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جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقاايير الدويياة ما الثالا إىل
السادس ملالطة*
أولا -مقدمة
 -1نظ ر ر اللجن ر ر يف التق ي ر ر اجل ر ر للتق ر ر ي الدو ي ر ر ر ر الث ل ر ر إىل الس ر ر مل لط ر ر
( )CRC/C/MLT/3-6يف جلس ر ررت  2376و( 2377انظ ر ر ر ال ر ر ر قتن  CRC/C/SR.2376و،)2377
املعق ر ر ن يف  15و 16أاي  /ر ر ي  ،2019واعتمر ررد يف جلسر ررت  ،2400املعق ر ر يف 31
أاي  /ي  ،2019هذه املالحظ اخلت .
 -2و ح ر اللجن ر بتقرردم التق ي ر اجل ر للتق ر ي الدو ي ر ر الث ل ر إىل الس ر للدول ر
الط ف وابل و الكت ب على ق ئم املس ئل ( ،)CRC/C/MLT/Q/3-6/Add.1وه ر أاتح ف مر
أفضل حل ل حق ق الطفل يف الدول الط ف .و ع ب اللجن ع قدي ه للح ا البنر الرذ ا
وفد الدول الط ف املتعد القط ع .

اثني ا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
ح اللجن ابلتقدم الذ أح ز ه الدول الط ف يف جم ال شىت ،مبر يف ذلر التصردي
-3
ر االختف ر القس ر  ،يف ع ر م  ،2015وعل ررى
عل ررى اال ف ق ر الدول ر حلم ي ر مج ر األش ر
الربو ك ل االخت ال ف ق القض على مج أشك ل التم ز ضد امل أ  ،يف عر م  ،2019وعلرى
ا ف ق جملس أو واب بشأن ن و ك فح العنف ضد امل أ والعنف املنزيل ،يف ع م .2014
 -4و الح ر اللجن ر بتق رردي أيض ر الت رردابر التش ر يع املعتم ررد لتنف ررذ اال ف ق ر  ،وال س ر م
عررديل امل ر  )1(35ر الق ر ن ن اجلن ر ئ  ،الررذ ي ف ر س ر املسررلول اجلن ئ ر لألطف ر ل ر 9
سررن ا إىل  14سررن  ،و عررديل امل ر  339ر الق ر ن ن اجلن ر ئ ال ا ر إىل حظر مج ر أشررك ل
العق ب البدين.
__________

*

اعتمدهت اللجن يف و هت احل ي والثم نن ( 31-13أاي  /ي .)2019
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 -5و ح ر اللجن ر أيض ر ابعتم ر رردابر لسس ر وس س ر تعل ر حبق ر ق الطف ررل ن ررذ
استع اضر ر ر األخ ر ررر ،مبر ر ر يف ذلر ر ر الس سر ر ر ال طن ر ر ر اخل صر ر ر ابألطفر ر ر ل (،)2024-2017
والس س االسرتا ج ال طن للرتب اإلجي ب ( ،)2024-2016وس س الشب ب ال طن حنر
ع م  ،2020وس س امل اظب على الد اس (لع م  ،)2014وس س التصد لتسلط األق ان يف
امل رردا ( ،)2014وس سر ر األك ررل الص ررح والنشر ر الب رردين (لعر ر م  ،)2015واالسر ررتا ج
ال طن حمل األ (.)2019-2014

اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ررذكر اللجن ر الدول ر الط ر ف ب ررتابط مج ر احلق ر ق املك س ر يف اال ف ق ر وبعرردم ق بل ت ر
-6
للتجزئ  ،و شد على أمه مج الت ص ال ا يف هذه املالحظ اخلت  .و ر اللجنر أن
جره انتبر ه الدولر الطر ف إىل الت صر املتعلقر ابجملر ال الت ل ر الري جير اختر ذ ردابر ع جلر
بشررأ :حق ر ق األطف ر ل وقط ر األعم ر ل التج ي ر (الفق ر  ،)17و سررج ل ال ر ال ا واجلنس ر
(الفق  ،)23واملم س الض (الفق  ،)29والتعل م ،مب يف ذلر الترد ي والت ج ره امل ن ر ن
(الفق  ،)39واألطف ل لتمس اللج والالجئ ن وامل ج ون (الفق  )42وإ ا شرلون قضر
األحداث (الفق .)45
 -7توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف أبن تكف اال إعم ااا حق ااوق الطف اال طبقا اا لالتفاقي ااة
وبروتوكوليها الختيااييني بشاأن اشاتاك األطفاا يف النزاعاات املسالةة وبشاأن بياع األطفاا
واستغال األطفا يف البغاء ويف املواد اإلابحياة وذلا يف مجياع مراحال عملياة تنفياذ خطاة
التنميااة املسااتدامة لعااام  .2030وحت ا اللجنااة الدولااة الطاارف أيض ا ا عل ا ضاامان مشااايكة
األطفا اجملدية يف تصميم وتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل حتقيق مجيع أهداف التنمية
املستدامة السبعة عشر بقدي ما يتعلق ذل ابألطفا .

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
التشريعات
 -8توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف أبن تعج اال ابعتم اااد مش اارو ق ااانون محاي ااة القص اار
(الرعاية البديلة) وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان دخوله حيز النفاذ وتنفيذه بصوية
فعالة عل حنو يتفق ابلكامل مع أحكام التفاقية ل سايما إبنشااء اهلياكال الالزماة لتنفياذه.
كما توصي أبن تكفل الدولة الطرف توافر املوايد البشرية والتقنية واملالية الكافية لتنفيذه.
السياسة والستاتيجية الشاملتان
 -9ترح ا اللجنااة ابعتماااد السياسااة الوطنيااة اخلاصااة ابألطفااا ()2024-2017
وتوص ااي أبن تض ااع الدول ااة الط اارف ابلس ااتناد إىل سياس ااتها اسا اتاتيجية تتض اام أه اادافا
واضةةا وخطط عمل منسقة لتنفياذ التفاقياة كماا توصايها بتخصاي ماا يكفاي ما املاوايد
البشرية والتقنية واملالية لتنفيذمها ويصدمها وتقييمهما.
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التنسيق
 -10إذ تش اايد اللجن ااة ابلدول ااة الط اارف إلدياج حق ااوق الطف اال يف تس اامية وزاية األس اارة
وحقوق الطفل والتضام الجتماعي توصي أبن تكفال الدولاة الطارف تزوياد الاوزاية بولياة
واضااةة ومااوايد بشارية وتقنيااة وماليااة كافيااة لتنساايق مجيااع األنشااطة املتعلقااة بتنفيااذ التفاقيااة
عل املستوايت القطاعي والوطين واإلقليمي واحمللي.
ختصي

املوايد

 -11توصااي اللجنااة ابإلشاااية إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2016(19بشااأن عمليااة امليزنااة
العامااة م ا أجاال إعمااا حقااوق الطفاال أبن تضااع الدولااة الطاارف عمليااة ميزنااة تراعااي منظااوي
حقااوق الطفاال وحتاادد خمصصااات واضااةة لألطفااا تتضاام مؤش ارات حمااددة ونظااام تعق ا
لرصد وتقييم الكفاية واجلدوى واإلنصاف يف توزيع املاوايد املخصصاة لتنفياذ التفاقياة وذلا
بسبل منها التالية:
وضاع غااايت لاألداء تاربط أهاداف الاربامج املتعلقاة ابألطفاا مبخصصاات
(أ)
امليزانية والنفقات احلقيقياة علا حناو يتاي يصاد النتاائج واآلاثي املتتباة علا األطفاا مبا
فيهم املستضعفون واملهمشون؛
(ب) وضااع بنااود ويمااوز مفصاالة يف امليزانيااة جلميااع النفقااات املقاارية واملعتماادة
واملنقةة والفعلية اليت تؤثر أتثريا مباشرا يف األطفا ؛
(ج) استخدام نظم تصنيف امليزانية اليت تسام ابإلباال عا النفقاات املتعلقاة
حبقوق الطفل وتعقبها وحتليلها؛
( ) ض اامان أل يك ااون تقلا ا أو ختف ااي خمصص ااات امليزاني ااة املعتم اادة لتق اادم
اخلدمات سببا يف تراجع املستوى احلايل لاللتزام حبقوق الطفل؛

(هر) تعزي ااز عملي ااات مراجع ااة احلس اااابت ما ا أج اال زايدة الش اافافية واملس اااءلة
فيمااا يتعلااق ابلنفقااات العامااة يف مجيااع القطاعااات وتعزيااز القااديات املؤسسااية عل ا كشااف
الفساد والتةقيق فيه وحماكمة مرتكبيه بصوية فعالة ماع مراعااة الغاياة  5-16ما أهاداف
التنمية املستدامة.
مجع البياانت
 -12توصااي اللجنااة ابإلشاااية إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2003(5بشااأن التاادابري العامااة
لتنفيذ التفاقية أبن تواصل الدولة الطرف حتسني نظامها جلمع البياانت وأن تعمل ابنتظام
عل مجع وحتليال بيااانت تغطاي مجياع املياادي املشامولة ابلتفاقياة وبروتوكولهتاا الختيايياة
وتكون مصنفة حبس الس واجلنس واإلعاقة واألصل اإلثاين والقاومي واخللفياة الجتماعياة
القتصادية بغية تيسري حتليل أوضا مجيع األطفا ل سيما املستضعفني منهم.
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الرصد املستقل
 -13تش ااري اللجن ااة إىل تعليقه ااا الع ااام يق اام  )2002(2بش ااأن دوي املؤسس ااات الوطني ااة
املسااتقلة حلقااوق اإلنسااان يف تعزيااز حقااوق الطفاال ومحايتهااا وتؤكااد جمااددا توصاايتها السااابقة
( CRC/C/MLT/CO/2الفقا اارة  )19أبن تتخا ااذ الدولا ااة الطا اارف التا اادابري املناسا اابة لتعزيا ااز
اساتقاللية مفوضايتها املعنيااة ابألطفاا ابحلاار علا تزويادها مبااا يكفاي ما املاوايد البشارية
والتقنية واملالية احملددة واملستقلة وكذل منةها احلصاانت الالزمة لالضطال مبهمتها عل
حن ااو فع ااا مب ااا يش اامل معاجل ااة الش ااكاوى املقدم ااة ما ا األطف ااا أو ع اانهم معاجل ااة سا اريعة
تراعي الطفل.
النشر والتوعية والتديي
 -14تسلم اللجنة جبهود الدولة الطرف يف سابيل تنفياذ بارامج توعياة مباا يف ذلا تاوفري
دويات دياسية ع حقوق الطفال يف املادايس وكاذل اجلهاود املبذولاة لتاديي األشاخا
العاملني مع األطفا وم أجلهم وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تكثيف جهودها الرامية إىل نشر املعلومات املتعلقة ابلتفاقية وبروتوكولهتاا
(أ)
الختياييااة بساابل منهااا تنفيااذ ب ارامج توعيااة توجااه إىل األطفااا بطريقااة تراعااي الطفاال وإىل
األسر وعامة الناس واملنظمات الدينية واملشرعني والقضاة؛
(ب) تنظيم دويات تدييبية دويية بشأن التفاقية وبروتوكولهتاا الختيايياة لفائادة
مجيع املهنيني العاملني مع األطفا وم أجلهم.
التعاون مع اجملتمع املدين
 -15يساوي اللجنة قلق شديد إزاء حالت جترم منفاذي عملياات البةا عا الالجئاني
واملهاجري مب فيهم األطفا وعمليات إنقاذهم اليت تنفذها بع منظمات اجملتمع املدين
يف البةر األبي املتوسط .وحت اللجناة الدولاة الطارف علا ضامان حقاوق اجملتماع املادين
وحرية عمله والتأكد م عدم اعتباي إنقاذ املهاجري جرمية.
حقوق الطفل وقطا األعما التجايية
 -16يس ر و اللجن ر القل ر إزا ع رردم ر اف عل ر ع ر الت رردابر املت ررذ لتنف ررذ ص ر هت
السر ر بق بش ررأن حقر ر ق الطف ررل وقطر ر األعمر ر ل التج ير ر ( ،CRC/C/MLT/CO/2الفقر ر .)25
ويسر و ه قلر خر إزا عرردم ر اف عل ر عر التردابر املت ررذ ملك فحر اسررتلالل األطفر ل
جنس يف س ق السف والس ح .
 -17تشري اللجنة إىل تعليقها العام يقم  )2013(16بشاأن التزاماات الادو بشاأن أثار
قطا األعما التجايية عل حقوق الطفل وإىل املبادئ التوجيهية بشأن األعماا التجايياة
وحق ااوق اإلنس ااان ال اايت أقره ااا جمل ااس حق ااوق اإلنس ااان يف ع ااام  2011وتوص ااي الدول ااة
الطرف مبا يلي:
اسااتعرا وتكييااف إطايهااا التش اريعي للتأكااد م ا أن املؤسسااات التجاييااة
(أ)
والشااركات التابعااة هلااا الاايت تعماال يف إقليمهااا أو تسااري منااه ل تااؤثر أتث اريا ساالبيا يف حقااوق
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الطف اال وللتنصا ااي ص ا اراحة عل ا ا منا ااع اسا ااتغال األطفا ااا جنسا اايا ل سا اايما يف السا اافر
والسياحة هبدف القضاء عليه؛
(ب) إنش اااء آلي ااات يص ااد للتةقي ااق يف تلا ا النتهاك ااات والنتص اااف بش ااأ ا
وحتسااني املساااءلة والشاافافية ومنااع انتهاكااات التفاقيااة وبروتوكوهلااا الختيااايي املتعلااق ببيااع
األطفا واستغال األطفا يف البغاء ويف املواد اإلابحية؛
(ج) تنفيذ برامج توعية مع قطا السياحة واجلمهوي عامة هبدف تغيري املواقف
وتشااجيع اإلبااال ابلنتهاكااات ونشاار املدونااة العامليااة ألخالقيااات السااياحة الاايت وضااعتها
منظمة السياحة العاملية يف أوساط وكالء السفر يف قطا السياحة؛
( ) تعزيز تعاو ا الدويل يف سبيل مكافةاة اساتغال األطفاا جنساي ا يف ساياق
السفر والساياحة وذلا بواساطة ترتيباات إقليمياة وثنائياة ومتعاددة األطاراف ما أجال مناع
هذا الستغال والقضاء عليه.

ابء -تعريف الطفل (املادة )1
 -18تشري اللجنة إىل التوصاية العاماة يقام  31للجناة املعنياة ابلقضااء علا التميياز ضاد
املرأة/التعليا ااق العا ااام يقا اام  18للجنا ااة حقا ااوق الطفا اال الصا اااديي بصا اافة مشا ااتكة بشا ااأن
املمايساات الضااية وتوصااي الدولاة الطاارف أبن تعاد قاانون الاازواج وقاانون القاران املادين إلزالااة
مجيع الستثناءات اليت جتيز الزواج وعقد القران املدين مل هم دون س الثامنة عشرة.

جيم -املبادئ العامة (املواد  2و 3و 6و)12
عدم التمييز
 -19ترح ا اللجنااة ابلتعااديالت املدخلااة عل ا قااانون املساااواة بااني الرجاال وامل ارأة وعل ا
القااانون اجلنااائي هباادف إدياج املياال اجلنسااي واهلويااة اجلنسااانية والاادي ضاام أسااس التمييااز
احملظ ااوية .وإذ حت اايط اللجن ااة علما ا ا ابلغاي ااة  3-10ما ا أه ااداف التنمي ااة املس ااتدامة ت ااذكر
بتوصياهتا السابقة ( CRC/C/MLT/CO/2الفقرة  )29وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد وتنفيذ استاتيجية شاملة للتصدي جلميع أشاكا التميياز تتضام
(أ)
برامج توعية وتثقيف تستهدف األطفا واألسر وعامة الناس واملنظمات الدينية؛
(ب) تعزيا ااز جهودها ااا يف سا اابيل مناهضا ااة العنص ا ارية والتمييا ااز العنصا ااري وكا ااره
األجان ا وم ااا يتصاال ب ااذل م ا تعصا ا وهااي ظ ااواهر تااؤثر س االبا يف األطفااا ل س اايما
ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجري منهم؛
(ج) اخت اااذ إجا اراءات إجيابي ااة لص اااح األطف ااا ل س اايما األطف ااا املستض ااعفني
واملهمشااني مثاال األطفااا ملتمسااي اللجااوء والالجئااني واملهاااجري واألطفااا ذوي اإلعاقااة
واألطفا الذي يولدون م أبوي غري متزوجني.
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مصاح الطفل الفضل
 -20إذ تالحا اللجنااة أن مباادأ مصاااح الطفاال الفضاال مااديج يف مشاارو قااانون محايااة
القصر (الرعاياة البديلاة) توصاي ابإلشااية إىل تعليقهاا العاام يقام  )2013(14بشاأن حاق
ّ
الطفل يف إيالء العتباي األو ملصاحله الفضل أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
التأكااد م ا أن هااذا احلااق مااديج أيض اا يف مجيااع التش اريعات ذات الصاالة
(أ)
ابألطفا واملؤثرة فيهم مبا يف ذل قانون اهلجرة (تعديل)؛
(ب) وضع معايري لتةديد مصاح الطفل الفضل يف كل جما وإلعطائها األمهية
الواجبة يف املقاام األو والتأكاد ما أن مجياع األشاخا املعنياني يف السالطة ماديبون علا
كيفية تقييم مصاح الطفل الفضل تقييم ا فعالا عند اختاذ قراي يتعلق بطفل معني.
احتام آياء الطفل
 -21إذ تقاار اللجنااة جبهااود الدولااة الطاارف يف ساابيل ضاامان احاتام آياء الطفاال وخاصااة
م ا ا ا خا ا ااال وليا ا ااة املفا ا ااو املعا ا ااين ابألطفا ا ااا تا ا ااذكر مبالحظاهتا ا ااا اخلتاميا ا ااة السا ا ااابقة
( CRC/C/MLT/CO/2الفقرة  )33وتوصي ابإلشاية إىل تعليقها العاام يقام )2009(12
بشأن حق الطفل يف الستما إليه أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز جهودها الرامية إىل ضامان احاتام حاق مجياع األطفاا يف أن يُساتمع
(أ)
إليهم يف مجيع الشؤون اليت تؤثر فيهم داخل األسرة ويف املدايس واحملاكم ومجياع العملياات
اإلدايي ااة والعملي ااات األخ اارى ذات الص االة مبا ا ف اايهم األطف ااا املستض ااعفون واملهمش ااون
كاألطفاا ذوي اإلعاقااة واألطفاا ملتمسااي اللجاوء والالجئااني واملهااجري وضاامان إعطاااء
األمهية الواجبة آليائهم وفقا لسنهم وديجة نضجهم؛
(ب) التأك ااد ما ا حص ااو املهني ااني الع اااملني م ااع األطف ااا وما ا أجله اام بص ااوية
منهجية عل تديي مالئم عل الستما إىل آياء األطفا ومراعاهتا يف مجيع القرايات اليت
تؤثر فيهم وفق ا لسنهم وديجة نضجهم؛

(ج) تنفيااذ ب ارامج توعيااة مبااا يف ذل ا احلمااالت هباادف تعزيااز مشااايكة مجيااع
األطفااا مشااايكة جمديااة وقويااة داخاال األساارة واجملتمااع احمللااي واملديسااة مبااا يف ذلا جمااالس
التالميذ وإيالء اهتمام خا لألطفا املستضعفني واملهمشني؛
( ) ضاامان اعتماااد أداة جملااس أويواب لتقياايم مشااايكة الطفاال وتنفيااذها تنفيااذا
فعالا بغية إقراي معايري ملشايكة األطفا والتشاوي معهم يف املسائل اليت تؤثر فيهم.

دا  -احلقوق واحلرايت املدنية (املواد  7و 8وم  13إىل )17
تسجيل الولدات واجلنسية
 -22إذ ق اللجن ابلتعديال املدخل علرى القر ن ن املردين هبردف متكرن األطفر ل امل لر ي
يف البح ر عل ررى ررن س ررف غ ررر س ررجل ر أن يس ررجل ا يف الدول ر الط ر ف ألس ررب ب إنس ر ن ،
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يس ر و ه قل ر شررديد إزا ح ر ال األطف ر ل ،مب ر ف ر م لتمس ر اللج ر والالجئررن وامل ر ج ي ،
الذي ال يستف دون سج ل ال ال ويتع ض ن خلط انعدام اجلنس .
 -23حتاايط اللجنااة علم اا ابلغايااة  9-16م ا أهااداف التنميااة املسااتدامة وحت ا الدولااة
الطرف بقوة عل ما يلي:
تعزي ااز اجله ااود الراميا ااة إىل ض اامان تس ااجيل ولدة األطفا ااا ال ااذي يفتقا اار
(أ)
والدوهم إىل واثئق شخصية؛
(ب) تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل حتديااد جنسااية األطفااا غااري احملااددي اجلنسااية
مبوج القانون املدين وقانون اجلنسية املالطية؛
(ج) وضااع إج اراء فعااا وكاافء لتةديااد حااالت انعاادام اجلنسااية يكااون معااززا
آبليااة لتةديااد اهلويااة واإلحالااة يف حالااة األطفااا غااري احلاااملني لواثئااق هويااة واملعرضااني خلطاار
انعدام اجلنسية؛
( ) التعجيل ابلنضمام إىل اتفاقياة وضاع األشاخا عادميي اجلنساية لعاام 1954
والنظاار يف التصااديق عل ا اتفاقيااة خف ا حااالت انعاادام اجلنسااية لعااام  1961والتفاقيااة
األويوبيااة للجنسااية لعااام  1977واتفاقيااة جملااس أويواب لتفااادي حااالت انعاادام اجلنسااية يف
سياق خالفة الدو لعام 2009؛
(ه) التم اااس املس اااعدة التقني ااة ما ا مفوض ااية األم اام املتة اادة الس ااامية لش ااؤون
الالجئني (مفوضية شؤون الالجئني) ومنظماة األمام املتةادة للطفولاة (اليونيسايف) ما باني
جهات أخرى م أجل تنفيذ هذه التوصيات.
احلق يف اهلوية
 -24ترح اللجنة ابلتعديالت املدخلاة علا قاانون محاياة األجناة الايت تان علا حاق
األطفا املولودي بواسطة تكنولوجيات املساعدة عل اإلجناب يف احلصاو علا معلوماات
بش ااأن أص ااوهلم .وتوص ااي اللجن ااة أبن تواص اال الدول ااة الط اارف جهوده ااا الرامي ااة إىل ض اامان
إي ا ااالء العتب ا اااي األو ملص ا اااح الطف ا اال الفض ا اال يف حال ا ااة األطف ا ااا املول ا ااودي بواس ا ااطة
تكنولوجيات املساعدة عل اإلجناب وأبن تنظر يف هذا السياق يف إساداء املشاوية والادعم
املناسبني للوالدي .

هاء -العنف ابألطفا (املواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39
العقاب البدين
 -25إذ ترح ا اللجنااة بتعااديل املااادة  339م ا القااانون اجلنااائي الااذي حيظاار ص اراحةا
مجيع أشكا العقاب البدين توصي ابإلشاية إىل تعليقها العام يقم  )2006(8بشأن حاق
الطفل يف احلماية م العقوبة البدنية وغريها م ضروب العقوبة القاسية أو املهينة أبن تقوم
الدولة الطرف مبا يلي:
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ضاامان إنفاااذ حظاار العقاااب الباادين يف مجيااع السااياقات وحتدياادا يف املنااز
(أ)
ويف املاادايس ومؤسسااات يعايااة الطفولااة مبااا يف ذل ا مؤسسااات يعايااة األطفااا الصااغاي
ومرافق الرعاية البديلة ويف سياق إقامة العد ؛
(ب) تعزيااز وتوساايع جهودهااا الراميااة إىل توعيااة الوالاادي واملهنيااني العاااملني مااع
األطفا وم أجلهم والناس عامةا ابلضري الذي يسببه العقاب البدين؛
(ج)

تشجيع أشكا التبية والتأدي اإلجيابية وغري العنيفة والقائمة عل املشايكة.

اإليذاء واإلمها
 -26إذ تس االم اللجن ااة بت اادابري الوقاي ااة والت اادخل وبا ارامج الت ااديي ال اايت تنف ااذها الدول ااة
الطرف ملكافةة إيذاء األطفا وإمهاهلم ل سيما ضم إطااي الحاتام للجمياع ()2014
وبرامج املدايس اآلمنة توصي اللجنة ابإلشاية إىل تعليقهاا العاام يقام  )2011(13بشاأن
حق الطفل يف التةري م مجيع أشكا العنف ومبراعااة الغاياة  2-16ما أهاداف التنمياة
املستدامة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
ص اار (الرعاي ااة البديل ااة) حي ااز
(أ)
التعجي اال يف دخ ااو مش اارو ق ااانون محاي ااة ال ُق َ
النفاذ وإنفاذ تدابريه الرامية إىل محاية األطفا م العنف واإليذاء واإلمها ؛
(ب) وضع وتنفيذ استاتيجية شاملة ملنع ومكافةة العناف ابألطفاا أو إياذائهم
أو إمهاهلم يف مجيع السياقات ومعاجلة األسباب اجلذيية لتل املمايسات؛
(ج) إنشاء قاعدة بياانت وطنية جلمياع حاالت العناف ابألطفاا أو إياذائهم أو
إمهاااهلم مبااا يف ذل ا حااالت العنااف األسااري وإج اراء تقياايم شااامل لنطاااق تل ا احلااالت
وأسباهبا وطبيعتها؛
( ) اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتفعيل فكرة داي األطفا تفعيالا اتم ا وتشجيع
احملاااكم عل ا اسااتخدام التتي ا املراعااي للطفاال واملشااتك بااني وكااالت متعااددة م ا أجاال
احلص ااو عل ا ا شا ااهادات األطفا ااا وتزويا ااد ها ااذه اآلليا ااة مبا ااا يكفا ااي م ا ا املا ااوايد البش ا ارية
والتقنية واملالية؛
(ه) ضمان توافر اخلدمات إلعاادة أتهيال األطفاا الضاةااي وإعاادة إدمااجهم
كما يف حالة األطفا املودعني يف داي األطفا إىل جان خمططات التعوي املناس ؛
(و) ضمان ختصي ما يكفي م املوايد البشرية والتقنية واملالية ملكت املادير
املسااؤو عا محايااة الطفاال بغيااة متكينااه ما متابعااة البالغااات املتعلقااة ابألطفااا املتضااريي
والتةقيق فيها.
الستغال والعتداء اجلنسيان
 -27يساوي اللجنة القلق إزاء حالت العتاداء اجلنساي علا األطفاا يف ساياق أسارهم
و/أو م ا جان ا أشااخا يف دائاارة ثقااتهم مب ا يف ذل ا أف اراد اهليئااات الدينيااة للكنيسااة
الكاثوليكية .وتظال اللجناة منشاغلة إزاء نقا البيااانت والاوعي فيماا يتعلاق ابلعتاداء علا
األطفا واستغالهلم جنسيا يف الدولة الطرف .وحت اللجنة الدولة الطرف عل ما يلي:
8
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تنفيذ أنشطة للتوعياة بظااهرة العتاداء اجلنساي علا األطفاا مباا يف ذلا يف
(أ)
السياق املنزيل وعل شبكة اإلنتنت ومكافةة وصم ضةااي الستغال والعتداء اجلنسيني؛
متيساارة وفعالااة حتاااف علا ا
(ب) وضااع آليااات وإج اراءات ومبااادئ توجيهيااة ّ
السارية وتراعاي األطفاا ما أجال ضامان اإلباال اإللزاماي حباالت العتاداء علا األطفاا
واستغالهلم جنسي ا وإحالتها إىل اجلهات املختصة؛

(ج) محايااة األطفااا م ا التعاار للمزيااد م ا األذى بساابل منهااا ضاامان منااع
األشخا املدانني م التصا ابألطفا ل سيما بصفتهم املهنية ويدعهم ع ذل ؛

( ) ضا اامان شا اافافية وفعاليا ااة التةقيا ااق يف مجيا ااع حا ااالت العتا ااداء اجلنسا ااي
واملالحقة اجلنائية للجناة املزعومني وتوقيع العقاب اجلنائي املناس عل م تثبت إدانتهم؛
(ه) إنشاء جلنة حتقيق مستقلة وحمايدة للنظر يف حالت العتاداء اجلنساي الايت
يُاازعم تااويط أف اراد اهليئااات الدينيااة للكنيسااة الكاثوليكيااة فيهااا وضاامان املالحقااة اجلنائيااة
للجناة املزعومني وتوقيع العقاب اجلنائي املناس عل م تثبت إدانته؛
مفصاالة ع ا حااالت العتااداء اجلنسااي عل ا األطفااا
(و) مجااع بياااانت ّ
عدد الشكاوى واحملاكمات واإلداانت.

وع ا

املمايسات الضاية
 -28إذ حر اللجن ر جب ر الدول ر الطر ف يف سررب ل القض ر علررى املم سر الض ر الرري
ست دف األطف ل ،مب يف ذل عرديل املر  251ر القر ن ن اجلنر ئ الرذ جير رم املتر طن يف
ش ر يه األعض ر التن س ررل األنث ي ر ويف التعق ر م اجل رررب وال ررزواج القس ر  ،واعتم ر ق ر ن ن اهل ي ر
اجلنس ن والتعبر اجلنس ين واخلص ئص اجلنس الذ ينص علرى االعررتاف ابهل ير اجلنسر ن علرى أسر
حتديد اهل ي الذايت بدال املتطلب الطب واجل اح املض  ،فإ :ظل قلق لألسب ب الت ل
ألن زواج األطفر ر ل و شر ر يه األعضر ر التن س ررل األنث ير ر نتشر ر ان يف أوس ر ر
(أ)
اجملتمعر امل ر ج وأن اإلبررال عن مر يظررل نق صر  ،وألن ر بررن  39يف امل ئر و 57يف امل ئر
ر ر البنر ر ال رراليت عر ر أصر ر هل إىل بل رردان مُير ر ف ر ر شر ر يه األعضر ر التن س ررل األنث ير ر ،
وعد ه  486بنت  ،يتع ض  ،حس التق ي  ،خلط ذل التش يه؛
(ب) ألن هن ر أطف ر ال ر ح ر ل صررف اجلنسررن يمق ر ل إ:ررم أمخضررع ا لعمل ر
الن ح الطب  ،ون افقت م عل  ،يرت عل ه
ج اح وإج ا ا أخ ى ،مل ك الز
يف ح ال كثر نت ئج ال جع ف  ،وُيكر أن يتسرب يف عر ة بدن ر ونفسر شرديد ؛ وألنره
ال وج لسبل انتص ف و ع يض يف ل احل ال .
 -29ابإلش اااية إىل التوص ااية العام ااة يق اام  31للجن ااة املعني ااة ابلقض اااء علا ا التميي ااز ض ااد
املرأة/التعليااق العااام يقاام  18للجنااة حقااوق الطفاال ( )2014الصاااديي بصاافة مشااتكة
بشااأن املمايسااات الضاااية وابلنظاار إىل الغايااة  3-5م ا أهااداف التنميااة املسااتدامة حت ا
اللجنة الدولة الطرف عل ما يلي:
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تاادعيم ب ارامج التوعيااة مبااا فيهااا احلمااالت املتعلقااة مبااا يتت ا عل ا زواج
(أ)
األطف ااا وتش ااويه األعض اااء التناس االية األنثوي ااة ما ا آاثي مض اارة ابلص ااةة البدني ااة والعقلي ااة
لألطفا ويفاههم؛
(ب) تااوفري التااديي املنهجااي للمااوظفني املاادنيني واملديسااني والقضاااة واملاادعني
العا ااامني وما ااوظفي إنفا اااذ القا ااانون والعا اااملني يف احلقا اال الجتما اااعي فيما ااا يتعلا ااق ابلتعا اارف
عل ا الضااةااي املمكنااني لاازواج األطفااا وتشااويه األعضاااء التناساالية األنثويااة وإحااالتهم إىل
اخلدمات املناسبة؛
(ج) تاادعيم نظاام احلمايااة وب ارامج الرعايااة اخلاصااة ابلضااةااي الفعليااني واحملتملااني
لزواج األطفا وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية؛
( ) ضمان عدم إخضا األطفا م حاملي صفات اجلنساني إلجاراءات طبياة
أو جراحية ل لزوم هلا خال مرحلة الرضاعة أو الطفولة وكفالة الساالمة اجلسادية لألطفاا
املعني ااني واس ااتقالليتهم وحقه اام يف تقري اار مص ااريهم وتزوي ااد أس اار األطف ااا ح اااملي ص اافات
اجلنسني مبا يكفي م املشوية والدعم؛
(ه) التةقيق بفعالية يف حوادث إخضاا األطفاا ما حااملي صافات اجلنساني
للعااالج اجلراحااي أو الطااي دون احلصااو علا مااوافقتهم املسااتنرية وتااوفري ساابل النتصاااف
لضةااي هذا العالج مبا يشمل التعوي الكايف وإعادة التأهيل.

واو -البيئ ااة األسا ارية والرعاي ااة البديل ااة (امل ااواد  5وما ا  9إىل  11و )1(18و()2
و 20و 21و 25و))4(27
األطفا احملرومون م بيئة أسرية
 -30ترح اللجنة جبهود الدولة الطارف يف سابيل حتساني نظاام الرعاياة البديلاة لألطفاا
فاقاادي الرعايااة األبويااة ل ساايما بتعزيااز قااديات وكالااة الاادعم وبتشااجيع حضااانة األطفااا
الذي ل يساعهم البقااء ماع أسارهم .وماع ذلا تظال قلقاة ما أن عاددا كباريا ما األطفاا
ما زالوا يودعون يف ”مراكز اإلقامة“ وأن بع هذه املراكز يؤوي أطفاالا ما أعمااي متنوعاة
حتت سقف واحد ماا قاد يتساب يف تفااقم ضاعف األطفاا األصاغر سانا مباا يف ذلا إزاء
األطفااا األكاارب ساانا .وتوجااه اللجنااة انتباااه الدولااة الطاارف إىل املبااادئ التوجيهيااة للرعايااة
البديلة لألطفا (مرفق قراي اجلمعية العامة  )142/64وتوصيها مبا يلي:
املضااي يف اسااتعرا سياساااهتا املتعلقااة ابلرعايااة البديلااة لألطفااا احملاارومني
(أ)
م بيئتهم األسرية بغية احلد م إيدا األطفا يف مراكز اإلقامة مباا فيهاا تلا الايت تاديرها
منظمات دينية؛
(ب) ضاامان عاادم إبعاااد األطفااا ع ا أساارهم إل كةاال أخااري ل يُطبَّااق إل بعااد
إجراء تقييم مناس ملصاح الطفل الفضل وآليائه وضمان أن يكون اإليدا مناساب ا لتلبياة
احتياجات الطفل وأل يود األطفا الصغاي مع أطفا أكرب سنا يف مركز اإلقامة ذاته؛
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(ج) دع اام وتيس ااري الرعاي ااة األسا ارية لألطف ااا
األطفا الذي ل يسعهم البقاء مع أسرهم؛

وتعزي ااز نظ ااام احلض ااانة لفائ اادة

( ) وضااع إطاااي جلمااع مشاال األطفااا املنفصاالني ع ا أساارهم مااع تل ا األساار
علا ا حن ااو يراع ااي مص اااح الطف اال الفض اال وتق اادم ال اادعم النفس ااي الجتم اااعي وال اادعم
القتصادي إىل األسر عند اللزوم.

زاي -اإلعاقااة وخاادمات الصااةة األساسااية والرعايااة (املااواد  6و )3(18و 23و24
و 26و )3-1(27و)33
األطفا ذوو اإلعاقة
 -31تشا ااري اللجنا ااة إىل تعليقها ااا العا ااام يقا اام  )2006(9بشا ااأن حقا ااوق األطفا ااا ذوي
اإلعاقااة وحت ا الدولااة الطاارف عل ا اعتماااد منااوذج قااائم عل ا حقااوق اإلنسااان يف معاجلااة
مسألة اإلعاقة وحتثها كذل عل ما يلي:
تنظيم مجع البياانت املتعلقة ابألطفا ذوي اإلعاقة والعمال ماع منظماات
(أ)
األشخا ذوي اإلعاقة مب يف ذل األطفا ذوو اإلعاقة أنفسهم عل وضع نظام فعا
لتقييم اإلعاقاة وهاو أمار ضارويي لوضاع امليزانياات والسياساات والاربامج املناسابة لألطفاا
ذوي اإلعاقة؛
(ب) اعتماااد معااايري دنيااا وطنيااة بشااأن يعايااة وتربيااة األطفااا الصااغاي وبشااأن
ما ااؤهالت اإلطا اااي التبا ااوي وتدييبا ااه تكا ااون متالئما ااة ما ااع حقا ااوق األطفا ااا ذوي اإلعاقا ااة
واحتياجاهتم التعليمية؛
(ج) وضاع وتنفياذ اساتاتيجية إل ااء اإليادا يف مؤسساات الرعاياة تكفال تااوافر
القاادي الكااايف م ا الرعايااة األس ارية واجملتمعيااة البديلااة مبااا يشاامل تقاادم املساااعدة املناساابة
للوالدي لرعاية األطفا ذوي اإلعاقة؛
( ) تعزيااز تنفيااذ سياسااة التعلاايم الشااامل للجميااع يف املاادايس واختاااذ تاادابري
حمااددة لضاامان تااوفري التتيبااات التيس اريية املعقولااة للطااالب ذوي اإلعاقااة مب ا فاايهم ذوو
اإلعاقااات الذهنيااة أو النفسااية الجتماعيااة؛ وتااديي مديسااني ومهنيااني متخصصااني لتااوفري
الدعم الفردي والعناية الواجبة الكاملة لألطفا الذي يواجهون صعوابت يف التعلم؛
(ه) تنظاايم محااالت توعيااة تسااتهدف املااوظفني احلكااوميني وعامااة الناااس واألساار
م أجل مكافةة الوصام والتةياز اللاذي يتعار هلماا األطفاا ذوو اإلعاقاة وتارويج صاوية
إجيابية عنهم.
الصةة العقلية
 -32حتاايط اللجنااة علم اا ابلغايااة  4-3م ا أهااداف التنميااة املسااتدامة وتوصااي الدولااة
الطرف مبا يلي:
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املضااي يف زايدة تااوافر وتيساار خاادمات وب ارامج الصااةة العقليااة لألطفااا
(أ)
واملراهقني ل سيما لفائدة األطفا ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجري ؛
(ب) ختصااي مااا يكفااي م ا املااوايد البش ارية والتقنيااة خلاادمات وب ارامج الصااةة
العقليااة حرص ا ا عل ا أن يكااون عاادد املهنيااني املااؤهلني العاااملني يف اجملااا الطااي مب ا فاايهم
أخصائيو الط النفسي والعقلي لألطفا كافي ا لتلبية احتياجات األطفا ؛

(ج) ضاامان إج اراء فةااو شاااملة لألطفااا الااذي ُش ا ّخ لااديهم اضااطراب
نقا النتباااه أو فاارط النشاااط احلركااي والااذي تظهاار لااديهم مشاااكل ساالوكية والتأكااد م ا
عدم وصف األدوية إل كةل أخري وبعد إجاراء تقيايم فاردي ملصااح الطفال املعاين الفضال
وم أن األطفا ووالديهم مطلعاون كماا ينبغاي علا اآلاثي اجلانبياة الايت ميكا أن تانجم عا
هذا العالج الطي وعل البدائل غري الطبية.
صةة املراهقني
 -33إذ تق اار اللجن ااة جبه ااود الدول ااة الط اارف يف س اابيل ت ااوفري خ اادمات التوجي ااه وال اادعم
واملشااوية إىل الفتيااات احلواماال تالح ا بقلااق أن اإلجهااا مااا زا يعتاارب جرميااة جنائيااة يف
القانون اجلنائي ول خيضع ألي استثناءات مبا يف ذل احلالت اليت تكون فيها حياة الفتااة
احلامل أو صةتها يف خطر أو عندما يكون احلمل انجتا ع فعل إجرامي مثل الغتصاب أو
ساافا احملااايم .وإذ تشااري اللجنااة إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2003(4بشااأن صااةة امل اراهقني
ومنااوهم يف سااياق التفاقيااة وتعليقهااا العااام يقاام  )2016(20بشااأن إعمااا حقااوق الطفاال
أثناء فتة املراهقة فهي توصي الدولة الطرف مبا يلي:
وضااع وتنفيااذ سياسااة شاااملة بشااأن الصااةة اجلنسااية واإلجنابيااة للم اراهقني
(أ)
وضامان إدياج ثقافااة الصااةة اجلنسااية واإلجنابيااة يف املنااهج الدياسااية اإللزاميااة وتوجيااه ذلا
التثقيف إىل املراهقات واملراهقني عل حد سواء مع إيالء اهتمام خا للوقاية ما احلمال
املبكر واألمرا املنقولة جنسي ا؛
(ب) ضمان توافر ما يكفي ما خادمات الصاةة اجلنساية واإلجنابياة للماراهقني
ل سيما إمكانية احلصو عل وسائل منع احلمل احلديثة؛

(ج) إزال ااة ص اافة اجلرمي ااة عا ا اإلجه ااا يف مجي ااع الظ ااروف وض اامان إمكاني ااة
حصااو املراهقااات علا خاادمات اإلجهااا املااأمون والرعايااة الالحقااة لإلجهااا والتأكااد
م األخذ آبيائه يف كل احلالت وإيالئها العتباي الواج يف إطاي عملية اختاذ القراي.
سوء استعما املخديات والعقاقري
 -34حتاايط اللجنااة علم ا ا ابلغايااة  5-3م ا أهااداف التنميااة املسااتدامة وترح ا ابعتماااد
ق ااانون اإلدم ااان علا ا املخ ااديات (الع ااالج ب اادلا ما ا الس ااج ) والسياس ااة الوطني ااة للكة ااو
( )2023-2018وتوصي أبن تواصل الدولة الطرف اختاذ تدابري ما أجال التصادي لتعااطي
الكةااو واملخااديات والتبا يف أوساااط املاراهقني وذلا بساابل منهااا تزويااد األطفااا وامل اراهقني
مبعلومات دقيقة وموضوعية وتعليم املهايات احلياتية للوقاية م تعااطي العقااقري وبلاوية خادمات
متيسرة ومالئمة للشباب فيما يتعلق بعالج اإلدمان عل املخديات واحلد م أضرايه.
12

GE.19-10729

CRC/C/MLT/CO/3-6

التغذية
 -35ترح ا اللجنااة ابلتاادابري املتخااذة لتنفيااذ سياسااة األكاال الصااةي والنشاااط الباادين
لعااام  2015وتوصااي أبن تكثااف الدولااة الطاارف جهودهااا يف ساابيل تشااجيع أمناااط احلياااة
الصةية والتوعية ابلتغذية الصةية ول سيما مكافةة بدانة األطفا .
الرضاعة الطبيعية
 -36ترح اللجناة ابلسياساة وخطاة العمال الاوطنيتني للرضااعة الطبيعياة ()2020-2015
وتوصي أبن تنفذ الدولة الطرف تنفيذا كامالا املدوناة الدولياة لقواعاد تساويق بادائل لان األم
ومب ااادية املستش اافيات املالئم ااة لألطف ااا وأبن تع اازز جهوده ااا الرامي ااة إىل تش ااجيع ودع اام
الرضاااعة الطبيعيااة بطاارق منهااا تنظاايم محااالت للااتويج ملااا للرضاااعة الطبيعيااة م ا فوائااد يف
األمد الطويل ابلنسبة إىل األم والطفل وبتقدم الدعم إىل األمهات ع طريق هياكل املشوية
يف املستشفيات والعيادات.
سالمة البيئة
 -37يساوي اللجنة القلاق إزاء اآلاثي الضااية النامجاة عا ايتفاا مساتوى تلاوث اهلاواء يف
الدول ااة الط اارف ل س اايما التل ااوث الن اااجم عا ا النق اال ال ااربي ابلنس اابة إىل املن ااا وص ااةة
األطفا  .وإذ حتيط اللجناة علماا ابلغاياة  9-3ما أهاداف التنمياة املساتدامة فهاي توصاي
الدولة الطرف مبا يلي:
ضمان الفعالية يف تنفيذ إطايهاا التنظيماي والتعجيال بتنفياذ خطاط خلفا
(أ)
مستوايت تلوث اهلواء مبا يف ذل اخلطة الوطنية لنوعية اهلاواء ل سايما يف املنااطق القريباة
م املدايس واألحياء السكنية؛
(ب) جعا اال حقا ااوق األطفا ااا ومشا ااايكتهم يف صا ااميم الس ا اتاتيجيات الوطنيا ااة
والدولية للتكيف مع تغري املنا والتخفيف م حدته.

حاء -التعليم والتفيه واألنشطة الثقافية (املواد م  28إىل )31
التعليم مبا يف ذل التديي والتوجيه املهنيان
 -38إذ ق اللجن جب الدول الطر ف يف سرب ل خفرض حر ال التسر ب ر املد سر بعرد
إكم ل التعل م اإلجب يف س الس س عش  ،والتصرد لتسرلط األقر ان يف املردا  ،وإ ر ج
األطفر ل لتمسر اللجر والالجئررن يف التعلر م العر  ،الحر بقلر أن األطفر ل املستضررعفن
وامل مشررن ،ك ألطف ر ل لتمس ر اللجر والالجئررن وامل ر ج ي واألطفر ل ذو اإلع ق ر  ،ر زال ر ا
ي اج ر ن ح ر اجز ع ر ق حص ر هلم علررى عل ر م ج ررد ،وذل ر ألسررب ب ن ر التررأخر يف سررج ل
طلبر ر اللجر ر أو ع رردم ر ر اف الرت بر ر الت سر رري املعق لر ر لألطفر ر ل ذو اإلع قر ر يف امل رردا
الع ي ر  .واللجن ر نشررلل أيض ر إزا ظ ر ه سررلط األق ر ان والتسررلط عرررب اإلنرتن ر  ،اخررل الب ئ ر
املد س وخ ج .
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 -39حت اايط اللجن ااة علما اا ابلغ ااايتني  5-4و-4أل ااف ما ا أه ااداف التنمي ااة املس ااتدامة
وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
اختااذ التاادابري الالزماة لتةسااني إمكانياة احلصااو علا التعلاايم ونوعياة هااذا
(أ)
التعليم ل سيما يف حالة األطفا املستضعفني واملهمشاني مثال ملتمساي اللجاوء والالجئاني
واملهاااجري واألطفااا ذوي اإلعاقااة وإضاافاء ااج قااائم عل ا حقااوق اإلنسااان عل ا النظااام
التعليمي برمته ليكون أكثر مشولا ويدعم تطلعات مجيع األطفا ؛
(ب) املضااي يف تعزيااز وختصااي املااوايد البشارية والتقنيااة واملاليااة الكافيااة لتنفيااذ
إطاي استاتيجية التعليم ()2024-2014؛ ويصد هذا اإلطاي وتقييمه؛
(ج) مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ بارانمج الاتعلم الباديل واملضاي يف تعزياز
التديي املهين اجليد لتدعيم مهايات األطفا والشباب ل سيما املنقطعني ع الدياسة؛
( ) تدعيم التدابري الرامية إىل مكافةة التسالط وإذكااء الاوعي آباثيهاا الضااية
بتكيااز خااا عل ا مكافةااة التساالط عاارب اإلنتناات وذل ا بساابل منهااا ضاامان الفعاليااة يف
تنفيذ برانمج املدايس اآلمنة وختصي ماا يكفاي ما املاوايد البشارية والتقنياة واملالياة لشاعبة
سالمة الطفل ووحدة مكافةة التسلط؛
(ه) تنقي املناهج واملنهجية التعليمية لزايدة التكيز عل قيمة التعليم والتفكري
النقدي وقبو الختالف واإلقبا عل التنو وبناء اللةمة الجتماعية.
التثقيف يف جما حقوق اإلنسان
 -40توص ااي اللجن ااة أبن تض ااع الدول ااة الط اارف وتنف ااذ خط ااة عم اال وطني ااة للتثقي ااف يف
جما حقوق اإلنساان عماالا ابلتوصايات الاوايدة يف إطااي الاربانمج العااملي للتثقياف يف جماا
حقوق اإلنسان.

طاء -تاادابري احلمايااة اخلاصااة (امل اواد  22و 30و 32و 33و 35و 36و(37ب)(-د)
وم  38إىل )40
األطفا املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -41ح اللجنر ابلتردابر التشر يع والس سر املت رذ لتحسرن الضرم ة واإلجر ا ا
املتعلق ر ابألطف ر ل لتمس ر اللج ر والالجئررن وامل ر ج ي  ،ثررل التعررديال املدخل ر علررى ق ر ن ن
اهلج يف ع م  2015واعتم اسرتا ج استقب ل لتمس اللج وامل ج ي غر الشر ع ن يف
عر م  .2016و الحر اللجنر بتقرردي أن الدولر الطر ف وضررع حرردا يف عر م  2015ملم س ر
االحتج ز التلق ئ مللتمس اللج والالجئن ،مب ف م األطف ل .كم ح مبنح األطف ل غر
املشم لن ابحلم ي اإلنس ن امللقت  .ب د أن اللجن يسر و ه
املصح بن بذوي م صف األش
قل شديد لألسب ب الت ل
يس ر ررجل أتخ ر ررر يف اإلذن إبن ر رزال امل ر ر ر ج ي والالجئ ر ررن املنق ر ررذي  ،مب ر ر فر ر ر م
(أ)
األطف ل ،يف أق ب ك ن آ  ،يرتك م ع لقن يف البح  ،ويل إىل ف قم أوجه ضعف م؛
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(ب) ال يق ر م إج ر ا ق ر م الس ر علررى ختصص ر تعررد  ،و جررد نق ر ئص تعل ر
ص ر ح الطفررل الفضررلى واالسررتف ر
ابلشررف ف واالسررتقالل و ع ررن األوص ر و طب ر ب ر
ق ين الش ؛
(ج) يفتق ر نظ ر م ال ص ر ي علررى األطف ر ل غررر املصررح بن إىل ر يكف ر ر امل ر ا
املص ر ح ويع قررل
البش ر ي والتقن ر وامل ل ر  ،وال يتسررم ابسررتقالل ك ر ف ،ر قررد يفض ر إىل ع ر
ص ح الطفل الفضلى؛
ر زال ر الل ر ائح املتعلق ر ابسررتقب ل لتمسر اللج ر يف إط ر ق ر ن ن الالجئررن
()
ررنص علررى إ ك ن ر احتج ر ز لتمسر اللج ر والالجئررن ر األطفر ل ابعتب ر ذل ر حررال أخ ررا
مب ج امل  ،)1(14وإيدا األطف ل غر املصح بن الب للن س الس س عش فم ف ق يف
اكز إي ا لتمس اللج الكب  ،مب ج امل 15؛
(ه)
و يقرتن بذل

ال ي ررنظم القر ر ن ن وضر ر احلم ير ر اإلنسر ر ن امللقتر ر لألطفر ر ل غ ررر املص ررح بن،
حق ق واستحق ق .

 -42تشا ااري اللجنا ااة إىل تعليقها ااا العا ااام يقا اام  )2005(6بشا ااأن معاملا ااة األطفا ااا غا ااري
املصااةوبني واملنفصاالني ع ا ذويهاام خااايج بلاادهم األصاالي وإىل التعليقااات العامااة يقاام 3
ويقاام  )2017(4للجنااة املعنيااة حبمايااة حقااوق مجيااع العمااا املهاااجري وأفاراد أساارهم/يقم 22
ويق اام  )2017(23للجن ااة حق ااوق الطف اال الص ااادية بص اافة مش ااتكة فيم ااا يتعل ااق حبق ااوق
اإلنسان لألطفا يف سياق اهلجرة الدولية وحت الدولة الطرف عل القيام مبا يلي:
مواصلة استعرا القوانني واللاوائ والسياساات واملمايساات ذات الصالة
(أ)
للتأكا ااد م ا ا أ ا ااا ل ختلا ااق أو تفا اااقم أو تزيا ااد أوجا ااه ضا ااعف ملتمسا ااي اللجا ااوء والالجئا ااني
وامله اااجري م ا ا األطف ااا وذل ا ا بس اابل منها ااا تطبيا ااق ااج قا ااائم علا ا حقا ااوق اإلنسا ااان
ومستجي للمنظوي اجلنساين واإلعاقة ومرا للس وللطفل؛
(ب) تنفيا ااذ بروتوكا ااو موحا ااد بشا ااأن أسا ااالي حتديا ااد الس ا ا يكا ااون متعا اادد
التخصص ااات وحي ااتم حق ااوق الطف اال ول يس ااتخدم إل يف ح ااالت الشا ا اجل اادي يف السا ا
املزعومااة وأيخااذ يف العتباااي األدلااة املسااتندية وغريهااا م ا أشااكا األدلااة املتاحااة ويكفاال
إمكانية اللجوء إىل آليات الطع الفعالة؛
(ج) ضمان أن يُعهد ابألطفاا غاري املصاةوبني إىل وصاي خمات يتةلا ابخلاربة
الالزمة ول خيضع ألي تضايب حمتمل يف املصاح وذل فوي وصاوهلم إىل احلادود وضامان
تطبيق إجراءات حتديد املصاح الفضل يف مجيع مراحل إجراءات اللجوء الوطنية؛
( ) معاجلااة حااالت األطفااا الالجئااني وملتمسااي اللجااوء مب ا فاايهم األطفااا
غري املصةوبني معاجلة إجيابية وإنسانية وسريعة بغية إجياد حلو دائمة وضمان احتام مبادأ
عدم الرد احتاما ا كاامالا وتيساري وصاو األطفاا احملتااجني إىل احلماياة الدولياة إىل إجاراءات
اللجوء متاشيا مع املواد  6و 22و 37م التفاقية؛
(ه) ضمان إبال هيئات محاية الطفل عل وجه السرعة وتكليفها ابملشايكة يف
إجراءات حتديد مصاح الطفل الفضل حاا وصاو طفال غاري مصاةوب بذوياه أو منفصال
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عاانهم إىل الدولااة الطاارف وفقاا للقااانون الاادويل وذلا بساابل منهااا تااديي مااوظفي احلاادود
فيما يتعلق حبقوق الطفل واإلجراءات املراعية للطفل؛
(و) حظاار احتجاااز األطفااا املهاااجري والالجئااني وملتمسااي اللجااوء مبوج ا
ن قانوين وضمان تنفيذ ذل احلظر القاانوين يف الواقاع العملاي والتأكاد ما إاتحاة بادائل
فعالة لالحتجاز بغية متكني األطفا م البقاء مع أسرهم و/أو األوصياء عليهم يف ساياقات
جمتمعية غري حبسية مبا يتماش ومصاحلهم الفضل ؛
(ز) إي ااالء األولوي ااة لنق اال األطف ااا ملتمس ااي اللج ااوء وأس اارهم خ ااايج مراف ااق
السااتقبا األويل علا الفااوي واعتماااد خيااايات دائمااة ومسااتدامة إلعااادة تااوطني الالجئااني
ل سيما األطفا وأسرهم؛
(ح) حتوياال سياسااة ماان األطفااا غااري املصااةوبني احلمايااة اإلنسااانية املؤقتااة إىل
ق ااانون لض اامان محاي ااة حق ااوقهم ومص اااحلهم الفض اال ح ااى إذا مل يتب ااني أ اام يف حاج ااة إىل
محاية دولية.
البيع والجتاي والختطاف
 -43إذ تالح اللجنة أن أضعف األطفا وأكثرهم هتميش ا مب فايهم ملتمساو اللجاوء
وامله اااجرون والالجئ ااون معرض ااون بص اافة خاص ااة خلط اار الجت اااي هب اام ألغا ارا الس ااتغال
اجلنسااي أو القتصااادي توصااي ابإلشاااية إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2011(13بشااأن حااق
الطفل يف التةاري ما مجياع أشاكا العناف وابلنظار إىل الغاياة  2-16ما أهاداف التنمياة
املستدامة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
دمج منظوي شامل حلقوق الطفل يف خطوط العمل املقبلة ملكافةاة الجتااي
(أ)
ابألطفا بتكيز خا عل أضعف األطفا وأكثرهم هتميش ا؛

(ب) اسااتعرا آليااة إحالااة الضااةااي واإلج اراءات التشااغيلية املوحاادة وإنشاااء
آلي ااات مالئم ااة ومنس ااقة لتةدي ااد ومحاي ااة األطف ااا ض ااةااي الجت اااي والس ااتغال اجلنس ااي
مبا يشمل تقاسم املعلومات املنهجي والسريع بني املسؤولني املعنيني؛
(ج) املضي يف تعزيز قديات موظفي الشرطة وحرس احلدود والعاملني يف احلقال
الجتماعي عل حتديد األطفا ضةااي الجتاي ومحايتهم؛
( ) اإلسرا يف مالحقة وحماكمة املشتبه يف تويطهم يف الجتاي ابألطفا وتوقيع
العقوابت الواجبة عل اجلناة وضمان النتصاف وإعادة التأهيل لكل طفل ضةية.
إداية شؤون قضاء األحداث
 -44إذ ح اللجنر بتعرديل املر  )1(35ر القر ن ن اجلنر ئ  ،الرذ ي فر سر املسرلول
العم  ،فإ :ظل قلق لألسب ب الت ل ؛
اجلن ئ لألطف ل إىل ال ابع عش
(أ)
ع ل الكب ؛
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(ب) إخضر األطفر ل املرتاوحر أعمر هم بررن  16سررن و 18سررن للقر ن ن اجلنر ئ
واحمل كم اجلن ئ للكب ؛
(ج)

احتج ز األطف ل يف بعض احل ال يف اكز احتج ز

الكب ؛

ج ه هتم اإل ه ب إىل األطف ل الذي يمدعى اختط ف م السف ن الري أنقرذهتم
()
قب لر ر ر ر السر ر ر ر احل الل ب ر ر ر ر يف آذا  /ر ر ر ر  2019وحمر ر ر ر كمت م يف حمكمر ر ر ر القضر ر ر ر ولر ر ر ر س يف
حمكم ر األحررداث؛ وإيررداع م يف بداي ر األ ر يف وحررد األ ر املشررد بسررج الكب ر يف ف ر
ك ا ين اإلصالح ؛
(ه)

عدم نف ذ األحك م الق ئم املتعلق ببدائل سل احل ي نف ذا ك ال.

 -45تشااري اللجنااة إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2007(10بشااأن حقااوق الطفاال يف قضاااء
األحداث وحت الدولة الطرف عل جعل نظام قضاء األحداث فيهاا متساق ا متاام التسااق
ماع أحكااام التفاقيااة وغريهااا ما املعاايري ذات الصاالة .وإذ تااذكر اللجنااة بتوصااياهتا السااابقة
فإ ا حت الدولة الطرف عل ما يلي:
إعااادة النظاار يف تشاريعاهتا لضاامان معاملااة مجيااع األطفااا دون سا الثامنااة
(أ)
عشاارة بصاافتهم أطفااالا وإحااالتهم إىل نظااام قضاااء األحااداث إن هاام خااالفوا القااانون مبااا يف
ذل احلالت اليت يكون فيها األطفاا متهماني ماع كبااي؛ واملضاي يف تقيياد مادة واساتخدام
احتجاز األطفا يه احملاكمة؛
(ب) ض اامان ع اادم اللج ااوء إىل الحتج اااز إلّ كة اال أخ ااري وألقص اار م اادة زمني ااة
ممكنة وإعادة النظر فيه ابنتظام بغر وقفه؛
(ج) ضمان فصل األطفا احملتجزي ع الكباي يف احلاالت الايت ل ميكا فيهاا
تفادي الحتجاز وضمان توافق ظروف الحتجاز مع املعايري الدولياة ل سايما فيماا يتعلاق
ابحلصو عل التعليم واخلدمات الصةية؛
( ) تشجيع التادابري غاري القضاائية مثال التةويال والوسااطة واملشاوية يف حالاة
األطفاا املتهمااني جبارائم جنائيااة وحيثمااا أمكا تشااجيع تطبيااق عقااوابت غااري حبسااية علا
األطفا مثل السرا حتت املراقبة أو اخلدمة اجملتمعية.
متابعااة املالحظااات اخلتاميااة للجنااة وتوصااياهتا السااابقة بشااأن تنفيااذ الربوتوكااو الختيااايي
املتعلق ابشتاك األطفا يف املنازعات املسلةة
 -46أتس ررف اللجنر ر ل ررنقص املعل ر ر املقد ر ر عر ر نف ررذ الحظ هتر ر اخلت ر ر الصر ر
ع ر م  )CRC/C/OPAC/MLT/CO/1( 2006بشررأن التق ي ر األويل للدول ر الط ر ف املقرردم مب ج ر
الربو ك ل االخت ال ف ق حق ق الطفل بشأن اشرتا األطف ل يف املن زع املسلح .

يف

ايء -التصديق عل الربوتوكو الختيايي املتعلق إبجراء تقدم البالغات
 -47توصي اللجنة الدولة الطارف ابلتصاديق علا الربوتوكاو الختياايي املتعلاق إبجاراء
تقدم البالغات سعيا إىل املضي يف تعزيز إعما حقوق الطفل.
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كاف -التصديق عل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 -48توصا ااي اللجنا ااة أبن تنظا اار الدولا ااة الطا اارف يف التصا ااديق عل ا ا التفاقيا ااة الدوليا ااة
حلماي ااة حق ااوق مجي ااع العم ااا امله اااجري وأفا اراد أس اارهم س ااعي ا إىل املض ااي يف تعزي ااز إعم ااا
حقوق الطفل.
 -49وحت ّ اللجنة الدولاة الطارف علا الوفااء ابلتزاماهتاا املتعلقاة بتقادم تقريرهاا مبوجا
الربوتوكااو الختيااايي لتفاقيااة حقااوق الطفاال بشااأن بيااع األطفااا واسااتغال األطفااا يف
البغاء ويف املواد اإلابحية وهو تقرير أتخر تقدميه منذ  28تشري األو /أكتوبر .2012

لم -التعاون مع اهليئات اإلقليمية
 -50توصااي اللجنااة أبن تتعاااون الدولااة الطاارف مااع جملااس أويواب عل ا تنفيااذ التفاقيااة
وغريها م صكوك حقوق اإلنسان يف الدولة الطارف ويف الادو األعضااء يف جملاس أويواب
عل حد سواء.

يابعا -التنفيذ واإلبال
ألف -املتابعة والنشر
 -51توصي اللجناة الدولاة الطارف ابختااذ مجياع التادابري املالئماة لضامان التنفياذ الكامال
للتوصيات الوايدة يف هذه املالحظات اخلتامية .وتوصاي اللجناة أيضاا إباتحاة التقريار اجلاامع
للتقااايير الدوييااة م ا الثال ا إىل السااادس والااردود الكتابيااة عل ا قائمااة املسااائل وهااذه
املالحظات اخلتامية عل نطاق واسع بلغات البلد.

ابء -اآللية الوطنية لإلبال واملتابعة
 -52توصي اللجنة الدولة الطرف إبنشاء آلياة وطنياة لتقادم التقاايير واملتابعاة ابعتبايهاا
هيئااة حكوميااة دائمااة مكلفااة بتنساايق وإعااداد التقااايير الاايت تقاادَّم إىل آليااات حقااوق اإلنسااان
الدوليااة واإلقليميااة وابلعماال معهااا وبتنساايق ويصااد أعمااا املتابعااة والتنفيااذ عل ا الصااعيد
ال ا ااوطين لاللتزام ا ااات التعاهدي ا ااة والتوص ا اايات أو القا ا ارايات الص ا ااادية عا ا ا ه ا ااذه اآللي ا ااات.
وتشاادد اللجنااة علا ضااروية اسااتمراي تقاادم الاادعم املناسا هلااذه اهليئااة عا طريااق تزوياادها
مب ااوظفني متف اارغني وض اامان ق ااديهتا علا ا التش اااوي ابنتظ ااام م ااع املف ااو املع ااين ابألطف ااا
ومع اجملتمع املدين.

جيم -التقرير املقبل
 -53تاادعو اللجنااة الدولااة الطاارف إىل تقاادم تقريرهااا الاادويي السااابع حبلااو  29تشاري
األو /أكتوبر  2024وإىل تضمينه معلومات عا متابعاة هاذه املالحظاات اخلتامياة .وينبغاي
أن ميتثاال التقرياار للمبااادئ التوجيهيااة املنسااقة لتقاادم التقااايير اخلاصااة مبعاهاادة بعينهااا الاايت
اعتمدهتا اللجنة يف  31كانون الثاين/يناير  (CRC/C/58/Rev.3) 2014وينبغي أل يتجااوز
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عاادد كلماتااه  21 200كلمااة (انظاار ق اراي اجلمعيااة العامااة  268/68الفقاارة  .)16ويف
حا جتااوز عادد كلماات التقريار املقادَّم احلاد األقصا املنصاو علياه سايُطل إىل الدولاة
الطاارف أن تقلّ ا حجمااه عم االا ابلق اراي السااالف الااذكر .وإذا تعااذي عل ا الدولااة الطاارف
مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فل ميك ضمان ترمجته كي تنظر فيه هيئة املعاهدة.
 -54وت اادعو اللجن ااة أيضا ا ا الدول ااة الط اارف إىل تق اادم وثيق ااة أساس ااية حمدث ااة ل يتج اااوز
عدد كلماهتا  42 400كلمة وفقا ملتطلبات الوثيقة األساسية املوحادة الاوايدة يف املباادئ
التوجيهياة املنسااقة لتقاادم التقاايير مبوجا املعاهاادات الدوليااة حلقاوق اإلنسااان مبااا يف ذلا
املب ا ا ااادئ التوجيهي ا ا ااة لتق ا ا اادم وثيق ا ا ااة أساس ا ا ااية موح ا ا اادة وواثئ ا ا ااق خاص ا ا ااة مبعاه ا ا اادات بعينه ا ا ااا
(انظر  HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األو ) والفقرة  16م قراي اجلمعية العامة .268/68

GE.19-10729

19

