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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
 -4ني ر رل رير ر ري ي ر رييررلى د رجردق ا ر ر ررد رمل ل ر ر نيف(ق ر دع ر أ ق(در هرر(
ير زئ  ،ني ت عر أمه ا ري دص (ت ريدر ت ه رملالحظ(ت رخل ( ر  .نيردت رير ر أن
نيدج ر رن برر( ري ي ر رييررلى اا ري دص ر (ت رمل عر ر رر( ت ري (ي ر  ،ه ر نيدص ر (ت ر ر رر(
ني ر رد ع(جر ر د ر ( ص ر رمل ردر ت ريف ررل )10؛ ري م ررز ض ر أةفرر( ريل رر( ريف ررل )17؛
رإل ر ر رإلمهرر( ر ر الال ر ع ر ر ري س ر (ن ريف ررل )26؛ رألةفرر( رول رردن ر ريب ئ ر
رإلع(ق ريف ل )32؛ ريصح ريف ل .)34
رأل ل ريف ل )29؛ رألةف(

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
التوصيات السابقة املقدمة من اللجنة
 -5توصــي اللجنــة تن تتلــذ الدولــة الطــرف رييــال التــدابري الالزمــة لتنفيــذ التوصــيات
السـ ــابقة الـ ــيت قـ ــدمت ا اللجنـ ــة عـ ــام  )CRC/C/ROM/CO/4( 2009والـ ــيت مل تنفـ ــذ بعـ ــد
أو مل تنف ــذ رلق ــدر الة ــاامل عاص ــة تل ــو املتعلق ــة رألسف ــا ا ــروم م ــن ال ي ــة األ ـ ـرية
(الفقراتن  52و )55والعنف ضد األسفا (الفقراتن  57و.)59
التشريعات
 -6توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف تن تتل ــذ رييــال التــدابري الالزمــة لتنفيــذ تشـ ـريعاهتا
تنفيذا ليما وختصص ما يةفي من املوارد ال شرية والتقنية واملالية لذلو التنفيذ.
السيا ة وال رتاتيجية الشاملتان
 -7تش ـ ــجال اللجن ـ ــة الدول ـ ــة الط ـ ــرف علـ ـ ـ ت ـ ــو ري م ـ ــا يةف ـ ــي م ـ ــن املـ ـ ـوارد ال شـ ـ ـرية
والتقني ـ ـ ــة واملالي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل تنفي ـ ـ ــذ ال ـ ـ ـ ـرتاتيجية الوسني ـ ـ ــة ماي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل
وتعزيزهامل  2020-2014وعطت ا التنفيذية.
التنسيق
 -8توصي اللجنةمل رلنظر إىل عدم كفاية التنسيق ب الـوزارات واملنظمـات األعءـا ا
جملــس تنســيق ايــة حقــوق األسفــا وت نزــي ل وتعزيزهــا التــابال لل ي ــة الوسنيــة مايــة حقــوق
األسفا وت نزي لمل تن تنظر الدولة الطرفمل من أجـل تـدعيل ايي ـة الوسنيـة وجملـس التنسـيقمل
ا وضال ايي ة الوسنية حتت مسـوولية ديـوان رئـيس الـوزرا وإمـداد رملـوارد ال شـرية والتقنيـة
واملالية الالزمة للتنسيق الفعا جلميال األنشطة املتصلة بتنفيذ التفاقية عل الصـعيد الـوس
واإلقليمي وا لي.
ختصيص املوارد
-9
س رر( رير ر ر قر ر ر أن عمر ر ر ضر ر رمل زرن ر ر ري ي ر ريي ررلى ني ررد حت ر ر رأ
ص ر رع مرر(ترت ر رمل زرن ر يألةفرر( ري ي(عرر(ت ريدررر( ت رملع ر  ،مبرر(
ري ررف(ف
ي ررم يرمؤ ر رلرت نظر ر ري ع ر ر عرر ر ا ر ر رملسر ر دايت ،رر ر يم رع م رر(ترت رمل زرن ر ر رمللص رردت
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رإلع(قر رألةفرر(
ص صر(أ يألةفرر( رملهم ر ري ررعف(  ،ار أةفرر( ريل رر( رألةفرر(
رمل رر(ة ريل ف ر  .سرر( رير ر قر ر أ ر(أ ر أن ري ي ر رييررلى ،غ ر ري مررد ر ق صرر(ت ري ر
رع م(ترت يرصح ري عر ر م( ر ج م(ع .
حت ؤ لرأ ،نيدفل ( ف

 -10رإلشارة إىل تعليـق اللجنـة العـام رقـل  )2016(19بشـأن عمليـة امليزنـة العامـة مـن
أجل إعما حقوق الطفـلمل توصـي اللجنـة تن تسـتدد الدولـة الطـرف عمليـة ميزنـة ات
منظــور يراعــي حقــوق الطفــل وحتــدد اعتمــادات واضــدة لاسفــا ا القطاعــات والوكــالت
املعنية وتطزق موشرات حمددة ونظام تع زقب لرصد مدى كفاية توزيال املوارد امللصصة لتنفيـذ
بس ل من ا ما يلي:
التفاقية ومدى عاليت ا وإنصا ا و لو ُ
تو ري ما يةفي من اعتمادات لللدمات ا جمالت الصدة والتعليل ونظـل
أ)
ا ماية الجتماعية و اية الطفلمل مال تقدمي دعل حمدد لاسفا الءعفا ؛

) تط ي ــق الالمركزي ــة ا توزي ــال امل ــوارد علـ ـ مس ــتوى املقاسع ــات واملس ــتوى
ا ليمل وختصيص املوارد حتديدا لللدمات الجتماعية املقدمة لاسفا ؛
ج) تعزي ــز عملي ــات مراجع ــة ا س ــارت م ــن أج ــل ز دة الش ــفا ية واملس ــا لة
يما يتعلق رإلنفاق العام ا رييال القطاعاتمل واختا تدابري عاجلة للقءا عل الفساد.

ريال ال ياانت
 -11إ أتعــذ اللجنــة ا حس ـ ايا تعليق ــا العــام رقــل  )2003(5بشــأن التــدابري العام ــة
لتنفي ــذ اتفاقي ــة حقــوق الطفــلمل إيــا تةــرر توصــيت ا الســابقة (انظــر CRC/C/ROM/CO/4مل
م ــال
الفق ــرة )18مل وتوص ــي الدول ــة الط ــرف ك ــذلو رملس ــارعة إىل حتسـ ـ نظام ــا اخل ــا
ال ياانتمل والتأكد من أنه يشمل رييال جمالت التفاقيةمل وأن تصنزف ال ياانت حسـب العمـر
واجل ــنس واإلعاق ــة واملوق ــال اجل ـ ـراا واألص ــل اإلجـ ـ والوض ــال الجتم ــاعي  -القتص ــادي
والوضال من حيث ايجرةمل من أجل تيسري حتليـل أوضـا رييـال األسفـا مل ول ـيما الءـعفا
من لمل مبن ـي ل أسفـا الرومـامل إضـا ة إىل إجـرا تقييمـات ألجـر التـدابري املتلـذةمل والتمةـ
من الوصو إىل ال ياانت املتاحة.
الرصد املستقل
وموداهـا أن إنشـا
 -12ترحب اللجنة رملعلومـات الـيت قـدمت ا الدولـة الطـرف أجنـا ا ـوار ز
ديوان أم مظامل مع حبقوق الطفل هو ا ريلـة أولـو ت ا ةومـة للفـرتة 2020-2017مل
وتوصي الدولة الطرف تن تعتمد من دون إبطا مشرو قانون بشأن ا تددا منصـب أمـ
مظــامل مســتقل معـ حبقــوق الطفــلمل و زةــن مــن أن تةــون يــذ الو يفــة مةانــة ررزة وأن تتمتــال
رلقدرات الالزمة.
النشر والتوعية والتدريب
 -13تةـ ـ ـ ــرر اللجنـ ـ ـ ــة توصـ ـ ـ ــيت ا الـ ـ ـ ــواردة ا مالحظاهتـ ـ ـ ــا اخلتاميـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــابقة (انظـ ـ ـ ــر
CRC/C/ROM/CO/4مل الفقــرة )20مل وتشــجال الدولــة الطــرف عل ـ بــذ املزيــد مــن اجل ــود
لتــو ري التــدريب الةــاا واملمــن والتوعيــة ا جمــا حقــوق الطفــل للم ني ـ العــامل مــال
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األسفــا ومــن أجل ــلمل وأن حتــر عل ـ أن تةــون رييــال أحةــام التفاقي ـة معرو ــة ومف ومــة
عل نطاق وا ال لدى األسفا ووالدي ل.
التعاون مال اجملتمال املدين
 -14تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إشـرا منظمـات اجملتمـال املـدينمل مبـا ي ـا املنظمـات
غ ــري ا ةومي ــة واملنظم ــات املمثل ــة لاسف ــا مل إشـ ـراك ا ع ــالا ا ر ــل السيا ــات واخلطـ ـ
والربام املتعلقة حبقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييم امل وإىل وضال نظـام شـفاف للتعاقـد
مال منظمات اجملتمال املدين عل تقدمي اخلدمات الجتماعية لتةملة اجل ود ا ةومية.
تعريف الطفل
 -15توصــي اللجنــة تن تعــد الدولــة الطــرف تش ـريعاهتا حبيــث تل ـ ال ــتثنا ات الــيت
ت يح الزواج ق ل ن الثامنة عشرة.

ر  -امل ادئ العامة (املواد  2و 3و 6و)12
عدم التمييز
 -16حتر ق رير ر عرم ر(أ ملعرد رر(ت ريررل ق ر ه( ري ي ر رييررلى ع ر أ ررل ه ر ف(ن اا ر
ريفص رمل ر س ري (ندن ق  2015/331ري ع ني ل ع(ت رير د  ،ي ه( نيظر ني رعل
د ر يغ اةر ( ر
رإلع(ق ر ؛ رألةف رر( ريالجئ ر
ر ر ملر نيع ررل أةف رر( ريل رر(؛ رألةف رر(
أ)
ر مسر رير ررد ؛ رألةفرر( رملار ر رملار رر(ت زت جر رمل ر ري سر الرر( ل رهلد ر ري سرر(ن
ح( ر صف(ت ري س ؛ رألةف( ري ع دن رمل (ة ريل ف ري (ئ  ،ير م ز رر( ت
ئ ؛
ري م مبس د ع
ري عر ريلع( ريصح ريعم
)
(ص ع (

ر ملر نيعل ريف (ت أل ( عر ت ر ري م رز ري ر(ئ عرر نردع رير ،
ريفئ(ت رملهم رول  ،رد أرال علض يرع ف ر بع(ت.

 -17حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف عل ـ أن تةفــل التنفيــذ الةامــل للقــوان القائمــة ات
الصلة اليت حتظر التمييزمل مبا ا لو عن سريق إنفا آليات منا ة للرصد والشـةوىمل وأن
تــدعل ــالت التثقيــف العــام مــن أجــل التصــدي للوصــل والتمييــز ا حــق أسفــا الرومــامل
واألسفا وي اإلعاقةمل والفتياتمل واألسفا الالج وملتمسي اللجو مل واألسفـا املثليـ
واملثليات ومزدوجـي امليـل اجلنسـي وم ـايري ايويـة اجلنسـانية وحـاملي صـفات اجلنسـ ؛ وأن
تةفل يلمل عل وجـه اخلصـو مل املسـاواة ا ـر ا صـو علـ التعلـيل والرعايـة الصـدية
والعمل والتمتال مبستوى معيشي لئق .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيء ا تن حتـر مل عنـد
تفعـ ــل لـ ــو بطريقـ ــة تراعـ ــي
تصـ ــدي ا للوصـ ــل والتمييـ ــز ا حـ ــق أسفـ ــا الرومـ ــامل عل ـ ـ أن ز
ا سا يات من أجل جتني ل املزيد من العز .
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مصاحل الطفل الفءل
 -18تةرر اللجنةمل ا إسار تعليق ـا العـام رقـل  )2013(14بشـأن حـ زق الطفـل ا إيـال
العت ـ ـ ــار األو ملص ـ ـ ــا ه ال ُفء ـ ـ ــل مل توص ـ ـ ــيت ا الس ـ ـ ــابقة (انظ ـ ـ ــر CRC/C/ROM/CO/4مل
الفقــرة  )29وتوصــي الدولــة الطــرف تن تةفــل تقيــيل التش ـريعات اجلديــدة ا ضــو مصــاحل
الطفــل الفءــل وتعيــد النظــر ا تــدريب امل ني ـ الــذين يعملــون مــال األسفــا ومــن أجل ــل
حبيث يُف ل م دأ مصاحل الطفل الفءل بوضوح ويُطَّق عل الوجه الصديح.
ا ق ا ا ياة وال قا والنما
 -19تةــرر اللجنــة توصــيت ا الســابقة (انظــر CRC/C/ROM/CO/4مل الفقــرة  )31وتوصــي
الدولة الطرف مبا يلي:
معاجلــة األ ـ اس األ ا ــية لو يــات الرضــال واألسفــا والو يــات النفا ــيةمل
أ)
مبا ا لو ا رمان الجتماعي والقتصادي وعدم املساواة؛
) الرتقا مبستوى تقدمي اخلدمات الجتماعية املتةاملة اليت تشمل عـدمات
ا ماية الجتماعية والصدة والتعليل عل صعيد اجملتمال ا لي؛
ج) ا ــد م ــن أوج ــه التف ــاوت بـ ـ املن ــاسق ا ءـ ـرية والريفي ــة وا اثر الس ــل ية
للتمييز عل ا صو عل اخلدمات األ ا ية.
احرتام آرا الطفل
 -20توصي اللجنة الدولة الطرفمل ا إسـار تعليق ـا العـام رقـل  )2009(12بشـأن حـق
الطفل ا ال تما إليهمل تن:
تةفـ ــل إيـ ــال آرا األسفـ ــا العت ـ ــار الواجـ ــبمل و ق ـ ـا للمـ ــادة  12مـ ــن
أ)
التفاقي ــةمل ا نط ــاق األ ــرة وامل ــدارحمل وا ــاكل وا ريي ــال العملي ــات اإلداري ــة والعملي ــات
بس ل من ا اعتماد التشريعات املنا ةمل وتدريب امل ني مل وا تددا
األعرى ات الصلةمل ُ
أنشطة حمددة ا املدارحململ والتوعية العامة؛
) تقدم دعم ا إضا ي ا جمللس الطل ة الوس لتعزيز قدرته عل تسـ يل مشـاركة
األسفا عل الصعيد ا لي وصعيد املقاسعات والصعيد الوس ؛
ج) حتــر علـ أن جتيــز التشـريعات وتــدعل قيــام املـراهق بتنظــيل أنفسـ ل ا
ريعيات وجمموعات رمسيةمل مبا ا لو عارج نطاق املدر ةمل وتدعم ل.

جيل -ا قوق وا ر ت املدنية (املواد  7و 8و)17-13
تسجيل املواليد

 -21إ ترحــب اللجنــة رلتــدابري الــيت ذت
اختــذت مــوعرا لت ســي إج ـرا ات تســجيل املواليــد
(أمــر الطــوارئ ا ةــومي رقــل  2016/33وق ـرار ا ةومــة رقــل  )2016/801وإ حت ـي
علمـ ا رل ايــة  9مــن ايــدف  16مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــق بتــو ري هويــة قانونيــة
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للجميالمل مبا ا لو تسـجيل املواليـدمل إيـا توصـي الدولـة الطـرف بتعزيـز اخلـدمات املقدمـة
تسجل رييال املواليد من دون إبطـا مل مبـن ـي ل املواليـد ا
عل مستوى اجملتمال ا لي حبيث ز
اجملتمعات ا لية الريفية.
اية اخلصوصية
 -22ترحـ ـ ــب اللجنـ ـ ــة رعتمـ ـ ــاد ق ـ ـ ـرار اجمللـ ـ ــس الـ ـ ــوس للو ـ ـ ــائل السـ ـ ــمعية وال ص ـ ـ ـرية
رق ــل 2011/220مل وتوص ــي الدول ــة الط ــرف تن توسز ــد ج وده ــامل رلتع ــاون م ــال و ــائل
اإلعالممل ماية عصوصية األسفا من رييال األعمار واحرتام ا.
الوصو إىل املعلومات املنا ة
 -23رإلشارة إىل تعليق اللجنة العـام رقـل  )2013(16املتعلـق رلتزامـات الـدو بشـأن
أجــر قطــا األعمــا التجاريــة عل ـ حقــوق الطفــلمل تةــرر اللجنــة توصــيت ا الســابقة (انظــر
ـدعل ج ودهـ ــا مايـ ــة
CRC/C/ROM/CO/4مل الفقـ ــرة  )42وتوصـ ــي الدولـ ــة الطـ ــرف تن تـ ـ ز
األسفــا مــن املعلومــات واملنتجــات الءــارةمل و ــاسر اإلنرتنــتمل وأن تةفــل ا ــق ا ا صــو
عل ـ معلومــات منا ـ ة جلميــال األسفــا مل مبــن ــي ل مــن يعيشــون ا املنــاسق النائيــة والريفيــة
وو ق ا لعمرهل ودرجة نءج ل.

دا  -العنف ضد األسفا (املواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39
العقوبة ال دنية
 -24بينم ــا تالحــل اللجن ــة أن العقوب ــة ال دني ــة حمظ ــورة ا ريي ــال األم ــاكنمل إي ــا توص ــي
الدولــة الطــرف ا ضــو تعليق ــا العــام رقــل  )2006(8بشــأن حــق الطفــل ا ا مايــة مــن
العقوبة ال دنية وغريها من أشةا العقوبة القا ية أو امل ينةمل مبا يلي:
الواجب؛

أ)

أن تةفل إنفا حظر العقوبة ال دنية ا رييـال األمـاكن ورصـد علـ الندـو

) أن تش ــجال أش ــةا تنشـ ـ ة الطف ــل اإلعابي ــة وغ ــري العنيف ــة والقائم ــة علـ ـ
املشاركة من عال برام و الت التوعية؛
ج)

أن حتر عل تقدمي اجلناة إىل السلطات اإلدارية والقءائية امللتصة.

اإليذا واإلمها وال ت ال والعتدا اجلنسيان
 -25نيلحر ر رير ر ر ر ح ر ر ر ر م( رت رمللرقبر ر ني ر رملهت رر(ةل ري ررل هت ر ى اا حت ر ر
فئ(ت رألةف( ري حي (جدن اا رملس(ع مت ه ر ر صرد عرر رخلر (ت ،ي هر( ني رعل
ي ر اةر ( ر
أ)
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) ق رت ري ظ(أ ريع(أ رو ت عر حت ح( ت ريع ف رملسررق عرر رألةفر(
ا رئه امه(هل  ،ح( ت ر ع ر ر الال ري س  ،رإلدالغ ع ه ر ( ت ري ص
هل( ديل ني م قي(ع(ت ع ت ؛
ج)
جت( رألةف(

أ ( ريع رف ر ر(ت ريرل ُرزع أ ر( نيدجر
رإلع(ق .

نظر(أ ع( ر رألةفر( ،

ر م(

 -26إ تشــري اللجنــة إىل تعليق ــا العــام رقــل  )2011(13بشــأن حــق الطفــل ا التدــرر
مــن رييــال أشــةا العنــفمل وإ ا حتــي علم ـ ا رل ايــة  2مــن ايــدف  16مــن أهــداف التنميــة
املس ــتدامة بشـــأن إيـ ــا إيـ ــذا األسف ــا وا ـ ــت اليل والجتـــار ــل ورييـ ــال أش ــةا العنـ ــف
والتعذيب املمار علي لمل إيا توصي الدولة الطرف مبا يلي:
إيال األولوية لتدابري الوقاية األولية والثانوية الرامية إىل الوقاية من حـدو
أ)
كل هذ األضرار؛
) وضــال بـرام توعيــة بشــأن تلتــف أنــوا العنــف والعتــدا الــيت يتعــرهل يــا

األسفا مل مبا ا لو الت تتعلق رألعراف واملعتقـدات الجتماعيـة املتصـلة رلعنـف ضـد
األسفا مل وتشمل عامة الناحمل وامل ني الذين يعملون مال األسفـا مل وتشـجيال ت يـري السـلو
يما بين ل؛
ج) تــو ري مــوارد بش ـرية وماليــة كا يــة ل ليــات الــيت أنش ـ ت لتدديــد حــالت
العن ــف واإلي ــذا ا أي مة ــان واإلب ــالا عن ــا ومنع ــا ورص ــدهامل مب ــا ا ل ــو عن ــد حـ ـ س
األسفا ا ا ر الشرسة ومرا ق الحتجازمل وا املدر ة وال يت؛
ت) تــدعيل بـرام الةشـف امل ةــر ــالت األسفــا الءــدا واملســاعدة علـ
تعا ي ل وإعادة إدماج ل اجتماعيا؛
ه)

تقدمي تدريب ممن

للم ني الذين يعملون مال األسفا ؛

) التدقيــق ا رييــال حــالت العنــف والعتــدا علـ األسفــا ا نظــام رعايــة
الطفولة ومسا لة اجلناة.
املمار ات الءارة
 -27يمـا يتعلــق مبمار ــة زواج األسفــا حبةــل األمــر الواقــالمل وهــي ممار ــة منتشــرة علـ
نطــاق وا ــال ا املنــاسق الريفيــةمل توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتنظــيل ــالت توعيــة بشــأن
العواقب الوعيمة الةثرية لزواج األسفا .

ها  -ال ي ـة األ ـرية والرعايــة ال ديلــة (املــواد  5و 11-9و )1(18و( )2و 20و21
و 25و))4(27
األسفا ا رومون من ال ي ة األ رية
 -28نيلحر رير ر ع رزرأ رهل ئر ريدة ر رملع ر يم( ر ح ررد رييفر ري بررين جعر اصررالح
نظ(أ ع( رألةف( أ يد  ،ي ه( ني عل ي ر اةر ( ر
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زريرردن دتعردن ؤ سرر(ت ريلع( ر أةفرر(
ريعر ت ري بر ر رألةفرر( رير
أ)
رإلع(ق ر ،
أ ر ريفئرر(ت حل رر( أ ،مب ر ف ر ه أةفرر( رأل ررل ريف ر  ،أةفرر( ريل رر( ،رألةفرر(
ري ظردن علض د خليل ر نفص( رأل ل رإل رع رملؤ س(ت؛
) عر ر أ ج رردت اي رر(ت ( ررب ي ح ر ر رألةف رر( رملعلض ر ر يرهتي ررل ،ر ر (ت
رملب ررل ،نظ ر رإلح(ير ر عر ر سر ر د ر م ر رور ر  ،ر ر يم اةر ر ع رر(ت أبن دعر ر
ري ر
رإلع(قر  ،دنرردن فأف ر حرر( أف ان ررر(ندر فصررر عر أ ررله  ،رأل ررل
ر م(
رألةفرر( ،
ترع ؤ س(ت اة( نظ(أ مح( رييف ؛
ري سفل ع ا رعه
تن ٍ
ج) عر ر أ رف( ر ر رير ر ع ري فسر ر  -ر ج م رر(ع يألةف رر( رمل رردتع
رملل ر ر ج مرر(ع
رإلع(قرر(ت ،عر أ رف( ر نير
ريلع( ر ( ،صر رألةفرر(
لررز رإل رع ،اض(ف اا ريااللرت نظ(أ مح( رييف ؛
ريع( ر
ت) عر أ رف( ر صر أ ضرر(ع رألةفرر(
ني ( ل ر ع ر ريب ين ري س عر رألةف(  ،مب(
رألةف(

ه) ع أ رف( ري ع رمل أ يألةف( ري
رإلع(ق .

ؤ س رر(ت
رملررد ف

رملؤ سرر(ت ريلع( ر رملؤ س ر ري ح ر
الالهل ج س (أ؛
يم ر جت( هب
الر(ت ن ؤ سر(ت ريلع( ر  ،مبر فر ه

 -29تشدد اللجنةمل إ توجـه انت ـا الدولـة الطـرف إىل امل ـادئ التوجي يـة للرعايـة ال ديلـة
لاسفا (قرار اجلمعية العامة 142/64مل املر ق)مل علـ أنـه ل ين ـي أبـدا أن يشـةل العـوز
املــاا واملــادي  -أو الظــروف الــيت تعــزى م اشــرةا وحص ـرا إىل هــذا العــوز  -املــربر الوحيــد
رمان سفل من الرعاية األبوية أو إليداعـه مو سـة للرعايـة ال ديلـة أو للديلولـة دون إعـادة
إدماجه ا اجملتمال .وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي ا هذا الصدد:
الفءل

وضــال نظــام للتقييمــات الفرديــة وال دــث عــن ا لــو الــيت ختــدم املصــلدة
أ)
حاد األسفا ؛

) تنفيذ عطة إيـا إيـدا األسفـا ا مو سـات الرعايـة وضـمان انتقـايل إىل
نظام الرعاية اجملتمعية ()2016مل وإنشا نظام رصد قويمل والتعجيل بعمليـة إيـدا األسفـا
ا بي ات أ رية؛
ج) التأكــد مــن وجــود ضــماانت كا يــة ومعــايري واضــدة تســتند إىل احتياجــات
األسف ــا ومص ــا ل الفء ــل عن ــد حتدي ــد م ــا إ ا ك ــان ين ــي إي ــداع ل مو س ــات الرعاي ــة
ال ديلةمل ول يما أسفا الروما واألسفا وو اإلعاقة؛
ت) إج ـرا ا ــتعراهل دوري للرعايــة املو ســية لاسفــا وإيــداع ل املو ســات
ميسـرة لحبـالا عـن حـالت
ومراق ة نوعية الرعايـة املقدمـة ي مـامل بطـرق من ـا تـو ري قنـوات ز
إ ا ة معاملة األسفا ورصدها وإنصاف ضدا ها؛
ه) ضــمان ختصــيص مــوارد بش ـرية وتقنيــة وماليــة كا يــة ملراكــز الرعايــة ال ديلــة
وخلدمات اية الطفل ات الصلةمل و لـو لتسـ يل إعـادة أتهيـل األسفـا املقيمـ ا هـذ
املراكز وإعادة إدماج ل اجتماعيا إىل أقص حد ممةن؛
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) ز دة تنسيق رييال التدعالت عل الصـعيد ا لـي لتطـوير عمليـات الوقايـة
والةشف امل ةر والتدعل؛
ة) دعــل ورصــد التواصــل املنــتظل واملنا ــب بــ الطفــل وأ ـرتهمل شــريطة أن
يتوا ق لو مال مصاحل الطفل الفءل ؛
ح) تعزيــز الــدعل املقــدم إىل األسفــا الــذين ي ــادرون مو ســات الرعايــةمل مبــن
ــي ل األسف ــا وو اإلعاقـ ـةمل لتمةي ــن ل م ــن الن ــدماج ا اجملتم ــال م ــن جدي ــد بت ــو ري ـ ـ ل
ا صـو علـ السـةن الالئــق واخلـدمات القانونيــة والصـدية والجتماعيــةمل إضـا ة إىل ــر
التعليل والتدريب امل .
الت
 -30تالحل اللجنة تعديل القانون املتعلق رلت مل تةرر اللجنة توصيت ا السابقة (انظـر
CRC/C/ROM/CO/4مل الفقرة )54مل وحتث الدولة الطرف عل ما يلي:
ضمان تو ري ما يةفي من موارد بشرية وتقنية لتنفيذ القانون املنقح؛

أ)

) مواصــلة وضــال ب ـرام للدــد مــن املفــاهيل اخلاس ــة املتعلقــة بت ـ األسفــا
وي اإلعاقات الشديدة وأسفا الروما؛
ج) التأكد من أن األسفا الذين ل ميةن إيداع ل ا كنف أُ ر علـ الصـعيد
ا لي يستطيعون ال تفادة من ر الت عل الصعيد الدوا.

واو -اإلعاقـ ـ ــة والصـ ـ ــدة األ ا ـ ـ ــية والر ـ ـ ــا (املـ ـ ــواد  6و )3(18و 23و 24و26
و )3(-)1(27و)33
األسفا

وو اإلعاقة

 -31نيالحررل رير ر اعرر(ت ان رر( رهل ئ ر ريدة ر رملع ر د ر رإلع(ق ر رع م رر(ت ر رجرني
رإلع(ق ر ات رر(ج ريل رر( ،ي هرر( ني ررعل ي ر ر ألن ر دج ر ري ي ر
ح ررد رأل ررهت(
رإلع(ق ألن
رييلى مند ج دأ عر ح د رإلنس(ن ير ع(
أ)
)

نيدج ( ة د ن رإلع(ق ني عر ألةف( حت رأ؛
دج نظ(أ فع( سل يم رملعرد (ت نظ(أ ي هت رإلع(ق ؛

رإلع(ق ر رر(ت دتع ر رردن رملؤ س ر رر(ت ريفص ر ررد ري ر ر ر ر
ر ر رزر رألةف ر رر(
ج)
رمل هتص ر ر ر س ر ي عدر
رمل هتصص ر  ،ألن رملعرم ر رمله ر حي رر(جدن اا رملز ر ر ري ر
ريفصد ري ر ري( ع ؛
ريفلت
ني ر ري ع رمل (
ر ر ت ر ر ر ر (ت ريلع( ر ر
رإلع(ق ر ر ر ررد ق ر ر
ر رردفل يألةف ر رر(
ت)
رملب ل .
ريصح  ،مب( ف ه( ريلع( ريصح ري س رإلجن(د دلر ج ري ف ري
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 -32تة ــرر اللجن ــةمل ا إس ــار تعليق ــا الع ــام رق ــل  )2006(9بش ــأن حق ــوق األسف ــا
املعوق مل توصيت ا السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4مل الفقرة )61مل وحتث الدولة الطـرف
عل ما يلي:
ر ــل يا ــة وسنيــة بشــأن اإلعاقــة مــن منظــور حقــوق اإلنســان تُع ـ عل ـ
أ)
وج ـ ـ ــه التددي ـ ـ ــد رألسف ـ ـ ــا وي اإلعاقـ ـ ـ ـة وهت ـ ـ ــدف إىل ض ـ ـ ــمان مش ـ ـ ــاركت ل الةامل ـ ـ ــة ا
اجملتم ــالمل وإدراج املس ــائل املتص ــلة رألسف ــا وي اإلعاقـ ـة ض ــمن أول ــو ت الدول ــة الط ــرف
للفرتة 2020-2017؛
) تــو ري مــوارد بش ـرية وماليــة كا يــة مــن أجــل تنفيــذ ا ـرتاتيجية حقــوق وي
اإلعاقـ ـة وإدم ــاج الروم ــامل ولة ــي يتسـ ـ لل ي ــة الوسني ــة املعني ــة ب ــذوي اإلعاقـ ـة الض ــطال
بوليت ا عل حنو زعا ؛
ج) تنظيل ريال ال ياانت عن األسفا وي اإلعاقةمل وتيسري ا صو عل هذ
ال يــاانتمل وإنشــا نظــام عــا لتشــليص اإلعاقــاتمل وهــو أمــر ل بــد منــه لوضــال يا ــات
وبرام منا ة لاسفا وي اإلعاقة؛
ت) اخت ــا ت ــدابري ش ــاملة لت ــو ري التعل ــيل اجل ــامالمل وا ــر علـ ـ ع ــدم إي ــدا
األسفا وي اإلعاقة ا املو سات والفصو الدرا ية املتلصصة؛
ه) تــدريب وتعيـ معلمـ وم نيـ متلصصـ ا الفصــو الدرا ــية اجلامعــة
لتقدمي دعل ردي لاسفا الذين يعانون صعورت ا التعلل وإيالئ ل كل العناية الالزمة؛
) اخت ــا ت ــدابري وري ــة تةف ــل لاسف ــا وي اإلعاقـ ـة ا ص ــو علـ ـ الرعاي ــة
الص ــديةمل مب ــا ي ــا الص ــدة اجلنس ــية واإل ابي ــة وال ــتفادة م ــن بـ ـرام الةش ــف والت ــد زعل
امل ةرين؛
ة) تنظيل الت توعيـة تسـت دف املسـوول ا ةـومي وعامـة النـاحمل واأل ـر
مــن أجــل مةا دــة وصــل األسفــا وي اإلعاق ـة والتدامــل علــي لمل وتــروي صــورة إعابيــة
عن ل.
الصدة واخلدمات الصدية
 -33حت ر ق رير ر عرم ر(أ ع مرر(ت ر رجرني ريصررح ريدة ر يرفررج  2020-2014ي ر
ريعم ر ي ف ر ه( ،د ر ني ف ر رمل ررل ع رملع رردن فنيعز ررز ري ررب ريدة ر يرد رري( رملع ر دصررح
ريل رر( هبر ى حتسر صررح ريسر (ن ر ة(ئفر ريل رر( يرفررج 2017-2014ف ،غر أ رر( ني ررعل
ي ر اةر ( ر
رملع ر رمللنيف ر يدف رر(ت ريلض ر رألةفرر( ت ن ر رخل( س ر  ،ر نيفرر(ع س ر د
أ)
ن ر ري ال ر ر رر(ت ي ر رألةفرر( ت ن ر رخل( س ر  ،ريع ر ت ري ب ر ر رألةفرر( رمل رلره
ري ميدنيدن جلر أ لر ريسلة(ن؛
رأل ه(ت
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ج) رخنفرر(
ه( ددر ي ري يع ؛

عر ت ري يعر  ،ريعر ت ري بر ر رملصرر(د أب رلر

مي ر ريدق( ر

رزر عر عرر ه ر صررد
ت) عر ت رأل هرر(ت رألةفرر( ريصررال( ريل رر( رير
عر ريلع( ريصح رملالئم هل  ،عرم(أ أبن ريف ل ريعزي ر ج م(ع ف(قم(ن ه .

 -34توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف مبــا يلــي ا ضــو تعليق ــا العــام رقــل )2013(15
بشأن حق الطفل ا التمتال تعل مستوى صدي ميةن بلوغهمل وال اية  2من ايـدف  3مـن
أهداف التنميـة املسـتدامة بشـأن ا ـد مـن و يـات املواليـد واألسفـا دون ـن اخلامسـة الـيت
ميةن تفادي ا:
ختص ــيص م ــا يةف ــي م ــن امل ــوارد ال شـ ـرية واملالي ــة حبي ــث َّ
تنف ــذ ا ــرتاتيجية
أ)
الصــدة الوسنيــة للفــرتة  2020-2014تنفيــذا اتم ـا ويعـ َّـزز ويُـزاد الــدعل املقــدم للو ــطا
الصدي املعيزن حديثا ا جمتمعات الروما؛
) ختصيص موارد بشرية ومالية كا ية حبيـث َّ
تنفـذ ا ـرتاتيجية مةا دـة ـريوحمل
نقص املناعة ال شرية/اإليدز وعطة العمل املتصلة ا تنفيذا اتما؛

ج) تط ي ــق مع ــايري املدون ــة الدولي ــة لقواع ــد تس ــويق ب ــدائل لـ ـ األممل وإس ــال
اجلم ور عل أ ءل املمار ات ا جما الرضاعة الط يعيةمل وإ دا املشورة لام ات بشـأن
الرضــاعة الط يعيــةمل والوجيقــة املعنونــة "عشــر عطــوات مــن أجــل رضــاعة س يعيــة عالــة"مل الــيت
وضعت ا منظمة األمل املتددة للطفولـة ومنظمـة الصـدة العامليـةمل ا املستشـفيات والعيـادات
ا رييال أحنا ال لد؛
ت) تس ـ يل حصــو األسفــا وامل ـراهق عل ـ عــالج أم ـراهل الســرسانمل ور ــال
مستوى الوعي لدى األس ا واألسفا والوالدين تعراهل السرسان امل ةرةمل وتو ري ما يةفـي
من املوارد املالية جلعل لو العالج ميسورا؛

ه) تو ري عدمات ما ق ل الولدة والرعاية الصدية األولية واملتلصصـة اجليـدة
جلمي ــال األسف ــا ا ال ل ــدمل ول ــيما أول ــو ال ــذين ينتم ــون إىل الف ــات ا روم ــة اجتماعيـ ـا
واقتصاد امل مبن ي ل أسفا الروما واألسفا وو اإلعاقة؛
) اعتم ــاد ت ــدابري ل ــز دة مع ــد التطع ــيل بسـ ـ ل من ــا تنظ ــيل ــالت موي ــدة
للتطعيل وتو يال نطاق ال تعانة رملساعدين الصـدي حبيـث يشـمل رييـال املـدن الـيت تتـد
ي ا معدلت تطعيل األسفا ؛

ة) تنفيذ اإلرشادات التقنية بشأن تط يق يـ قـائل علـ حقـوق اإلنسـان عنـد
تنفيــذ السيا ــات والـربام الراميــة إىل ا ــد مــن الو يــات واألمـراهل الــيت ميةــن الوقايــة من ــا
لــدى األسفــا دون ــن اخلامســة والقءــا علي ــا ( )A/HRC/27/31الــيت وضــعت ا مفوضــية
األمل املتددة السامية قوق اإلنسان.
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الصدة العقلية
 -35تش ــري اللجن ــة إىل اعتم ــاد ال ـ ـرتاتيجية الوسني ــة بش ــأن الص ــدة العقلي ــة لاسف ــا
واملراهق ()2016مل وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
تط ــوير ع ــدمات الص ــدة العقلي ــة اجملتمعي ــة تط ــويرا ك ـ ـريا وتعزي ــز األنش ــطة
أ)
الوقائية ا املدر ة وال يت وا مراكز الرعاية؛
األسفا ؛
لوكية.

)

ز دة عـ ــدد األس ـ ــا النفسـ ــاني وعلمـ ــا الـ ــنفس املتلصص ـ ـ ا معاجلـ ــة

ج)

ال ــتدةل ا اإل ـ ـراإ ا إعط ــا الـــدوا لاسف ــا ال ــذين يع ــانون مشـــاكل

صدة املراهق
 -36تةرر اللجنةمل ا إسار تعليق ا العام رقل  )2003(4بشأن صـدة املـراهق وهـوهل
ا ــياق اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــلمل توص ــيت ا الس ــابقة (انظ ــر CRC/C/ROM/CO/4مل الفق ــرة
الطرف عل ما يلي:
َ
)69مل وحتث الدولةَ
اختا تدابري عالة لوقاية املـراهق مـن النتدـارمل وريـال بيـاانت مصـنفة عـن
أ)
حــواد النتدــارمل والتأكــد مــن وضــال ب ـرام عاصــة لتقــدمي الــدعل النفســي والجتمــاعي
للمراهق ؛
) عفــا الســن املوهلــة للدصــو عل ـ اخلــدمات الصــدية مــن دون موا قــة
الوالدينمل مبا ا لو عدمات الصدة اإل ابيةمل حسب قدرات الطفل املتطورة؛
ج) اختا تدابري عالة لوقايـة املـراهق مـن تعـاسي التـدع والةدـو مل وكـذلو
امللــدراتمل بطــرق من ــا تزويــد األسفــا وامل ـراهق مبعلومــات دقيقــة وموضــوعية وتعلــيم ل
م ــارات ا يــاة اليوميــة لصــو الوقايــة مــن اإلدمــان علـ العقــاقريمل وتـو ري عــدمات ـ لة
املنا ومراعية لحتياجات الش اس لعالج إدمان امللدرات وا زد من أضرار ؛

ت) تو يال نطاق الـربانم الـوس للصـدة اجلنسـية واإل ابيـة ()2017-2013
حبيث يُ َّ
قدم ا إسار تعلـيل شـامل ومنا ـب لاعمـار ا جمـا الصـدة اجلنسـية واإل ابيـةمل مبـا ا
لو تو ري معلومات عـن تنظـيل األ ـرة وو ـائل منـال ا مـل و ـاسر ا مـل امل ةـر والوقايـة مـن
األمراهل املنقولة جنسيامل مبا ي ا ريوحمل نقص املناعة ال شرية/اإليدزمل وعالج ا؛
ه) تـــو ري ـ ـ ل ا صـــو مـ ــن دون عوائـ ــق علـ ـ عـــدمات الصـــدة اجلنسـ ــية
واإل ابيةمل مبا ا لو املشورة السرية وو ائل منال ا مل ا ديثةمل للمراهقات واملراهق .
مستوى املعيشة
 -37حتـي اللجنــة علمـا رعتمـاد ال ـرتاتيجية الوسنيــة بشـأن اإلدمــاج الجتمــاعي وا ــد
مــن الفقــر للفــرتة  2020-2015وعطــة العمــل ال ـرتاتيجية 2020-2015مل وتوجــه
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النت ــا إىل ال ايــة  3مــن ايــدف  1مــن أهــداف التنميــة املسـتدامة بشــأن تنفيــذ نظــل وتــدابري
منا ة للدماية الجتماعية للجميال عل الصعيد الوس مل وتوصي الدولةَ الطرف مبا يلي:
اختــا تــدابريمل ا إســار ال ـرتاتيجية الوسنيــة املتعلقــة رإلدمــاج الجتمــاعي
أ)
وا ــد مــن الفقــر للفــرتة 2020-2015مل تســت دف األسفــا حتديــدامل والنظــر ا إجــرا
مشــاورات حمــددة ال ــرهل مــال األ ــر واألسفــا مل مبــن ــي ل مــن يعيشــون أوضــاع ا هشــةمل مــن
أجل تدعيل ا رتاتيجيات وتدابري ا د من قر األسفا ؛
) ا ر عل تقدمي اخلدمات الجتماعية عل مستوى اجملتمال ا ليمل مبا ا
لو من عال الربام اجملتمعيـةمل وعلـ تقـدمي ا صنصـافمل مـال الرتكيـز علـ األسفـا الـذين
يعيشون حتت ع الفقرمل عاصة أسفا أ ر الروما واأل ر الريفية واأل ر اليت لدي ا أسفـا
وو إعاقةمل وأن تةون هذ اخلدمات كا ية لسد التةاليف ا قيقيـة للتمتـال مبسـتوى معيشـي
لئقمل مبا ي ا تةاليف الصدة والت ذية والنظام ال ذائي والتعليل والسةن الالئـق وإمـدادات
امليا وعدمات الصرف الصديمل وإنشا آلية شفا ة زةن مقدمي اخلدمات الجتماعية من
القطا اخلا من ا صو عل التمويل العام.

زاي -التعليل واألنشطة الرت ي ية والثقا ية (املواد )31-28
التعليلمل مبا ا لو التدريب والتوجيه امل نيان
 -38إ تشري اللجنة إىل تعليق ا العام رقل  )2001(1بشأن أهداف التعليلمل وإ حتـي
علم ـ ا رل ايــة  1مــن ايــدف  4مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بشــأن إ ــام رييــال الفتيــات
والفتيــان تعلــيم ل البتــدائي والثــانوي اجملــاين واملنصــف واجليزــدمل إيــا توصــي الدولــة الطــرف
مبا يلي:
التأكد من تنفيذ قانون التعلـيل ( )2011عـن سريـق تـو ري التمويـل الةـاا
أ)
وإنشا آليـات لرصـد وتقيـيل آاثر ال ـرتاتيجيات الوسنيـة املتعلقـة رلتعلـيل والتـدابري الرتبويـة
األعرى؛
) تعزيز ج ودها الرامية إىل تيسري ل ا صـو علـ تعلـيل جيـد ا املنـاسق
الريفي ــة وألسف ــا األ ــر الفق ــريةمل مب ــا ا ل ــو اللتد ــاق رلتعل ــيل ق ــل البت ــدائي والث ــانوي
والعاا؛
ج) تس يل مشـاركة أسفـا الرومـا وإدمـاج ل ا رييـال مراحـل التعلـيل العـاديمل
مبا ا لو التعليل ق ل البتدائيمل وتوعية املعلم ومو في مراكز املشـورة النفسـية والرتبويـة
بتاريخ شعب الرومـا وجقا تـهمل وتقـدمي إرشـادات كا يـة يـل عـن كيفيـة إدمـاج أسفـا الرومـا ا
التعليل العادي؛
ت) وض ــال بـ ـرام تق ــرتن آبلي ــات للرص ــد والتقي ــيل خلف ــا مع ــدلت التس ــرسمل
ووضـال بـرام جيــدة للتـدريب امل ـ وتروع ــا لالرتقـا مب ـارات األسفــا واملـراهق مل عاصــة
من انقطعوا عن الدرا ة؛
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ه) اخت ــا الت ــدابري الء ــرورية لتدسـ ـ نوعي ــة التعل ــيلمل وت ــو ري ت ــدريب جيـ ــد
للمعلم مل مال الرتكيز عل املناسق الريفية عاصة؛
) تو ري التمويل الالزم واختا تدابري هتدف إىل حتس النقل املدر ـيمل وإل ـا
تةاليف التعليل اخلفيـةمل وحتسـ الظـروف الصـديةمل وتقـدمي اخلـدمات الالزمـة لـدعل حصـو
األسفا عل التعليل عل الصعيد ا لي بوجه عا ؛
ة) اختــا التــدابري الالزمــة عل ـ الصــعيد الــوس للتوعيــة والوقايــة والتــدعل ا
حالت العنف والتسل ا املدارحململ مبا يشمل تدريب امل ني والوالدين واألسفا .
النما ا مرحلة الطفولة امل ةرة
 -39حتــي اللجنــة علمـ ا رل ايــة  2مــن ايــدف  4مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقـة
بءمان أن تتاح جلميال ال نات وال نـ ـر ا صـو علـ نوعيـة جيـدة مـن النمـا والرعايـة
ا مرحلة الطفولة امل ةرة والتعلـيل ق ـل البتـدائيمل وا ضـو تعليق ـا العـام رقـل )2005(7
بش ــأن إعم ــا حق ــوق الطف ــل ا مرحل ــة الطفول ــة امل ة ــرةمل توص ــي اللجن ــة تن ت ــو ر الدول ــة
الطـرف وختصــص مــوارد ماليــة كا يــة لتنفيــذ يا ــات وبـرام شــاملة للطفولــة امل ةــرةمل مبــا ا
لو تقدمي عدمات الصدة والرعاية والتعليل ا السنوات األوىل من عمر الطفلمل مال إيـال
اهتمام عا للمناسق الريفية وألسفا الروما.

حا  -ت ــدابري ا ماي ــة اخلاص ــة (امل ــواد  22و 30و 33-32و 36-35و(37س)-
(د) و 38و 39و)40
األسفا الالج ون وملتمسو اللجو
 -40ترحـب اللجنـة رلتعــديالت الـيت أدعلــت علـ التشـريعات الوسنيــة املتعلقـة رللجــو
واليت تو ر ضماانت إضا ية مللتمسي اللجو من األسفا غـري املصـدوب بـذوي لمل وتوصـي
الدولة الطرف مبا يلي:
حتس ـ ـ املمار ـ ــات اإلداريـ ــة حبيـ ــث تـ ــو ر تـ ــدابري ايـ ــة كا يـ ــة لاسفـ ــا
أ)
الالج وملتمسي اللجو مل مبـا يشـمل املمثلـ القـانوني املـوهل (األوصـيا ) واإلجـرا ات
املنا ة لتقدير السن اليت أتعذ ا ا س ان عصائص األسفا النفسية ودرجة نءج ل؛
) توض ــيح التشـ ـريعات والسيا ــات اإلداري ــة القائم ــة حبي ــث تت ــاح ترتي ــات
منا ـ ة للرعايــة ال ديلــة لاسفــا الالج ـ وملتمســي اللجــو تراعــي آرا الطفــل ومصــا ه
الفءل عل أن يعاد النظر رنتظام ا هذ الرتتي ات؛
ج) النظر ا اعتمـاد تشـريعات إضـا ية مـن أجـل ر ـال ا ـواجز الـيت حتـو دون
حصــو األسفــا الالج ـ وملتمســي اللجــو علـ التعلــيلمل مثــل تقلــيص الفــرتة الزمنيــة بـ
تقدمي سلب اللجو واللتداق رملدر ة وز دة عدد اعات ونوعية الفصو الل وية.
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ال ت ال القتصاديمل مبا يه عمل األسفا
 -41تةــرر اللجنــة توصــيت ا الســابقة (انظــر الوجيقــة CRC/C/ROM/CO/4مل الفقــرة )83مل
وحتث الدولة الطرف عل ما يلي:
اختـا رييــال التــدابري الالزمــة إلنفــا تشـريعات العمــل وتنفيــذ اتفاقيــة منظمــة
أ)
العمــل الدوليــة رقــل  138لعــام  1973املتعلقــة ر ــد األد لســن ال ــتلداممل واتفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة رقــل  182لعــام  1999املتعلقــة حبظــر أ ــوأ أشــةا عمــل األسفــا
تنفيذا اتم ا؛

) اختا تدابري عالة ملنال عمل األسفا مل ول يما ا الزراعة وال نـا وال يـتمل
وكــذلو منــال تسـ زـو األسفــا ا الشــوار مل وإدراج القءــا عليــه ا صــلب ال ـرتاتيجيات
وعط العمل القطاعية واملشرتكة ب القطاعات ات الصلة؛
ج) وضــال بـرام تــدريب ملفتشــي العمــل وز دة عــددهل حبيــث تُرصــد ممار ــات
التو يف رصدا كا يا.
أسفا عامل الشوار
 -42إ تالحــل اللجنــة أن الدولــة الطــرف ق ــد اعرت ــت مبشــةلة أسفــا عــامل الش ــوار
ونفــذت "م ــادرة أسفــا الشــوار "مل وإ تشــري إىل تعليق ــا العــام رقــل  )2017(21بشــأن
أسفا عامل الشوار مل إيا تةرر توصيت ا السابقة (انظر CRC/C/ROM/CO/4مل الفقرة )85
وحتث الدولة الطـرف علـ أن تءـمن أن يتلقـ هـول األسفـا كـل الـدعل الـذي هتاجونـهمل
ول يما إعادة إدماج ل ا أ رهل أو إيداع ل مو سات الرعاية ال ديلةمل وأن هصلوا عل
الرعاي ــة الص ــدية والتعلـ ـيل واخل ــدمات الجتماعي ــة وواثئ ــق ايوي ــة الوسني ــة واألم ــاكن ا من ــة
والدعلمل ءالا عن عدمات الوقاية وإعادة التأهيل يما خيص تعاسي امللدرات.
ال يال والجتار والعتطاف
 -43توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
التع ــرف علـ ـ ض ــدا الجت ــار بـ ـ الس ــةان الء ــعفا مل عاص ــة الفتيـــات
أ)
واجملتمعــات ا ليــة الفقــريةمل وتقــدمي عــدمات إعــادة التأهيــل واملشــورة املالئمــة يــلمل وتــو ري
تدريب متلصص وموارد إضا ية للم ني العامل مال األسفا ضدا الجتار؛
) تةثيــف ج ودهــا لتوعيــة قءــاة حمــاكل األ ــرة ووكــال النيابــة العــام ور ــال
مســتوى كفــا هتل لصــو املعــايري الوسنيــة والدوليــة القائمــة واحـرتام مصــاحل الطفــل الفءــل
ومراعاهتا ا اإلجرا ات القانونية املتصلة رلجتار رل شر مال أعذ احتياجات ا مايـة ا ـددة
لاسفا ضدا الجتار بع العت ار؛
ج) التدقيـق ا رييــال حــالت الجتـار رألسفــا وبيــال األسفـا ومالحقــة اجلنــاة
مبوجــب األحةــام ات الصــلة مــن القــانون اجلنــائيمل وتوعيــة مــو في إنفــا القــانون رلتط يــق
الصارم للقانون اجلنائي.
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إدارة شوون قءا األحدا
 -44تش ــري اللجن ــة إىل تعليق ــا الع ــام رق ــل  )2007(10بش ــأن حق ــوق الطف ــل ا قء ــا
األحــدا  .وتةــرر توصــيت ا الســابقة (انظــر الوجيقــة CRC/C/ROM/CO/4مل الفقــرة  )92وحتــث
الدولة الطرف عل أن جتعل نظام ا املتعلق بقءا األحدا متوا ق ا كلي ا مـال التفاقيـة وغريهـا
من املعايري ات الصلة .وحتث اللجنة الدولة الطرف عل ما يلي بصفة عاصة:
التعجيــل صنشــا حمــاكل وإجـرا ات متلصصــة ا قءــا األحــدا مل وتــو ري
أ)
مــا يةفي ــا مــن مــوارد بش ـرية وتقنيــة وماليــةمل وتعي ـ قءــاة متلصص ـ ا قءــا األسفــا
والتأكد من حصو القءاة عل التدريب املنا ب؛
) ض ــمان تق ــدمي مس ــاعدة قانوني ــة كف ــوة إىل األسف ــا املل ــالف للق ــانون ا
مرحلة م ةرة من اإلجرا ات وسوا مدة اإلجرا ات القانونية؛
ج) اختـ ــا تـ ــدابري مـ ــن أجـ ــل التعامـ ــل مـ ــال األسفـ ــا املت م ـ ـ رنت ـ ــا قـ ــانون
العقــورت مــن دون اللجــو إىل إجـرا ات قءــائيةمل مثــل إحالــة الطفــل ووضــعه حتــت املراق ــةمل
أو الو ــاسةمل أو اإلرشــادمل أو أدا اخلدمــة اجملتمعيــة؛ وحيثمــا أمةـنمل األعــذ رلتــدابري ال ديلــة
عند إصدار األحةام حبيث ل يُلجأ إىل الحتجاز إل كمـال أعـري وألقصـر مـدة ممةنـةمل مـال
إجرا مراجعة منتظمة يذ اإلجرا ات قصد العدو عن ا.

سا  -التصديق عل الربوتوكو العتياري لالتفاقية املتعلق صجرا تقدمي ال الغات
 -45توصي اللجنة الدولة الطرفمل توعيـا لـز دة تعزيـز إعمـا حقـوق الطفـلمل رلتصـديق
عل الربوتوكو العتياري لالتفاقية املتعلق صجرا تقدمي ال الغات.

 التصديق عل الصةو الدولية قوق اإلنسان -46توصي اللجنة الدولة الطـرفمل توعيـ ا لـز دة تعزيـز إعمـا حقـوق الطفـلمل رلنظـر ا
التصديق عل الصةو األ ا ية قوق اإلنسان اليت مل تص ح سر ا ي ا بعد:
التفاقية الدولية ماية حقوق رييال العما امل اجرين وأ راد أ رهل؛

أ)
)

التفاقية الدولية ماية رييال األشلا

من العتفا القسري.

 -47وحتـ ــث اللجنـ ــة الدولـ ــة الطـ ــرف عل ـ ـ الو ـ ــا رلتزاماهتـ ــا بتقـ ــدمي التقـ ــارير مبوجـ ــب
الربوتوك ـ ــو العتي ـ ــاري املتعل ـ ــق رشـ ـ ـرتا األسف ـ ــا ا املنازع ـ ــات املس ـ ــلدة والربوتوك ـ ــو
العتيــاري املتعلــق ب يــال األسفــا وا ــت ال األسفــا ا ال ــا وا املــواد اإلرحيــةمل اللــذين
أتع ـ ــر تق ـ ــدمي التقريـ ـ ـرين املتعلقـ ـ ـ م ـ ــا من ـ ــذ  10ك ـ ــانون األو /ديس ـ ــمرب و 18تش ـ ــرين
الثاين/نو مرب 2003مل عل التواا.
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كاف -التعاون مال ايي ات اإلقليمية
 -48توصي اللجنة الدولة الطرف رلتعاون مال جملـس أورور علـ تنفيـذ التفاقيـة وغريهـا
مــن صــةو حقــوق اإلنســانمل ــوا أكــان لــو ا الدولــة الطــرف أم ا غريهــا مــن الــدو
األعءا ا جملس أورور.

رابعا -التنفيذ وتقدمي التقارير
ألف -املتابعة والنشر
 -49توصي اللجنـة الدولـة الطـرف رختـا رييـال التـدابري املالئمـة لءـمان التنفيـذ الةامـل
للتوصيات الواردة ا هذ املالحظات اخلتامية .وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف أيءـا صاتحـة
التقريــر الــدوري اخلــامسمل والــردود الةتابيــة علـ قائمــة املســائلمل وهــذ املالحظــات اخلتاميــة
عل نطاق وا ال بل ات ال لد.

ر  -ا لية الوسنية لتقدمي التقارير واملتابعة
 -50توصي اللجنة الدولة الطرف صنشا آلية وسنية لتقـدمي التقـارير واملتابعـة بوصـف ا هي ـة
حةومية دائمـة مةلفـة بتنسـيق وإعـداد التقـارير املقدمـة إىل ا ليـات الدوليـة واإلقليميـة قـوق
اإلنسان والتعامل مال هذ ا لياتمل إضا ة إىل تنسيق متابعة اللتزامـات التعاهديـة والتوصـيات
والقرارات الصادرة عـن تلـو ا ليـات وتنفيـذها وتع زق ـا علـ الصـعيد الـوس  .وتشـدد اللجنـة
صصـ يـا دعمـا مالئمـا ومسـتمرامل وضـمان قـدرهتا
عل أنه ين ـي دعـل هـذ ايي ـة مبـو ف
ز
عل التشاور بطريقة ممن جة مال املو سة الوسنية قوق اإلنسان واجملتمال املدين.

جيل -التقرير املق ل
 -51تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا املق ــل اجلــامال للتقري ـرين الــدوري
الســادحمل والســابال ا موعــد أقصــا  27تش ـرين األو /أكتــوبر  2022وتءــمينه معلومــات
عــن متابعــة هــذ املالحظــات اخلتاميــة .وين ــي أن ميتثــل التقريــر للم ــادئ التوجي يــة املنســقة
لتقــدمي التقــارير اخلاصــة مبعاهــدة بعين ــامل وهــي امل ــادئ الــيت اعتمــدهتا اللجنــة ا  31كــانون
الثاين/يناير )CRC/C/58/Rev.3( 2014مل وين ي أل يتجـاوز عـدد كلماتـه  21 200كلمـة
(انظــر قـرار اجلمعيــة العامــة 268/68مل الفقــرة  .)16وا حــا جتــاوز عــدد كلمــات التقريــر
املقـ َّـدم ا ــد األقصـ املنصــو عليــهمل ــيُطلب إىل الدولــة الطــرف أن تقلزــص حجمــه عمـالا
رلقرار السالف الـذكر .وإ ا تعـذر علـ الدولـة الطـرف مراجعـة التقريـر وإعـادة تقدميـهمل لـن
ميةن ضمان ترريته كي تنظر يه هي ة املعاهدة.
 -52وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيءـا إىل تقـدمي وجيقـة أ ا ـية حمدجـةمل ل يتجـاوز عـدد
كلماهت ــا  42 400كلم ــةمل و قـ ـ ا ملتطل ــات الوجيق ــة األ ا ــية املوح ــدة ال ــواردة ا امل ــادئ
التوجي يــة املنســقة لتقــدمي التقــارير مبوجــب املعاهــدات الدوليــة قــوق اإلنســانمل مبــا ا لــو
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امل ــادئ التوجي ي ــة لتق ــدمي وجيق ــة أ ا ــية موح ــدة وواثئ ــق عاص ــة مبعاه ــدات بعين ــا (انظ ــر
HRI/GEN/2/Rev.6مل الفصل األو ) والفقرة  16من قرار اجلمعية العامة .268/68
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