذ ب دي رام ا ددتعراا تمقددائي رمسددتقل رعددام ل ددالت الو ددا المباغتددة
أر اإلصددابة الخطيددر بددي ال فددالو بمددا ددي ذلددك أثنددام ر ددودهء ددي ال ددبل أر ددي نددف
مؤ سات الرعاية أر مؤ سات الص ة العقمية ي مي أياوي الورلة الطرف.

الطفل
احترام آيام
 -30وسدمل جنة يفت قةص إ ج ةد وة :
علذ ج،سراطدع إ آلج جألحب ردم بتر ل ةيف
أ)
جظسدئل جنر متس م؛

رت عيفرل مضر جنس دسردل بشرأن

ب) جأل ا جنسةيب جنيك وبلم أن ج صالحدل جظا ةلرت ف ر جظسردعل جنلدن ن رت ر
مج ر جن ،ورردل جنلضرردئ ت جأللب ر قررل خة ارره عة ر حررص جن ررل ر أن وسرراط إن رره ر ج ج راج جل
جنلضدئ ت مج جلوت جنر متسه؛
ج) ع ر ررلذ إنش ر ررد باظدن ر رردل جنش ر رربدب أم
أم ة ناس،جل ،أم جزل اك مكدون ن ،أم ج،س ؛

ة ر ررد ر آوانيف ر ررلج جنش ر ررطدن ت ،أم موة ر ررز،

) ش ر ل جن لوررل ةررن جألحب رردم بررأن جألخترردئ ني ج،جاطرردع ني جظسررؤمنني ع ريف م،
أم جظ ظ ني جظ يف ني بإجاج جظاجج ت ،أم ةللة جناعدوت جظأج لون ،أم جنلضد  ،أم جظر ظ ني جنريون
و طة ر ن ة ر جألحب رردم جظ رردن ني نةلرردن ن ،أم غرر،هم ةررن جظ يف ررني  ،وسرراط ن إن ر م ف طررد وا ةررص
بدظسدئل جنر متس م ،د ر نك ر ج جاج جل جظا ةلت بشؤمن جألسا .
 -31تشير المجنة لى تعميقها العام يقء  )2009(12بشدأن حدق الطفدل دي ال دتماع
ليهو رتوصي الورلة الطرف بما يم 
ي:
نشددام الهيا ددل الالزمددة لمشدداي ة ال فددال مشدداي ة عال دة رمجويددة ر يددالم
أ)
العناي ددة الوا ب ددة ييائه ددء ل ددول تص ددميء الق ددواني رالسيا ددات رالبد درام رالخ ددومات عم ددى
الصددعيوي الم مددي رالددو نيو بمددا ددي ذلددك مددا تعمددق منهددا بددالتمييز رالعنددف رال ددتغالل
رالعتوام الجنسيي و رالمماي ات الياي و رالرعايدة البويمدةو رالتربيدة الجنسدية راإلنجابيدةو
ررق الفراغ رالمع  .رينبغي يالم اهتمام طداص إل دراك صدغاي ال فدال رال فدال الدذي
يعيشون ي ظررف هشةو مثل ال فال ذر اإلعاقة؛
ب) تقيدديء أثددر اإلصددالحات المتعمقددة بتقددويء المسدداعو القانونيددة ددي ن مت درا
رريمددز را د تمنوا رالتعجيددل با تعراوددهاو ر درام تقيدديء لثددر اإلصددالحات المقترحددة ددي
آيرلنددوا الشددمالية ر ير ددي عمددى حقددوق الطفددل ليددمان عددوم تددأثير هددذي اإلصددالحات ددمبا
عمددى ددرص ال فددال ددي الوصددول لددى العوالددةو ر فالددة مشدداي تهء الفعالددة ددي هددذا التقيدديء
رال تعراا؛
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ج) التعجيل بينشام برلمانات الشباب ي مي القاليء راإلدايات المفوودة
باعتبايه ددا منت ددويات دائم ددة لمش دداي ة ال ف ددال بفعالي ددة ددي اإل د درامات التشد دريعية الو ني ددة
المتعمقة بالمسائل التي تمسهء؛
) وددمان أن مي د المهنيددي العدداممي م د ال فددال ل ي تفددون بال ددتماع
ليهءو بل ينصتون ليهء ريولون العتباي الوا ييائهء .
 -32ر ط جنة يفررت عةطردً ب جر حبةبرردل ةازجوررل ةررن جألحب رردم نةىتر م عةر حررص جناتر وف
جعابدلجً ةن سن جنسد ست عشا  ،م يفد جسناةيفلج حص جنات وف ر ج،نا دبدل جلحمة رت مجنا دبردل
جن ظدن ج،سناةيفلك ظن هم ر سن جنسد ست عشا مجنسدب ت عشا .
 -33تش ددج المجن ددة الورل ددة الط ددرف راإلدايات المفوو ددة عم ددى د درام مش دداريات مد د
ال فال بشأن التصوي  .رتوصي المجنة الورلة الطرف بال رصو ذا ما طفض السد
التصددوي و عمددى تعزيددز ذلددك بالتربيددة عمددى قدديء الموا نددة الفاعمددة رحقددوق اإلنسددان وددمان ا
لتوعية ال فال ي مب ر بأن ال قوق تمايس جدزم مد الموا ندةو ب دل ال دتقاللية
رالمسؤرليةو ربأن هذا التوبير ل يسمح بمماي ة نفوذ غير مبري.

دال -ال قوق رال ريات المونية (المواد  7ر 8ر)17-13
رالجنسية 

تسجيل الولدات
 -34توص ددي المجن ددة الورل ددة الط ددرف ب ددأن تش ددج أق دداليء م ددا ريام الب دداي عم ددى تنق دديح
التشريعات الم مية رقدانون الجنسدية البريطانيدة مد أ دل ودمان حدق ال فدال المهدا ري و
رل يما ال فال المولودي ي تمك القاليءو ي ال صول عمى هاد ميالد.
حرية الف ر رالو وان رالوي
 -35شر ا جنة يفررت برردنلةص ألن الة رري جظررلجلن جنررر متة هررد جنلمنررت ر إننةربج مموةررز ة رردنب ن،
ج جنلدن ن ،بدظشدلكت ر ش  ،ويف رت و ة رت ناسر " كة رد أم جة رد حبدب ردً ةسر ى دً بردظ
جن جس ر " ،مألن جألحب رردم  ،ي رص هلررم ج ةسررد عررن أ ج هرريه جنش ر  ،من إ ن جن جنررلون قبررل أن
وةاىل ج بدظ دهل جناىض،وت .مر آوانيفلج جنشطدن ت مجسناةيفلج ، ،يص نألحب دم ج ةسد عن أ ج
جنش  ،جنلويف ت جيطدع ت من إ ن جن جنلون.
 -36توصددي المجنددة الورلددة الطددرف بددأن تمغددي الح ددام القانونيددة التددي تددنص عمددى لزاميددة
حيددوي الشددعير الوينيددة الجماعيددة ددي المددوايس التددي تمولهددا الورلددة ربددأن تيددم تم د
ال فدال مد مماي دةو بشد ل مسدتقلو حقهددء دي اإلمسدداك عد أدام هددذي الشدعير الوينيددة
ي الموي ة.
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الجمعيات
حرية التجم السممي رت وي
 -37ليددمان حددق ال فددال ددي حريددة التنقددل رالتجمد السددممي بال امددلو توصددي المجنددة
الورلة الطرف بما يمي:
أن ت ظددرو ددي المددا العامددةو ا ددتخوام ال هددز الصددوتية التددي يسددتعان
أ)
بها لتفريق تجمعات الشباب (ما يسمى بد "أ هز البعوا")؛
ب) أن تجم د البيانددات ع د التددوابير المسددتخومة وددو ال فددالو بم د دديهء
ال فد ددال الد ددذي تت د درارم أعمد ددايهء بد ددي  10ر 11عام د د او لمعالجد ددة السد ددمو ات المعادي د دة
لممجتم رتفريق ال شودو ريصو معايير ا تخوامها رمول تنا هذا ال تخوام.
ال ق ي الخصوصية
 -38توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
أ)

حظر ا تخوام صالحيات التوقيف رالتفتيش غير القانوني وو ال فال؛

ب) ود ددمان التنا د د رعد ددوم التمييد ددز د ددي ال د ددتخوام القد ددانوني لصد ددالحيات
الطفل رمول نيجه؛
التوقيف رالتفتيش م مراعا
ج) النتظد ددام د ددي م د د رت ميد ددل رنشد ددر بياند ددات ع د د ا د ددتخوام صد ددالحيات
التوقيددف رالتفتدديش وددو ال فددال مصددنفة حس د العمددر رنددوع الجددنل راإلعاقددة رالموق د
الجغرا ي رالصل اإلثني رالخمفية ال تماعية  -القتصادية.

هام -العنف وو ال فال (المواد  19ر )3(24ر )2(28ر 34ر(37أ) ر)39

المهينة
التعذي رغيري م وررب المعاممة أر العقوبة القا ية أر الال نسانية أر
-39

ش ا جنة يفت بدنلةص إ ج ةد وة :

جسا لجذ جنشاحبت ظسلسدل جنا رزل جظشرةت نةىاكرت ،مجسرا لجذ جظلريمفدل جل
أ)
جن دقت جظ هيفت ضل جألحب دم ر ج جلجل جظ ضت جأللب ر آوانيفلج جنشطدن ت؛
ب) ورد جسررا لجذ جنل ر مغ،هررد ةررن رلجب ،ل ررل حاكررت جيسرل ضررل جألحب رردم ر
أةرردكن ج،حا ررد ر إننةربج مموةررز معررلذ ر فا ب دنرردل عررن جسررا لجذ جنل ر ر أاحررد أخرراى ةررن
جنلمنت جن ا ؛
ج) جنة ر ر ر إ ل ر ررل حاك ر ررت جألحب ر رردم نةطىدفظ ر ررت عةر ر ر جنيفظ ر رردذ مج،نض ر رربد ر
ةؤسسرردل جألحررلجا جيررداحني مإ جسررا لجذ جألسرردن جظ ج ررت ضررل جألحب رردم ر جظؤسسرردل ر
إننةربج مموةررز مجسررناةيفلج معررلذ إجراج جسررا اجض شرردةل ،سررا لجذ أسررة ب جنال ررل ر ةؤسسرردل
جناعدوت ر آوانيفلج جنشطدن ت؛
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) جنة ر إ ل رل معرزم جألحب ردم مك ج عدقررت جنيف سر ت ج،جاطدع رت ،رن فر م
جألحب دم جظتدب ن بدنا حل ر جظلجلن.
 -40تشير المجنة لى تعميقها العام يقء  )2011(13بشأن حق الطفل ي الت ري م
مي أ ال العندفو ر لدى الغايدة  2-16مد أهدواف التنميدة المسدتوامةو رت دث الورلدة
الطرف عمى ما يمي:
حظدر ا ددتخوام أ ددم ة الصدعق ال هربددائي وددو ال فدالو مثددل مسو ددات
أ)
التيدزي المشددمة لم ر ددة رالمقددذر ات ذات الطاقددة الموهندة ( ددي آيرلنددوا الشددمالية) رأ نددوع
آطددر م د ال هددز اليدداي و رالنتظددام ددي م د رنشددر بيانددات مصددنفة حس د الس د ع د
ا تخوام هذي ال م ة م أ ل يصو تنفيذ هذا ال ظر؛
ب) لغددام مي د أ ددالي تقييددو حر ددة ال فددال لغ دراا التأدي د ددي مي د
مؤ سات الرعايةو الواطمية رالخاي ية عمى حو دوامو رحظدر ا دتخوام أ تقنيدة مصدممة
لتسبي اللء لا فال؛
ج) ومان عوم المجوم لى تقييو الطفل ل لمن اليري عنده أر عد ايطدري
ر توبير م توابير المالذ الطير قل؛
) العم ددل بص ددوي منهجي ددة رمنتظم ددة عم ددى مد د رنش ددر بيان ددات مص ددنفة عد د
ا تخوام القيود رغيرها م توابير تقييو ال فال لرصو مدول مالممدة ال دموب المتبد دي
تأدي د ال فددال روددبل ددمو هء ددي مي د المددا و بمددا يهددا أمددا التعمدديء رالحتجدداز
رالص ة العقمية رالرعاية ال تماعية ر يوام المها ري .
العقوبة البونية
 -41تشير المجنة لى تعميقها العام يقء  )2006(8بشأن حق الطفدل دي ال مايدة مد
العقوبددة البونيددة رغيرهددا م د أ د ال العقوبددة القا ددية أر المهينددةو ر لددى توصددياتها السددابقةو
ث الورلة الطرف ي مي اإلدايات المفووة رأقاليء ما ريام الب اي رالقاليء التابعدة
رت ّ
لمتا عمى ما يمي:
را حظرو عمى بيل اللويةو عمى مي أ ال العقوبة البونية داطدل
أ)
ال ددر و بم ددا ددي ذل ددك مد د ط ددالل بط ددال ميد د ال ددو وع القانوني ددةو مد د قبي ددل "العق دداب
المعقول"؛
ب) و د ددمان حظ د ددر العقوب د ددة البوني د ددة حظ د ددرا صد د دري ا د ددي ميد د د الم د ددوايس
رالمؤ سات التعميمية ر مي المؤ سات رأ ال الرعاية البويمة الطرل؛
ج) تعزيز هودها الرامية لى تشجي أ ال التأدي اإليجابي الذ ل يقوم
عمى العندف راحتدرام ال قدوق المتسدارية لا فدال دي ال رامدة اإلنسدانية رالسدالمة البونيدةو
بهوف رو حو لتقبل ا تخوام العقوبة البونية ي تربية ال فال بي الناس.
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راإلهمال 

العنف راإليذام
 -42اح جنة يفت بإ لجج جاميت جلول ا ةص بد ويج جظيفزيل نضبط سة ج كاجه مجناىنم
ر إحبدل جن القدل جحلط طرت مجألسراوت ،كطرد حرلا ر قردن ن جيراجئم جا ر )2015 ،ر إننةربج
مموةز .ب ل أن جنة يفت ش ا بدنلةص إ ج ةد وة :
جل دع ة لم جناشدل اض جنيفسد مجن ا دل نة يفا جظيفزيل مجن يفا جنلدئم عةر
أ)
ن ع جييف  ،مجأل ا جنسةيب ألشندم جن يفا هيه عة جألحب دم ،س ج كضىدود أم كش ؛
ب) قدن ن جألحب دم مجنشبدب  ،)1933جنيك و ا جن ل عة أنره كرل شر ص
ولل عطاه عن  16عدةدً ألغاجض جنلدن ن جييفدئ جظا ةص بإويج جألحب دم مإ دهلم؛
ج) عررلذ إوررال ج،ح ربجذ جن جج ر آللج جألحب رردم ر ررلجب ،جناتررلك نة يف را ضررل
جألحب دم مر جنلعدمى جظاف عت مفص قدن ن جألسا .
 -43تش ددير المجن ددة ل ددى تعميقه ددا الع ددام يقد دء )2011(13و ر ل ددى الغاي ددة  2-16مد د
أهواف التنمية المستوامةو رتوصي الورلة الطرف بما يمي:
تنقيح قانون ال فال رالشباب ( )1933م أ ل حماية مي ال فدال
أ)
الذي تقل أعمايهء ع الثامنة عشر م اإليذام راإلهمال؛
ب) تعزيددز النتظددام ددي مد البيانددات رتسددجيل المعمومددات المتعمقددة بددالعنف
وددو ال فددالو بمددا ددي ذلددك العنددف المنزلدديو رالعنددف القددائء عمددى نددوع الجددنلو راإليددذامو
راإلهمددالو ددي مي د الر ددااو رتقا ددء المعمومددات ر حالددة القيددايا يمددا بدي القطاعددات
ذات الصمة؛
ج)
وو ال فال؛

زياد عود الطصائيي ال تماعيي رتعزيز قويتهء عمى التصدو لمعندف

يد ددالم العتبد دداي الوا د د ييام ال فد ددال المعنيد ددي د ددي تد ددوابير التصد ددو
)
لمعنفو بما ي ذلك ي الوعارل الجنائية رالوعارل المر وعة ر ق قانون ال ر ؛
ه) النظر ي التصويق عمى اتفاقية مجمل أريربا بشأن من رم ا ة العنف
وو المرأ رالعنف المنزلي.
ال تغالل رالعتوام الجنسيان
 -44اح جنة يفرت بدنارلجب ،جظا ري نةاترلك ،سراغالم جألحب ردم مج،عارلج عةر م جيفسر دً،
ررد ر نررك ج،سررا دبت جن حبيف ررت جنيفط ج ررت جنررر طررل جسررم " "WePROTECTمجظشرردلكت جهلدةررت
نألحب رردم مج اط ر جظررلين ر مض ر خ ررت عطررل ةا ررل جنل دعرردل مجنا ج رردل مجأل مجل جل
جنتةت ر موةز ،مر جناىل ص جظسالل بشأن هيه جنظدها ر آوانيفلج جنشطدن ت .ننرن جنة يفرت شر ا
بدنلةص إ ج ةد وة :
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ج ،ع ررد جل جألخ رر ،بش ررأن جناش رردل ظ رردها جس رراغالم جألحب رردم مج،عا ررلج عة ر م
أ)
جيفس دً عة ن دا مجس عة أولك ش ت دل بدل  ،معتدبدل ةيفظطت ،مر ةؤسسدل جناعدوت؛
ب) زجول خ ا جساغالم جن ل مج،عالج عة ه جيفس دً عة شبنت ج نبنف؛
ج) علذ إوال ج،حبجذ جنندر آللج جألحب دم ر جي
مج،عالج جييفس ني مكش ه مجناتلك نه؛
)

جناجة رت إ ةيفر ج،سراغالم

لين ة لم جظالحلت جنلضدئ ت بشأن ج،ساغالم مج،عالج جييفس ني.

 -45توصي المجنة الورلة الطرفو بما ي ذلدك ال
الب ايو رالقاليء التابعة لمتا بما يمي:

ومدات المفوودةو رأقداليء مدا ريام

النتظددام ددي م د رنشددر بيانددات دداممة رمصددنفة ع د ا ددتغالل ال فددال
أ)
رالعتوام عميهءو بما ي ذلك م طالل اإلبالغ اإللزامي ي مي الر اا؛
ب) رود د رتنفي ددذ ا ددتراتيجيات دداممة متع ددود القطاع ددات بش ددأن ا ددتغالل
ال فددال رالعتددوام عمدديهءو بمددا ددي ذلددك عمددى ددب ة اإلنترن د و ليددمان عاليددة الوقايددة
رال شددف رالتددوطل لممسدداعو ددي مراحددل مب ددر و عمددى المسددتول الددو ني رعمددى مسددتول
اإلدايات المفووةو ر ي أقاليء ما ريام الب اي رالقاليء التابعة لمتا ؛
ج) تنفيددذ التوصدديات الددوايد ددي تقريددر ماي ددال بشددأن الت قيددق ددي تعددرا
ال فال ي آيرلنوا الشمالية لال تغالل الجنسي؛
) الميي ي ا ت واث طومات اممة لوعء ال فال الدذي رقعدوا ود ية
لال تغالل رالعتوام الجنسيي أر المعروي لذلك؛
هر) تعزيز قوي مطات نفاذ القدانون رالسدمطة القيدائية عمدى شدف حدالت
ا ددتغالل ال فددال رالعتددوام عمدديهء نسدديا رمالحقددة الجنددا و رتددو ير ددبل انتصدداف عالددة
لا فال الي ايا؛
م) النظر ي التصويق عمدى اتفاقيدة مجمدل أريربدا بشدأن حمايدة ال فدال مد
ال تغالل الجنسي رالعتوام الجنسي.
المماي ات الياي
 -46اح ر جنة يف ررت بس ررن ق رردن ن جير راجئم جا رر )2015 ،ر إننةر ربج مموة ررز ،جن رريك مين ررن
جلحمردكم ةررن إصررلجل أمجةررا حلطدوررت ضررىدود شر وه جألعضررد جنايفدسررة ت جألنث وررت جلحماطةررني أم جن ة ررني
ةن جألحب دم .ب ل أن جنة يفت ش ا بدنلةص إ ج ةد وة :
أ ا عل كب ،ةرن جألحب ردم بدظطدلسردل جنضردل  ،رد ر نرك شر وه جألعضرد
أ)
جنايفدسررة ت جألنث وررت ،مجناررزموا جنلسرراك نة ا رردل مجن ا رردن بررني س رن  16م 17عدة ردً ر ب ر أاحررد
جنلمنت جن ا ؛
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ب) مج ر حررد،ل خيض ر ف ررد جألحب رردم ةررن حرردةة ص ر دل جييفسررني ن طة رردل
جاجح ررت مإج راج جل أخ رراى  ،ن ررزمذ هل ررد ة ررن جنيفدح ررت جن ب ررت قب ررل أن ون ن ر ج ق ررد لون عة ر إع ررد
ة ر جفلا م عررن مع ر  ،ةررد وررؤ ك ر جنغدن ر إ ع جق ر  ،سررب ل إ ررلجلك د ممينررن أن سررب
ة دند جسلوت من س ت شلول  ،معلذ مج سبل نإلنتد مجنا و ر ةثل هيه جحلد،ل.
 -47تشددير المجن ددة لددى تعميقه ددا العددام يق ددء  )2014(18بشددأن المماي ددات الي دداي و
رتوصي الورلة الطرف بما يمي:
اتخاذ توابير عالة ليمان عدوم تدزري ال فدال بدي د  16ر 17عامدا
أ)
ل ي ظررف ا تثنائية ربموا قة الطفل المعني موا قة تامة رحر رنابعة م رعي؛
ب) الميددي ددي اتخدداذ تددوابير الوقايددة رال مايددة رتعزيددز تمددك التددوابير لمعالجددة
مسددألة المماي ددات اليدداي و ريشددمل ذلددك م د البياندداتو رتددويي المهنيددي المعنيددي و
رتنفيذ برام إلذ ام الوعيو رتو ير ال ماية رالرعاية لا فال الي اياو رمالحقة م يثب
عميهء ايت اب هذي العمال؛
ج) ودمان عدوم طيدوع أ دخص لعدال بدي أر لعدال بالجراحدة ل لددزرم
لد دده أثند ددام مرحمد ددة الرود دداعة أر الطفولد ددةو ر فالد ددة السد ددالمة الجسد ددوية لا فد ددال المعنيد ددي
را تقالليتهء رقويتهء عمى تقرير مصيرهءو رتقويء المشوي رالدوعء المنا دبي لدى ال در
التي تعيل أ فالا ي ممون صفات الجنسي ؛
)

تو ير بل انتصاف لي ايا هذا العال ؛

ه) تثقيددف المهنيددي العدداممي ددي مجددالي الط د رعمددء الددنفل بشددأن التنددوع
الجنسددي الوا د رمددا يتصددل بدده م د صددفات بيولو يددة ربونيددة رعواق د طيدداع ال فددال
ال اممي لصفات الجنسي لعمميات راحية ل لزرم لها.
حماية الطفل م
-48

مي أ ال العنف

ش ا جنة يفت بدنلةص إ ج ةد وة :

سةط جألقاجن ،د ر نك جناسةط عر ج نبنرف ،جنريك  ،ورزجم ميثرل ةشرنةت
أ)
خ رر ،مةيفاش ررا عةر ر ن رردا مجسر ر س ررا ل ب ج رره خ رردم جظثة رردل مجظثة ررني مةز مجر ر جظ ررل
جييفس مةغدواك جهل وت جييفسدن ت محردةة صر دل جييفسرني ةرن جألحب ردم مجألحب ردم مك ج عدقرت
مجألحب دم جظيفاطني إ جألقة دل ،ن ر نك جنامةد ،مجنغ ا مجألحب دم جناحل؛
ب) جن يف ررا جن رريك و جج رره جألحب رردم ر آوانيف ررلج جنش ررطدن ت ،ررد ر ن ررك عطة رردل
إحبالا جنيفدل جنر يف يهد ج دل ةرن غر ،جنرلمم ضردن ت ر جعارلج جل شربه عسرناوت م يف رل ةرك
جي دل هلم.
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 -49توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
ت ثيددف هودهددا لمعالجددة تسددمل الق دران رالعنددف ددي المددوايسو بطددرق
أ)
منهددا تعمدديء قدديء حقددوق اإلنسددانو ربنددام قددويات الطددالب رالمددوظفي لحت درام التنددوع ددي
الموي ددةو رت س ددي مه ددايات الط ددالب ددي حددل النزاع دداتو رالنتظ ددام ددي يص ددو ح ددوادث
التسمل ي الموايسو ر راك ال فال ي المباديات رعمميات الرصو الرامية لى القيام
عمى هذي الظاهر ؛
ب) العمددلو ددي وددوم التوصدديات التددي أ ددفر عنهددا يددوم المناقشددة العامددة حددول
موووع ر ائل اإلعالم الرقمية رحقوق ال فالو عمى تويي ال فدال رالموي دي رال در
بشددأن ال ددتخوام ايمد لت نولو يددا المعمومددات رالتصددالتو رزيدداد الددوعي بددي ال فددال
بشأن ايثداي الوطيمدة التدي يم د أن تخمفهدا مماي دة التسدمل عمدى اإلنترند عمدى أقدرانهء
رزياد راك ر ائل التواصل ال تماعي دي الجهدود الراميدة لدى م ا دة تسدمل القدران
عبر اإلنترن ؛
ج) اتخاذ توابير ويية ر عالة ل ماية ال فال م التعرا لمعنف عمدى أيدو
الجهددات الفاعمددة م د غيددر الددورل اليددالعة ددي اعتددوامات ددبه عس د رية رم د تجنيددو هددذي
الجهات لهء ي أعمال عنيفةو بما ي ذلك م طالل التوابير المتصمة بالعوالدة النتقاليدة
رالجنائية.

 البيئددة ال د درية رالرعايددة البويم ددة (المددواد  5ر 11-9ر( 18الفقرت ددان  1ر)2ورار 
ر21-20و ر 25ر( 27الفقر ))4
البيئة ال رية
 -50سةم جنة يفت ب ج ممدلسدل ج ل ةاب ت ر جنلمنت جن ا مج جلجل جظ ضت ر يردم
لعدوت جألحب دم جلحمادجني إ جناعدوت .مةر نرك ،شر ا جنة يفرت بردنلةص إ ج جنارأ  ،جنسرةيب ،ل ردع
ندن ا هيه جناعدوت عة جألحب دم معة ب ا م جألساوت.
 -51توصددي المجنددة الورلددة الطددرف رح ومددات اإلدايات المفووددة بددي رام تقيدديء صددايم
لثر طفض تمويل يعاية ال فال ردعدء ال در مدؤطرا عمدى حقدوق الطفدل ربتعدويل يا دة
دعء ال ر بهوف تاحة طومات يعاية ال فال ل ل م ي تا ليها.
ال فال الم ررمون م البيئة ال رية 
-52

ش ا جنة يفت بدنلةص إ ج ةد وة :

ج و ررد ع ررل جألحب رردم جظر ر عني ةؤسس رردل جناعدو ررت ر إننةر ربج مموة ررز مآوانيف ررلج
أ)
جنشطدن ت مجل دع ة لم جألحب دم جظ عني ةؤسسدل جناعدوت ر جسناةيفلج؛
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ب) عررلذ حت ر م جآلبررد  ،ر جحلررد،ل جنررر مل يف رري ف ررد ررلجب ،جناررلخل جظبنررا ر
أمجهند ،عة جنلعم جألساك جننردر ،معرلذ ل ر م جظتردف جن ضرة نألحب ردم كطرد جير عيفرل جخترد
ق راجل إوررلجع جألحب رردم ةؤسسرردل جناعدوررت .مملم لرردلوا عررن جنا رزجع أحب رردم ةررن أسرراهم جنب ن ج ررت
بسب جحلدنت ج،قاتد وت نألسا أم ألن جألسا جحلدضيفت قل فا ب ت لص ةيف ت أك نة ل؛
جألختدئ ني ج،جاطدع ني جنيون و يفر ن بدألحب ردم
ج) جناغ ،جل جظانال ر ص
جظ عني ةؤسسدل جناعدورت ،مةرامل جألحب ردم ،ر كثر ،ةرن جألح ردن ،با ابرت جنايفلرل برني أكثرا ةرن
أسا حدضيفت ر جنسيفت ،ةد وؤ ا سةبدً عة ح دهتم جبط ن جح د؛
) إو ررلجع جألحب رردم ر أة رردكن ب ررل ع ررن أس رراهم جنب ن ج ررت ،ة ررد و ررص جس رراطاجل
ج ،تدم ،موؤ ك إ جن تل بني جألشلد من سب مج ه؛
جنشطدن ت؛

هر)

جعاط ررد ممدلس ررت إو ررلجع جألحب رردم أة رردكن إقدة ررت ختضر ر نا ررلجب ،أةيف ررت ر آوانيف ررلج

م) ع ررلذ حت ر م جألحب رردم جن رريون وغ ررد لمن ةؤسس رردل جناعدو ررت جنبلوة ررت أم جناعدو ررت
جنلجخة ر ررت عة ر ر جنر ررلعم مجظش ر ر ل جظيفدسر رربني ،ر ررد ر نر ررك ةر ررد ةر ررص ةيف ر ررد ف ر ررم جظسر ررالبة ت،
مجض اجلهم ،ر كث ،ةن جألح دن ،إ جن ش ب لجً عطن كدن ج وا لمهنم بدناعدوت سدبلدً؛
)

إجاج جل جنابين ر آوانيفلج جنشطدن ت جنر  ،زجم عا لت م ،اطدش ة ج ،دق ت.

 -53تمف المجنة انتباي الورلة الطرف لى المبدادئ التو يهيدة لمرعايدة البويمدة لا فدال
(مر ق قراي الجمعية العامة )142/64و رتشود عمى أنده ل ينبغدي أبدوا أن ت دون الظدررف
التي تعزل بش ل مبا ر رحصرا لى الفقر المبدري الوحيدو إلطدرا الطفدل مد ندف الرعايدة
ال رية.رتوصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
ت ثي د ددف هوده د ددا لتق د ددويء المسد د دداعو المنا د ددبة لموال د ددوي رالرصد د دديام
أ)
القددانونيي و بمد ددي ذلددك ال ا ددل غيددر الر ددمي مد القربددامو ددي الوددطالع بمسددؤرليات
تنشئة الطفل؛
ب) ال رص دائما عمى رام ت قيق دامل دي قدراي انتدزاع ال فدال مد أ درهءو
رومان مراعا هذا القراي لممصالح الفيمى لمطفل رعوم المجوم ليه ل توبير أطير؛
ج) العم ددلو حيثم ددا ددان مم ند داو عم ددى يج دداد م ددان إلي ددواع الطف ددل يس ددهل
التصال بأبويه البيولو يي رأ قائه؛
) ومان عوم ا تخوام أما اإلقامة التي تخي لتوابير أمنيدة دي آيرلندوا
الشدمالية ل تدوبير يمجدأ ليده مدالذ أطيدر رلقصدر تدر زمنيدة مم ندةو رمعالجدة ال دباب
ال امنددة ريام التددردلد عمددى هددذي المددا أر اإلقامددة يهددا لفتدرات ويمددةو را ددت واث بددوائل
لما اإلقامة التي تخي لتوابير أمنية؛
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هر) اتخ دداذ ميد د الت ددوابير الالزم ددة ل ددي ي ددنعء ال ف ددال بال ددتقراي ددي دري
الرعايةو بما ي ذلك بذل هود لالحتفاظ بالطصائيي ال تماعيي رتفاد تغييدر أمدا
اإليواع درن داع؛
ب ددالغ ال ف ددال رمش دداريتهء ددي مرحم ددة مب ددر بش ددأن الخط ددل المتعمق ددة
م)
برعايتهء رنقمهء رتو ير الوعء ال ا ي لم يغاديرن دري الرعايةو بما ي ذلك ما تعمق منه
بال صول عمى الس أر العمل أر مواصمة الويا ة؛
الشمالية.

)

التعجيدل بدديقراي ر د مشددررع القددانون المتعمددق بتبنددي ال فددال ددي آيرلنددوا

أ فال السجنام 
 -54ش ا جنة يفت بدنلةص ألن علذ مجر ردمن كرد برني جلحمردكم مجنسرة دل جظ يف رت حبطدورت
جألحب رردم قررل و ريف م عيفرره جحلنررم بدنس ر ن عة ر أحررل جن جنررلون محبسرره ةبدشررا ف طررد وررب أحب دنرره
حلدهلم من أن وةل ج جن يفدوت جظيفدسبت.
 -55توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
ومان بالغ السمطات المعنية ب ماية ال فال دائم ا لول ج
أ)
لويه فل أر أ ثرو م أ ل تفاد ال الت التي يترك يها ال فال درن يعاية؛

خص

ب) يدالم العتبداي الرل لمصددالح الطفدل الفيددمى عندو صددواي الح دام عمددى
ايبامو رتجن الح ام الصادي ب ق ايبام التي تدؤد لدى انفصدالهء عد أ فدالهءو قدوي
اإلم ان.

زا  -اإلعاقددة رطددومات الص د ة ال ا ددية رالرعاي دة (المددواد  6ر )3(18ر 23ر24
ر 26ر )3( - )1(27ر)33
ال فال ذرر اإلعاقة
-56

ش ا جنة يفت بدنلةص إ ج ةد وة :

كثررا عررل جألحب رردم مك ج عدقررت جنرريون  ،و ا ر من أن آلج هررم ر ج،عابرردل
أ)
جن جج ر عيفررل جختررد ق راجلجل ش ت ر ت ر ح رردهتم ،ررد ر نررك جخا رردل ن ر ع جنررلعم جنرريك واةل نرره
مجظسالبل جنيك وا ض نه؛
ب) جسرراطاجل إوررلجع جن لوررل ةررن جألحب رردم مك ج عدقررت ةررلجلن خدصررت أم محررلجل
خدصررت ر جظررلجلن جن د وررت معررلذ ر فا إةندن ررت جن ص ر م جنندةررل ر جن لوررل ةررن جظبرردين مجظاجفررص
جظللس ت نألحب دم مك ج عدقت؛

GE.16-11902

17

CRC/C/GBR/CO/5

ج) جنرلعم جظلررلذ مت ررلجً نررلخ م حبر ل جنبةر  ،ونر ن ،ر كثرر ،ةررن جحلررد،ل ،كدف ردً
أم ر أمجنه أم ةيفسلدً يفس لدً ج لجً ،م ،ون ل نألحب دم مك ج عدقت جختد قاجلجهتم عن مع كدةل.
 -57تشير المجنة لى تعميقهدا العدام يقدء  )2006(9بشدأن حقدوق ال فدال المعدوقي و
رتوصي الورلة الطرف باعتماد نه قائء عمى حقوق اإلنسان لتنارل مسألة اإلعاقة ررود
ا تراتيجية اممة إلدما ال فال ذر اإلعاقة رالقيام بما يمي:

ودمان الحتدرام التدام ل دق ال فدال ذر اإلعاقدة دي التعبيدر عد آيائهدء
أ)
رل قهددء دي يددالم هددذي اييام العتبدداي الوا د ددي ميد عمميددات اتخدداذ القدرايات التددي
تمسهءو بما ي ذلك ما تعمق منها بنيل راطتياي الوعء الشخصي رالتعميء؛
ب) رو توابير اممة م أ ل مواصمة تطوير التعميء الجام رودمان يالئده
الرلوية عمى يواع ال فال المؤ سات رالصدفوف الويا دية المتخصصدةو ر تاحدة م انيدة
الوصول ال امل لا فال ذر اإلعاقة ي الموايس العامة؛
ج) ت ددو ير مجموع ددة دداممة رمت امم ددة مد د الخ ددومات لا ف ددال ذر اإلعاق ددة
تعيددنهء عمددى دطددول ددوي البمددوغو منددذ مرحمددة مب ددر بالقددوي ال ددا يو م د طددالل تنسدديق
التش دريعات رالسيا ددات رالب درام ددي مي د القطاعددات ذات الصددمةو رال ددرص عمددى أن
ت ددون ق درايات ال فددال ذر اإلعاقددة بشددأن طيددايهء الشخصددي ددي هددذا الطددوي نابعددة م د
رعددي تددامو رذلددك بي درا هء ددي تصددميء الخددومات رتددو ير المشددوي رالمعمومددات بش ددأن
الخيايات المتاحة.
الص ة رالخومات الص ية
 -58شر ا جنة يفررت برردنلةص إ ج عررلذ نرردفؤ فررام جحلتر م عةر جاررلةدل جنتررى ت م رردمل
جنيفادئا جنتى ت ،ةد وؤ ا سةبدً عة أحب دم جنامةد مجنغ ا مجألحب دم جناحل ،مجألحب دم جظيفاطرني إ
أقة رردل إ يف ررت أخرراى ،مجألحب رردم جظ رردجاون ،مجألحب رردم جنرريون و ش ر ن ر حدنررت فلررا مر ةيفرردحبص
دامةت ،مجألحب دم جظ عني ةؤسسدل جناعدورت مجحلرب  ،مجألحب ردم جظتردبني ب ر،من نلرص جظيفدعرت
جنبشر راوت/ج ول مجظثة رردل مجظثة ررني مةز مجر ر جظ ررل جييفسر ر مةغ رردواك جهل و ررت جييفس رردن ت مح رردةة
ص دل جييفسني ةن جألحب دم.
 -59تشددير المجنددة لددى تعميقهددا العددام يقددء  )2013(15بشددأن حددق الطفددل ددي التمت د
بد ددأعمى مسد ددتول ص د د ي يم د د بموغد ددهو رتوصد ددي الورلد ددة الطد ددرفو رح ومد ددات اإلدايات
المفوو ددةو رأق دداليء م ددا ريام الب ددايو رالق دداليء التابع ددة لمت ددا بوود د ا د دتراتيجيات دداممة
رمتعود القطاعات بشأن ص ة الطفل:
أ)
يصو م مة؛
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ب) مد التر يددز بشددو عمددى نهددام تفدارت النتددائ الصد ية رعددوم ت ددا ؤ ددرص
ال صول عمى الخومات الص ية؛
ج)

لمتصو لمعوامل ال تماعية ال امنة الم ود لمص ة.

الص ة العقمية
 -60اح جنة يفت بدي جننب ،جظبيمنت عةر جظسرا ى جنر حبين مةسرا ى ج جلجل جظ ضرت
ناىسني خلةدل جنتىت جن لة ت .ب ل أن جنة يفت ش ا بدنلةص إ ج ةد وة :
عل جألحب دم مك جحا دجدل جنتىت جن لة ت جنيك وازجورل ر مج ر أاحرد جنلمنرت
أ)
جن ا  ،د ر نك ج،حا دجدل جظا ةلت بإسد جسا طدم جننى م مجن لدق ،مجظ ج جظ لل ؛
ب) جنزو ررد جظ ررا ر ع ررل ح ررد،ل ج،ناى رردل ب ررني جألحب رردم ر آوانيف ررلج جنش ررطدن ت
خالم جنسيف جل جن شا جظدض ت؛
ج) ة ديت جألحب دم جنيون و دن ن ةن ةشدكل جنتىت جن لة ت ر كث ،ةن جألح ردن
ب رلجً عرن ب ر هتم إننةربج مجسرناةيفلج) ،معرلذ حتر هلم عةر جنلرلل جننردر ةرن ج،هاطردذ مجنررلعم
جادصررني بدألحب رردم ،مإوررلجع م ةاجفررص خدصررت بدنبرردنغني بررل ل ررد جحا ررد هم نررلى جنشراحبت بسررب
نلص جألةدكن ر ع د جل جنتىت جن لة ت؛
) جحاطرردم رريل ب ررص جحلررلم جنزةيف ررت جظ ضررت جيلوررل  ،جنررر مضر ف أم وزةر
مضر د ن قررف ج،ناظرردل ر إننة ربج مموةررز مجسررناةيفلج ،ر جظطدلسررت جن طة ررت بسررب نلررص جهل دكررل
جألسدس ت عل جألختدئ ني مجن د جل/جظاجكز)؛
هر) جس رراب د مت ر ر ضر ر جس رراثطدلجل كب رر ،ر ي رردم س ررني خ ررلةدل جنت ررىت
جن لة ت عن سن ن ع ت جالةدل بدنضامل ؛
م)

علذ

وا جالةدل جن الج ت ج اط ت بدنللل جنندر؛

) جس رراب د جألحب رردم من س ررن  16ة ررن جحلتر ر م عةر ر جحلطدو ررت جر ر جنل رردن ن
جظا ةر ر ررص بدنلر ر ررللجل جن لة ر ر ررت  )2005ر إننة ر ر ربج مموةر ر ررز ،م ج ر ر ر جنلر ر رردن ن جظا ةر ر ررص بدنلر ر ررللجل
جن لة ت  )2016ر آوانيفلج جنشطدن ت ،د ر نك جحلطدوت ةن جاض ع نة الج جن يب من ة جفلت.
 -61توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
النتظددام ددي م د بيانددات دداممة ع د الص د ة العقميددة لا فددالو مصددنفة
أ)
حس مي مراحل حيا الطفلو م يالم الهتمام الوا د لا فدال الدذي يعيشدون دي
أرواع هشةو رتشمل الم ودات ال ا ية الرئيسية؛
ب) ال تثماي بقو ي طومات الص ة العقمية الخاصة بال فدال رالمدراهقي
ررو ا تراتيجيات عمى المستول الدو ني رمسدتول اإلدايات المفوودةو مد ت ويدو أ در
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زمنيددة راود ة رأهددواف رمؤ درات قابمددة لمقيدداسو رتددو ير آليددات يصددو عالددة رمددوايد بشدرية
رتقني ددة رمالي ددة ا ي ددة .رينبغ ددي أن تتي ددم ه ددذي ال ددتراتيجية ت ددوابير تي ددم ت ددوا ر ه ددذي
الخومات ر م انية الوصول ليها رمقبوليتهدا ر ودتهدا را دتقرايهاو مد يدالم اهتمدام طداص
لا فال ال ثر عروة لمخطرو بم يهء ال فال الذي يعيشون ي حالة قدرو رال فدال
المودعون ي مرا ق الرعايةو رال فال الذي لهء احت اك بنظام العوالة الجنائية؛
ج) التعجيددل ب ظددر يددواع ال فددال م د ذر احتيا ددات الص د ة العقميددة ددي
أ ن ة الطد النفسدي الخاصدة بالبدالغي أر دي مرا دز الشدر ةو مد ودمان تدو ير طدومات
رمرا ق ص ة عقمية تتنا م نهء؛
) دع ددء رتط ددوير الخ ددومات العال ي ددة المجتمعي ددة المقوم ددة لا ف ددال ال ددذي
يعانون م مشا ل الص ة العقمية؛
ه) ا ددتعراا التش دريعات ال اليددة المتعمقددة بالص د ة العقميددة ليددمان الطددذ
بددآيام الطفددل رمراعددا مصددال ه الفيددمى عمددى الن ددو الوا د ددي حددالت طيدداع ال فددال
درن د  16لمعددال م د اوددطرابات الص د ة العقميددةو رل دديما يمددا يتعمددق بيدط ددالهء
المستشفى رعال هء درن موا قتهء.
ج ررت
 -62اح ر جنة يفررت بيفشررا جظ ررل جن ر حبين نةاط ررز ر يرردم جنتررىت مجناعدوررت ةبررد
جلول ناش ص جض اجب نلص ج،نابده مفا جحلاكت مةرد واترل بره ةرن جضر اجبدل مإ جل هريه
جحلد،ل .غ ،أن جنة يفت اب عن قةل د إ ج ةد وة :
عررلذ ة افررت جن ررل جن ة ر نألحب رردم جنرريون و صررا هلررم علرردل ة ث ررل ف يفررلجل
أ)
أم غ،ه ةن علدق ،جظؤ اجل جن لة ت؛
ب) ملم ةررد و ررل بررأن هيفررد وررد كبرر ،ر مصررا جظيفش ر دل جنيف سرردن ت معلرردق،
جظررؤ اجل جن لة ررت نألحب رردم جنرريون و رردن ن ةررن ةشرردكل جنسررة  ،ررن ر نررك جألحب رردم من سررن
جنسد ست ،عة جناغم ةن زجول جأل نت عة جآل دل جنضدل هليه جأل موت.
 -63توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
النتظددام ددي مد بيانددات عد مقددواي عقدداقير المددؤثرات العقميددة (ييتددالي و
أ)
ونسيرتاو لخ) التي توصف لا فال رمول المواظبة عمى رصدفهاو ر عدالن هدذي البياندات
بشفا ية؛
ب) وددمان عددوم رصددف المخددويات ل تددوبير مد تددوابير المددالذ الطيددر ربعددو
درام تقيدديء ددرد لممصدالح الفيددمى لمطفددل المعنديو رال ددرص عمددى تقدويء معمومددات ا يددة
لا فال ررالويهء ع ايثاي الجانبية الم تممة لهذا العال الطبي رع البوائل غير الطبية؛
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ج) نشام نظام يشرف عميه طبرام مستقمون لرصو تشدخيص اودطراب نقدص
النتباي ر را ال ر ة أر ما يتصل به م اوطراباتو ر رام ديا دة عد ال دباب الجذييدة
لتزايوهاو تهوف بوريها لى ت سي دقة التشخيص.
ص ة المراهقي 
 -64الحظ جنة يفرت ةر جنالرلوا جنبججر جظ را ر حرد،ل قرل جظاجهلردل ر جنلمنرت جن را
خالم جن ب ق ل ج،سا اجض .ننن جنة يفت اب عن قةل د إ ج ةد وة :
جسر رراطاجل جل ر رردع ة ر ررلم قر ررل جظاجهلر رردل عر ررن جظا سر ررط ر ج ،ر ررد جألملم ،
أ)
مجل دعه أكثا ر جظيفدحبص جلحمامةت؛
ب) علذ إنزجذ مج جظلجلن رد جناثل را بشرأن جحل رد جييفسر ت مإقدةرت جن القردل،
مجخرراال ةضررط ن هرريه جظررد مج هتررد ةررن ةللسررت إ أخرراى ،معررلذ ر فا جن ررام نةطثة رردل
مجظثة ني مةز مج جظ ل جييفس مةغدواك جهل وت جييفسردن ت محردةة صر دل جييفسرني ةرن جألحب ردم
نةىت م عة ة ة ةدل ق لت بشأن ح دهتم جييفس ت؛
ج) جعابدل ج ج دض لدن ردً نةلردن ن ر مج ر جحلرد،ل ر آوانيفرلج جنشرطدن ت ،إ ،ر
حدم كدن جحا دظ جألذ بدييفني و ل ح دهتد ،مجظ دقبت عة ه بدنس ن ةلى جحل د .
 -65تشددير المجنددة لددى تعميقهددا العددام يقددء  )2003(4بشددأن صد ة المدراهقي رنمددوهء
ي ياق اتفاقية حقدوق الطفدل رتعميقهدا العدام يقدء )2013(15و رتوصدي الورلدة الطدرف
بما يمي:
رود د د راعتم د دداد يا د ددة د دداممة بش د ددأن الصد د د ة الجنس د ددية راإلنجابي د ددة
أ)
لممراهقي و م يالم اهتمام طاص لتقميص التفارت ر راك المراهقي ؛
ب) ومان ديا التثقيف الهادف بشأن الص ة الجنسية راإلنجابية ي اي
المناه الويا ية اإللزامية بالنسبة لجمي الموايسو بما ي ذلك ال اديميات رالمدوايس
الخاصدة رمرا ددز احتجدداز الشددبابو ددي ميد مندا ق الورلددة الطددرف .رينبغددي أن يقددوم هددذا
التثقيف عمى تقدويء معمومدات تنا د د المتمقدي بشدأن مدا يمدي :طدومات يعايدة الصد ة
الجنسددية راإلنجابيددة السدرية؛ رر ددائل مند ال مددل؛ رمند العتددوام الجنسددي أر ال ددتغالل
الجنسيو بما ي ذلك تسمل القران؛ رالوعء الذ يقوم ي حالة التعرا لهذا النوع م
العتوام رال تغالل؛ رال يا الجنسيةو بما ي ذلك موك المثميات رالمثميي رمزدر دي
الميل الجنسي رمغاير الهوية الجنسانية رحاممي صفات الجنسي م ال فال؛
ج) لغدام تجدريء اإل هداا دي دل الحدوال رمرا عدة تشدريعاتها بهدوف ودمان
حصول الفتيات عمى الخومات المتعمقة باإل هاا ايم رطدومات الرعايدة بعدو اإل هداا.
رينبغي أن يُستم دائما لى آيام الطفمة راحترامها ي القرايات المتعمقة باإل هاا.
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التغذية
-66

ش ا جنة يفت بدنلةص إ ج ةد وة :

أ)
جنلمنت جن ا ؛

جل رردع ة ررلم جناشرردل وررد جن ر ن مجنبلجنررت بررني جألحب رردم ر أاحررد علوررل ةررن

ب) علذ فا ب دندل شدةةت عن جألةن جنغيجئ نة ل ب يفطرد شر ،ب ر جنبىر ا
إ أن جن ر جةا جظادحررت حدن ردً ،ةثررل ب راجةا لررلم مجبرردل ةللس ر ت يدن ررت ،قررل  ،ن ر ن ف دنررت ر
جناتلك ي ع جألحب دم؛
ج) شل لين ة رلم جناضردعت جن ب رت ،معرلذ ردم نسربت ج،سراطاجل ر جناضردعت
جن ب ررت جادنتررت ظررل سررات أش ر ا بررني جنيفسررد  1ر جظدئررت ر عرردذ  ،2010معررلذ مج ر ن ر جئد
كدف ت يفظم س وص بلجئل ننب جألذ.
 -67توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
العملو بصوي منهجيةو عمى م بيانات ع المد الغدذائي رالتغذيدة يمدا
أ)
يتعمق بال فالو بما ي ذلك البيانات المتصمة بالرواعة الطبيعية رزيداد الدوزن رالبواندةو مد
أ ل ت ويو ال باب الجذيية لنعوام الم الغذائي ر وم التغذية بي ال فال؛
ب) النتظام ي يصو رتقييء مول عالية السيا ات رالبرام المتعمقة بتغذيدة
ال فددال رأمددنهء الغددذائيو بمددا ددي ذلددك ب درام الو بددات الموي ددية رمصددايف الغذيددةو
رالبرام المتعمقة بالرو رصغاي ال فال؛
ج) تشجي الرواعة الطبيعية رحمايتها ردعمها دي ميد مجدالت السيا دة
العامددة التددي ي ددون يهددا لمرودداعة الطبيعيددة تددأثير عمددى ص د ة الطفددلو بمددا ددي ذلددك البوانددة
ربعض المراا غير المعويدة رالصد ة العقميدةو رتنفيدذ المورندة الورليدة لتسدويق بدوائل لدب
الم بال امل.
الص ة البيئية
 -68ش ر ا جنة يف ررت ب رردنلةص إ ج جل رردع ةس ررا ى ةر ر ا جهل ر ج  ،ة ررد و ررؤ ا ةبدش ررا عة ر ص ررىت
جألحب دم ر جنلمنت جن ا موسدهم ر جظ م جنسةيب ناغ ،جظيفدخ جنيك وؤ ا عة لاةرا حلر ا
جن ل ر جنلمنت جن ا مر بةلجن أخاى عة حل س ج .
 -69تشددير المجنددة لددى الغايددة  5-1مد أهددواف التنميددة المسددتوامة رتوصددي بددأن تعمددل
الورلددة الطددرفو بمددا ددي ذلددك اإلدايات المفووددة يمددا يتصددل بمددا ددوا ليهددا م د أمددويو
عمى ما يمي:
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ت ويددو التدزام قددانوني راوددحو مد تددو ير المددوايد التقنيددة رالبشدرية رالماليددة
أ)
ال ا ية لت ثيف رتسري تنفيذ الخطل الرامية لدى تقميدل مسدتويات تمدوث الهدوامو ل ديما
ي المنا ق القريبة م الموايس رالمنا ق الس نية؛
ب) مدنح الصدواي ل قددوق الطفدل دي ال ددتراتيجيات الو نيدة رالورليدة لمت يددف
م تغير المناخ رالتخفيف م آثاييو بما ي ذلدك مد طدالل ا دتراتيجيتها الم ميدة الجويدو
المتعمقة بالمناخو ر ي اي برامجها الورلية المتعمقة بتغير المناخ رالوعء المالي.
مستول المعيشة
-70

اب جنة يفت عن قةل د جنبدنغ إ ج ةد وة :

جس رراطاجل جل رردع ة ررلم فل ررا جألحب رردم ،ة ررد و ررؤ ا بش ررنل غ رر ،ةايفدسر ر عةر ر
أ)
جألحب ر رردم مك ج عدقر ررت ،مجألحب ر رردم جنر رريون و ش ر ر ن ر أسر ررا أم أسر ررا ة ش ر ر ت ضر ررم ش ت ر ردً
أم أش دص ردً ةت رردبني بإعدق ررت ،مجألس ررا جظ ش ر ت جن ررر ن ررلو د ع ررل كب رر ،ة ررن جألحب رردم مجألحب رردم
جظيفاطني إ أقة دل إ يف ت ،موؤ ا أكثا ةد وؤ ا عة جألحب دم ر موةز مآوانيفلج جنشطدن ت؛
ب) إنغر ررد قر رردن ن إصر ررالح نظر رردذ جناعدور ررت ج،جاطدع ر ررت مجن طر ررل  ،)2016جظ ر ررلم
نةلدن ن جظا ةص ب لا جألحب دم  ،)2010نة ل جظيفتر م عة ره قدن نردً بشرأن جنلضرد عةر فلرا
جألحب رردم حبةر م عرردذ  ،2020منالنارزجذ جنلرردن ين جنرريك ولضر بررأن ررل حن ةررت جظطةنررت جظاىررل
محن ةدل إننةبج مجسناةيفلج مموةز جسبج دل بشأن فلا جألحب دم؛
ج) ل ررل جنا ررلوالل جنررر أ خةررف ةررؤخاجً عة ر قرردن ن ج،ئاطرردن جنض راويب )2002
مقدن ن إصالح نظدذ جناعدوت  )2012مقردن ن إصرالح نظردذ جناعدورت ج،جاطدع رت مجن طرل )2016
،ساىلدا جن ل نإلع د جل جنضراوب ت مج عدنردل ج،جاطدع رت "سرلا ج عدنرت جظ تترت نألسرا
جظ ش ت" م"ضاوبت غا جنيف ذ") بغ جنيفظا عن جحا دجدل جألسا جظ ش ت؛
) ج و ررد ع ررل جألس ررا جظ ش ر ر ت جظش ررا جن ررر ررل أحب ررد ً،ر إننة ر ربج مآوانيف ررلج
جنشررطدن ت ،معررل جألسررا جظشررا  ،ررد ر نررك جألسررا جنررر نررلو د أحب رردم لضر م ل ر م ر ةسرردكن
ةؤقات ،ر جن ،ودل جنلضدئ ت جأللب كدفت ،أ يفد فب ج،سا اجض؛
م) جسرراطاجل جن ريفلص ،ر جسررناةيفلج ،ر عررل جظسرردكن جنالئلررت جنررر يفدس ر
جنامةد مجنغ ا مجألحب دم جناحل.

لدفررت

 -71تمف المجنة انتباي الورلة الطرف لى الغاية  2-1م أهواف التنمية المستوامةو
بشأن ال و م الفقرو رت ث الورلة الطرف عمى ما يمي:
نشام آليدات م دود لممسداملة بشدأن القيدام عمدى قدر ال فدالو بطدرق
أ)
منهدا عداد ي دء أهددواف مممو دة يوود لهددا داي زمندي م ددودو رمؤ درات قابمدة لمقيدداسو
رمواص ددمة الرص ددو راإلب ددالغ المنتظم ددي بش ددأن ال ددو مد د ق ددر ال ف ددال ددي ميد د أن ددام
الورلة الطرف؛
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ب) وددمان التر ي ددز بشد د ل راو ددح عم ددى الطف ددل ددي ال ددتراتيجيات رطط ددل
العمل التي تيعها الورلة الطدرف لم دو مد الفقدرو بمدا دي ذلدك دي "ا دتراتيجية ت سدي
ددرص ال يددا " الجويددو و ردعددء عددواد رتنفيددذ ا ددتراتيجيات ال ددو م د قددر ال فددال ددي
اإلدايات المفووة؛
درام تقيدديء ددامل لمددا ددان لمجموعددة اإلصددالحات ال اممددة التددي أدطم د
ج)
عمددى اليددمان ال تمدداعي رالئتمددان الي دريبي بددي عددامي  2010ر 2016م د أثددر ترا مددي
عمى ال فالو بما ي ذلك ال فال ذرر اإلعاقة رال فال الذي ينتمون لى أقميات ثنية؛
) العملو عنو اليرري و عمى تنقيح اإلصالحات المدذ وي مد أ دل احتدرام
امدل ل ددق الطفدل ددي أن تدولى مصددال ه الفيددمى العتبداي الرلو مد مراعدا تفددارت آثدداي
اإلصالم باطتالف الفئات التي ينتمي ليها ال فالو رل يما ال فال الذي يعيشون ي
ظررف هشة؛
ه) توطي الصرامة ي تنفيذ ال ظر القانوني الذ يقيي بأل تودع السمطات
العام ددة ددي ن متد درا رريم ددز را د د تمنوا ال ف ددال السد د المؤقد د لفتد درات ويم ددةو ر د د
تشريعات مماثمة ي آيرلنوا الشمالية؛
م) اتخدداذ التددوابير الالزمددة لم ددو م د حددالت التشددرد رالعمددل بالتددويي عمددى
ومان رص مي ال فدال دي ال صدولو بشد ل ثابد و عمدى د لئدق ييدم السدالمة
الجسوية ريو ر ال يز المالئء رال ماية م المخا ر التي تهود الص ة رالمخا ر الهي ميدةو
بما ي ذلك البرد رالر وبة رال ر رالتموثو ر م انية الوصول لا فال ذر اإلعاقة؛
د الت دزام قددانونيو ددي ا د تمنواو يقيددي بددأن تددو ر السددمطات الم ميددة
)
أما آمنة رمنا بة لمرحلو رتيم و ي الوقد نفسدهو مشداي ة مجتمعدات الررمدا رالغجدر
رالرحلو بم ي ذلك ال فالو مشاي ة مجوية ي عمميات التخطيل راتخاذ القرايات.

حام -التعميء رالنشطة الثقا ية رأنشطة أرقات الفراغ (المواد  28ر 30 29ر)31
التعميءو بما ي ذلك التويي المهني رالتو يه المهني
 -72اح ر جنة يف ررت بدن ط ررل ررللجي دً عة ر س ررل ف ر ع ررلذ جظس رردمج ر جناىت ر ل جنللجس ر
م اجج جسا لجذ ج قتد ةن جظللست .ننن جنة يفت اب عن قةل د إ ج ةد وة :
جس رراطاجل مجر ر رردمل كب رر ،ر جناىتر ر ل جنللجسر ر  ،م ،سر ر طد ف ط ررد خي ررص
أ)
جن ا رردن ،مجألحب رردم جن رريون و ش ر ر ن ر حدن ررت فل ررا ،مأحب رردم جنامة ررد مجنغ ررا مجألحب رردم جناح ررل،
مجألحب دم مك ج عدقت ،مجألحب دم جظ عني ةؤسسدل جناعدوت ،مجألحب دم جن جفلون جيل ؛
ب) مجر عررل غدنر  ،بررني جألحب رردم جنرريون ولتر ن ةررن جظللسررت بشررنل جئررم أم
ةؤقررف ،ةررن جنتررب دن مأحب رردم جنامةررد مجنغ ررا مجألحب رردم جناحررل مجألحب رردم جظيفىررللون ةررن ةيف لررت
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جنبى ررا جنن رردلويب ،مجألحب رردم جن رريون و شر ر ن ر حدن ررت فل ررا مجألحب رردم مك ج عدق ررت ،مع ررلذ متار ر
جألحب دم ةن غ ،مك ج عدقت حبص جن ن ر قاجل ج قتد  ،ةد علج ر جسناةيفلج؛
ج) جنة ر ر  ،ر كثر رر ،ةر ررن جألح ر رردن ،إ ج بر رردع أسر ررة ب ج قتر ررد "غر رر ،جنا ر ر "
أم "جنا ة ر م خرردلج حرراذ جظللسررت" ر حررص جألحب رردم مك ج عدقررت ،مفدصررت جألحب رردم مم ج عدقررت
جنيف س ت ج،جاطدع ت م مم "ج،حا دجدل جنا ة ط ت جادصت" جألخاى ،كططدلست نضبط سة ك م؛
)
هر)

جسا لجذ جنغا جظ زمنت ناأ و جألحب دم؛
جساطاجل جن تل بني جظلجلن عة أس

ويف ت ر آوانيفلج جنشطدن ت؛

م) عرلذ بةر كثرر ،ةرن جألحب رردم جنريون و شر ن ر حدنرت فلررا ،م ،سر طد جن ا رردن،
ةسررا ى جنيفط ر جنةغ ر ك جظاج ر ر ةاحةررت جنامضررت ،ةررد وررؤ ا سررةبدً عة ر ة ر ط م ج،باررلجئ مو رص،
بدناديل ،مند هم حب ةت ح دهتم.
 -73توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
تعزي ددز هوده ددا الرامي ددة ل ددى ال ددو مد د آث دداي انتم ددام الطف ددل ل ددى طمفي ددة
أ)
ا تماعية معينة أر صابته باإلعاقة عمى ت صيمه الويا ي رومان حدق ميد ال فدال دي
ال صول عمى تعميء ام بالفعل ي مي أن ام الورلة الطرفو بمد دي ذلدك ال فدال
الوا ددورن الجددود الددذي لددء يخبددررا نظددام التعمدديء الر ددمي .رالعمددلو ددي هددذا الصددودو عمددى
يصددو نشددام ر داي ال اديميددات رالمددوايس ال ددر ددي ن مت درا ع د ثد و ررو د المددوائح
عنو المزرمو ر لغام المماي ة المتمثمة ي رام اطتبدايات قبدول ل تخيد لمدوائح تنظيميدة
لاللت اق بالتعميء الت ميمي ي آيرلنوا الشمالية؛
ب) عوم ا تخوام اإل رام التأديبي المتمثل ي اإلقصدام الدوائء أر المؤقد ل
تدوبير مد تددوابير المدالذ الطيددرو رحظددر ر لغدام مماي ددة اإلقصددام "غيدر الر ددمي"و رمواصددمة
طفض حالت اإلقصام م طدالل العمدل بشد ل رثيدق مد الطصدائيي ال تمداعيي رعممدام
النفل التربويي ي الموايس را تخوام الو ا ة رالعوالة اإلصالحية؛
ج) وددمان تمت د ال فددال ب ددق الطع د ددي ق دراي قصددائهء رحصددولهء عمددى
المش ددوي القانوني ددةو رالمس دداعو و رعم ددى التمثي ددل الق ددانونيو عن ددو القتي ددامو بالنس ددبة لمد د
ل يممك منهء القوي المالية؛
)

لغام ا تخوام الغرف المعزرلة؛

ه) العمددل بش د ل نشددل ددي آيرلنددوا الشددماليةو عمددى تشددجي نظددام تعميمددي
مت امل تمام ا رالرصو الوقيق لتدو ير التعمديء المشدتركو بمشداي ة ال فدالو ودمان ا لتسدهيل
النوما ي المجتم ؛
م) اإلحا د ددة عمم د دا بالغايد ددة  2-4م د د أهد ددواف التنميد ددة المسد ددتوامة بشد ددأن
ال صددول عمددى نوعيددة يددو م د طددومات النمددام ددي مرحمددة الطفولددة المب ددر و رتخصدديص
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ما ي في م الموايد البشرية رالتقنية رالمالية م أ ل تطوير رتو ي نطاق الرعاية رالتعميء
دي مرحمددة الطفولدة المب ددر و بال ددتناد لدى يا ددة داممة ر ميددة لت قيددق النمدام ددي مرحمددة
الطفولة المب ر و م يالم اهتمام طاص لا فال الوعف حالا؛
)

را لزامية التثقيف بشأن حقوق ال فال.

الراحة ررق الفراغ رال تجمام رالنشطة الثقا ية رالفنية
 -74اح ر جنة يفررت بررد ل حن ةررت موةررز إ جعاطررد س دسررت ا ةررص بة ر جألحب رردم مجن طررل
عة إ لجج حرص جن رل ر جنة ر ر جناشراو دل مجنس دسردل جل جنترةت .ننرن
بشنل ةيف
جنة يفت ش ا بدنلةص إ ج ةد وة :
جنبجج عن جنس دست جظا ةلت بدنة ممقف جن راج ر إننةربج ،مقتر ل جناط ورل
أ)
جظ تص نةس دسدل جظا ةلت بدنة ممقف جن اج ر آوانيفلج جنشطدن ت مجسناةيفلج مموةز؛
ب) علذ فا عل كد ةرن جألةردكن مجظاجفرص نألحب ردم نة ر مقضرد مقرف جن راج ،
م ،س طد جألةدكن مجظاجفص جنر ون ن جن ص م إن د ةادحردً بدنيفسربت نألحب ردم مك ج عدقرت مجألحب ردم
جظ طشني مجلحمامةني ،معلذ فا عل كد ةن جألةدكن جن دةت نةطاجهلني نالخاال ف طد ب يف م.
 -75تشددير المجنددة لددى تعميقهددا العددام يقددء  )2013(17بشددأن حددق الطفددل ددي الراحددة
ررق د الف دراغ رمزارلددة اللعدداب رأنشددطة ال ددتجمام رالمشدداي ة ددي ال يددا الثقا يددة ر ددي
الفنونو رتوصي الورلة الطرفو بما ي ذلك ح ومات اإلدايات المفووةو بما يمي:
تعزي ددز هوده ددا لي ددمان ح ددق الطف ددل ددي الراح ددة ررقد د الفد دراغ رمزارل ددة
أ)
اللعدداب رأنشددطة ال ددتجمام المنا ددبة لسددنهو بطددرق منهددا اعتمدداد رتنفيددذ يا ددات تتعمددق
بالمع ررق الفراغ تخصص لتنفيذها موايد ا ية رمستوامة؛
ب) ت ددو ير أم ددا آمن ددة ر امع ددة يس ددهل الوص ددول ليه ددا ريمند د يه ددا الت ددوطي
إلتاحة رصة المع رالطتالا لا فالو بم يهء ال فال ذرر اإلعاقة رال فدال الدذي
يعانون التهميش رال رمانو رتو ير ر ائل النقل العام الالزمة لموصول لى هذي الما ؛
دراك ال فددال درا ا ددامالا ددي تخطدديل السيا ددات المتعمقددة بالمع د
ج)
رالنشددطة ذات الصددمة بالمع د ررق د الف دراغ ر ددي تصددميمها رمراقبتهدداو عمددى المس ددتول
المجتمعي رالم مي رالو ني.
ام -تد د ددوابير ال مايد د ددة الخاصد د ددة (المد د ددواد  22ر 30ر 32ر 33ر 35ر 36ر(37ب)(-د)
ر)40-38
البو المجوم رالال ئون رالمها ررن م ال فال
 -76اح جنة يفت بدنلاجل جنيك جختي ه جنلمنت جن را ر كردن ن جألمم /وسرط  2010ب ضر
حل ،حا د جألحب دم ألسبدب ا ةص بدهل ا  .ننن جنة يفت  ،زجم ش ا بدنلةص إ ج ةد وة :
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جظشن

علذ فا ب دندل ة قت حىت جآلن ،عن حبدنيب جنة
أ)
ر أعطدلهم؛

ةن جألحب دم ،ن فر م

ب) علذ رني مصر ةسرالل أم ةساشردل قردن ين يط ر جألحب ردم غر ،جظترى بني
أ يفد إجاج جل جهل ا مجنة ؛
ج) جحاطدم ختطني سن جن ل بدعابردله ش تردً بدنغردً ،ر "إجراج ختط يفردل جنسرن"
جظيفتر م عة رره ر جنا ج رردل جظا ةلررت برردنة جنتررد ل عررن م جل جنلجخة ررت ،بد،سرايفد إ ه ارره
جيسطدن ت؛
) جحاطدم اض جألحب دم نالحا د ر س دا إجاج جل جنة  ،د ر نرك ر
ةاجفص ج،حا د ن ربجل قتر ،نرلى خر م جنلمنرت جن را  ،مجحاطردم جحا رد ةةاطسر جنة ر
ةن جألحب دم جظشن ر أعطدلهم ر ةاجفص جحا د جنبدنغني؛
ه) فراض ق ر عةر جألحب ردم جنالج رني غر ،جظترى بني برريمو م مجظيف ترةني عريف م
جخل جنلمنت جن ا أم خدلج د ف طد وا ةص بةم مشل جألسا ؛
م) جنت ر ر بت جن ررر جج رره ةةاطس ر ر جنة ر ر مجنالج ر رني مجظ رردجاون ة ررن جألحب رردم
مأسرراهم ر جحلت ر م عة ر جاررلةدل جألسدس ر ت ،ةثررل جنا ة ر م مجناعدوررت جنتررى ت ،مشررل جحاطرردم
مق ع م ر جن دقت؛
) ق رردن ن جهل ررا  )2016جن رريك ولض ر بإنغ ررد ح ررص جألحب رردم غ رر ،جظت ررى بني
جظ عني مل جناعدورت ةرن جظ ردجاون غر ،جنيفظردة ني أم ممرن مل وسر ض مضر م كط ردجاون ر جنرلعم
جنالح ر ررص ظغ ر ررد ل مل جناعدو ر ررت ،مبدعاط ر ررد آن ر ر رت "ج ب ر ررد أم ،ً،مجن ر ررن ،حل ر ررد" ،جن ر ررر  ،ار ر ر د
نةط رردجاون إةندن ررت جن ررن ر ق راجل لف ر حبة رب م جحلت ر م عة ر جحلررص ر ج قدةررت إ ،ةررن خرردلج
جظطةنررت جظاىررل  ،موشررطل نررك جحلررد،ل جنررر قررل وررؤ ك ف ررد هرريج ج ب ررد إ شررا ف مشررل أسررا
جألحب دم جظ دجاون؛
كدف ت.

ح)

إعررد جألحب رردم إ جنبةررل جألصررة أم دررل ج قدةررت جظ اررد من ر ف ،ضررطدندل

 -77تشد ددير المجند ددة لد ددى تعميقهد ددا العد ددام يقد ددء  )2005(6بشد ددأن معاممد ددة ال فد ددال غيد ددر
المص وبي بذريهء رالمنفصمي عنهء طاي بمو منشئهء و رتوصي الورلة الطرف بما يمي:
العمل بش ل منهجي عمى م رنشر بيانات مصدنفة عد عدود ممتمسدي
أ)
المجوم م ال فالو بم يهء ال فال المش وك ي أعمايهء؛
ب) تعيد ددي أرصد دديام قد ددانونيي مسد ددتقمي لجمي د د ال فد ددال غيد ددر المص د د وبي
رالمنفصمي ع ذريهء ي مي أن ام الورلة الطرف؛
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ج) عوم رام تخميندات السد ل دي حالدة الشدك الشدويو باتبداع درامات
ددفا ة تشددمل تخصصددات متعددود و م د مراعددا مي د الجوان د و بمددا ددي ذلددك الجوان د
النفسية رالبيئية لمشخص الذ يخي لمتخمي ؛
)

رو حو لحتجاز ممتمسي المجوم رالمها ري م ال فال؛

ه) مرا عة يا ة المجوم المتبعة م أ ل تيسير لء مل ال فال الال ئدي
غيددر المص د وبي بددذريهء رالمنفصددمي عددنهء بأ ددرهء داطددل الورلددة الطددرف أر طاي هدداو
بمددا ددي ذلددك عد ريددق تنفيددذ لئ ددة دبمد الثالثددة المتعمقددة بمسددائل المجددوم الصددادي عد
الت اد الريربي؛
م) تقدويء الددوعء ال ددا ي لممهدا ري رالال ئددي ر ددالبي المجدوم مد ال فددال
لم صول عمى الخومات ال ا ية؛
)

مرا عة قانون الهجر ( )2016ليمان توا قه م التفاقية؛

ح) وددمان عددوم عدداد ال فددال ل ددي حددال تددو ر وددمانات ا يددةو بمددا ددي
ذلددك عمميددة ت ويددو ي ددمي لممصددالح الفيددمىو راتبدداع ددرق عالددة ددي الب ددث ع د أ دراد
ال ددر و بمددا ددي ذلددك تقيدديء المخددا ر الفرديددة ر درام التقييمددات المنيددةو ررود ترتيبددات
ال تقبال رالرعاية المنا بة.
داي قيام الحواث
 -78ر ط جنة يفررت عةط ردً بدن ارردح حن ةررت جسررناةيفلج عة ر فنررا لف ر جنسررن جنررلن د نةطسررؤمن ت
جييفدئ ررت مبإنشررد فاوررص جساشرردلك ر عرردذ  2016نبىررث هرريه جظسرردئل ممض ر ص ر دل ج راج
ةشرردملجل بشررأهند .م الحررظ جنة يفررت أوض ردً أن ةشررامع قرردن ن جن لجنررت جييفدئ ررت ظ ناس ر،جل ،جنرريك
لررال س ريفه ر عرردذ  ،2016س لض ر باف ر جنسررن جنررلن د ةررن  10إ  12عدة ردً مإصررالح نظرردذ
قضررد جألحررلجا حلطدوررت حل ر ا جألحب رردم جظا طررني بدل نرردب ج راجئم ،م ر ط عةط ردً برردعازجذ جررزل
ف رراجن إع ررلج جس ربج ت ش رردةةت نلض ررد جألح ررلجا س رردعل ةنا ر جن ن س ر ا ظيف ل ررت جنبى ررا
جنندلويب .ننن جنة يفت اب عن قةل د إ ج ةد وة :
لول جنسن جنلن د نةطسرؤمن ت جييفدئ رت ر  8سريف جل ر جسرناةيفلج مجرزل راك
أ)
مكدون ن حىت جآلن مر  10سيف جل بدنيفسبت نبل ت أاحد جنلمنت جن ا ؛
ب)

ددكطت ب

جألحب دم ر ددكم جنبدنغني؛

ج) جن رردب ج نزجةر وررلجع جن ررل جنسر ن ةررلى جحل ررد  ،ررف صر غت "ج،حا ررد
مفل ردً ظش ر ت صرردحبت جيالنررت" ر إننة ربج مموةررز ،م"ج،حا ررد ظررل ختض ر ألةررا م وررا جنلمنررت" ر
آوانيفلج جنشطدن ت م"ج،حا د إ أجل غ ،ةسط " ر جسناةيفلج ،ر حدنت جل ندب جن ل جاميت
قال مه من سن جنثدةيفت عشا ؛
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كر ن عررل جألحب رردم جلحما رزون  ،و رزجم ةا ردً ،ةر مج ر عررل غ ر ،ةايفدس ر
)
ةن أحب دم جألقة دل ج يف ت مجألحب دم جظ عني ةؤسسدل جناعدورت مجألحب ردم مك ج عدقرت جنيف سر ت
ج،جاطدع ت ،معلذ جسا لجذ ج،حا د جئطدً بدعابدله يا ةال أخ،؛
ه) جنة ر ر حررد،ل ة يفررت إ جحا ررد جألحب رردم ر ن ر أةرردكن سررة جحلاوررت
جنر يا ز ف د جنبدنغ ن؛
م) ع ر ررلذ ر ر فا ف ر ررام كدف ر ررت أة ر رردذ جألحب ر رردم جلحما ر رزون نةىت ر ر م عة ر ر جنا ة ر ر م
مجالةدل جنتى ت ،د ف د خلةدل جنتىت جن لة ت؛
) جنة ر ر  ،أح دنر ردً ،إ ع ررزم جألحب رردم أ يف ررد ج،حا ررد  ،ررد ر ن ررك إو ررلجع م
جحلب ج،ن اج ك ،حىت ر ةؤسسدل جألحلجا جيداحني.
 -79تشير المجنة لدى تعميقهدا العدام يقدء  )2007(10بشدأن حقدوق الطفدل دي قيدام
الحددواثو رتوصددي الورلددة الطددرف بمواممددة نظددام قيددام الحددواث يهددا مواممددة تامددة م د
التفاقية رغيرها م المعايير ذات الصمةو بما ي ذلك ي أقاليء مدا ريام الب داي رالقداليء
يمي:
التابعة لمتا .رتوصي المجنة الورلة الطرفو عمى ر ه الخصوصو بما 
أ)

ي الس الونيا لممسؤرلية الجنائية بق ا لممعايير الورلية المقبولة؛

ب) ال ددرص دائم دا عمددى معاممددة ال فددال المخددالفي لمقددانون ددي دداي نظددام
قيام الحواث حتى بموغهء الثامنة عشدر و رعمدى عدوم اإل داي دي السدجل الجندائي
لمطفل لى طيوعه لتوابير الت ويل؛
ج) لغددام الطدداب اإللزامددي لتطبيددق عقوبددة السددج مددول ال يددا عمددى ال فددال
ليت ابهء رائء رهء درن الثامنة عشر ؛
ي ددام المب ددوأ الق ددانوني ال ددذ يقي ددي با ددتخوام الحتج دداز م ددالذ أطي ددر
)
رلقصر تر زمنية مم نةو رومان عوم المجوم لى احتجاز ال فال م ئات معينة عمدى
ن و ينطو عمى التمييز؛
هر)

ومان صل ال فال الم تجزي ع البالغي ي مي أما

الحتجاز؛

طد درا ميد د ال ف ددال ددويا مد د ال ددبل النفد دراد و رحظ ددر ا ددتخوام
م)
ال ددبل النفدراد ددي ميد الظددررفو رالنتظددام ددي معاينددة ا ددتخوام الفصددل رالعددزل ددي
مرا ق احتجاز ال فال.
ال فال و ايا الجريمة رالشهود 
عميها
 -80ش ا جنة يفت بلةص بدنغ ألن جألحب دم ةن ضىدود جياميرت أم جنشر
أن ميثة ج أةدذ جلحمنطت ،سا جهبم.
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 -81توصي المجنة الورلة الطرف بأن تعتموو قاعو و تسجيل المقابمة التي تجدرل مد
الطف ددل اليد د ية أر الش دداهو بالفي ددويو أثن ددام الت قي ددق رتت دديح ا ددتخوام المقابم ددة المس ددجمة
بالفيويو وليل ي الم مة.
متابع ددة المالحظ ددات الختامي ددة رالتوص دديات الس ددابقة لمجن ددة يم ددا يتعم ددق بتنفي ددذ البررتو ددول
الطتيدداي لتفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن بي د ال فددال را ددتغالل ال فددال ددي البغددام ر ددي
المواد اإلباحي ة 
 -82احر ر جنة يف ررت بدنات ررلوص عةر ر ج دق ررت يةر ر أملمب ررد بش ررأن ةندفى ررت ج ،رردل بدنبش ررا،
مبدناشاو دل جيلول ر هيج ج دم ،د ر نك قردن ن ةندفىرت أشرندم جنراا جظ دصرا ،)2015
مقرردن ن ةندفىررت ج ،رردل بدنبشررا مجسرراغالهلم آوانيفررلج جنشررطدن ت)  ،)2015مقرردن ن ج ،رردل بدنبشررا
مجس رراغالهلم جس ررناةيفلج)  ،)2015مجن ط ررل با ررني مص ر ر ق رردن ين ةس ررالل يط ر ر جألحب ر ردم غ رر،
جظترى بني ر آوانيفرلج جنشررطدن ت مجسرناةيفلج ،ميط ر جألحب رردم جنريون ياطرل مقر ع م ضرى ت نال رردل
ر إننةبج مموةز .م ر ط جنة يفرت عةطردً أوضردً بردنازجذ جظطةنرت جظاىرل ر يردم ةندفىرت مج ر أشرندم
جن يفا ضل جألحب دم ،د ر نك ج،عالج جييفس عة جألحب دم مجساغالهلم مج ،ردل هبرم .غر ،أن
جنة يفت  ،زجم ش ا بدنلةص إ ج ةد وة :
ع ررلذ جخت ررد أك ررلجب ،نض ررطدن متار ر مج ر ر جألحب رردم ح ررىت س ررن جنثدةيف ررت عش ررا
أ)
بدحلطدو ررت ة ررن مج ر ر أنر ر جع جير راجئم جظش ررط نت ب رردن م ك م ج،خا رردلك ،منض ررطدن ملم أحن رردذ ر
جناش راو دل جلحمة ررت ر مج ر أاحررد جنلمن رت جن ررا  ،ررد ر نررك عة ر ةسررا ى ج جلجل جظ ضررت،
خت هلررد فرراض مممدلسررت م،وا ررد جنلضرردئ ت خرردلج ألجض ر د عة ر مج ر جي راجئم جظشررط نت برردن م ك م
ج،خا دلك ،من ب ص ة دل ج مجج ت جنا ام؛
ب) ض ر ا نظرردذ لوررل مإحدنررت ضررىدود جي راجئم جظشررط نت برردن م ك م ج،خا رردلك
مجألحب دم جنيون هم عاضت نة ق ع ضىدود هليه جياجئم؛
ج) مج ر جحاطرردم ،ةر نررك ،لحمدكطررت جألحب رردم ضررىدود ج ،رردل عررن جيراجئم جنررر
وض ر امن إ جل ندهب ررد ر س ر دا ج ،رردل ،مع ررلذ ررل جحل ررص ر ررني مص ر ق رردن ين نألحب رردم
ضىدود ج ،دل بدنندةل ر جنلمنت جن ا ؛
) عررلذ يفل ر د قرردن ن جي راجئم جييفس ر ت  )2003ر إننة ربج مموةررز مجألةررا جظا ةررص
بدياجئم جييفس ت آوانيفلج جنشطدن ت)  )2008نا ف ،قدوت كدةةت مةاسدموت يط جألحب ردم جنريون
لررل أعطرردلهم عررن  18عدة ردً ،ر حررني أن جنل ر جنني جظ اطررل ر عرردذ  2015نتررف عة ر ر ف،
ةزول ةن جحلطدوت نألحب دم حىت سن جنثدةيفت عشا ةن جياجئم جظشط نت بدن م ك م ج،خا دلك.
 -83توصددي المجنددة الورلددة الطددرف بتنفيددذ التوصدديات الددوايد ددي مالحظاتهددا الختاميددة
عمددى التقريددر الرلددي لمورلددة الطددرف بشددأن تنفيددذ البررتو ددول الطتيدداي بشددأن بيد ال فددال
را تغالل ال فال ي البغام ر ي المواد اإلباحية ()CRC/C/OPSC/GBR/CO/1و رتوصيها
عمى ر ه الخصوصو بما يمي:
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ومان تمتد ميد ال فدال حتدى د الثامندة عشدر بال مايدة مد ميد
أ)
أنواع الجرائء المشمولة بالبررتو ول الطتياي و رريرد أح دام دي التشدريعات الم ميدة دي
ميد أن ددام الورلددة الطددرفو بمددا ددي ذلددك اإلدايات المفووددة التابعددة لهدداو تخولهددا ددرا
رمماي ددة رليته ددا القي ددائية ط دداي أياو دديها عم ددى ميد د الجد درائء المش ددمولة ب ددالبررتو ول
الطتياي و درن تطبيق معياي ازدرا ية التجريء؛
ب) تعزيز آلية اإلحالة الو نيدة لت ويدو ال فدال ود ايا التجداي رال دتغاللو
التي تش ل زما م اإل رامات المتبعة حالي ا ل ماية الطفل؛
ج) رود د آلي ددات ر د درامات ل ماي ددة حق ددوق ال ف ددال مد د ود د ايا الجد درائء
المشددمولة بددالبررتو ول الطتيدداي و بطددرق منهددا اللت دزام بش د ل راوددح بعددوم م ددا متهءو
رومان معاممة مطات نفاذ القانون رالسمطات القيائية لهء ي ايا ل مجرمي ؛
)

فم أثنام رامات العوالة الجنائية؛
تفعيل العمل بتعيي رصي قانوني ُ ْ

هر) تنقدديح تش دريعاتها ليددمان تمت د مي د ال فددال حتددى د الثامنددة عشددر
بال ماية م ل أنواع الجرائء المشمولة بالبررتو ول الطتياي .
متابعددة المالحظددات الختاميددة رالتوصدديات التددي ددبق أن قددومتها المجنددة يمددا يتعمددق بتنفيددذ
البررتو ول الطتياي بشأن ا تراك ال فال ي المنازعات المسم ة
 ، -84زجم جنة يفت ش ا بدنلةص إ ج ةد وة :
متس ررك جنلمن ررت جن ررا بإعالهن ررد جنا س رر،ك جظا ة ررص بدظ ررد  1ة ررن جن م كر ر م
أ)
ج،خا رردلك ،بيف دق رره جن جس ر  ،ة ررد ق ررل وس ررطد بإلس رردم جألحب رردم إ ةيف رردحبص جنلا رردم مإشر راجك م ر
جألعطدم جنلادن ت ر ظام ة يفت؛
ب) ع ررلذ غ رر ،جنس ررن جن ررلن د نةا يف ررل جن ر ع جلحم ررل ر  16عدة ردً مبة ر نس ربت
جألحب رردم ج يفررلون ةررؤخاجً  20ر جظدئررت ةررن عررل جألش ر دم جنرريون وةاىل ر ن س ريف ودً بدالةررت ر
جنل جل جظسةىت جنيفظدة ت نةططةنت جظاىل ؛
ج) إقاجل ج ة جن سناك نزود يف ل جألش دم من سن جنثدةيفت عشرا نا يفر
ج يفررلون ،ممجر عررل غرر ،ةايفدسر ةررن جألحب رردم جنرريون ويفاطر ن إ جن رردل
جنريفلص ر صر
جنض ت بني ج يفلون؛
) علذ ك دوت جنضطدندل جظا ةلت بدنا يف ل جن ع  ، ،س طد ر ضر شرل رلين
ةس ررا ى ج ظ رردذ ب رردنلاج مجننادب ررت ن ررلى غدنب ررت ج يف ررلون من س ررن جنثدةيف ررت عش ررا  ،مقتر ر ل ةر ر ج
ج حدحبت جنر للذ نألحب ردم حبردنيب جنا يف رل أم آلبردئ م أم جألمصر د عةر م عرن يفبر م ب ضر ح
إ جظ دحبا مج،نازجةدل جظب بت عة يف لهم؛
ه) إةندن ررت إن رزجذ جألحب رردم ج يفررلون ر جي ر ش بلضررد ح ررل ةررين أ
وا دم د قل وتل إ عدةني جحلل جأل جظلال نةط يفلون جنبدنغني.
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 -85توصي المجنة الورلة الطرف بما يمي:
النظددر ددي مرا عددة موقفهددا ري د ال ددو الدنددى لس د التجنيددو ددي القددوات
أ)
المسددم ة لددى  18ددنة م د أ ددل تعزيددز حمايددة ال فددال م د طددالل اعتمدداد معيدداي قددانوني
أعمى عموما؛
ب) عاد النظدر دي يا دتها النشدطة لتجنيدو ال فدال دي القدوات المسدم ة
رو ددمان ع ددوم التر ي ددز عم ددى ال ددخاص درن د د الثامن ددة عش ددر ددي مماي ددات التجني ددوو
رومان تقييو صايم لوطول المسؤرلي العس ريي ع التجنيو لى الموايس؛

ج) العمد ددلو لد ددول تجنيد ددو أ د ددخاص درن د د الثامند ددة عشد ددر و عمد ددى تعزيد ددز
اليمانات المنصوص عميها ي الماد  3م البررتو ول الطتياي و حرصا عمى أن ي دون
التجنيو وعي ا حق ا رقائم ا عمى موا قة المجنو ررالويه رالوصي القانوني عميده موا قدةا نابعدة
م رعي تامو رال رص عمى أل ي ون لمتجنيو أثر تمييز عمى ال فال م أبنام القميات
اإلثنية رال ر ذات الوطل المنخفض؛
) ال ددرص عم ددى أل يتج ددارز ال ددو الدن ددى لمم ددو الزمني ددة المق ددري لخوم ددة
ال فال المتطوعي ي الجيش ما هو مطبق عمى المجنوي البالغي .
 -86الحظ جنة يفت بلةص أن جحلطدوت جادصت  ،فضا ،مفلردً نيفشرا جن ل رل جظشربكت  10-1بشرأن
"جألساى جن ب ت جنثدن ت ،شاون جألمم/أكا با  ،)2011إ ،نألحب دم من سن جادةست عشا .
 -87توصددي المجنددة بددأن تنفددذ الورلددة الطددرف توصدديتها السددابقة بشددأن تنفيددذ البررتو ددول
الطتيد دداي و يمد ددا يخد ددص ال د ددرل م د د ال فد ددال الجند ددود (CRC/C/OPAC/GBR/CO/1و
الفقر )29و بما يشمل مي ال فال درن الثامنة عشر .

يام -التصويق عمى البررتو ول الطتياي المتعمق بي رام تقويء البالغات
 -88ص ر جنة يف ررت جنلمن ررت جن ررا بدنات ررلوص عة ر جن م ك ر م ج،خا رردلك  ،دق ررت حل ر ا
جن ل جظا ةص بإجاج للم جنبالغدل ةن أجل ة جصةت زوز إعطدم حل ا جن ل.

اف -التصويق عمى الص وك الورلية المتعمقة ب قوق اإلنسان
 -89توصي المجنة الورلدة الطدرف بالتصدويق عمدى الصد وك ال ا دية ل قدوق اإلنسدان
التددي لددء تنيددء ليهددا بعدوو رهددي التفاقيددة الورليددة ل مايددة حقددوق ميد العمددال المهددا ري
رأ د دراد أ د ددرهءو رالتفاقيد ددة الورليد ددة ل مايد ددة مي د د ال د ددخاص م د د الطتفد ددام القسد ددر و
رالبررتو ددول الطتيدداي المم ددق بالعهددو الددورلي الخدداص بددال قوق القتصددادية رال تماعيددة
رالثقا يد ددةو رالبررتو د ددول الطتيد دداي المم د ددق بالعهد ددو الد ددورلي الخد دداص بد ددال قوق المونيد ددة
رالسيا يةو م أ ل مواصمة تعزيز عمال حقوق الطفل.
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لم -التعارن م الهيئات اإلقميمية
 -90توصددي المجنددة الورلددة الطددرف بالتعددارن م د مجمددل أريربددا بشددأن تنفيددذ التفاقيددة
رغيرها م ص وك حقوق اإلنسانو ي الورلة الطرف ر ي غيرهدا مد الدورل العيدام دي
مجمل أريربا عمى حو وام.

يابعا -التنفيذ راإلبالغ

رالنشر
 المتابعةألف 
 -91توص ددي المجن ددة الورل ددة الط ددرف باتخ دداذ ميد د الت ددوابير المالئم ددة لي ددمان تنفي ددذ
التوصيات الوايد ي هذي المالحظات الختاميدة بال امدل .رتوصدي المجندة الورلدة الطدرف
أييا بأن تتيح عمى نطاق را و بمغات البموو التقريدر الدوري الخداملو ريدردهدا الخطيدة
عمى قائمة المسائلو رهذي المالحظات الختامية.

بام -التقرير

المقبل 


 -92ت ددوعو المجن ددة الورل ددة الط ددرف ل ددى أن تق ددوم التقري ددر الج ددام لتقريريه ددا ال ددورييي
السادس رالساب ب مول  14انون الثداني/ينداير  2022رأن تيدمنه معمومدات عد متابعدة
هددذي المالحظددات الختاميددة .رينبغددي أن ي ددون التقريددر ممتددثالا لممبددادئ التو يهيددة المنسددقة
المتعمقددة بتقددويء التقددايير الخاصددة بمعاهددو بعينهددا التددي اعتمددوتها المجنددة ددي  31ددانون
الثدداني/يندداير  )CRC/C/58/Rev.3( 2014رينبغددي أل يتجددارز  21 200ممددة (انظددر ق دراي
الجمعيددة العامددة 268/68و الفقددر  .)16ر ددي حددال تقددويء تقريددر يتجددارز حجمدده ع ددود
ال ممات الم ود يُطم لى الورلة الطرف أن تختصري عمالا بالقراي ايندف الدذ ر .ر ذا
تعذي عمى الورلة الطدرف مرا عدة التقريدر رتقويمده مد ويدوو دال يم د لمجندة أن تيدم
تر مة التقرير ي تنظر يه هيئة المعاهو  .
 -93رتوعو المجنة الورلة الطرف أييا لى تقويء رثيقة أ ا ية ُم وثة ل يتجارز عدود
مماته ددا  42 400مم ددة ر قد د ا لمش ددررا المتعمق ددة بيع ددواد الوثيق ددة ال ا ددية المش ددتر ة
المنصددوص عميهددا ددي المبددادئ التو يهيددة المنسددقة لتقددويء التقددايير بمو د المعاهددوات
الورليددة ل قددوق اإلنسددانو بمددا ددي ذلددك المبددادئ التو يهيددة لتقددويء رثيقددة أ ا ددية مشددتر ة
ررثائق طاصة بمعاهوات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6و الفصل الرل) رالفقر  16م قراي
الجمعية العامة .268/68
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