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والثالث لبوتسواان*

أولا -مقدمة
ر ر ر ر يف
 -١نظ ر ر ررنة يف ر ر ر ر يف تقني ر ر ررن يف ر ر ر رامع تقنير ر ر رنيني يف ر ر ررالثيل يف س ر ر ررا ليف سا ر ر ر ر
( )CRC/C/BWA/2-3ج ر ر ررت ا  ٢٣٨٨ل( ٢٣٨٩يفنظر ر ر ررن  CRC/C/SR.2388ل،)SR.2389
يفملعق ر ر يف ل  ٢٣ل ٢٤أايث/م رراي  ،٢٠١٩ليفعتم رراة ج ررت ا  ،٢٤٠٠يفملعق ر ر يف ٣١
أايث/ماي  ،٢٠١٩هذه يفملالحظاة يفخلتام .
نح ر يف ر بتقرراا يف ال ر يف اررنر يف تقنيررن يف ررامع تقني رنيني يف ررالثيل يف سررا ليف سا ر ،
-٢
لإن كرران رام بت ر كب ك ررب ،لاب رنيفليف يف كتاب ر ع ررا ا م ر يفمل ررا (،)CRC/C/BWA/Q/2-3/Add.1
له ر مررا أهم ً مررا أًة ر قا ر حق ر د يف اا ر يف ال ر يف اررنر .ل عررنا يف ر عررني قرراينها
ح يفث يف اء يف ذي أجن ه مع لًا يف ال يف انر يف نً ع يفمل ت ى ليفملتعايف يف قااعاة.

اثنيا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
بتصايق يف ال يف انر ع ا يف ربل ك ل يفالكت اثي ال اا حق د يف اار
نح يف
-٣
بشر ن يفرتركيفا يفألطارال يفمل ازعراة يفمل ر ح  ،ليفعتمايفهرا رايفبب شرنيع لمية را لة اةرا
ت ا ررذ يفال اا ر  ،ررا ن ررا رران ن يف اا ر  ،ل رران ن يف عق ر ابة يفملعررال ،ل رران ن يف ع ر يف عررا ،
ل رران ن يف ت ر يف ر طل يفملعررال ،لكا ر يف عمر يف ط ر اار اررك  ،٢٠١6-٢٠٠6ل ر يف
محاي يف اا  ،لكا يف عمر يف ط ر تيترام ليفألطارال يف ةرعااء ارك  .٢٠١6-٢٠٠6ل نحر
يف ر ر أية ررا اب تق ررام يف ررنز عزي ررز عمر ر يف تحص ررل ليفق ررا م ررني لً رراة يفألطا ررال يفلن ة ررني
يفخلام  ،ليفنتقال ًبلس نقص يفمل اع يف شني مني يفألم إىل طا ا.

__________

*

يفعتماهتا يف
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
يف ال يف ارنر بةرمان إعمرال حقر د يف اار  ،لًقرا ال اا ر ليف ربل كر ل
ص يف
-٤
يفالكت رراثي يفملتع ررق ابرت ركيفا يفألطاررال يفمل ازعرراة يفمل ر ح  ،ليف ربل ك ر ل يفالكت رراثي يفملتع ررق ب ررع
يفألطاررال ليفةررتاالل يفألطاررال يف ارراء ل يفمل ر يفيف يفيابح ر  ،ل ررع منيفح ر عم ر ا ررذ كا ر
يف ت م يفمل تايفم عام  .٢٠٣٠لحت يف ال يف انر أيةا ع ا ضمان مشاثك يفألطارال مشراثك
هايفً ر صررم ل ا ررذ يف اةرراة ليف رربيفمإ يف نيفم ر إىل حتق ررق ل ررع أه رايفر يف ت م ر يفمل ررتايفم
يف ر  ١٧حاليف ع ق ا هب .

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
التحفظات
 -5يف ضوء املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تشري إىل أنه "ل يوجد أي عـائق
قانوين" مينعها من رفع حتفظها على املـاد  ١مـن التفاقيـة ( ،CRC/C/BWA/2-3الفقـر ،)20
ت ـذ رِّر اللةنــة بتوصــياهتا الســابقة ( ،CRC/C/15/Add.242الفقــر  ،)9وحتــث الدولــة الط ـرف
على التعةيل بسحب حتفظها على املاد  ١من التفاقية.
التشريعات
نح ر يف ر ابعتمررايف رران ن يف اا ر عررام  ٢٠٠٩ليف تعررايالة يف ررت أيفك ر ع ررا
-6
رران ن يف عق ر ابة عررام  ٢٠١٨با ر م يفءمت ررا مررع يفال اا ر  ،ك ررا ال رزيفل شررعن اب ق ررق ألن
يف عايا مني يف قر يفنل نيفة يف صر اب اار  ،را ً را ران ن يف ت رل ،ل ران ن يف رزليف ،،ل ران ن إجرنيفءيفة
 ،ل ران ن يف زلجراة يفمل ر ثيفة ،ل ران ن محاير يف اا ر  ،ل ران ن يف صر ال تمارترا
إث اة يف
لأحكام يفال اا .
-٧

توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:

مواءمة تشـريعاهتا الوطنيـة للاامـل مـع مبـادئ التفاقيـة وأحاامهـا ،وكلـ
(أ)
للتشاور الوثيق مع املنظمات املمثلة لألطفال ومنظمات اجملتمع املدين؛
(ا)
حقوق الطفل.

إجراء تقييمات ألثر مجيع التشـريعات املعتمـد علـى الدـعيد الـوط علـى

السياسة والسرتاتيةية الشاملتان
نحر ر يف ر ر عار ر يف عمر ر يف ط ر ر اا ر ر ا ررك  ،٢٠١6-٢٠٠6لكار ر يف عمر ر
-٨
يف ط تيتام ليفألطارال يف ةرعااء ارك  ،٢٠١6-٢٠١٠ك را شرعن اب ق رق إزيفء عرام ًعا ر
ا ذ يفخلاتل ل ق م ما ،ليع يف ن ا جز ا إىل عام لج يف م يفثيف كاً .
 -٩توص ــي اللةن ــة الدول ــة الط ــرف جـ ـراء تقي ــيط خلط ــا عمله ــا الوطني ــة كات الد ــلة
للطفولــة بةيــة اعتمــاد لطــة عمــل وطنيــة جديــد تتــوافر ةــا املــوارد الاافيــة ،وتشــمل مجيــع
اجملالت اليت تةطيها التفاقية ،وتتضمن أهدافا وغاايت حمـدد زمنيـا تقبـل القيـا مـن أجـل
رصد وتقييط التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل على حنو فعال.
2

GE.19-10734

CRC/C/BWA/CO/2-3

التنسيق
 -١٠تالحظ اللةنة مع القلق أن اجمللس الوط للطفولة واللةان القروية حلماية الطفولة
ل يعمالن بشال ِّامل ،بسبب افتقارمها املوارد أساسا ،وتوصي الدولة الطرف أبن تعزز مـا
تبذلــه مــن جهــود لتنســيق عمليــة تنفيــذ التفاقيــة ،مبــا يف كل ـ عــن طريــق ضــمان أن تاــون
للمةلس سلطة ِّافية لتنسيق مجيع األنشطة املتدلة للتنفيـذ الشـامل لالتفاقيـة علـى نطـاق
املســتوايت القطاعيــة والوطنيــة والقليميــة واحملليــة ،وتــوفر للمةلــس واللةــان القرويــة املــوارد
البشرية والتقنية واملالية الاافية ألداء عملهما بفعالية.
ختديص املوارد
 -١١ش ر ا يف ر بت ص ر ص يف ال ر يف اررنر م ر يفثيف ض ر م قاررا يفالجتمرراع  ،ررا ن ررا
يفة ر ر ررتحقا اة يف اار ر ر ر ليفألة ر ر ررن  ،ك ر ر ررا ش ر ر ررعن اب ق ر ر ررق ألن خمصص ر ر رراة يفمل زيفن ر ر ر ر ال ت اةر ر ر ر
ليفالحت اجرراة .ل ة ر يف ر أيةررا عررام كااي ر يفمل ر يفثيف يفمل صص ر صررح ليف تع ر يفألةاة ر ،
لعررام لجر يف نظررام تت ررع يصر ص يفملر يفثيف ليفةررت ايفم ا إعمررال حقر د يف اار  .ل الحر يف ر ،
عالل ع ا ن ا ،ج يف يف ال يف انر ملكاًح يف ا ايف ،ك را شرعن اب ق رق إزيفء حر يفيفا يف ا رايف
ليف تاًقاة يفملا غب يفملشنلع يف ت حت ل يفمل يفثيف يف الزم يعمال حق د يف اا عني م اثها.
 -١٢تُذ رِّر اللةنة بتعليقها العام رقط  )20١6(١9بشـأن عمليـة امليزنـة العامـة مـن أجـل
إعمال حقوق الطفل ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
ختد ــيص مـ ــا ياف ــي مـ ــن امل ــوارد البش ـ ـرية واملالي ــة والتقنيـ ــة لتنفي ــذ مجيـ ــع
(أ)
السياسات واخلطا والربامج والتدابري التشريعية املوجهة لألطفال؛
(ا) األلــذ يف عمليــة امليزنــة مبنظــور حلقــوق الطفــل ي ـدد خمددــات واضــحة
للطفــل يف القطاعــات والوِّــالت كات الدــلة ،ويشــمل مر ــرات حمــدد ونظام ـ ا للتتبــع مــن
أجل رصد وتقييط مدى ِّفاية وفعالية وعدالة توزيع املوارد املخددة لتنفيذ التفاقية؛
( )،تعزيــز الت ــدابري الطويلــة األم ــد ملاافح ــة الفســاد يف املش ــرتايت احلاومي ــة،
والت ــدفقات املالي ــة غ ــري املش ــروعة ،والنه ــوي للق ــدرات املرسس ــية القائم ــة للاش ــف ع ــن
القضااي كات الدلة والتحقيق فيها ومقاضا اجلنا بفعالية.
مجع البياانت
 -١٣تُـ ـذِّر اللةنـ ــة بتوصـ ــياهتا السـ ــابقة ( ،CRC/C/15/Add.242الفقـ ــر  ،)22وتوصـ ــي
الدولة الطرف مبا يلي:
التعةيــل نشــاء الســةل الجتمــاعي وضــمان عملــه نظام ـا ــامالا جلمــع
(أ)
البياانت يةطي مجيع جمـالت التفاقيـة ،علـى أن تاـون هـذا البيـاانت مدـنفة حسـب العمـر
واجلــنس والعاقــة واجلنســية واملوقــع اجلة ـرايف واخللفيــة الجتماعيــة والقتدــادية بةيــة تيســري
حتليل حالة مجيع األطفال؛
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(ا) ضــمان تنســيق الــوزارات ومنظمــات اجملتمــع املــدين و ـرِّاء التنميــة املعنيـني
ومواءمتهط الفعالني جلمع البياانت من أجل تفادي ازدواجية العمـل ،وتضـارا البيـاانت ،مبـا
يف كل عن طريق تقاسط البياانت واملر رات املتاحة على نطاق واسع؛
( )،ضــمان اســتخدام البيــاانت يف صــياغة ورصــد وتقي ـيط السياســات وال ـربامج
واملشاريع من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية؛
(يف) تعزيـز تعاواـا التقـ مـع منظمــة األمـط املتحـد للطفولـة (اليونيسـيف) ،مــن
بـني جهــات ألــرى ،ومراعــا تقريــر مفوضــية األمـط املتحــد الســامية حلقــوق النســان املعنــون
’مر ـ ـرات حق ــوق النس ــان :دلي ــل للقي ــا والتنفي ــذ‘ عن ــد تعري ــف املعلوم ــات الحد ــائية
ومجعها ونشرها.
الرصد املستقل
 -١٤توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:
التعةيـل بتعـديل قـانون أمانـة املظـاأ مـن أجـل إنشـاء مرسسـة وطنيـة مسـتقلة
(أ)
حلق ــوق النس ــان وفقـ ـا للمب ــادئ املتعلق ــة مبرِّ ــز املرسس ــات الوطني ــة لتعزي ــز حق ــوق النس ــان
ومحايتها (مبادئ لريس) ،وضمان أن تاون ةذا املرسسة ولية واضـحة لرصـد حقـوق الطفـل
بدور فعالـة ،وتلقـي الشـااوى الـيت يقـدمها األطفـال والتحقيـق فيهـا ومعاجلتهـا بطريقـة تراعـي
احتياجات الطفل؛
(ا) التما املساعد التقنية لنشاء املرسسـة مـن جهـات منهـا مفوضـية األمـط
املتحد السامية حلقوق النسان ،واليونيسف ،وبرانمج األمط املتحد المنائي.
النشر والتوعية والتدريب
اب تايفبب يفملت رذ رزاييف يف ر ع ابال اا ر  ،را ن را برل يفمل ريل ل عرني
 -١5نح يف
إنا رران يف ق رران ن ليف ربمل رران ل ل ررايف يفحملتمع رراة يف ر ر  ،ك ررا ش ررعن اب ق ررق ألن يف م ر ر ث عم م ررا
ليفألطاال كص صا س هلما مع ماة كاً عني يفال اا لعني ان ن يف اا .
 -١6ت ـ ـذِّر اللةنـ ــة بتوصـ ــياهتا السـ ــابقة ( ،CRC/C/15/Add.242الفقـ ــر  ،)24وتوصـ ــي
الدولة الطرف مبا يلي:
تعزي ــز جهوده ــا الرامي ــة إىل زايد ال ــوعي للتفاقي ــة وق ــانون الطف ــل عل ــى
(أ)
الد ــعيد ال ــوط  ،للتع ــاون الوثي ــق م ــع منظم ــات اجملتم ــع امل ــدين ،م ــع إي ــالء اهتم ــام ل ــا
للمناطق النائية والريفية؛
(ا) ت ــوفري الت ــدريب الا ــايف واملنهة ــي للفم ــات املهني ــة العامل ــة م ــع األطف ــال
وألجلهــط ،مثــل الربملــانيني ومــو في إنفــاك القــانون واملدرســني واحملــامني واملهنيــني الدــحيني،
وقاد اجملتمعات احمللية؛
( )،ترمجة قانون األطفال إىل لةة سيتسواان ،وإاتحته بديةة سهلة املنال تراعـي
مستوى استيعاا األطفال.
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التعاون مع اجملتمع املدين
 -١٧الحر يف ر أن يف ال ر يف اررنر تعررالن مررع يفحملتمررع يفملررا مررني كررالل يف اا رراة ث ر ،
ك ا شعن اب ق ق ألن يفحملتمع يفملا ال ي تشاث ع ا حن كرار بشر ن يف يفنر يفملتصر قر د
يف اا يف ت ت الز ا يف ت ا ي ع ا قاا يفخلاماة.
 -١٨توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيـز التعـاون مـع منظمـات اجملتمــع املـدين العاملـة يف جمـال حقـوق الطفــل،
(أ)
وتزويدها لحلماية الالزمة ،وإ راِّها بدور منهةيـة يف وضـع وتنفيـذ ورصـد وتقيـيط القـوانني
والسياسات والربامج املتعلقة للطفل؛
(ا) تزوي ــد منظم ــات اجملتم ــع امل ــدين لل ــدعط ال ــالزم لتنفي ــذ أنش ــطتها يف مجي ــع
اجملالت املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل مع احرتام حريتها يف تاوين اجلمعيات والتةمع؛
( )،إضــفاء الطــابع الر ــي علــى مشــارِّة منظمــات اجملتمــع املــدين يف األفرق ــة
العاملة املواضيعية لرؤية عام .20٣6

لء -تعريف الطفل (املاد )١
 -١٩نحر يف ر بتعنير يف اار يف ر يفثيف رران ن يف اار ليف ر يف يفقا ر يف نيفم ر إىل عرراي
رران ن يف ررزليف ،،ك ررا ش ررعن اب ق ررق ألن حظ ررن زليف ،يفألطا ررال رران ن يف ررزليف ،ال ي ا ررق ع ررا
يف زجياة يف عنً ليف اي .
 -٢٠تُ ـ ـذِّر اللةنـ ــة بتوصـ ــياهتا السـ ــابقة ( ،CRC/C/15/Add.242الفقـ ــراتن  ١١و،)26
وتوصي الدولة الطرف بتعةيل تعديل قانون الزواج حلظر مجيع زجيـات األ ـخا دون سـن
 ١٨عام ا ،مبا فيها الزجيات العرفية والدينية.

جيط -املبادئ العامة (املواد  2و ٣و 6و)١2
عدم التمييز
 -٢١الحر يف ر حظررن يف تم ررز رران ن يف اار  ،ك ررا شررعن اب ق ررق ألن بعررا يف اترراة
مني يفألطاال يعان ن مني م يف مت زي لمني االة ًنص يفقص ل ع ا يفخلاماة يفألةاة .
 -٢٢توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعزي ــز جهوده ــا الرامي ــة إىل القض ــاء عل ــى مجي ــع السياس ــات واملمارس ــات
(أ)
التمييزيـة بوســائل منهــا ضــمان حدــول األطفــال يف املنــاطق النائيــة ،واألطفــال مــن جنســيات
أج نبيــة ،علــى اخلــدمات الجتماعيــة ،وتــوفري التــدريب علــى ماافحــة التمييــز ملــو في إنفــاك
القــانون ،وإدمــاج مبــدأ عــدم التمييــز يف املنــاهج الدراســية بةيــة ضــمان تــع األطفــال ميــع
احلقوق املندو عليها يف املاد  2من التفاقية؛
(ا) تنفيــذ ب ـرامج ــاملة للتثقيــف والتوعيــة العــامني ،مبــا فيهــا إطــالق محــالت،
ملاافحــة ومنــع التمييــز ضــد األطفــال كوي العاقــة ،واألطفــال املرتبطــة أوضــاعهط للشــارع،
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واألطفــال املولــودين لوالــدين غــري متــزوجني ،واأليتــام واألطفــال حت ـ احلضــانة ،واألطفــال
املدابني بفريو نقص املناعة البشرية/اليدز ،واألطفال من جنسيات أجنبية.
مداحل الطفل الفضلى
رران ن يف اار ر ررق يف اا ر ر ليف اار ر أن ر ر ىل
 -٢٣نحر ر يف ر ر ابالعر ركيفر يف صر رني
مصرراق ما يفالعت رراث يفأللل ،لاب تا ررق يفيجيرراق هل رذيف يفقررق أحكررام يف كم ر يف ع ررا .لمررع ن ررا،
ال ر رزيفل يف ر ر ش ررعن اب ق ررق ألن ه ر رذيف يفق ررق ال يعم ر ر إعم رراال ك ررامال يف ق ر رنيفثيفة يف ررت مت ررس
يفألطاررال ،ال ة ر ما يف رراك يفالبتايف ر  ،ل ألةررال يفمل ررل يف ررذيني يعم ر ن مررع يفألطاررال لمررني
أج .
 -٢٤تُذِّر اللةنة بتعليقها العام رقط  )20١٣(١4املتعلق حب رق الطفل يف إيـالء العتبـار
األول ملداحله ال ُفضلى ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
توطيد جهودها الرامية إىل ضمان إدماج هذا احلق إدماجـا مناسـبا وتفسـريا
(أ)
وتطبيقه على حنو متسق يف مجيع الجراءات والقرارات التشريعية والدارية والقضائية ،وِّـذا
مجيع السياسات والربامج واملشاريع اليت تتعلق للطفل وترثر فيه؛
(ا) وض ــع إجـ ـراءات ومع ــايري لتق ــدل التوجي ــه جلمي ــع األ ــخا املعني ــني م ــن
أصحاا السلطة لتحديد مداحل الطفل الفضلى يف مجيع اجملـالت وإيالئهـا األمهيـة الواجبـة
بوصفها اعتبارا أولا ،وضمان تلقيهط التدريب املناسب.
احلق يف احليا والبقاء والنماء
يفيااب ر يفملتكام ر تم م ر ليفمل يف ررا ليفألطاررال
 -٢5الح ر يف ر مررع يف تقرراين يفالة ركيف
ليفملر رنيفهقل ليف تاذير ر ا ررك  ٢٠٢٢-٢٠١٨لإط رراث يف اةر ر يف عامر ر م رراء منح ر ر يف اا ر ر
يفمل كن ً ،ةال عني يف تقام يف ك ب يف نز كاا معال لً اة يفألطاال يفلن ةني يفخلام  .لمرع
بق ق اب غ إزيفء يفةتمنيفث يفث اا معراالة لً راة يفألطارال يفلن ةرني يفخلام ر ،
ن ا ،شعن يف
لإزيفء يفث ارا معرراالة لً رراة يفمل يف ررا ليفألطاررال ب ر أمرنيفا وكررني يف اير م ررا ،ررا ً ررا ةر ء
يف تاذي لًبلس نقص يفمل اع يف شني /يفيياز.
 -٢6حتث اللةنة الدولة الطرف على ما يلي:
ختدــيص مــوارد ِّافيــة لالس ـرتاتيةية الجنابيــة املتااملــة لألمهــات واملواليــد
(أ)
واألطفال واملـراهقني والتةذيـة ،بةيـة التعةيـل حـراز تقـدم يف معاجلـة قضـااي الفقـر والضـمان
الجتماعي والدحة ،وِّفالة ممارسة األطفال ِّامل حقهط يف احليا والبقاء والنماء؛
(ا) تعزيـز التـدابري الراميـة إىل القضـاء علـى وفيـات الرضـع واألطفـال دون ســن
اخلامسة اليت ميان الوقاية منهـا ،بوسـائل منهـا حتسـني الرعايـة قبـل الـولد  ،وتـوفري التـدريب
ملــو في اخل ــدمات الدــحية عل ــى الوقاي ــة مــن األس ــباا الرئيس ــية لوفيــات حـ ـديثي ال ــولد
واألطفـال وعلـى إدارهتــا سـريرايا ،وتطبيـق التوجيــه التقـ للمفوضـية الســامية حلقـوق النســان
بشـأن تطبيـق اـج قـائط علـى حقـوق النسـان يف تنفيـذ السياسـات والـربامج الراميـة إىل احلــد
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مــن الوفيــات واألمـراي الــيت مياــن الوقايــة منهــا لــدى األطفــال دون ســن اخلامســة والقضــاء
عليها ()A/HRC/27/31؛
( )،إنشاء آلية للتنفيذ الفعال لطار السياسـة العامـة للنمـاء يف مرحلـة الطفولـة
املبار ورصدا وتقييمه.
احرتام آراء الطفل
 -٢٧نح ر يف ر ر انش رراء يفمل ت رراى يفالةتش رراثي يفملع ررل اب اا ر ر  ،ليف رران يف قنلير ر قماير ر
يف اا ر با ر ررب مشرراثك يفألطاررال ع ررا يفمل ررت ى يف ر طل لم ررت ى يف قررنىً ،ةررال عررني يفحملررا س
يفملاثة ر يفمل رايفثس يف سان ي ر  ،ك ررا شررعن اب ق ررق ألن هررذه يفش رراة ال ررن مشرراثك يفألطاررال
مش رراثك جاي ر لمتك ر يفمل ررا يف ررت هتم ر ر  .لي ررالث يف ر يف ق ررق أية ررا إزيفء ع ررام لجر ر يف
إجنيفءيفة أل بنل ك الة كا يفحكيفم آثيفء يف اا يفيجنيفءيفة يفييفيفثي ليف قةا .
 -٢٨تُذِّر اللةنة بتعليقها العـام رقـط  )2009(١2بشـأن حـق الطفـل يف السـتماع إليـه
وبتوصياهتا السابقة ( ،CRC/C/15/Add.242الفقر  ،)٣٣وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
ضـ ــمان إيـ ــالء العتبـ ــار الواجـ ــب راء الطفـ ــل يف احملـ ــاِّط واملـ ــدار ويف
(أ)
العمليات الداريـة وغريهـا مـن العمليـات كات الدـلة املتعلقـة لألطفـال ودالـل األسـر مـن
لالل مجلة أمور منها تـدريب املهنيـني العـاملني مـع األطفـال ومـن أجلهـط ،ووضـع إجـراءات
أو بروتوِّولت تنفيذية تافل احرتام آراء الطفل يف الجراءات الدارية والقضائية؛
(ا) ختديص موارد تقنية وبشرية ومالية ِّافية ألداء أعمال املنتدى الستشاري
املع للطفولة ،واللةان القروية حلماية الطفولة أداء فعالا ،وضمان إدراج نتائةهمـا بدـور
منهةية يف عملية صنع القرارات العامة؛
( )،الضطالع أبنشطة التوعية من أجل تعزيز مشـارِّة مجيـع األطفـال مشـارِّة
هادفــة و اينيــة يف األســر واجملتمــع احمللــي واملدرســة ،مبــا يف كل ـ دالــل اجملــالس املدرســية،
وإيــالء اهتمــام لــا للفتيــات واألطفــال كوي العاقــة واألطفــال املدــابني بفــريو نقــص
املناعة البشرية/اليدز.

دال -احلقوق واحلرايت املدنية (املواد  7و ٨و)١7-١٣
تسةيل املواليد واجلنسية
 -٢٩نح ر يف ر اب ت رايفبب يفملت ررذ تعزيررز ر يفمل يف ررا ،ررا ن ررا مررني كررالل رران ن
يف ت ر ر يف ر ر طل يفملع ررال ،ك ررا ال ر رزيفل ش ررعن اب ق ررق إزيفء يف ع ررايف يف ك ررب م ررني يفألطا ررال غ ررب
يفمل ل ،ال ةر ما يفألطارال يفمل راطق يف ا ر  ،ليفألطارال يف الجتر ن لم تم ر يف ر ء ليفألطارال
يفمل ر ن .لي ررالثها يف ق ررق أيةررا إزيفء يفةررتمنيفث يفق ر يفجز يف ررت حت ر ل يفلن ر يفمل يف ررا ،لعررام
.
لج يف ضما ة قماي يفألطاال يف الجتل لم تم يف ء مني يفنعايفم يف
ـث الدولـة الطـرف
 -٣٠تالحظ اللةنة الةاية  9-١6من أهداف التنمية املسـتدامة ،وحت ر
على ما يلي:
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تعزيز جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق التسـةيل الشـامل بوسـائل منهـا التدـدي
(أ)
للعقبات الدارية ،وتوسيع نطاق مراِّز تسةيل املواليد امللحقـة لملرافـق الدـحية ،ومحـالت
التسةيل املتنقل للمواليد ،والتوعيـة أبمهيـة تسـةيل املواليـد ،وإيـالء اهتمـام لـا لالجمـني
واألطفال الذين يعيشون يف مرسسات الرعاية البديلة ،وبني مجاعات الرحل ،ويف املناطق النائية؛
(ا) النظر يف سـحب حتفظهـا علـى التفاقيـة املتعلقـة مبرِّـز الالجمـني والتدـديق
على اتفاقية ختفيض حالت انعدام اجلنسـية ،ومواءمـة تشـريعاهتا الوطنيـة مـع هـذين الدـاني
الدوليني ،مبا يف كل بوضع ضماانت حلماية األطفال من انعدام اجلنسية؛
( )،الســعي ،يف مجلــة مســاعي ،إىل احلدــول علــى مســاعد تقنيــة مــن مفوضــية
األمــط املتحــد لشــرون الالجمــني واليونيســف بةيــة وضــع تــدابري تضــمن تســةيل األطفــال
ومحايتهط من انعدام اجلنسية.
حرية التعبري
 -٣١الحر يف ر أن رران ن يف اار يكار حنير يف تع ررب ،ك ررا شررعن اب ق ررق ألن يفمل يف ر
يف سقاً ليفالجتماع يف تق اي يف را ا ععر مرني يف صرع ع را يفألطارال يف تع رب نير عرني آثيف ر
بش ن يف قةااي يف عام .
 -٣٢توصي اللةنة الدولة الطرف لختاك تـدابري لضـمان حـق األطفـال مـن مجيـع األعمـار
يف حرية التعبري دالل األسر ويف املدار ويف غريها من املرسسـات ،ويف جمتمعـاهتط احملليـة،
وفقا لالتفاقية.
احلق يف اخلدوصية
 -٣٣الح ر يف ر أن يفقررق يفخلص ص ر مكا ر ل ج ر رران ن يف اا ر ل رران ن يف رنيف
يفقاة ر ب ليف رنيف يفألكررنى نيفة يف ص ر  ،ك ررا شررعن اب ق ررق ألن يفمل يف ر ليفملماثةرراة يف سقاً ر
ال عرركر ررق يفألطاررال يفخلص ص ر  ،لألن زيفيررا لص ر ل يفألطاررال إىل لةررا ط يفيعررالم ع ررا
رت ك يفينكن مل صاح ه أنشا م اة ت ع ت اب اند يف م يفةت ايفم هذه يف ش ك .
 -٣٤توصــي اللةنــة الدولــة الط ـرف لختــاك مجيــع التــدابري الالزمــة حلمايــة حــق الطفــل يف
اخلدوصية ،مبا يف كل عن طريق وضع لوائح حلماية لدوصية األطفال ،وتدريب األطفال
واملدرس ــني واألس ــر ت ــدريبا ِّافيـ ـا ليحد ــلوا الدراي ــة العالميـ ـة واألم ــان يف اس ــتخدام ــباة
النرتن  ،وتنظيط برامج التوعية والتثقيف ،للتعاون مـع وسـائا العـالم ،بةيـة القضـاء علـى
املمارسات اليت تنته حق الطفل يف لدوصيته.

هاء -العنف ضد األطفال (املواد  ،١9و ،)٣(24و ،)2(2٨و ،٣4و(٣7أ) ،و)٣9
العقاا البدين
 -٣5تـذِّر اللةنــة بتوصــياهتا الســابقة ( ،CRC/C/15/Add.242الفقــر  ،)٣7وتعـرا عــن
للغ قلقها ألن العقاا البدين ل يـزال مشـروعا يف مجيـع السـياقات ،مبـا يف كلـ اسـتخدامه
عقوبة جنائية ،وحتث الدولة الطرف على ما يلي:
8
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احلظ ـ ــر الدـ ـ ـريح وغ ـ ــري املش ـ ــرود لس ـ ــتخدام العق ـ ــاا الب ـ ــدين يف مجي ـ ــع
(أ)
السياقات ،مبا يف كل يف املنزل واملدار ومرسسات رعاية األطفال ومرافق الرعاية البديلة
ودالل إدار العدل ،وكل لختاك تدابري تشريعية وإدارية؛
(ا) إلةــاء الفقـ ـرات املتدــلة ب ـ ـ "التهــذيب غ ــري املعقــول" يف ق ــانون الطفــل وب ـ ـ
" رود إنزال العقاا البدين" يف قانون التعليط؛
( )،إكِّاء وعي ا لء واملدرسني واملهنيني العاملني مع األطفال واجلمهور بوجه
عــام للضــرر الــذي يســببه العقــاا البــدين ،والتشــةيع علــى األ ــاال الجيابيــة وغــري العنيفــة
القائمة على املشارِّة يف تربية األطفال وأتديبهط.
الستةالل والنتهاك اجلنسيان
 -٣6الح يف
بق ق اب غ إزيفء ما ي :

أن مشنل ان ن يف نيف يف

ر ال يرزيفل را نظرن يف ربملران ،ك را شرعن

يفث ا ررا ع ررايف ح رراالة يفالة ررتاالل ليفالنت رراا يف
(أ)
يفملايفثس ل يفألةن ؛

ر ل تطا ررال ،ال ة ر ما

(ا) يفخنا رراا مع ررال يفيب ررالحم ليف ت ر ر كن غاكم ر ر م ررن ك يفالة ررتاالل ليفالنت رراا
يفنعايفم يف سق يف ااة ،لعزلر يفألةن لعام يف م ث عني يفيبرالحم
يف ل تطاال ب
يف ص لمشاعن يف عاث يفملن ا هبا؛
هبذه يفقاالة ب
()،
يف ع

غاليفي يف اع يفملقام تطاال يف ةحااي؛

(يف) غاليفي اث يفمل ل يف عرام ل مرع يفألطارال لمرني أج ر ع را معا ر حراالة
ضا يفألطاال.
يف

 -٣٧تُـذِّر اللةنــة بتعليقهــا العــام رقــط  )20١١(١٣بشــأن حــق الطفــل يف التحــرر مــن
مجيع أ اال العنف ،وحتيا علما للةايتني  2-٥و 2-١6من أهـداف التنميـة املسـتدامة،
وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
إنشاء آليات وإجـراءات ومبـادئ توجيهيـة فعالـة ل بـالز اللزامـي حبـالت
(أ)
الستةالل والنتهاك اجلنسـيني يف املنـزل واملدرسـة واملرسسـات ويف السـياقات األلـرى ،مبـا
يف كل على باة النرتن  ،وضمان وجود قنوات ل بـالز ذـذا النتهاِّـات تاـون سـرية
ومالئمة وفعالة ويف متناول األطفال؛
(ا) التعةيــل لعتمــاد مشــروع قــانون اجلـ ـرائط اجلنســية ،واختــاك مجيــع الت ــدابري
الالزمــة للتحقيــق يف حــالت العنــف اجلنســي املبلــغ ذــا ،ومالحقــة مرتابيهــا ومعــاقبتهط مبــا
يتناسب ولطورهتا؛
( )،توفري سبل انتداف متعدد القطاعات ودعط ـامل مالئـط لألطفـال ،مبـا يف
كلـ مســاعدهتط نفســيا ومســاعدهتط علــى التعــايف وإعــاد إدمــاجهط اجتماعيـا ،واختــاك تــدابري
ملنع العتداء جمددا على األطفال الضحااي؛
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(يف) ضمان حدول مجيع املهنيني واملو فني العاملني مع األطفال ومـن أجلهـط،
مبن يف كلـ سـلطات إنفـاك القـانون ،والقضـا واملـدعني العـامني ،واأللدـائيني الجتمـاعيني
ومو في اخلدمة املدنية ،على تدر ٍ
يب يشرح ِّيفيـة تلقـي الشـااوى ورصـدها والتحقيـق فيهـا
ومالحقة مرتابيها قضائيا بطريقة تراعي احتياجات الطفل ونوع جنسه؛
(ه) تنفيــذ ب ـرامج لشــحذ الــوعي ترمــي إىل منــع الســتةالل والعتــداء اجلنســني
عل ــى األطف ــال ،وماافح ــة وص ــط الض ــحااي ،موجه ــة إىل ا لء واألطف ــال وق ــاد اجملتمع ــات
احمللية ،وكل للتعاون الوثيق مع اجملتمع املدين واليونيسيف؛
(ل) نشـر نتــائج الدراســة الستقدـائية للعنــف ضــد األطفـال لعــام  20١7الــيت
أجرهتا وزار احلاط احمللي والتنمية الريفية.
املمارسات الضار
 -٣٨ت ـذِّر اللةنــة للتوصــية العامــة رقــط  ٣١للةنــة املعنيــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد
املرأ /التعليــق العــام رقــط  ١٨للةنــة حقــوق الطفــل ( ،)20١4الدــادرين بدــفة مش ـرتِّة،
بشأن املمارسات الضار  ،وتوصي الدولة الطرف لختـاك مجيـع التـدابري الالزمـة للقضـاء علـى
زواج األطفال ،ا يا مع التزامات الدولة الطرف مبوجب التفاقية وامليثاق األفريقي حلقـوق
الطفل ورفاهه.
لطود املساعد
 -٣٩نح ر يف ر انشرراء كررط هررا ا جررا ع ررا م رايفث يف رراع لإطررالد بررن مإ إنيفع ر
الةر ررتق ال مكاملر رراة يفألطار ررال ،ك ر ررا ة ر ر عر ررام لج ر ر يف مع مر رراة عر ررني إج ر رنيفءيفة متابع ر ر
يف شر رركالى ،لإمكان ر ر لص ر ر ل يفألطار ررال إىل كا ر ر ل يفمل ر رراعا  ،ليف ر رررب مإ يفينيفع ر ر الةر ررتق ال
مكاملاهت  ،لعايف يف شكالى يف يفثيف لنتا ا.
 -٤٠توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:
ضمان إاتحة لطود املساعد جلميع األطفال على الدعيد الوط  ،مبا يف
(أ)
كل عن طريق توفري املوارد البشرية واملاليـة والتقنيـة الالزمـة ألدائهـا الفعـال ،وتعزيـز الـوعي
بايفية وصول األطفال إىل هذا اخلطود؛
(ا) ِّفالــة بنــاء قــدرات مــو في لطــود املســاعد فيمــا يتعلــق بتقــدل مســاعد
تراعي احتياجات الطفل و روفه والجراءات املتعلقة مبتابعة ااواا؛
( )،مجع بياانت عن عدد وأنواع الشااوى الوارد والدعط املقدم إىل الضـحااي
بطريقة منتظمة ومنهةية.
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واو -البيمــة األس ـرية والرعايــة البديلــة (املــواد  ،٥و ،١١-9و )١( ١٨و( ،)2و،20
و ،2١و ،2٥و))4( 27
األطفال احملرومون من بيمة أسرية
 -٤١نح يف ابعتمايف كار يف عمر يف ط ر تيترام ليفألطارال يف ةرعااء ارك ٢٠١6-٢٠٠6
ل ر ر يف يفألطا ررال يف ت رراجل نعاير ر  ،لاب تق ر ر يف ررذي أج ررني م رريكنيف رررب مإ يف ت ر رني قة رران
يفألطاال .غب أهنا شعن اب ق ق إزيفء ما ي :
عايف يفألطاال يف نلمل مني ب ت أةني  ،ليف تقاثين يف رت ا را ب قراء يفألطارال ثهرني
(أ)
يف نعاي اكيفة ط ي لأبن كسبيف م ي يفع ن مية اة يف نعاير عر ا يف نعاير ب تر أةرني
أل جتمع ؛
(ا)

عام قاا يف اع تةن يف ت نعا يفألطاال يف نلمل مني ب ت أةني ؛

( )،يفعتم ررايف يف ال ر ر يف ا ررنر يفعتم ررايفيف مانط ررا ع ررا يفمل ظم رراة غ ررب يفقك م ر تر ر ًب
كاماة لمنيفًق ثعاي يفألطاال لما يتص هبا مني اثي .
 -٤٢تذِّر اللةنة لملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال ،وتوصي الدولة الطرف مبا
يلي:
ض ــمان ت ــوفري م ــا ياف ــي م ــن لي ــارات الرعاي ــة األسـ ـرية واجملتمعي ــة البديل ــة
(أ)
لألطفــال احملــرومني مــن بيمــتهط األس ـرية ،مبــا يف كل ـ ختدــيص مــوارد ماليــة ِّافيــة لــربانمج
حضانة األطفال ،وزايد عدد األلدائيني الجتماعيني ،واستعراي تدابري اليداع لنتظام؛
(ا) احلد تدرجيي ا مـن العتمـاد علـى الرعايـة يف املرسسـات ،ويف غضـون كلـ ،
تــوفري مــا يافــي مــن الــدعط املــاو وغــريا ملراِّــز رعايــة األطفــال البديلــة يف املرسســات الــيت
تديرها منظمات غري حاومية ،وِّفالة تسةيل مراِّز الرعايـة هـذا ومنحهـا ـهادات اعتمـاد
ورصد أنشطتها وضمان جودهتا؛
( )،تــوفري التــدريب وبنــاء القــدرات املســتمرين للعــاملني الجتمــاعيني ،واملــو فني
العاملني يف مرسسات الرعاية البديلة ،واألسر احلاضنة ،ومقدمي الرعاية بشأن أنظمة الرعاية اخلاصة
لألطفال احملتاجني ،وحقوق الطفل ،والحتياجات اخلاصة لألطفال احملرومني من بيمة أسرية.

زاي -العاقــة والدــحة األساســية والرعايــة الجتماعيــة (املــواد  ،6و ،)٣(١٨و،2٣
و ،24و ،26و )٣(–)١(27و)٣٣
األطفال كوو العاقة
انشاء مكت يف تع ر يف عرام رذلي يفيعا ر يعرف كاًحر يف صر ليف تم رز
 -٤٣نح يف
ض ررا يفألطا ررال نلي يفيعا ر  ،لابخلا ر يفة يف ررت يفي ررذهتا يف ال ر يف ا ررنر العتم ررايف هن ررإ ررا ع ررا
حقر د يفين رران إزيفء يفيعا ر  .ل الحر يف ر أيةررا أن مشررنل يفيطرراث يف ر طل العا ر ال يرزيفل
ي تظن م يفًق يف ربملان ،ك ا شعن اب ق ق إزيفء يفالًتقاث إىل يفملع ماة يفملتع ق ا يفألطارال نلي
م ع.
يفيعا  ،لعام حتق ق قام كار يةمني يف تحا اب تع يف شام
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 -٤٤تذِّر اللةنة بتعليقها العام رقط  )2006(9بشأن حقوق األطفال املعوقني ،وحتـث
الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد اــج يســتند إىل حقــوق النســان فيمــا يتعلــق مبســألة العاقــة،
ووضع اسرتاتيةية املة لدماج األطفال كوي العاقة وما يلي:
اعتماد مشروع الطار الوط ل عاقة ،على سـبيل األولويـة ،وختدـيص مـا
(أ)
يافي من املوارد البشرية والتقنية واملالية لتنفيذا؛
(ا) إجراء دراسة عن حالة األطفال كوي العاقة ،مبن فيهط األطفـال الـذين ل
يدلون حالي ا على الدعط أو اخلدمات ،واستخدام نتائةها لالسرت اد ذا يف تنفيذ التفاقية
والقوانني والسياسات القائمة؛
( )،ضمان حـق مجيـع األطفـال كوي العاقـة ،مبـن فـيهط كوي العاقـة الذهنيـة
والنفســية الجتماعيــة ،يف اللتحــاق للتعلــيط الشــامل للةميــع يف املــدار العامــة ،وتــوفري
مدرسني ومهنيـني متخددـني مـدربني تـدريبا ِّافيـا لتقـدل الـدعط الفـردي ةـط ،وإيـالء العنايـة
الواجبة ةط؛
(يف) من ــع فد ــل األطف ــال كوي العاق ــة ع ــن أس ــرهط ع ــن طري ــق تق ــدل ال ــدعط
واخلدمات لتماني األسر من رعاية أطفاةا ،مبا يف كل عن طريق تقدل منح نقدية ةا؛
(ه) مواصــلة تعزيــز محــالت التوعيــة الــيت تضــطلع ذــا ملاافحــة وصــط األطفــال
كوي العاقــة والتحيــز ضــدهط ،ل ســيما األطفــال كوي العاقــة النفســية والفاريــة ،وت ـرويج
صور إجيابية عن هرلء األطفال.
الدحة واخلدمات الدحية
 -٤5نح يف ر بررب مإ ب ر يف يفمل ةرع تحصرل ،ل ر يف يف صرح يف عامر يف رت نمر إىل
حت ررل ً ررنص حص ر ل يفألطا ررال ع ررا يفخل رراماة يف ص ررح يفألةاة ر ليف قاح رراة ،ك ررا ش ررعن
اب ق ق إزيفء ما ي :
غاليفير إمكان ر حصر ل يفألطاررال يف ررذيني يع شر ن
(أ)
غب يفمل ثقل ع ا يف نعاي يف صح ؛

يفمل رراطق يف ا ر ليفألطاررال

(ا)

يفنتشاث ة ء يف تاذي ليف تقزمً ،ةال عني يفث اا م ت اية يف ايفن بل يفألطاال؛

()،

عام كااي يفًن كاماة يف نعاي يف صح يفملال م تطاال؛

(يف)
تطاال.

عام لج يف مع ماة عني يف نضاع يف ا ع ل ا ذ م ايفث يفمل تشا اة يفملال مر

 -٤6تُذِّر اللةنة بتعليقهـا العـام رقـط  )20١٣(١٥بشـأن حـق الطفـل يف التمتـع أبعلـى
مســتوى صــحي مياــن بلوغــه ،وحتــيا علم ـ ا للةايــة  2-٣مــن أهــداف التنميــة املســتدامة،
وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
إعطــاء األولويــة للتــدابري الراميــة إىل حتســني فــر احلدــول علــى لــدمات
(أ)
الرعاية الدحية والتةذية اجليد  ،مبا يف كل عن طريق ختديص موارد ماليـة ِّافيـة ،وضـمان
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تــوافر مــو فني صــحيني مــرهلني ،ل ســيما يف املنــاطق النائيــة ،وإعفــاء األطفــال املعــوزين مــن
جنسيات أجنبية ممن ل يطيقون التااليف من رسوم اخلدمات الدحية األساسية؛
(ا) مواصلة التدلالت املوجهة الرامية إىل منع تقزم األطفال ونقـص تةـذيتهط،
وماافحة البدانة ،مبا يف كل تشةيع املمارسات السـليمة لتةذيـة الرضـع وصـةار األطفـال،
وتوفري املامالت الةذائية ،وأنشطة زايد الوعي العام مبسائل التةذية والعادات الةذائية الدحية؛
( )،الستثمار يف التدابري الراميـة إىل ِّفالـة أن تاـون لـدمات الرعايـة الدـحية
مالئم ــة لألطف ــال ،مب ــا يف كلـ ـ م ــن ل ــالل ت ــدريب م ــو في الرعاي ــة الد ــحية عل ــى تلبي ــة
الحتياجات اخلاصة لألطفال واملراهقني؛
(يف) اجلمــع املنهةــي للبيــاانت عــن الرضــاعة الطبيعيــة ،والرصــد الفعــال لتنفيــذ
املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لنب األم ،ومبادر املستشفيات املالئمة للرضع ،ووضع
برانمج وط للتوعية أبمهية الرضاعة الطبيعية بني األسر واجلمهور.
صحة املراهقني
 -٤٧ترحب اللةنة مبختلف محالت ومنابر التوعية بشأن قضااي صحة املـراهقني ،وتـذِّر
بتوصياهتا السابقة ( ،CRC/C/15/Add.242الفقر  ،)٥٣وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
تقــدل اخلــدمات واملعلومــات والتثقيــف يف جمــال الدــحة اجلنســية والجنابيــة
(أ)
لجملــان ،وبطريقــة س ـرية تراعــي لدوصــيات امل ـراهقني ،مــع إيــالء اهتمــام لــا ملنــع احلمــل
املب رار واألمراي املنقولة جنسي ا؛
(ا) ضــمان أن ياــون التثقيــف يف جمــال الدــحة اجلنســية والجنابيــة جــزءا مــن
املنهج الدراسي اللزامي ،وياون موجه ا إىل املراهقات واملراهقني؛

( )،وضــع بــرانمج للدــحة العقليــة خمدــص لألطفــال يشــمل لــدمات الدــحة
العقلية اجملتمعية ،والعمل الوقائي يف املدار واملنازل ومراِّز الرعاية؛
(يف) توفري التثقيف يف جمـال املهـارات احلياتيـة بشـأن الوقايـة مـن سـوء اسـتخدام
امل ــواد ،مب ــا يف كلـ ـ التب ــغ والاح ــول ،وتط ــوير ل ــدمات س ــهلة املن ــال وتراع ــي احتياج ــات
الشباا وغري عقابية لعالج إدمان املخدرات واحلد من األضرار.
فريو نقص املناعة البشرية/اليدز

 -٤٨نح يف ر اب ترايفبب يفملت رذ تصراي النتشراث ًربلس نقرص يفمل اعر يف شرني /يفيياز،
ا ن ا مني كرالل يف ررب مإ يف ر طل يفملةرايف ابلةراة يف عك ةر  ،لبرن مإ يف اير مرني يفنتقرال
يفملنا مني يفألم إىل طا ا ،لبن مإ يف تش ص يفمل كن نضع ،ك ا شعن اب ق ق إزيفء ما ي :
(أ)

يفةتمنيفث يفث اا معال يفنتشاث ًبلس نقص يفمل اع يف شني /يفيياز ليفيفء يف

؛

(ا) غاليفي ر إمكان ر حص ر ل يفألطاررال ،ال ة ر ما يفألطاررال مررني ج ر اة أج ر ،
ع ا يف عال ،يفملةايف ابلةاة يف عك ة ؛
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( )،غاليفي إمكان حص ل يفألطاال ع ا يفخلاماة يفألةاة يفملتع قر باربلس نقرص
يفمل اعر ر يف شر رني  ،ليف ع ررال ،يفملة ررايف ابلة رراة يف عك ةر ر  ،لك رراماة يف ص ررح يف ر ر ليفيااب ر ر
ليف تسق بش هنا ،ا ن ا يفقص ل ع ا يف نًاالة.
 -٤٩رذكن يف ر بتع ق را يف عرام ث ر  )٢٠٠٣(٣بشر ن ًربلس نقرص يفمل اعر يف شرني /يفيياز
لحق د يف اا  ،لحت ط ع ما اب ااي  ٣-٣مني أهايفر يف ت م يفمل رتايفم  ،ل صر يف ال ر يف ارنر
اي :
يفعتمرايف كار لط ر جايررا بشر ن ًرربلس نقرص يفمل اعر يف شرني /يفيياز ررت ا
(أ)
يف طل ابلس نقص يفمل اع يف شني /يفيياز اك ٢٠١6-٢٠١٠؛
إىل ق يفيطاث يفالةكيف
(ا) يفةتعنيفا لم يفءم يف ق يفنل ليف اةراة يفملتع قر باربلس نقرص يفمل اعر يف شرني /
يفيي رراز م ررع ر ر يفنل يف ص ررح يف ر ر ليفيااب ر ر مر رنيفهقل با ر ر ض ررمان حصر ر ل يفملر رنيفهقل ع ررا
كرراماة ةرني جررال يفكت رراث يف كشر عررني ًرربلس نقررص يفمل اع ر يف ش رني  ،ل قرراا يفملش ر ث هل ر
يفلن يفقاج إىل م يفًق ليف راي  ،ليفحركيفم يفمل رل يف رذيني يقرام ن هرذه يفخلراماة اب كامر حقر د
يفملنيفهقل يفخلص ص لعام يف تم ز؛
( )،عزي ررز يف ت رايفبب يف قا م ر مل ررع يفنتق ررال ً رربلس نق ررص يفمل اع ر يف ش رني م ررني يفألم إىل
يف اار ر ع ررني طني ررق كاا ر ر ا ررذ ر رايفبب ل ا ر ر ًعا ر ر يفمل رراطق يف ا ر ر  ،لحت ررل ع ررال ،متابعر ر
يفألم اة يفملصاابة بابلس نقص يفمل اع يف شني لأطااهلني؛
ً

(يف) حت ررل اا ر يف ع ررال ،ة ررايفيفة يف ابلة رراة يف عك ة ر يفملت ررام تطا ررال ،ررني
يفألطاال مني ج اة أج  ،ليفق يفم يفملصاابة بابلس نقص يفمل اع يف شني ؛

(ه) حت ر ررل ًر ررنص يفقص ر ر ل ع ر ررا كر رراماة ج ر ررا لم اة ر ر عمر ررن ً مر ررا يتع ر ررق
ليفيااب  ،ا ن ا يفةت ايفم
اب تسق بابلس نقص يفمل اع يف شني /يفيياز ،ليف صح يف
يف نًاالة؛
(ل)

عزيز يف تايفبب يف نيفم إىل يف اي مني يفيفء يف

لعالجه.

مستوى املعيشة
 -5٠نح يف ر اب ر يف يف نيفم ر إىل يف تصراي اقرن ليفقرا مرني ألجره عرام يفمل راليف  ،را
ن ررا ع ررني طني ررق ب رنيفمإ يفقماي ر يفالجتماع ر  ،لعني ر رايفبب يفمل رراعا يفالجتماع ر  ،ليف اة ر
يف ط يفملع ابألرت اص يفملع زيني ،لثؤي  ،٢٠١6ك ا شعن بق ق عم ق إزيفء يفةتمنيفث يفنتشاث
يف اقررن بررل يفألطاررال ،ليف تقرراثين يف ررت ا ررا أبن يفألطاررال يف ررذيني يع ش ر ن يف اقررن ر هل ر إمكان ر
كاً ص ل إىل بنيفمإ يفمل اعا يفالجتماع .
 -5١حت ط يف
اي :

ر ع مرا اب ااير  ٢-١مرني أهرايفر يف ت م ر يفمل رتايفم  ،ل صر يف ال ر يف ارنر

لع ب ا ة رتام لماص عني ًقن يفألطاال ليفةت ايفم هذه يف را ة باعا ر
(أ)
ص ع يف اةاة ،ل ثصا ا ذ يف اةاة ليف ربيفمإ نيفة يف ص ابقا مني يف اقن؛
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(ا) يف تع ر بتق ر بنيفج ررا حماي ر يفالجتماع ر  ،ررا ً ررا بررن مإ اذي ر يف اترراة
يف ةررع ا  ،تحايررا ثارنيفة يف تاا ر  ،ل قر معررايب يفأله ر  ،با ر ضررمان يفةررتاايف يفألطاررال يف ررذيني
يع ش ن يف اقن ،ليف ظن ة ع نااد يف تايفبب يفقا م اعا يفالجتماع ؛
( )،يفيان ل ع يف ترايفبب يف الزمر تح رل إمكان ر حصر ل ل رع يفألطارال ،ال ةر ما
يفألطار ر ررال يف ر ر ررذيني يع ش ر ر ر ن يفمل ر ر رراطق يف ا ر ر ر  ،ليفألطار ر ررال يفملصر ر ررابل بار ر رربلس نقر ر ررص يفمل اع ر ر ر
يف شني /يفيياز ،ليفألطاال نلي يفيعا ع ا يف كني يف ال ق لم اه يف شنا يفمل م ن لمنيفًق يف صنر
يف صح يفملال م  ،لضمان يفةتايفمت ا ل يفًنها لكاايت ا ليف قاث ع ا حتم كا ا ا؛
(يف)

يف تماس يفمل اعا يف تق مني يف ن

تح ل م ت ى مع ش يفألطاال.

حاء -التعليط والرتفيه واألنشطة الثقافية (املواد )٣١-2٨
التعليط ،مبا يف كل التدريب امله والتوجيه امله
 -5٢نحر ر يف ر ر اب ر ر يف يف ررت ررذهلا يف ال ر ر يف ا ررنر تح ررل ً ررنص حصر ر ل يفألطا ررال
قار ررا يف تع ر ر ليف ت ر رراثي
ع ر ررا يف تع ر ر يف ر ررا ،ر ررا ن ر ررا ع ر ررني طنير ررق يفخلا ر ر يفالة ر ركيف
ار ررك  ،٢٠٢٠-٢٠١5لة اة ر ر يف تع ر ر يف شر ررام  ،لبر ررن مإ ع ر ر يفألطار ررال كر رراث ،يفملاثة ر ر .
ل الحر يف ر أيةررا أن يف تع ر يفالبترايف جررا لإ زيفمر ج ر رران ن يف اا ر  ،ك ررا ال رزيفل
شعن اب ق ق ألن يف تع يفالبتايف س جان ا تطاال مني ج ر اة أج ر  ،لال رزيفل معراالة
يفقمر  .لي رالث يف ر يف ق رق كرذ ا إزيفء يفخناراا
يف ت نا من اع  ،ال ة ما بل يف ات اة ب
معرراالة إمتررام يف اثيفة ر  ،ليفث اررا عررايف يفألطاررال يف ررذيني يفنقاع ر يف عررني يفملاثة ر  ،لبرراء ًررنا ثة ر م
يفال تحاد ابملايفثس يف سان ي عام .٢٠٠6
 -5٣حتيا اللةنة علم ا للةاايت  ،١-4و ،4-4و ،٥-4و 7-4مـن أهـداف التنميـة
املستدامة ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
ضمان احلق يف التعليط اجليد اجملاين جلميع الفتيات والفتيان ،مبـن فـيهط مـن
(أ)
هط من جنسيات أجنبية ،واحلد فعلي ا من أوجه التفاوت القليمية يف احلدول على التعليط؛

(ا) تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني نوعية التعليط على مجيع املسـتوايت ،مبـا يف
كلـ عــن طريــق لفــض نســبة التالميــذ إىل املدرســني ،وتــوفري التــدريب املســتمر للمدرســني،
وحتسني املعدات واةياِّل األساسية املدرسـية ،وإجـراء اسـتعراي اخلطـة السـرتاتيةية لقطـاع
التعلـيط والتـدريب للفـرت  2020-20١٥يف منتدـف املـد  ،واسـتعراي املنـاهج الدراسـية
لـربا التعلـيط للسـياقات الجتماعيـة والثقافيــة والبيميـة والقتدـادية لألطفـال ،وتزويـد مجيــع
األطفال لملهارات احلياتية األساسية؛
( )،تعزيز اجلهود الرامية إىل إبقاء الفتيات احلوامل يف املدار العادية ،وإعـاد
إدمــاج الفتيــات احلوامــل واألمهــات املراهقــات يف النظــام املدرســي العــادي عــن طريــق تقــدل
املشور يف جمال املهارات الوالدية ومرافق رعاية األطفال؛
(يف) تطـوير وتعزيــز التـدريب املهـ اجليـد مــن أجـل النهــوي مبهـارات األطفــال،
ل سيما املنقطعون عن الدراسة ،والرتِّيز بوجه لا على الذين يعيشون يف املناطق النائية.
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النماء يف مرحلة الطفولة املبار
 -5٤الح يف ر يفةرتعنيفا ة اةر يف نعاير ليف تع ر منح ر يف اا ر يفمل كرن عرام ،٢٠١5
للضع م إ يفثيفة ملنح ر يف اا ر يفمل كرن لبرن مإ تراثي ماثةر ا ،ك را شرعن اب ق رق ألن
منح يف اا يفمل كرن ر ره مر يفثيف كاً ر  ،لمل يعمر بانيقر م ر ل رع أحنراء
يف تع
يف ال يف انر.
 -55حتــيا اللةنــة علم ـ ا للةايــة  2-4مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتوصــي الدولــة
الطــرف بتخدــيص مــوارد ماليــة ِّافيــة لتطــوير التعلــيط يف مرحلــة الطفولــة املباــر وتوســيع
نطاقــه ،وكل ـ اســتنادا إىل سياســة ــاملة وِّليــة لرعايــة الطفولــة املباــر ومنائهــا بةيــة ضــمان
حدــول مجيــع األطفــال علــى التعلــيط يف مرحلــة الطفولــة املباــر  ،والتمــا الدولــة الطــرف
املساعد التقنية من اليونيسف يف هذا الددد.
التثقيف يف جمال حقوق النسان
ايفثيف ،يف تسق
 -56نح يف
إزيفء عام كااي إيفما ،حق د يفين ان

جال حق د يفين ان يفملايفثس ،ك ا شعن اب ق رق
اثي يفملاثةل لغبه مني م لم ظا يف تع .

 -5٧حتــيا اللةنــة علم ـ ا للةايــة  7-4مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتوصــي الدولــة
الطرف مبا يلي:
وضــع لطــة عمــل وطنيــة للتثقيــف يف جمــال حقــوق النســان ،مبــا يف كل ـ مــا
(أ)
يتعلـق حبقـوق الطفـل ،علـى النحـو املوصـى بــه يف إطـار الـربانمج العـاملي للتثقيـف يف جمـال حقــوق
النسان؛
(ا) التأِّــد مــن أن التثقيــف يف جمــال حقــوق النســان ومبــادئ التفاقيــة عندــر
ل يتةـ ـزأ وإلزام ــي يف مجي ــع دورات ت ــدريب املدرس ــني وم ــو في ومهني ــي التعل ــيط عل ــى مجي ــع
املستوايت.
الراحة وأوقات الفراز والرتفيه واألنشطة الثقافية والفنية
 -5٨حتر ط يف ر ع مررا ت ر يف رربيفمإ يف نايضر يفمل صصر تطاررال ،ك ررا شررعن اب ق ررق
إزيفء نقص يفملع ماة يفملقام مني يف ال يف انر عني يفألنشا يف كً ليف سقاً ليف ا .
 -5٩تُذِّر اللةنة بتعليقها العـام رقـط  )20١٣(١7بشـأن حـق الطفـل يف الراحـة ووقـ
الفراز ومزاولة األلعاا وأنشطة الستةمام واملشارِّة يف احليا الثقافية ويف الفنـون ،وتوصـي
الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان حـق الطفـل يف الراحـة ووقـ الفـراز ،وممارسـة أنشـطة
الســتةمام واحليــا الثقافيــة والفنــون الــيت تراعــي ســنه ،وكل ـ اســتنادا إىل مبــادئ الدمــاج
واملشارِّة وعدم التمييز.
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طاء -تـ ـ ـ ــدابري احلمايـ ـ ـ ــة اخلاصـ ـ ـ ــة (املـ ـ ـ ــواد  ،22و ،٣0و ،٣2و ،٣٣و ،٣٥و،٣6
و(٣7ا)(-د) ،و)40-٣٨
األطفال املهاجرون وملتمسو اللةوء والالجمون
ب ق يفألطاال يف الجتل مني منكز ًنيفن تالن م اجنيني غب يف شنع ل،
 -6٠نح يف
ل ص ل يفألطاال يف الجتل ع ا يف تع ليفخلاماة يف صح ابحملران ،ك را شرعن بق رق اب رغ ألن
يفألطاررال ليفألةررن مررني م تم ر يف ر ء ليف الجتررل ،لكررذ ا يفألطاررال غررب يفملصررح بل ،ال يزيف ر ن
خيةع ن الحت از يفي زيفم يفملا ل.
 -6١تُـذِّر اللةنــة للتعليقــني املش ـرتِّني العــامني رقــط  ٣ورقــط  )20١7(4للةنــة املعنيــة
حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأف ـراد أســرهط/رقط  22ورقــط  )20١7(2٣للةنــة
حق ــوق الطف ــل املعني ــة حبق ــوق النس ــان لألطف ــال يف س ــياق اةة ــر الدولي ــة ،وحت ــث الدول ــة
الطرف على ما يلي:
حظـ ــر احتةـ ــاز األطفـ ــال الالجمـ ــني وملتمسـ ــي اللةـ ــوء واعتمـ ــاد بـ ــدائل
(أ)
لالحتةــاز ياــون هــدفها الســماح ةــط للبقــاء مــع أفـراد أســرهط و/أو أوصــيائهط يف ســياقات
جمتمعية غري احتةازية ،مبا يتفق ومداحلهط الفضلى وحقوقهط يف احلرية ويف بيمة أسرية؛
(ا) تعزيــز التــدابري الراميــة إىل ضــمان وصــول مجيــع األطفــال ملتمســي اللةــوء
والالجمني إىل اخلدمات الدحية والتعليط.
الستةالل القتدادي ،مبا يف كل عمالة األطفال
 -6٢تالحظ اللةنة حظر عمل األطفال مبوجب قانون الطفـل ودراسـة 2006/200٥
بشــأن عمــل األطفــال ،وتوصــي الدولــة الطــرف بتخدــيص مــوارد بشـرية وتقنيــة وماليــة ِّافيــة
ملفتشــية العمــل مــن أجــل تنفيــذ القــوانني والسياســات املتعلقــة بعم ـل األطفــال تنفيــذا اتم ـا
ومنتظمـا وفعــالا ،ل ســيما يف القطــاع الزراعــي ،ومالحقــة مجيــع مـرتاا النتهاِّــات املرتبطــة
بعمل األطفال.
األطفال املرتبطة أوضاعهط للشارع
 -6٣الح ر يف ر كاررط يف ال ر يف اررنر يج رنيفء يفثيفة ر عررني يفألطاررال يفملن ا ر ألضرراع
اب شاث  ،ك ا شعن اب ق ق إزيفء يف زاييف عايف هيالء يفألطاال ،لعام لج يف ة اةراة غرايف ،
أل م ظال مت صصل نعايت .
 -6٤تُـذِّر اللةنــة بتعليقهــا العــام رقــط  )20١7(2١بشــأن األطفــال املرتبطــة أوضــاعهط
للشوارع ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
وض ــع سياس ــة ولط ــة عم ــل وطنيت ــني ل ــدعط األطف ــال املرتبط ــة أوض ــاعهط
(أ)
للشارع ،استنادا إىل نتائج الدراسة والبياانت اجملمعة؛
(ا) تعزي ــز ت ــدابريها الرامي ــة إىل ِّفال ــة ت ــوفري ف ــر التعل ــيط ،ول ــدمات إع ــاد
الدماج األسري لألطفال املرتبطة أوضاعهط للشارع؛
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( )،تق ــدل ال ــدعط املهـ ـ  ،ل س ــيما دع ـ ُـط كوي امله ــارات املتخدد ــة يف عل ــط
النفس والعمل الجتماعي ،إىل املنظمات العاملة مع األطفال املرتبطة أوضاعهط للشارع.
بيع األطفال والجتار ذط
 -65حتــيا اللةنــة علمـ ا للةايــة  7-٨مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،وترحــب لعتمــاد
قــانون ماافحــة الجتــار للبشــر يف عــام  ،20١4ولخلطــة الوطنيــة ملاافحــة الجتــار للبشــر
للفرت  ،2022-20١٨وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز التنفيذ الفعال لقانون ماافحة الجتار للبشر ،مبا يف كل عن طريـق
(أ)
مجع بياانت عن حالت الجتار لألطفال؛
(ا)

ضمان توفري لدمات الحالة والدعط الفعالني لألطفال ضحااي الجتار؛

( )،مواصــلة تقــدل اجلنــا إىل العدالــة ،وتنظــيط أنشــطة ــحذ الــوعي مــن أجــل
توعية الوالدين واألطفال ،على حد سواء ،مبخاطر الجتار.
إدار قضاء األحداث
 -66نح ر ر يف ر ر اب ر ر ص يف ر ر يفثيف ر رران ن يف اا ر ر بش ر ر ن يف عر ررام ل يفالجتمر رراع ل تق ر ر
يفألطاال يفمل ا ال يف قان ن ،لإنشاء غاك تطارال ،ليفةرت ايفم يفالحت راز كترابب يفملرالن يفألكرب،
ك ا شعن اب ق ق إزيفء ما ي :
(أ)

ا ةني يفمل يل يف ا ؛

(ا) لج ر يف ج رنيف ظرراهن يفقررال ،مس ر رجنو ر يفيزعررا ،يف عررامر لريف ت رركع ليف ر ر،
اة إىل ة يفألطاال حنيت ؛
()،

عرام لجر يف مر ظال مت صصررل

(يف)

يفةت ايفم يف عقاا يف ا عق ب لعام لج يف ك اثيفة يصايفث أحكام غب يفحت ازي ؛

(ه)

يفحت از يف ات اة مع يف اء يف ا ااة.

ليف شنط ؛

جرال ةرراء يفألحرايفا

نظررام يف قةرراء

 -6٧حتث اللةنة الدولة الطرف على جعل نظامها القضائي لألحداث متما يا امـا مـع
التفاقيـ ــة وغريهـ ــا مـ ــن املعـ ــايري كات الدـ ــلة .وحتـ ــث اللةنـ ــة الدولـ ــة الطـ ــرف ،علـ ــى وجـ ــه
اخلدو  ،على ما يلي:
(أ)
(ا)

استعراي سن املسرولية اجلنائية ا ي ا مع املعايري املقبولة دولي ا؛

إلةاء اعتبار جرائط اهر احلال جرائط جنائية؛

( )،ضـ ــمان تـ ــوفري املـ ــوارد البش ـ ـرية والتقنيـ ــة واملاليـ ــة الاافيـ ــة لتعيـ ــني مهنيـ ــني
متخددني وتعليمهط وتدريبهط بشال مستمر؛
(يف) النظــر علــى وجــه الســتعةال يف تعليــق العمــل للعقــاا البــدين ريثمــا جيــري
إلةاؤا ،وكل بتحويل مسـارا يف مرحلـة مباـر مـن النظـام (مبـا يف كلـ عـن طريـق عمليـات
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الوســاطة القائمــة) ،وتعزيــز اســتخدام التــدابري غــري الحتةازيــة ،وِّفالــة تــوافر الماانيــات
الاافية ل فراج املشرود ،والعمل اجملتمعي ،والوساطة؛
(ه) العمل ،يف احلالت اليت ل ياون فيها تفادي الحتةـاز ممانـا ،علـى إبقـاء
الفتيات منفدالت عن النساء البالةات ،وحيثما ياون من أن كلـ أن يفضـي إىل العمـل
لحلــبس النف ـرادي ،تطبيــق أحاــام غــري احتةازيــة ،والعمــل علــى أن تاــون ــروف احتةــاز
الفتيــات والفتيــان متفقــة واملعــايري الدوليــة ،مبــا يف كل ـ مــا يتعلــق حبدــوةما علــى التعل ــيط
واخلدمات الدحية ،والنظر بدور منتظمة يف إماانية الفراج عنهما.
األطفال ضحااي اجلرمية والشهود عليها
 -6٨ش ررعن يف ر ر اب ق ررق إزيفء يف تق رراثين يف ررت ا ررا أبن يفألطا ررال يف ة ررحااي ال يزيف ر ر ن ي ررا ن
بش ر ايفيفهت ع ررا أمررام يف كم ر  ،لخيةررع ن الةررت يفا يف ررا أمررام يف كم ر  ،ليشرراث إىل أ ررا
يف ق ق أيةرا إزيفء
أح ا يف اث ق يف ع ؛ لمني مث كش ه ايهت لإيذيف جايفيف .لي الث يف
يف تقرراثين يف ررت ا ررا ابحت رراز يفألطاررال يف ش ر يف ع ررا يف رنيف أح ررا نًة ر يفييفالء بش ر ايفهت
يف كم .
 -6٩توصي اللةنة الدولة الطرف مبا يلي:
تنق ـ ــيح األحا ـ ــام القانوني ـ ــة كات الد ـ ــلة للجـ ـ ـراءات اجلنائي ـ ــة املتعلق ـ ــة
(أ)
لألطفال ،مبا يف كل املاد  ١72مـن قـانون الجـراءات اجلنائيـة واألدلـة ،واملـاد )١(9٣
من قانون الطفل ،ملواءمتها مع املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمـور املتعلقـة لألطفـال
ضحااي اجلرمية والشهود عليها؛
(ا) منــع إيــذاء األطفــال جمــددا ،مبــا يف كلـ عــن طريــق ضــمان اختــاك إجـراءات
جنائيــة آمنــة ومالئمــة لألطفــال ،وتطبيــق الجـراءات اخلاصــة للـدعاوى اجلنائيــة املةلقــة الــيت
تشمل األطفال ،والرتِّيز بوجه لا على محايتهط واحرتام لدوصيتهط؛
( )،منـع مضـايقة األطفــال ضـحااي اجلرميــة والشـهود عليهــا لسـتةواذط ِّشــهود
لدط أمام احملامة؛
(يف) ضــمان عــدم احتةــاز مجيــع األطفــال ضــحااي اجلرميــة والشــهود عليهــا ،مبــن
فيهط األطفال ضحااي الستةالل والنتهاك اجلنسيني ،والشهود على هـذا اجلـرائط ،لرفضـهط
الدلء بشهاداهتط يف احملامة ،وتوفري احلماية اليت تنص عليها التفاقية ةط.

ايء -التدديق على الربوتوِّول اللتياري لالتفاقية املتعلق جراء تقدل البالغات
 -٧٠توصي اللةنة الدولة الطرف ،توليا لـزايد تعزيـز إعمـال حقـوق الطفـل ،للتدـديق
على الربوتوِّول اللتياري املتعلق جراء تقدل البالغات.

ِّاف -التدديق على الداوك الدولية حلقوق النسان
 -٧١توصي اللةنة الدولة الطـرف ،توليـ ا لـزايد تعزيـز إعمـال حقـوق الطفـل ،للنظـر يف
التدديق على ما يلي من الداوك األساسية حلقوق النسان اليت أ تدبح طرفا فيها بعد:
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(أ)

العهد الدوو اخلا

(ا)

اتفاقية حقوق األ خا

()،

التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهط؛

(يف)

لحلقوق القتدادية والجتماعية والثقافية؛
كوي العاقة؛

التفاقية الدولية حلماية مجيع األ خا

من اللتفاء القسري.

 -٧٢وحتث اللةنة الدولة الطـرف علـى الوفـاء للتزاماهتـا املتعلقـة بتقـدل التقـارير مبوجـب
الربوت وِّـ ــول اللتيـ ــاري املتعلـ ــق ل ـ ـرتاك األطفـ ــال يف املنازعـ ــات املسـ ــلحة ،والربوتوِّـ ــول
اللتي ــاري بش ــأن بي ــع األطف ــال واس ــتةالل األطف ــال يف البة ــاء ويف امل ــواد اللحي ــة ،نظـ ـرا
لتألر تقدل التقارير كات الدلة منذ  4تشـرين الثـاين/نوفمرب  2006و 24تشـرين األول/
أِّتوبر  200٥على التواو.

لم -التعاون مع اةيمات القليمية
 -٧٣توصــي اللةنــة الدولــة الطــرف للتعــاون مــع جلنــة اخل ـرباء األفريقيــة املعنيــة حبق ــوق
ورفاهيــة الطفــل التابعــة لالحتــاد األفريقــي بشــأن تنفيــذ التفاقيــة وغريهــا مــن ص ـاوك حقــوق
النسان ،سواء يف الدولة الطرف أو يف الدول األعضاء األلرى يف الحتاد األفريقي.

رابعا -التنفيذ وتقدل التقارير
ألف -املتابعة والنشر
 -٧٤توصي اللةنـة الدولـة الطـرف لختـاك مجيـع التـدابري املالئمـة لضـمان التنفيـذ الاامـل
للتوصيات الوارد يف هذا املالحظات اخلتامية .وتوصـي اللةنـة أيضـ ا اتحـة التقريـر اجلـامع
للتقريرين الثـاين والثالـث ،والـردود الاتابيـة علـى قائمـة املسـائل ،وهـذا املالحظـات اخلتاميـة
على نطاق واسع بلةات البلد.

لء -ا لية الوطنية ل بالز واملتابعة
 -٧5توصـ ــي اللةنـ ــة الدولـ ــة الطـ ــرف بتعزيـ ــز اللةنـ ــة املش ـ ـرتِّة بـ ــني الـ ــوزارات املعنيـ ــة
لملعاهدات والتفاقيات والربوتوِّولت املالفة بتنسيق وإعداد التقارير املقدمـة إىل ا ليـات
الدوليــة والقليميــة حلقــوق النســان ،فضـالا عــن تنســيق ومتابعــة تنفيــذ اللتزامــات التعاهديــة
والتوصــيات والقـرارات املنبثقــة عــن هــذا ا ليــات .وتشــدد اللةنــة علــى أنــه ينبةــي أن يــدعط
مو ف ـون متفرغــون اللةنــة املش ـرتِّة بــني الــوزارات دعم ـا مســتمرا وِّافي ـا ،وينبةــي أن تاــون
قادر على التشاور بشال منتظط مع اجملتمع املدين.

جيط -التقرير املقبل
 -٧6تدعو اللةنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها اجلامع لتقاريرها الدورية مـن الرابـع
إىل الســاد حبلــول  ١2نيســان/أبريل  2024وأن تــدرج فيــه معلومــات عــن متابعــة هــذا
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املالحظــات اخلتاميــة .وينبةــي أن ميتثــل التقريــر للمبــادئ التوجيهيــة املنســقة لتقــدل التقــارير
اخلاصـ ـ ــة مبعاهـ ـ ــد بعينهـ ـ ــا ،الـ ـ ــيت اعتمـ ـ ــدهتا اللةنـ ـ ــة يف ِّ ٣١ـ ـ ــانون الثاين/ينـ ـ ــاير 20١4
( ،)CRC/C/58/Rev.3وينبةي أل يتةاوز عـدد ِّلماتـه ِّ 2١ 200لمـة (انظـر قـرار اجلمعيـة
العامة  ،26٨/6٨الفقر  .)١6ويف حال جتـاوز عـدد ِّلمـات التقريـر املقـددم احلـد األقدـى
املندو عليه ،سيُطلب إىل الدولة الطرف أن تقلرص حةمه عمالا للقرار السـالف الـذِّر.
وإكا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقريـر وإعـاد تقدميـه ،فلـن مياـن ضـمان ترمجتـه ِّـي
تنظر فيه هيمة املعاهد .
 -٧٧وتدعو اللةنة أيض ا الدولة الطرف إىل تقـدل وثيقـة أساسـية حمدثـة ،ل يتةـاوز عـدد
ِّلماهت ــا ِّ 42 400لم ــة ،وفقـ ـ ا ملتطلب ــات الوثيق ــة األساس ــية املوح ــد ال ــوارد يف املب ــادئ
التوجيهيـة املنســقة لتقــدل التقـارير مبوجــب املعاهــدات الدوليــة حلقـوق النســان ،مبــا يف كلـ
املب ــادئ التوجيهي ــة لتق ــدل وثيق ــة أساس ــية موح ــد وواثئ ــق لاص ــة مبعاه ــدات بعينه ــا (انظ ــر
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفدل األول) والفقر  ١6من قرار اجلمعية العامة .26٨/6٨
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