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لبربادوس*

أولا -مقدمة
 -١نظ ر ا لجنة ررا ت لجر ل ر لجرراين ل لجد ر ( ج ر ين  ،)CRC/C/BRB/2ت جنسرررا 2١64
ين 2١66لنظ ر  CRC/C/SR.2164ين ،)2166لملع ررت يف ت  ١7ين ١8ك ر نتا لجد (نل ر ل ،20١7
ينلعرماا هذه لملالحظ ا لخلر ماا ت جنسر  ،2١93لملع ت ة ت  3شب طنف لل .20١7
 -2ين ح ررل لجنة ررا ر رراا لجاينج ررا لجار ر ي ل هر ر لج رراين ل لجدر ر ( ،ر ر ر ر ه ،ين ين هر ر
لملكرت را عنرق ئ ةمرا لملسر ة  ،)CRC/C/BRB/Q/2/Add.1ممر ا ر ه ف ر ح جرا ح رتل لجا ر ت
لجاينجا لجا ي ف م ً افض  .ين ع ب لجنة ا عن ال ه جنحتل لجب ء لجذل اج ه مر ينفرا لجاينجرا
لجا ي لج فا لملسرتى ينلملرعا لج ا ع ا.

ثانيا -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
ّحل لجنة ا مب اح ز ه لجاينجا لجا ي من را ت ار ا شرم ،م ر لجر رال عنرق
-3
ل ئاررا ح ررتل لذشررإل ا ةينل لاع ئ ررا ت ع ر  20١3ينلعرم ر عررا م ررن لج رتلنيف لجرش ر لعاا
لجلالاة ينلجرال ري لملؤسس اا ينلجسا س اا لملرعن ا حب تل لجا  ،م ذ لسرع لض لذ ري .ين حرل
الض ً جر ا لجكبري لحمل ز ت ا يل لج حا ين عنا لذط ل ،ين سرام لف ر م معرا ا ينفار ا
لذط ل ينلج ض ينل ع معا ا ل جرح ل ملال ل رالةاا ينلجد نتلا.

__________

*

لعرماهت لجنة ا ت ين هت لج ل عا ينلجسبعيف  ١6ك نتا لجد (نل ل  3 -شب طنف لل .)20١7
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ثالث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -تدابير التنفيذ العامة (المادتان  4و 42والفقرة  6من المادة ) 44
التوصيات السابقة الصادرة عن

اللجنة 

 -4توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لالستجابة لتوصياتها
السابقة لعام  )CRC/C/15/Add.103( 1999التي لم تُ َّنفذ أو ِّنفذت تنفيذا غير كاف.
التشريعات 

ع ب لجنة ا عن ال ه جنة ت لملرتلصنا لجيت برذا لجاينجرا لجار ي ت سربا صراله
-٥
لجرشر لع ا لجتط اررا لملرعن ررا حب ررتل لجا ر  .ررري اا لج نر لسر ين ه زلء ر لعرمر لجرشر لع ا
لجلال رراة ينع ررا متلءم ررا ع ررع اج ر رللء ش ر ر لع ا لجاينج ررا لجا ر ر ي ع ررا مر ر ل ئا ررا ،ين س ررام
لجرش لع ا لملرعن ا رع لف لجا ين ل ة ئض ء لذحالث ينلجع ف ضا لذط ل ينح لحلض نا.
 -6تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيـل باعتمـاد التعـديالت التشـريعية المقترحـة
المتعلقــة بافافــان وتنقــي اللــوائ والبروتوكــولت ايداريــة صات الصــلةل مــع كفالــة اســتناد
القوانين المتعلقة بافافان إلى الحقوق وتوافقها التام مع أحكام التفاقية.
السياسة والستراتيجية

الشاملتان 

 -7حترراا لجنة ررا عنمر ً عرمر لجسا سررا لجتط اررا جنشررب ب ت عر  ،20١١ررري ا ر عر ب
عن ئن زلء عا ينجت سا سا ش منا هتاي جرحالا ىل عللل ح تل لذط ل ينمح لر .
 -8توصي اللجنة بأن تضـع الدولـة الطـرف سياسـة ةـاملة باصـة بالطفـل تعطـي جميـع
المج ــالت المش ــمولة بالتفاقي ــةل وأن تُع ــد عل ــى أساس ــها اس ــتراتيجية لتنفي ــذ ا وت ــدعمها
بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.
التنسيق
 -9حتاا لجنة ا عنم ً إنش ء جل ا ينط اا ج صرا ح رتل لجا ر  ،رري ا ر عر ب عرن ئن ر لجبر ج
زلء عا ك لا سا مجا لذنشاا لملر نا ر اذ ل ئاا عنق لج ُعا لج ا عي ينلجتطين ينلحملني.

 -١0توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف يئة تنسيق مالئمة مشـتركة بـين الـوزاراتل
وأن تكلفهــا بوليــة واوــحة وتخولهــا ســلطة كافيــة لتنســيق جميــع افنشــطة المتصــلة بتنفيــذ
الصــعد القطــاعي والــواني والمحلــي .ويتعــين علــى الدولــة الطــرف أن تكفــل
التفاقيــة علــى ُ
تزويد يئة التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لكي تعمل بفعالية.

تخصيص الموارد
 -١١حتاا لجنة ا عنم ً سرإلال ماللنارا ئ ةمرا عنرق لجر لمق ين ارا لج ر ا اامر ً م رظمر ً
ك سرا اش  .ينم ةجك ،ع ب لجنة ا عن ئن ر زلء عرا ي راو مرتل را ة مرن لملاللنارا
جر اذ مجا احك ل ئاا .ين ع ب لجنة ا عن ئن الض ً زلء عا اا مراى فع جارا لملاللنارا
ينك ءهت ينلان ي ت تزل متل ه .
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 -١2فــي وــول تعليــق اللجنــة العــام رقــم  )2016(19بشــأن عمليــة الميزنــة العامــة مــن
أجل إعمان حقوق الطفلل توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
إجـ ـرال تقي ــيم ة ــامل لالحتياج ــات م ــن م ــوارد الميزاني ــة واعتم ــاد أس ــلو
ا)
ةــفاف فــي تخصــيص افمــوان مــن أجــل معالجــة أوجــه التفــاوت فــي الم ة ـرات المتعلقــة
بجميع حقوق الطفل معالجة تدريجية؛
ب) كفالة ووع الميزانية بطريقة ةفافة قائمة على المشاركة عن اريق الحوار
مع الجمهورل ول سيما مع افافانل ومساللة السلطات المحلية على النحو الواجب؛
ج) تحديـ ــد بنـ ــود فـ ــي الميزانيـ ــة لوافـ ــان الـ ــذين يعيشـ ــون فـ ــي حـ ــالت الحرمـ ــان
أو الستضعاف التي قد تستدعي اتخاص تدابير اجتماعية إيجابيةل وكفالـة الحفـاع علـى ـذب البنـود
حتى في حالت افزمات القتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ا من حالت الطوارئ؛
) إنشال آليات لرصد وتقييم مدى كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ التفاقية
وفعاليتها واينصاف في توزيعها.
جمع البيانات
 -١3ع ب لجنة ا عن ال ه مل اُح ز من ا منحتظ فام لرعن رحسيف مجر لجبا نر ا
عررن ح جررا لذط ر ل ،جرع ر ينا م ر ينك ر ا لذم ر لملرحرراة ،ررري ا ر ع ر ب عررن ئن ر ذا مج ر
لجبا ن ا عرن ح جرا ح رتل لذط ر ل ،مبر ت ةجرك ت ار ا لجرعنرا ينل ّار ينئضر ء لذحرالث،
لللل ضعا ً ين لسمح ر اف لجبا ن ا ينحتنان .

 -١4فـ ــي وـ ــول تعليـ ــق اللجنـ ــة العـ ــام رقـ ــم  )2003(5بشـ ــأن التـ ــدابير العامـ ــة لتنفيـ ــذ
التفاقيةل توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
التعجيــل بتحســين نظامهــا الخــال بجمــع البيانــات عــن حقــوق افافــان
ا)
حتــى ســن  18عام ـا مــن كــل جوانبهــا .ويتعــين أن تشــمل تلــم البيانــات جميــع مجــالت
التفاقيــة وأن تكــون مصــنفة بحســب الســن والجــنل وايعاقــة والموقــع الجعرافــي وافصــل
ايثني تيسيرا لتحليل حالة جميع افافانل ول سيما المستضعفون منهم؛

ب) ومان تبادن البيانات والم ةرات فيما بين الوزارات المعنية واسـتخدامها فـي
صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ التفاقية تنفيذا فعالا؛
ج) مراع ــاة ايا ــار المف ــا يمي والمنهج ــي ال ــوارد ف ــي تقري ــر مفوو ــية افم ــم
المتح ــدة الس ــامية لحق ــوق اينس ــان المعن ــون "م ةـ ـرات حق ــوق اينس ــان :دلي ــل للقي ــاس
والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات ايحصائية وجمعها ونشر ا؛
) تعزيز تعاونها التقنـي مـع جهـات مـن بينهـا منظمـة افمـم المتحـدة للطفولـة

ايقليمية.
(اليونيسيف) واآلليات
الرصد

المستقل 

 -١٥عر ب لجنة ررا عررن ئن ر زلء عررا حر لز ررا ت نشر ء مكرررل ر ا ذط ر ل ت طر
مكرل اميف لملظ مل ،عنق حنت م اينصت ه لجنة ا من ئبر لنظر  ،CRC/C/15/Add.103لج ر ة .)9
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ين ع ب لجنة ا الض ً عن ئن ذا مك ناا اا ل ا لذط ر ل شرك ينى يناا ل رنتل عنرق جر
للل اين ة جنغ لا ت لجاينجا لجا ي.
 -١6ف ــي و ــول تعلي ــق اللجن ــة الع ــام رق ــم  )2002(2بش ــأن دور الم سس ــات المس ــتقلة
لحقوق اينسان في تعزيز وحمايـة حقـوق الطفـل والمبـادئ المتعلقـة بمركـز الم سسـات الوانيـة
لتعزيز وحماية حقوق اينسان (مبادئ باريل)ل توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
اتخاص تـدابير للتعجيـل بشنشـال آليـة محـددة لرصـد حقـوق الطفـلل إمـا فـي
ا)
إاار مكتب أمين المظالم أو بشكل منفصل عنهل بحيـث تكـون قـادرة علـى تلقـي ةـكاوى
افافان والتحقيق فيها والبت فيها بطريقة تراعي احتياجاتهم؛
ب) التمــاس التعــاون التقنــي مــن جهــات مــن بينهــا المفووــية الســامية لحقــوق
اينسان واليونيسيف وبرنامج افمم المتحدة اينمائي.
النشر والتوعية والتدريب
 -١7ر لجنة ررا مبإلرن ررف انش رراا لجرتعا ررا لج رريت لض ررانعت ا ر لجاينج ررا لجا ر ي جرع ر ينا م ر
لجاتناسرراف ج ش ر لملعنتم ر ا لملرعن ررا حب ررتل لجا ر  ،ررري اا لج ن ر ل رللل لس ر ين ه زلء ع ررا
لامل رنك لحل تل ينعا ل مرد ل ا عمتم ً.

 -١8توصــي اللجنــة بــأن تعــزز الدولــة الطــرف ب ـرامج التوعيــة بالتفاقيــة بطريقــة مالئمــة
لوافانل بما في صلم عن اريق زيادة مشاركة وسائط ايعالمل وتشجيع مشـاركة افافـان
أنفســهم مشــاركة فعليــة فــي أنشــطة التواصــل مــع الجمهــورل وكفالــة اتخــاص تــدابير موجهــة
فوليال افمور والمرةدين الجتماعيين والمس ولين عن إنفاص القانون.

بال -تعريف الطفل
 -١9ع ر ب لجنة ررا عررن ئن ر ذنرره ل رللل لررتز جعط ر ل لج رلينلج لعرب ر لً مررن سررن  ١6ع م ر ً
مبتلف ا ينلجال  ،اا لحلا لذ ىن جسن لجلينلج هت  ١8ع م ً.

 -20توصي اللجنة بأن تعدن الدولة الطرف قـانون افسـرة بحيـث تلعـي أي اسـتثنال مـن
الحد افدنى لسن الزواجل و و  18عام ا.

جيم -المبادئ العامة (المواد  2و 3و 6و) 12
عدم التمييز
 -2١حترراا لجنة ررا عنمر ً ر ا لجاسرررت لر و عنررق عررا لجرمااررل عنررق اسر لجع ر ل اين لمل ش ر
اين لج ال لجسا سي اين لجنتا اين لجع ااة اين لجل س ،ري ا ع ب عرن ئن ر زلء لسررم ل لجرماارل
ضا لذط ل لمل ج لن ينلذط ل ةينل لاع ئا.
 -22تحث اللجنة الدولة الطرف على ما

يلي :

النظر فـي تعـديل المـادة  23مـن الدسـتور بحيـث تشـير إلـى التمييـز علـى
ا)
أساس الجنسية أو أي ووع آبرل تمشي ا مع المادة  2من التفاقية؛ 
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ب) كفالة تنفيذ القوانين السارية صات الصلة التي تحظر التمييز تنفيذا كامالال
بســبل منهــا تعزيــز حمــالت التثقيــف العامــة الراميــة إلــى التصــدي إلــى المواقــف الجتماعيــة
السلبية تجاب افافان الالجئين وافافان صوي ايعاقة.
مصال الطفل الفضلى
 -23حتاا لجنة را عنمر ً ر ا مبراا م ر ف لجا ر لج ضرنق مكر ت عرع شر لع ا لجاينجرا
لجا ر ي ينمب ر ئامرره لجتفررا مررن معنتم ر ا اررا ر ا هررذل لملبرراا سرراا ج كررذجك مررن ررالل عمناررا
لاصرراله لجرشر لعي لجل لررا .ررري اا لجنة ررا لسر ين ه لج نر مررن ا ّ لرُرا ج هررذل لملبرراا ،مر ةجررك،
ك عرراة اس سرراا ينلجبررا لجرابار ت مجار ار ا لج ر نتا .ينلسر ين ه لج نر كررذجك مررن ا ّ ررذ
هررذه لج عرراة اررذلً ك فا ر ً مررن لج حاررا لجعمناررا ،نظ ر لً ىل عررا ينجررت ال جاررا جرحالررا م ر ف
لجا لج ضنق ين اام ع ام كتا نك لمل ر ف عنرق لحملرك .ينلسر ين ه لج نر الضر ً زلء عرا
ينجت جاا ا ة حلم لا م ف لجا لج ضنق ت ح ا لجاالل اين ل ن ل.
 -24فــي وــول تعليــق اللجنــة العــام رقــم  )2013(14المتعلــق بحــق الطفــل فــي إيــالل
العتبار افون لمصالحه الفضلىل توصي اللجنة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف جهود ـا لضـمان
مراعـاة ــذا الحـق علــى النحــو الواجـب وتفســيرب وتطبيقـه بمــا يتســق مـع جميــع ايجـرالات
والق ـرارات التش ـريعية وايداريــة والقضــائيةل وجمي ــع السياســات والب ـرامج والمشــاريع الت ــي
ـجع الدولــة الطــرف علــى ووــع إج ـرالات
تتعلــق بالطفــل وت ـ ثر فيــه .وفــي ــذا الصــددل تُشـ َّ
ومعايير يرةاد جميع افةخال المعنيين المخولين سلطة تحديـد مصـال الطفـل الفضـلى
في كـل مجـان مـن المجـالت وإيـالل مصـالحه الفضـلى افساسـية اف ميـة الواجبـة بوصـفها
العتبار افونل بما في صلم في حالت التفكم افسري .
احترام آرال الطفل
 -2٥الحظ لجنة ا م لجر ال لجر ا لحملر ز ت نشر ء جار ا رراح جنارالب لجرعبرري عرن لة ر
ت لمل ررال م ررن ررالل ار ر جس لجا ررالب .ررري اا لج نر ر لر رللل لسر ر ين ه زلء اين ل ررا لعر ر لي
لجرش لع ا حب لجا ت ل سرم ع جاه ينعا ينجت جا ا ع ما ك عم ل هذل لحل .
 -26فــي وــول تعليــق اللجنــة العــام رقــم  )2009(12بشــأن حــق الطفــل فــي الســتماع
إليهل توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
اتخ ــاص ت ــدابير تكف ــل تنفي ــذ التشـ ـريعات الت ــي تعت ــرف بح ــق الطف ــل ف ــي
ا)
الســتماع إليــه فــي ايج ـرالات القانونيــة صات الصــلة تنفيــذا فعــالال بطــرق منهــا ووــع نُظــم

المبدأ؛
و/أو إجرالات تضمن امتثان المرةدين الجتماعيين والمحاكم لهذا
ب) إجـرال بحــوث لتحديــد أ ــم القضــايا مــن وجهــة نظــر افافــانل والســتماع
إلــى آرائهــم فيهــال والوقــوف علــى مــدى افبــذ بــارائهم فــي الق ـرارات افس ـرية التــي تمــل
حياتهمل وتحديد القنوات الحاليـة والمحتملـة التـي تـ ثر أكبـر تـأثير فـي عمليـة صـنع القـرار

لمحلي؛
على الصعيدين الواني وا
ج) إعداد مجموعات أدوات لتنظيم إجرال المشـاورات العامـة المتعلقـة برسـم
السياســات الوانيــة وكفالــة اتســام ــذب المشــاورات بدرجــة عاليــة مــن الشــمون والمشــاركةل
بما في صلم استشارة افافان بشأن القضايا التي تمسهم؛
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) تنفي ــذ بـ ـرامج وأنش ــطة توعي ــة لتش ــجيع مش ــاركة جمي ــع افاف ــان مش ــاركة
مجديــة وقويــة دابــل افســرة والمجتمــع والمدرســةل بمــا فــي صلــم دابــل يئــات مجــالل
التالميذل مع إيالل ا تمام بال لوافان المستضعفين.

دان -الحقوق والحريات المدنية (المواد  7و 8ومن  13إلى )17
الحقوق والحريات المدنية
 -27حتاا لجنة ا عنم ً ملعنتم ا لمل اما عن لملب لا لجيت ليذهت لجاينجرا لجار ي ملك فحرا
لج تلجل لج مااا لجر ناالا لجسرنباا فامر لرعنر راين لذط ر ل ين ك جرا ح رتئ ينح لر هت لملانارا،
ري ا ع ب عرن ئن ر زلء عرا ك لرا لجررال ري لجرشر لعاا لج لمارا ىل عللرل نرك لجعمنارا ينئبرتل
لذط ل ئبت ً ك مالً ك صح ب ح تل.
 -28تش ــير اللجن ــة إل ــى توصـ ــيتها الس ــابقة (انظ ــر  CRC/C/15/Add.103الفقـ ــرة )18ل
وتحــث الدولــة الطــرف علــى اتخــاص مزيــد مــن التــدابير التش ـريعية والتــدابير افبــرى لضــمان
تمتع كل افل تمتع ا كامالا بحقوقه وحرياته المدنية.
الجنسية
 -29ح ررل لجنة ررا ر جرلل لجاينج ررا لجا ر ي اال ر ء ل س رررع لم لج رراين ل لجش ر م جع ر 20١3
رعررال لجرشر لع ا لجتط اررا حباررى ر و عنررق اا جكر ط ر لتجررا ر ج ا لضرري لجاينجررا لجا ر ي
ذحا متلط ا لحل ت لكرس ب لجل ساا حبك لج سل .ري ا ع ب عرن ئن ر ذا لجاسررت
ينئ ر نتا لجل سرراا لرضررم ا احك م ر ً ا رتل عنررق يااررل عنررق اس ر نررتع لجل ر س ينلحل جررا لجلينجاررا
جنتلجالن ين تف جعط ل مح لا ك منا من اا لكتنتل عاميي لجل ساا.
 -30مــع مراعــاة المقصــد  9-16مــن أ ــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بتــوفير ويــة
قانونيــة للجميــعل بمــا فــي صلــم تســجيل المواليــدل توصــي اللجنــة بــأن تعــدن الدولـة الطــرف
قانون الجنسية وأن تضع ومانات لمنع أن يكـون افافـان بـال جنسـية .وتوصـي أيضـا بـأن
تنظر الدولة الطرف في سـحب تحفظهـا علـى التفاقيـة المتعلقـة بووـع افةـخال عـديمي
الجنسية وفي التصديق على اتفاقية بفض حالت انعدام الجنسية.

ال -العنف ود افافان (المواد  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و) 39
العقا البدني
 -3١ح ررل لجنة ررا ر ر ج ينلق ذش ررك ل لجر ل ررل لال ا ررا م ررن ررالل ظ ررا ر ر لمق تعا ررا
ين ررا لل ،جرع ر ينا م ر لجاتناس رراف ،ررري ا ر رللل ش ررع ن ر ر ج جك ررتا لجع ر ب لجب ررا(
مشر ينع ً ينمسرررإلام ً عنررق نا ر ل ينلس ر ت لمل ر زل ينلملررال  ،ينمسررمتح ً رره ئ نتن ر ً ت لملؤسس ر ا
لاصالحاا كع ت ا ت ح جا لذط ل لجذلن ل كبتا ج لة ج ةاا.
 -32فــي وــول تعليــق اللجنــة العــام رقــم  )2006(8بشــأن حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن
العقوبة البدنية وغير ا من ورو العقوبة القاسية أو المهينةل تحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى
ما 
يلي:
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النص صراحة في تشريعاتها على حظر العقـا البـدني فـي جميـع السـياقاتل
ا)
بما فيها المنزن والمدرسة ونظام العدالةل دون أي استثنال؛
ب)

كفالة رصد حظر العقا البدني وإنفاصب على نحو كاف؛

ج) مواصــلة التــرويج لوةــكان اييجابيــة والخاليــة مــن العنــف والقائمــة علــى
المش ــاركة ف ــي تنش ــئة افاف ــان وت ــأديبهمل وتعزي ــز ت ــدريب المدرس ــين ف ــي مج ــان التأدي ــب
اييجــابيل ووــمان أن تكــون المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــشدارة الســلو جــزلا مــن ب ـرامج
تدريب المدرسين؛
) إنشــال آليــة لتقــديم الشــكاوى فــي المــدارس كــي يتســنى لوافــان ايبــال
عن المدرسين الذين يواصلون في استخدام العقا البدنيل دون التعرض فصى وفـي إاـار
من السرية؛
ه)

ومان مثون المخالفين أمام السلطات ايدارية والقضائية

المختصة؛ 

ين) تنفيــذ ب ـرامج توعيــةل بمــا فيهــا حمــالتل ودورات تدريبيــة وأنشــطة أبــرى
تشجع على تعيير اففكار السائدة عن العقا البدني في جميع السياقات.
اييذال واي مان
 -33الحررظ لجنة ررا م ر لجر ررال لجرعررال لجررذل اُ ر مررؤ لً عنررق ئ ر نتا مك فحررا لجع ررف
لمل ليل ينمحنا "كس جال لج مت" ،ينلحلمالا لجيت ل ظم ن مق د اف لآل ء ينلذم ا مرن
اج ر لجر ماررا ت ر ين ينلجرريت مرري ىل م ر لررذلء لذط ر ل ين  ،ر ا  ،ين نش ر ء ينحرراة مك فحررا
لمل زع ا لجع ةناا ت ط ئتلا لجشر طا لملنكارا ت ر ين مرؤ لً .رري اا لج نر لسر ين ه ذا
عررا ح ر ا لررذلء لذط ر ل ل رللل م ع ر ً ينذا لررذلءه م رش ر عنررق نا ر ل ينلس ر ت لجاينجررا
لجار ي .ينحترراا لجنة ررا عنم ر ً مبر بذجرره لجاينجررا لجار ي مررن ج ررت جتضر ين تكررت ا ين جر لءلا
ين نش ء جا ا عىن رن ي ح ا لذلء لذط ل ين  ،ا ين صاه ينلجرح ا فا  ،ري اا لج نر
لس ين ه ذا نك لج ين تكرت ا ينلاجر لءلا ينلآلجار ا رللل رظر لج ظر فا ر ينلملتلف را عنا ر .
ينلس ر ر ين لجنة ررا ئن ر ر الض ر ر ً ذا لمل ر رتل لملر ح ررا رن ررس ع ل ررا لجا ر ر ررري ك فا ررا جرمكا رره م ررن
ل ضاالع ك ءة عمنه لجتلس لج ا ل ت لررمع ا لحملناا.
 -34في وول تعليق اللجنة العـام رقـم  )2011(13بشـأن حـق الطفـل فـي التحـرر مـن
جميع أةكان العنف ومع ايحااة علمـا بالمقصـد  2-16مـن أ ـداف التنميـة المسـتدامة
المتعلــق بشنهــال إســالة معاملــة افافــان واســتعاللهم والتجــار بهــم وتعــذيبهم وســائر أةــكان
العنف المرتكب ود مل توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
إنش ــال قاع ــدة بيان ــات واني ــة ع ــن جمي ــع ح ــالت العن ــف المنزل ــي و ــد
ا)
افافان وإجرال تقييم ةامل لمدى انتشار ذا العنف وأسبابه وابيعته؛
ب) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع حالت العنـف المنزلـي وإيـذال
افافان وإ مالهم والتصدي لهال بسبل منها إةرا الضحايا السابقين والمتطـوعين وأفـراد
المجتمع المحلي وتوفير الدعم لهم في مجان التدريب؛
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ج) كفال ــة تزوي ــد مجل ــل رعاي ــة الطف ــل ب ــالموارد البشـ ـرية والتقني ــة والمالي ــة
الكافية لتمكينه من أدال عمله بفعالية؛
) مواصلة تعزيز برامج وحمالت التوعية والتثقيفل بما في صلم الحمالت التي
تُنظم بمشاركة افافانل من أجل صياغة استراتيجية ةاملة لمنع إيذال افافان ومكافحته.
الستعالن والعتدال الجنسيان
لرللل لج نر لسر ين لجنة را ذا شر لع ا لجاينجررا لجار ي رتف جعط ر ل مح لرا ئتلررا
-3٥
م ررن ل س رررغالل لجل س رري .ينلس ر ر ين ه لج ن ر ر كر ررذجك زلء ع ررا ينج ررت سا س ررا ش ر ر منا جنر ر ررال
جالسرغالل لجل سي جعط ل.
 -36تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
اعتمــاد قــوانين مناســبة تعـ ِّـرف العتــدال والســتعالن الجنســيين لوافــان
ا)
وتحظر ما بشكل صري وواو ؛ 
ب) اعتمــاد نظــام إبــال إلزامــي عــن حــالت العتــدال والســتعالن الجنســيين
لوافان في المنزن أو المدرسة أو الم سسات أو السياقات افبرى يتي ايبال الفوري
والفع ــان والميس ــور والمراع ــي لواف ــانل م ــن أج ــل التحقي ــق ف ــي جمي ــع بالغ ــات ومـ ـزاعم
العتدال والستعالن الجنسيين لوافان ومقاواة الجناة والحكم عليهم بعقوبات تتناسـب
مع بطورة جريمتهم؛
ج) الوــطالع بأنشــطة توعيــة لمكافحــة وصــم وــحايا الســتعالن والعتــدال
الجنسيينل بما في صلم سفاح المحارم؛ 
) و ــمان وو ــع بـ ـرامج وسياس ــات لوقاي ــة افاف ــان م ــن العت ــدال وتع ــافي
وحاياب وإعادة إدماجهم في المجتمع.
بطوط المساعدة الهاتفية
 -37ع ب لجنة ا عن ئن
جعط ل عنق لج عاا لجتطين.

ذا لجاينجا لجا ي مل شئ اما ا مس عاة هر ي ا نارا

 -38توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إنشال بـط مسـاعدة ـاتفي مجـاني ثالثـي افرقـام
منسق على الصعيد ايقليمي ومتاح على مدار الساعة لجميع افافان على الصعيد الواني.

واو -البيئــة افسـرية والرعايــة البديلــة (المــواد 5ل و11-9ل و )1(18و()2ل و20ل
و21ل و25ل و))4(27
البيئة افسرية
 -39الحظ لجنة ا مر لجر رال عمنارا لاصراله لجل لرا ت ار ل ئر نتا لذسر ة ينلجل رت لجريت
برذا لجاينجرا لجار ي ت سرربا نشر ء كمرا متحراة جشرؤينا ذسر ة .رري اا لج نر لسر ين ه زلء
عا مح لا لذط ل ت ئض ل لمل زع ا لذس لا لجع ة جنحاين لملرعن ا ذط ل.
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 -40توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
ا)
لش ون افسرة؛

التعجيل بعملية ايصالح الجارية في مجان قانون افسرة وإنشال محكمة

ب) النظـ ــر فـ ــي التصـ ــديق علـ ــى التفاقيـ ــة المتعلقـ ــة بالبتصـ ــالل والقـ ــانون
الواجــب تطبيقــهل والعتـرافل واينفــاص والتعــاون فيمــا يتعلــق بالمسـ ولية افبويــة وإجـرالات
حماية الطفلل واتفاقية التحصـيل الـدولي لنفقـة افافـان وغير ـا مـن أةـكان إعالـة افسـرةل
والبروتوكون المتعلق بالقانون الساري على التزامات النفقة؛
ج) اتخ ــاص جمي ــع الت ــدابير الالزم ــة لتعزي ــز تعاونه ــا ال ــدولي م ــن ب ــالن إبـ ـرام
اتفاق ــات متع ــددة أاـ ـراف وثنائي ــة وإقليمي ــة بش ــأن حماي ــة افاف ــان ف ــي قض ــايا المنازع ــات
افسرية العابرة للحدود المتعلقة بافافان.
افافان المحرومون من بيئة

أسرية 

 -4١حترراا لجنة ررا عنمر ً مبر بذجرره لجاينجررا لجار ي مررن ج ررت ت سرربا عللررل لجك جررا لذسر لا
لجا جعط ل لحمل ينميف من ائا اس لا .ري ا ع ب عرن ئن ر زلء لج رعت ا لجريت تلج ر
ت لجعد ررت عن ررق اسر ر ك ر ر لذط ر ر ل ت حر ر ا ل ررالع ج ر ر لا ئ رررية ينحر ر ا لجار رتل ،
ينكررذجك ت ك جررا لذط ر ل ةينل لاع ئررا ينمررن للررا اعم ر ه عنررق  ١0س ر تلا ،مم ر لررؤ ل ىل
لالع اينجئك لذط ل ت مؤسس ا.
 -42توجه اللجنة انتباب الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهيـة للرعايـة البديلـة لوافـانل
وتكرر توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
تعزيــز تشــجيعها ودعمهــا لتــوفير الرعايــة البديلــة افس ـرية الطــابع لجميــع
ا)
افافان المحرومين من بيئة أُسريةل دون تمييزل وإيالل الرعاية افسرية الطابع افولوية على
الرعاية الم سسية؛
ب) ومان تخصيص الموارد البشـرية والتقنيـة والماليـة الكافيـة لمراكـز الرعايـة
البديل ــة وم سس ــات حماي ــة الطف ــل صات الص ــلةل فضـ ـالا ع ــن الخ ــدمات الطبي ــة والنفس ــية
والتعليميـةل مــن أجــل تيســير إعـادة تأ يــل افافــان المــودعين فـي ــذب الم سســات وإعــادة
إدماجهم اجتماعي ا إلى أقصى حد ممكن.

التبني
 -43ع ر ب لجنة ررا عررن ئن ر ذا لجاينجررا لجا ر ي ي ر
ل جنا لملربىن مع فا ينلجاله لجباتجتجايف.

لجربررين لجس ر ل ح ر لً ،مم ر لعررين انرره

 -44توصــي اللجنــة ب ــأن تحــرل الدولــة الط ــرف علــى وــمان تشـ ـريعاتها لحــق الطف ــل
المتبنى في معرفة أصله ووالديه البيولوجيين.
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زاي -ايعاقــة والرعايــة الصــحية والجتماعيــة افساســية (المــواد 6ل و)3(18ل و23ل
و24ل و26ل و)3(-)1(27ل و)33
افافان صوو ايعاقة
 -4٥الحظ لجنة را مر لجر رال لعرمر لجسا سرا لملرعن را ذشرإل ا ةينل لاع ئرا ،ين عرال
م ر هق صرا ين اررا عنامارا ف لررا ،ين نشر ء اينل ما سرا ال نتلررا ينمكرل ررا لل م رين جنمر له يف
ةينل ل حرا ج ا لخل صا .ري ا ر عر ب عرن ئن ر زلء عرا ينجرت معنتمر ا عرن ارذ نرك
لجسا سررا ،ين عمر ليذ رره لجاينجررا لجار ي مررن ررال ري فامر لر ر رررتفري ررام ا لجر اررا ينلجتئ لررا
ينلجكش ررف لملبكر ر ينلجر ررا ينلجع ررالج ينلجر هار ر جعط ر ر ل ةينل لاع ئ ررا ،ينم رراى ح ررتا عن ررق
لخلام ا ل جرم عاا ينلجرعنا لجش م جنةما  ،ينلجرمتل لملر ه جاع لج لمق ينلجسا س ا.
 -46تحــث اللجنــةل فــي وــول تعليقهــا العــام رقــم  )2006(9بشــأن حقــوق افافــان
المعوقينل الدولة الطرف على ما يلي:
ا)

اتباع نهج قائم على حقوق اينسان إزال ايعاقة؛

ب)

ووع استراتيجية ةاملة يدماج افافان صوي ايعاقة؛

ج)

ومان تنفيذ السياسة المتعلقة بافةخال صوي ايعاقة تنفيذا فعالا؛

) تعزيــز جهود ــا الراميــة إلــى تحســين التعلــيم الشــامل للجميــع ووــمان إيــالل
التعليم الشامل للجميع افولوية على إيداع افافان في م سسات وفصون دراسية متخصصة؛
ه) اتخــاص تــدابير فوريــة تكفــل حصــون افافــان صوي ايعاقــة علــى الرعايــة
الصحيةل بما فيها برامج الكشف والتدبل المبكرين؛
ين) تدريب مدرسين ومهنيين متخصصـين وتعييـنهم فـي الفصـون المدمجـة لتقـديم
دعم فردي وإيالل العناية الواجبة الكاملة لوافان الذين يواجهون صعوبات في التعلّم؛
ز) تنظـ ــيم حم ـ ــالت توعي ـ ــة موجه ـ ــة للم ـ ــو فين الحك ـ ــوميين وعام ـ ــة الن ـ ــاس
وافســر لمكافحــة وصــم افافــان صوي ايعاقــة والتحامــل علــيهمل والتــرويج لصــورة إيجابيــة
عن لل افافان.
صحة المرا قين
ل رللل لج ن ر لس ر ين لجنة ررا زلء عررا يكررن لمل له ر ا مررن لحل ررتل عنررق معنتم ر ا
-47
ين ررام ا لج ررحا لجل سرراا ينلا ا ررا ،مب ر فا ر ينس ر ة م ر لحلم ر لحلالدررا ،ينل ر ع مع ررا ا
لحلمر ر ينلاج ر ر م ت اينسر ر ط لمل له ر ر ا ينن ر ر لجع رراينى ررريين ن ررو لمل ع ررا لجبشر ر لا نراة ررا
جذجك .ين ع ب لجنة ا عن ئن الض ً زلء ع طي لجكحتل ينلملإلا لا شك مرلللا ت ص تي
لذط ل ينلمل له يف ت لجاينجا لجا ي.
 -48في وول تعليق اللجنة العام رقم  )2003(4بشـأن صـحة المـرا قين ونمـو م فـي
سياق التفاقيةل توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
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اعتماد سياسة ةاملة بشأن صحة المـرا قين الجنسـية واينجابيـة ووـمان
ا)
إدراج التثقيف بالصحة الجنسية واينجابية في المنا ج الدراسـية ايلزاميـة وتوجيهـه لفائـدة
المرا قــات والم ـرا قينل مــع إيــالل ا تمــام بــال لمســألة منــع الحمــل المبكــر وايصــابة
بافمراض المنقولة عن اريق التصان الجنسيل بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية؛
ب) ووـ ــع وتنفيـ ــذ سياسـ ــة لحمايـ ــة حقـ ــوق المرا قـ ــات الحوامـ ــل وافمهـ ــات
المرا قات وأافالهن ومكافحة التمييز ود ن؛
ج) كفالـة تـوفير بــدمات صـحة جنســية وإنجابيـة كافيــة للمـرا قينل ول ســيما
حصولهم على وسائل منع الحمل الحديثةل بما فيها الوسائل العاجلـة لمنـع الحمـلل فضـالا
عــن بــدمات الرعايــة قبــل الــولدة وأثنال ــا وبعــد ا وايجهــاض المــأمون والرعايــة الالحقــة
لإلجهاضل وإنشال آلية رصد؛
ـافبوة المسـ ـ ولة والس ــلو الجنس ــي المسـ ـ ون
) اتخ ــاص ت ــدابير للتوعي ــة ب ـ ّ
وتشجيعهمال مع إيالل ا تمام بال للفتيان والرجان؛
ه) التص ــدي لمس ــألة تع ــااي افاف ــان والمـ ـرا قين المخ ــدراتل بط ــرق منه ــا
تزويــد افافــان والمـرا قين بمعلومــات دقيقــة ومووــوعية وتعلــيمهم مهــارات الحيــاة اليوميــة
فيما يتعلق بالوقاية من تعااي المواد المخـدرةل بمـا فيهـا التبـل والكحـونل وتـوفير بـدمات
سهلة المنان ومراعية لحتياجات الشبا لعالج إدمان المخدرات والح ّد من أورارب.

حال -التعليم والترفيه وافنشطة الثقافية (المواد من  28إلى ) 31
التعليمل بما في صلم التدريب والتوجيه المهنيان
 -49حل لجنة ا مب بذجه لجاينجا لجا ي من ج ت جرحسيف لجرمرر ر حل ت لجرعنرا  .رري
ا ع ب عن ئن زلء عا ينجت معنتم ا عن معا ا ل ن ا ع عن لجا لسا ،ين سام ت
ص تي لج را ا ،سبل لحلم لملبك .
 -٥0توصي اللجنة الدولة الطرف بما

يلي :

ا)

إجرال دراسة عن افافان الذين ينقطعون عن الدراسة؛

ب)

كفالة عدم ارد الفتيات من المدارس بسبب حملهن؛

ج) كفالــة اعتمــاد وتنفيــذ سياســات تشــجع افمهــات المرا قــات علــى العــودة
إلى صفوف الدراسة وتمكنهن من العودة إلى المدرسة بعد الولدة.
النمال في مرحلة الطفولة المبكرة
 -٥١حل لجنة ا مب ئامه لجتفرا مرن معنتمر ا عرن لفررر ه م فر عنرا ئبر ل ررالةي جالرا ت
لجاينجررا لجا ر ي .ررري ا ر ع ر ب عررن ئن ر ذا عررا لًكب رريلً مررن لج ض ر ينلذط ر ل لج ررغ م ر زلج رتل
ل رظ ينا ل جرح ل حلض ن ا لجع ما .ين ع ب لجنة ا عن ئن الض ً زلء ن و لجبا ن ا لملر حا عن
ح جا لج ع لا ينلجرعنا ت م حنا لجا تجا لملبك ة ،لذم لجذل لا من ئا هت عنق حتنا هذه لحل جا.
 -٥2تحيط اللجنة علما بالمقصد  2-4من أ داف التنمية المستدامة المتعلق بضمان
أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرل الحصـون علـى نوعيـة جيـدة مـن النمـال والرعايـة فـي
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مرحلـة الطفولــة المبكــرة والتعلــيم قبــل البتــدائيل وتوصــي بــأن تواصــل الدولــة الطــرف تعزيــز
جهود ا الرامية إلى تحسين فرل الحصون على التعليم الجيد والرعاية الجيدة فـي مرحلـة
الطفولة المبكرة وجمع بيانات مصنفة عن الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.
التثقيف في مجان حقوق اينسا ن
 -٥3توصي اللجنة بأن تُـ ِّعد الدولة الطرف بطة عمل وانية للتثقيـف فـي مجـان حقـوق
اينســانل بمــا فيهــا حقــوق الطفــلل عم ـالا بالتوصــيات الــواردة فــي إاــار البرنــامج العــالمي
للتثقيف في مجان حقوق اينسان.

اال -ت ـ ــدابير الحماي ـ ــة الخاص ـ ــة (المـ ـ ــواد 22ل و30ل و32ل و33ل و35ل و36ل
و(-) (37د)ل و 38إلى )40
افافان في حالت الهجرة
 -٥4ع ب لجنة ا عن ئن ذا لحلم لا لجاسرت لا من لجرماال لملر ة  )3 23ا)) سر ل
كنا ر ً عن ررق لذط ر ل لمل ر ج لن .ين ع ر ب ع ررن ئن ر الض ر ً ذا ع ررال ئ ر نتا لجرعن ررا مي ر م ر ح
لاع ن ر ا ينلمل ر ح لمل جاررا ينلجل رتلةل ينلمل ر ح لجا لسرراا جغررري م رتلطين لجاينجررا لجا ر ي ينلسررربعا لذط ر ل
لمل ج لن حم لمل اميف ت ة ئ نتناا ت لجاينجا لجا ي.
 -٥٥توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق الحماية الدسـتورية ليشـمل
جميع افافانل بمن فيهم افافان المهاجرونل ول سيما في مجان التعليم.
الستعالن القتصاديل بما في صلم عمل افافان
 -٥6الحررظ لجنة ررا ن ر ر ج انرره عنررق لج ر مررن ررال لجاينجررا لجا ر ي عنررق ل ئا ر ا
م ظمررا لجعم ر لجاينجاررا لج ةاسرراا لملرعن ررا عم ر لذط ر ل ،فررإا ش ر لع هت رم شررق م ر لملع ر لري
لجاينجا ررا ذ ر ر ضر ر ح ررالً ا ىن ينلض ررح ً جنس ررن لج نتنا ررا جعمر ر لذط ر ر ل ين حتظر ر لس رررإلال
لذط ر ل ت اعمر ل ار ة .ينلسر ين لجنة ررا الضر ً ئنر زلء عررا ينجررت ا نر ا عررن مرراى لنرشر
عم لذط ل ت لجاينجا لجا ي ،ينكذجك زلء ضعف جاا لجر راش لملع اا عم لذط ل.
 -٥7تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
موالمة تشريعاتها المتعلقة بعمل افافان مع المعايير الدوليةل وووع حـد
ا)
أدنى واو للسن القانونية لعمل افافانل وحظر تشعيل افافـان دون سـن  18عامـ ا فـي
افعمان الخطرة حظرا صريحال وووع قائمة بالمهن الخطرة؛
ب) ووع إاار ةامل لتفتيش العمل والصـحة المهنيـة ومعـايير السـالمة ونظـام
لجمع بيانات عن مدى انتشار عمل افافان في الدولة الطرف؛

ج) مواصـ ــلة العمـ ــل مـ ــع الجهـ ــات المانحـ ــة الدوليـ ــة والوكـ ــالت ومنظمـ ــات
المجتمــع المــدني وقطــاع افعمــان التجاريــة مــن أجــل مكافحــة تشــعيل افافــان المعروــين
لخطر الستخدام في أسوأ أةكان عمل افافان واستعاللهم اقتصاديال ول سـيما افافـان
المحرومون والمهمشون؛
12

GE.17-03545

CRC/C/BRB/CO/2

) التمــاس المســاعدة التقنيــة فــي ــذا الصــدد مــن البرنــامج الــدولي للقضــال
على عمل افافان لمنظمة العمل الدولية.
البيع والتجار

البتطاف 

 -٥8الحر ررظ لجنة ر ررا م ر ر لجر ر ررال نش ر ر ء ف ئر ررا عم ر ر ينط ار ررا مل ر ر ل ا ر ر ذشر ررإل ا ت
ع ر  20١2ينلعرم ر ئ ر نتا م ر ينمك فح را) لجل ميررا لمل ظمررا ع ر لجتط اررا جع ر  ،20١0لجررذل
لعرر ر ل ار ر ذش ررإل ا ج مي ررا ج ةا ررا .ررري اا لج نر ر لسر ر ين ه زلء ل ر ر ع مس رررتى ل ار ر
لجرال ني ذط ر ل ينكرتا لجاينجرا لجار ي نرا م شر ينم را جعط ر ل لملرةر ار ذ ر لم لجعمر
ينل سرغالل لجل سي .ين ع ب لجنة ا عن ئن زلء عا ينجت معنتم ا عن لحل جا عمتم ً ينعرا
لي ة ال ري فع جا جنر ال ذعم ل ل را ي لذط ل ين اع ينل ا ا ينم ع .
 -٥9توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
إنشــال آليــة لجمــع بيانــات عــن ابتطــاف افافــان وبــيعهم والتجــار بهــم
ا)
بطريقة ةاملة ومنهجيةل وومان تصنيف تلم البيانات بحسب فئات منهـا الجـنل والسـن
وافصل ايثنيل مع إيالل ا تمام بال فوعف افافان حالا؛
ب)
مخاار التّجار؛

الو ـ ــطالع بأنش ـ ــطة توعي ـ ــة لك ـ ــي ي ـ ــدر اآلب ـ ــال وافمه ـ ــات وافاف ـ ــان

ج) زيادة تعزيز تعاونها ايقليمـي والـدولي لمكافحـة التجـار بافافـانل بسـبل
منها إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة افاراف.

إدارة قضال افحداث
 -60حتاا لجنة ا عنم ً مب ئامره لجاينجا لجا ي من معنتم ا عرن ل سررع لم لجلر ل ج ظر
ئض ء لذحالث فا ين عال مش ينع ئ نتا ئض ء لذحالث ،ينكذجك عن جغ ء ل حرة ز ذجر
ري مسمق "ينف ً ملشائا ص حبا لجلالجرا" ين عر ة لج ظر ت ئضر ل لذط ر ل لحملرةرللن ح جار ً ارذه
للل شع ن ج زلء م لني:
لج ا .ري ا
ا)

لللل لحلا لذ ىن جسن لملسؤينجاا لجل ةاا م إل ض ً

فعه ىل  ١١ع م ً؛

ب) اا لذط ل لجذلن للا اعم ه عن سرن  ١6ع مر ً لعرر ينا اط ر ً مبتجرل نظر
ئض ء لذحالث ينلع منتا ينل كمتا كب جغيف ،ينل ر ينا ،من مث ،ىل لحلم لا لجيت تف ه ل ئاا؛
ج) عا يدا لذط ل لحملرةللن ينناين لملالنيف ك ب ج لة ج ةاا مبح ينمر ً
ت لملم سا لجعمناا ين مك ناا اا لر زل ينلجال لجا عن ح ه ت ل سرع نا مبح  ،ر لذحكر
لجيت ل و عنا ئ نتا لخلام ا لج نتناا لررمعاا؛
كا ررل نظر ر ئضر ر ء لذح ررالث عن ررق لجع ر ر ب ررا ً م ررن لجتئ ل ررا ،ينع ررا ينج ررت
)
ال احك ئ نتناا ك لسرإلال سنل لحل لا كمالة ا ري ينذئ ف ة ممك ا؛
ه) ج رتلز لحلك ر عنررق لذط ر ل سررنل حر لر ج ر لا طتلنررا ر ء عنررق لنررر
جب من ج لة ظ ه لحل ل؛
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ين) لخلن ررا ت ئر ر نتا لاص ررالحا ا ينلمل ررال لج ر ر عاا رريف لذط ر ر ل لملإل ر ر ج يف
جن نتا ينلذط ل لحملر جيف ىل لج ع لا ينلحلم لا ت نظ ينمؤسس ا ع اا لجرتجه.
 -6١فــي وــول تعليــق اللجنــة العــام رقــم  )2007(10بشــأن حقــوق الطفــل فــي قضــال
افحــداثل تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى موالمــة نظــام قضــال افحــداث فيهــا موالم ـةا
كامل ـةا مــع التفاقيــة والمعــايير افبــرى صات الصــلة .وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف بوجــه
بال على ما يلي:
التعجيل باعتماد تشريع قضال افحداث الجديد ورفع الحد افدنـى لسـن
ا)
المس ولية الجنائية وفقا للمعايير الدولية المقبولة؛
ب) كفالة تماةي نظام قضـال افحـداث الجديـد مـع مبـادئ التفاقيـة وسـريانه
على جميع افةخال دون سن  18عاما؛
ج) و ــمان حص ــون افاف ــان المخ ــالفين للق ــانون عل ــى المس ــاعدة القانوني ــة
الم لة والمستقلة في مرحلة مبكرة من ايجرال وايلة ايجرالات القانونية؛

) تش ــجيع اعتم ــاد ت ــدابير بديل ــة لالحتج ــازل مث ــل تحوي ــل العقوب ــةل أو ايبضـ ـاع
للمراقبةل أو الوسـااةل أو تقـديم المشـورة أو الخدمـة المجتمعيـةل متـى أمكـن صلـمل ووـمان عـدم
اللجول إلى الحتجاز إل كمالص أبير وفقصر مدة ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام بعية إنهائه؛
ه) وـ ــمان فصـ ــل افافـ ــان المحتج ـ ـزين عـ ــن البـ ــالعين فـ ــي الحـ ــالت التـ ــي
ل يمكــن فيهــا تفــادي الحتجــازل ووــمان توافــق ــروف الحتجــاز مــع المعــايير الدوليــةل
ول سيما فيما يتعلق بالحصون على التعليم والخدمات الصحية؛
ين)

إلعال اتخاص جرائم ا ر الحان أساسا لسلب حرية افافان؛

ز) إنشال مرافق منفصلة لوافان المحتاجين إلى الرعايـة والحمايـة وافافـان
سليبي الحريةل وكفالة أن يـدير تلـم المرافـق مو فـون متخصصـون منفصـلون وأن تحكمهـا
سياسات وممارسات متخصصة قائمة بذاتها.

يال -التصديق على البروتوكون البتياري لالتفاقية المتعلق بشجرال تقديم البالغات
 -62توصي اللجنةل توبي ا لزيادة تعزيز إعمان حقوق الطفلل بأن تصدق الدولة الطـرف
على البروتوكون البتياري لتفاقية حقوق الطفل المتعلق بشجرال تقديم البالغات.

كاف -التصديق على الصكو الدولية لحقوق اينسان
 -63توصي اللجنةل توبيا لزيـادة تعزيـز إعمـان حقـوق الطفـلل بـأن تنظـر الدولـة الطـرف
في التصديق على صكو حقوق اينسان افساسية التالية التي لم تنضم إليها بعد:
ا)

البروتوكون البتياري لالتفاقية بشأن اةترا افافان في المنازعات المسلحة؛

ب) البروتوكون البتياري لالتفاقية بشأن بيع افافان واسـتعالن افافـان فـي
البعال وفي المواد ايباحية؛ 
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ج)
)

التفاقية الدولية لحماية جميع افةخال من البتفال القسري؛
التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمان المهاجرين وأفراد أسر م؛

ه) اتفاقيةةةاناة ةةةالب ةةيرهمنيةةوباةةعمةةوموالع ااةةةةامال قو ةةةالقا ةةية
الالإنسانيةامالعهينةم ومتوكولهااالخبياري؛

ام
ين) البروتوكــون البتيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد الــدولي الخــال بــالحقوق
المدنية والسياسيةل الهادف إلى إلعال عقوبة ايعدام.

لم -التعاون مع الهيئات ايقليمية
 -64توصــي اللجنــة بــأن تتعــاون الدولــة الطــرف مــع منظمــة الــدون افمريكيــة فــي تنفيــذ
التفاقية وسائر صكو حقـوق اينسـانل سـوال كـان صلـم فـي الدولـة الطـرف أو فـي غير ـا
من الدون افعضال في المنظمة.

رابعا -التنفيذ وايبال
ألف -المتابعة والنشر
 -6٥توصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف جميــع التــدابير المناســبة لضــمان تنفيــذ
التوصــيات الــواردة فــي ــذب المالحظــات الختاميــة تنفيــذا كــامالا .وتوصــي اللجنــة أيضـا بــأن
يُت ــاح التقري ــر ال ــدوري الث ــاني وال ــردود المكتوب ــة عل ــى قائم ــة المس ــائل و ــذب المالحظ ــات
الختامية على نطاق واسع بلعات البلد.

بال -التقرير المقبل
 -66تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلــى أن تقــدم التقريــر الجــامع لتقارير ــا الدوريــة مــن
الثالث إلى السـابع بحلـون  6تشـرين الثـاني/نوفمبر 2022ل وأن تـدرج فيـه معلومـات عـن
متابعــة ــذب المالحظــات الختاميــة .ويتع ــين أن يكــون التقريــر ممتــثالا للمبــادئ التوجيهي ــة
المنســقة لتقــديم التقــارير الخاصــة بمعا ــدة بعينهــا التــي اعتمــدتها اللجنــة فــي  31كــانون
الثاني/يناير  )CRC/C/58/Rev.3( 2014وأل يتجاوز عـدد كلماتـه  21 200كلمـة (انظـر
) .وفــي حــان تجــاوز عــدد كلمــات التقريــر
ق ـرار الجمعيــة العامــة 268/68ل الفقــرة  16
المقدَّم الحد افقصى المنصـول عليـهل سـيُطلب إلـى الدولـة الطـرف ابتصـار التقريـر وفقـ ا
للقرار المذكور أعـالب .وإصا تعـ ّذر علـى الدولـة الطـرف مراجعـة التقريـر وتقديمـه مـن جديـدل
فال يمكن ومان ترجمته لكي تنظر فيه يئة المعا دة  .
 -67وتدعو اللجنة الدولة الطـرف أيضـ ا إلـى تقـديم وثيقـة أساسـية َّ
محدثـة ل يتجـاوز عـدد
كلماته ــا  42 400كلم ــةل وفقـ ـا لش ــروط تق ــديم الوث ــائق افساس ــية الموح ــدةل الـ ـواردة ف ــي
المبــادئ التوجيهيــة المنســقة لتقــديم التقــارير بموجــب المعا ــدات الدوليــة لحقــوق اينســانل
بمــا فيهــا المبــادئ التوجيهيــة لتقــديم وثيقــة أساســية موحــدة ووثــائق باصــة بمعا ــدات بعينهــا
(انظر HRI/GEN/2/Rev.6ل الفصل افون) والفقرة  16من قرار الجمعية العامة .268/68
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