األم املتحتة

CRC/C/TON/CO/1

اتفاقيلة حقوق الطفل

Distr.: General
2 July 2019
Arabic
Original: English

جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

لتونغا*

أولا -مقدمة
 -١نظرت اللجنة يف التقرير األويل لتونغا ( )CRC/C/TON/1يف جلستيها  2373و2374
(انظر ررر  CRC/C/SR.2373و ،)2374املعق ر رويف يف  ١4أاير/مر ررايو ،واتتيفر ررتت يف جلسر ررتها ،2400
املعقويفة يف  3١أاير/مايو  ،20١9هذه املالحظات اخلتامية.
رحب اللجنة بتقتمي التقرير األويل للتولرة الرررو ورلرريفويف البتابيرة تلرم امليفرة املسرامل
-2
( ،)CRC/C/TON/Q/1/Add.1وهو ما أاتح فهيفرا أفلر لالرة حقروط الر ر يف التولرة الرررو.
غررن أل اللجنررة عرررا تررل أر ر ها ألل التقريررر در ممرتا يف و ررج مت ر ر جررتا ،ررا من ر اللجنررة مررل
ارتعراض ن يذ اال ا ية يف ونغا يف و ج رابق .و عرا اللجنة تل قتيرها للحوار البناء الذي
يفار م وفت التولة الررو املتعتيف القراتات.

اثنيا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
رح ررب اللجن ررة رلتق ررتا ال ررذي أحرل رريف التول ررة الر رررو يف رراالت تل ررة ،يف ررا يف ل ر
-3
مم
اتتيفايف انول محاية األررة لعاا  ،20١3و انول التعلري لعراا  ،20١3ورياررة التدرتي للعنر
العامللي ،واررتا يجية ونغا الوطنية للشباا لل رتة .20١9-20١4

اثلثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -4توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق األطفال وفقا لالتفاقية يف مجيع
مراحللل عمليللة تنفيللذ تطللة التنميللة املسللتدامة لعللام  .٢٠٣٠كمللا للد الدولللة الطللرف علل
ضمان مشاركة األطفال اجملدية يف تصميم وتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل قيق مجيع
أهداف التنمية املستدامة الل  17يف جوانبها املتعلقة ابألطفال.
__________

*

اتتيفتهتا اللجنة يف يفورهتا الايفية والثيفان ( 3١-١3أاير/مايو .)20١9
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ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 4٢و))6(44
التشريعات
رحب اللجنة رلتعرتيالت التشرريعية اراريرة ،مثر اتتيفرايف رانول محايرة األرررة و رانول التعلري
-٥
مم
يف تاا  ،20١3ورلعيف الرامي إىل وض شريعات وريارات شاملة ليفايرة الر ر  .غرن أل اللجنرة
يساورها القلق ألل بعض القوان الوطنية ،مث القانول ارناملي ،ال تيفاشم م اال ا ية.
-٦

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

تعزيز جهودها عل طريلق وضلع جلداول زمنيلة واضلملة ملوا ملة التشلريعات
(أ)
القائمة ،مثل القانون اجلنائي ،مع أحكام التفاقية؛
امليزانية؛

(ا)

وضع واعتماد قانون شامل بشأن حقلوق الطفلل ملع تطلة تنفيلذ لوللة مل

(ج) اختللامج مجيللع التللدابري الالزمللة لضللمان تللوافر املللوارد البشلرية والتقنيللة واملاليللة
الكافية واملالئمة لتنفيذ التشريعات املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) أعاله.
السياسة والسرتاتيجية الشاملتان
 -7حت ر ررين اللجن ر ررة تليفر ر را إبيفراج ل ر ررااي األط ر رران يف إط ر ررار التنيفي ر ررة االر ر ر ررتا يجي لتونغ ر ررا
لل ر ر ر ر رررتة  .202٥-20١٥كيفر ر ر ر ر ررا حتر ر ر ر ر ررين تليف ر ر ر ر ر را رر ر ر ر ر ر ررتا يجية ونغر ر ر ر ر ررا الوطنير ر ر ر ر ررة للشر ر ر ر ر ررباا
لل رررتة  .20١9-20١4غررن أل اللجنررة يسرراورها القلررق إلاء تررتا وج رويف ريارررة وطنيررة شرراملة
بش ل األط ان ،وتتا ارتعراض أثر اررتا يجية الشباا.
-٨

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

النظللر يف وضللع سياسللة وطنيللة شللاملة بشللأن الطفللل تغطللي مجيللع اجملللالت
(أ)
املشللمولة ابلتفاقيللة ،ويف إعللداد اس لرتاتيجية تسللتند إىل هللذه السياسللة وتتضللم العناصللر الالزمللة
لتطبيقها وتُدعم مبوارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛
(ا) ضللمان الللرواب بللني إطللار التنميللة الس لرتاتيجي لتونغللا للفللرت ٢٠٢٥-٢٠1٥
والسرتاتيجيات واخلط القطاعية املوجهة لألطفال؛
(ج) اسلتعرا أرلر اسلرتاتيجية تونغلا الوطنيلة للشلباب للفلرت ٢٠1٩-٢٠14
وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية جديد للشباب.
التنسيق
 -9الحررا اللجنررة أل التولررة الررررو أنش ر ت رنررة التنسرريق الوطنيررة للط رران يف ترراا .١997
دص فقن وألل اتتيفايفاهتا مل
بيت أل اللجنة شعر رلقلق ألل هذه اللجنة عيف تلم أراس مم
امليزانية ووظامل ها حمتويفة جتا ،وهو ما مينعها مل االضرالع بواليتها.
 -١0توصي اللجنة الدوللة الطلرف بتعزيلز جلنلة التنسليق الوطنيلة لألطفلال وضلمان متتعهلا
ابملللوارد البشلرية والتقنيللة واملاليللة املالئمللة والسلللطة الكافيللة لتنسلليق مجيللع األنشللطة املتصلللة
بتنفيللذ التفاقيللة ،مبللا يف مجلللو قيللاد جهللود الللدعو إىل حقللوق الطفللل والتوعيللة للا ،عل ل
الصعيد الشامل لعد قطاعات وعل الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي.
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توزيع املوارد
رحررب اللجنررة رلرزاييفة املررريفة مليزانيررة ررراتي التعلرري والدررحة ،غررن أنرريف يسرراورها القلررق
 -١١مم
إلاء االتتيفايف الشتيت تلم متوي املاحن  .كيفا يساورها القلق ألل التولة الررو ال شرتط رصرت
ددرات مررل امليزانيررة للط رران يف القراتررات والوكرراالت ات الدررلة ،أو رروفن م شررات ونظر
املهيفش واللع اء.
عقب تلم مجي املستوايت ،أو رصت ددات مل امليزانية للط ان مم

 -١2إمج تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  )٢٠16(1٩بشأن عملية امليزنلة العاملة مل
أجل إعملال حقلوق الطفلل ،توصلي الدوللة الطلرف دن تزيلد ،عنلد ختطلي ميزانياهتلا املقبللة،
موارد امليزانية املخصصة لألطفال إىل أقص حد لك وفقا للماد  4م التفاقيلة ،وإقاملة
عمليللة ميزنللة تتضللم منظللورا تاص لا وقللوق الطفللل وترصللد ضصصللات واضللملة م ل امليزانيللة
لألطفال يف القطاعات والوكالت مجات الصلة ،مع توفري مؤشرات حمدد ونظام للتعقب.
مجع البياانت
 -١3حتين اللجنرة تليفرا رلتعرتايف السربال لعراا  ،20١٦وإنشراء رنرة اصحدراءات الوطنيرة،
و الحررا أل قريررر التولررة الررررو بش ر ل ال قررر مدررنمم حسررب السررل ويشرريف أيل را التررتابن املتعررتيفة
األبعررايف املتعلقررة ب قررر األط رران .بيررت أل اللجنررة يسرراورها القلررق ألل تيفليررة مجر البيررا ت الشرراملة
تل مجي االت اال ا ية غن كافية.
 -١4إمج تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  )٢٠٠٣(٥بشأن التدابري العامة لتنفيذ التفاقية،
توصي الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز جهودها الرامية إىل وضع نظلام شلامل جلملع البيلاانت املصلنفة يغطلي
(أ)
مجيع جمالت التفاقية ،مع الرتكيز ديدا عل األطفال الضلعفا  ،مبل فليهم أطفلال املنلاطق
الريفية واجلزر اخلارجية واألطفال مجوو اإلعاقة؛
(ا) كفالة الرواب بني نظم الوزارات التنفيذية جلمع البياانت م جهلة والنظلام
املركزي م جهة أترى.
الرصد املستقل
 -١٥يسرراور اللجنررة القلررق إلاء تررتا وج رويف ليررة وطنيررة لقرروط اصنسررال يف التولررة الررررو مبل ررة
برصت حقوط الر .
 -١٦إمج تشللري اللجنللة إىل تعليقهللا العللام رقللم  )٢٠٠٢(٢بشللأن دور املؤسسللات الوطنيللة
املستقلة حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
اختامج تدابري لإلسراع إبنشا آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل ميكنها تلقلي
(أ)
شكاوى األطفال والتملقيق فيها ومعاجلتها بطريقة تراعي ظروف الطفل؛
(ا) ضمان استقاللية آلية الرصد هذه ،مبا يف مجلو فيما يتعلق بتمويلهلا ووليتهلا
وحصللاانهتا ،ضللماانا لمتثالللا التللام للمبللادمب املتعلقللة مبركللز املؤسسللات الوطنيللة لتعزيللز ومحايللة
حقوق اإلنسان (مبادمب ابريس).
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النشر والتوعية والتدريب
 -١7يساور اللجنة القلق إلاء نقص الوتي بقلااي محاية الر الري غريهرا اال ا يرة ،يفرا يف
ل فييفا يتد رلبيئة ،يف أورراط تامرة اريفهرور واملهنير العرامل مر األط ران ،وال ررييفا يف
نظاا القلاء ،مث القلاة ومرا يب السلوك واملرشتيل االجتيفاتي والشرطة وموظ ي السجول.
 -١٨توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
النظر يف إحيا جلنة التنسليق الوطنيلة لألطفلال لتمكينهلا مل الضلطالع بلدور
(أ)
قيادي يف التوعية جبميع اجملالت اليت تغطيها التفاقية؛
(ا) تعزيللز اللربامج واحلمللالت واجلهللود الراميللة إىل توعيللة اجملتمللع احمللللي لضللمان
فهللم األحكللام واملبللادمب الللوارد يف التفاقيللة ،مبللا فيهللا تللو املتصلللة ابلبي لة وحقللوق الطفللل،
والعلرتاف للا علل نطللاق واسللع ،وضللمان اضللطالع األطفللال والوالللدي واجملتمعللات احملليللة
وقاد الكنائس بدور رئيسي يف هذه املبادرات؛
(ج) توفري التدريب بشأن التفاقية للمهنيني العاملني مع األطفال ،ول سيما يف
نظام القضا  ،مثل القضا ومراقيب السلوك واملرشدي الجتماعيني والشرطة وموظفي السجون.

اب  -تعريف الطفل (املاد )1
 -١9يساور اللجنة لق رلغ ألل العتيت مل القوان ال ت ق م عري الر ر يف اال ا يرة،
مث انول سجي املواليت والوفيات والزجيات الذي حيتيف السل التنيا للزواج يف  ١٥تاما.
لد اللجنللة الدولللة الط لرف عل ل مراجعللة كللل التش لريعات لضللمان توافللق تعريللف
 -20ل ا
الطفل مع تعريفه يف التفاقية ،و ديد الس الدنيا للزواج يف  18عام ا وفق ا للتوصية العاملة
رقم  ٣1للجنة املعنية ابلقضا عل التمييز ضد املرأ /التعليق العلام رقلم  18للجنلة حقلوق
الطفل ،الصادران بصفة مشرتكة ،بشأن املمارسات الضار (.)٢٠14

جيم -املبادمب العامة (املواد  ٢و ٣و 6و)1٢
عدم التمييز
 -2١يساور اللجنة القلق بش ل ما يلي:
تتا اترتاو املايفة  ١١٨مل القانول ارناملي روى رلنساء وال تيات كلحااي
(أ)
حمتيفل لالغتداا واررامل ات الدلة ،وتتا إيفراج ال تيال يف اليفاية امليفنوحة يفوجب هذه املايفة؛
(ا)

وجويف أحباا متييزية ستثين ال تيات مل حقوط ملبية ووراثة األراضي؛

(ج) التيفييررز ضررت األط رران املول رويفيل ألب رويل غررن متررزوج  ،والررذيل يوصرريفول ب رراألط ان
"غن الشرتي " والذيل ال ميبنه وراثة أو ملبية األراضي؛
(يف)

التيفييز ضت األط ان وي اصتا ة.

 -22توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعديل القانون اجلنائي لضمان متتع مجيع ضملااي الغتصاب ،الفتيان ملنهم
(أ)
والفتيات ،بنفس احلماية؛
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(ا) اختامج تدابري تشريعية جلعل قانون ملكية األراضي يتماش متاما ملع التفاقيلة،
ول سلليما فيمللا يتعلللق بورارللة وملكيللة األراضللي ابلنسللبة للفتيللات واألطفللال املولللودي ألبللوي
غري متزوجني؛
(ج) اختللامج تللدابري تش لريعية وفعالللة إلأللا مجيللع أشللكال التمييللز ضللد األطفللال،
مبللا يف مجلللو الستعاضللة ع ل عبللار أطفللال غللري شللرعيني يف القللانون وغللريه م ل النصللو
بعبار أطفال مولودون ألبوي غري متزوجني ؛
(يف) اخت للامج ت للدابري فعال للة لض للمان ع للدم تع للر األطف للال مجوي اإلعاق للة للتميي للز
فيما يتعلق ابحلصول عل التعليم واخلدمات األساسية.
مصاحل الطفل الفضل
 -23الحررا اللجنررة أل ررانول الوصرراية يررنص تلررم حررق الر ر يف إيررالء االتتبررار األون ملدرراليف
ال للم .وم ل  ،يساور اللجنة القلق ألل مداحل الر ال لرلم ال ضلر لتقيري مسرتق و رترج
ضيفل املداحل العليا للررة واجملتيف احمللي.
 -24إمج تشللري اللجنللة إىل تعليقهللا العللام رقللم  )٢٠1٣(14بشللأن حللق الطفللل يف إيللال
العتبار األول ملصاحله الفضل  ،توصي الدولة الطرف دن تعزز جهودهلا الراميلة إىل ضلمان
إدماج حقه عل النملو املناسب وتفسريه وتطبيقله ابتسلاق يف مجيلع اإلجلرا ات التشلريعية واإلداريلة
والقضللائية ،وكللذلو يف مجيللع الق لرارات اللليت يتخللذها املسللؤولون ،ل سلليما العللاملون يف قطاعللات
القضا والشرطة والصملة والتعليم ،واألسر واجملتمع احمللي.
احلق يف احليا والبقا والنمو
 -2٥يساور اللجنة القلق بش ل ما يلي:
(أ)
(ا)

(املعتن) السل التنيا لتن يذ تقوبة اصتتاا يف  ١٥تاما؛
حتتيت القانول ارناملي مم
ار اع نسبة وفيات األط ان تلم الررط.

 -2٦توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعديل القانون اجلنائي (املع ادل) حلظر احلكم بعقوبة اإلعدام علل األطفلال
(أ)
الذي يرتكبون جرائم قبل بلوغهم س الثامنة عشر ؛
(ا) تعزي للز جهوده للا الرامي للة إىل تعزي للز الس للالمة علل ل الط للرق واحل للد مل ل ع للدد
اإلصلاابت والوفيللات النامجللة عل احللواد مل تللالل اعتمللاد التشلريعات الالزمللة وتنظلليم املزيللد
م احلمالت واملبادرات املتعلقة ابلسالمة عل الطرق وابلتوعية ا.
احرتام آرا الطفل
رحب اللجنة بربملال الشباا النشن الرذي تقرته مر متر ونغرا الروطين للشرباا .غرن أل
 -27مم
اللجنررة يسرراورها القلررق ألنرريف رلنظررر إىل طبيعررة اجملتيفر التقليررتي لتونغررا يدررعب تلررم األط رران أل
يشاركوا يف املسامل الي متسه وأل يسيفعوا أصواهت بش هنا.
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 -2٨إمج تشللري اللجنللة إىل تعليقهللا العللام رقللم  )٢٠٠٩(1٢املتعلللق وللق الطفللل يف السللتماع
إليه ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز املشاركة البنا والقائمة عل التمكني جلميع األطفال داتلل األسلر
(أ)
ويف اجملتمعللات احملليللة واملللدارر ،وإش لراك األطفللال يف عمليللة صللنع الق لرار يف مجيللع املسللائل
متسهم ،مبا يف مجلو املسائل البي ية؛
اليت ا
(ا) وضللع آليللات ملشللاركة األطفللال بصللور منهجيللة يف وضللع وتنفيللذ القللوانني
والسياسات والربامج املتعلقة م؛
(ج) مواصلللة دعللم مللؤمتر تونغللا الللوطين للشللباب عل طريللق زايد شللرعيته وفعاليتله،
وتزويده ابملوارد الالزمة.

دال -احلقوق واحلرايت املدنية (املواد  7و 8و)17-1٣
تسجيل املواليد واجلنسية
-29
ما يلي:

رحب اللجنة رر اع معتن سجي املواليت يف التولرة الرررو .غرن أنريف يسراورها القلرق إلاء
مم

(أ)
ارزر اخلارجية؛
(ا)
بعت لواج األبويل.

رر تتا سجي األط ان الذيل خيلعول للتبين العريف بعيت واليفهت وأط ران
ضرورة إتايفة سجي األط ان املولويفيل ألبرويل غرن مترزوج ك "أط ران شررتي "

 -30للي اللجنللة علمل ا ابلغايللة  ٩-16مل أهللداف التنميللة املسللتدامة ،وتوصللي الدولللة
الطرف مبا يلي:
سني كفا عملية التسجيل لضمان توفري معلومات دقيقة ،ل سليما ابلنسلبة
(أ)
للولدات اليت جترى تلارج مرافلق املستشلفيات ،وضلمان تلوفري تفاصليل تسلجيل دقيقلة ابلنسلبة
للرضع املولودي ألمهات شاابت أو غري متزوجات؛
(ا) تعزيز قدرات العاملني يف جملال الصلملة يف اجللزر اخلارجيلة لضلمان تسلجيل
مجيع املواليد بشكل دقيق؛
(ج) إلغا حكم قانون شرعية املولد اللذي يتعللق إبعلاد التسلجيل ويلن علل
إعللاد تسللجيل األطفللال املولللودي م ل أبللوي غللري متللزوجني ك أطفللال شللرعيني بعللد زواج
األبوي ؛
(يف) النظر يف التصديق عل التفاقية املتعلقة بوضع األشخا
والتفاقية املتعلقة خبفض حالت انعدام اجلنسية.

6

عدميي اجلنسية

GE.19-11162

CRC/C/TON/CO/1

ها  -العنف ضد األطفال (املواد  1٩و )٣(٢4و )٢(٢8و ٣4و(٣7أ) و)٣٩
العقوبة البدنية
 -3١يسرراور اللجنررة لررق رلررغ ألل العقوبررة البتنيررة حمظررورة يف املررتارس وامل رسررات العقابيررة،
لبنها ال زان مشروتة يف املنزن ويف أماكل الرتاية البتيلة والنهارية ،وألل ارلت يستختا كعقوبة
بتنية لاملية فييفا يتعلق جبرامل معينة.
 -32إمج تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  )٢٠٠6(8بشأن حق الطفل يف احلمايلة مل
العقوبة البدنية وغريها م ضروب العقوبة القاسية أو املهينة ،د الدولة الطرف عل ما يلي:
حظر العقوبة البدنية صراحة يف القانون واملمارسة يف مجيع األوساط وإلغا
(أ)
احلق يف تطبيق عقوبة قضائية بدنية فيما يتعلق جبرائم معينة؛
(ا) تعزيز تدريب املدرسني عل أشكال التأديب البديلة وغري العنيفة ،والتأكد
م إدراجها يف برامج التدريب املقدم قبل أدا اخلدمة وأرنا ها؛
(ج) توفري برامج للوالدي ومجيع املهنيني الذي يعملون مع األطفلال ومل أجلهلم
لتشجيعهم عل استخدام أشكال التأديب البديلة وغري العنيفة؛
(يف) إنفامج حظر العقوبة البدنية عل حنو فعال يف املدارر واملؤسسلات العقابيلة
وتزويللد األطفللال ليللة لتقللدى الشللكاوى ،ل سلليما يف املللدارر ،لكللي يتمكنلوا مل اإلبللال دمللان
وسرية ع املدرسني وغريهم م األشخا الذي يواصلون استخدام العقوبة البدنية؛
(هر) تعزيللز ب لرامج التوعيللة والتللدريب واألنشللطة األتللرى الراميللة إىل تعزيللز تغيللري
املواقللف ،ول سلليما يف املللدارر وداتللل األسللر وعل ل صللعيد اجملتمللع احملل لي ،فيمللا يتعلللق
ابلعقوبة البدنية.
اإليذا واإلمهال والستغالل والنتهاك اجلنسيان
 -33رحررب اللجنررة يفررا خاضررذ مررل رروات إجيابيررة لتعزيررز اصطررار التشرريعي ليفايررة الر ر مررل
العن  ،مث رانول محايرة األرررة لعراا  20١3ورياررة التدرتي للعنر العرامللي .بيرت أل اللجنرة
ال زان شعر بقلق رلغ إلاء ما يلي:
التقررارير الرري شررن إىل ار رراع مسررتوى االتتررتاء تلررم األط رران ،يفررا يف ل ر
(أ)
العنر العرامللي واالتتررتاء ارنسرري ورر اح احملررارا ،والررنقص الببررن يف اصبرال تررل هررذه الرراالت
ألرباا متنوتة ،يفا يف ل اخلوو مل الوص ؛
(ا)
(ج)
للط ان؛

نقص املواريف املخددة صن ا وان محاية الر مل مجي أشبان اصيذاء؛
نق ررص وت رري األط رران رلق روان املوج رويفة وت ررتا وج رويف لي ررات إب ررال مالمليف ررة

(يف) نقررص ااياك ر واملالجررو املوج رويفة لررتت األط رران ضررحااي العن ر  ،وإيفارهتررا يف
معظ الراالت مرل بر منظيفرات غرن حبوميرة ،وترتا ك ايرة رتمات املشرورة والرتايرة الن سرية
والتعايف وإتايفة اصيفماج املتاحة؛
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(هر) نقص تتيف املوظ
وحتة الشرطة املعنية رلعن العامللي؛
تليه .

(و)

املتخدد للتعام مر األط ران اللرحااي ،وال ررييفا يف

تتا وجويف أي بيا ت إحداملية بش ل االرتغالن ارنسري للط ران واالتترتاء

 -34إمج تشلري اللجنللة إىل تعليقهللا العللام رقلم  )٢٠11(1٣بشللأن حللق الطفللل يف التملل الرر
م مجيع أشكال العنف ،و ي علم ا ابلغاية  ٢-16م أهداف التنمية املستدامة ،توصلي
الدولة الطرف مبا يلي:
تشجيع الربامج اجملتمعيلة الراميلة إىل منلع ظلواهر العنلف العلائلي والعتلدا
(أ)
عل األطفال واستغاللم جنسي ا والتصدي لا؛

(ا) تنفيللذ أنشللطة توعيللة مل أجللل مكافملللة وصللم األطفللال ضللملااي السللتغالل
والعتللدا اجلنسلليني ،وضللمان تللوفري قنللوات لإلبللال عل هللذا النللوع مل النتهاكللات تكللون
سهلة الوصول ومراعية للسرية ومالئمة لألطفال؛

(ج) ختص للي م للوارد كافي للة لتنفي للذ الق للوانني الل ليت م للي األطف للال مل ل العن للف،
ول سيما القانون اجلنلائي وقلانون محايلة األسلر  ،تنفيلذا فعليلا ،وإنشلا آليلات إبلال مالئملة
لألطفال؛
(يف)
اجلنا بسرعة؛

التملقيق يف مجيع حالت العتدا عل األطفلال واسلتغاللم جنسليا ومقاضلا

(هر) ضللمان وصللول األطفللال ضللملااي العنللف واإليللذا إىل مراكللز إيللوا مناسللبة
وحصولم عل ما يكفي م تدمات املشور والرعاية النفسية والتعايف وإعاد اإلدماج؛
(و) اختللامج مجيللع التللدابري الالزمللة لضللمان تللوافر مللا يكفللي م ل املللوارد البش لرية
واملالية والتقنية ،ل سيما املوظفني املتخصصني داتل وحد الشلرطة املعنيلة ابلعنلف العلائلي
ويف املنظمات غري احلكومية اليت تتعامل مع األطفال الضملااي ،ملعاجلة احلالت اليت يتعلر
فيها األطفال للعنف والعتدا والستغالل اجلنسيني؛
(ل) إنشا قاعد بياانت وطنية ع مجيع حالت العنف العائلي اململارر علل
األطفال ،وإجرا تقييم شامل ملدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته.
تطوط التصال للمساعد
 -3٥يسرراور اللجنررة القلررق إلاء راج ر
بسبب نقص االلتزاا واملواريف البشرية واملالية.

ررتمات رن اال درران لليفسرراتتة ،ونغررا الي اليررل،

 -3٦توصللي اللجنللة الدول للة الطللرف دن تعي للد عل ل وج لله السللرعة تش للغيل تدمللة تونغ للا
ليفالي  ،هو ت اتصال جماين للمساعد يتكون م رالرة أرقام ويعمل عل ملدار السلاعة
طيلة أايم األسلبوع ،ودن تتيملله جلميلع األطفلال ،ودن تعلزز عملهلا لتوعيلة األطفلال بكيفيلة
الوصول إليله ،بوسلائل منهلا التعلاون ملع املنظملات غلري احلكوميلة وزعملا اجملتمعلات احملليلة،
ودن توفر املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة لكي يشتغل هذا اخل بفعالية.
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واو -البي ة األسرية والرعاية البديللة (امللواد  ،11-٩ ،٥و )1(18و( ،)٢و ،٢٠و،٢1
و ،٢٥و))4(٢7
البي ة األسرية
 -37يساور اللجنة القلق لعتا وجويف تمات رتاية اجتيفاتية رمسية يف التولة الرررو وترتا
وجويف برامج الرتاية األبويرة الري مرل شر هنا شرجي األبرويل معرا تلرم أيفاء يفور أكثرر فعاليرة يف األرررة.
ويساورها القلق أيلا إلاء اخن اض تتيف مراكز الرتاية النهارية يف مجي أحناء البلت.
 -3٨توصللي اللجنللة الدولللة الطللرف دن تنشللت شللبكة تللدمات لألطفللال وتدمللة رعايللة
اجتماعية فعالة ،ودن تلوفر املزيلد مل اللدعم للمنظملات غلري احلكوميلة الليت تقلدم تلدمات
الرعايللة النهاريللة وأن تعللزز الش لراكة معهللا .كمللا توص لي اللجنللة الدولللة الطللرف ابلعمللل عل ل
توعية األطفال ابملسؤولية األبوية.
األطفال احملرومون م بي ة أسرية
 -39حتين اللجنة تليفا رلرتاية الي يتلقاهرا األط ران مرل األرررة املوررعة .غرن أنريف يسراورها
القلق إلاء ما يلي:
تررتا وجرويف يررارات للرتايررة البتيلررة ،مثر اللررانة ،يف الرراالت الرري ال ترروىل
(أ)
املورعة رتاية األط ان؛
فيها األررة َّ
(ا) تتا وجويف إطار انول أو ريارة أو يفوتة معاين يفنيا لتنظي الرتاية البتيلة
للط ان ،وتتا يفت األط ان املويفت لتى األررة املورعة.
 -40إمج توجلله اللجنللة انتبللاه الدولللة الطللرف إىل املبللادمب التوجيهيللة للرعايللة البديلللة لألطفللال،
توصيها مبا يلي:
إنشا نظلام ريلي للرعايلة البديللة ،ووضلع سياسلة للرعايلة البديللة ومعلايري دنيلا
(أ)
لتنظيم الرعاية البديلة لألطفال ،ومراعا آرا األطفال يف أي قرار يُتخذ بشأن هذه الرعاية؛

(ا) توفري كل ما يلزم م املوارد وتدمات الرعاية الجتماعية والدعم لألطفال
املوسعة؛
اخلاضعني لرعاية األقارب أو األسر َّ
(ج)
األسرية لألطفال.

وضع إطار قانوين وسياسة وجمموعة معلايري دنيلا بشلأن دعلم ورصلد الرعايلة

التبين
ِا
 -4١الح ررا اللجن ررة اتتيف ررايف ارر ررات ترفي ررة يف معظر ر ح رراالت التب ررين يف التول ررة الر رررو،
وانببرراا التولررة الررررو تلررم وضر مشررروع ررانول للتبررين .غررن أنرريف يسرراورها القلررق لعررتا امررتالك
التولة الررو حاليا انو شامال بش ل التبين وتتا وجويف مبايفئ وجيهية مناربة لعيفلية التبين.
 -42توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
س مشروع قانون التبين ،ووضع مبادمب توجيهيلة رييلة لعمليلة التبلين ،وإنشلا
(أ)
وحد مزود ابملوارد الكافية لإلشراف عل التبين الريي؛
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(ا) زايد الللوعي ابلتبللين الريللي علل صللعيد اجملتمعللات احملليللة وتعزيللز عمليللات
التبين احمللي الريي وتشجيعها؛
(ج)

إنشا آليات لتسجيل وتنظيم ورصد حالت التبين؛

(يف) النظر يف التصديق عل اتفاقية لهلاي بشلأن محايلة األطفلال والتعلاون يف جملال
التبين عل الصعيد الدويل.
أطفال السجنا
 -43يسرراور اللجنررة القلررق إلاء حالررة أط رران السررجناء أو األمهررات الل رواا ي رواجهل السررجل،
يفا يف ل إلاء تتا وفن تمات رتاية األط ان.
 -44توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ض للمان أن تك للون الظ للروف املعيش للية لألطف للال املوج للودي يف الس للجون م للع
(أ)
أمهلاهتم ،مبللا يف مجلللو احلصلول علل تللدمات الصلملة والنمللو يف مرحلللة الطفوللة املبكللر  ،مالئمللة
لنمو الطفل بدني ا ونفسي ا وأتالقي ا واجتماعي ا؛

(ا) السعي إىل اختامج تدابري بديلة لسج النسا احلوامل واألمهات اللوايت لل
أطفال صغار ،حيثما أمك  ،مبا يضلم أن ينظلر مهنيلون ضتصلون يف شلؤون األطفلال يف املصلاحل
الفضل للطفل بعناية واستقاللية قبل احلكلم علل النسلا احلواملل واألمهلات الللوايت لل أطفلال
صغار ،وأرنا إقامة األطفال مع أمهاهتم احملتجزات.

زاي -اإلعاق ل للة والص ل للملة األساس ل للية والرف ل للاه (امل ل للواد  6و )٣(18و ٢٣و ٢4و٢6
و )٣(-)1(٢7و)٣٣
األطفال مجوو اإلعاقة
 -4٥حتررين اللجنررة تليفرا رلتحرويالت النقتيررة الشررهرية للط رران وي اصتا ررة ،ومشررروع السيارررة
الوطنية بش ل نيفية شيف املسامل املتدلة رصتا ة ،وإنشاء الوحرتة املعنيرة بتروفن اليفايرة االجتيفاتيرة
للشخاص وي اصتا ة .بيت أل اللجنة يساورها لق رلغ إلاء ما يلي:
(أ)

تتا وجويف انول يشيف مسامل متدلة اصتا ة يف التولة الررو؛

(ا) ل رة فرررص وصررون األط رران وي اصتا ررة إىل التعلرري ارررام والرتايررة الدررحية
وورامل النق ومجي املبال واألماكل العامة ،وإلاء حالة قتمي اخلتمات يف مجي املناطق؛
(ج) لررة فرررص وصررون األط رران وي اصتا ررة إىل بررامج إتررايفة الت هير والتشررخيص
املببررر واصحالررة فلررال تررل الررراب احملررتويف للتيفوي ر والررتت التقررين املقررتم إىل والررتي األط رران
وي اصتا ة ومقتمي اخلتمات.
 -4٦إمج تشللري اللجنللة إىل تعليقهللا العللام رقللم  )٢٠٠6(٩بشللأن حقللوق األطفللال مجوي
اإلعاقة ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)

اتباع أج قائم عل حقوق اإلنسان إزا اإلعاقة؛

(ا) اعتملاد قلانون يشلمل املسلائل املتصللة ابإلعاقلة ومشلروع السياسلة الوطنيلة
لتنمية تشمل مسائل متصلة ابإلعاقة؛
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(ج) ضمان وصول األطفال مجوي اإلعاقلة بصلور فعاللة إىل اخللدمات واألملاك
العامة ،و سلني إمكانيلة الوصلول امللادي إىل مجيلع املبلاين واألملاك العاملة واخلاصلة ،وتلوفري
اخلدمات ووسائل النقل يف مجيع املناطق ،ول سيما يف اجملتمعات احمللية الريفية ويف اجلزر اخلارجية؛
(يف) ضمان متتع مجيع األطفال اللذي يعلانون مل مجيلع أنلواع اإلعاقلة وقهلم يف
التعليم اجلامع واجليد ،بطرق منها التعاون الدويل ،وتدريب موظفي التعليم تدريب ا كافي ا؛
(هر)

تعزيز تدمات الرعاية الصملية لألطفال مجوي اإلعاقة؛

(و) توسيع نطاق بلرامج إعلاد التأهيلل اجملتمعلي والتشلخي املبكلر واإلحاللة لتغطيلة
مجيللع األطفللال مجوي اإلعاقللة ،وتللوفري الللدعم التقللين ملقللدمي اخلللدمات وألسللر األطفللال مجوي
اإلعاقة وزايد الدعم املايل املقدم لذه األسر؛
(ل)

النظر يف مسألة التصديق عل اتفاقية حقوق األشخا

مجوي اإلعاقة.

الصملة واخلدمات الصملية
 -47حتين اللجنة تليفا بوجويف م رسة ونغا للنهوض رلدرحة واالرررتا يجية الوطنيرة للو ايرة
مل األمراض غن املعتية ومبافحتها .غن أنيف يساورها القلق إلاء ما يلي:
ضرع نظراا الرتايرة الدرحية األراررية غرن القرايفر تلرم التعامر مر الرراالت
(أ)
املزمنة واألمراض غن املعتية ،ال رييفا يف املناطق الناملية وارزر اخلارجية؛
الرض ر واألط رران يفول رررل اخلامسررة بسرربب الظررروو
(ا) ار رراع معر ممرتالت وفيررات مم
املاللمررة ل رررتة مررا حررون الررواليفة وللررواليفات التيثررة ،فلررال تررل وفيررات األط رران بسرربب األمرراض
غن املعتية؛
(ج)
وارزر اخلارجية؛

التقررارير الرري شررن إىل اخن رراض التغريررة اللقاحيررة ،وال رررييفا يف املنرراطق الري يررة

(يف) ار رراع معررتن انتشررار األمرراض غررن املعتيررة يف ص ر وو األط رران بسرربب ا برراع
أرلوا حياة غن صحي ،وخباصة السيفنة ويفاء السبري وأمراض القلب واألوتية التموية؛
(هر) تتا ك ايرة التيفوير ونقرص ترتيف العرامل الدرحي املرترب جيرتا تلرم رتايرة
األط رران والنس رراء الوامر ر  ،و ل ررة ف رررص الد ررون تل ررم ررتمات الرتاي ررة الد ررحية ،ال ر ررييفا يف
املناطق الري ية والناملية ويف ارزر اخلارجية؛
(و)

اخن اض مستوى الرضاتة الربيعية اخلالدة بعت األشهر الثالثة األوىل؛

ارررة املرتاواة التقليتيرة غرن املنظيفرة مرل بر أشرخاص ليسروا ا تداصري يف
(ل)
قتمي اخلتمات الدحية؛
(ح) لرو اارواء بسرربب الرتخلص غررن السرلي مرل الن رراايت ،وحررط القيفامررة و ره
السلبية تلم صحة األط ان.
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 -4٨إمج تشللري اللجنللة إىل تعليقهللا العللام رقللم  )٢٠1٣(1٥بشللأن حللق الطفللل يف التمتللع
دعل مستوى لك م الصملة ،و ي علما ابلغاية  4-٣م أهلداف التنميلة املسلتدامة،
توصي الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)
اخلارجية؛

تعزيلز الرعايللة الصلملية األساسللية لألطفلال ،ول سلليما يف املنلاطق النائيللة واجلللزر

(ا) اختلامج التلدابري الالزملة خلفلض معلدل وفيلات الرضلع دون سل اخلامسلة بسلبب
الظروف املالزمة لفرت ما حول الولد وللولدات احلديثة؛
(ج) توسيع نطاق التلقيح ،ول سيما يف املناطق الريفية واجلزر اخلارجية ،والستثمار
مبللا يكفللي يف التكنولوجيللات املناسللبة ،مثللل تسللليم امللواد بطللائرات موجهللة عل بُعللد ،ويف قللدرات
املوارد البشرية الالزمة خلدمات التلقيح؛
(يف) تكثيف جهودها الرامية إىل سني سبل حصول مجيلع األطفلال علل تلدمات
الرعايللة الصللملية األساسللية ،ل سلليما يف املنللاطق الريفيللة والنائيللة ويف اجلللزر اخلارجيللة ،وتللوفري
مزيد م املوارد للعيادات املتنقلة ويد تكون متاحة بشكل أكثر تلواترا وتصلل إىل علدد أكلرب
م السكان؛
(هر) اختللامج تللدابري للملللد مل وفيللات األطفللال بسللبب األملرا
تالل الرتكيز عل الوقاية واإلدار ؛

غللري املعديللة مل

(و) احل اد م تطلر اإلصلابة ابألملرا غلري املعديلة يف مرحللة لحقلة مل العملر
عل طريللق زايد تللدتالت الوقايللة مل السللمنة يف مرحلللة الطفولللة املبكللر اللليت تسللتند إىل بيللاانت
مصنفة وموروقة ع األطفال؛
(ل) املضللي يف وض للع سياس للات مدرسللية بش للأن األك للل الصللملي والرتبي للة البدني للة،
وتشجيع الوجبلات املتوازنلة مل الناحيلة التغذويلة ،إبدملاج كميلات أكلرب مل الفواكله واخلضلروات
يف الوجبات املدرسية ،واملضي يف رين املطاعم املدرسية ع تقدى املشروابت الغازيلة واألطعملة
غري الصملية واألطعمة الغنية ابلسكر؛
(ح) تعزيز مبادرات الرضاعة الطبيعيلة مل قبيلل املستشلفيات املالئملة لألطفلال
وتشجيع األمهات عل اتباع لارسات التغذية املوص ا للرضع واألطفال الصغار؛
(ط) تعزيللز مجللع البيللاانت املتعلقللة ابلرضللاعة الطبيعيللة حسللب مؤش لرات منظمللة
الصملة العاملية وإدماج معايري املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم إدماجا كامالا؛
(ي) تنفيذ توصيات احلساابت الصملية الوطنية لتنظيم املداوا التقليدية؛
(ك) تعزيز تطبيق الغرامات املفروضة علل إدار النفلاايت غلري السلليمة ،مثلل حلرق
النفاايت ،وتطبيقها بصرامة ملنع تعر األطفال ملخاطر صملية متصلة ابلتلو .
الصملة العقلية
 -49يسرراور اللجنررة القلررق إلاء ار رراع معررتالت األفبررار والسررلوكات االنتحاريررة يف ص ر وو
املراهق  .ويساورها القلق أيلرا ألنريف ميبرل احتجرال األط ران الرذيل يبلرغ تيفرره  ١7ررنة أو مرا فروط
ويعانول مل مشاك فبرية ون سية اجتيفاتية ورلوكية م أشخاص كبار.
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 -٥0إمج للي اللجنللة علملا ابلغايللة  4-٣مل أهللداف التنميللة املسللتدامة ،توصللي الدولللة
الطرف مبا يلي:
اختامج إجرا ات عاجلة لتعزيز جهود منلع انتشلار النتمللار يف صلفوف األطفلال
(أ)
واملراهقني بوسائل منهلا زايد تلدمات املشلور النفسلية املتاحلة وعلدد املرشلدي الجتملاعيني يف
املدارر واجملتمعات احمللية؛
(ا) إجرا دراسلة ووضلع اسلرتاتيجية وطنيلة ملعاجللة مشلكلة النتمللار ،ابلتعلاون
مع اجملتمع املدين ومبراعا آرا األطفال؛
(ج) ضلمان أن تكلون اخلللدمات اجملتمعيلة يف جملال الصللملة العقليلة ،مبلا يف مجلللو
املشور املتخصصة ،يسلري املنلال ،وأن تُسلتخدم كبلديل إليلداع األطفلال مجوي املشلاكل الفكريلة
والنفسية الجتماعية والسلوكية يف مؤسسات ،واختامج مجيع اخلطوات الالزمة لضلمان علدم إيلداع
األطفال مع األشخا البالغني يف مرافق الصملة العقلية.
صملة املراهقني
 -٥١يساور اللجنة القلق إلاء ما يلي:
(أ)

ار اع معتن مح املراهقات و عرض ال تيات الوام واألمهات الشارت للوص ؛

(ا) لة فرص حدون املراهقات تلم اخلتمات والتثقي يف ان الدحة اصجنابية
وارنسررية انمنررة ،ال رررييفا يف املنرراطق الري يررة وارررزر اخلارجيررة ،وحمتويفيررة دررربد حدرروال تلررم ور رامل
من اليف  ،ألرباا شيف أيلا وفهل مل الوص ؛
(ج) اتتبار اصجهاض جرمية جناملية يفول أي ارتثناءات يف حالي االغتداا أو رر اح
احملررارا ،واضررررار املراهقررات ،بسرربب حظررر اصجهرراض ،إىل إجرراء تيفليررات إجهرراض غررن مر مول
م ما يرت ب تلم ل مل اطر تلم حياهتل وصحتهل؛
والتت

(يف) تررتا وج رويف ريارررة و رررن تيف ر و ررتابن مليفورررة لو ر ارررتهالك البحررون
وإيفمال العقا ن يف ص وو املراهق  ،و لة الربامج واخلتمات املتاحة لليفتلرريل منه .

 -٥2إمج تشري اللجنة إىل تعليقيها العامني رقم  )٢٠٠٣(4بشأن صملة املراهقني ومن الوهم
يف سياق اتفاقية حقوق الطفلل ،ورقلم  )٢٠16(٢٠بشلأن إعملال حقلوق الطفلل أرنلا املراهقلة،
وإمج ي علم ا ابلغاية  6-٥م أهداف التنمية املستدامة ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد سياسلة شلاملة بشلأن الصلملة اجلنسلية واإلبابيلة للملراهقني وضلمان أن
(أ)
وموجهل ا إىل
يكون التثقيف يف جمال الصملة اجلنسية واإلبابية جز ا م املنهج الدراسي اإللزاملي ا
املراهقات واملراهقني ،مع إيال اهتمام تا ملنع احلمل املبكر واألمرا املنقولة جنسيا؛

(ا) وضع وتنفيذ سياسة حلماية حقوق املراهقات احلوامل واألمهات املراهقات
وأطفال ومكافملة التمييز ضده ؛

(ج) إلغللا جتللرى اإلجهللا يف مجيللع الظللروف ،وضللمان وصللول املراهقللات إىل
اإلجها املأمون وتدمات الرعاية الالحقة لإلجها  ،والتأكد م أن تكون آراؤه دوملا
موضع إنصات وتُوىل العتبار الواجب يف إطار عملية صنع القرار؛
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(يف) معاجلة مسألة تعاطي األطفال واملراهقني الكملول واملخدرات ،بسلبل منهلا
إمللداد األطفللال وامللراهقني مبعلومللات دقيقللة وموضللوعية عل اااثر الضللار إلدمللان الكملللول
واملخدرات والعقاقري إضلافة إىل تعلليمهم املهلارات احلياتيلة مل أجلل الوقايلة مل إدملان العقلاقري،
مبا فيها إدمان التبغ والكملول ،واستملدا تدمات يف املتناول ومالئمة للشلباب لعالجهلم
م إدمان املخدرات واحلد م أضراره.
أترري تغري املناخ يف حقوق الطفل
 -٥3إ الحررا اللجن ررة أل التول ررة الررررو م ررل ب ر أكثررر البل ررتال ثممرررا مررل حي ررر التع رررض
لليفخرراطر واأل رررار الربيعيررة ،رحررب خبرررة العيف ر الوطنيررة املشرررتكة املنقحررة بش ر ل غررن املنررا
وإيفارة اطر البوار لعاا  .20١٨بيت أل اللجنة يساورها القلق إلاء ما يلي:
تتا القياا يفا يب ي صيفراج االحتياجات اخلاصة للط ان ،يفل فيه األط ان
(أ)
وو اصتا ة ،يف تيفلية التخرين للحت مل أ رار البوار والت هب اا ومواجهتها والتعايف منها؛
(ا) تتا وجويف هياك أرارية متررية ،ال رييفا يف املناطق الناملية ،مهي ة ملواجهة
البوار الربيعية وموثوط هبا وميبل الوصون إليها يف حان و وع هذه البوار .
 -٥4توج لله اللجن للة انتب للاه الدول للة الط للرف إىل الغاي للة  1-1٣و ٣-1٣و-1٣ب مل ل
أهداف التنمية املستدامة ،وتوصيها مبا يلي:
تنفيذ تطة العمل الوطنية املشرتكة املنقملة بشأن تغلري املنلاخ وإدار ضلاطر
(أ)
الكلوار  ،مبللا يف مجلللو معاجلللة الثغلرات الرئيسللية اللليت ُحللددت يف أعقللاب تنفيللذ اخلطللة السللابقة،
تنفيذا كامالا ودعمها ابملوارد الكافية؛
(ا) املضللي يف توعيللة األطفللال بتغل الري املنللاخ والكللوار الطبيعيللة وزايد أتهللبهم
ملواجهتها؛
(ج) مراجعة بروتوكولت الطوارمب لكلي يُلدرج فيهلا تقلدى املسلاعد وغريهلا مل
أشكال الدعم إىل مجيع األطفال ،ول سيما مجوي اإلعاقلة أرنلا حلالت الطلوارمب والكلوار
الطبيعية؛
سني البياانت والتقييمات م أجل احلصول علل قاعلد أدللة للمللد مل
(يف)
املخللاطر والتأهللب لللا ،ل سلليما مللا للله عالقللة ابلحتياجللات واألولللوايت املختلفللة لألطفللال
مجوي اإلعاقة؛
(هر) اسللتثمار مللا يكفللي م ل املللوارد البش لرية والتقنيللة واملاليللة يف جمللال الرعايللة
الصللملية ،ابلنظللر إىل العللب الكبللري احملتمللل للمخللاطر الصللملية املتصلللة بتغللري املنللاخ عل ل
الصملة العامة.

حا  -التعليم والرتفيه واألنشطة الثقافية (املواد )٣1-٢8
التعليم ،مبا يف مجلو التدريب والتوجيه املهنيان
 -٥٥يساور اللجنة القلق إلاء ما يلي:
(أ)
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(ا)

اخن اض معتالت التسجي يف املتارس االبتتاملية والثانوية؛

(ج) تتا حتقيق األط ان النتاملج املرلوبرة يف التعلري االبترتاملي ،وال ررييفا يف القرراءة
والبتابة والساا؛ ونقص املرافق املترررية وضرع نوتيرة املعليفر واملرواريف التعلييفيرة؛ و لرة فررص
وصون األط ان وي اصتا ة إىل املتارس ،وال رييفا يف املناطق الري ية وارزر اخلارجية؛
(يف)

تتا وافر ثقي بيئي شام يف املناهج املتررية؛

(هر) اخن رراض معررتن االلتحرراط رلتعلرري بر االبتررتاملي و لررة فرررص الوصررون إىل هررذا
التعلي  ،وال رييفا يف ارزر اخلارجية واملناطق الري ية ،وتتا ك اية التت املايل املخدص ليف.
 -٥٦إمج تش للري اللجن للة إىل تعليقه للا الع للام رق للم  ) ٢٠٠1(1بش للأن أه للداف التعل لليم،
وإمج ي علما ابلغاية  1-4مل أهلداف التنميلة املسلتدامة ،لد الدوللة الطلرف علل
القيام مبا يلي:
جعل التعليم البتلدائي جملاين وضلمان أن يتمتلع مجيلع الفتيلات والفتيلان بتعلليم
(أ)
ابتدائي واثنوي منصف وجياد ،لا يؤدي إىل قيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة؛
(ا) ليل األسباب اجلذرية لخنفا
وتنفيذ اإلجرا ات املناسبة لتداركه؛

معدل اللتملاق ابملدارر البتدائيلة والثانويلة

(ج) اختللامج التللدابري الالزمللة ،بطللرق منهللا تللوفري املللوارد البشلرية واملاليللة والتقنيللة،
لتملسلني نوعيللة التعللليم وفلر احلصللول عليلله ،ول سلليما لألطفلال مجوي اإلعاقللة ،وتللوفري تللدريب
جيد للمدرسني وزايد املرافلق املدرسلية وامللوارد التعليميلة ،ملع تركيلز تلا علل املنلاطق الريفيلة
واجلزر اخلارجية؛
ديد املناهج الدراسية كي تستجيب للبي ة السريعة التغري ،وتشجيع مشلاركة
(يف)
األطفال املباشر يف محاية البي ة كعنصر م عناصر عملية تعلامهم؛
(هر) تشجيع الوالدي عل تسجيل أولدهم يف التعليم قبل البتدائي وختصي
موارد مالية كافية لتطويره وتوسيع نطاقه ابلستناد إىل سياسة شاملة وكلية للرعاية والنمو يف
مرحلة الطفولة املبكر .
الراحة وأوقات الفرا والرتفيه واألنشطة الثقافية والفنية
 -٥7يساور اللجنة القلق إلاء تتا وجويف برامج حمتيفة بش ل الرق يف اللعرب وأو رات ال ررا ،
وتتا وجويف مالتب منة للط ان.
 -٥٨إمج تشللري اللجنللة إىل تعليقهللا العللام رقللم  )٢٠1٣(17بشللأن حللق الطفللل يف الراحللة
وأوقات الفرا ومزاولة األلعاب واألنشطة الرتفيهية واملشاركة يف احليلا الثقافيلة ويف الفنلون،
توصي الدولة الطرف بزايد تعزيز احلق يف اللعب والرتفيه ،بسبل منها توفري املالعب اامنلة
وبرامج الرتبية البدنية والربامج الرايضية يف املدارر.
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طا  -تل ل ل للدابري احلمايل ل ل للة اخلاصل ل ل للة (املل ل ل للواد  ،٢٢و ،٣٠و ،٣٢و ،٣٣و ،٣٥و،٣6
و(٣7ب)(-د) و)4٠-٣8
الستغالل القتصادي ،مبا يف مجلو عمل األطفال
 -٥9الحررا اللجنررة مر القلررق الشررتيت تررتا اتتيفررايف مشررروع ررانول تال ررات العيفر لعرراا 20١3
الررذي حيظ ررر ص رراحة أر روأ أش رربان تيف ر األط رران وحي ر ممرتيف الس ررل ال ررتنيا ملزاول ررة األتيف رران اخلر رررة
وغن اخلررة .كيفا يساور اللجنة القلق إلاء ما يلي:
تتا امتالك التولة الررو حاليا رانو حيظرر تيفر األط ران وحيرتيف السرل الرتنيا
(أ)
ملزاولة األتيفان اخلررة وغن اخلررة ،وتتا وجويف بيا ت بش ل متى انتشار تيف األط ان؛
(ا)

تتا اتتيفايف امليفة أبشبان تيف األط ان اخلررة حىت انل؛

(ج) وجويف قارير يت أبل األط ان يدشغَّلول يف أروأ أشبان تيف األط ان ،يفا يف
ل االرتغالن ارنسي ألغراض جتارية؛
(يف) كول امتهال األط ان البي يف الشوارع وتتا هراهب إىل املرتارس مرا لاال يشربالل
حتتاي وغالبا ما يدربرال رلدعورت اال تدايفية؛
(هر) إشرراك األط رران بدررورة كبررنة يف األنشرررة غررن اال تدررايفية يفا ر األررررة املعيشررية،
وهو ما حيت مل أو ات فراغه .

 -٦0توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)

القيام دون إبطا ابعتماد مشروع قانون عالقات العمل لعام ٢٠1٣؛

(ا) اسللتعرا وتعللديل القللانون اجلنللائي لضلمان متتللع األطفللال صلراحة ابحلمايللة
مل السللتغالل اجلنسللي ألغ لرا جتاريللة ،مبللا يف مجلللو املللواد اإلابحيللة ،وفللر حظللر ص لريح
عل إشراك األطفال يف األنشطة غري املشروعة ،مثل إنتاج املخدرات والجتار ا؛
(ج) وضع وتطبيق قائمة دشلكال عملل األطفلال اخلطلر  ،ووضلع اسلرتاتيجية للقضلا
عل ل أس لوأ أشللكال عمللل األطفللال وإنفللامج الق لوانني املتعلقللة بعمللل األطفللال ،وتللدريب مفتشللي
العمل عل إنفامج القوانني املتعلقة بعمل األطفال ،وتوفري املوارد الكافية لتنفيذ هذه القوانني؛
ديد الظروف اليت قد يسمح فيها لألطفال مبزاولة أعملال تفيفلة و ديلد
(يف)
عدد الساعات الليت ولوز للم تالللا مزاولتهلا ،مبلا يضلم متتلع األطفلال دوقلات فلرا كافيلة
وعدم تغيبهم ع الدراسة؛
(هر) مجللع البيللاانت ع ل طبيعللة ونطللاق واجتاهللات أسللوأ أشللكال عمللل األطفللال،
مبا يف مجلو الستغالل اجلنسي ألغرا جتارية ،م أجل توجيله السياسلات والسلرتاتيجيات
احلالية واملقبلة.
البيع والجتار والتتطاف
 -٦١يساور اللجنة القلق إلاء ما يلي:
(أ)
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(ا) تتا وجويف إجراءات رمسية لتحتيت األط ان ضحااي االجتار ،وتتا مباشرة أي
مالحقات لاملية أو حماكيفات للجناة؛
ت ررتا ك اي ررة التوجيه ررات والت ررتابن املوج ر رويفة ليفاي ررة و هي ر ر ويفت ر ر األط رران

(ج)
ضحااي االجتار.

 -٦2توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
جترى بيع األطفلال والجتلار لم واتتطلافهم ،وتطبيلق عقلوابت مالئملة تتناسلب
(أ)
مع تطور هذه اجلرائم؛
(ا) وضع وتنفيذ إجرا ات لتملديد األطفال ضملااي الجتار والبيع والتتطلاف
بصللور اسللتباقية ،وزايد اجلهللود املبذولللة ملقاضللا املتللورطني يف ج لرائم الجتللار ،مبللا يف مجلللو
الجتار ابألطفال ألغرا الستغالل اجلنسي؛
(ج) زايد املللوارد وتعزيللز اجلهللود الراميللة إىل ضللمان حصللول األطفللال ضللملااي
الجتللار والبيللع والتتطللاف علل تللدمات احلمايللة والللدعم والتعللايف البللدين والنفسللي وإعللاد
اإلدماج الجتماعي؛
(يف) زايد الللوعي جب لرائم التتطللاف والجتللار والبيللع وإش لراك اجملتمعللات احملليللة
والوالدي بصور نشطة يف السرتاتيجيات الوقائية.
إدار شؤون قضا األحدا
 -٦3الحا اللجنة أل التولة الررو بدتيف وض رة حتوي ل املتة الشباا كبتي لنظراا
تتالة رمسي اص رألط ان .بيت أل اللجنة يساورها لق رلغ إلاء ما يلي:
(أ)

حتتيت القانول ارناملي لليفس ولية ارناملية يف رل السابعة؛

(ا)

تتا وجويف انول حيب إيفارة ش ول لاء األحتا ؛

(ج)

تتا وجويف أي حتويف لمنية الحتجال األط ان ب احملاكيفة؛

(يف)

تتا ارت ايفة األط ان املاثل أماا احملبيفة تيفوما مل متثي انول؛

(هر)

تتا اطالع القلاة وأتلاء احملاك تلم أحباا اال ا ية؛

(و) بسبب يويف امليزانية ،تتا وجويف مرافق مستقلة الحتجرال األحرتا  ،واحتجرال
األط ان م البالغ ؛
(ل)

إمبانية اللجوء إىل ارلت كعقوبة لل تيال يفول رل السايفرة تشرة؛

(ح)

وجويف يارات حتوي حمتويفة يف الو ج الراهل.

 -٦4إمج تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  )٢٠٠7(1٠بشلأن حقلوق الطفلل يف قضلا
األحدا  ،فإأا د الدولة الطرف عل جعل نظامهلا القضلائي لألحلدا متسلق ا متامل ا ملع
التفاقية وغريها م املعايري مجات الصلة .وعل وجه اخلصو  ،د اللجنة الدولة الطلرف
عل القيام مبا يلي:
(أ)
واضملة لتنفيذها؛
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(ا) رفع الس اللدنيا للمسلؤولية اجلنائيلة إىل مسلتوى مقبلول وفقل ا للمعلايري الدوليلة
ابلنسللبة جلميللع القضللااي ،واعتمللاد تش لريع إلدار شللؤون قضللا األحللدا وضللمان مللنح األطفللال
دون س الثامنة عشر مجيع الضماانت القانونية املناسبة؛
متخصصلة وتزويلدها ابمللوارد البشلرية والتقنيلة واملاليلة الكافيلة،
(ج) وضع إجرا ات
ا
وتعيني قضا متدربني تدريب ا تاص ا عل قضااي األطفلال ،وضلمان تلقلي غلريهم مل امللوظفني
املعنيني تعليم ا وتدريب ا مالئمني؛

(يف) ض للمان ع للدم اللج للو إىل أي حرم للان ض للروري مل ل احلري للة قب للل احملاكم للة
إلا كملل أتري وألقصر مد زمنية لكنة ،وإعاد النظر فيه ابنتظام بغر وقفه؛

(هر) ضللمان تللوفري مسللاعد قانونيللة جمانيللة يقللدمها متخصصللون مؤهلللون ومسللتقلون
إىل األطفال املخالفني للقانون يف مرحلة مبكر م إجرا ات الدعاوى القانونية وطوال مدهتا؛
(و) يف احلالت اليت ل ميكل فيهلا جتنلب الحتجلاز ،كفاللة علدم احتجلاز األطفلال
مع البالغني وتوافق ظروف الحتجاز مع املعلايري الدوليلة ،حلي فيملا خيل احلصلول علل التعلليم
واخلدمات الصملية؛
(ل) تشلجيع التلدابري غلري القضللائية وغلري العنيفلة ،مثللل التملويلل والوسلاطة ،وتقللدى
املشللور إىل األطفللال املتهمللني جب لرائم جنائيللة ،وحيثمللا أمك ل  ،اسللتخدام أحكللام غللري احتجازيللة
لألطفال ،مثل نظام املراقبة أو اخلدمة اجملتمعية.

اي  -التصديق عل الربوتوكول التتياري املتعلق إبجرا تقدى البالغات
 -٦٥توصي اللجنة الدولة الطرف ،توتيا للزايد تعزيلز إعملال حقلوق الطفلل ،ابلتصلديق
عل الربوتوكول التتياري املتعلق إبجرا تقدى البالغات.

كاف -التصديق عل الربوتوكولت التتيارية لالتفاقية
 -٦٦توصي اللجنة الدولة الطرف ،توتي ا للزايد تعزيلز إعملال حقلوق الطفلل ،ابلتصلديق
علل ل الربوتوك للول التتي للاري بش للأن اشل لرتاك األطف للال يف املنازع للات املس لللملة ،والربوتوك للول
التتياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغا ويف املواد اإلابحية.

لم -التصديق عل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 -٦7توصي اللجنة الدولة الطلرف ،توتيل ا للزايد تعزيلز إعملال حقلوق الطفلل ،ابلنظلر يف
التصديق عل الصكوك األساسية التالية حلقوق اإلنسان:
(أ)

العهد الدويل اخلا

ابحلقوق املدنية والسياسية؛

(ا)

العهد الدويل اخلا

ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية؛

(ج)

اتفاقية القضا عل مجيع أشكال التمييز ضد املرأ ؛

(يف) التفاقيللة الدوليللة ملناهضللة التعللذيب وغللريه مل ضللروب املعاملللة أو العقوبللة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
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(هر)
(و)

التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري وأفراد أسرهم؛
التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا

م التتفا القسري.

ميم -التعاون مع الي ات اإلقليمية
 -٦٨توصي اللجنة الدولة الطرف ابلتعاون مع جهات منها منظمات إقليمية مثلل مجاعلة
بلدان احملي الادمب ومنتدى جزر احملي الادمب.

رابعا -التنفيذ وتقدى التقارير
ألف -املتابعة والنشر
 -٦9توصي اللجنلة الدوللة الطلرف ابختلامج مجيلع التلدابري املالئملة لضلمان التنفيلذ الكاملل
للتوصيات الوارد يف هذه املالحظات اخلتامية .وتوصي اللجنة أيض ا إباتحة التقريلر اللدوري
األويل والللردود الكتابيللة علل قائمللة املسللائل ،وهللذه املالحظللات اخلتاميللة علل نطللاق واسللع
بلغات البلد.

اب  -االية الوطنية لإلبال واملتابعة
 -70توصللي اللجنللة الدولللة الطللرف إبنشللا هي للة حكوميللة دائمللة مكلفللة بتنسلليق وإعللداد
التقللارير اللليت تقللدَّم إىل آليللات حقللوق اإلنسللان الدوليللة واإلقليميللة وابلعمللل معهللا ،وبتنسلليق
ورصد أعملال املتابعلة والتنفيلذ علل الصلعيد اللوطين لاللتزاملات التعاهديلة والتوصليات أو القلرارات
الصللادر عل ل ه للذه االيللات .وتش للدد اللجن للة علل ل أنلله ينبغ للي أن تُللدعم هللذه الي للة دعمل ل ا كافيل ل ا
ومستمرا مبوظفني متفانني وأن تتمتع دهلية التشاور بشكل منهجي مع اجملتمع املدين.

جيم -التقرير املقبل
 -7١تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقلدم تقريرهلا اجللامع للتقلارير الدوريلة مل الثلاين
إىل السادر ولول  ٥أاير/ملايو  ،٢٠٢٣وأن تلدرج فيله معلوملات عل متابعلة هلذه املالحظلات
اخلتامية .وينبغي أن ميتثل التقرير للمبادمب التوجيهية املنسقة لتقدى التقارير اخلاصلة مبعاهلد
بعينهل للا ،الل لليت اعتمل للدهتا اللجنل للة يف  ٣1كل للانون الثاين/ينل للاير ،)CRC/C/58/Rev.3( ٢٠14
وينبغللي أل يتجللاوز عللدد كلماتلله  ٢1 ٢٠٠كلمللة (انظللر ق لرار اجلمعيللة العامللة ،٢68/68
الفقللر  .)16ويف حللال جتللاوز عللدد كلمللات التقريللر املق ل ادم احل ل اد األقص ل املنصللو عليلله،
سيُطلب إىل الدولة الطرف أن تقل حجمه عمالا ابلقرار سالف اللذكر .وإمجا تعل اذر علل الدوللة
الطرف مراجعة التقرير وإعاد تقدميه ،فل ميك ضمان ترمجته كي تنظر فيه هي ة املعاهد .
 -72وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل تقلدى وريقلة أساسلية حمدرلة ،ل يتجلاوز علدد
كلماهتا  4٢ 4٠٠كلمة ،وفق ا ملتطلبات الوريقة األساسية املوحد اللوارد يف املبلادمب التوجيهيلة
املنسلقة لتقللدى التقلارير مبوجللب املعاهللدات الدوليلة حلقللوق اإلنسللان ،مبلا يف مجلللو املبللادمب
التوجيهيللة لتقللدى وريقللة أساسللية موحللد وواثئللق تاصللة مبعاهللدات بعينهللا (،HRI/GEN/2/Rev.6
الفصل األول) والفقر  16م قرار اجلمعية العامة .٢68/68
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