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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقاايير الدويياة ماا اللالاىل
السادس جلمهويية الو الدميقراطية الشعبية*
أوالا -مقدمة
ال ر ر ر ررس
 -١ن ظ ر ر ر ر يف التقرر ر ر ررل ت الير ا ر ر ر ر اثر ر ر ررساد لتيرر ر ر ررس ا ال ار ر ر ررل ا ر ر ر ر ال سل ر ر ر ر
ثمهو ار ر ر ر ر ررل ال ال مير اطير ر ر ر ر ررل ال ر ر ر ر ر ر يل  )CRC/C/LAO/3-6ت اثت ر ر ر ر ر رري ٢٣١٩ ٢٣١٨
انظ ر ر ر ر ر  ،)SR.2319 CRC/C/SR.2318امل رر ر ر ر ررو ار ر ر ر رروا  ٢١ ٢٠أاتول/س ر ر ر ر ر يم ،٢٠١٨
اعيم يف هذه املالحظسيف اخليسايل ت جت يهس  ٢٣٤٠امل رو ة ت  ٥ا األ ل/أكيوب .٢٠١٨
ال ررس لت لررل
حررا التقرررل بير ر ر الير ا ر اثررساد لتيرررس ا ال اررل ا ر ال سل ر
-٢
الط ف ابل الكيسبيل عتى قسئمل امل سئل  ،)CRC/C/LAO/Q/3-6/Add.1هرو ارس أ ف مهمرس
أمضررل لسلررل حرررول الطلررل ت ال لررل الطر ف .ر د التقرررل ع ر ر ر ا هس لت روا ال رررس الررذ
أج ه اد م ال لل الط ف ال ميد امل يوى ال سال ل ة قطسعسيف.

اثني ا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
ح ررا التقر ررل ه ررس أح ل رره ال ل ررل الط ر ر ف ار ر رر ر ت ررساليف ر ر  ،ه ررس ت ل ر ر
-٣
اليصر اع عتررى رركوة ليررل أ االنضررمس ليهررس ،ال سرريمس اليص ر اع عررس  ٢٠١٢عتررى ا لسقيررل
ارسهضل الي ذاا غريه ار رر د امل ساترل أ ال روبرل الرسسريل أ الال ن رسنيل أ املهيررل .رري
التقر ررل بيرر ر ا أاضر رس الير ر ابري الي ر ر ا يل امللس رريل ال يسس ررس يل امل يمر ر ة ليرلي ررذ اال لسقي ررل،
خبس ل اعيمرس قرسنوا ارجر ا ايف اثرسئيرل املي تررل ابألحر ا عرس  ،٢٠١٤الررسنوا املي ترع هررد
اكسم ررل ال ر ر ر ر الر ررس األطلررسل عررس  ،٢٠١٥كررذا ررررين قررسنوا الي ترري عررس ،٢٠١٥
قررسنوا اكسم ررل االرررس ابل ر عررس  .٢٠١٦حررا كررذل ابمل تواررسيف الررن لي ر ا عساررل
ل األ الولي الطلل سنيل ارذ عس  ٢٠١٤للسئ ة الواال األطلسل ا س اخلسا ل.
__________

*
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اثلل ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ررذكر التقرررل ال لررل الط ر ف ب رحلابق ايررد الرررول املك سررل ت اال لسقيررل ب ر قسبتييهررس
-٤
عتى أمهيل ايد اليو يسيف الوا ة ت هذه املالحظسيف اخليسايل .رو التقررل أا
لتيقزئل،
وجه اني سه ال لل الط ف اليو يسيف املي تررل ابارساليف اليسليرل ،الرن خترا ادرس ر ابري عسجترل
ب ررا:سا الررع ت اليررسة ال رررس الرمررو اللر ر ة  ،)١٧ررقيل املوالي ر اللر ر ة  ،)٢٠األطلررسل
احمل اوا ا بيئرل أسر ال اللرر ة  ،)٢٧األطلرسل ارعسقرل اللرر ة  ،)٣٠الصر ل در اسيف
ال عسا ررل الصر ر يل اللرر ر ة  ،)٣٢ايسب ررل املالحظ ررسيف اخليساي ررل لتقر ررل و رريسهتس ال ررسبرل ب رراا
ال وكول االدييس ال لسقيل حرول الطلل ب اا بيد األطلسل اسيغالل األطلسل ت ال غس ت
املوا ارابحيل اللر ة .)٤٥

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  ،4و ،42و))6(44
التشريعات
 -٥ترح اال اللابن ااة للتق اادم ال ااذي أحرزت ااه الدول ااة الط اارف تع يا ا ا ط اااي الق ااانو
والسياسايت املتصل حبقوق الطفل ،وحتيط علم ا لجلهود املتواصلة اليت تباذاا الدولاة الطارف
دياج أحكا ااام االتفاقيا ااة قوانينها ااا الوطني ا ااةت و ا تشا ااري اللابنا ااة توصا ااياهتا الس ا ااابقة
(انظاار  ،CRC/C/LAO/CO/2الفقاار  ،)9توصااي الدولااة الطاارف لن تكفاال اعاال االتفاقيااة
قابلة للتطبيق مباشر احملاام ،،وأن تاو ر املاوايد املالياة والبشارية الكا ياة ماا أاال التنفياذ
الكاماال للقااانون املتعلااق حبمايااة حقااوق احلطفااات ومصاااجه،ت وتوصااي اللابنااة الدولااة الطاارف
مذلك لستكمات تشريعاهتا املتعلقة لحلطفات بتنفيذ القواعد واملبادئ التوايهيةت
السياسة واالسرتاتيابية الشاملتان
 -٦تش ا ااري اللابن ا ااة بتق ا اادير اعتم ا اااد االسا ا ارتاتيابية الوطني ا ااة ل مه ا ااات واحلطف ا ااات
( )2٠2٥-2٠١6وخطة العمل الوطنية ل مهات واحلطفات ( ،)2٠2٠-2٠١6بيد أهنا
ال تا ات تشااعر للقلااق لعاادم اعتماااد الدولااة الطاارف اسارتاتيابية وسياسااة وطنيااة شاااملة بشااأن
مجيع اجقوق الوايد االتفاقية ،مبا الك نظام شامل جماية احلطفاتت و ا تشري اللابنة
توص اايتها الس ااابقة (انظا اار  ،CRC/C/LAO/CO/2الفق اار  ،)١3توصا ااي الدول ااة الطا اارف
لعتماااد اسارتاتيابية وطنيااة شاااملة اااا صصااات ناادد املي انيااة ومليااات متابعااة مالئمااة،
وضاامان تااوا ر مااوايد بشارية ما يااة لتنفيااذوا الكاماال ،ووضااع مليااة للتقيااي ،والرصااد مااا أااال
اراء تقيي ،منتظ ،للتقدم احملرز وحتديد أواه القصوي املمكنةت
التنسيق
 -٧تالحااا اللابنااة أن دم ا اللابنااة الوطنيااة ل مهااات واحلطفااات مااع اللابنااة الوطنيااة
للنهوض لملرأ اللابنة الوطنية اجلديد للنهوض للنساء واحلمهات واحلطفات استتبع نقل
أمانتهااا مااا مكتاال يئاايء الااوزياء ،ووااو مااا قااد يكااون أضااعف موقفهااا وقل ا قااديهتا عل ا
التنسيقت ولذلك ،توصي اللابنة الدولة الطرف مبا يلي:
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أال ميا ااء بسا االطة وقا اادي اللابنا ااة الوطنيا ااة للنها ااوض للنسا اااء واحلمها ااات
أ)
واحلطفات عل تنسيق تنفيذ االتفاقية والربوتوموالت امللحقة هبا؛
د) زايد متوي اال وق ااديات الف ااروة ا قليمي ااة واحمللي ااة للابن ااة الوطني ااة للنه ااوض
للنساء واحلمهات واحلطفات ما أال اجفاظ عل قديهتا عل االضطالة بوالايهتات
توزيع املوايد
 -٨عل ا الاارت ،مااا ترحي اال اللابنااة لملعلومااات ال اايت تفيااد لن االسااتلماي القط اااة
االاتماعي قد زاد خاالت الفارت املشامولة للتقريار ،اهناا تالحاا أن الدولاة الطارف ال تا ات
دون ودف نفاق  9املائة عل قطاة الصحة ،عل النحاو الاذي قريتاه اجلمعياة الوطنياة،
ودون واادف  ١٧املائااة محااد أد مااا ا نفاااق عل ا قطاااة التعلااي ،،املنصااو عليااه
قانون التعلي،ت وتشري اللابنة تعليقها العام يق )2٠١6(١9 ،بشأن عملية املي نة العاماة
م ااا أا اال عم ااات حق ااوق الطف اال ،وت ااذ ةمر بتوص ااياهتا الس ااابقة (انظ اار ،CRC/C/LAO/CO/2
الفقر  ،)١٧وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
صصااات املي انيااة لااال الصااحة والتعلااي ،عل ا
ال ا ايد بدياااة مبااري
أ)
اات
احلقل املستوايت الدنيا اليت حددهتا اجلمعياة الوطنياة قاانون التعلاي ،،وماذلك
محاية الطفل؛
د) تع ي ا القااديات مااا أااال تعمااي ،مراعااا مسااائل يعايااة ومحايااة احلطفااات
التخطيط واملي نة الوطنيني واحملليني؛
ج) وضااع تقااديرات للتكاااليف وخطااة للتموياال املسااتدام مااا أااال امل سسااات
والقوانني والسياسات اجلديد ؛
) اختاااا تاادابري عالااة ملنااع واستفصااات أي ساااد وسااوء داي للمااوايد العامااة
ي ثر عل حقوق احلطفات ،مع ا حاطة علما للغاية  ٥-١6ماا أواداف التنمياة املساتدامة
بشأن اجد بدياة مبري ما الفساد والرشو جبميع أشكااما؛
هر)
ا منائية الرمسيةت

البحااىل عااا مصااادي متوياال داخلي ااة للحااد مااا االعتماااد عل ا املس اااعد

مجع البياانت
 -٩علا ا ال اارت ،م ااا ترحي اال اللابن ااة صنش اااء مراما ا ا حص اااءات مجي ااع احملا ظ ااات
واملقاطعااات الدولااة الطاارف ،تعاارع عااا احلسااف لعاادم ح اراز أي تقاادم نشاااء قاعااد
بياانت مرم ية وطنيةت وتشري اللابنة تعليقها العام يق )2٠٠3(٥ ،بشأن التدابري العامااة
لتنفياذ االتفاقياة حقوق الطفل ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
التعابياال صنشاااء نظااام وطااب جلمااع البياااانتت وينبغااي أن تشاامل البياااانت
أ)
مجياع ااالت االتفاقيااة وأن تكاون مصانفة حساال الساا واجلانء وا عاقااة واملوقاع اجلغارا
واحلصل ا ثب واخللفية االاتماعية  -االقتصادية بغية تيسري حتليال أوضااة مجياع احلطفاات،
وال سيما ضعفاء اجات منه،؛
GE.18-18379

3

CRC/C/LAO/CO/3-6

د) ضمان تبادت البياانت وامل شرات يماا باني الاوزايات املعنياة واساتخدامها
صياتة ويصد وتقيي ،السياسات والربام واملشاييع الرامية تنفيذ االتفاقية تنفيذا عاالا؛

ج) اا اراء حب ااوع أمل اار تعمقا اا حي ااىل ال توا ااد معلوم ااات ،وال س اايما بش ااأن
احلطفا ااات اوي ا عاقا ااة ،واالسا ااتغالت اجلنسا ااي التابا ااايي ل طفا ااات ،واحلطفا ااات احملتاب ا ا يا،
واحلطفات احملرومني ما يعاية الوالديا؛
) مراعا ا طاي املفاويمي واملنهاباي الاوايد تقريار مفوضاية احلما ،املتحاد
جقااوق ا نسااان املعنااون تم ش ارات حقااوق ا نسااان :دلياال القياااس والتنفيااذت لااد حتديااد
املعلومات ا حصائية ومجعها ونشروا؛
هر) تع ي ا تعاوهنااا التقااب مااع اهااات مااا بينهااا منظمااة احلماا ،املتحااد للطفولااة
(اليونيسف) واآلليات ا قليميةت

الرصد املستقل
 -١٠ن اللابناة ،ا خخاذ االعتبااي الارأي الااذي أعربال عناه الدولاة الطارف سااياق
اجلولة اللانية ما االستعراض الدويي الشامل للحالة البلد عام  2٠١٥باأهنا تعت م دياسة
جتااايع بلاادان أخاار اااا م سسااة وطنيااة اناحااة جقااوق ا نسااان والنظاار نشاااء م سسااة
وطنيا ااة جقا ااوق ا نسا ااان املسا ااتقبل (انظا اار  ،A/HRC/29/7/Add.1الفقا اار ،)٥١-١2١
و ا تشري تعليقها العام يق )2٠٠2(2 ،بشأن دوي امل سسات املستقلة جقوق ا نسان
تع يا ا حق ااوق الطف اال ومحايته ااا ،ت ااذ ةمار بتوص اايتها الس ااابقة (انظ اار ،CRC/C/LAO/CO/2
الفقاار  )١٥لن تنشاال الدولااة الطاارف مليااة يصااد مسااتقلة متتلاال للمبااادئ املتعلقااة مبرم ا
امل سسات الوطنية لتع ي حقاوق ا نساان ومحايتهاا (مباادئ ليياء)ت وينبغاي ااذ اايفاة أن
تكااون اااا واليااة واضااحة لتلقااي الشااكاو مااا احلطفااات أو للنيابااة عاانه ،بشااأن انتهامااات
حقااوقه ،والتحقيااق يهااا ،ممااا ينبغااي أن تااو ر اااا املااوايد البش ارية واملاليااة الالزمااةت و وااذا
الصدد ،توصي اللابنة الدولة الطرف للتماس املساعد التقنية ماا اهاات منهاا اليونيساف
ومفوضية حقوق ا نسانت
النشر و اماء الوعي والتدييل
 -١١اعرتا ا ا ا ما ااا اللابن ااة لجلها ااود الا اايت تب ااذاا الدولا ااة الطا اارف لتنفي ااذ ب ا ارام التوعيا ااة
واجمااالت املتعلقااة حبقااوق الطفاال ولتوزيااع الكتيبااات وامللصااقات والرسااوم املتحرمااة ولتنظااي،
حلق ااات عم اال وحلق ااات دياس ااية لفائ ااد ص ااانعي القا اراي ،و ا تش ااري توص ااياهتا الس ااابقة،
توصي الدولة الطرف مبا يلي:
مواصلة نشر املعلومات املتعلقة لالتفاقية ،وال سيما
أ)
والقضا لضمان تطبيقها العمليات التشريعية والقضائية؛

صافوف املشارعني

د) تنظي ،دويات تدييبية ندد بشأن االتفاقية وبروتوموالهتا االختيايية لفائاد
الفف ااات املهني ااة املعني ااة ،مب ااا ال ااك الع اااملون س االك القض اااء ومو ف ااو نف اااا الق ااانون
ات الرعاية الصحية واملرشدون االاتمااعيون
واحل راد العسكريون واملديسون والعاملون
وا عالميونت
4
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التعاون مع التمع املد
 -١٢تش ا ااري اللابن ا ااة توص ا اايتها الس ا ااابقة (انظ ا اار  ،CRC/C/LAO/CO/2الفق ا اار )2٥
وتوصا ا ااية اللابنا ا ااة املعنيا ا ااة حبقا ا ااوق ا نسا ا ااان املتعلقا ا ااة حبريا ا ااة تكا ا ااويا اجلمعيا ا ااات (انظا ا اار
 ،)CCPR/C/LAO/CO/1وحتىل الدولة الطرف عل اختاا مجيع التدابري التشريعية والقضاائية
ااات
وا داييااة الالزمااة لتبساايط وتساريع عمليااة تسااابيل منظمااات التمااع املااد العاملااة
حقوق الطفلت وتوصاي اللابناة الدولاة الطارف ماذلك صنشااء ملياة يمسياة للتعااون السياساايت
مع التمع املد يما يتعلق بتنفيذ االتفاقيةت
حقوق الطفل وقطاة احلعمات التابايية
 -١٣تشااري اللابنااة تعليقهااا العااام يقاا )2٠١3(١6 ،املتعلااق للت امااات الاادوت بشااأن
أثاار قط ااة احلعمااات التاباييااة عل ا حقااوق الطفاال و املبااادئ التوايهيااة املتعلقااة لحلعمااات
التابايية وحقوق ا نسان :تنفيذ طاي احلم ،املتحد املعنون تاجماية واالحرتام واالنتصافت
(انظر  ،A/HRC/17/31املر ق) ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
وضا ااع وتنفيا ااذ لا ااوائث لكفالا ااة امتلا ااات قطا اااة احلعما ااات التاباييا ااة للمعا ااايري
أ)
الدولية والوطنية جقوق ا نسان ،والعمل ،والبيفة وتريوا ماا املعاايري ،وال سايما يماا يتعلاق
حبقوق الطفل؛
د) نشا اااء طا اااي تنظيما ااي واض ا ااث للصا ااناعات العاملا ااة الدولا ااة الط ا اارف،
وال سيما قطاعات البناء والتعديا وال ياعة والساياحة ،لضامان عادم خثاري أنشاطتها سالبا
حقوق الطفل أو تعريض املعايري البيفية وتريوا للخطر؛
ج) مطالب ااة الش اارمات صاا اراء تقييم ااات ومش اااويات ول ص ااا العل ااب الت ااام
عااا خث اريات أنشااطتها التاباييااة البيفااة والصااحة وحقااوق الطفاال وعااا خططهااا للتصاادي
اذ التأثرياتت

لء -املبادئ العامة (املواد  ،2و ،3و ،6و)١2
عدم التميي
 -١٤ترحل اللابنة للتعديالت اليت أدخلل عل الدستوي عام  ،2٠١٥واليت تضامنل
سياسااة عامااة للتضاااما مااع احلقليااات ا ثنيااة ومساااواهتا مااع تريوااا ،ومااذا للتنقيحااات الاايت
أدخلل علا قاانون التعلاي ،،الايت أخاذت لملسااوا اجاق التعلاي ،جلمياع ماواطب الوت
ومااع الااك ،تشااعر اللابنااة بقلااق للااس زاء اسااتمراي أواااه التفاااوت بااني احلطفااات مااا تلااف
الموعات ا ثنية وبني احلطفات املقيمني املنااطق اجضارية والريفياةت وحتاىل اللابناة الدولاة
الطا اارف عل ا ا اعتما اااد اس ا ارتاتيابية اسا ااتباقية وشا اااملة تتضا ااما ا ا اراءات نا اادد وواد ا ااة،
مبا يشمل ااراءات ااتماعياة جيابياة للقضااء علا التمييا ضاد احلطفاات الاذيا يعيشاون
أوضاااة التهمااي أو ااشاشااة  -وماانه ،الفتيااات ،واحلطفااات املنتمااون احلقليااات ا ثنيااة
أو الدينية ،واحلطفات الذيا يعيشون املناطق الريفيةت
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مصاحل الطفل الفضل
 -١٥عل الرت ،ما شاي اللابنة بتقدير أن الدولة الطرف قد أديال مبدأ املصااحل
الفضل للطفل عد قوانني ومأساس لإلاراءات العدياد ماا القطاعاات الرئيساية ملال
الصااحة والتعلااي ،والعدالااة ،اهنااا تشااعر للقلااق لعاادم تطبيااق وااذا املباادأ تطبيق اا مالئم اا
املمايسة العملية ولعدم مراعا اايفات القضائية وا دايية والتشريعية مصاحل الطفل الفضل
مجي ا ااع القا ا ارايات املتعلق ا ااة لحلطف ا اااتت وتوص ا ااي اللابن ا ااة ،ل ش ا اااي تعليقه ا ااا الع ا ااام
يق )2٠١3(١4 ،املتعلاةق حبا ةق الطفال ياالء االعتبااي احلوت ملصااجه الفضال  ،لن تضاع
الدولااة الطاارف عمليااات ل اميااة لتقييمااات مساابقة والحقااة حلثاار مجيااع القااوانني والسياسااات
اات الصلة لحلطفاتت
اجق

اجيا والبقاء والنمو

ر التقر ررل ب ررسلك الرت ررع لك رروا ع ر األطل ررسل ر ر سز ال ررذدسئ غ ررري املرلق ر ة ال ا رزال
-١٦
ا ل س ،لكوا سو اليغذال املزا ال ازال ا كل ا كتل دطررية ت ال لرل الطر ف عترى الر غ ار
كررل اثهررو  .ر التقرررل ابلرتررع أاض رس لا ر هو السلررل املي ترررل ابملررال ز املرس اررل ل ر ة عرررسقري
لا امل تواسيف الن لي ا حوا امل عتى الط ل ه ال ا ال ئي لومسة ال سد.
 -١٧تااذ ةمار اللابنااة بتوصاايتها السااابقة (انظاار  ،CRC/C/LAO/CO/2الفقاار  ،)33وحتااىل
الطرف عل ما يلي:
َ
الدولةَ

مضاعفة اهودوا الرامية زالة احللغام ما مناطق النا اة الساابقة ،مباا
أ)
الاك مااا خااالت التعاااون الاادول ،وزايد مااا تقدماه مااا مساااعدات وخاادمات عاااد التأوياال
ل طفات ضحااي الذخائر تري املنفابر  ،مبا الك برام التوعية لملخاطر؛
د) مواصاالة التصاادي للفابااو ا منائيااة وتكليااف اهودوااا الراميااة
سوء التغذية لد احلطفات واملالياي املقاومة لعد عقاقري؛

مكا حااة

ج) مواص االة تع يا ا اهودو ااا الرامي ااة توعي ااة احلطف ااات بعوام اال اخلط اار علا ا
السالمة الطرقية وللسلوك املناسل عل الطرق ملنع اجوادع؛
)

تع ي و نفاا اللوائث املتصلة للسالمة الطرقيةت

احرتام مياء الطفل
 -١٨يت ،ترحيل اللابنة للعدد املت ايد للمنتدايت الايت يساتطيع احلطفاات مسااة صاوهت،
يها ،اهنا تشعر للقلق لعدم متتاع مجياع احلطفاات الدولاة الطارف هباذ الفار للمشاايمة
اجيا العامة ،ولكون قانون ا اراءات اجلنائياة املتعلقاة لحلحاداع ،و ن ماان يان علا
أن ل طفات اجق املشايمة ا ااراءات القانونياة ،اان احلمار ال يساري و اق الاك دائما ا
املمايسة العمليةت وتشري اللابنة تعليقها العام يق )2٠٠9(١2 ،بشأن حق الطفل
االستماة ليه ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
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تنفياذ بارام وأنشااطة توعيااة تشااابع مشااايمة مجيااع احلطفااات مشااايمة ديااة
أ)
وقوية داخل احلسر والتمع احمللي واملديسة ،مبا الك داخل أاه الء التالمياذ ،ماع
يالء اوتمام خا للفتيات ول طفات املستضعفني؛
د) اختاا تادابري تكفال تنفياذ التشاريعات الايت تعارتف حباق الطفال االساتماة
ليه ا اراءات القانونية اات الصلة تنفيذا عاالا ،بطرق منها وضع نظا ،وأأو ااراءات
تض ااما امتل ااات احلش ااخا ال ااذيا يعمل ااون م ااع احلطف ااات ولص اااجه ،،م ااا قبي اال املرش ااديا
االاتماعيني ومو في احملام ،،اذا املبدأ؛
ج) ااراء تاادييل مالئاا ،ومنهابااي جلميااع الففااات املهنيااة العاملااة مااع احلطفااات
ولصااجه ،،مباا ايه ،مو فاو نفااا القاانون ،واملديساون ،واملو فاون الصاحيون ،واملرشاادون
االاتماعيون ،ومو فو م سسات يعاية احلطفاتت

اي -،اجقوق واجرايت املدنية (املواد  ،٧و ،8و)١٧-١3
تسابيل الوالدات
 -١٩حترريق التقرررل عتم رس ابخلطررل االس رحلا يقيل ل ررقل األح روال امل نيررل ،الررن يضررم دطررل
السرري ا حر ايف ررقيل ايررتررل لتمرررسطع ال اليررل ،ابثهررو امل ذ لررل لررزز ة الرروع بي ررقيل
املوالي ت دطل ال مل الوطريل لألاهسيف األطلسل ،ت الوقت نل ه ال رزال ر ابلرترع ل ر
حصول سوى  ٣٣ت املسئل ا أ ل  ٧٥ت املسئل ا األطلسل ا س اخلسا رل الرذا سرقتوا
عتررى ررهس ة ارريال  .كمررس ر ابلرتررع لا اليكررسلي امل طررل ابلي ررقيل ،الررن رركل عسئر رس،
كذل لا الي سا ب املررسطع الضر ال املررسطع ال اليرل ميمرس اي ترع ب ر األطلرسل الرذا لر اه
هس ة ايال .
 -٢٠حتاايط اللابنااة علما ا للغايااة  9-١6مااا أوااداف التنميااة املسااتدامة املتعلقااة بتااو ري وويااة
قانونية للابميع ،مبا الك تسابيل املواليد ،وحتىل الدولة الطرف بشد عل ما يلي:
أ)
املتنقلة؛

د)

مواصلة اماء الوعي لمهية تسابيل املواليد؛
تبسيط ا اراءات ،مبا

الك ما خالت مواصلة نشاء ويامل التسابيل

ج) لغاااء الرسااوم والتكاااليف اخلفيااة املرتبطااة للتسااابيل الاايت ت ا ثر ساالب ا عل ا
معدالت تسابيل املواليد؛
) ختصااي مااوايد بش ارية وماليااة ما يااة ،وال ساايما لااوزاي الش ا ون الداخليااة،
بغية زايد تسريع تسابيل املواليد و صداي شهادات امليالد.
حرية التعبري
 -٢١عل الرت ،ما حاطة اللابنة علما لن املاد  44ما الدستوي تان علا اجاق
حريااة التعبااري ،تاار أن املرسااوم  32٧املعتمااد  ١6أيلوتأساابتمرب  ،2٠١4الااذي جياارم
نشاار وتعمااي ،معلومااات تااري صااحيحة ،قااد يعااوق التمتااع لجااق حريااة التعبااري ل طفااات
اا طبق خايج سياق املاد  ١3ما االتفاقيةت وتوصي اللابنة الدولة الطرف بتنظاي ،أنشاطة
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توعيااة للتمكااني ل طفااات يمااا يتصاال لجااق حريااة التعبااري والقيااود علا وااذا اجااق ،مبااا
الااك وسااائط التواصاال االاتماااعي ،وبكفالااة عاادم انتهاااك تنفيااذ وااذ القااوانني جقااوق
احلطفات عل النحو املنصو عليه االتفاقيةت

دات -العنف ضد احلطفات (املواد  ،١9و ،)3(24و ،)2(28و ،34و(3٧أ) ،و)39
العقوبة البدنية
 -٢٢تشري اللابنة بتقدير اعتماد قانون مناع ومكا حاة العناف ضاد النسااء واحلطفاات
ع ااام  ،2٠١٥وو ااو ق ااانون عظ اار مجي ااع أش ااكات العن ااف ض ااد النس اااء واحلطف ااات مجي ااع
احلماما ،ال أهنا تشعر للقلق حلن العقوبة البدنية ال ت ات متايس الدولة الطارفت وتوصاي
اللابنة ،ا تشري تعليقها العام يق )2٠٠6(8 ،بشأن حق الطفل اجماية ماا العقوباة
البدنية وتريوا ما ضروع العقوبة القاسية أو املهينة ،لن تكفل الدولة الطرف حظرا صارع ا
مشااروة قااانون العقااولت للعقوبااة البدنيااة ضااد احلطفااات ،مهمااا ماناال خفيفااة ،مجيااع
احلمااامات وعااالو عل ا الااك ،توصااي اللابنااة الدولااة الطاارف بتنظااي ،ب ارام توعيااة لفائااد
الوالااديا واملهنيااني واجلمهااوي بصاافة عامااة مااا أااال تع ي ا احلشااكات ا جيابيااة وتااري العنيفااة
والتش ااايمية تربي ااة احلطف ااات والتأدي اال مب ااديل للعق اااع الب ااد ت وينبغ ااي أن تض اا ،الا اربام
التوعية لآلاثي اجلسدية والنفسية الضاي للعقوبة البدنيةت
العنف وسوء املعاملة وا مهات
 -٢٣ترحل اللابناة صنشااء مهناة املرشاد االاتمااعي الدولاة الطارف وصااراء الدياساة
االستقصائية الوطنية بشاأن العناف ضاد احلطفااتت بياد أن اللابناة تعارع عاا أسافها اليتفااة
معاادت انتشاااي العنااف البااد واجلنسااي والنفسااي ضااد احلطفااات ،وعاادم واااود نظااام وطااب
داي املعلوم ااات ،واس ااتمراي ت ااد ع اادد املرش ااديا االاتم اااعيني ،وال س اايما علا ا الص ااعيد
احمللايت و ا تشاري اللابناة تعليقهاا العاام يقا )2٠١١(١3 ،بشاأن حاق الطفال التحاري
مااا مجيااع أشااكات العنااف ،و ا حتاايط علم اا للغايااة  2-١6مااا أوااداف التنميااة املسااتدامة
بشأن هناء ساء املعاملة واالساتغالت واالجتااي للبشار ومجياع أشاكات العناف ضاد احلطفاات
وتعذيبه ،،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
ضاامان ختصااي مااا يكفااي مااا مااوايد بش ارية وتقنيااة وماليااة لتنفيااذ ال اربام
أ)
الطويلة احلال اليت تعاجل احلسباع اجلذيية للعنف البد واجلنسي والنفسي ضد احلطفات؛
د) اختاا امل يد ما التدابري ل ايد الوعي ما أال مسر الصمل زاء االعتاداء
اجلنسي وضمان عدم لقاء اللوم عل احلطفات الضحااي؛
ج) نشا اااء مليا ااة شا ااكاو مالئما ااة احلطفا ااات للنسا اابة جلميا ااع أنا ااواة االعتا ااداء
واالستغالت والعنف ضد احلطفات؛
) تدييل املهنيني عل االلت ام ل بالغ عا حااالت العناف الباد واجلنساي
والنفسي ضد احلطفات ،لضمان محاية احلطفات محاية عالة؛
اجاالت؛
8
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) تكليف اهودوا الرامية زايد عادد املرشاديا االاتمااعيني وتاريو ،ماا
املهنيني املتخصصني وضمان قديهت ،عل العمل بفعالية مجيع أحناء البلد ،وال سيما علا
الصعيد احمللي ،مبا الك عا طريق ختصي التمويل الالزمت
املمايسات الضاي
 -٢٤تشعر اللابناة بباالس القلاق الساتمراي استشاراء زواج احلطفاات ،وال سايما صافوف
تيااات موعااات ثنيااة بعينهااا ،عل ا الاارت ،مااا أن اجااد احلد لسااا ال ا واج ناادد ١8
ساانةت ول شاااي التوصااية العامااة يقاا )2٠١4(3١ ،للابنااة املعنيااة للقضاااء علا التمييا
ضااد امل ارأ أالتعليااق العااام يقاا ١8 ،للابنااة حقااوق الطفاال ،الصااادييا بصاافة مشاارتمة ،بشااأن
املمايسات الضاي  ،حتىل اللابنة الدولة الطرف عل ما يلي:
(أ)
 ١8سنة؛

نفاااا اجااد احلد لسااا ال ا واج املنصااو

عليااه

قااانون احلساار احملاادد

د) تطااوير محااالت وبارام للتوعيااة لآلاثي الضاااي لا واج احلطفااات علا صااحة
احلطفااات البدنيااة والعقليااة وي اااوه ،،مااع الرتمي ا عل ا الفتي ااات والفتيااان واحلساار املعيش ااية
والتمعات احمللية والسلطات احمللية وال عماء الدينيني والقضا واملدعني العامني؛
ج) تشابيع احلطفات عل استعمات خطاو املسااعد اااتفياة أو شابكات اجماياة
القروية (شبكات محاية احلطفات) لطلل املساعد عندما تظهر قضية متصلة لل واج؛
) تطوير قديات مليات اجماية القروية ،ملل شبكات محاية الطفل ووحادات
الوساطة القروية ،عل محاية الفتيات والفتيان ما ال واج قبل سا ١8ت

واء -البيفااة احلس ارية والرعايااة البديلااة (املااواد  ،٥و ،١١-9و )١(١8و( ،)2و،2٠
و ،2١و ،2٥و))4(2٧
البيفة احلسرية
 -٢٥ماع ترحياال اللابنااة صنشاااء شاابكات محاياة الطفاال ،تااذمر الدولااة الطاارف لن الشاابكات
تا دي مهاماا تمعيااة وامااة وينبغاي ماادوا مبااو فني مااديبني تادييبا مناساابا ولاايء قااط لملتطااوعني،
وال جيااوز اااا أن حتاال ناال امل سسااات اجكوميااة احلساسااية املسا ولة عااا محايااة احلطفاااتت وتوصااي
اللابن ااة ،ا تش ااري توص اايتها الس ااابقة (انظ اار  ،CRC/C/LAO/CO/2الفق اار  ،)42لن تعم اال
الدولااة الطاارف ،مبااوازا اسااتمرايوا دعاا ،شاابكات محايااة الطفاال ،علا أن ت يااد الوقاال
نفسه املساعد اليت تقادمها واي ااهتاا احلسار ،ماع الرتميا بوااه خاا علا احلسار الايت
مناطق انئيةت
تعي حتل وطأ الفقر أو اليت تعي
احلطفات احملرومون ما بيفة أسرية
 -٢٦ح ررا التقر ررل ابخلطر روايف ال ررن اد ررذهتس ال ل ررل الطر ر ف لور ررد ط ررس ق ررسنو رظيمر ر
ايمس ررى اررد امل ررس ج اليوجيهيررل لت عساررل ال اتررل لألطلررسل انظ ر ق ر ا اثم يررل ال ساررل ،١٤٢/٦٤
امل مع) ،بي أ:س ال زال قترل لا اس ات ا
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ع اعيمس امل س ج اليوجيهيل املي ترل ابألطلسل الذا كروا ار ا عسارل أبوارل
أ)
مسي رس ح ر ا،ا ،ع ر طررالف املررومل ال ررسات اررد األطلررسل املهمت ر أ الررذا ك روا ا ر ا
عسال أبوال عتى الي اا عتى امل س ج اليوجيهيل لت عسال ال اتل لألطلسل أ ع تريه زه؛
ال عسال؛

د)

ج)
الس سيف ال عسال؛

ار ر اف األطل ررسل احملر ر ا ا ر ر عسا ررل الوال ر ر ا بص ررو ة ايزاا ر ر ة ت الس ررسيف
اميرس ال لل الط ف

نظس ل

ا اف األطلسل ل ى أسر ه املمير ة أ ت

) ع ا اعسة حع الطلل ت االسريمسف ليره ا اعرسة كسميرل عرر ا اعره لر ى أمر ا
أس ه املمي ة ،أ ت الس سيف ال عسال ،أ ت "ا "؛
هر) ع ا سثل ال لل الط ف ب كل كسال لتيو يسيف ال رسبرل لتقررل ميمرس اي ترع
حبرع الطلرل ت ال ررس
ابألطلسل املو ع ت "امل سب " ،خبس ل ميمس اي تع ب جو آليل
عتى ا صسل اد أس ه.
 -٢٧توصي اللابنة الدولة الطرف مبا يلي:
أ)
يعاية أبوية؛
د)

التعابياال لعتماااد املبااادئ التوايهياة بشااأن احلطفااات الااذيا ترمااوا مااا دون
مفالة عدم استخدام م سسات الرعاية ال ممالا أخري؛

ج) ض اامان االس ااتعراض ال اادويي املنهاب ااي لنوعي ااة الرعاي ااة والت اادييل املن ااتظ،
للمهنيااني املعنيااني ،مبااا الااك عل ا حقااوق الطفاال ،مااع مراعااا املبااادئ التوايهيااة للرعايااة
البديلة ل طفات (انظر قراي اجلمعية العامة 64أ ،١42املر ق)؛
) مفالااة ح ااق الطف اال االس ااتماة لي ااه أثن اااء يداع ااه م سس ااات الرعاي ااة
البديلة ،وقدي الطفل عل البقاء عل اتصات مع أسارته ،و نشااء ملياة للرصاد واالساتعراض
الدويي لقراي يداة طفل ما م سسة للرعاية البديلةت وينبغي أن تنطبق نفء اجقوق عل
احلطفات املودعني تاملعابدتت
التبب
 -٢٨تش ااري اللابن ااة املس ااتو املت ااد لل ااوعي مبرس ااوم التب ااب لع ااام  ،2٠١4وتوص ااي
الدولااة الطاارف للقيااام لنشااطة اماااء الااوعي أوسااا أصااحاع املصاالحة املعنيااني بشااأن
مرسااوم التبااب ،وبكفالااة واااود ا اراءات تبااب واضااحة وشاافا ة حتااوت دون انتهاااك حقااوق
احلطفااات املعروضااني للتبااب ،وال ساايما أي مكانيااة السااتخدام التبااب لغاارض بيااع احلطفاااتت
و ا خخذ اللابنة اعتبايوا ال ايد الايت يعر هاا عادد حااالت التباب الادول ،توصاي الدولاة
اات
الطرف أيضا للنظر االنضمام اتفاقياة الوااي بشاأن محاياة احلطفاات والتعااون
التبب عل الصعيد الدول لعام ١993ت
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واو -ا عاقااة والصااحة احلساسااية والر ااا (املااواد  ،6و ،)3(١8و ،23و ،24و،26
و ،)3(-)١(2٧و)33
احلطفات اوو ا عاقة
 -٢٩ين التقررل عترى جهرو ال لرل الطر ف ال اايرل ررمسا عمرسل حررول األطلرسل
ارعسقررل عررس ٢٠١٤
ارعسقررل ،هررس ت ل ر ا ر دررالل اعيمررس امل سررو املي تررع ابأل ر س
ارعسقررل .بي ر أا التقرررل ا ررس هس الرتررع ب رراا
اليص ر اع عتررى ا لسقيررل حرررول األ ر س
اس ات ا
الرريالل الرررو ب ر اللر ر ارعريررل ارعسقررل ت ال لررل الط ر ف ،كرروا األطلررسل
أ)
ارعسقل ال ازالوا او موا ت اايمد ،هو اس ق حيول ا حصوهل عترى الي تري ال عسارل
الص يل ال مل ت امل ير ل؛
د) عر جررو نظررس ارهقر ثمررد ال يررس يف ار أجررل اررد امل تواررسيف عر حسلررل
األطلسل األس امليض ا ا ارعسقل؛
اخلر ر اسيف اثير ر ة لي ررومري الك ر ر امل كر ر
ج) عر ر كلسا ررل الير رريع االمير ررس
لإلعسقل د اسيف عس ة الياهيل غريهس ا اخل اسيف الاللارل لتم رسع ة ت ار ارسج االجيمرسع
ارعسقل؛
لألطلسل
) نرر امل سر املر ب عترى ترري األطلرسل الرذا لر اه
أ الرمو ،ع كلسال امل ايف املوا الي تيميل.

ر وابيف ت الرري ت

 -٣٠ن اللابنة ،ا تشري توصياهتا السابقة (انظر  ،CRC/C/LAO/CO/2الفقر )٥٠
و ا خخذ االعتباي تعليقهاا العاام يقا )2٠٠6(9 ،بشاأن حقاوق احلطفاات املعاوقني ،حتاىل
الدولة الطرف عل القيام مبا يلي:
أ)
اوي ا عاقة؛

ختصي

موايد مالية وبشرية لتنفيذ خطاة العمال الوطنياة بشاأن احلشاخا

د) تااو ري اسااتحقاقات نقديااة منتظمااة ل طفااات اوي ا عاقااة لعتبايوااا محايااة
ااتماعية أساسية؛
ج) تنظي ،مجع البيااانت املتعلقاة لحلطفاات اوي ا عاقاة ،وواو أمار ضارويي ماا
أال وضع سياسات وبرام مالئمة ل طفات اوي ا عاقة ،وال سيما الايت تساتهدف احلطفاات
اوي ا عاقة النفسية أو الفكرية ،مبا الك أطفات احلقليات ا ثنية واملناطق الريفية؛
) تع ي مليات التنسايق وا حالاة ،وحتساني نوعياة اخلادمات املتاحاة ل طفاات
اوي ا عاقااة وأساارو ،،مبااا ال ااك عااا طريااق ب ارام الكش ااف والتاادخل املبك اريا ،ال اايت
تسااتهدف بواااه خااا احلطفااات مااا مجاعااات احلقليااات ا ثنيااة واملناااطق الريفيااة واحلطفااات
الذيا يعيشون قر؛
ه) اختاااا تاادابري شاااملة لتطااوير تعلااي ،شااامل للابميااع و عطائااه احلولويااة عل ا
يداة احلطفات م سسات و صوت اوي االحتيااات اخلاصة؛
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) زايد امل ااوايد املخصص ااة للم اادايس العادي ااة ووض ااع نظ ااام ع ااات لتحدي ااد
احتيااات احلطفات اوي ا عاقة الفردية ما الدع،؛
ل) تاادييل مديسااني ومهنيااني متخصصااني وتعيياانه ،صااوت شاااملة للابميااع
تقدم الدع ،الفردي ومل العناية الواابة ل طفات الذيا يعانون ما صعولت التعل،؛
ف) تنظي ،محالت توعية مواهة املو فني اجكوميني وعامة اجلمهوي واحلسر
ملكا حة وص ،احلطفات اوي ا عاقة والتحي ضدو ،وللرتوي لصوي جيابية عنه،ت
الصحة وخدمات الرعاية الصحية
ررومري ال عساررل الصر يل ااسنيررل لألاهررسيف املوالير األطلررسل ارررذ
رري التقرررل بيرر ا
-٣١
ع ررس  ،٢٠١٤لكره ررس ال ر رزال ر ر ابلرت ررع لك رروا ا ر ر ل مي ررسيف األطل ررسل ا سر ر اخلسا ررل
ال ا رزال ا ل رس ،لكرروا الغسل يررل ال ظمررى لتوميررسيف ميك ر الوقساررل ارهررس ،لتي ررسا ب ر ا ر اليف ميررسيف
األطلسل ح ا املوقد اثغ ات ااموعل ارعريل تي األ املكز االجيمسع  -االقيصس .
 -٣٢تش ااري اللابن ااة تعليقه ااا الع ااام يق اا )2٠١3(١٥ ،بش ااأن ح ااق الطف اال
لعل مستو صحي ميكا بلوته ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:

التمت ااع

مضاعفة اهودوا الرامية معاجلة التفااوتت ا قليمياة يماا يتعلاق للرعاياة
أ)
الصحية عا طريق زايد متويل القطااة الصاحي وزايد ار الوصاوت ،مباا الاك عاا طرياق
حتسني اايامل احلساسية الطرقية ،مرا ق ه جتهي ا ايدا واا وانت ما ية؛
اات الرعاياة الصاحية وحتساني ار حصاوا ،علا
د) زايد عدد املهنيني
التدييل اجليد ،ووضع برام لللغات احمللية ملختلف الموعات ا ثنية؛

ج) التنفيذ الفعات للاربام اجالياة الرامياة خفاض معادالت و ياات ومراضاة
احلطفااات ،مبااا الااك عااا طريااق حتسااني مهااايات القااابالت ،واعتماااد معااايري لقياااس اااود
خدمات يعاية احلمهات واملواليد؛
) مراعااا ا يشااادات التقنيااة الاايت وضااعتها مفوضااية حقااوق ا نسااان بشااأن
تطبيااق هن ا قااائ ،عل ا حقااوق ا نسااان تنفيااذ السياسااات وال اربام الراميااة اجااد مااا
و يا ااات ومراضا ااة احلطفا ااات دون سا ااا اخلامسا ااة الا اايت ميكا ااا الوقايا ااة منها ااا والقضا اااء عليها ااا
)A/HRC/27/31؛
هر) مواص االة التم اااس املس اااعد املالي ااة والتقني ااة املتعلق ااة بص ااحة احلطف ااات م ااا
منظمات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليةت
صحة املراوقني
 -٣٣تشااعر اللابنااة للقلااق زاء ايتفاااة معاادت انتشاااي اجماال املبكاار ،وال ساايما صاافوف
الفتيات ما مجاعاات ثنياة معيناة وماا احلسار الفقاري  ،و زاء التقاايير الايت تتحادع عاا صاعولت
اجصااوت عل ا التلقيااف الصااحي ووسااائل منااع اجماالت و ا تشااري اللابنااة تعليقهااا الع ااام
يق ا ا اا )2٠٠3(4 ،بش ا ا ااأن ص ا ا ااحة املا ا ا اراوقني ومن ا ا ااوو ،س ا ا ااياق االتفاقي ا ا ااة وتعليقه ا ا ااا الع ا ا ااام
يق )2٠١6(2٠ ،بشأن عمات حقوق الطفل أثناء املراوقة ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
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اعتماد سياسة شاملة بشاأن الصاحة اجلنساية وا يابياة للماراوقني وضامان
أ)
دياج ثقا ة الصاحة اجلنساية وا يابياة املنااو الدياساية ا ل امياة وتواياه الاك التلقياف
املراوق ااات واملا اراوقني ،م ااع ي ااالء اوتم ااام خ ااا للوقاي ااة م ااا اجم اال املبك اار واحلما اراض
املنقولة انسيا؛
د) اختاااا تاادابري اماااء الااوعي وتشااابيع احلبااو املس ا ولة والساالوك اجلنسااي
املس وت ،مع يالء اوتمام خا للفتيان؛

ج) تحا ااة وسا ااائل منا ااع اجما اال للم ا اراوقني وضا اامان مكانيا ااة اجصا ااوت عل ا ا
ا اهاض الا واملأمون؛
) التصدي ملشكلة تعاطي املخاديات أوساا احلطفاات واملاراوقني ،والاك
اات
بوسائل تشمل ت ويد احلطفات واملراوقني مبعلومات دقيقة وموضوعية ،ومذا تلقيفه،
مهايات اجيا املتعلقة للوقاية ما ا دمان عل العقاقريت
الصحة العقلية
 -٣٤توصااي اللابنااة الدولااة الطاارف بتنفيااذ سياسااات واس ارتاتيابيات وطنيااة للوقايااة مااا
مشامل الصحة العقلية صفوف احلطفات ،ومذا لعاالج ولتعاا احلطفاات واملاراوقني الاذيا
يعانون مشامل الصحة العقلية ،صشراك احلسر والتمعات احمللية تلك السياساتت
التغذية والرضاعة الطبيعية
 -٣٥تش ااعر اللابن ااة للقل ااق زاء م ااون س ااوء التغذي ااة املا ا ما وحا ااالت التقا ا م مش ااكلتني
خطريتني الدولة الطرف ،ومون التحسينات وذا الاات بطيفاة بسابل سايساات التغذياة
تااري املالئمااة ،وا فاااض مسااتو تغطيااة التاادخالت التغذويااة اات احلولويااة ،وتااردي النظا ااة
الصااحية والصاارف الصااحي ،وضااعف الرعايااة الصااحية ل مهااات ،وسااوء تغذيااة احلمهاااتت
و ا تا اذ ةمار اللابن ااة بتوص ااياهتا الس ااابقة (انظ اار  ،CRC/C/LAO/CO/2الفق اارتن  ٥2و،)٥4
حتىل الدولة الطرف عل ما يلي:
ختصي موايد مالية وبشرية وتقنية ما ية لتنفيذ االسرتاتيابية وخطة العمال
أ)
الوطنية للتغذية ،وضمان تول قيادهتا وتنسيقها ،و الوقل نفسه ا سراة لعتماد سياستها
الوطنيااة اجلديااد املنشااود للغااذاء والتغذيااة ،مااع يااالء أمهيااة للغااة لتغذيااة احلمهااات والرضااع
واحلطفات الصغاي املناطق الريفية؛
د) تكليااف اجلهااود الراميااة تشااابيع الرضاااعة الطبيعيااة اجص ارية واملسااتمر
مااا خااالت تحااة الوصااوت املااواد ا عالميااة ،والتنفيااذ الكاماال للمدونااة الدوليااة لقواعااد
تسااويق باادائل ل ا احلم ،والتشااابيع عل ا االقتصاااي عل ا الرضاااعة الطبيعيااة حصاارا خااالت
احلشهر الستة احلو ما حيا الرضيع ،هبدف خفاض معادت و ياات املوالياد واحلطفاات دون
س ااا اخلامسا ااة ،وتعا ااديل م ااد اا اااز احلموما ااة  ١4أس اابوعا عل ا ا احلقا اال ،وزايد عا اادد
املستشفيات اجاصلة عل شهاد ‘مالئ ،ل طفات‘ت
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الصحة البيفية
 -٣٦تشاعر اللابناة للقلااق زاء النتاائ املرتتبااة علا احلطفااات ااراء ميااا الشارع امللوثااة،
و زالااة الغااالت ،واالنااد اة بناااء الساادود ،ووااو مااا يا دي التش اريد القسااري ،وتاادووي
التنوة البيولواي ،وحتات ضفاف احلهناي ،سا ي ثر خثريا شديدا عل مكانيات حيا ومعيشة
الناااس املنطقااةت وتوصااي اللابنااة الدولااة الطاارف لختاااا التاادابري الالزمااة لضاامان وصااوت
ااء علا
احلطفات املياا الصااجة للشارع ،ومابث زالاة الغاالت ،وتقيياد تشاييد السادود بن ا
تقيي ،أثروا عل حقوق احلطفات ،و شراك احلطفات املناقشات بشأن وذ املسائلت
مستو املعيشة
 -٣٧تواااه اللابنااة انتبااا الدولااة الطاارف الغايااة  3-١مااا أوااداف التنميااة املسااتدامة
بش ااأن اس ااتحداع نظ اا ،وت اادابري محاي ااة ااتماعي ااة مالئم ااة علا ا الص ااعيد ال ااوطب للابمي ااع،
وتوصيها مبا يلي:
اختاا خطوات لتحسني مساتو معيشاة احلطفاات علا سابيل احلولوياة ،ماع
أ)
يالء اوتمام خا لإلسكان وامليا والصرف الصحي؛
د) ختصي ما يكفي ما احلموات للتصدي الستمراي انعدام املساوا  ،والعمل
بفعاليااة عل ا اجااد مااا الفااوايق ،وحتسااني مسااتو املعيشااة املتااد ااادا ،وال ساايما معيشااة
احلسر اليت تقي ،املناطق الريفية والنائية؛
ج) اعاال زايد الوصااوت اخلاادمات احلساسااية وااد ا اا أولويااة ،مبااا
الوصوت امليا النقية اجلايية والصرف الصحي ،وال سيما املناطق الريفية؛

الااك

) التماااس التعاااون التقااب مااا اهااات مااا بينهااا اليونيساايف مااا أااال الرصااد
املنتظ ،لفقر احلطفات واختاا تدابري عاالة تسمث للتصدي جلميع امل شرات السلبيةت

زاي -التعلي ،واحلنشطة الرت يهية واللقا ية (املواد )3١-28
التعلي ،،مبا

الك التدييل املهب وا يشاد

 -٣٨ترحاال اللابن ااة لعتم اااد ق ااانون التعل ااي ،امل اانقث ،ال ااذي ي اان علا ا ل امي ااة التعل ااي،
االبتدائي وا عدادي ،وير ع سا التعلي ،ا ل امي  ١4عام ا عل احلقال ،وماذا للتوصال
ما يقايع التغطية الشاملةت وتشري اللابنة التفاوتت اااماة الايت ال تا ات موااود باني
البناات والبناني ،وبااني املنااطق اجضارية والريفيااة ،وباني الموعاات ا ثنيااةت وتشاري اللابنااة
الغاي ااة  ٥-4م ااا أوا اداف التنمي ااة املس ااتدامة بش ااأن القض اااء علا ا التف اااوت ب ااني اجلنس ااني
التعلااي ،وضاامان تكااا اار الوصااوت مجيااع مسااتوايت التعلااي ،والتاادييل املهااب،
وال سيما ل طفات الذيا يعيشون ل أوضاة وشة ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
مبا
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الريفية؛

عل ا املناااطق

د)

تااو ري التاادييل اجليااد للمديسااني ،مااع الرتمي ا بواااه خااا

ج)

بذت اهود ضا ية ومتضا ر للقضاء عل تالتكاليف اللانويةت؛

) مواصلة اهودوا الرامية حتسني التعلي ،التقب واملهب وبرانم التادييل
هباادف اعلهااا مد وعااة بتواهااات السااوق ،وميسااوي التكاااليف ،ومرنااة ،و عااداد احلطفااات
للحصوت عل ر عمل أ ضل مرحلة البلوغ؛
هر) ضمان التلقيف
حسل االقتضاءت

ات حقوق الطفل

مجيع مستوايت النظام التعليمي،

الراحة وأوقات الفراغ والرت يه واحلنشطة اللقا ية والفنية
 -٣٩توصااي اللابنااة الدولااة الطاارف بتع يا اهودوااا الراميااة جياااد امل يااد مااا احلماااما
العام ااة اآلمن ااة علا ا الص ااعيد التمع ااي م ااا أا اال احلنش ااطة الرايض ااية واللقا ي ااة والرت يهي ااة
والرتوعيااة ،مااع الرتمي ا بواااه خااا عل ا احلطفااات القااادمني مااا أماااما ختااي ،عليهااا أوضاااة
اجرمان واحلطفات املودعني تمعابدتت

حاء -تا ا ا اادابري اجمايا ا ا ااة اخلاصا ا ا ااة (املا ا ا ااواد  ،22و ،3٠و ،32و ،33و ،3٥و،36
و(3٧ع)(-د) ،و)4٠-38
احلطفات املهاارون
 -٤٠تشعر اللابنة للقلق زاء التحدايت املتعلقة حبقوق الطفل النامجة عا زايد ااابر ،
وال ساايما يمااا بااني بلاادان يابطااة أماا ،انااوع شاارق مساايا (مساايان)ت و ا تشااري اللابنااة
التعليقااني العااامني املشاارتمني يقاا 3 ،ويقاا )2٠١٧(4 ،للابنااة املعنيااة حبمايااة حقااوق مجيااع
العمااات املهااااريا وأ اراد أساارو،أيق 22 ،ويقاا )2٠١٧(23 ،للابنااة حقااوق الطفاال بشااأن
حقوق ا نسان ل طفات سياق ااابر الدولية ،توصي الدولة الطرف مبا يلي:
أ)
انسيته،؛

تع ي مكانية حصوت احلطفات املهااريا عل اخلدمات بصرف النظر عاا

د) تع ي التوعية والتدييل لفائد القطاعات املعنية ،مباا الاك وزاي العمال
والرعاية االاتماعية ووماالت التو يف ،ماا أاال ضامان نشااء ملياات متناع عمال احلطفاات
واالستغالت اجلنسي سياق ااابر ؛
ج) تع ي ا نشاار املعر ااة مااا أااال منااع االجتاااي واالسااتغالت مااا خااالت مرام ا
خدمات العمالة ومرام معلومات ااابر التابعة لوزاي العمل والرعاية االاتماعية؛
) الد اة عا وضاع سياساة موحاد لاسايان بشاأن القضاااي املتعلقاة للعماات
املهااااريا والالاف ااني واحلش ااخا ع اادميي اجلنس ااية واحلطف ااات ت ااري املص ااحوبني واملنفص االني
عا اويه،ت

GE.18-18379

15

CRC/C/LAO/CO/3-6

االستغالت االقتصادي ،مبا

الك عمل احلطفات

 -٤١عل الرت ،ما حاطة اللابنة علم ا لن قانون العمل املعدت جيعل اجد احلد لساا
االستخدام  ١4عام ا ،هي ال ت ات تشعر للقلق لكون وذ السا ال ت ات دون سا التعلي،
ا ل امااي ،ولواااود اسااتلناء لفائااد احلعمااات اخلفيفااة ابتااداء مااا  ١2عاماا مااا دون تعريفهااا،
ولذلك توصي الدولة الطرف مبا يلي:
أ)

مواءمة تعريفات عمل احلطفات الوايد

قانون العمل مع املعايري الدولية؛

د) التوعية املدايس والتمعات احمللية لآلاثي الضاي لعمال احلطفاات وأمهياة
التعلي ،،ما أال اجيلولة دون عمل احلطفاتت
بيع احلطفات واالجتاي هب ،واختطا ه،
 -٤٢عل ا الاارت ،مااا شاااي اللابنااة بتقاادير اعتماااد قااانون مكا حااة االجتاااي للبشاار
عام  2٠١٥وخطة العمل الوطنية ملناع ومكا حاة االجتااي لحلشاخا (،)2٠2٠-2٠١6
توصي الدولة الطرف مبا يلي:
تو ري املوايد املالية والبشارية الالزماة لتنفياذ قاانون مكا حاة االجتااي للبشار
أ)
وخطااة العماال الوطنيااة ،مااع الرتمي ا عل ا الففااات الضااعيفة مااا احلطفااات ،مبااا اايه ،أطفااات
احلسر الفقري أو اات الدخل املنخفض؛
د) تع ي ا قاادي ضاابا الشاارطة وحاارس اجاادود ومس ا ول الاادوائر القنصاالية
ومفتشي العمل واملرشديا االاتماعيني ،وتريو ،،عل مشف احلطفات ضحااي االجتاي؛
ج) تع ي التادابري الرامياة زايد التعااون يماا باني التمعاات احمللياة املتمتعاة
لجكاا ،الااذايت وزايد املااوايد ملا ةد احلطفااات الضااحااي مبعونااة قانونيااة انيااة ودعاا ،أطباااء نفااء
احلطفات واملرشديا االاتماعيني املآو اليت ترع احتيااات احلطفات الضحااي؛
)

مفالة املساءلة ما خالت املقاضا عل ارائ ،االجتايت

داي ش ون قضاء احلحداع
 -٤٣ترحال اللابناة لعتمااد قاانون ا ااراءات اجلنائياة املتعلقاة لحلحاداع عااام 2٠١4
الذي أدخل اراءات مواتية ومراعية لالعتبايات اجلنسانية لفائاد احلطفاات الاذيا يتعااملون
مع القاانون بصافته ،اناا م عاومني أو ضاحااي أو شاهودا وي اع اجاد احلد لساا املسا ولية
اجلنائيااة  ١٥عام اات وتشااري اللابنااة تعليقهااا العااام يقاا )2٠٠٧(١٠ ،بشااأن حقااوق
الطفل قضاء احلحداع ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
نشاء وحدات متخصصة علا املساتو املرما ي وعلا مساتو الاوالايت
أ)
واملقاطعااات عل ا النحااو املنصااو عليااه قااانون محايااة حقااوق الطفاال ومصاااجه وقااانون
ا اراءات اجلنائية املتعلقة لحلحداع؛
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د) ضمان مداد نظام قضاء احلحداع مبوايد بشرية وتقنية ومالية ما ية وتلقي
القضاا املتخصصااني املعيةنااني واملاادعني العااامني وأ اراد الشاارطة واللابااان القرويااة للوساااطة
ش ون احلطفات للتلقيف والتدييل املنهابي واملناسل؛
ج) ضمان صل احلطفات احملتاب يا عا البالغني اجاالت اليت ال ميكا يهاا
تفادي االحتاباز ،وضمان امتلات روف االحتابااز للمعاايري الدولياة ،وال سايما يماا يتعلاق
لجصوت عل التعلي ،واخلدمات الصحية؛
مبا

) تع يا املساااعد القانونيااة واالاتماعيااة لفائااد احلطفااات املخااالفني للقااانون،
الك اجصوت عل التمليل القانو واخلدمات الالزمة عاد دمااه،ت

متابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات السابقة للابنة خبصو تنفياذ الربوتوماوت االختياايي
املتعلق ببيع احلطفات واستغالت احلطفات البغاء و املواد ا لحية
 -٤٤ذك التقرل ابل يسا األدري الرذ ق ايره املرر ة اخلس رل امل ريرل ب يرد األطلرسل اسريغالهل
جر رريس ،هررس ت ل ر بغررس األطلررسل اسرريغالل األطلررسل ت امل روا ارابحيررل غريهررس ا ر امل روا الررن
رطو عتى اعي ا جر عتى األطلسل ،ر د عر قترهرس ال رسلك لا عر كلسارل الير ابري الرن
ادذهتس ال لل الطر ف لتيصر السريم ا بيرد األطلرسل ألغر اس االسريغالل اثر ر ت ال مرل،
ل اج األطلررسل ،بغررس األطلررسل ت أ اررريهس ،كررذا جررري األ حررس اليقررس غررري املرررظ الررذ قر
اصل بيد األطلسل.
 -٤٥توصي اللابنة الدولة الطرف مبا يلي:
نفاا التشريعات ،ما خاالت العمال بفاعلياة علا مشاف اجلارائ ،املشامولة
أ)
للربوتوم ااوت االختي ااايي والتحقي ااق يه ااا واملالحق ااة القض ااائية للابن ااا ومع اااقبته ،وتع ااويض
احلطفاات الضااحااي ،مااع مفالاة أن يعاماال احلطفااات الضااحااي بطريقاة مواتيااة ل طفااات الااذيا
ملل حالته،؛
د) اراء دياساة بشاأن نطااق اجلارائ ،املشامولة للربوتوماوت االختياايي تتنااوت
أيض ا ا احلسااباع اجلذييااة وعواماال اخلطاار ،مبااا الااك الفقاار والن ا اة والتميي ا والعنااف  -مبااا
يشمل العنف اجلنسا  -وتياع الرعاية احلبوية؛
ج) وضااع سياسااة واس ارتاتيابية وطنيااة ،عل ا أساااس وااذ الدياسااة ،تغطااي مجيااع
اجلرائ ،املشمولة للربوتوموت االختيايي ،ملل بيع احلطفات ،و دياج منظوي انسا وملية يصد؛
) العماال بصااوي منهابيااة عل ا تنظااي ،محااالت توعيااة ملنااع اجل ارائ ،املشاامولة
للربوتوموت االختيايي ،واعتماد تادابري وقائياة تساتهدف احلطفاات الاذي يعيشاون أوضااة
التهمي أو اجرمان؛
هر) نشاء قاعاد بيااانت جلماع البيااانت بصاوي منهابياة عاا اجلارائ ،املشامولة
للربوتوموت االختيايي ،مبا الك التقايير والتحقيقات واملالحقات القضائية واحلحكام؛
) اعتمااد تادابري ناادد  ،مباا
خاري احليحام التابايي؛
GE.18-18379
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ل) تشابيع قطاعي السفر والسياحة عل التوقيع علا مدوناة قواعاد السالوك
جماية احلطفات ما االستغالت اجلنسي السفر والسياحة؛
ف) تع ي برام اجماية والتعا و عاد ا دماج االاتماعي ،وختصي املوايد
الكا ية ،وضمان توا ق الاربام املخصصاة ل طفاات ضاحااي االساتغالت اجلنساي ماع الواثئاق
اخلتامية املعتمد امل مترات العاملية املناوضة لالستغالت اجلنسي التابايي ل طفاتت
متابعااة املالحظااات اخلتاميااة للابنااة وتوصااياهتا السااابقة بشااأن تنفيااذ الربوتومااوت االختيااايي
املتعلق صشراك احلطفات املنازعات املسلحة
 -٤٦ال ت ات اللابنة تشعر للقلق زاء واود اخاائر متفابار  ،تا ثر معظمهاا أطفاات
احلقليات ا ثنية أو الذيا يعيشون مناطق ييفيةت وحتىل اللابنة الدولة الطرف علا تع يا
نظ ،املعلومات وا نذاي املبكر هبدف تو ري استابالت م سسية ما ية و ويية و عالة ،وعلا
ختصي موايد ما ية للتوعية مبخاطر احللغام وبرام يعاية احلطفات الضحاايت

طاء -التصديق عل الربوتوموت االختيايي املتعلق صاراء تقدمي البالتات
 -٤٧توخيا لا ايد تع يا عماات حقاوق الطفال ،توصاي اللابناة الدولاة الطارف للتصاديق
عل الربوتوموت االختيايي لالتفاقية املتعلق صاراء تقدمي البالتاتت

ايء -التصديق عل الصكوك الدولية جقوق ا نسان
 -٤٨توخيا ا لا ايد تع يا عمااات حقااوق الطفاال ،توصااي اللابنااة الدولااة الطاارف للنظاار
التصديق عل ما يلي ما الصكوك احلساسية جقوق ا نسان اليت مل تصبث طر ا يها بعد:
ما االختفاء القسري؛

أ)

االتفاقية الدولية جماية مجيع احلشخا

د)

االتفاقية الدولية جماية حقوق مجيع العمات املهااريا وأ راد أسرو،ت

ماف -التعاون مع اايفات ا قليمية
 -٤٩توصااي اللابنااة الدولااة الطاارف لن تتعاااون مااع ويفااات منهااا اللابنااة املعنيااة بتع ي ا
حقوق املرأ والطفل ومحايتها التابعة لاسيانت

خامسا -التنفيذ وا بالغ
ألف -املتابعة والنشر
 -٥٠توصي اللابناة الدولاة الطارف لختااا مجياع التادابري املالئماة لضامان التنفياذ الكامال
للتوصيات الوايد وذ املالحظات اخلتاميةت وتوصاي اللابناة أيضا ا صتحاة التقريار اجلاامع
للتقااايير الدوييااة مااا اللالااىل السااادس ،والااردود الكتابيااة عل ا قائمااة املسااائل ،ووااذ
املالحظات اخلتامية عل نطاق واسع بلغات البلدت
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لء -اآللية الوطنية عداد التقايير واملتابعة
 -٥١توصااي اللابنااة الدولااة الطاارف صنشاااء مليااة وطنيااة لإلبااالغ واملتابعااة بوصاافها ويفااة
حكومية دائمة مكلفة بتنسيق التقايير و عدادوا لاليات الدولية وا قليمية جقوق ا نسان
والتعاااون معهااا ،ضااا ة تنساايق وتعقاال املتابعااة والتنفيااذ الااوطنيني لاللت امااات التعاوديااة
والتوصيات والقرايات الصادي عا تلك اآللياتت وتشدد اللابنة علا أناه ينبغاي دعا ،ملال
وذ اايفة دعما ما يا ومستمرا مباو فني متفارتني وينبغاي أن تكاون ااا القادي علا التشااوي
بشكل منهابي مع التمع املد ت

اي -،التقرير املقبل
 -٥٢تادعو اللابنااة الدولاة الطاارف تقادمي تقريروااا الادويي السااابع موعاد أقصااا 6
ح يرانأيونياه  2٠23وتضاامينه معلوماات عااا متابعاة وااذ املالحظاات اخلتاميااةت وينبغااي أن
ميتلاال التقرياار للمبااادئ التوايهيااة املنسااقة لتقاادمي التقااايير اخلاصااة مبعاوااد بعينهااا ،املعتمااد
 3١ما ا ا ااانون اللا أينا ا ا اااير  ،)CRC/C/58/Rev.3 2٠١4وينبغا ا ا ااي أال يتابا ا ا اااوز عا ا ا اادد
ملماتااه  2١ 2٠٠ملمااة (انظاار ق اراي اجلمعيااة العامااة 68أ ،268الفقاار )١6ت و حااات
جتاوز عدد ملمات التقرير املقدم اجد احلقص املنصو عليه ،سيطلل الدولاة الطارف
أن تقل حابمه عمالا للقراي سالف الذمرت و اا تع ةذي عل الدولة الطارف مرااعاة التقريار
وتقدميه ما اديد ،ال ميكا ضمان ترمجة التقرير لكي تنظر يه ويفة املعاود ت
 -٥٣وتدعو اللابنة الدولة الطرف أيضا تقادمي وثيقاة أساساية ندثاة ،ال يتابااوز عادد
ملماهت ااا  42 4٠٠ملم ااة ،و قا ا ا ملتطلب ااات الوثيق ااة احلساس ااية املوح ااد ال ااوايد املب ااادئ
التوايهياة املنسااقة لتقاادمي التقاايير مبوااال املعاواادات الدوليااة جقاوق ا نسااان ،مبااا الااك
املب ا ا ااادئ التوايهي ا ا ااة لتق ا ا اادمي وثيق ا ا ااة أساس ا ا ااية موح ا ا ااد وواثئ ا ا ااق خاص ا ا ااة مبعاو ا ا اادات بعينه ا ا ااا
(انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل احلوت) والفقر  ١6ما قراي اجلمعية العامة 68أ268ت
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