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لجنة حقوق الطفل

المالحظ ااال الميا ا ااة الميالق ااة ا اااليقلتل الج ااا لليق ااا تل الدو ت ااة ا ا
الثاني إلى اللاا لزا باا*
أولا -قد ة
يف نيف ر ر ررإ يف ر ر ررين
 -١نظر ر ررنة يف التر ر ررا ع يف تقنرر ر ررن يف ر ر ررين إ اتقر ر ررينبرن يف برر ر ررا ر ر ر يف ر ر ررين
) (CRC/C/ZMB/2-4ع جاسررت ين ( 2090 2088يفنظررن  )2090 CRC/C/SR.2088يفملعقررتي ن
ع  22كرريننتل يف ين ارتررينرن  ،20١6يفعتم ر ة يفملاحظررينة يفخلتين ررا يف تين ررا ع جاسررت ين 2١04
(يفنظن  )CRC/C/SR.2104يفملعقتية ع  29كيننتل يف ين ارتينرن .20١6
يف نيف إ ا ا يف طنف،
نحب يف التا تق مي يف تقنرن يف ين إ اتقينبرن يف برا يف ين
-2
يف يت أ ينحت ف مين أفضل حلين ا حقتق يف طفل ع يف ا يف طنف ،حت ط عامين ين ني ي يفخلط ا عار
قينئمررا يفملسررينئل ( ،)CRC/C/ZMB/Q/2-4يف رريت اقت ررين ع رررتر يفحل رتيفب . عررن يف التررا ع ر ق ر رن ين
ا يف طنف يف نف إ يفملستتى يفملتع ي يف قطينعينة. 
احتيفب يف تينء يف ذي أجن ه إ ف يف

ثاناا -تدااال المياااة اليي اتمذتها الدولة الطلف واليقدم الذي أحلزته
-٣

نحب يف التا ين تص رق عا يف صكتك يف تين ا أ يفالنضمينر

ين:

(أ) يف فينق ررا ال رريني ش ر ل محينر ررا يفألطف ررين يف تع ررين ل ع جم ررين يف ت رري عا ر يف ص ررع
يف يل ،ع عينر 20١5؛

( ) يف فينق ررا ال رريني ش ر ل يف تيفنررب يفمل ن ررا اختطررينف يف ر يل ألطفررين  ،يفنضررمت

ين ع عينر 20١4؛
__________

*

يفعتم هتين يف التا ع ي بهتين يفحلينيرا يف س عن ( 29-١١كيننتل يف ين ارتينرن .)20١6
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(ج) يفال فينق ررا يف


عا ين ع عينر 20١١؛
(ي)

ررا حلمينر ررا مج ررإ يفألشر ر ين

يف فينق ا حقتق يفألش ين

ر ر يفالختف ررينء يف قس ررني ،صر ر قت

ذ ي يفإلعينقا ،ص قت عا ين ع عينر 20١0؛

(ه) ن تكررت يفمل ررينق يفألفنرق ر حلقررتق يفإلنسررينل يف شررعت يفملتعاررق قررتق يفمل رنأة ع
أفنرق ين ،ص قت عا ه ع  2أرينبا ينرت .2006
-4

حت ط يف التا عامين إ يف تق رن ينعتميني يف ت يف ري يف تشنرع ا يف تين
(أ)

-5

ا:

يف قيننتل بقم  2عينر  20١6ش ل ( ع رل) يستتب زيف ين؛
ذ ي يفإلعينقا؛

( )

يف قيننتل بقم  6عينر  20١2ش ل يفألش ين

(ج)

يف قيننتل بقم  2٣عينر  20١١ش ل يف تعا م؛

(ي)

يف قيننتل بقم  ١عينر  20١١ش ل كينفحا يف عتف يف قينئم عا نتع يف تس؛

(ه)

يف قيننتل بقم  ١١عينر  2008ش ل كينفحا يفإلجتينب ين شن.

نحب يف التا أرضين ين ت يف ري يفملؤسس ا يف س ينسين ا يف تين ا:
(أ)

يفخلطا يفإلمنينئ ا يف تطت ا يف سينيسا افرتة  ،20١5-20١١ع ش ينطافربيفرن 20١١؛

( )

خطا يف عمل يف تطت ا يفملتقحا يف س ينسا يف تطت ا يفخلينصا ين طفل ،ع عينر .2009

ثالثا -دواعي القلق اللئاساة

واليوصاال

ألف -تدااال الينفاذ الاا ة (المواد  4و 42و 6(44
))


للجنة
اليوصاال السااقة
 -6توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف ااتمااا لما ا الياادااال الااالو تة لينفاااذ توصااااتها
السااقة اليي قد يها في عام  (CRC/C/15/Add.206) 2003واليي لم تُ َّنفذ ااد أو لم تُ َّنفذ
االقااد الفااافي ول ساااما تلاام الميالقااة اال الااة إلااى اعيماااد وتنفاااذ الي التاال المي االة
االطفل و ف الس الدناا للمسؤولاة الجنائاة إلى سيوى قبول دولا ا والي دي ل تفاا
ادل عمال اطففاال فاي البلاد وتنفااذ حظال زواا اطففاال فاي المما ساة الاملااة وإنهاا
الانااف والسااياالل الجنسااي امااا فااي لاام إتااذا اطففااال وإ مااالهم وسااو اااا ليهم فااي
زا باا والنظل في الي دتق على عدد ال فوك الدولاة ل قوق اإلنسان.
الي

لتاال 

نحب يف التا ينعتميني قيننتل عرينر  20١6شر ل ( عر رل) يسرتتب زيف رين نيفجعرا يفسرتعنيف
-٧
مج إ يف تشرنرعينة يف قرتيفنن يف عنف را يفملتصراا ين طفرل ر خرا ترا طرترن يف قريننتل ع زيف رين .احر
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عتم ر ع ر  .ش ررعن أرض ررين ررين قاق ألل يف ررا
أل يفحلك ررم يفملتعا ررق ق ررتق يف طف ررل ع يف س ررتتب و رع ي
يف طنف و س ع ع مج إ يف تغ رييفة يف تيفبية ع يف تشنرعينة يفملتعاقا ينألطفرين يف ريت يفستعنهرت ين ترا
طترن يف قيننتل ع زيف ين.
-8

وت ث اللجنة الدولة الطلف على القاام اما

تلي:

(أ)

تنفاذ قانون (تادتل) الدسيو الجدتد؛

(ب)

اعيماد شلعة ال قوق؛

(ا)

تفثاف لهود ا اللا اة إلى اعيماد قانون شا ل

لألففال؛ 

(د) تازتز لهود اا اللا ااة إلاى تنفااذ تنقا اال لجناة تطاوتل القاانون فاي زا بااا
و وا ة الي لتاال والقوانا الالفاة القائمة أحفام التفاقاة.
السااسال والسيلاتاجاال ال ا


لة

نحررب يف التررا تتق ر ا خطررا يف عمررل يف تطت ررا يف س ينس را يف تطت ررا اطفررل ( )2009كت ررين
-9
ال يف شعن ين قاق زيفء ين را :
(أ)

ع ر يفعتميني شن ع قيننتل يف طفل ع ع ؛

( ) عر ر عمر م يف س ينسررا يف تطت ررا اطفررل عر ر تف ررذ ين كررذ ع عر ر هررإ خطررا
يف عمل يف تطت ا ع ر ختص ص يفن ا هلين؛
صررمم
(ج) ع ر ر ر ء يف عمررل ع ر ينجتمينعررينة يف فنرررق يفالستشررينبي اقطررينع ،يف ررذي ع
الستعنيف طنرقا تف ذ يف ربيف ج يفملتصاا ين طفل؛
(ي) عر ر جررتي عات رينة كينف ررا عر نتررينئج يفخلطرا يفإلمنينئ ررا يف تطت را يف سينيسررا عر ر
هإ أي خطا امتين عا.
 -١0وتفل اللجنة توصايها السااقة
الطلف على القاام اما تلي:

(CRC/C/15/Add.206

الفقلة  )10وت ث الدولاة

لو قانون الطفل؛

(أ)

اعيماد

(ب)

تامام وتنفاذ السااسة الوفناة للطفل واعيماد خطة الامل الوفناة؛

(ا) تااوفال ااا تففااي ا المااوا د الب التة واليقناااة والمالاااة فااالا عا
صد فاالة ألل تنفاذ السااسة الوفناة للطفل وخطة الامل الوفناة؛

لاااال

(د) لم المالو ال ع نيائج المطاة اإلنمائااة الوفنااة السادساة فاماا تيالاق
الفاه اطففال ونمائهم واإلاالغ ع النيائج في تقلتل ا الدو ي المقبل.
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الينساق

 -١١حتر ط يف التررا عامررين ينملشررين بيفة يف ينبرررا ر أجررل نشررينء يفخلاررس يف ررتطي خلر ينة يف طفررل
ين تي يفمل ذ ا تلتب يفالزي يفج ا ع تسر ق يفألنشرطا كت رين ال ر يف قاقرا ألل شرنعا يفحلقرتق
عتم عر  .شرعن يف الترا رين قاق كرذ ع
شن ع قيننتل يف طفل أحكين مين يفملتعاقا ين تتس ق و ع ي
زيفء ع ر هتح الرينة يف تزيفبيفة يفملسؤ ا ع تف ذ يفال فينق ا.
 -١2وتوصي اللجنة الدولة الطلف اأن تيأكد أن المجلس الاوفني لماد ال الطفال
تؤدي وظائفه كا لة وأنه تيلقى ا تففي الموا د الب لتة واليقناة والمالاة لانساق افاالااة
لما اطن طة الميالقة اينفاذ التفاقاة .وتوصي اللجناة الدولاة الطالف كاذلم ااأن تو ا
ولتال الوزا ال المسؤولة ع تنفاذ التفاقاة.

تم اص الموا د
صصررا اررتزيفبيفة يف قطينع را يف رريت تعين ررل ررإ يفألطفررين
 -١٣احر يف التررا أل يفالعتمررينييفة يفمل ة
ق ر زيفية ع يفمل يفن ررا يف تطت ررا أل يفخلط ررا يفإلمنينئ ررا يف تطت ررا يف سينيس ررا نك ر عا ر قط ررينع يف ص ررحا
يف تعا م ،كت ين شعن ين قاق ألل يف تقرينبرن ف ر ر ل نفقرينة يف قطرينع يفالجتمرينع كيننرت أقرل ر
يفمل يفن را يفمل صصررا .رسررين ب يف التررا يف قارق كررذ ع زيفء يف تقررينبرن يف رريت ف ر ينسررتمنيفب يف فسرريني ،يف ررذي
رؤثن سا ين عا يفملتيفبي يفحمل ية أصا يفمل صصا تع ر محينرا حقتق يف طفل.
 -١4توصي اللجنة الدولة الطلف اأن تلاعي عناد اليمطاال لمازانااتهاا فاي المسايقبل
اليوصاااال اليااي قااد يها اللجنااة فااي تااوم المناق ااة الاا ااة فااي عااام  2007ا ااأن لالمااوا د
المم ة إلعمال حقوق الطفل  -سؤولاال الدولل واالي دتد ا تلي:
ال االإ إلااى أق ااى حااد مفا علااى تم اااص ااا تففااي ااوا د المازاناااة
(أ)
لألففااال وفقا ا للمااادة  4ا التفاقاااة ول ساااما زتااادة المازاناااة واإلنفاااق علااى القطاعااال
الليماعاة اليي تسيفاد نها اطففال؛
(ب) ت دتااد انااود اساايلاتاجاة فااي المازاناااة لألففااال الم االو ا أو الاااافا
ا فل خاإ ( ثل أففال ال وا ) الذت قد ت يالون إلى اتما تدااال اليماعاة إتجاااة
واليأ ّكد حماتة تلم البنود حيى في ظالوف اطز اة القي اادتة أو الفاوا ط الطبااااة أو
غال لم حالل الطوا ئ؛
(ا)
الاام ل ساما

اامان و ا المازاناااة علااى أسااس شاافافة وت ااا كاة ع ا فلتااق ال ااوا
اطففال وكفالة سا لة السلطال الم لاة على ن و ناسب؛

(د) اتماا تادااال فو تاة لمفاف اة الفسااد وتازتاز القاد ال المؤسسااة لف افه
والي قاق فاه و اكمة لتفباه افاالاة.
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لم الباانال
 -١5نحررب يف التررا ررظطاق نظررينر يفملعات ررينة يفإلييفبرررا يفملتعاقررا ينألرتررينر يفألطفررين يف ضررعفينء ع
زيف ين ) (ZOMISحت ط عامين ينعت يفر يف ا يف طنف نشرينء قينعر ة يننرينة طت را شر ل يفألطفرين ،
يف سرركينل يفملتضررنبر ر فررري
ينالشررتيفك ررإ تظمررا يفأل ررم يفملتحر ة اطفت ررا يفحترريني يف تصررت
نق ررص يفملتينع ررا يف شر رنراايفإلر ز ين تتم ررا يفملتكين ا ررا يف ر ر عم .كت ررين ع ررن جمر ر ييف عر ر قاق ررين زيفء
يفالفتقررينب يفملعات ررينة عر ر يف قر بة عار يفحلصررت عار يننررينة صررتفا عر يفألطفررين ع عظررم
يفخلينالة يف يت شما ين يفال فينق ا يفالفتقرينب يفمل ارع عتره يفملرتيفبي يفخلرربة يف تقت را يف رن يف ط رن تارف
نظم يفملعات ينة يفإلييفبرا يف قينئما عا أسين قطينع .
 -١6ت ج اللجنة الدولة الطلف على إن ا قاعادة اااناال وفنااة اادعم ا شالكائها
وتزوتااد ا امااا تففااي ا المااوا د الب التة واليقناااة والمالاااة واساايمدام الباانااال المجماااة
والم للاة كأسااات ليقااام اليقاادم الم الز فااي إعماال حقااوق الطفال والمساااعدة علاى و ا
سااسال والا ج تهادف إلاى تنفااذ التفاقااة .وتوصاي اللجناة الدولاة الطالف ااأن تففال أن
المالو ال المجمااة تياام أحادط البااناال ماا تياا ت انافها وت لالهاا ا اأن فائفاة
واساة الفئال الااافة اما في لم اطففاال الفقالا وأففاال ال اوا واطففاال وو
اإلعاقااة واطففااال الاااا لون .وتوصااي اللجنااة الدولااة الطاالف أتا اا اااأن تأخااذ فااي العيبااا
اإلفااا المفااا امي والمنهجااي الااوا د فااي تقلتاال فو اااة اط اام المي اادة السااا اة ل قااوق
اإلنسا ااان المانا ااون ل ؤش ا الال حقا ااوق اإلنسا ااان :دلاا اال للقاا ااات والينفاا ااذل عنا ااد ت دتا ااد
المالو ال اإلح ائاة ولماها ون ل ا.

المسيقل
اللصد
 -١٧نحب يف التا ظنشرينء فتهر ا شرؤ ل يف طفرل ع عرينر  2009كت رين شرعن رين قاق زيفء
يف تقينبرن يف ريت ف ر ر ل يفملفرت يف رر و رع ةرن عر ع أل فعين را قر بة يفملفتهر ا در ي ينل سر ب
نقص يفملرتيفبي يف شرنرا يف تقت را يفملين را ،فضرا عر هرعف يف رتع يف عرينر تجتي رين الرت رين .رسرين ب
يف التررا يف قاررق أرضررين زيفء ع ر ر رتيففن عات ررينة ع ر أنشررطا فته ر ا شررؤ ل يف طفررل ،ررين ع ذ ررع
عات ينة ع آ ا د ية نص حقتق يف طفل ميكت ين أل تاق شكين ى يفألطفين حتقق ف ين
عين ين طنرقا نيفع ظن ف م.
 -١8وتوص ااي اللجن ااة الدول ااة الط االف اا اأن تا ااا دون ت ااأخال فو ا ا ا لألفف ااال وت اازود
فو اة شؤون الطفل اما تففي الموا د الب التة واليقنااة والمالااة ليااطل امساؤولايها
علااى الولااه ال ا ا وتي اادى افاالاااة لنيهاكااال حقااوق الطفاال .وتوصااي اللجنااة الدولااة
الطلف أتاا اأن تقدم الو ال ع أن طة فو اة شؤون الطفال وتيماذ تادااال لسسالا
اإن ا لاة ددة للصاد حقاوق الطفال تمفنهاا أن تيلقاى ال افاوى ا اطففاال وت قاق
فاها وتاالجها اطلتقاة تلاعاي ظالوف الطفال وتااطل اأن اطة توعااة ا ألال كفالاة زتاادة
الوعي الاام وإ فاناة الوصول إلى لما اطففال اما في لم على ال ااد الم لي.
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الن ل واليوعاة واليد تب
 -١9حت ر ط يف التررا عامررين ررينيبيفة يف ررا يف طررنف تشررن أحكررينر يفال فينق ررا ر خررا يف رت ررا
يفمل ن ا ع يفمل يفب ن تاف يفإلييفبيفة يفحلكت ا ه ينط يف شنطا يف سلتل نمجا يفال فينق را
س إ غينة ت يف ا عا نطينق يفسإ .أل يف التا شعن رين قاق ألل يفال فينق را و تشرن ين قر ب
يف كينع عا يف صع يفحملا .
 -20توصي اللجنة الدولة الطلف اأن تفثف لهود ا اللا اة إلى امان الفاة الباالاا
واطففال لمبادئ وأحفام التفاقاة وفهمهم لها على ال ااد الم لاي أتااا وااأن تسايمدم
أدوال اايفا تة لن ل التفاقاة اا اط اا .
حقوق الطفل وقطا اطعمال اليجا تة
 -2١ش ررعن يف الت ررا ررين قاق زيفء ر رين قط ررينع يف تعر ر ر  ،ال سر ر مين أنش ررطا عر ر ر يف نص ررين ع
كررين تي ،ر أثررن سرراح عا ر حقررتق يف طفررل ،ررل حق ررم ع يف صررحا يف تتم ررا يف اعررب ،عا ر
ستتى ع شت م.
 -22وفااي ااو اليالاااق الاااام قاام  )2013(16ال اااد ع ا اللجنااة ا ااأن اليزا ااال
الدول فاما تيالق ايأثال قطا اطعماال اليجا تاة علاى حقاوق الطفال توصاي اللجناة الدولاة
الطلف اما تلي:

و ا إفااا تنظامااي وا ا ل ااناعال اليااادت الاا لااة فااي إقلااام الدولااة
(أ)
الطلف لامان عدم تأثال أن طيها سلب ا على المااتال البائاة وغال ا المااتال خاصة ا
تيالق نها ا قوق الطفل وعدم تالتاها إتا ا للمطل؛
(ب) اتمااا لماا الياادااال الااالو تة ل ماتااة حقااوق الطفاال فااي كاااوي اساابل
نهااا كفالااة أخااذ ا فااي العيبااا فااي لما ا أن ااطة تااادت اللصاااإ فااي المساايقبل ثاال
الم لو البائي الجدتد الذي تموله البنم الدولي؛
اامان قاااام ال االكال وخاص اةا شاالكال اليااادت اينفاااذ المااااتال البائاااة
(ا)
وال ا اة الدولاااة والوفناااة تنفاااذا فاااالا والصااد تنفاااذ ااذه المااااتال صاادا فاااالا وفاال
عقواااال وتااوفال ُساابل اني اااف ناساابة عنااد حاادوط انيهاكااال و اامان اليمااات شااهادال
دولاة ناسبة؛
طالبة ال لكال اإللا تقاامال و او ال وااإلف اح الياام الالناي عماا
(د)
طن طيها اليجا تة تاأثالال علاى البائاة وال ا ة وحقاوق اإلنساان وعماا تايازم القااام ااه
للي دي لهذه اليأثالال؛
(ه) السيلشاااد عنااد تنفاااذ ااذه اليوصاااال اإفااا اط اام المي اادة المانااون
لال ماتة والحيلام والجبلل الذي أقله جلس حقوق اإلنسان ااإللما في عام .2008

6

GE.16-04043

CRC/C/ZMB/CO/2-4

اا  -تالتف الطفل (المادة ) 1
 -2٣نح ررب يف الت ررا تعنر ررف يف طف ررل ع ق رريننتل ( عر ر رل) يف س ررتتب يف رر ر ن رره أي شر ر ص
و ر اع س يف ين تا عشنة .أل يف التا شعن ين قاق ألل ممينبسا ز يفج يفألطفين ال يف ستمنة
ع يف ررا يف طررنف عا ر يف ررنهم ر رذيف يف تعنرررف عا ر يف ررنهم ر أل قرريننتل يف ر يفج ر ي يف س ر
يف قيننتن ا ا يفج ع  2١عين ين.
 -24توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
اتمااا لما ا الياادااال الالز ااة للياجااال ااعيماااد شاالعة ال قااوق و االو
(أ)
قانون الطفل ألل تنفاذ تالتف الطفل اأنه أي شمص لم تبلا سا الثا ناة ع الة وفقاا
بادئ التفاقاة وأحفا ها ال ال الة وتنفااذ سا
للدسيو الجدتد والمادة  1وغال ا
الا  18ك د أدنى لس الزواا في المما سة الاملاة؛
(ب) اعيماااد وتنفاااذ ااا ت القااوانا السااباة اليااي صاااان امولااب القااانونا
الجن ا ااائي واإلص ا ااالحي وإلا ا ااا ق ا ااانون اطح ا ااداط والسياا ا ااة عن ا ااه اق ا ااانون إدا ة قا ا ااا
اطحداط؛
(ا) تااوفال ااا تففااي ا المااوا د الب التة واليقناااة والمالاااة لاملاااة اساايالا
الي لتاال الميالقة االطفل و لالايها.

لام -المبادئ الاا ة (المواد  2و 3و 6و) 12
عدم اليمااز
 -25اح يف التا إ يف تق رن أل عض يفألحكينر يف تق را يفملتعاقرا عر ر يف تم ر ف مرين خيرص
يفألطفررين ق ر أ يف
عيبجررت ع يف سررتتب يف ر ر  .ر أل يف التررا شررعن ررين قاق ألل ر أ ع ر ر يف تم ر ،
يف صر ررحا ،يفخل ر ر ينة يف تعا م ررا ،ينملمينبس ررينة يفالجتمينع ر ررا
ال س ر ر مين ف م ررين رتعا ررق ين تص ررت
يف قينف ررا يف تم رررا ،يفملتينزعررينة يفمل ررييف ع طررينب يف ر يفج يف عررنع ،ال رعت ةفررذ تف رذيف كينف ررين ف مررين خيررص
يفألطفين يفملتتمن أش يف فئينة هعفين ،ل يف فت ينة يفألطفين ذ ي يفإلعينقرا يفألطفرين يفملتتمرن
يفألقا ينة يف رت ا يفألطفين يفملصين ن فري نقص يفملتينعا يف شرنراايفإلر ز يفألطفرين يفمل رينجنر
يف اجئن يفألرتينر يفألطفين يفملت تير خينبج ب ينط يف ج ا.
 -26توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف اااامان تفااافؤ فاالإ لما ا اطففااال فااي ال ااول
علااى اليالااام واللعاتااة ال ا اة اطساساااة وخااد ال اللعاتااة اطخاالى .وتوصااي أتا اا الدولااة
الطلف ايفثاف لهود ا للقاا على اليمااز د أشد فئال اطففال افا ثل الفياال
واطفف ااال وي اإلعاق ااة واطفف ااال المنيم ااا إل ااى اطقلا ااال الدتنا ااة واطفف ااال الم ااااا
افااالوت نقااص المناعااة الب التةااإلتدز واطففااال المهاااللت والاللئااا واطتيااام واطففااال
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المولودت خا ا ااط الزولاة .وتوصي أتا ا الدولة الطلف امواصلة إعطا اطولوتاة لادعم
اطففال وال باب الاافا في إفا المطة اإلنمائاة الوفناة المقبلة.


ال الطفل

الفالى 


 -2٧احر يف التررا أل شررن ع قرريننتل يف طفررل يف س ينسررا يف تطت ررا اطفررل رتضررمتينل شررينبة
أ يفملصين ح يف فضا  .هري أاهين شعن ين قاق ألل ذيف يفمل أ ال رعؤخذ ع يفالعت ينب ع طينب يف قيننتل
يف عررنع ر جيننررب يف عمررينء يف ر رت ن ع يف ع رر ر جمررينالة حقررتق يف طفررل ،ال سر مين ع يفملتررينطق
يف نرف ا ع حينالة يفإلب يف تعا م ختص ص يفألبيفه .
 -28في و اليالاق الاام قم  )2013(14ال اد ع اللجنة ا أن حق الطفل في
إت ااال العيب ااا اطول لم ااال ه ال ُفا االى توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط االف ايازت ااز لهود ااا
اللا اة إلى مان إد اا ذا ال ق على ن و ناسب وتطباقه دائم ا فاي لماا اإللالا ال
والقلا ال الي لتااة واإلدا تة والقاائاة وكذلم في لما السااساال والبالا ج والم اا ت
اليي لها صلة ااطففال واليي تؤثل علاهم .واهذا الم وإ ت ج اللجناة الدولاة الطالف
عل ااى و ا ا إلا الا ال و ا اااتال إلعط ااا تولاه ااال لجماا ا اطش ااماإ وي ال االة ال ااذت
ت ااالون لاك ااز الس االطة وك ااذلم الزعم ااا اليقلا اادتا وال اادتناا لي دت ااد ااال الطف اال
ألل إعطائها اط ماة الوالبة كاعيبا ي أولوتة .
الفالى في كل جال

الطفل
احيلام ا
 -29ش ررعن يف الت ررا ررين قاق زيفء عر ر ر طا ررب آبيفء يف طف ررل أ أخ ررذ ين ع يفالعت ررينب ع تا ررف
يف س ر ينقينة يفملتعاقررا ينألطف ررين  ،ررين ع ذ ررع ع يفإلج رنيفءيفة يف قض ررينئ ا يفإلييفبرررا ،ع يفمل ر يفب ع
يفملت  ،ال س مين ش ل سينئل ق ل ز يفج يفألطفين يف صحا يف تس ا يفإلجنين ا .اح أرضرين
أل نملينل يف ش ين و رعتش ع .
 -٣0في و اليالاق الاام قم  )2009(12ال اد ع اللجنة ا أن حق الطفل في
الساايما إلاااه توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف اااأن تيمااذ تاادااال ليازتااز ااذا ال ااق .ولهااذا
الال توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:


اا كة لماا اطففاال
تنفاذ االا ج وال اطال اأن اطة توعااة لي اجا
(أ)
الجااادة والفاالااة داخاال اطساالة والمجيما والمد سااة وكااذلم فااي المؤسسااال واإللالا ال
القاائاة واإلدا تة؛
(ب) إن ااا اللمااان اطففااال و اامان إنافيااه اولتااة ال ااازى وتزوتااده امااوا د
ا التة وتقناااة و الاااة كافاااة ا ألاال تسااهال ااا كة اطففااال ااا كة فاالااة فااي الاملاااال
الي لتااة الوفناة الميالقة االمسائل اليي تهمهم.
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دال -ال قوق وال لتال المدناة (المواد  7و 8و  13إلى )17
تسجال الموالاد
 -٣١شررري يف التررا يف ت ر يف ري يف رريت يفختررذهتين يف ررا يف طررنف تع ر ر جمينن ررا سررل ل يفملتيف ر ع
يف ا ر  .ر أاه ررين ال ر يف ش ررعن ررين قاق ألل يف تظ ررينر يف فنع ر تس ررل ل يفملتيف ر و رعط ر ةتب ع ر ررت
ال رصرب ع نظرينر يف تسرل ل يف ررتطي يفملتكين رل .شرعن يف الترا ررين قاق أرضرين ألل يف تسرل ل يف ن ر
س ت ل ين ،كمين شعن ين قاق زيفء يفخنفين ع ي سل ل يفملتيف يفخنفين ع ح ينزة ش ينية
ر اي ،ال س ر مين ع يفملتررينطق يف نرف ررا ،شررعن ررين قاق أرضررين ألل ر يف ررينئ يفسررت عيني عررض فئررينة
يفألطفين  ،ل يفألطفين يف ذر رت ل ع يفملت يفألطفين يف اجئن.
 -٣2توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
تازتز لهود ا ا ألال و ا وتنفااذ إلالا ال جانااة ليساجال الموالااد
(أ)
وإصاادا شااهادال الااولدة ا اليلكاااز ا اافل خاااإ علااى اطففااال فااي المنااافق اللتفاااة
والفئال المهم ة اطففال ثل اطففال الاللئا ؛
(ب) تازت ااز وتوس ااا عملا ااة تس ااجال ال ااولدال المينقل ااة لليوص اال إل ااى تاطا ااة
شا لة ل ساما ليسجال اطففال في المنافق اللتفاة واطففال الاللئا واطففال الاذت لام
سجلوا قل؛
تُ َّ
(ا) اتمااا تاادااال لي قاااق الال لكزتااة فااي نظااام تسااجال الموالاااد وتااوفال ااا
تفف ااي ا ا الما ااوا د الب ا التة واليقنا ااة والمالاا ااة ا ا ااث تمفا ا تجهاا ااز ش ااهادال الما اااالد
وإصدا ا على صااد المقافاال والم افظال؛
(د)
اطففال.

زتااادة الااوعي الاااام اأ ماااة تسااجال الموالاااد واالاملاااة الميباااة ليسااجال

ا  -الانف د اطففال (المواد  19و( 24الفقلة  )3و( 28الفقالة  )2و34
و(37أ) و)39
الاقواة البدناة
 -٣٣اح ر يف التررا ررإ يف تق ر رن أل يف ررا يف طررنف حظررنة يف عقت را يف ن را ع يفمل ر يفب ع
نظينر يف سلتل أاهين يفهطاعت ع ي أنشطا يف تتع ا .أل يف التا شعن رين قاق ألل يف عقت را
يف ن ررا هررري دظررتبة حظ رنيف صررن ين ،ألل قرريننتل يفألح ر يف رسررما ررظن يف عقت ررا شررن عا ،ألل
يف عقت ا يف ن ا ال يف متينب ع يف ئا يفألسنرا.
 -٣4في و اليالاق الاام قم  )2006(8ال اد ع اللجنة ا اأن الاقوااة البدنااة
توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف اااأن تااام الينفاااذ الفا اال للقااانون قاام  9ا ااأن (تااادتل)
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اإلل الا ال الجنائا ااة والقااانون ق اام  23الميال ااق ااااليالام وا ااأن ت ظاال صا الاحة امول ااب
القانون لما أشفال الانف د اطففال و نها الاقواة البدنااة فاي لماا اط ااك اماا
في لم داخل اطسلة .وتوصي اللجنة كذلم الدولة الطلف اأن تلاي قانون اطحداط
لال ااق ف ااي إنا ازال عقوا ااة االوعةل وتفث ااف حم ااالل اليوعا ااة ااا ااة الي ااجا عل ااى اتب ااا
أسالاب تأدتباة ادتلة على لما سيوتال المجيم .
اإلتذا واإل مال
 -٣5رسين ب يف الترا يف قارق زيفء عر ر جرتي ر يف ري آ رينة رتيفبي كينف را ملترإ كينفحرا يف عترف
يفملت يل يفالعت يفء عا يفألطفين مهرينهلم .عرن يف الترا عر أسرف ين زيفء يف فرن يفحملر ية حلصرت
يفألطفررين يفملعتر ى عار م عار يفخلر ينة ،يفب فررينع سررتتى يفإلفرراة ر يف عقررين يف ررذي رتمتررإ رره
ن ك ررت يف عتررف هر يفألطفررين  .ال ر يف شررعن ررين قاق أرضررين زيفء عر ر جررتي يننررينة شررين اا ع ر
يفألطفين يف ذر رعيننتل ستء يفملعين ارا يفإلررذيفء يفإلمهرين يف عترف يفملتر يل ،فضرا عر عر ر جرتي
عات ينة ع س ينسينة محينرا يف طفل.
 -٣6في و اليالاق الاام قم  )2011(13ال اد ع اللجنة ا أن حق الطفل في
الي اال ا لما ا أشاافال الانااف وإ ت ااال اللجنااة علما ا االهاادف  2-16ا أ ااداف
الينماة المسيدا ة القا ي اإنها إسا ة اا لة اطففال واسيااللهم والتجا اهم و ما سة
أي شفل أشفال الانف د م وتاذتبهم توصي الدولة الطلف اما تلي:
اتما لما اليدااال الالز ة لامان ح ول اطففال اتا الاناف علاى
(أ)
خ ااد ال اللعات ااة النفس اااة والليماعا ااة وخ ااد ال اليا ااافي وك ااونهم عل ااى عل اام ا ااإللا ال
اإلاالغ وت جااهم على اإلاالغ ع حالل الاناف المنزلاي ول سااما العيادا الجنساي
على اطففال؛
(ب)

إتال عناتة خاصة للباد الجنساني للانف والي دي 
له؛

(ا) كفالااة اتمااا اإلل الا ال القانوناااة الجنائاااة ا اافل نهجااي ااد لتفبااي
الانف د اطففال للقاا على اإلفالل الاقاب؛
(د) إن ا قاعدة اااناال وفنااة عا لماا حاالل الاناف اد اطففاال اماا
في لم حالل سو الماا لة والعيدا الجنسي واإلتذا واإل مال والانف المنزلي.
السياالل الجنسي والعيدا الجنسي
 -٣٧شري يف الترا رإ يف تقر رن سر يف تعر راة يف ريت أيخارت رؤخنيف عار قريننتل يف عقت رينة
قيننتل كينفحا يف عتف يف تسين  .كت ين عن ع قاق ين يف ش ر زيفء ين را :
يفنتشررينب ح رتيفي يف عتررف يف تس ر عا ر نطررينق يفسررإ ،ررين ع ذ ررع يفالهتصررين
(أ)
تع يف عن  ،ع يفألسنة يفملؤسسينة يف عين ا نيفك يفالحتلينز؛
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( ) ع ر ر رتيففن ينن ررينة ع ر ح ررينالة يفالعت ر يفء يف تس ر  ،حل ررينر يفألس ررنة عين ررا
يف م تب ع يفالعرتيفف تجتي يفالعت يفء يف تس ؛
(ج) جررتي سررين ا يفجتمررينع ف مررين ر ر ررإ رذيف يف عتررف ع يفألسررنة يفخلتمررإ كتنرره
رقرتل قينفا يفإلفاة يف عقين يف ل يف يت س م ع يفب فينع ستترينة يف تقصري ع يف ت ا ع عته؛
(ي)

يفخنفين

ع

يفإلييفنينة ع حتيفي يفالهتصين

تع يف عن يفمل اع عت ين؛

(ه) عر ر جررتي أي عات ررينة عر قر مي يف ررا يعمررين نفسر ين يفجتمينع ررين ألطفررين
هحينرين يفالهتصين أسن م ،ين ع ذ ع ع قض ا كا فتبي يمي ين؛
ررتف رره صرنيفحا كلنميرا جتينئ را سرتيفء ع قرريننتل
( ) كرتل يفالهتصرين يف جر ال رعع ي
يف عقت ينة أ يف قيننتل يف ر يفملتعاقا كينفحا يف عتف يف تسين .
 -٣8توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
(أ)
إعط ااا اطولوت ااة لينفا ااذ ق ااانون فاف ااة الان ااف الجنس اااني تنفا ااذا ك ااا الا
تدااال شا لة للي دي لهذا الانف؛
و مان الموا د الفافاة لذلم واتما
(ب) لم ا الباانااال الميالقااة ا ااالل العياادا الجنسااي واإلاااالغ ع ا
الباانال في اليقلتل الدو ي المقبل؛

اذه

(ا) إن ااا لاااال واتمااا إل الا ال وو ا بااادئ تولاهاااة لااامان اإلاااالغ
اإللزا ي ع حالل العيدا على اطففال واسيااللهم لنسا ا؛

(د) ال ااطال اأن ااطة اليوعاااة لمفاف ااة وصاام ا اتا السااياالل الجنسااي
والعياادا الجنسااي امااا فااي لاام ساافاح الم ااا م و اامان ولااود قنااوال تمفا الوصااول
إلاها وسلتة و الئمة لألففال وفاالة لساالغ ع ذه النيهاكال؛
مان و الا ج وسااسال ألل وقاتة اطففال الاا اتا وحمااتيهم
(ه)
وتاافاهم وإعادة إد الهم في المجيم وفق ا للوثاائق الميا ااة الياي اعيُمادل فاي الماؤتمل
الاالمي لمفاف ة السياالل الجنسي لألففال طغلا تجا تة؛
(و) اتما لما اليدااال الالز ة للي قاق في ال الل المبلا عنهاا و قا ااة
لتفباها و ااقبيهم دون اسيثنا أحد للافو عنه؛
مان ح ول اطففال اتا الغي اب وأسل م اما فاي لام الطفال
(ز)
الا اة الاذي اغي ابه الماناي كلافاو د دتمباا علاى الادعم النفساي والليمااعي وال ماتاة
الوصم؛
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اامان ااا تففااي ا المااوا د لينفاااذ قااانون فاف ااة الانااف الجنساااني
(ح)
والياجا اال ايجا التم الغي اااب الزول ااي وتازت ااز ت ااد تب القا اااة و ااوظفي إنف ااا الق ااانون
و قد ي المد ال ال اة.
المما سال الاا ة
 -٣9رس ررين ب يف الت ررا يف قا ررق زيفء يفنتش ررينب ممينبس ررا ز يفج يفألطف ررين عار ر نط ررينق يفس ررإ ع يف
يف طنف.

ررا

 -40توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف ان اال قااانون الاازواا علااى نطاااق واسا علااى ال ااااد
الم ل ااي ل س اااما ا ااا الزعم ااا اليقلا اادتا وتنظ ااام حم ااالل ش ااا لة لليوعا ااة ااطحف ااام
الميالقااة اال ااد اطدنااى لس ا الاازواا وامااا لاازواا اطففااال ا ثااا ساالباة علااى الفياااال
سيهدفة ا فة خاصة اآلاا والمد سا وقادة المجيماال الم لاة.

واو -البائة اطسلتة واللعاتاة البدتلاة (الماواد  5و ا  9إلاى  11و( 18الفقلتاان 1
و )2و 20و 21و 25و( 27الفقلة ))4
اطففال الم لو ون

البائة اطسلتة

 -4١نحررب يف التررا ينعتمرريني عررينرري يف نعينرررا يف ر ن ين ملنيففررق بعينرررا يف طفررل كررتل يف ررا يف طررنف
ر رن نن ررين ج حتس ررن بعينر ررا يف طف ررل ،كت ررين ش ررعن ررين قاق زيفء ه ررإ ع ر ي ر يفألطف ررين يف ررذر
رع شررتل ررإ يف ر ح ر  ،يفألطفررين يف تررين  ،يفألسررن يف رريت رع ا ررين أطفررين  ،زيفء عر ر جررتي طررينب
تظ م ر انعينرررا يف راررا ،يفالفتقررينب يفمل رتيفبي يف از ررا ل ررينء يف كررينفان ،يفنع ر يفر يف ررتع شرركين
يف نعينرا يف راا يف قينئما ،عما ينة فت ش ؤسسينة بعينرا يفألطفين يف يت عجتنى طنرقا هرري نظين را
ف مين ر .
 -42توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
الموس اااة وكفالااة ول ااود اامانال الئم ااة و ا اااتال
تازتااز ق ااد ال اطس االة
(أ)
َّ
وا ا ة االساايناد إلااى احياالااال الطفاال و ااال ه الفااالى لي دتااد ااا إ ا كااان تنباااي
إتدا الطفل في ؤسسة عاتة ادتلة؛
(ب)

إ كا الوعي وتوفال المالو ال ع خد ال الدعم المياحة؛

مان إللا اسايالا دو ي ل االل إتادا اطففاال لادى أسال حا انة
(ا)
أو فااي ؤسسااال اللعاتااة و صااد نوعاااة اللعاتااة المقد ااة فااي ااذه اطساال أو المؤسسااال
اوسااائل نهااا تااوفال قنااوال اسااو ة لساااالغ ع ا حااالل سااو اا لااة اطففااال و صااد ا
وإن اف اتا ا؛
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اامان تم اااص ااا تففااي ا المااوا د الب التة واليقناااة والمالاااة لألساال
(د)
ال ا نة و لاكز اللعاتة البدتلة وخد ال حماتة الطفل ال ال لة ا ألال تاساال إعاادة
تأ ال اطففال المودعا فاها وإعادة إد الهم في المجيم إلى أق ى حد مف ؛
(ه) النظل فاي ساألة الي ادتق علاى التفاقااة الميالقاة االقاانون الساا ي علاى
اليزا ال النفقة لاام .1973
اليبني
-4٣
ين را :

ش ررري يف الت ررا

(أ)
يفحملا يف يل؛

ج ررتي نظ ررينر ب ر ر ات رري ع يف

ع ر ق مي يف

ر را يف ط ررنف ،كت ررين ظ ررل قاق ررا زيفء

ا يف طنف ع قنرن ين عات ينة يفف ا ع يف ت ي عار يف صرع ر

( ) ق ررت عما ررينة يف ت رري هررري يف ن ررا ،يف رريت ال ختضررإ عمت ررين امنيفق ررا ف مررين رتعاررق
صين ح يف طفل يف فضا  ،ممينبست ين ييفخل يف ا يف طنف.
 -44توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
تازتز عملاال اليبني اللسماة على ال اادت الم لي والدولي وت جااها
(أ)
ألل ن سو اسيامال ما سة اليبني غال اللسمي وحماتة حقوق الطفل؛
(ب)

تقدتم الو ال شا لة ع اليبني في تقلتل ا الدو ي المقبل.

زاي -اإلعاقااة وال ا ة اطساساااة واللعاتااة الليماعاااة (المااواد  6و( 18الفقاالة )3
التفاقاة)
و 23و 24و 26و( 27الفقلال  )3-1و33
اطففال وو اإلعاقة
 -45ش ررري يف الت ررا ،ك ط ررتة تين ررا ،يف تص ر ر رق عا ر ر يف فينق ررا حق ررتق يفألش ر ر ين ذ ي
يفإلعينقا ع عينر  ،20١0يفعتميني يف قيننتل بقم  6عينر  20١2يفملتعارق ينألشر ين ذ ي يفإلعينقرا،
يفعتميني يف س ينسا يف تطت ا يفملتعاقا ينإلعينقا .كت ين شعن ين قاق زيفء ين را :
ع ر نفينذ يف تشنرعينة يف س ينسرينة نفرينذيف كرين ا ،كرتل يف
(أ)
ينجا هإ تف ذ خطا عمل طت ا؛

را يف طرنف ال ر يف

( ) يفعتم رريني ر ر يف ري ه ررري كينف ررا ض ررمينل متت ررإ يفألطف ررين ذ ي يفإلعينق ررا متتع ررين ك ررين ا
قتق م ،ال س مين يفحلق ع يف صحا يف تعا م؛
(ج)
(ي)
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(ه) جتي ع ي هري ٍ
كينف يفملعامن يفملت صصن ع ي در ي ر يفملنيففرق يفملرتيفي
يفمل بس ر ا يف رريت ائررم ررؤالء يفألطفررين  ،فضررا ع ر خ ر ينة ينكررل أسينس ر ا ضررم أل يف تعا ر م
شين ل الم إ.
 -46في و اليالاق الاام قم  )2006(9ال اد ع اللجناة ا اأن حقاوق اطففاال
وي اإلعاقة توصي اللجنة الدولة الطلف االقاام اما تلي:
ولو

اتمااا لما ا الياادااال الالز ااة لااامان الينفاااذ الفاااال للي التاال القائمااة
(أ)
وتنفاذ خطة الامل الوفناة؛

امان اسايفادة اطففااال وي اإلعاقاة ا اللعاتاة واليالااام ال اا لا فااي
(ب)
لحلة الطفولة المبفلة و االا ج الينمااة المبفالة وخاد ال اللعاتاة ال ا اة وغال اا ا
المد ال و مان تلقي ذه المد ال ا تففي الموا د الب لتة واليقناة والمالاة؛
(ا) لما ا وت لا اال الباان ااال الميالق ااة ا ال ااة لماا ا اطفف ااال وي اإلعاق ااة
وت نافها ا سب اااتال ا اانهاا السا والجانس وناو اإلعاقاة والنيماا اإلثناي واطصال
القو ي والموق الجالافي؛

(د) إعااداد وتنظااام أن ااطة لليوعاااة اااااة تااااال الي ااو ال المجيمااااة المافئااة
ع اطففال وي اإلعاقة والقاا على الوصم؛
(ه)

صد وتقاام اطن طة الميالقة ااسيهداف الوقاتة

اإلعاقة؛

(و) تا ااوفال اليا ااد تب للمهناا ااا الاا ااا لا ا ا اطففا ااال وي اإلعاقا ااة ثا اال
المد س ا ااا والم ا ااوظفا الطبا ا ااا وش ا اابه الطبا ا ااا وغا ا اال م ا ا ا الم ا ااوظفا واطخ ا ااائاا
ألل فهم احياالال اطففال وي اإلعاقة؛
الليماعاا وي ال لة
اامان كااون اليالااام شااا الا للجماا وتم اااص المااوا د الب التة واليقناااة
(ز)
والمالاة المناسبة ليالام شا ل لجما اطففال وي اإلعاقة؛
اامان
(ح)
والبلا ج و صد ا وتقاامه ا.
ال

ة والمد ال ال

ااا كة اطففااال وي اإلعاقااة وأساال م فااي تمطااال السااسااال


اة

 -4٧شررري يف التررا يف تقر ر يف ررذي أحنز رره يف ررا يف طررنف شر ل عر يف تحصررن يفخنفررين
ع ف رينة يفألطفرين ي ل سر يفخلين سرا يف نهرإ يف تف رينة يف تفينسر ا .كت رين شرعن رين قاق زيفء
ين را :
أل يف ع رر ر ر ر يف س ينس ررينة يف تطت ررا يفملتعاق ررا ين نعينر ررا يف ص ررح ا نظ ررينر يف تر ر ن
(أ)
يف صح يفالجتمينع و عتفةذ ع ؛
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يف تية؛

( )

أل يفخلر ينة يف صررح ا ر رعماررتل ف ررين ال ر يف هررري كينف ررا ر ح ر يف تغط ررا

(ج) أل ع الة ف ينة يفألطفين ي ل س يفخلين سا يف نهرإ حر ر يف رتالية يفمل ارع
عت ين ال يف ن فعا؛
(ي)
ف ينة يفألطفين ؛

أل حين ررا س ررتء غذر ررا يفألطف ررين ال ر يف أح ر يفألس ر ين يف نئ س ر ا يف كين ت ررا بيفء

(ه) أل ف ررينة يفألطفررين ي ل س ر يفخلين سررا نينجتررا ح ر ك ررري ع ر أ رنيف
يف تقينرا ت ين ،ين ع ذ ع يفال ت ين يف نئتي يفملابرين يفإلس ين يفألن م ين ستء يف تغذرا؛
يف ط ع ا.

()

أل قنرن يف

ميك ر

را يف طرنف ال رتضرم يف مرإ يفملت لر ا يننرينة يفملتعاقرا ين نهرينعا

 -48تلفاان اللجنااة ا يمااام الدولااة الطاالف إلااى تالاقهااا الاااام قاام  )2013(15ا ااأن
حق الطفل في اليمي اأعلى سيوى ص ي تمف الوغه وتوصاها اما تلي:
و وتنفاذ سااسة ال ة الوفنااة المنق اة وسااساة الال لكزتاة الوفنااة
(أ)
وتقدتم تقاام للمطة السايلاتاجاة الوفنااة لل ا ة للفيالة  2015-2011و يااايهاا ااااة
س اانة وتق اادتم الو ااال َّدث ااة عا ا ت ا التاال نظ ااام الي ااأ ا
تاس ااال تق اادتم خ ااد ال َّ
ال ي الليماعي؛
(ب) تازتز لهود ا اللا اة إلى تم اص ا تففي
والمالاة لللعاتة ال اة لألففال؛

الماوا د الب التة واليقنااة

(ا) تازتز اليدخالل ال ا اة لادى الموالااد وتاوفال قاااالل اا لال وت قااق
ادل أعلى زتا ال اللعاتة السااقة للولدة؛
(د) تازتز لهود ا اللا اة إلى زتادة خفض ادلل وفاال الل واطففاال
خاصة االيلكاز على اليدااال الوقائاة والاالا وت سا الياذتة وال لوط ال اة وتوسا
نطاق اليطاام وإدا ة الياا ل اط لا اليي تمف الوقاتة نها والمال تا؛
(ه) تنفاذ وتطباق اإل شادال اليقنااة الياي و اايها المفو ااة الساا اة ل قاوق
اإلنسان ا أن تطباق نهج قائم على حقوق اإلنسان فاي تنفااذ السااساال والبالا ج اللا ااة
إلى ال د الوفاال واط لا اليي تمف الوقاتة نها لدى اطففاال دون سا الما ساة
والقاا علاها ()A/HRC/27/31؛
مان ولود ا تففي ا الملافاق الوظافااة اليولادتاة للعاتاة الموالااد فاي
(و)
ال الل الطا ئة ل سااما فاي المناافق اللتفااة وح اول المهنااا ال ا اا علاى تاد تب
الئم؛
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(ز) تازتا ااز لهود ا ااا اللا اا ااة إلا ااى ت سا ااا فا االإ ح ا ااول لما ا ا اطففا ااال
وال وا ل ول ساما في المنافق اللتفاة على خد ال اللعاتة ال اة اطساساة عاا لا
ص اا د اا ؛
(ح) تقدتم الو ال شا لة عا الل ااعة الطبااااة فاي تقلتل اا الادو ي المقبال
وت جا الكيفا االل اعة الطباااة للموالاد لمدة اطشهل السية اطولى حااتهم.
ص ة الملا قا 
 -49احر ر يف الت ررا أل يف ررا يف ط ررنف قر ر ه ررعت يفخلط ررا يفالسر ررتيف ل ا اص ررحا يفإلجنين ررا
ام رنيف قن ،ر أاهررين عررن ع ر أسررف ين ألل يف تقنرررن ال رق ر ر ر ر يف ر يف تفينص ر ل ع ر تف ررذ ين.
شررعن يف التررا ررين قاق أرضررين زيفء يفب فررينع ع ر ي حررينالة محررل يفملنيف قررينة يفإلج ررين هررري يفمل ر تل،
يفالفتقررينب خ ر ينة يف ر عم يفملشررتبة يف س رنرا يفملنيفع ررا الحت ينجررينة يفمل رنيف قن ،صررعت ا صررت
يفملنيف قينة يف نعينرا يفملعات ينة ع جمين يف صحا يفإلجنين ا ،ع ر كفينرا يفملنيففق يف تظ ف را يف تت ررا
نعينرا يفملتيف ع يفحلينالة يف طينبئا ،يفملتظفن هري يفمل ب ن .شعن يف التا ين قاق أرضرين زيفء نقرص
يفملعات ينة ع نيف ج خ ينة يف صحا يف عقا ا امنيف قن ع يف ا يف طنف.
 -50ااإلش ااا ة إل ااى اليالا ااق الا ااام ق اام  )2003(4ال اااد عا ا اللجن ااة ا ااأن صا ا ة
الملا قا توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:

ت سا فلإ ح ول الملا قال على خد ال اللعاتة ال اة اإلنجااااة
(أ)
والمااد ال ال ال االة وزتااادة الاادعم المقاادم إلااى ما سااال ال ا ة اإلنجاااااة وتنظااام
اطسلة؛
(ب) إ كا الاوعي ااا المالا قا ا اأن الي التاال الميالقاة ااإللهاا الياي
تجاز لهم اليمات عملااال إلهاا أ وناة فاي الملاكاز ال ا اة وتمفاانهم ا ال اول
على المد ال ال اة الالز ة لماالجة المااعفال النالمة ع اإللها غال المأ ون؛
(ا) اا اااعفة الجها ااود اللا اا ااة إلا ااى زتا ااادة المالفا ااة اأسا ااالاب ن ا ا ال ما اال
وال اول علاهااا اأسااا اقولااة ل ساااما ااا المالا قا ا الفيااان و اامان أن اإ فااان
المالا قا ل ساااما فااي المنااافق اللتفاااة ال ااول علااى المالو ااال والمااد ال الميالقااة
اينظام اطسلة؛
(د) اتما تدااال ألل إ كا الوعي وت جا السلوك الجنساي المساؤول

والللال؛
وال يمام اوله خاإ االفياان
اامان ك ااون اليال ااام الميال ااق اال ا ا ة الجنس اااة واإلنجااا ااة ل ااز ا ا ا
(ه)
المنااا ج الد اساااة اإللزا اااة و وله اا إلااى الملا قااال والم الا قا وال يمااام اولااه خاااإ
امسااألة ن ا ال ماال المبفاال واإلصااااة ااااط لا المنقولااة لنسااا ا ل ساااما فااالوت نقااص
و ة سلتة؛
المناعة الب لتةااإلتدز و مان إ فاناة ال ول على
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(و) تقدتم الو ال ع ال ة الاقلاة وخاد ال الم او ة المياحاة فاي البلاد
وع كاف تففل الدولة الطلف أنها سهلة المنال وتلاعي احياالال الملا قا ؛
(ز) لم ا ا المالو ا ااال فا ااي تقلتل ا ااا الا اادو ي المقبا اال ع ا ا تنفاا ااذ المطا ااة
السيلاتاجاة لل ة اإلنجاااة للملا قا .
فالوت نقص المناعة الب لتةااإلتدز
 -5١اح ر يف التررا أل يف ررا يف طررنف سررعت نطررينق عرراج فررري نقررص يفملتينعررا يف ش رنرا
(يف ف ررري ) يف ع رراج ض ررينييفة فري س ررينة يف تسر ر يف عكسر ر  ،أج ررنة ر ر بر ينة شر ر ل يف ف ررري
ى يف نهإ ،أحنزة ق ين
اعين ان ع جمين طب يفألطفين  ،زيفية يف تش ص يفمل كن افري
يفألر يف طفل ،فنة يفمل ريني يف تتج را يفألي را
ك رييف ع يف تقينرا يفنتقين ع ى يف فري
أل يف التا قاقا زيفء ين را :
يف ت بر ا يف تطت ا ذيفة يف صاا .
(أ)
ال س مين يفملنيف قن؛

فش ر فررري

نقررص يفملتينعررا يف ش رنراايفإلر ز عا ر نطررينق يفسررإ ررن يفألطفررين ،

( ) كتل يف فت ينة عنهينة صفا خينصا إلصين ا س ب يفالعتقيني ل يف مينع إ
عذبيفء عاج اع ى نظنيف الستمنيفب عاقينة يف قتة هري يفملتكينفئا ن يف نجل يفملنأة يف يت ق عرتق
ش ل يفملمينبسينة يف تس ا يفمل تنا؛
ق بة يف تسينء يف فت ينة عا يف تفين
(ج) نقر ررص يفملر ررتظفن ع ر ر ر كفينرر ررا يفهل ينكر ررل يفألسينس ر ر ا نيففر ررق يف نعينرر ررا يف صر ررح ا،
ال س مين ع يفملتينطق يف نرف ا.
 -52فااي ااو اليالاااق الاااام قاام  )2003(3ال اااد عا اللجنااة ا ااأن فااالوت نقااص
المناعة الب لتةااإلتدز وحقوق الطفل توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
واصلة الجهود اللا اة إلى القاا علاى انيقاال عادوى الفاالوت ا اطم
(أ)
إلى الطفل وت سا سبل الوصول ونطاق الياطاة فاما تيالق االاالا امااادال فالوساال
النسخ الافسي والاالا الوقائي لل وا ل الم ااال افالوت نقص المناعة الب لتة؛
(ب) ت س ااا ف االإ ال ااول عل ااى وس ااائل جانا ااة لمنا ا ال م اال وخ ااد ال
ف ااص فااالوت نقااص المناعااة الب التة اهوتااة جهولااة والاااالا واللعاتااة والم ااو ة والاادعم
خاصة للفياال؛
(ا) تفثا ااف الجه ااود ا ا أل اال الوص ااول إل ااى الفيا ااان الما الا قا ف ااي عملا ااة
تمفااض اني ااا الفاالوت وزتااادة اخيبااا ه وزتاادة نطاااق تاطاااة الااالا اماااادال فالوسااال
النسخ الافسي للملا قا الم ااا االفالوت؛
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مان ا كة اطففال والمجيم المدني واطشماإ الم ااا افاالوت
(د)
نقااص المناعااة الب التة فااي كاال لاحاال تمطااال لماا اإللالا ال المي االة افااالوت نقااص
المناعة الب لتةااإلتدز وتنفاذ ا و صد ا؛
(ه) اتما تدااال لمفاف ة العيقاد اأن الجما
وكذلم لمفاف ة عالقال القوة غال الميفافئة؛

عذ ا ت في

الاادوى

(و) ت سا فلإ ال ول على خد ال لادة تايال م ا السا فاماا تيالاق
ة الجنساة واإلنجاااة؛
افالوت نفص المناعة الب لتةااإلتدز وال
(ز) تفثا ااف وتوس ااا نط اااق اليثقا ااف ا ااأن فا االوت نق ااص المناع ااة الب ا التة
وتااد تب المااوظفا الطباااا وتنفاااذ المبااادئ اليولاهاااة الوفناااة وتوزت ا أدلااة اليااد تب
و ا اااعفة لهود ااا لا اامان الياطا ااة الس االامة لالخيب ااا الميال ااق افا االوت نق ااص المناع ااة
الب لتة وتوفال الاالا اماادال فالوسال النسخ الافسي في لما أن ا البلد.

حا  -اليالام ووقن الفلاغ واطن طة الثقافاة (المواد  28و 29و 30و)31
اليالام ووقن الفلاغ واليسلاة واطن طة الثقافاة والفناة
 -5٣نحرب يف التررا قرريننتل يف تعار م ( )20١١ررين تي يفمل ذ ررا ر خررا س ينسررينة رنيف ج
ر ق ررل س ينسررا يف تعا ر م يفألسينس ر يفخلررين س ينسررا يف نعينرررا يف تتم ررا يف تعا ر م ع نحاررا يف طفت ررا
ف رين . ر
قر
يفمل كنة ،يف تق ر يفحملنز ع سل ل يف فت رينة ع يفملر يفب يفال ت يفئ را يفسرت قينئ
أل يف التا شعن ين قاق زيفء ين را :

ررين رع اةررع عت رره ر مج ررإ أل رتيف أله رنيف عين ررا هري ررين ر يف نس ررتر يفألع ررينء
(أ)
يفمل بسر ا ر خرا مجع ررينة يفمل رينءايفملعامن ،سررتء يفهل ينكرل يفألسينسر ا يفمل بسر ا ،يفنعر يفر يف تظينفررا
يف صررح ا ،يفملسررينفينة يف طتراررا يفمل ر يفب  ،ع ر ر كفينرررا ع ر ي يفمل بسررن يفمل ر ب ن ،ع ر ر كفينرررا
صصينة يفمل يفن ا اتعا م؛
( ) س ر ررن يف فت ر ررينة ر ر ر يفمل بس ر ررا س ر ر ر ب يف ر ر ر يفج يفمل ك ر ررن ،مح ر ررل يفملنيف قر ر ررينة،
يفملمينبسينة يف تقا را يف قينف ا يف تم را ،يف فقن ،ال س مين ع يفملتينطق يف نرف ا؛
(ج)

يفالعت يفء يف تس يفمل اةع عته ع يفمل يفب

ق ل يفمل بسن؛

(ي) قارا أنشرطا يف تسرا ا يفملتظمرا فينئر ة يفألطفرين أثترينء قرت يفمل بسرا ،يفالفتقرينب
اعب تينحا جميننين ألطفين .
يف رتف ه
 -54توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
(أ)
تنفاااذ قااانون اليالااام ولما ا السااسااال المي االة ااااليالام تنفاااذا كااا الا
وتم اص ا تففي الموا د المالاة واليقناة والب لتة لينفاذ ا؛
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اامان كااون اليالااام الاياادائي جان ا ا فااي المما سااة الاملاااة وخالا ا ا ا
(ب)
تفااالاف إ ااافاة أخاالى اااااة تاسااال ااا كة لما ا اطففااال فااي اليالااام الاياادائي و صااد
لماا ااال اآلاا ااا االمالما لاا اامان عا اادم فا اال أي س ااوم علا ااى اطففا ااال لا ااذ ااهم إلا ااى
المد سة؛
(ا) توسااا نطاااق أن ااطة تااد تب المد سااا و اامان تلقااي لما ا المد سااا
تاد تب ا ساايملا و فثفا ا وتقااما ا دو تا ا أثنااا المد اة ا اليلكاااز اولااه خاااإ علااى المنااافق
اللتفاااة واساايثما ااوا د كافاااة ليااوفال ااا تففااي ا الملافااق المد ساااة وال ا اة والمااواد
المد ساة والملتبال؛
(د) اتماا خطاوال لليالااب علاى المواقااف اليقلادتاة اليماازتااة الياي تمفا أن
ت فل عقبال أ ام تالام الفياال و االجاة اادلل تسالب الفيااال واسايبقائه وتازتاز
سااسة إعادة قبول الفياال ال وا ل ل ساما في المنافق اللتفاة؛
(ه) اتمااا الياادااال المناساابة للي اادي طي اتها ااال االعياادا الجنسااي فااي
المدا ت و قا اة الجناة؛
(و)

ت جا


اليالامي؛
ا كة اطففال على لما سيوتال النظام

(ز) تنظ ااام اطن ااطة اللتا اااة كج ااز ا ا المن ااا ج الد اس اااة الاادت ااة وفقا ا ا
لليالاق الاام قم  )2013(17ال اد ع اللجناة ا اأن حاق الطفال فاي اللاحاة وأوقاال
الف الاغ واللاااب وأن ااطة اليساالاة وال ااااة الثقافاااة والفنااون و اامان أن اطففااال واماصااة
الفياال لدتهم الوقن الالزم لليلفاه واللاب وأن اإ فانهم الوصول جان ا إلى المالعب؛
(ح) لم ااانال إح ائاة ع ادل اللي ااق االمادا ت وإتماام الد اساة اهاا
للفئااال الاملتااة ال ال االة فااي اادا ت ااا قباال الاياادائي والاياادائي والثااانوي وعاادد
المنقطاا ع الد اسة واللسوب ونسبة المالما إلاى اليال ااذ لمااهاا انفة ا ساب
نو الجنس والامل.

فا  -تا ا اادااال ال ماتا ا ااة الماصا ا ااة (الما ا ااواد  22و 30و 32و 33و 35و 36و37
(الفقلتان (ب) و(د)) و 38و 39و)40
اطففال

ليمسي اللجو والاللئا 

ررت أل رتظ ر ررن ع ش ر ررن ع ق ر رريننتل يف اجئ ر ررن ع
 -55احر ر ر يف الت ر ررا أل يف ربمل ر ررينل ك ر ررينل رعف ر ر ي
عررينر  .20١٣شررعن يف التررا ررين قاق ألل قرريننتل ( نيفق ررا) يف اجئررن يفحلررينيل عررينر  ١9٧0ال رررتفن
محينرررا د ر ية ألطفررين يف اجئررن كمررين ال ميررتا نك ر يف اجررص ع حين ررا يفألطفررين هررري يفملصررحت ن
يفملتفصرران ع ر ذ ر ررم .شررعن يف التررا ررين قاق أرضررين زيفء يف تهررإ يفالجتمررينع يف صررعب اجئررن
أسن م ع جمينالة ل يف صحا يف تعا م.
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 -56توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف اااأن تاجاال ااعيماااد االو قااانون الاللئااا وتازتااز
ال ماتااة القانوناااة لألففااال الاللئااا  .وت ااث اللجنااة الدولااة الطاالف علااى تمفااا اطففااال
ة واليالام .
الوصول إلى المد ال الليماعاة ثل ال
الاللئا

اطففال
السياالل القي ادي اما ت مل عمل
 -5٧حت ط يف التا عامين س يف قيننتل بقرم  ( ١0عر رل) يفملتعارق تتظ رف يف شر ين يفألطفرين
عررينر  .2004ر أاه ررين شررعن ررين قاق ألل يفألطف ررين رقت ررتل عم ررين رعق ررين اهررين س ررت خف ف ررا
تعينب إ عار م م ،رفعارتل ذ رع تجرب رتيفئا يف را يف طرنف يف ريت سرما ألطفرين يف رذر
ررتيف ح أعمررينب م ررن  ١5 ١٣سررتا يف را يفألعمررين يفخلف فررا؛ كمررين أاهررين شررعن ررين قاق زيفء يف عر ي
يفحمل ر ي ر يفمل ررينيبيفة يف نيف ررا كينفحررا عم ررل يفألطفررين  .شررعن يف الت ررا ررين قاق ألل فتش ر ا
يف عم ررل يف ش ررنطا فتقر رنيفل يفأل ر رتيف يف كينف ررا يفمل ررتظفن يفمل ررؤ ان تض ررطاعين تالرين م ررين ش رركل
تتظم .رسين ب ين يف قاق أرضين زيفء ع ر جتي أي يننينة تثتقرا شر ل عمرل يفألطفرين تينحرا ع
يف ا يف طنف.
 -58ت ث اللجنة الدولة الطلف على القاام اما تلي:
ا اااعفة لهود ااا إلنه ااا لماا ا أش اافال عم اال اطفف ااال واتم ااا لماا ا
(أ)
اليدااال الالز ة ل ماتة اطففال وإعادة تأ الهم وإعادة إد الهم؛
(ب) تنفاذ اتفاقايي نظمة الامال الدولااة قام  138و قام  182تنفااذا كاا الا
ااعيماد لوائ تنظاماة ل تسم اامل اطففال في أعمال خفافة إل للذت الااوا  13سانة
دتد و ٍ
الامل وتنفاذ ذه اللوائ و صد تنفاذ ا والقاام اي ٍ
صد صاا ا لناو اطن اطة
اليي تُايبَل أعمالا خفافة وتُما ت على ذا اطسات؛
(ا)
الثا نة ع لة؛

تالت ااف و ص ااد اطعم ااال المط االة الم ظ ااو ة عل ااى اطش ااماإ دون سا ا

(د) تم ااص اا تففاي ا الماوا د المالااة واليقناااة والب التة لمفي ااة الاماال
وال االفة ااا ااة تنفا ااذ الق ااوانا والسااس ااال الميالق ااة االطف اال تنفا ااذا تا ا ا ا و نيظما ا ا وفا ااالا
و قا اة أي انيهاكال تيالق اامل اطففال؛
(ه) إللا ا وط ولم ااانال ا أن دى اني اا عمال اطففاال فاي الدولاة
الطلف وفباايه وأسبااه الجذ تة و ثا ه اااة و اسيلاتاجاال وقائاة وت ا اة.
أففال ال وا 
 -59اح ر ر يف التر ررا ر ررإ يف تق ر ر رن أل يف ر ررا يف طر ررنف نقحر ررت س ينسر ررت ين يف تطت ر ررا اش ر ر ين
س ينسررت ين يف تطت ررا اطفررل ر أجررل حتسررن بفرريني يفألطفررين  ،فررنة يف ت ر برب ض ر ينط يف شررنطا،
أنش ر ة نيفك ر إلعررينية ررل يفألطفررين ع تسررينكين قينطعررا كت ن اررت .ر أل يف التررا ال ر يف
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شعن ين قاق زيفء يف ع ي يفحمل ي أطفين يف شتيفبع يف ذر ميكت م يفحلصت عا خر ينة يف صرحا
يف تعا ر م هري ررين ر يفخل ر ينة يفالجتمينع ررا يفألسينس ر ا زيفء قين ا ررا عنهر م إلررذيفء يفالسررتغا .
يننينة تثتقا ش ل أطفين يف شتيفبع.
شعن ين قاق أرضين زيفء يفالفتقينب
 -60توصي اللجنة جددا الدولة الطلف اما تلي:

اتمااا لما ا الياادااال الفاالااة لااامان ح ااول أففااال ال ااوا علااى ااا
(أ)
تففاي ا اطغذتااة والمالااس والسااف واللعاتاة ال ا اة والفاالإ اليالامااة امااا فاي لاام
اليد تب المهني واليد تب على المها ال ال ااتاة لدعم نمائهم الفا ل؛

(ب) توفال خد ال وقائاة لهؤل اطففال وخد ال لياافاهم وإعاادة إد االهم
في لما أن ا البلد؛
الذ اب إلى ال وا ؛

(ا)

تقدتم الدعم الالزم لألسل اااة ن اطففال

(د)

لم ااانال ع أففال ال وا وت دتد اطسباب الجذ تة و االجيها.


والخيطاف
البا والتجا
 -6١اح يف الترا رإ يف تقر رن يسر ة يف قريننتل بقرم  ١١عرينر  2008يفملتعارق كينفحرا يفالجترينب
ين شن هريي يف تي يف يت ذهلين يف ا يف طنف هب ف يف تص ي اجتينب ينألطفين  .إ ذ ع،
يفألطفين هحينرين يفالستغا يف تلينبي ،ين ع ذ ع
رسين ب يف التا يف قاق زيفء جتي ع ي ت يفر
يف غررينء ،ال س ر مين يف فت ررينة يفألطفررين يفحملررن ن .عررن يف التررا ع ر أسررف ين ع ر ر جررتي يننررينة
حصررينئ ا ع ر ع ر ي يفألطفررين هررحينرين يفالجتررينب أله رنيف يفالسررتغا يفالقتصررينيي يف غررينء .عررن
يف التررا ع ر أسررف ين أرضررين ألل قنرررن يف ررا يف طررنف و رق ر ر ر ر يف ر يفملعات ررينة ع ر يفألعمررين
يفخلينصررا ينألطفررين يف رريت أعر هتين يف التررا يفملعت را ينالجتررينب ين شررن عر خطررا يف عمررل يف تطت ررا ملكينفحررا
يفالجتينب ين شن.
 -62توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
(أ)

تنفاذ الي لتاال الميالقة االتجا ااطشماإ تنفاذا كا الا وفاالا؛

اامان إل الا ت قاقااال فاالااة فااي حااالل اا ا اطففااال والتجااا اهاام
(ب)
واخيطافهم و قا اة الجناة و ااقبيهم؛
(ا) لما ا الو ااال عا ا ولت ااة اللجن ااة المانا ااة االتج ااا االب اال وأعماله ااا
الماصة ااطففال وع خطة الامل الوفناة لمفاف ة التجا االب ل وتقدتم الو اال فاي
اليقلتل الدو ي المقبل للدولة الطلف؛
(د) اتمااا لما ا الياادااال الالز ااة لااامان إحالااة و ساااعدة وحماتااة ا اتا
التجا والباا والخيطااف وتاوفال نهاج ياادد القطاعاال إلتاحاة الماد ال الليماعااة
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اما في لم توفال سف
للا اتا؛

ؤقن وخد ال ٍ
تااف نفسي لاعااة لالعيباا ال الجنسااناة

(ه) النظاال فااي الي اادتق علااى البلوتوكااول الخياااا ي لتفاقاااة حقااوق الطفاال
الميالق ابا اطففال واسياالل اطففال في الباا وفي المواد اإلااحاة لياوفال أق اى قاد
ال ماتة القانوناة لألففال في سااق البا والتجا والخيطاف؛
(و)
و االجيها.

لم ا ااانااال ع ا التجااا اأففااال ال ااوا وت دتااد اطسااباب الجذ تااة

إدا ة قاا اطحداط
 -6٣حت ر ط يف التررا عامررين ظنشررينء خ ر ينة تعاررق رينالة يفالحتلررينز يفالسررتق ين يفإلحين ررا،
يفحملكم ررا يف صر ر رقا اطف ررل ،نن ررين ج يف تحتر ررل ،ص ررت ق ييفبة يف شر ر تي ،كت ررين ال ر ر يف ش ررعن
ين قاق زيفء ين را :
(أ)
ت فضا ج يف؛
( )
(ج)

أل يف س ر ر يف ر ر ن ين امسر ررؤ ا يف تينئ ررا د ر ر ية ع س ر ر  8س ررتتيفة ،ر ر س ر ر
أل يفحتلينز يفألطفين ال رعست ي ر كماذ أخري؛
ع ر جتي أي قيننتل د ي رتص عا نظينر يف تحترل؛

(ي) أل يفألطفين ال رعضم هلم مت ل قيننت ع يفإلجنيفءيفة يف قضينئ ا؛
(ه) أل ررينفن يف شررنطا يف سررلتل ال ر يف فتقررن ح ر ك ررري زن يفنررينة تفصرراا
نيففق يف تعا م يف صحا يف رتف ه؛
ألطفين  ،ال رعتفةن ألطفين ين ركف
( )
ر ين ين ركف

أل زيفبة يف نعينرررا يفالجتمينع ررا ،يفملكافررا تررتفري خ ر ينة يفإلف رنيفج يفملشررن ط ،ر س
يفملتيفبي يفملين ا يف شنرا؛
يف سل تينة؛ 

(ز)

أل يف تشنرإ يفحلينيل ال رعرتف طفين يفأل ينة


(ح)

أل تينك نقصين ع يفملعات ينة يفملتعاقا عمين دينكم يفملسينب يف سنرإ جنيفءيفهتين؛

(ط)

أل تينك ه ين ين ا يننينة يفإلحصينئ ا يفملتعاقا ع ي يفألطفين يفمل ين فن اقيننتل.

 -64ت ث اللجنة في و تالاقهاا الااام قام  )2007(10ا اأن حقاوق الطفال فاي
قاااا اطحااداط الدولااة الطاالف علااى وا ااة نظا هااا الماااإ اقاااا اطحااداط تما اا ا
التفاقاااة وغال ااا ا المااااتال ال ال االة .وعلااى ولااه الم ااوإ ت ااث اللجنااة الدولااة
الطلف على القاام اما تلي:
فا ال ااد اطدنااى لسا المسااؤولاة الجنائاااة وفقاا لليالاااق الاااام قاام 10
(أ)
ال اد ع اللجنة؛
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امان تطباااق إلالا الحيجاااز كياداال أخااال وطق ال اادة مفناة ولاااس
(ب)
للجلائم البساطة واسيالا ه ا و ة نيظمة اهدف س به؛
(ا) تنظ ااام الي وت اال كج ااز ا ا ت ا التاال قا ااا اطفف ااال وتق اادتم زت ااد ا ا
خد ال الي وتل على نطاق أوس واطلتقة أكثل نهجاة فاما تمص اطحفام البدتلة؛
اامان حااق الطفاال فااي اليمثااال القااانوني أو فااي ساااعدة ناساابة أخاالى
(د)
وتوفال ا تففي الموا د المالااة والب التة لمجلاس الماوناة القانونااة ليمفاناه ا إن اا
إدا ة ليمثال اطحداط؛
(ه) اتمااا لما ا الياادااال الالز ااة للف اال دائم ا ا اااا اطففااال والبااالاا فااي
أ اك الحيجاز قبل الم اكمة وفي السجون في لما أن ا البلد؛
ال

اامان ح ااول لماا ا اطفف ااال س االواي ال لت ااة عل ااى اليال ااام واللعات ااة
(و)
لافق اليسلاة؛
اة واسيفادتهم

(ز) تااوفال ااا تففااي ا المااوا د المالاااة والب التة لااوزا ة اللعاتااة الليماعاااة
ليمفانها تقدتم خد ال اإلفلاا الم لوط واللعاتة الالحقة ونظاام تاقاب للصاد اادل
عودة اطحداط إلى ا تفاب الجلائم؛ 
(ح) تقدتم خد ال وتساهاالل ناسابة وكافااة فاي الساجون طففاال اط هاال
السجانال وتقنا و اهم؛
(ط) تقاادتم الو ااال ع ا ولتااة
القااتا المالو ة علاها؛

اااكم المسااا الس الت وإللا اتهااا وفبااااة

(ي) تقدتم اااناال إح اائاة عا عادد اطففاال الاذت تماالفون القاانون وأناوا
الجلائم اليي تلتفبونها وحالة القااتا وعدد الي قاقال ا الجنااة والمالحقاال القااائاة
ااد م واإلدانااال ال اااد ة ا قهاام ا ت دتااد حااالل ياام الااال خااالل الساانوال
الثالط اطخالة.
اطففال الا اتا وال هود على الجلائم
 -65ت ال اللجنة االقلق طن الجاني تمف أن تلى اطففال الاا اتا أثناا اإللالا ال
الجنائاة.
 -66توصي اللجنة الدولة الطلف اما تلي:
تااوفال ال ماتااة للطفاال الا ا اة أثنااا الم اكمااة اساابل نهااا عاادم ك اافه
(أ)
للجاني وإلاا الي لتاال اليي تيا حالاا للجاني ؤتة الطفل الا اة؛
(ب) النظل في إ فاناة اسيمدام إفادال ال هود المساجلة ال اوتاة والفادتوتاة
في لما لاحل اإللالا ال القااائاة فااالا عا اسايمدام تلام اليساجاالل عو ا ا عا
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إدل ال اهود اإفااداتهم فااي الم فماة واأو اإل سااال الميازا
وال و ة.


تا  -الي دتق على البلوتوكول الخياا ي

إلفااادال ال اهود اال ااول

لالتفاقاة

 -6٧توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط االف االس اااي إل ااى زت ااادة تازت ااز إعم ااال حق ااوق الطف اال
االي دتق على البلوتوكول الخياا ي لتفاقااة حقاوق الطفال ا اأن ااا اطففاال واساياالل
اطففااال فااي الباااا وفااي المااواد اإلااحاااة والبلوتوكااول الخياااا ي لتفاقاااة حقااوق الطفاال
ا ااأن اشاايلاك اطففااال فااي المنازعااال المساال ة والبلوتوكااول الخياااا ي لتفاقاااة حقااوق
الطفل الميالق اإللا تقدتم البالغال.


اإلنسان
كاف -الي دتق على ال فوك الدولاة الميالقة ا قوق

 -68توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف اااأن تساااى إلااى واصاالة تازتااز إعمااال حقااوق الطفاال
االي اادتق علااى ال اافوك اطساساااة ل قااوق اإلنسااان اليااي لاساان ااااد فلف ا ا فاهااا و ااي
التفاقا ااة الدولا ااة ل مات ااة حق ااوق لماا ا الام ااال المه اااللت وأفا الاد أس اال م والبلوتوك ااول
الخياااا ي لالتفاقاااة الدولاااة للقاااا علااى لما ا أشاافال اليمااااز الان االي والبلوتوكااول
الخياا ي لتفاقاة القاا على لما أشافال اليماااز اد المالأة والبلوتوكاول الخيااا ي
لتفاقاة نا اة الياذتب وغااله ا الوب الماا لاة أو الاقوااة القاسااة أو الالإنسااناة أو
المهان ااة والبلوتوك ااول الخيا ااا ي لتفاقا ااة حق ااوق اطش ااماإ وي اإلعاق ااة والبلوتوك ااول
الخياا ي الثاني المل ق االاهد الدولي الماإ اال قوق المدناة والسااساة الهادف إلاى
إلاا عقواة اإلعدام.


لم -اليااون

الهائال اإلقلاماة

 -69توصاي اللجناة الدولاة الطاالف االياااون ا لجناة المبالا اطفلتقااة المانااة ا قااوق
الطفاال و فا ااه الياااااة لالت اااد اطفلتقااي ا ااأن تنفاااذ التفاقاااة وغال ااا ا صاافوك حقااوق
اإلنسان سوا في الدولة الطلف أو في غال ا الدول اطعاا في الت اد اطفلتقي.
اااا -الينفاذ وتقدتم اليقا تل


ألف -المياااة والن ل
 -٧0توصااي اللجنااة الدولااة الطاالف اااأن تيمااذ لما ا الياادااال المالئمااة لااامان تنفاااذ
اليوصاااال الااوا دة فااي ااذه المالحظااال الميا اااة تنفاااذا كااا الا .وتوصااي اللجنااة أتااا اااأن
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تُياااح اليقلتاال الجااا لليقااا تل الدو تااة ا الثاااني إلااى اللاا ا والاالدود المطاااة علااى قائمااة
المسائل للدولة الطلف و ذه المالحظال الميا اة على نطاق واس الاال البلد .


المقبل
اا  -اليقلتل
 -٧١تاادعو اللجنااة الدولااة الطاالف إلااى أن تقاادم تقلتل ااا الجااا لليقااا تل الدو تااة ا
المااا س إلااى الساااا ا لااول  4كااانون الثانياتناااتل  2021وأن تااد ا فاااه الو ااال ع ا
ياااااة ااذه المالحظااال الميا اااة .وتنباااي أن تميثاال اليقلتاال للمبااادئ اليولاهاااة المنسااقة
ليقاادتم اليقااا تل الماصااة اماا اادة ااانهااا اليااي اعيماادتها اللجنااة ف اي  31كااانون الثااانيا
تناتل  )CRC/C/58/Rev.3( 2014وأل تيجااوز عادد كلماتاه  21 200كلماة (انظال قالا
الجمااااة الاا ااة 68ا 268الفقاالة  .)16وإ ا قُاادم تقلتاال تزتااد عاادد كلماتااه علااى الااادد
الم دَّد ساُطلب الدولاة الطالف الياي قد ياه أن تمي اله وفقاا للقالا الماذكو أعااله.
وإ ا تاذ على الدولة الطلف لالاة اليقلتل وتقدتمه لدتاد لا تمفا امان تللماة

اليقلتل كي تنظل فاه ائة الماا دة.
 -٧2وتدعو اللجنة الدولة الطلف أتاا إلى تقدتم وثاقة أساساة دثة ل تيجاوز عادد
كلماتهااا  42 400كلمااة وفق ا ا لميطلبااال إعااداد الوثاقااة اطساساااة الموحاادة المبان اة فااي
المبادئ اليولاهاة المنسقة ليقدتم اليقاا تل امولاب الماا ادال الدولااة ل قاوق اإلنساان
اما فاها المباادئ اليولاهااة ليقادتم وثاقاة أساسااة ووثاائق خاصاة اماا ادال ااانهاا (انظال
 HRI/GEN/2/Rev.6الف ل اطول) وقلا الجمااة الاا ة 68ا( 268الفقلة .)16
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