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جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقاايير الدويياة ماا اللالاىل
اخلامس ملوييتانيا*
أولا -مقدمة
ا ر ر ر ررام

 -١نظ ر ر ر ر يف التقرر ر ر ررل ت الير ا ر ر ر ر اثر ر ر ررامس لتيرر ر ر ررا ا ال ار ر ر ررل م ر ر ر ر ال ال ر ر ر ر
ملو ايانيررا ( )CRC/C/MRT/3-5ت جتسرريي ا ( 23١3 23١2انظر )2313 CRC/C/SR.2312
املعر ر رروومي ا ر رروم  ١8 ١7أاتول/سر ر ر ي  ،20١8اعي ر ر ر يف ر ر ر املالحظ ر ررايف ا يامي ر ررل ت
جتسي ا  2340املعرووة ت  5مش ا األ ل/أكيوب .20١8
ا ررام لت لررل
م حررا التقرررل بير ر ر الير ا ر اثررامس لتيرررا ا ال اررل م ر ال ال ر
-2
الط ف ابل و و الكيابيل عتى قائ ل املسائل ( ،)CRC/C/MRT/Q/3-5/Add.1و ما أاتح ف را
أفضررل لالررل حرررو الطفررل ت ال لررل الطر ف .معر التقرررل ع ر مر ر ا ا لتذ روا ال رررا ال ر
أج مه مس ف ال لل الط ف ال فيس املسيوى الشامل لع ة قطاعايف.

اثني ا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
 -3م حررا التقرررل ابلير ر أ ال ر أح ةمرره ال لررل الط ر ف ت خميتررا االرراايف ،ذررا ت ل ر
اليص ر ال عت ررى الص رركو ال لي ررل أ اانض ر اأ لي ررا ،ا س رري ا اليص ر ال عت ررى امفاقي ررل حر ررو
ااعاقررل ب موكوالررا اا ييررا اامفاقيررل ال ليررل ل ااررل يررس األشررصاذ م ر
األشررصاذ
اا يفا الرس املي ا الع يب لرو اانسرا ..مالحرا التقررل مرس اليرر ا الير ابا اليشر اعيل
املؤسسرريل السياسرراميل امليص ر ة ليرفي ر اامفاقيررل ،ااوررل اعي رراو الرررانو .العرراأ ل ااررل الطفررل
عاوة نشا االت الوطين لألطفال ت طا مكيا ئي الوة ا .

__________

*

اعي هتا التقرل ت و هتا الياسعل الس عي ( ١7أاتول/س ي
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اثلل ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -4م ر كر التقرررل ال لررل الط ر ف ب ر اب يررس الرررو املك سررل ت اامفاقيررل
لتيقزئل ،مش و عتى أمهيل يس اليوويايف الوا وة ت املالحظايف ا ياميل.
موجه اني ا ال لل الط ف اليوويايف امليعتررل ابالراايف الياليرل ،الر خترا ادرا
بشأهنا :مع اا الطفل (الفر ة  ،)١6ع أ الي ييز (الفر ة  ،)١8مسقيل املوالي
اليعتيم ،ذا ت ل الي اا امل ين اليوجيه (الفر ة  ،)36ااسيغالل ااقيصاو
ع ل األطفال (الفر ة  ،)4١وا ة شؤ  .قضا األح اث (الفر ة .)45

بع ر أ قابتيي ررا
مروو التقررل أ.
مر ابا عاجترل
(الفر ة ،)22
 ،ذا ت ل

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
حتفظ
 -5تكاري اللنناة توصاياهتا الساابقة (انظار  ،CRC/C/MRT/CO/2الفقار  )10وتشاانع
الدولة الطرف على سحب حتفظها العام على التفاقية.
التشريعات
 -6تالحظ اللنناة اعتاااد القاانون العاام ةااياة الطفال ،ولكنهاا تعاره عاا أسافها ن
القانون ل يشال مجيع أحكام ومبادئ التفاقية .وتوصي اللننة الدولة الطرف مبا يلي:
ضاان دماا مجياع مباادئ وأحكاام التفاقياة دماااا يفاامالا م النظاام القاانو
(أ)
احمللي ،مبا يتااشى مع التوصيات السابقة للننة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقر )8؛
( ) التعني اال حاصا ااالحات التشا اريعية الراميا ااة حظ اار زوا ا فا ااا دون
اسااتلناو ،ومجي ااع أشااكا تش ااويه ا عة اااو التناساالية ل ااسات ،و ااري ل ا م ااا املاايس ااات
الة اااي  ،مب ااا م لا ا الت ذي ااة القسا ارية (التس ااا ) ،بس اابل منه ااا اا اراو دياسا اة للعواما اال
الاتااعية  -القتصادية والعوامل الاتااعية  -اللقافية اليت قد تعوق هذه ااصالحات.
سياسة شاملة واسرتاتينية
 -7تالحااظ اللننااة عاادم اعتااااد أي اس ارتاتينية لالستعاضااة عااا الس ارتاتينية الو نيااة
ةااية الطفل للفرت  ،2013-2009وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
اعتااااد سياسااة شاااملة تتناااو مجيااع اشااالت الاايت تشااالها التفاقيااة ،بناااو
(أ)
على تقييم لفعالية السرتاتينية الو نية ةااية الطفل ومبشاييفة اشتاع املد ؛
( ) وضع اسرتاتينية تنفيذ مقابلة تنطوي علاى أهاداف و اامت معيناة و ادد
زمنيا وقابلة للقياس ،ومدعومة مبا يكفي ما املوايد البشرية والتقنية واملالية؛

(ج) ا اراو تقياايم منهنااي لتنفيااذ هااذه السياسااة مااا أااال تقياايم التقاادم احملاارز
وحتديد الل رات ووضع السياسات املقبلة.
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التنسيق
 -8توصاي اللنناة الدولااة الطارف من تةااا تتااع مفتشاية شااون الطفاال التابعاة لااوزاي
الشاااون الاتااعيااة والطفال وا ساار بوليااة واضااحة وساالطة يفافيااة لتنساايق مجيااع ا نشااطة
املتصلة بتنفيذ التفاقية على مستوى شامل لعد قطاعات وعلى الصعيد ااقلياي والاو
واحمللااي .وتوصااي اللننااة أية ا ا من ختصاام الدولااة الطاارف مااا يكفااي مااا املااوايد البش ارية
والتقنية واملالية لتش يل مفتشية شاون الطفل بطريقة فعالة.
توزيع املوايد
 -9حاشااي التعليااق العاام يقاام  )2016(19بشااأن عالياة املي نااة العاماة مااا أااال
عاااا حقااوق الطفاال ،تكااري اللننااة توصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقاار ،)19
وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
ختصا اايم ما ااا يكفا ااي ما ااا املا ااوايد البش ا ارية واملاليا ااة والتقنيا ااة علا ااى مجيا ااع
(أ)
املستومت اةكومية لتنفياذ مجياع السياساات واخلطال والاوامت والتادابري التشاريعية املواهاة
لأل فا ؛
( ) نشاااو يليااات مالئاااة وعاليااات اامعااة يسااتطيع اشتاااع املااد واجلاهااوي
وا فااا م ااا ملالا ااا املشاااييفة م مجي ااع مراح اال عاليااة املي ن ااة ،مب ااا فيهااا مراح اال ااعا اداد
والتنفيذ والتقييم؛
(ج) ا اراو تقيياااات منتظاااة لتااأ ري يصصااات املي انيااة علااى ا فااا لةاااان
فعاليتها ويففاوهتا واستدامتها واتساقها مع مبدأ عدم التايي ؛
(و) تع ي ا اهودهااا الراميااة تعب ااة املااوايد املاليااة احملليااة لةاااان عاادم اار
يصصااات املي انيااة للقطاعااات الاايت تاادعم عاااا حقااوق الطفاال حلدفااا م املساااعد
اامنائية الرمسية أو الظروف القتصادية السي ة.
مجع البياات
 -10توصي اللننة الدولة الطرف مبا يلي:
تع ي ا قاعااد بيااهتااا جلاااع البياااات وضاااان يفوجمااا تشااال مجيااع ااالت
(أ)
التفاقيااة ،مبااا فيهااا تل ا املتعلقااة ح فااا احملااروم أو الااذيا يعيشااون م أوضااا هشااة،
وحخلصوص تل املتعلقة حلعنف ضد ا فا  ،وا فا وي ااعاقاة ،وا فاا املرتبطاة
أوضاعهم حلشواي  ،وا فا املهااريا؛
( ) تصاانيف البياااات حبسااب العااار ونااو اجلاانس وااعاقااة واملوقااع اجل ارام
وا صل اا والقومي واخللفية الاتااعية  -القتصادية؛
(ج) ضاان تقاسم البياات واملاشرات فياا با الاوزايات املعنياة واساتددامها
لصيا ة ويصد وتقييم السياسات والوامت هبدف تنفيذ التفاقية تنفيذا فعالا؛
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(و) مراعا اا اي املفاهياي واملنهني الوايد م تقرير مفوضية ا مام املتحاد
السامية ةقاوق اانساان املعناون "ماشارات حقاوق اانساان :دليال للقيااس والتنفياذ" لادى
حتديد املعلومات ااحصائية ومجعها ونشرها.
الرصد املستقل
 -١١توصي اللننة الدولة الطرف بةاان استقال اللننة الو نية ةقوق اانساان وفقا ا
للابادئ املتعلقة مبريف املاسسات الو نية لتع ي حقوق اانسان ومحايتهاا (مباادئ حيياس)،
مبااا م ل ا مااا يتعلااق بتاويلهااا ووليتهااا وموئفيهااا مااا الف ااة الفنيااة ،وتع ي ا قاادياهتا لرصااد
حقااوق ا فااا وتلقااي الشااكاوى الااوايد مااا ا فااا وفحصااها ومعاجلتهااا علااى ااو فعااا
بطريقة تراعي مشاعر الطفل.
النشر والتوعية والتدييب
 -١2تقدي اللننة اجلهود اليت تباذاا الدولاة الطارف لتاوفري التادييب علاى التفاقياة ،بياد
أجمااا ت اذيفر بتوصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفق ارت  23و )24وتوصااي الدولااة
الطاارف بتع ي ا برا هااا اخلاصااة حلتوعيااة والتلقيااف ،مبااا م ل ا محالهتااا املتعلقااة حلتفاقيااة،
حلتع اااون م ااع اشتا ااع امل ااد ووس ااائل ااع ااالم ،وض اااان وض ااعها وتنفي ااذها بطريق ااة مالئا ااة
لأل فااا ويايااع الل ااات الو نيااة ا يبااع ،مااع يااالو اهتاااام ملاااص للفتيااات وا فااا م
املنا ق النائية والريفية.
التعاون مع اشتاع املد
 -١3وتشعر اللننة حلقلق ن مشرو القانون املتعلق مبنظااات اشتااع املاد تقييادي.
وتوصي اللننة الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
تنق ااير مش اارو القا ااانون املتعل ااق مبنظاا ااات اشتا ااع املا ااد ازال ااة القيا ااود
(أ)
املفروض ااة عل ااى تس اانيلها وعاله ااا ،ول س ااياا م حال ااة املنظا ااات العامل ااة م ااا حق ااوق
الطفل؛
( ) مواصلة تع ي تعاوجما مع منظاات اشتاع املد  ،بسابل منهاا تاوفري الادعم
الالزم لتنفيذ أنشطتها م مجيع اشالت املتعلقة بتع ي محاية حقوق الطفل وختصيم املوايد
الكافية ملديرية الطفل لتاكينها ما تنسيق أعاااا تنسيق ا فعالا.
حقوق الطفل وقطا ا عاا
 -١4حاشاااي التعليااق العااام يقاام  )2013(16املتعلااق حلت امااات الاادو بشااأن أ اار
قطااا ا عاااا التناييااة علااى حقااوق الطفاال ،واملبااادئ التوايهيااة بشااأن ا عاااا التناييااة
وحقوق اانسان :تنفيذ اي ا مم املتحد "اةااية والحرتام والنتصااف" ،توصاي اللنناة
الدولة الطرف من تةع وتنفاذ أنظااة تةااا امتلاا قطاا ا عااا التنايياة ملعاايري حقاوق
اانسااان الدوليااة والو نيااة ومعااايري العاالااة والبي ااة و ريهااا مااا املعااايري ،وملاصااة فياااا يتعلااق
حبقوق الطفل .وعلى واه اخلصوص ،توصي الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
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وضع اي تنظيااي واضار للصاناعات العاملاة م الدولاة الطارف ،وملاصاة
(أ)
صاايد ا مسااا وال ياعااة والصااناعات السااتدرااية ،لةاااان عاادم ااري أنشااطتها ساالب ا علااى
حقوق الطفل أو ملرقها للاعايري البي ية و ريها ما املعايري؛
( ) فحاام ومواومااة ايهااا التش اريعي ،مبااا م ل ا اوانبااه املدنيااة واجلنائيااة
واادايية ،لةاان املساولة القانونياة للشاريفات وفروعهاا الايت تعاال م قلايم الدولاة الطارف
أو اليت تتم دايهتا منه ،ول سياا م قطا التعديا؛
(ج) مطالبااة الش اريفات ءا اراو تقيياااات ومشاااويات بشااأن ا اثي املرتتبااة علااى
البي ااة والصااحة وحقااوق اانسااان مااا ا اراو أنشااطة أعاااااا التناييااة ،ووضااع ملطاال ملعاجلااة
هذه ا اثي ،والكشف بصوي يفاملة وعلنية عا تل التقيياات واملشاويات واخلطل.

حو -تعريف الطفل (املاد )1
 -١5حت ر رري التقر ر ررل عت ر ررا م ر ررس اليرر ر ر ا اط ر ررل الع ر ررل الوطري ر ررل ليعزا ر ررز اليصتر ر ر ع ر ر ر ة اج
األطفررال  20١6-20١4مررا ايصررل بر ل مر أنشررطل ،بير أهنررا ا مرزال مشررع برتررل ابلر ةا
اسي ا ا مفاع مع ل انيشا ة اج األطفال.
 -١6حتااىل اللننااة الدولااة الطاارف علااى تعااديل تش اريعاهتا ،مبااا م ل ا قااانون ا حااوا
الشدصاية ،ب يااة حظار الا وا قباال بلاو سااا  18عاماا ،بااال اسااتلناو ،واختاا مجيااع التاادابري
الالزمة للقةاو على زوا ا فا مهاا يفانت الظروف.

ايم -املبادئ العامة (املواد  2و 3و 6و)12
عدم التايي
 -١7مشررع التقرررل برتررل ابل ر ةا انيشررا الي ييررز ض ر الفييررايف ض ر األطفررال م ر الف ررايف
احمل مل أ الضعيفل ،مع ع أسف ا أل .ال لل الط ف ا مع ف هب املشكتل.
 -١8حتىل اللننة الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
عطاااو ا ولويااة لعتااااد اس ارتاتينية شاااملة للقةاااو علااى مجيااع أشااكا
(أ)
التايي ا ضااد الفتيااات وضااد ا فااا مااا الف ااات احملرومااة أو الةااعيفة ،مبااا فاايهم ا فااا
الذيا يعيشون م العبودية أو م ئروف شبيهة حلرق ،وا فا الاذيا ينتااون أقلياات،
وا فا وو ااعاقة ،وا فا املرتبطة أوضاعهم حلشواي ؛
( ) تكلي ااف اهوده ااا الرامي ااة القة اااو عل ااى التاييا ا ض ااد الفتي ااات وض ااد
ا فا ما الف ات احملروماة أو الف اات الةاعيفة ،بتعااون و ياق ماع اشتااع املاد  ،ووساائل
ااعااالم ،واشتاااع احمللااي ،وال عااااو الااديني مااا ملااال ب ارامت توعيااة هتاادف هتي ااة بي ااة
تشنع على املساوا ب ا فا .
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مصاحل الطفل الفةلى

 -١٩م ضااوو التعليااق الع ااام يقاام  )2013(14املتعلِّ ااق حبااق الطف اال م يااالو العتب اااي
ا و ملصاةه ال ُفةلى ،ترحب اللننة ءديا مبدأ مصاحل الطفال الفةالى م القاانون العاام
ةااية الطفل وتوصي الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
تع ي ا اهودهااا لةاااان دم ات هااذا اةااق د ا ا مناسااب ا م مجيااع ااا اراوات
(أ)
والق ارايات التش اريعية وااداييااة والقةااائية ،وم يفاال السياسااات وال اوامت واملشاااييع املتصاالة
ح فا واملا ر عليهم ،وتفسريه تفسريا متسقا ،وتطبيقه تطبيقا منهنيا؛

( ) وضااع ا اراوات ومعااايري لتوايااه مجيااع ا شااداص املعني ا ااا ااام ساالطة
حتديد املصاحل الفةلى للطفل م يفال اشاالت و يالئهاا الهتااام الواااب لكوجماا م مقدماة
العتبايات؛
(ج) عطاو مجيع ا فراد املعني ا اام سالطة حتدياد املصااحل الفةالى للطفال
تدييب ا بشأن حسا فهم وتطبيق هذا اةق ،حلستناد اااراوات واملعايري املبينة أعاله؛
(و) القيااام ،علااى أساااس ااااراوات واملعااايري املبينااة أعاااله ،بتقياايم املاايسااات
والسياسات واخلدمات اليت قد ل ختدم مصاحل الطفل الفةلى ،ملل زوا ا فا .

احرتام يياو الطفل
 -20حاشاي التعليق العاام يقام  )2009(12بشاأن حاق الطفال م الساتاا لياه،
توصي اللننة الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
تع ي ااي ات وا ليات ما قبيل برملان ا فا واشاالس البلدياة لأل فاا
(أ)
يياو ا فا و يالئها العتباي الوااب م عالياات صانع القاراي علاى
لةاان الستاا
الصعيديا الو واحمللي ما أال اعتااد القوان والسياساات والاوامت املتعلقاة ح فاا ،
ووضااع ا اراوات ملشاااييفة ا فااا م ااا اراوات القةااائية وااداييااة املتعلقااة هباام أو الاايت
تسهم؛
( ) وضااع بارامت توعيااة وتلقيااف لتع يا مشاااييفة مجيااع ا فااا مشاااييفة هادفااة
و دية على مجيع مستومت اشتاع وعلى مساتوى اشتااع احمللاي وم ا سار واملديساة ،ماع
يالو اهتاام ملاص للفتيات وا فا الذيا يعيشون م أوضا حرمان وضعف؛

دا  -اةقوق واةرمت املدنية (املواد  7و 8و)17-13
تسنيل املواليد
 -2١م ح ر ررا التقر ر ررل ابلي ر ر ر ابا امليص ر ر ر ة لتيش ر ررقيس عت ر ررى مس ر ررقيل املوالي ر ر ر  ،ذ ر ررا ت ل ر ر ر
ااوررالحايف ال ر أو ر ت رت عتررى نظرراأ اليسررقيل امل ر ت ،و ررال اليسررقيل ال يرروم موسرريس
م اكررز اليسررقيل .هنررا أهنررا ا مرزال مشررع ابلرتررل ةا اسرري ا اافررال معر ل مسررقيل األطفررال،
ذررا ت ل ر ت أ سرراا األطفررال الالج رري متي س ر التقررو  ،أب واررل ع ر السرركا .مهي ررل
مسقيل املوالي .
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 -22حتاايل اللننااة علا اا حل ايااة  9-16مااا أهااداف التنايااة املسااتدامة املتعلق اة بتااوفري
هوي ااة قانوني ااة للناي ااع ،مب ااا م لا ا تس اانيل املوالي ااد ،وتوص ااي الدول ااة الط اارف حعتا اااد
اسرتاتينية و نية شاملة لتسريع عالية تسنيل املواليد وحلقيام مبا يلي:
اختااا مجيااع التاادابري الالزمااة لةاااان حااة تساانيل املواليااد ااااا جلايااع
(أ)
ا فااا  ،بساابل منهااا ل اااو يسااوم التساانيل املتااأملر للاواليااد ،و نشاااو وحاادات تساانيل
متنقل ااة م املنا ااا ق الريفيا ااة وم يياا ااات الالا ا ا  ،و دما ااا وحا اادات تسا اانيل م املرافا ااق
الصحية ،والقيام حباالت لتسنيل املواليد؛
( ) تااوفري املااوايد البش ارية والتقنيااة واملاليااة الالزمااة للسااري الفعااا لعااال مرايف ا
التسنيل املدنية ،مبا م ل تدييب موئفي التسنيل؛
(ج)

تبسيل اراوات تسنيل املواليد و حتها يايع الل ات الو نية؛

(و) تكليف اهودها ما أال توعية اجلاهاوي ميياة تسانيل املوالياد وتشانيع
ا حو على تسنيل أبنائهم.
اجلنسية
 -23تالحا ااظ اللننا ااة بقلا ااق أن ا ا اراوات ما اانر اجلنسا ااية لأل فا ااا املولا ااوديا مها ااات
موييتاني ااات ويحو ااري موييت اااني ختتل ااف ع ااا اا اراوات منحه ااا لأل ف ااا املول ااوديا حو
موييتاااني  ،وتوصااي الدولااة الطاارف مبرااعااة تش اريعاهتا املتعلقااة حجلنسااية لكفالااة املساااوا م
اراوات نقل اجلنسية ا فا عا ريق ا م وا ه ،ل ساياا حلنسابة لأل فاا الاذيا
يصبحون عدميي اجلنسية لول ل  .وتوصي اللننة الدولة الطرف أيةا حلنظر م التصديق
عل ااى التفاقي ااة املتعلق ااة بوض ااع ا ش ااداص ع اادميي اجلنس ااية لع ااام  1954واتفاقي ااة ملفا ا
حالت انعدام اجلنسية لعام .1961
الرق واملاايسات الشبيهة حلرق
 -24ترحب اللننة بتعديل القانون يقم  042-2007لعام  2015بشأن جترمي الارق،
الذي أعلا الرق ارمية ضاد اانساانية ،و نشااو اايفم ملاصاة م يفال منطقاة ملعاجلاة حاالت
الاارق واملسااائل ات الصاالة ،لكنهااا ل ت ا ا قلقااة زاو التقااايير الاايت تفيااد بواااود يق قااائم علااى
التايي الطبقي يا ر اريا ملاصاا علاى الفتياات م اخلدماة املن لياة ،فةاالا عاا عادم وااود تادابري
ملاوسااة مااا أااال دمااا العبيااد السااابق وأ فاااام م اشتاااع وتلقيااف اجلاهااوي بشااأن ايسااات
الاارق التقليديااة .وت اذيفِّر اللننااة بتوصاايتها السااابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقاار  )37وحتااىل
الطرف على القيام مبا يلي:
َ
الدولةَ
ضاااان ا اراو حتقيااق فعااا م الدعاااوات املتعلقااة ح فااا املسااتعبَديا،
(أ)
وم حا بوت هذه الدعاوات حترير ا فا املعني  ،وتلقيهم ما يكفي ما اجلاو والادعم
لع ااودهتم أس اارهم ،ومقاض ااا ما ارتك ه ااذه ا فع ااا و ملة اااعهم لعق ااوحت تتناس ااب م ااع
ملطوي ارائاهم؛
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( ) ضاان اادما الاتااعي لأل فا الذيا يفاانوا مساتعبَديا ساابقا وتيساري
حصوام على التعليم واخلدمات الصحية والاتااعية؛
(ج) تنظاايم ب ارامت توعيااة ،مبااا م ل ا محااالت ،لت يااري التصااويات العامااة عااا
اس ااتددام ا ف ااا يفدا اادم م املن اااز أو يفعاا ااا زياعيا ا أو يفا ااأزوا م الا ا وا القسا ااري
لأل فا  ،حبيىل يفهم أفراد اجلاهوي من هذه املاايسات ري مشروعة وأجما تلل أشكالا ما
الرق املعاصر؛
(و) مجع وحتليل بياات مصنفة عا عدد وملصائم ا فا الذيا يعيشون م
ئروف الرق أو م ئروف شبيهة حلرق ب ية فهم حنم املشكلة ،واعتااد سياساات وبارامت
دد اادف للتصدي اا.

هاو -العنف ضد ا فا (املواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39
العقوبة البدنية
 -25ملا يفانت العقوبة البدنية ري ظوي م مجيع ا مايفا وماا زالات مقبولاة علاى نطااق
واسع يفوسيلة لتأديب ا فا  ،فإن اللننة تكري توصاياهتا الساابقة (،CRC/C/MRT/CO/2
الفقر  )41وحتىل الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
مرااعة تشريعاهتا ،مبا م ل القانون اجلنائي وا مر يقام 015-2005
(أ)
بشااأن اةاايااة القانونيااة لأل فااا  ،مااا أااال حظاار فاار العقوبااة البدنيااة ،مبااا م لا اجللااد
وبرت ا عةاو ،يفعقوبة على أي ارمية يرتكبها اجلا وهو دون سا  18عاما؛
( )

حظر العقوبة البدنية صراحة مبواب القانون م مجيع ا مايفا؛

(ج) تشاانيع أشااكا ةابيااة و ااري عنيفااة وقائاااة علااى املشاااييفة لرتبيااة ا فااا
و ديبهم ،وتوعية ا حو واملهني العامل مع ا فا وعاماة اجلاهاوي حلةاري الاذي تساببه
العقوبة البدنية؛
(و) ضاان قيام السلطات اادايية والقةاائية املدتصاة مبحايفااة اجلناا بسارعة
و ن ااا عقوحت مناسبة هبم.
الست ال اجلنسي والعتداو اجلنسي
 -26تالحظ اللننة بقلق حلغ انتشاي العنف اجلنسي والست ال اجلنسي انتشايا واساعا
م الدول ااة الط اارف .وحاش اااي التعلي ااق الع ااام يق اام  )2011(13بش ااأن ح ااق الطف اال م
التحااري مااا مجيااع أشااكا العنااف ،حتاايل اللننااة علا ا ا حل ايااة  2-16مااا أهااداف التنايااة
املستدامة بشأن جماو ساو املعاملة والست ال والجتاي حلبشر ومجيع أشاكا العناف ضاد
ا فا وتعذيبهم ،وتوصي الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
التعنياال حعتااااد تش اريعات ،منهااا مشاارو القااانون املتعلااق حلعنااف القااائم
(أ)
على نو اجلانس ،ماا أاال جتارمي مجياع أشاكا اسات ال ا فاا والعتاداو علايهم انسايا
وضاان ايفاة اجلنا ومعاقبتهم يفاا ينب ي؛
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( ) ضاان قنوات ميكا الوصو ليها وسرية ومالئاة لأل فا وفعالة لسبال
عا حالت است ال ا فاا والعتاداو علايهم انساي ا ،فةاالا عاا حالاة الةاحام بفعالياة
ملدمات الرعاية والدعم ،ول سياا ا فا احملروم واملستةعف منهم؛
(ج) تع ي ا ب ارامت التوعيااة والتلقيااف ،مبااا م ل ا تنظاايم محااالت ،هباادف منااع
ومكافحة است ال ا فا والعتداو عليهم انسي ا ووصم الةحام.

(و) معاجل ااة وتلبي ااة الحتياا ااات الص ااحية والقانوني ااة والنفس ااية  -الاتااعي ااة
لأل فا ضحام الست ال اجلنسي والعتداو اجلنسي ،بسبل منها حة املالائ وملدمات
التعام و عاد الندما الاتااعي الكافية ام.

املاايسات الةاي
 -27حاشاي السرتاتينية الو نية لتع ي التدلاي عاا تشاويه/برت ا عةااو التناسالية
لااسات  ،2019-2016وم ضااوو التعليااق العااام يقاام  )2014(18بشااأن املاايسااات
الةاي  ،املعتاد حلشرتا مع اللننة املعنية حلقةااو علاى التاييا ضاد املارأ  ،حتاىل اللنناة
الدولة الطرف على القةاو علاى مجياع أشاكا تشاويه ا عةااو التناسالية لاسات واا عاام
القسري (التسا ) لأل فا وعلى القيام مبا يلي:
جتاارمي مجيااع أنااوا تشااويه ا عةاااو التناساالية لااسات جترميا ا صاار ا وضاااان
(أ)
نفا التشريعات م هاذا الصادد نفاا ا صاايما ،بسابل منهاا ختصايم املاوايد الكافياة لتنفياذ
ملط ااة العا اال الو ني ااة بش ااأن العن ااف الق ااائم عل ااى ن ااو اجل اانس وتق اادمي م ااا ينف ااذون ه ااذه
املاايسات الةاي العدالة؛
( )
على الفتيات؛

تنفيذ اللتا ام حاباال عاا حاالت تشاويه ا عةااو التناسالية الايت ُتاايس

(ج) نشاااو يليااات وملاادمات ةاايااة ا فااا املعرض ا خلطاار تشااويه ا عةاااو
التناسلية لسات واا عام القسري (التسا ) ،وضاان مكانية حصاو مجياع ضاحام هاذه
املاايسات على ملدمات ااتااعية و بية ونفسية وملدمات عاد هيل واو قانو ؛
(و) زمد تع ي ا ب ارامت التوعيااة والتلقيااف ،مبااا فيهااا اةاااالت ،املتعلقااة ح اار
الةاي اذه املاايساات علاى الصاحة البدنياة والنفساية لأل فاا  ،وملاصاة الفتياات ،مبشااييفة
يفاملااة مااا اشتاااع املااد  ،وضاااان تعااايم هااذه اةاااالت والاوامت بصااوي منهنيااة ومتسااقة
واستهدافها مجيع شرائر اشتااع ،مباا فايهم املسااولون اةكومياون وا سار ومجياع القياادات
الدينية واشتاعية؛
( ر) ا اراو دياسااة شاااملة لتحديااد نطاااق ايسااة اا عااام القسااري (التسااا )
لأل فاا  ،وملاصاة الفتيااات ،و بيعاة هاذه املاايسااة وأساباهبا اجلذيياة ب يااة وضاع اسارتاتينية
وقائية و نية.

GE.18-20210

9

CRC/C/MRT/CO/3-5

ملطوط املساعد
 -28تشنع اللننة الدولاة الطارف علاى أن تنشائ ،حلتعااون ماع ويفاالت ا مام املتحاد
ات الصاالة واشتاااع املااد  ،ملطاا ال ااي ا يقااام للاساااعد اااتفيااة يعااال ااااا علااى مااداي
الساااعة ويُتاااي جلايااع ا فااا علااى الصااعيد الااو لتلقااي ومعاجلااة مجيااع التقااايير املتعلقااة
حلعنف والعتداو ،وأن توفر له املوايد البشرية واملالية والتقنية الالزمة داو عاله بفعالية.

واو -البي ة ا سرية والرعاياة البديلاة (املاواد  5و 11-9و )1(18و( )2و 20و21
و 25و))4(27
املساوليات ا بوية
 -2٩ن اللننة ،تاذيفر بتوصاياهتا الساابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقار  ،)45حتاىل
الدول اة الطاارف علااى ل اااو مجيااع ا حكااام القانونيااة الاايت تي ا ضااد امل ارأ وتااا ر ساالبا علااى
أ فااااا ،يفتلا املتعلقااة بتعاادد ال واااات والطااالق ،واختااا مجيااع التاادابري القانونيااة وااداييااة
والتعليايااة الالزمااة للل ا عااا تعاادد ال واااات ،الااذي ميكااا أن تكااون لااه ياثي ضاااي علااى
ا فا .
ا فا احملرومون ما بي ة أسرية
 -30تالحااظ اللننااة أن القااانون العااام ةاايااة الطفاال ياانم علااى شااروط تطبيااق الكفالااة،
بيد أجما تواه انتباه الدولة الطرف املبادئ التوايهية للرعاية البديلة لأل فا (انظر قاراي
اجلاعية العامة  ،142/64املرفق) وتشدد على أن الفقر املايل واملادي  -أو الظاروف الايت
تع ا ى مباشاارا وحص ارا هااذا الفقاار  -ينب ااي أل يكااون املااوي الوحيااد ةرمااان الطفاال مااا
الرعايااة ا بويااة أو ايداعااه م ماسسااة للرعايااة البديلااة أو للحيلولااة دون عاااد دمااااه م اشتاااع.
وم هذا الصدد ،تذيفر اللننة بتوصيتها السابقة (انظر الو يقة  ،CRC/C/MRT/CO/2الفقار )47
الطرف حلقيام مبا يلي:
َ
وتوصي الدولةَ
يففالة توفر ضااات مناسبة ومعايري واضحة قائاة على احتيااات الطفال
(أ)
ومصاةه الفةلى ما أال البت م مسألة يداعه م ماسسة للرعاية البديلة؛
( ) وضع نظاام يففالاة ،ماع يلياات مناسابة لرصاد نوعياة الرعاياة فيهاا ،لأل فاا
الذيا ل يستطيعون البقاو مع أسرهم ،ب ية دعم وتيسري الرعاية ا سارية لأل فاا يفلااا يفاان
ل كن ا؛

(ج) ضاااان ختصاايم مااا يكفااي مااا املااوايد البش ارية والتقنيااة واملاليااة خلاادمات
محاية الطفل ،مبا م ل مريف محاية ا فاا و دماااهم م اشتااع ،وتيساري عااد التأهيال
و عاد اادما الاتااعي لأل فا احملروم ما بي ة أسرية؛
(و) اعتااد مشرو القانون املتعلق حلكفالة ،وضاان محاية القانون ةق الطفل
ييائ ااه و يالئه ااا العتب اااي الواا ااب م اا اراوات الكفال ااة ،وت ااوفري مب ااادئ
م الس ااتاا
توايهية موحد لفرز ا وصياو احملتال .

10

GE.18-20210

CRC/C/MRT/CO/3-5

زاي -ااعاق ا ااة والص ا ااحة ا ساس ا ااية والرف ا اااه (امل ا ااواد  6و )3(18و 23و 24و26
و )3(-)1(27و)33
ا فا

وو ااعاقة

 -3١ترحب اللننة مبدتلف التدابري التشاريعية املتداذ لةااان حقاوق ا شاداص وي
ااعاقااة و نشاااو داي لألشااداص وي ااعاقااة ،بيااد أجمااا حتااىل الدولااة الطاارف علااى اعتااااد
جمت قائم على حقوق اانسان زاو ااعاقة وعلى القيام مبا يلي:
ضاااان حصااو مجيااع ا فااا وي ااعاقااة ،مبااا فاايهم مااا يعيشااون م
(أ)
اشتاعااات الريفيااة والنائيااة ،علااى ملاادمات يعايااة صااحية وصااحة عقليااة يفافيااة ،مبااا م ل ا
برامت الكشف املبكر والتدملل؛
( ) ضاان تتع مجيع ا فا وي ااعاقة حةاق م التعلايم الشاامل للناياع
م املدايس العادية ،ويففالة عطااو التعلايم الشاامل للناياع ا ولوياة علاى يادا ا فاا م
املاسساات والصافوف التعليايااة املتدصصاة ،وتاادييب وتعيا مديسا ومهنيا متدصصا
يعالون م صفوف مد ة لدعم ا فا الذيا يوااهون صعوحت م التعلم؛
(ج) تنظيم محالت توعية مواهة املوئف اةكومي وعامة اجلاهوي وا سر
ملكافح ااة وص اام ا ف ااا وي ااعاق ااة والتحيا ا ض اادهم ،ل س ااياا ا ف ااا وي ااعاق ااة
النفسية والعقلية ،وللرتويت لصوي ةابية عنهم.
الصحة واخلدمات الصحية
 -32تالحااظ اللننااة مااع التقاادير زمد يصصااات الرعايااة الصااحية م املي انيااة ،بيااد أجمااا
ل تا ا تشاعر حلقلاق زاو اليتفاا الشاديد ملعادلت وفياات الرضاع ووفياات ا فااا دون
سااا اخلامسااة والوفيااات النفاسااية ،وحااد سااوو الت ذيااة ،فةاالا عااا ادفااا عاادد الااولدات
اليت جتري حتات شاراف أملصاائي صاحي مهار  ،ول ساياا م صافوف الفتياات م املناا ق
الريفية ،وعدم توافر ملادمات الصاحة العقلياة وايتفاا معادلت انتقاا فاريوس نقام املناعاة
البشا ا ارية م ا ااا ا م الطف ا اال .وحاش ا اااي التعلي ا ااق الع ا ااام يق ا اام  )2013(15بش ا ااأن
حااق الطفاال م التاتااع معلااى مسااتوى صااحي ميكااا بلو ااه ،توصااي اللنن اةُ الدول اةَ الطاارف
حلقيام مبا يلي:
عطا اااو ا ولويا ااة للتا اادابري الراميا ااة ملف ا ا معا اادلت وفيا ااات الرضا ااع
(أ)
وا فا دون سا اخلامسة ،بسبل منها حتس الرعاية قبل الولد وبعدها ،وتع يا قاديات
مقدمي الرعاية الصحية ،وتوفري م ياد ماا الرعاياة للتولياد م اةاالت الطايئاة وماا املولاديا
املهر م املنا ق الريفية وزمد مكانية الوصو لايهم ،وتطبياق اايشاادات التقنياة ملفوضاية
حقوق اانساان بشاأن تطبياق جمات قاائم علاى حقاوق اانساان م تنفياذ السياساات والاوامت
الراميااة اةااد مااا الوفيااات وا م ارا الاايت ميكااا الوقايااة منهااا لاادى ا فااا دون سااا
اخلامسة والقةاو عليها ()A/HRC/27/31؛
( ) تةااا تش اريعاهتا أحكااام املدونااة الدوليااة لتسااويق باادائل ل ا ا م وزمد
عدد املستشفيات املالئاة لأل فا ؛
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(ج) ضاااان توساايع نطاااق ملاادمات الرعايااة الصااحية والت ذيااة ،مبااا م ل ا أي
ملطل و نية للت ذية ،لتشال ا سر ا يفلر ضعف ا واشتاعات الريفية والنائية؛

(و) تنفيذ سياسات واسرتاتينيات شاملة على الصاعيد الاو  ،مبشااييفة يفاملاة
مااا ا ساار واشتاعااات احملليااة ،لتع ي ا الصااحة العقليااة ،ومنااع اضااطراحت الصااحة العقليااة،
وتوفري ملدمات صحة عقلية مالئاة ما أال العرتاف مبشايفل الصحة العقلية ب ا فا
وتشديصها ومعاجلتهاا ،فةاالا عاا تاوفري ماا يلا م ماا مرافاق وماوئف مااهل ودعام لألسار
املعر أ فااا للدطر؛
( ر) تع ي ا اهودهااا الراميااة مكافحااة انتشاااي فااريوس نقاام املناعااة البش ارية
وياثيه ،بساابل منهااا مةاااعفة اجلهااود الراميااة منااع انتقااا الفااريوس مااا ا م الطفاال،
وتكليا ااف محا ااالت التوعيا ااة ،تشا ااي ا ما ااع التوصا اايات السا ااابقة للننا ااة بشا ااأن ها ااذا املوضا ااو
( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقر ن .)58
صحة املراهق
 -33ن اللننااة ،يساااويها قلااق حلااغ زاو ايتفااا معااد اةااال ب ا املراهقااات ،تكااري
توصياهتا السابقة بشأن صحة املراهق ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقر  )60وتوصاي الدولاة
الطرف حلقيام مبا يلي:
دمااا التلقيااف م ااا الصااحة اجلنسااية واا ابيااة م املناااهت الدياسااية
(أ)
ااابايية حلنسبة للاراهقات واملراهق  ،مع يالو اهتاام ملاص للوقاية ما اةال املبكر؛
( ) توفري ملدمات انية وسرية و ري تيي ية م ا الصحة اجلنسية واا ابية
وسائل منع اةال اةديلة؛
للاراهق  ،ول سياا الوصو
(ج) مواصلة اهودها الرامية زمد وعي املهني الصاحي حباق املاراهق م
الصحة ،وبناو قادياهتم يفاي يتسام اام تقادمي اخلادمات الصاحية بطريقاة مراعياة خلصوصايات
املراهق و ري تيي ية؛
ل اااو جتا اارمي اااه ااا
(و)
وملدمات ما بعد اااها والستاا
اختا القرايات املتعلقة حااها .

لكفالا ااة حصا او الفتيا ااات عل ااى اها ااا ما ااأمون
ييائهم على الادوام و يالئهاا العتبااي الواااب م

مستوى املعيشة
 -34ن اللننااة ،يساااويها القلااق زاو ايتفااا عاادد ا فااا الااذيا يعيشااون م الفقاار،
تواه انتباه الدولة الطرف ال اياة  3-1ماا أهاداف التناياة املساتدامة بشاأن اساتحدات
نظم وتدابري محاياة ااتااعياة مالئااة علاى الصاعيد الاو للناياع ،وتوصاي الدولاة الطارف
من تكلااف اهودهااا الرامي اة حتس ا مسااتوى معيشااة ا فااا علااى ساابيل ا ولويااة ،مااع
يااالو اهتاااام ملاااص لسسااكان والت ذيااة واملياااه والصاارف الصااحي .وم هااذا السااياق ،حتااىل
اللنن ااة الدول ااة الط اارف عل ااى ختص اايم م ااا يكف ااي م ااا ا م ااوا لتوس اايع برا ه ااا ال ااو
للتحااويالت النقديااة وتنفيااذ ملطتهااا الس ارتاتينية املتعاادد القطاعااات بشااأن الت ذيااة ،مااع
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الرتيفي ا علااى ا ساار الاايت لااديها عااد أ فااا وأساار الالا ا وا ساار الاايت تعااي
الريفية واملنا ق النائية.

م املنااا ق

حاو -التعليم وا نشطة الرتفيهية واللقافية (املواد )31-28
التعليم ،مبا م ل التدييب والتوايه امله
 -35م حا التقرل ابل انمج الوطين ليطوا قطاع اليعتريم  2020-20١١إبومراج الي ريرا
ت جمال حرو اانسا .ت املرا ج امل سيل ،لكر ا مع م ج ا ع شواهنت ا السابرل بشأ.
سررو نوعيررل اليعترريم اافررال مع ر ايف اانيرررال املر ا م ال انواررل عر أ كفااررل ور امل ر ا م
ا اوررل امل ر ا م الر ني رل ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفر ر ة  .)66اسررا ا ابل ر الرتررل أاضررا ةا
ما ح ث مؤ ا م هنال ست م ا م عامل ت نواكشوا و  .مر ر ب ال ظا الا ،ا مفراع
معر ايف األميررل ،أب واررل م رواف اليعترريم مررا ق ررل امل سر امل ر ا م اابي ائيررل ،انيشررا امل ر ا م
ا اوررل ،األم ر ال ر ختعررل اليعترريم اثي ر اب ررا اليكرراليا ابلرس ر ل لألطفررال ال ر ا اعيشررو .ت
ظ ف ال ما .أ الضعا.
 -36ن اللننااة ،حتاايل علا اا حل ااايت  1-4و 2-4مااا أهااداف التنايااة املسااتدامة
املتعلقت بةااان تتاع مجياع الفتياات والفتياان بتعلايم ابتادائي واثناوي اا ومنصاف واياد
حبلااو عااام  ،2030وحصااوام علااى نوعيااة ايااد مااا النااااو والرعايااة م مرحلااة الطفولااة
املبكاار والتعلاايم قباال البتاادائي ،ت اذيفر بتوصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقاار )66
وتوصي الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
تع ي اجلهود الرامية حتس نوعية التعليم م مجيع أ او الدولة الطرف،
(أ)
بسبل منها توفري التدييب املستار للاديس  ،وتشييد وحتسا املرافاق التعلياياة واملادايس،
مبا م ل م املنا ق الريفية ،وتع ي برامت التعليم امله ؛
اللانوي؛

( )

القةاو على مجياع التكااليف اخلفياة م التعلايم وزمد الوصاو

التعلايم

(ج) اعتااااد وتنفيااذ املعااايري الو نيااة واللااوائر التقنيااة املتعلقااة حملياااه والصاارف
الص ااحي والنظاف ااة الص ااحية والت ذي ااة جلاي ااع املاسس ااات التعلياي ااة ،مب ااا م لا ا امل اادايس
القرينية ،و نشاو يليات للرصد وأدوات انفا ها؛
(و) وضااع سياسااة عامااة ترمااي
حيىل هيكلها و دايهتا ومناهنها الدياسية؛

يصااد نوعيااة املاادايس القرينيااة ،ل سااياا مااا

( ر) اةا ااد ما ااا ا اثي التايي يا ااة للدصدصا ااة والتعلا اايم اخلا اااص علا ااى ا فا ااا
أساار رومااة مااا الناحيااة املاليااة ،و نشاااو يليااات لرصااد امتلااا املاادايس اخلاصااة
املنتاا
للاعايري التعلياية الدنيا ومتطلبات املناهت الدياسية وماهالت املديس .
الراحة وأوقات الفرا والرتفيه وا نشطة اللقافية والفنية
 -37ن اللنن ااة ،تع ااره ع ااا تق ااديرها للت اادابري املتد ااذ لتع يا ا مش اااييفة ا ف ااا م
اللقافة والشباه والرمضة ،تلفت انتباه الدولة الطرف تعليقهاا العاام يقام )2013(17
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بش ااأن ح ااق الطف اال م الراح ااة ووق اات الفا ارا واللع ااب وا نش ااطة الرتفيهي ااة واةي ااا اللقافي ااة
والفنااون ،وتوصاايها بتع ي ا اهودهااا الرامي اة ضاااان حااق الطفاال م اللعااب والسااتناام
بتدصاايم مااوايد يفافيااة ومسااتدامة لتنفيااذ السياسااات وال اوامت الاايت تااوفر الوقاات وا مااايفا
لأل فا ليشاييفوا م اللعب وا نشطة الرتفيهية املناسبة عاايهم.

او -تدابري اةااية اخلاصاة (املاواد  22و 30و 32و 33و 35و 36و(37ه)(-د)،
و)40-38
ا فا املهاارون والالا ون وملتاسو اللنوو
 -38ترحااب اللننااة حلتعاااون اجلااايي مااع املفوضااية السااامية ةقااوق اانسااان و ريهااا مااا
ويفالت ا مام املتحاد لتقادمي املسااعد ا فاا الالا ا واملهاااريا املقياا م يايم
مبريا ،بيد أجما تالحظ بقلق أن ا فا الالا واملهااريا الذيا يعيشون ملاي ييم مبريا
ل يتلقون اةااياة واخلادمات الالزماة ،ويتعرضاون ملدتلاف أشاكا السات ال  ،يفااا تالحاظ
ارا متصاالة
أية اا بقلااق احتناااز ملتاسااي اللنااوو والالا ا واملهااااريا مااا ا فااا
حاناار  ،فة االا عااا التقااايير الاايت تاادعي أن مجاعااات مساالحة مااا ااري الاادو جتنااد أ فااالا
مهااريا مالي للاشاييفة م الن ا املسلر م مايل .وتاشي ا مع التعليقا العاام املشارتيف
يق اام  3ويق اام  )2017(4للنن ااة املعني ااة حبااي ااة حق ااوق مجي ااع العا ااا امله ااااريا وأفا اراد
أساارهم/يقم  22ويقاام  )2017(23للننااة حقااوق الطفاال املعنيااة حبقااوق اانس اان اخلاصااة
حلطفل م سياق اانر الدولية ،توصي اللننة الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
التعنيل حعتااد مشرو القانون الو للنوو الذي مل يتم البت فياه مناذ
(أ)
ع ااام  ،2014وض اااان يفون ااه يتااش ااى تاما اا م ااع التفاقي ااة ،ب ي ااة تيس ااري حص ااو ا ف ااا
ملتاسااي اللنااوو علااى ا اراوات ن يهااة وفعالااة ومراعيااة ااام واناادمااهم لي ا ا ،مبااا م ل ا
ا فا الذيا هم حبااة محاية دولية؛
( ) ض اااان تك ااا مجي ااع ا ف ااا ملتاس ااي اللن ااوو والالا ا ا وامله ااااريا،
بصرف النظر عا وضعهم ،ما اةصو على واثئاق هوياة فردياة وماا الساتفاد ماا التعلايم
الرمسي والرعاية الطبية؛
(ج) حظر احتناز ملتاسي اللناوو والالا ا واملهاااريا ماا ا فاا وتاوفري
باادائل تسااار ااام حلبقاااو مااع أفاراد أساارهم و/أو ا وصااياو علاايهم م سااياقات تاعيااة ااري
احتنازية؛
(و) اختااا مجيااع التاادابري الالزمااة ملنااع جتنيااد ا فااا الالا ا املااالي علااى يااد
اجلااعات املسلحة ما ري الدو .
ا فا م الن ا املسلر
 -3٩تذيفر اللننة بتوصياهتا السابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقر  )72وتوصي الدولة
الطرف برفع اةد ا دىن لسا التننيد العسكري  18عام ا دون استلناو .وتشنع أيةا ا
الدولةَ الطارف علاى النظار م التصاديق علاى الووتويفاو الملتياايي لالتفاقياة بشاأن اشارتا
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ا فااا م املنازعااات املساالحة ونظااام يومااا ا ساسااي للاحكاااة اجلنائيااة الدوليااة وترسااي
جتنيد ا فا دون سا  15عام ا يفنرمية حره م تشريعاهتا الو نية.
الست ال القتصادي ،مبا م ل عال ا فا
 -40م حا التقررل ابعي راو طرل الع رل الوطريرل لترضرا عترى ع رل األطفرال ،2020-20١5
بير أهنررا ا مرزال مشررع برتررل ابلر ةا مفشر ع ررل األطفررال ت الرطرراع هنررا الرظررام ت الز اعررل
مص ررائ األو ررا اليعر ر ا  ،ذ ررا ت لر ر الع ررل هن ررا امل رررظم الع ررل الرسر ر  ،نرر ر املر روا و
املصصصرل ليرفير طرل الع رل الوطريرل .مالحرا التقرررل أاضرا برترل أ .أك ر مر نصرا الع ررال
املررزليي ت ال لررل الطر ف مر األطفررال ،معظ ررم فييررايف ،أ .ررؤا األطفررال ليسروا مرفصررتي
ع أس م فذسا ،بل هنم مع ضو .أاضا لالسريغالل ااقيصراو العررا الي ييرز ااعير ا ،
ذررا ت لر ااعير ا اثرسر  ،أ .الفييررا .ت املر ا م الر نيررل ختر  .عتررى اليسررول ت الشروا ع
م أجل الكسا ااقيصاو مل سي م.
 -4١تكااري اللننااة يفيااد توصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقاار  )76وحتااىل
الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
التعني اال حعتا اااد مش اارو الق ااانون الرام ااي حظ اار أس ااوأ أش ااكا عا اال
(أ)
ا فا  ،وضااان يفوناه يتفاق ماع أحكاام التفاقياة ،وختصايم ماا يكفاي ماا املاوايد البشارية
والتقنية واملالية لتنفيذ القوان والسياسات املتعلقة بعال ا فا  ،مبا م ل ملطاة العاال
الو نية للقةاو على عال ا فا 2020–2015؛
( ) تكلي ااف اهوده ااا الرامي ااة القة اااو عل ااى عا اال ا ف ااا  ،ول س ااياا م
العال املن يل وال ياعة وأنشطة التعديا ،و نفا حظر تش يل ا فا دون سا  16عام ا م
القطااع النظااامي و اري النظااامي عاا ريااق توساايع وتع يا ملاادمات تفتاي العااال و ايفاااة
مرتك النتهايفات املتعلقة بعال ا فا ؛
(ج) نشاو يليات وملدمات ةااية ا فا املعرض خلطر الست ال م عال
ا ف ااا  ،مب ااا ف اايهم ا ف ااا ال ااذيا يوف اادون اخل اااي للعا اال املنا ا يل والفتي ااات ال ااال
يتعرضا ملاايسة السات اان ،وضااان تكا ا فاا ضاحام السات ال ماا اةصاو علاى
اخلدمات الاتااعية والطبية والنفسية وملدمات عاد التأهيل وسبل النتصاف القانونية؛
(و) اختااا مجيااع التاادابري الالزمااة ازالااة ا فااا الطاااله مااا ساايطر مديسااي
الكتاتي ااب الديني ااة ال ااذيا يس اات لوجمم ويس ااي ون مع اااملتهم ،وتنفي ااذ التشا اريعات ال اايت حتظ اار
اساات ال ا فااا م التسااو تنفيااذا م اا ،بطاارق منهااا ا اراو حتقيااق فااويي و ايفاااة اجلنااا
ومعاقبتهم وفقا لذل ؛
( ر) النظ اار م التص ااديق عل ااى اتفاقي ااة منظا ااة العا اال الدولي ااة بش ااأن العا ااا
املن لي ( 2011 ،يقم  ،)189املتعلقة حلعال الالئق للعاا املن لي .
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ا فا املرتبطة أوضاعهم حلشواي
 -42حاشاااي التعليااق العااام يقاام  )2017(21بشااأن ا فااا املرتبطااة أوضاااعهم
حلشااواي  ،تعااره اللننااة عااا قلقهااا زاو ايتفااا عاادد ا فااا املرتبطااة أوضاااعهم حلشااواي
وتوصي الدولة الطرف حعتااد جمت قائم على حقوق الطفل م معاجلة حقوقهم واحتيااااهتم
وحلقيام مبا يلي:
وضع وتنفيذ سياسة شااملة مبشااييفة نشايطة ماا ا فاا أنفساهم لتحدياد
(أ)
عدد ا فا الذيا يعيشاون م أوضاا مرتبطاة حلشاواي وا ساباه اجلذيياة للظااهر  ،ب ياة
منع وتقليم تفشيها؛
( ) ت ااوفري م ااا يكف ااي م ااا الرعاي ااة وال ااذاو واملل اابس والرعاي ااة الص ااحية والف اارص
التعلياية لأل فا املرتبطة أوضاعهم حلشواي  ،مبا فيهم ا فا القادمون ما البلدان اشاوي ؛
(ج) ض اااان ع اادم تعا اار ا ف ااا املرتبط ااة أوضا اااعهم حلش ااواي للتايي ا ا أو
العتااداو أو املةااايقة علااى أياادي أف اراد اجلاهااوي أو املااوئف املكلف ا ءنفااا القااوان  ،أو
للتوقيف التعسفي أو الحتناز ري القانو .
البيع والجتاي والملتطاف
 -43ترحب اللننة ءعااد ا فاا املساتددم م ساباقات ااناا م الشارق ا وسال
أو اااجمم ،وتكااري توصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقاار  )78وتوصااي يفااذل
الدولة الطرف حلقيام مبا يلي:
ضاااان التنفيااذ الفعااا لقااانون مكافحااة الجتاااي ح شااداص ،بساابل منهااا
(أ)
تع ي اابال عا حالت الجتااي ح فاا  ،مباا م لا با الف اات الايت تعاي م أوضاا
ضعف ،واةرص على أن تشال تدابري محاية الةحام ا فا ما مجيع اجلنسيات؛
( ) دماا منظاوي شاامل ةقاوق الطفاال م ملطاة العاال املقبلاة بشاأن مكافحااة
الجت اااي ح ش ااداص ب اار وض ااع م ي ااد م ااا ت اادابري الوقاي ااة واةااي ااة واملالحق ااة القة ااائية
ملكافحة الست ال اجلنسي لأل فا واست الام م العال وبيعهم واملتطافهم والجتااي هبام،
اةصاو علاى املسااعد التقنياة ماا ويفاالت ا مام املتحاد ومنظااات
والسعي م ل
اشتاع املد ات الصلة؛
(ج) الوف اااو حلت اماهت ااا املتعلق ااة بتق اادمي التق ااايير مبوا ااب الووتويف ااو الملتي ااايي
لتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا فا واسات ال ا فاا م الب ااو وم املاواد ااححياة،
مبا م ل التقرير الذي يفان مستحق ا م أمي/مايو .2009
داي شاون قةاو ا حدات
 -44م حا التقرل ذصيتا الي ابا ال اميل والح نظاأ قضا األح اث ،بي أهنا مشرع
برتل ابل أل .األطفال بي سين  8أعواأ  ١4عاما املصالفي لتررانو .ضضرعو .لير ابا يائيرل،
ذا ت ل ااحيقاة ت مؤسسايف ش ه مفيوحل ،ك ال أ ا ،ميك أ .حيكرم عتري م الراضر
ابلسررق  .مشررع التقرررل ابلرتررل أاضررا ةا أب واررل م رواف أبرراكم األح ر اث م افررل ااحيقرراة
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املسرريرتل لألطفررال ،فضررال عر قتر ررا ةا اليرررا ا الر مفير
م ااحيقاة السابل لت ذاك ل.

 .األطفررال اواج ررو .فر ايف طواتررل

 -45ن اللننااة ،تكااري توصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/MRT/CO/2الفقاار  ،)82حتااىل
الدولة الطرف على مواومة نظام قةاو ا حادات لاديها يفليا ا ماع التفاقياة واملعاايري ا ملارى
ات الصلة ،وتوصي الدولة الطرف على واه اخلصوص حلقيام مبا يلي:
تنفيذ سا املساولية اجلنائية م سا  15عام ا تنفيذا صايم ا ،وضااان عادم
(أ)
ملةو ا فا ب س  8أعوام و 14عام ا ي اراوات وقرايات دايية أو قةائية؛

( ) ضاان ايفاة مجيع ا شداص الاذيا تقال أعااايهم عاا  18عاما ا حصارا
م ايفم أحدات متدصصة ،بال استلناو ،و نشاو هاذه احملاايفم ماع قةاا لألحادات ماديب
تدييبا ملاصا م مواقع ملاي نوايفشوط ونوا يبو؛

(ج) التعني ال ححملايفاااات الاايت تشااال أ فااالا ،ب يااة اةااد مااا فاارت الحتناااز
السابق للاحايفاة ،وحظر احتنااز ا فاا ماع الباال  ،وضااان امتلاا أوضاا الحتنااز
للاعايري الدولية ،مبا م ل ما خيم توفري بي ة يمنة مراعية لأل فا  ،والقدي على اةفاا
اخلادمات الصاحية والتعلايم ،مباا م
على اتصا منتظم مفراد ا سر  ،و مكانياة الوصاو
ل التدييب امله ؛
(و) ضاااان ت ويااد نظااام قةاااو ا حاادات مبااا يكفااي مااا امل اوايد البش ارية والتقنيااة
واملالية ،و مكانية حصو ا فا املدالف للقاانون اااا علاى ملادمات مستشااي قاانو ماهال
ومستقل ،بل ات مناسبة ،وم مرحلة مبكر ما اااراوات ،و وا اااراوات القانونية.

مو -التصديق على الووتويفولت الملتيايية لالتفاقية
 -46ملواصاالة تع ي ا عاااا حقااوق الطفاال ،توصااي اللننااة الدولااة الطاارف من تنظاار م
التصديق على الووتويفول الملتيايي لتفاقية حقوق الطفال املتعلقا حشارتا ا فاا م
املنازعات املسلحة وءاراو تقدمي البال ات.

يفاف -التصديق على الصكو الدولية ةقوق اانسان
 -47لا مد تع يا عاااا حقااوق الطفاال ،توصااي اللننااة الدولااة الطاارف حلتصااديق علااى
ص ااكي حق ااوق اانس ااان ا ساس ااية الت ااالي الل ااذيا ليس اات بعا ا ُد رفا اا فيهاا اا :الووتويف ااو
الملتيااايي امللحااق حلعهااد الاادويل اخلاااص حةقااوق املدنيااة والسياسااية؛ والووتويفااو الملتيااايي
اللا امللحق حلعهد الدويل اخلاص حةقوق املدنية والسياسية ،ااادف ل او عقوبة ااعدام.

لم -التعاون مع ااي ات ااقلياية
 -48توصااي اللننااة الدولااة الطاارف من تتعاااون مااع جلنااة اخل اواو ا فريقيااة املعنيااة حبقااوق
الطفاال ويفاهااه التابعااة لالحتاااد ا فريقااي بشااأن تنفيااذ التفاقيااة و ريهااا مااا صااكو حقااوق
اانسان ،م الدولة الطرف ويفذل م الدو ا ملارى ا عةااو م الحتااد ا فريقاي ،بسابل
منها المتلا ملقري جلنة اخلواو ا فريقية يقم .2017/003
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يابع ا -التنفيذ واابال
ألف -املتابعة والنشر
 -4٩توصي اللنناة الدولاة الطارف حختاا مجياع التادابري املالئااة لةااان التنفياذ الكامال
للتوصيات الوايد م هذه املالحظات اخلتامية .وتوصاي اللنناة أيةاا ء حاة التقريار اجلاامع
للتق ااايير الدويي ااة م ااا اللال ااىل اخل ااامس ،وال ااردود الكتابي ااة عل ااى قائا ااة املس ااائل ،وه ااذه
املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بل ات البلد.

حو -ا لية الو نية اعداد التقايير واملتابعة
 -50توصااي اللننااة الدولااة الطاارف بتع يا اللننااة التقنيااة املشارتيفة با الااوزايات املكلفااة
بتنسيق و عداد التقايير اليت تقدم ا ليات الدولية وااقلياياة ةقاوق اانساان وحلتعامال
م ااع تلا ا ا لي ااات ،فةا االا ع ااا تنس اايق وتعق ااب الت اادابري الو ني ااة املتد ااذ ملتابع ااة وتنفي ااذ
اللت امات التعاهدية والتوصيات والقرايات الصادي عا تل ا ليات .وتشدد اللننة على
ض ااروي دع اام ه ااذه اللنن ااة التقني ااة املشا ارتيفة با ا ال ااوزايات دعاا ا ا يفافيا ا ا ومس ااتارا مب ااوئف
يصص ا اااا وتكينهااا مااا التشاااوي بصاافة منتظاااة مااع املاسسااة الو نيااة ةقااوق اانسااان
واشتاع املد .

ايم -التقرير املقبل
 -5١تادعو اللنناة الدولاة الطاارف تقادمي تقريرهاا اجلااامع للتقرياريا الادويي السااادس
والسااابع م موعااد أقصاااه  14ح يران/يوني اه  2023وتةاااينه معلومااات عااا متابعااة هااذه
املالحظااات اخلتاميااة .وينب ااي أن ميتلاال التقرياار للابااادئ التوايهيااة املنسااقة لتقاادمي التقااايير
اخلاصا ا ااة مبعاها ا ااد بعينها ا ااا ،الا ا اايت اعتاا ا اادهتا اللننا ا ااة م  31يفا ا ااانون اللا /ينا ا اااير 2014
( ،)CRC/C/58/Rev.3وينب ي أل يتناوز عادد يفلااتاه  21 200يفلااة (انظار قاراي اجلاعياة
العامة  ،268/68الفقر  .)16وم حا جتااوز عادد يفلااات التقريار املقادم اةاد ا قصاى
املنصوص عليه ،سيُطلب الدولاة الطارف أن تقلام حنااه عااالا حلقاراي ساالف الاذيفر.
و ا تعاذي علاى الدولاة الطاارف مرااعاة التقريار وتقدميااه ماا ادياد ،فااال ميكاا ضااان ترمجااة
التقرير لكي تنظر فيه هي ة املعاهد .
 -52وت اادعو اللنن ااة أيةا اا الدول ااة الط اارف تق اادمي و يق ااة أساس ااية د ااة ل يتن اااوز
عدد يفلااهتا  42 400يفلاة ،وفق ا ملتطلبات الو يقة ا ساسية املوحاد الاوايد م املباادئ
التوايهي ااة املنس ااقة لتق اادمي التق ااايير مبوا ااب املعاه اادات الدولي ااة ةق ااوق اانس ااان ،مب ااا م
لا ا املب ااادئ التوايهي ااة لتق اادمي و يق ااة أساس ااية موح ااد وواثئ ااق ملاص ااة مبعاه اادات بعينه ااا
(انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل ا و ) والفقر  16ما قراي اجلاعية العامة .268/68
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