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جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقارير الدورية من اخلامس إىل
السابع ألنغوال*
أوالا -مقدمة
ة ر رري ألنغ ر ر
 -١نظر ررلج ة يف ر ر ة تقلير ررل ةلر ررير يفتقر رريايل ة إىلاي ر ر ر ر ر ة ر ررير
( )CRC/C/AGO/5-7جيف ر ر ر ر ررت ي  ٢٢٨٦ىل( ٢٢٨٧ةنظر ر ر ر ررل  CRC/C/SR.2286ىل،)SR.2287
١
 ١٥ىل ١٦أايا/رر ر رريي  ،٢٠١٨ىلةعتمر ر ررإج جيف ر ر ررت ي  ٢٣١٠ةملعق ر ر ر
ةملعق ر ر ر
حزيلةن/ي ن ه  ٢٠١٨هذه ةملالحظيج ة تير .
ة رري يفإىل ر
لح رب ة يف ر تقررإر ة تقليررل ةلررير يفتقرريايل ة إىلاي ر ر ر ة ررير
-٢
ة طلف ىلاب ل ىل ة كتي عيفى قيئم ةمل يئل ( ،)CRC/C/AGO/Q/5-7/Add.1ىله ري أاتح ف مريً
أفضررل لي ر حق ر ل ة طلررل ة إىل ر ة طررلف .ىل عررلا ة يف ر ع ر قررإيلهي يفح ر ةا ة ا رريذ ة ررذ
أجل ه ر ىلفإ ة إىل ة طلف ةملتعإ ة قطيعيج ة لف ةمل ت ى.

اثنيا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
لحر رب ة يف ر ر ابنض ررمي ة إىل ر ر ة ط ررلف ة ليق ر ر حقر ر ل ةأل ر ر ي ىل ة عيقر ر
-٣
ىل لىل ك هلرري ة يت رريا  ١9 ،أايا/ررريي  .٢٠١4ىل الحررا ة يف ر ر ر ة تقررإيل أيض ريً ةعتمرري
إة ري شليع ىلرؤس ىلس يسي ر أجل ل ذ ة ليق  ،س مي ري ييفي:
عي ٢٠١٥؛

(أ)

قين ن ة عمل،

(ا)

ة قين ن اقم  ١٢/٢٥شأن محيي ة طلل ككل ىلمنيئه (قين ن ة طلل)؛

(ج) ة قررين ن ةألسيسرري اقررم  ١٦/١٧ظرري ة تعيفر م ىلة تررإاي ىليطر ة عمررل ة
"ة تعيف م يف م " يفلرت ٢٠٢٠-٢٠١٣؛
__________

*

()

ةعتمإهتي ة يف
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ة قين ن اقم  ١١/٢٥ملكيفح ة ع ف ة عيئيفي؛
ىلاهتي ة ثير ىلة اع ( ١4أايا/ريي  ١ -حزيلةن/ي ن ه .)٢٠١٨

ر
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(هر) ة ط ر ر ة ر ر يفت م ر ر ة ررح  ،٢٠٢٥-٢٠١٢ة ررم لر رري
ىلف يج ىلرلةض ةألر يج ىلة لض ىلةأل ليل؛
(ىل)

ة ط ة

ملكيفح ة ع ف ضإ ةأل ليل،

ةل ررإ ر ر ر

عي .٢٠١١

اثلثا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ررذكل ة يف ر ة إىل ر ة طررلف ررتة ق ا ر ةلق ر ل ةملكلس ر ة ليق ر ىل عررإ قي يف ت رري
-4
يفت زئ  ،ىل شإ عيفى أمه ا ة ت ص يج ة ةا هذه ةملالحظيج ة تير  .ىل ر ة يف ر أن
جرره ةنتارريه ة إىل ر ة طررلف ة ت ص ر يج ةملتعيفق ر اب رري ج ة تي ر  ،ىلهرري ص ر يج جيررب ةذرري
ل ر رريل
ر ررإة ري عيجيفر ر ر ش ر ررأاي :ىلضر ر ر س يسر ر ر ر رريريف ش ر ررأن حقر ر ر ل ة طل ر ررل ىلةسر ر ررتة
(ة لقل )٧؛ ر ل ةمل ة رإ (ة لقرل )١9؛ ا ر أ ركيل ة ع رف ضرإ ةأل لريل ،هري ف ري ة عق ر
رد ةلرإ
ة اإن (ة لقل )٢١؛ حق ة طلل ة تمتر ععيفرى ر رت ى ممكر رر ة رح  ،هري
رر رلةضر ةأل لرريل ىلىلف رريهتم (ة لقررل )٢٨؛ ةألرر ة غررذةئي ىلة تغررذىل  ،سر مي ةلررإ رر ةا لرري
عررإ حرري ج قررف ة م ر ررإى ةأل لرريل ةمل رري ق ة ليل ر (ة لقررل )٣٣؛ ىل ةا رؤىلن قضرريذ
نظي قضيذ ةألحإةث (ة لقل .)٣٨
ةألحإةث ،س مي ف مي يتعيفق ابلإ ةألعيفى يف

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
التشريعات
 -٥ترحب اللجنة إبدمـا  ١١التزامـ ا لصـا ألطفـا" قـانون الطفـلحت و ـيم عل ـ ا
ابجلهــود املتواصــلة الــيت تهلــذلا الدولــة الطــرف ملواعمــة تش ـريعاهتا املتعلقــة ابألطفــا" وتــذ ر
اللجنة بتوصياهتا السابقة (انظر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقرة )9حت وتوصي الدولة الطـرف
ابلتعجيــل مبواعمــة تش ـريعاهتا املتهلقيــة مــع قــانون الطفــل واالتفاقيــةحت والتأ ــد مــن إدرا يــع
مهلادئ االتفاقية وأحكامها ابلكامل النظام القانوين احمللي
السياسة واالسرتاتيجية الشاملتان
يفعمرل ة جتمريعي عري  ٢٠١٦حمرل ة يفر
الحا ة يف نشيذ ة يف ة ر
-٦
ررإعم ةأل ر ي ىل ة عيقر .
كارريا ة ر  ،ىلة يفر ة ر
يفطل ر  ،ىلة يفر ة ر
ةر
يفعمرل ة جتمريعي ع يعتمرإ عرإ س يسر ريريف لكرز عيفرى
ىل علا ع أسل ي ألن ة يف ة ر
ةأل لرريل ،ىلألن ىل يترره ةمل اثقر عر عميف ر عرري ه كيفترره لكررز عيفررى قضررياي حقر ل ة طلررل عيفررى
ىلعيفى صع إ ةحمليفظيج.
ةمل ت ة
-٧

ث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي:

دد إطارا زمنيا واضـ ا لوضـع سياسـة مـاملة بشـأن حقـوق الطفـل تغطـي
(أ)
يع اجملاالت املش ولة ابالتفاقية؛
(ا) تضــع اس ـرتاتيجية ل طفــا" علــى أســاك السياســة املــذ ورة أعــال حت وتــو ر
املوارد الهلشرية والتقنية واملالية الالزمة لتنفيذها؛
2

GE.18-10558

CRC/C/AGO/CO/5-7

(ج) تنشئ آلية مناسهلة للتقييم والرصد إلجراع تقيي ـات منتظ ـة للتقـدم احملـرزحت
و ديد أوجه القصور احملت لة؛
( ) تلت س التعاون التقين ي ـا يتعلـق ابلتوصـيات الـواردة الفقـرات الفرعيـة
من (أ) إىل ( ) أعال حت ال سي ا من منظ ة األمم املت دة للطفولة (اليونيسف)
التنسيق
 -٨تش ــري اللجن ــة إىل أن هن ــال وال ت متدا ل ــة ي ــا يتعل ــق بتعزي ــز حق ــوق الطفـ ــل
ومحايته ــا ب ــة وزارة الع ــل االجت ــاعي واألس ــرة والنه ــوع ابملـ ـرأةحت ووزارة الع ــد" وحق ــوق
اإلنس ــانحت واملعه ــد ال ــوطين للطف ــلحت واملديري ــة الوطنيـ ـة للطفول ــةحت واملرص ــد ال ــوطين ألوض ــا
الطفلحت واجمللس الوطين للع ل االجت اعيحت وتوصي أبن تنظـر الدولـة الطـرف إنشـاع آليـة
ر يعــة املســتورت مشــرت ة بــة الــوزارات لتنســيق ورصــد وتقيــيم يــع األنشــطة املتعلقــة بتنفيــذ
االتفاقية على مستورت القطاعات واحملا ظات وعلى الصعيدين الوطين والهللدي
ختصيص املوارد
 -9تالح ــل اللجن ــة أن الدول ــة الط ــرف بص ــدد تنفيـ ـذ بـ ـرامص اإلص ــالد االقتص ــاديحت
وع لت على تقليص حجم اإلنفاق العـام بسـهلب االنك ـاال االقتصـادي وإذ تشـري اللجنـة
إىل تعليقهــا العــام رقــم  )20١6(١9بشــأن ع ليــة امليزنــة العامــة مــن أجــل إع ــا" حقــوق
الطفــلحت وتــذ ر بتوصــياهتا الســابقة (انظــر الو يقــة CRC/C/AGO/C/CO/2-4حت الفقــرة )١7حت
توصي الدولة الطرف مبا يلي:
التأ ـ ـد م ــن أن املكاس ــب ال ــيت قق ــت م ــن الن ــو االقتص ــاديحت ال س ــي ا
(أ)
الفوائد املتأتية من النفم والغازحت وإيرادات صناعة املاكحت ُختصص لل ـد مـن الفقـرحت السـي ا
صفوف األطفا"؛
(ا) إجـ ـراع تقي ــيم م ــامل الحتياج ــات األطف ــا" ال ــيت تُرص ــد ل ــا صص ــات
امليزانيــةحت وختصــيص مــوارد ا يــة لــاحت و قـا لل ــادة  4مــن االتفاقيــة مــن أجــل إع ــا" حقــوق
الطف ـ ــلحت والع ـ ــل صوصـ ـ ـا عل ـ ــى ز دة امليزاني ـ ــة امللصص ـ ــة لقط ـ ــاعي الصـ ـ ـ ة والتعل ـ ــيم
ولللدمات االجت اعيةحت مبا ذلك النظر ي وضع طـة لالسـتث ار احملـا ل وﻏيرهـا من
طم ال اية االجت اعيةحت ومعالجة الفوارق على أساك ال ﺆمرات ال تعلقة ب قوق
األطفا"؛
(ج) استلدام هنص قائم على حقـوق الطفـل عنـد ختطـيم ميزانيـة الدولـةحت وذلـك
مــن ــال" وضــع نظــام تعقــب العت ــاد واســتلدام املــوارد امللصصــة ل طفــا" ا ــة بنــود
امليزانيــةحت مبــا ذلــك تقيــيم يــف لالســتث ار أي قطــا أن مــدم مصــا الطفــل الفضــلىحت
مع احلرص على قياك التأ ري املت ايز لذ االستث ارات الفتيات والفتيان؛
( ) إجراع تقييم مامل الحتياجات امليزانيةحت ووضع صصات مـفا ة للتعـاطي
تدرجيي ا مع التفاوت الذي تكشفه املﺆمرات املتعلقة حبقوق الطفل؛

GE.18-10558

3

CRC/C/AGO/CO/5-7

(هر) ض ان ميزنة مفا ة وتشار ية من ال" حوار عامحت ال سـي ا مـع األطفـا"حت
ومساعلة السلطات الهللدية ي ا يتعلق هبذ امليزنة إع االا حلقوق الطفل؛

ديــد بنــود امليزانيــة جل يــع األطفــا"حت وإيــالع اهت ــام ــاص ل طفــا"
(ىل)
احملــرومة أو الــذين يعيشــون رو ـ ا هشــة تســتدعي اختــاذ تــدابري اجت اعيــة إجيابيــةحت و فالــة
احلفاظ على هذ الهلنود حىت حاالت األزمات االقتصادية أو الكوارث الطهليعية أو ﻏريها
من حاالت الطوارئ؛
(ز) إجراع تقيي ـات عـن أ ـر يـع تـدابري التقشـف
الطفل بشكل مهلامر أو ﻏري مهلامر؛

اجملـاالت املتصـلة حبقـوق

(ح) و ض ــوع الغاي ــة  5-١6م ــن أه ــداف التن ي ــة املس ــتدامة املتعلقـ ـة ابحل ــد
بشكل هلري من الفساد والرموة جب يع أمكال احت ض ان اإلنفاذ الصارم للتشريعات الوطنية
ملكا ة الفساد بغية الكشف عن الفسادحت والت قيق يهحت وحما ة مرتكهليه
ع الهلياانت
 -١٠ترحب اللجنة ابلهلياانت اإلحصائية املقدمة إليهاحت وخبطم الدولة الطـرف الراميـة إىل
استلدام هذ الهلياانت لتعزيز تدابري الن و الشامل للطفلحت وتالحل أن ع بياانت مو وقـة
ال يزا" أمرا صعهل احت وابإلمارة إىل تعليقها العام رقم  )200٣(5بشأن التدابري العامـة لتنفيـذ
االتفاقيةحت توصي الدولة الطرف مبا يلي:
وضع نظام متكامل جل ع الهلياانت وإدارهتـا يغطـي يـع الـاالت االتفاقيـةحت
(أ)
علــى أن تكــون هــذ الهليــاانت مصــنفة حبســب الســنحت ونــو اجلــنسحت ونــو اإلعاقــةحت واملوقــع
اجلغ ـرا حت واألصــل اإل ــين والقــوميحت واخللفيــة االجت اعيــة  -االقتصــادية بغيــة تيســري ليــل
أوضا يع األطفا"حت ال سي ا األطفا" أوضا هشة؛
(ا) ض ـ ان تهلــاد" الهليــاانت واملﺆم ـرات بــة الــوزارات املعنيــةحت واســتلدامها
صياﻏة ورصد وتقييم السياسات والربامص واملشاريع مـن أجـل التنفيـذ الفعـا" لالتفاقيـة علـى
املستورت الوطين وعلى صعيد احملا ظات؛
تقريـر مفوضـية األمـم املت ـدة

(ج) مراعاة اإلطار املفاهي ي واملنهجـي الـوارد
الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان املعنـ ــون مﺆمـ ـرات حق ــوق اإلنس ــان :دلي ــل للقي ــاك والتنفيـ ــذ
( )HR/PUB/12/5عند ديد املعلومات اإلحصائية و عها ونشرهاحت وتعزيز التعاون الفـين
هذا الصدد مع منظ ات أ ررت منها اليونيسف
الرصد املستقل

 -١١أت ذ اللجنة اعتهلارها االلتزام الذي قطعته الدولـة الطـرف علـى نفسـها سـياق
اجلول ــة الثاني ــة م ــن االس ــتعراع ال ــدوري الش ــامل للهلل ــد ع ــام  20١4ابلنظ ــر إنش ــاع
مﺆسس ـ ـ ــة وطني ـ ـ ــة حلق ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــانحت أو تعزي ـ ـ ــز والي ـ ـ ــة مكت ـ ـ ــب أم ـ ـ ــة املظ ـ ـ ــا (انظ ـ ـ ــر
A/HRC/28/11/Add.1حت الفقــرات )5-٣حت وتشــري إىل تعليقهــا العــام رقــم  )2002(2بشــأن
دور املﺆسسات املستقلة حلقوق اإلنسـان تعزيـز حقـوق الطفـل ومحايتهـاحت وتكـرر توصـيتها
4
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الســابقة (انظــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقــرة  )١5أبن تنشــئ الدولــة الطــرف آليــة رصــد
مســتقلة ثتثــل املهلــادئ املتعلقــة مبر ــز املﺆسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا
(مهلادئ ابريس)
النشر وإذ اع الوعي والتدريب
 -١٢تعـرتف اللجنــة ابجلهـود الــيت تهلـذلا الدولــة الطـرف لتنفيــذ محـالت التوعيــة وبراالهــاحت
مبــا يهــا ب ـرامص التــدريب علــى محايــة الطفــلحت ونشــر املعلومــات املتعلقــة حبقــوق الطفــل
أوســا النــاك مــن ــال" وســائل اإلعــالم؛ وابإلمــارة إىل توصــياهتا الســابقةحت توصــي الدولــة
الطرف مبا يلي:
تكثيـف جهودهــا للتعريـف ابالتفاقيــةحت مبـا ذلــك مـن ــال" بـرامص توعيــة
(أ)
تســتهدف اءابع والنــاك علــى نطــاق أوســعحت واألطفــا" بطريقــة مناســهلة لوضــعهمحت واملشــرعة
والقضاة ض اانا لتنفيذ االتفاقية الع ليات التشريعية والقضائية؛

(ا) تعزيــز براالهــا التدريهليــة جل يــع املهنيــة العــاملة مــع األطفــا" ومــن أجلهــمحت
مبــا ذلــك اعت ــاد مشــرو سياســة تــدريب املدرســة وتنفيــذ هنــص قــائم علــى حقــوق الطفــل
وتدريب املدربة على وجه السرعة؛
(ج) الت اك املساعدة التقنية من جهات منها اال اد الربملاين الدويلحت ومفوضية
حقوق اإلنسانحت واليونيسيف
التعاون مع اجملت ع املدين
 -١٣تالحــل اللجنــة الصــعوابت الــيت تواجــه املنظ ــات ﻏــري احلكوميــةحت وتوصــي الدولــة
الطرف مبا يلي:
تعزيز تعاوهنـا مـع اجملت ـع املـدينحت مبـا ذلـك منظ ـات األطفـا"حت لتلطـيم
(أ)
وتنفيذ ورصـد وتقيـيم السياسـات واخلطـم والـربامص املتعلقـة حبقـوق الطفـلحت مبـا ذلـك عـن
طريق تقدمي الدعم ألنشطتها؛
(ا) إمرال األطفا"حت مبن يهم األطفا" املدا عون عن حقوق الطفلحت
إطار التعاون مع اجملت ع املدين

ضن

حقوق الطفل وقطا األع ا"
 -١4إذ تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  )20١٣(١6املتعلق ابلتزامات الدو" بشأن
أ ـ ــر قطـ ــا األع ـ ــا" التجاريـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــلحت واملهلـ ــادئ التوجيهيـ ــة بشـ ــأن األع ـ ــا"
التجاري ــة وحق ــوق اإلنس ــان :تنفي ــذ إط ــار احل اي ــة واالحـ ـرتام واالنتص ــاف ل م ــم املت ــدة
(A/HRC/17/31حت املر ـ ــق)حت وإذ تـ ــذ ر بتوصـ ــياهتا السـ ــابقة (انظـ ــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت
الفقرة  )25توصي الدولة الطرف مبا يلي:
وضع وتنفيذ لوائح لكفالة امتثـا" قطـا األع ـا" املعـايري الدوليـة والوطنيـة
(أ)
حلقوق اإلنسانحت والع لحت والهليئة وﻏريها من املعايريحت ال سي ا ي ا يتعلق حبقوق الطفل؛
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(ا) إنش ــاع إطـ ــار تنظي ـ ــي واضـ ــح لل ﺆسسـ ــات الصـ ــناعية العاملـ ــة الدولـ ــة
الطــرفحت ال ســي ا املﺆسســات العاملــة قطاعــات الــنفمحت والغــازحت واملــاكحت وصــيد األ ــالحت
والزراعــة للتأ ــد مــن أن أنشــطتها ال تــﺆ ر ســلهل ا حقــوق الطفــل أو تعــرع املعــايري الهليئيــة
وﻏريها لللطر؛
(ج) رص ــد و فال ــة تنفي ــذ الش ــر ات (س ــواع أ ان ــت اص ــة أم مملو ــة للدول ــة)
لل عايري الهليئية والصـ ية الدوليـة والوطنيـة تنفيـذا عليـاحت وتطهليـق العقـوابت املناسـهلةحت وتـو ري
س ــهلل االنتص ــاف جـ ـراع أي انته ــالحت والت ق ــق م ــن أن الش ــر ات تس ــعى إىل احلص ــو" عل ــى
الشهادات الدولية املناسهلة؛
( ) مطالهلة الشر ات إبجـراع شـف امـل وتقيي ـات ومشـاورات عامـة ي ـا يتعلـق
ابءاثر الهليئيــة والص ـ يةحت وآاثر أنشــطتها التجاريــة حقــوق اإلنســانحت و ططهــا الراميــة إىل
التصدي لذ اءاثر؛
ــص إطارهــا التش ـريعي وتكييفــه لض ـ ان املســاعلة القانونيــة للشــر اتحت
(ه)
و روعها اليت تنشم أو توجد هيئاهتا اإلدارية أراضي الدولة الطرف؛
(ىل)

إنشاع آليات رصد للت قيق

انتها ات حقوق الطفلحت وإاتحة اجلرب

ابع -املهلادئ العامة (املواد  2و ٣و 6و)١2
عدم الت ييز
 -١٥ــث اللجن ــة الدول ــة الط ــرف عل ــى مواصــلة وتعزي ــز أنشــطتها الرامي ــة إىل مكا ــة
الت ييزحت ال سي ا ضد األطفا" ذوي اإلعاقةحت والفتيات احلواملحت واألطفا" املصابة بفريوك
نقــص املناعــة الهلشـرية،اإليدزحت وأطفــا" الســانحت واملثليــات واملثليــة ومزدوجــي امليــل اجلنســي
ومغايري الوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسـةحت واألطفـا" املرتهلطـة أوضـاعهم ابلشـوار حت
الذين ال يزالون عرضة لل واقف والسلو يات الت ييزية
مصا الطفل الفضلى
 -١٦تعــرتف اللجنــة ابجلهــود الــيت تهلــذلا الدولــة الطــرف إلدمــا مهلــدأ املصــا الطفــل
الفضــلى تش ـريعاهتاحت وابإلمــارة إىل تعليــق اللجنــة العــام رقــم  )20١٣(١4املتعلــق حبــق
الطفل إيالع االعتهلار األو" ملصاحله الفضلىحت توصي الدولة الطرف مبا يلي:
تكثيــف جهودهــا لض ـ ان إدرا مهلــدأ حــق الطفــل إيــالع االعتهلــار األو"
(أ)
يــع اإلج ـراعات والق ـرارات
ملصــاحله الفضــلى وتفســري وتطهليقــه بطريقــة مناســهلة ومتســقة
التشـريعية واإلداريــة والقضــائيةحت و ضـ ن يــع السياســات والـربامص واملشــاريع الــيت ختــص
األطفا" وتﺆ ر يهم؛
(ا) وضع إجراعات ومعايري لتوجيه ا ة املهنيـة املعنيـة ممـن لـم سـلطة ديـد
مقدمـة
يع اجملاالتحت وإيالئها االهت ـام الواجـب لكوهنـا أت
املصا الفضلى للطفل
االعتهلارات
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احرتام آراع الطفل
 -١٧ترحب اللجنة ابمل ارسة اليت تت ثل عقد الالس وطنية وإقلي ية ل طفـا" يومـا واحـدا
قهلل ل مناسهلة لل نتدرت الوطين ل طفا"حت وابملهلادئ التوجيهية بشأن مشـار ة الطفـل الـيت يعـدها
املعهــد الــوطين للطفــل واالس ـرتاتيجية الوطنيــة ملشــار ة األطفــا" ( )20١9-20١4وإذ تــذ ر
اللجنــة بتوصــياهتا الســابقة (انظــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقــرة )٣٣حت وتشــري إىل التعليــق
العــام للجنــة رقــم  )2009(١2بشــأن حــق الطفــل االســت ا إليــهحت توصــي أبن تواصــل
الدولة الطرف تعزيز جهودها لضـ ان إعطـاع االعتهلـار الـالزم ءراع الطفـل األسـرة واملنـز"
واحملــا م (مبــا ذلــك عــن طريــق ختفــيا احل ـد األدىن للســن احملــدد  ١0ســنوات عنــدما
يتعلــق األمــر ابالســت ا إلــيهم املســائل الــيت ختصــهم)حت واملــدارك واملﺆسســات األ ــررت
اخلاص ــة ابألطف ــا" و الت ع ــاهتم احمللي ــة و إط ــار ي ــع اإلجـ ـراعات اإلداري ــة وﻏريه ــا م ــن
اإلجراعات اليت هت همحت وذلك بوسائل منهـا اعت ـاد التشـريعات املناسـهلةحت وتـدريب املهنيـةحت
وتنظيم أنشطة حمددة املدارك

جيم -احلقوق واحلر ت املدنية (املواد  7و 8و)١7-١٣
تسجيل املواليد واالسم واجلنسية
 -١٨لحب ة يف ابل ة م اذهلي ة إىل ة طلف تعم م ر ل ةمل ة رإ ،ىل رد سريئل
ر ي غيذ اس ة ت ل يفم ة ةألنغ ة ذي يقإر ن يفاريج ة ت ر ل ةملرإو ألىلل ررل
ررد عمل ررل اجع رري يفا رري غ ررري ةمل ر ر يف ،
ىلة لسر ر ةملتعيفقر ر إص ررإةا طيق رريج ةهل ير ر  ،ه رري
ىل ر ل ةأل لرريل ةمل ر ي الج ر رر ا اير ة ك نغر ة إةقلة ر ه رريعإ رر ة ن ررف.
ىلر د ،شعل ة يف اب قيفق ة شإيإ زةذ ري ييفي:
ع ررإ ق ررق ةهل ر رإف ةملتمث ررل
(أ)
ىل هتم حبيف ل عي  ،٢٠١٧ىلفقيً ط ة ت م ة

ر ر ل  ١٠٠ةمليئ ر ر ر ر ر ةأل ل رريل ع ررإ
يفلرت ٢٠١٧-٢٠١٣؛

(ا) ة ستملةا ل ذ لانرج ة ت ل ةلميعي ه زةن ر لض جإةً؛
ةصررل ةخنلرريض رعررإ ج ر ل ةمل ة ررإ ،ىلىلج ر لرريىلج كاررري ر ةمل رري ق
(ج)
ةلضلي ىلة ليل  ،ري ةثل عقا أري ة تحيل إىلا ةلضين ىلةملإاسر ؛ ىلهرذة ةألررل رر ةألسرايا
عيف ري ة وىل كر ل ة يت ريا ال ليق ر ةملتعيفرق ا ر
ةلذاي عمي ةأل ليل ،ىلةللةئم ةمل
ةأل ل رريل ىلةس ررتغالل ةأل ل رريل ة اغ رريذ ىل ةمل ر ة ة ابح ر  ،ىلق ررإ يلض رري د ررإ ةأل ل رريل
ة ق ةج ةمل يفح هي يتعياض ىلأحكي ة وىل ك ل ة يت يا ال ليق ر ةملتعيفرق اب ررتةك ةأل لريل
ةمل يزعيج ةمل يفح ؛
ل أ ليل ةألجينب ،هر فر م ة الج ر ن
( ) ىلج عقايج عميف ل ىلن
ىلريفتم ة يف ذ؛ ىل تشل هذه ة عقايج عإ ىلج ج ه ىلةضح يفمر فل ةلكر ر ةملكيفلر
اب ت ل ،ىله ىلض قإ ُي ل هؤ ذ ةأل ليل أ ليل عإةي ةل ؛
(هر) عررإ طا ررق ة شررل ة قررين و ة ررذ ييفررز ا ر ةأل لرريل ابل ر ل عيفررى طيق ر
ر ا ةئمر ةملمياسر ة عميف ر  ،ررري يشرركل
ه ير قاررل سر ة عي ررل قار هلم ة تعيفر م ة ثررين
ييفتحق ن ابملإاس .
اب تييل أحإ ةألسايا ة م دعل عض ةمللةهق
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 -١9يم اللجنة عل ا ابلغاية  9-١6من أهـداف التن يـة املسـتدامة بشـأن تـو ري هويـة
قانوني ـ ـ ـ ــة للج ي ـ ـ ـ ــعحت مب ـ ـ ـ ــا ذل ـ ـ ـ ــك تس ـ ـ ـ ــجيل املوالي ـ ـ ـ ــدحت وتك ـ ـ ـ ــرر توص ـ ـ ـ ــياهتا الس ـ ـ ـ ــابقة
(انظر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقرة )٣5حت و ث الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
توسيع نطاق احل لـة الوطنيـة للتسـجيل اجل ـاعي ليشـ ل الوالـدينحت مبـن
(أ)
ذلك املواطنون ﻏري األنغولية والالجئون وملت سو اللجوعحت ما ييسر تسجيل مواليدهم؛
(ا) ختصـ ــيص مـ ــوارد ماليـ ــة وبش ـ ـرية وتقنيـ ــة ا يـ ــة لـ ــربانمص التسـ ــجيل املـ ــدين
واإلحصاعات احليوية أل ريقيا الـذي يتضـ ن تسـجيل املواليـدحت وإلغـاع التسـجيل املر ـزي إىل
أقصى احلدود ليستفيد منه السكان الريفيون واألملاص امله شونحت مبا ذلك عـن طريـق
إنشاع أ رقة متنقلة لتسجيل املواليد؛
(ج) مواصــلة تنفيــذ بـرامص التوعيــةحت مبــا يهــا محــالت تســجيل املواليــد
اجملت عات احملليةحت ال سي ا املناطق الريفية؛

دا ــل

( ) مواصــلة تعزيــز الــنهص القائ ــة املتعــددة القطاعــاتحت وز دة التنســيق الفعــا"
ب ــة ال ــوزارات املعني ــةحت ورب ــم تس ــجيل املوالي ــد ابلضـ ـ ان االجت ــاعي واخل ــدمات الصـ ـ ية
والتعلي ية واالجت اعية؛
(هر) تكثي ــف اجله ــود إلزال ــة العقهل ــات الع لي ــةحت مب ــا ذل ــك ع ــن طري ــق ت ــو ري
توجيهات واض ة ودورات تـدريب ملـو في تسـجيل املواليـدحت الـيت ـو" دون تسـجيل يـع
أطفا" األجانب املولودين أنغوالحت مبن يهم الالجئون وملت سو اللجوع؛
(ىل) اس ــت داث ضـ ـ اانت قانوني ــة ل طف ــا" الدول ــة الط ــرفحت وإال أص ــهل وا
ع ــداي اجلنس ــيةحت والنظ ــر التص ــديق عل ــى االتفاقي ــة املتعلق ــة بوض ــع األم ــلاص ع ــداي
اجلنسيةحت واتفاقية احلد من حاالت انعدام اجلنسية؛
(ز) اختــاذ يــع التــدابري الالزمــة لــز دة ــرص احلصــو" علــى بطاقــات الويــة
جل يع األطفا" وعلى األنوا األ ررت من واثئق الوية ألطفا" الالجئة وملت سي اللجوع؛
(ح) الت ــاك املس ــاعدة التقني ــة م ــن مفوض ــية األم ــم املت ــدة الس ــامية لش ــﺆون
الالجئ ــة واليونيسـ ــفحت م ــن بـ ــة جهـ ــات أ ــررتحت لتنفيـ ــذ التوص ــيات الـ ــواردة الفق ـ ـرات
الفرعية (أ)(-ز) أعال

دا" -العنف ضد األطفا" (املواد  ١9و )٣( 24و )2( 28و ٣4و( ٣7أ) و)٣9
العقوبة الهلدنية
-٢٠

شعل ة يف

اب قيفق زةذ ري ييفي:

عإ ل ذ ص يهتي ة ي ق حبظل ة عق ة اإن صلةح ً ة قرين ن ىل ا ر
(أ)
ةألريك ؛ ىلاب تييل ،زةل ة عق ة اإن رشلىلع ة إىل ة طلف ،عإة حي ةلكم عق
عيفى جلة ؛
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(ا) ررإف ة إىل ر ة طررلف عن ة عق ر ة اإن ر ُعتررو جلةر ا ر ةلرري ج ع ررإري
رد قرين ن ة طلرل
ص ة ق ةن ةحمليف ةج ة يف عيفى جر ةز هرذة ة ر رر ة عق ر  ،هري
ة ررذ ي ر ص ري رره  ١٠عيفررى "ة تأ يررب ةملرروا" ضررم ة ررإف ة قين ن ر تويررل ضررلا ةأل لرريل
أل لةض أت يا ؛
(ج) ش ررري ة تق رريايل ،ه رري ف رري قر رريايل ة إىل ر ر ة ط ررلف،
ةملإةاس ي ت إر ن ة عق ة اإن .

أن ع ررض ةملإاس ر ر

 -٢١تكـ ــرر اللجنـ ــة مالحظاهتـ ــا اخلتاميـ ــة (انظـ ــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقـ ــرة )٣7حت
وإذ تشــري إىل تعليقيهــا العــامة رقــم  )20١١(١٣بشــأن حــق الطفــل الت ــرر مــن يــع
أمكا" العنفحت ورقـم  )2006(8بشـأن حـق الطفـل احل ايـة مـن العقوبـة الهلدنيـة وﻏريهـا
مــن ضــروع العقوبــة القاســية أو املهينــةحت و ــيم عل ـ ا ابلغايــة  2-١6مــن أهــداف التن يــة
املستدامة بشأن القضاع على يـع أمـكا" العنـف ضـد األطفـا"؛ وابلنظـر إىل قهلـو" الدولـة
الطــرف التوصــيات املنهلثقــة عـن االسـتعراع الــدوري الشــامل عــام 20١4حت ــث الدولــة
الطرف على القيام مبا يلي:
تعــديل قــانون الطفــلحت مبــا ذلــك إبلغــاع التأديــب املــربر ض ـ ن ال ـد و
(أ)
القانونيــةحت وقــانون العنــف العــائليحت وقــانون األســرةحت وقــانون العقــوابت والتش ـريعات األ ــررت
يع األما نحت مبا
ذات الصلة لتض ينها حك ا حيظر صراحة استلدام العقوبة الهلدنية
ذل ـ ــك املن ـ ــز" وامل ـ ــدارك ومﺆسس ـ ــات الرعاي ـ ــة الهلديل ـ ــةحت ومﺆسس ـ ــات الرعاي ـ ــة النهاري ـ ــة
واملﺆسسات اإلصالحية؛
(ا) تعزيــز ب ـرامص تــدريب املدرســةحت وب ـرامص التثقيــف العــامحت والتوعيــة والتعهلئــة
االجت اعيــة الــيت تش ـ ل األطفــا" واألســر واجملت عــات احملليــةحت بشــأن اءاثر الضــارة للعقوبــة
الهلدنيةحت وذلك هبدف تغيري املواقف وتعزيز األمكا" اإلجيابية والهلدائل ﻏري العنيفة تنشئة
الطفل وأتديهله
امل ارسات الضارة
 -٢٢تكـرر اللجنـة توصـياهتا الســابقة (انظـر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقـرة  )27و ــث
الدولة الطرف على القيام مبا يلي:
ض ان تطهليق احلد األدىن لسن الزوا احملدد
(أ)
الفقرة  ١من املادة  24من قانون األسرة؛

 ١8عامـ ا املنصـوص عليـه

(ا) التعجيل مبراجعة قانون األسرةحت مبا ذلك الفقراتن  2و ٣من املادة 24
ســن  ١5عام ـ ا والفتيــان ســن  ١6عام ـ احت وض ـ ان عــدم
اللتـان جتي ـزان للفتيــات الــزوا
وجود أي استثناعات من احلد األدىن لسن الـزوا احملـدد  ١8عامـاحت مبـا ذلـك مبوجـب
القانون العر ؛
(ج) مواصــلة ب ـرامص التوعيــةحت مبــا يهــا محــالت التوعيــة ابءاثر الضــارة للــزوا
املهلكر على الص ة الهلدنية والعقلية للفتيـات وعلـى ر ـاههنحت واحلـرص علـى أن تشـ ل هـذ
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الربامص يع أص اع املصل ةحت مبا ذلك األسر املعيشيةحت والسلطات الهللديةحت والزع ـاع
الدينيونحت والقضاةحت واملدعون العامونحت ووضع طم حل اية ض ا زوا األطفا"؛
( ) ابإلمارة إىل التوصية العامة املشـرت ة رقـم  ٣١للجنـة املعنيـة ابلقضـاع علـى
الت ييز ضد املرأة  ،التعليق العام رقم  ١8للجنة حقوق الطفل ( )20١4بشأن امل ارسات
الضــارةحت اختــاذ تــدابري عالــة لل ــد مــن يــع امل ارســات الضــارة األ ــررت الدولــة الطــرفحت
مثــل زوا ف
الســلفةحت وتعــدد الزوجــاتحت مبــا ذلــك الــزوا مــن تيــاتحت وأع ــا" العنــف ضــد
الفتيات املته ات مب ارسة الشعوذةحت وتشويه،برت األعضاع التناسلية األنثويةحت وذلـك ابلع ـل
ديدا على تض ة قانون العقوابت املنقح أحكامـ ا تقضـي بتجـرمي يـع امل ارسـات الضـارة
اليت تتساورت وأع ا" العنف ضد األطفا"حت ال سي ا الفتيات
طو املساعدة
 -٢٣إذ ترحب اللجنة بفتح الدولة الطرف ط ا هاتفي ا للطوارئ ملساعدة ضـ ا العنـف
الع ـ ــائليحت إض ـ ــا ة إىل مر ـ ــز اتص ـ ــا" جن ـ ــدة الطف ـ ــل حت وت ـ ــذ ر بتوص ـ ــيتها الس ـ ــابقة (انظ ـ ــر
CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقرة )72حت توصي إبنشاع ـم هـاتفي الـاين واحـد يتكـون مـن ال ـة
أرقام قمحت يكون مفتوح ا  24ساعة ابعتهلار ط ا وطني ا لل ساعدة تعزيزا لكفاعة اخلدمة

هاع -الهليئة األسـرية والرعايـة الهلديلـة (املـواد  5و ١١-9و )١(١8و( )2و 20و2١
و 25و))4(27
الهليئة األسرية
 -٢4ترح ـب اللجنــة جبهــود الدولــة الطــرف الــا" تقــدمي املشــورة إىل اءابعحت وتشــري إىل
توص ــياهتا الس ــابقة (انظ ــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفق ــرة )40حت وتوص ــي الدول ــة الط ــرف
مبا يلي:
ض ان اإلع ا" الفعلي حلق األطفا" املولـودين ألمهـات عـازابت
(أ)
والديهم الهليولوجية والهلقاع على اتصا" معهم؛

معر ـة

(ا) ضـ ان أن يتقاســم ــل مــن اءابع واألمهــات ابلتســاوي املســﺆولية القانونيــة
عن األطفا"حت طهلق ا لل ادة  )١(١8من االتفاقية؛
(ج)
إبعاد األطفا"

تعزيز التدابري الرامية إىل تقوية أواصر األسرة ومنـع تفككهـاحت ال سـي ا ملنـع

األطفا" احملرومون من بيئة عائلية
 -٢٥ترحب اللجنة بتنفيذ الربانمص الـوطين لت ديـد مكـان األسـر و مشلهـاحت األمـر الـذي
ح إبدما ﻏالهلية األطفا" أسرهم الهليولوجية أو أسر بديلة أ ررتحت وتدريب املـو فة
العــاملة مﺆسســات األطفــا" وابإلمــارة إىل توصــياهتا الســابقة (انظــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت
الفقرتة  42و )44وإىل مهلادئ األمـم املت ـدة التوجيهيـة للرعايـة الهلديلـة ل طفـا"حت توصـي
الدولة الطرف مبا يلي:
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إنشــاع نظــام مــامل للرعايــة الهلديلــة قــائم علــى احلقــوق ومضــع لل ســاعلة
(أ)
لفائــدة األطفــا" احملــرومة مــن الرعايــة األبويــةحت يــدمص الرعايــة التقليديــة الــيت تو رهــا األســرة
امل تدة وير ز بشكل اص على مصا الطفل الفضلى؛
(ا) اختاذ تدابري لتوسيع نظام حضانة األطفـا" الـذين ال يسـتطيعون العـي
أسرهمحت وذلك هبدف احلد من إيدا األطفا" مﺆسسات الرعاية؛

مـع

(ج) ض ـ ـ ان الرصـ ــد والتقيـ ــيم الفعـ ــالة لرتتيهلـ ــات إيـ ــدا األطفـ ــا" وختصـ ــيص
ما يكفي من املوارد الهلشرية والتقنية واملالية ملرا ز الرعاية الهلديلةحت و ـدمات محايـة األطفـا"
ذات الصلة من أجل تيسري إعادة أتهيل األطفا" املقي ة وإدماجهم اجملت ع؛
( ) النظر التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة حب اية األطفـا" والتعـاون
الــا" التهلــين علــى املســتورت الــدويلحت ومراجعــة لوائ ه ـا املتعلقــة ابلتهلــينحت مبــا ذلــك قــانون
األسرة املنقححت والت اك املساعدة التقنية من اليونيسف هذا الصدد

واو -اإلعاق ـ ــة والصـ ـ ـ ة األساس ـ ــية والر ـ ــا (امل ـ ــواد  6و )٣(١8و 2٣و 24و26
و )٣(-)١(27و)٣٣
األطفا" ذوو اإلعاقة
 -٢٦تنو اللجنة ابجلهود اليت تهلذلا الدولة الطرف لض ان إع ا" حقـوق األطفـا" ذوي
اإلعاقــة وإذ تــذ ر اللجنــة بتوصــياهتا الســابقة (انظــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقــرة )48حت
وأت ــذ اعتهلارهــا تعليقهــا العــام رقــم  )2006(9بشــأن حقــوق األطفــا" ذوي اإلعاقــةحت
والغاية  5-4من أهداف التن ية املستدامة املتعلقـة ابلقضـاع علـى التفـاوت بـة اجلنسـة
التعليم وض ان تكا ﺆ ـرص الوصـو" إىل يـع مسـتو ت التعلـيم والتـدريب املهـين للفئـات
الضعيفةحت مبن ذلك ل ملاص ذوي اإلعاقةحت توصي الدولة الطرف مبا يلي:
مواصــلة وتعزيــز براالهــا و ــدماهتا جل يــع األطفــا" ذوي اإلعاقــة الراميــة إىل
(أ)
تعزيــز جهــود إدمــاجهم اجملت ــعحت وض ـ ان وصــولم إىل اخلــدمات الص ـ ية واالجت اعيــةحت
الت عاهتم؛
والتعليم الشامل والتدريب املهين لت كينهم من املشار ة بنشا
(ا) ز دة امل ــوارد الهلشـ ـرية واملالي ــة واملادي ــة لتط ــوير التعل ــيم الش ــامل وضـ ـ ان
إعطائـ ــه األولويـ ــة علـ ــى إيـ ــدا األطفـ ــا" املﺆسسـ ــات والصـ ــفوف الدراسـ ــية املتلصصـ ــةحت
واالستث ار تن ية املهارات املهنية ل طفا" ذوي اإلعاقة؛
(ج) مواصــلة بنــاع القــدراتحت مبــا ذلــك عــن طريــق التــدريبحت جل يــع املهنيــة
العـ ــاملة مـ ــع األطفـ ــا" ذوي اإلعاقـ ــةحت مبـ ــن ـ ــيهم املدرس ـ ـونحت واملرمـ ــدون االجت ـ ــاعيونحت
واملو فون واملساعدون الطهليون؛
( ) تكثيــف التــدابريحت مبــا ذلــك التوعيــةحت ملكا ــة الوصــم امل ـرتهلم ابألطفــا"
ذوي اإلعاقةحت مبن ـيهم األطفـا" الـذين يعـانون مـن إعاقـات نفسـية  -اجت اعيـة أو ذهنيـةحت
وتشــجيع آابع األطفــا" ذوي اإلعاقــة علــى دعــم إدمــاجهم اجملت ــع ولــوهم الفــردي إىل
أقصى قدر ممكن
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الص ة واخلدمات الص ية
 -٢٧لح ر ر ررب ة يف ر ر ر ر اب ر ر رروانرج ة للع ر ر رري ةملتعيف ر ر ررق ر ر ررح ة طل ر ر ررل ة ت ر ر رري طر ر ر ر ة ت م ر ر ر ر
ة ر ر  ،٢٠١٧-٢٠١٣ك ر رري ر رزةل شر ررعل اب قيفر ررق زةذ يطر ررل ىلفر رري ةملزير ررإ ر ر ر ةأل لر رريل
ةمل ر ي ألسررل رع ش ر فقررري ر رري ق ايل ر قاررل س ر ة ير ر  ،أىل ألر رريج ع ييفررتحق قررق
رد
اب تعيف م ةألسيسي؛ ىل زةذ ةا لي رعإل ة ف يج ة ليس ةملل اط ذ صح ةمل ة إ ،هري
ة تقرريايل ة ررم ل ررإ عررإ ىلج ر س يس ر ىلةضررح شررأن ررإايب ة قرري الج ،ىلرعررييري ةل ر ررري
ة كيف ر لعيير ةألر ريج ىلةأل لرريل حرإيثي ة ر ؛ ىلةخنلريض رعررإل ة تح ر ة كيرررل لرريل
ة رذ ع تعرإ ن راته  ٣١ةمليئر  .ىل شرعل ة يف ر أيضريً اب قيفرق زةذ عرإ كليير ةملعيف رريج شررأن
ليل.
ة يسيج ة عير ةملتعيفق اب ح ة عقيف
تشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )20١٣(١5بشــأن حــق الطفــل الت تــع
-٢٨
أبعلــى مســتورت مــن الص ـ ة اكــن بلوﻏــهحت وأت ــذ اعتهلارهــا الغــايتة  ١-٣و 2-٣مــن
أهــداف التن يــة املســتدامة بشــأن فــا معــد" الو يــات النفاســيةحت ووضــع هنايــة لو يــات
املواليـ ـ ــد واألطفـ ـ ــا" دون سـ ـ ــن اخلامسـ ـ ــة الـ ـ ــيت اكـ ـ ــن تفاديهـ ـ ــا علـ ـ ــى الصـ ـ ــعيد العـ ـ ــامليحت
وإذ تــذ ر بتوص ــياهتا الس ــابقة (انظــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفق ــرة )50حت توص ــي الدول ــة
الطرف مبا يلي:
(أ)

توسيع نطاق احلصو" على الرعاية الص ية األولية

يع املقاطعات؛

(ا) التنفيذ الفعا" للـربامص احلاليـة الراميـة إىل فـا معـدالت و يـات ومراضـة
األطفــا"حت مبــا ذلــك عــن طريــق ســة مهــارات القــابالتحت واعت ــاد معــايري لقيــاك جــودة
دمات رعاية األمهات واملولودين حديث ا؛

(ج) ز دة تو ري الوقايـة مـن املـالر وعالجهـا املنـاطق املتضـررةحت مبـا
عن طريق تعزيز نظام رصد األوبئة على مستورت احملا ظات والهللد ت؛
()

التعجيل إبنشاع جلان للتصدي ل وبئة؛

(هر)

بذ" ل اجلهود لت قيق هدف الت صة الكامل ل طفا"؛

ذلـك

(ىل) مراعــاة اإلرمــادات التقنيــة الــيت وضــعتها مفوضــية األمــم املت ــدة الســامية
حلقوق اإلنسـان بشـأن تطهليـق هنـص قـائم علـى حقـوق اإلنسـان تنفيـذ السياسـات والـربامص
الراميــة إىل احلــد مــن و يــات ومراضــة األطفــا" دون ســن اخلامســة الــيت اكــن الوقايــة منهــا
والقضاع عليها ()A/HRC/27/31؛
(ز)
ابلص ة العقلية ؛

ض ان حصو" يع األطفا" على ما يلـزمهم مـن ـدمات ومشـورة تتعلـق

(ح)
ل طفا"؛

ختص ــيص م ــا يل ــزم م ــن امل ــوارد املالي ــة والهلشـ ـرية والتقني ــة للقط ــا الصـ ـ ي

( ) مواص ــلة الت ــاك املس ــاعدة املالي ــة والتقني ــة املتعلق ــة بصـ ـ ة األطف ــا" م ــن
منظ ات منها الت الف العاملي للقاحات والت صةحت واليونيسفحت ومنظ ة الص ة العاملية
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ص ة املراهقات واملراهقة
تشري اللجنة إىل تعليقيها العامة رقم  )200٣(4بشأن ص ة املـراهقة ولـوهم
-٢9
إط ــار اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــلحت ورق ــم  )20١6(20بش ــأن إع ــا" حق ــوق الطف ــل أ ن ــاع
املراهق ــةحت وت ــذ ر بتوص ــياهتا الس ــابقة (انظ ــر الو يق ــة CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفق ــرة )52حت
توصي الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيــز بــرانمص الص ـ ة اإلجنابيــة لل راهقــات وامل ـراهقة ومحــالت التوعيــةحت
(أ)
مبا ذلك تلقة املهارات احلياتية لتعزيز األبوة املسﺆولة والسلول اجلنسي املسﺆو"حت وإيالع
اهت ـام ـاص للفتيـانحت واالسـت رار تـو ري وسـائل منـع احل ـل لل راهقـات واملـراهقة دون
سن  ١8عاماحت وضـ ان الوصـو" إىل ـدمات الصـ ة الشـاملة والنوعيـةحت و ـدمات ـريوك
نقص املناعة الهلشرية،اإليدز املناسهلة لكل ئة ع ريةحت و ـدمات الصـ ة اجلنسـية واإلجنابيـةحت
وتقدمي املشورة والدعم السرية للفتيات املراهقات احلوامل؛
(ا) تكثيــف جهودهــا لتثقيــف األطفــا" وامل ـراهقة واملراهقــات وأســرهم بشــأن
ريوك نقص املناعة الهلشرية،اإليدز وﻏـري مـن األمـراع املنقولـة جنسـي احت والعواقـب السـلهلية
لل ل املهلكر واإلجهاعحت ال سي ا ع ليات اإلجهاع اليت ُجتررت املنز"؛
يــع الظــروف مبناســهلة تنقــيح قــانون العقــوابتحت
(ج) إلغــاع جتــرمي اإلجهــاع
وضـ ـ ان الوص ــو" إىل اإلجه ــاع امل ــأمونحت و ــدمات الرعاي ــة مل ــا بع ــد اإلجه ــاع للفتي ــات
املراهقاتحت واالست ا ابست رار إىل وجهات نظرهن وإيالع آرائهن االعتهلار الواجب إطار
ع لية صنع القرار؛
( ) وضــع وتنفيــذ سياســة ترمــي إىل محايــة حقــوق الفتيــات احلوامـلحت واألمهــات
املراهقات وأطفالن؛
(هر) الرت يــز بوجــه ــاص علــى املنــاطق الريفيــة
الفقرات الفرعية (أ) ( -د) أعال

تنفيــذ التوصــيات الــواردة

سوع استع ا" امللدرات والعقاقري
ترحب اللجنـة ابلتـدابري املتلـذة مـن قهليـل اعت ـاد الـربانمص الفرعـي خلطـة التن يـة
-٣٠
الوطنية  20١7-20١٣بشأن تعزيز عـادات احليـاة الصـ ية وأسـاليهلها حت واخلطـة الوطنيـة
ملكا ــة املل ــدراتحت و ــيم عل ـ ـا بتقري ــر الدول ــة الط ــرف ع ــن اس ــتهالل املل ــدرات عل ــى
الصعيد الوطينحت توصي الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز تدابريها الرامية إىل التصـدي لتعـاطي األطفـا" واملـراهقة امللـدراتحت
(أ)
بوســائل منهــا تزويــدهم مبعلومــات دقيقــة وموضــوعيةحت وتلقيــنهم املهــارات احلياتيــة عــن الوقايــة
من سوع استع ا" العقاقريحت مبا يها التهلغ والك و"حت واست داث دمات تكون املتناو"
ومالئ ة للشهلاع لعالجهم من إدمان امللدراتحت وتو ري دمات احلد من أضرارها؛
(ا) حظــر إع ــالانت التهل ــغ والك ــو" أبي مــكل م ــن األم ــكا"حت مب ــا
بواسطة وسائم اإلعالم والشر ات امل لو ة لللواص؛
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(ج) تقيــيم الــربانمص الفرعــي تعزيــز عــادات احليــاة الصـ ية وأســاليهلها حت واخلطــة
الوطني ــة ملكا ــة املل ــدرات؛ واس ــتنادا إىل ه ــذا التقي ــيمحت وض ــع ب ــرانمص لل تابع ــة وإدرا
معلومات وبياانت عن تعاطي امللدرات والك و" بة األطفا" تقريرها املقهلل
ريوك نقص املناعة الهلشرية،اإليدز
 -٣١ترحــب اللجنــة ابملهلــادرات الــيت أطلقتهــا الدولــة الطــرف مــن قهليــل الــربانمص الفرعــي
بشـ ــأن الوقايـ ــة مـ ــن األم ـ ـراع ذات األولويـ ــة ومكا تهـ ــا التـ ــابع خلطـ ــة التن يـ ــة الوطنيـ ــة
للفــرتة 20١7-20١٣حت والتــدابري الــيت اختــذها املعهــد الــوطين ملكا ــة اإليــدز وابإلمــارة
إىل تعليقه ــا الع ــام رق ــم  )200٣(٣بش ــأن ــريوك نق ــص املناع ــة الهلشـ ـرية،اإليدز وحق ــوق
الطفــلحت وإىل توصــياهتا الســابقة (انظــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقــرة )56حت توصــي الدولــة
الطرف أبن تلت س املساعدة التقنية مـن جهـات منهـا بـرانمص األمـم املت ـدة املشـرتل املعـين
بفريوك نقص املناعة الهلشـرية،اإليدزحت واليونيسـفحت وتعت ـد وثـو" برانالـا لل تابعـة مـن أجـل
ما يلي:
مواص ـ ــلة وتعزي ـ ــز الت ـ ــدابري القائ ـ ــة ملن ـ ــع انتق ـ ــا" ـ ــريوك نق ـ ــص املناع ـ ــة
(أ)
الهلشرية،اإليدز من األم إىل الطفلحت ووضع ارطة طريق لض ان تنفيذ تدابري وقائية عالة؛
(ا) سة عال املتابعة الذي تتلقا األمهات املصاابت بفريوك نقص املناعة
الهلشرية،اإليدز وأطفالن لض ان تشليصه مهلكرا والشرو عالجه مهلكرا؛

ســة إمكانيــة حصــو" النســاع احلوامــل املصــاابت بفــريوك نقــص املناعــة
(ج)
الهلشرية على العال املضاد للفريوسـات العكوسـة والعـال الوقـائيحت وتوسـيع نطـاق التغطيـة
هب ا؛
( ) ختصيص املـوارد املاليـة والهلشـرية والتقنيـة الكا يـة لل عهـد الـوطين ملكا ـة
اإليدزحت مبا ذلك توزيع لوازم ا تهلار ري ريوك نقص املناعة الهلشرية على املستشفيات
واملرا ــز الص ـ يةحت والتعجيــل بتفعيــل اللجــان اإلقلي يــة ملكا ــة اإليــدز واألم ـراع املتوطنــة
الرئيسية
التغذية والرضاعة الطهليعية
ة ر ر يفتغذير ر  ،ىل ر ر أن
 -٣٢الح ررا ة يف ر ر ابهتم رري ةعتم رري ىلزةا ة ررح ة سر ررتة
ة تقر رريايل ل ر ررإ عار رري لتقر ررل رق رر رريج ة سر ررتإةر ر رراب ة ق ر رري ة ضر ررع ل ىلنقر ررص ة ت ر ر ق
ىلة قإاةج ىلةمل ةا ة قطيعيج .ىل شعل ة يف قيفق اب غ زةذ ري ييفي:
ةنتشرريا نقررص ة تغذير ة إىل ر ة طررلف ،ىلزاي حرري ج سر ذ ة تغذير ةملررزر (ة تقررز )
(أ)
 ٣٨ةمليئر ر ة ل رررت ٢٠١٦-٢٠١٥
ص ررل ف ةأل ل رريل ىلن سر ر ة ير ر ر ة ررم ىلصر ريف
رقي ل  ٢9ةمليئ عي ٢٠٠٧؛
(ا)

ةا اي نقص ة تغذي

ا 4٥

ةمليئ ر حي ج ىلف يج ةأل ليل؛

(ج) عإ حلةز أ قرإ ة صر ل ةمل رف
ا ةحمليفظيج ،ىله ري يل اق ةا اي يً ىلمل قيً ابنتشيا ة تقز ؛
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( ) ةخنليض رعإ ج ة لضيع ة طا ع ةل لي  ،ىلة عتمي راكرلةً عيفرى رإةئل ر
ةأل  ،ىلة كتليذ لرت ق ري جيز ةألر ر ة م يتع أن ك ن  ١4أسا عيً عيفى ةألقل.
 -٣٣تــذ فر اللجنــة بتوصــياهتا الســابقة (انظــر الو يقــة CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفق ـرتة 50
و)58حت و ث الدولة الطرف على ما يلي:
ختصــيص مــوارد ماليــة وبش ـرية وتقني ــة ا يــة لتنفيــذ االس ـرتاتيجية الوطني ــة
(أ)
للتغذيــةحت وضـ ان التنســيق والقيــادةحت واإلسـرا ابعت ــاد سياســتها الوطنيــة اجلديــدة املنشــودة
للغذاع والتغذيةحت مع إيالع أمهية ابلغة لتغذية األمهات والرضع واألطفا" الصـغار املنـاطق
الريفية
(ا) إذ ــاع ال ــوعي ابلتغذيــةحت والتن ــو الغ ــذائيحت واســتهالل األﻏذي ــة املغذي ــة
يع أحناع الدولة الطرف؛
(ج) إع ــادة تفعي ــل ع لي ــة اعت ــاد وإنف ــاذ السياس ــة الوطني ــة للص ــرف الصـ ـ ي
الهليئيحت وتوسيع لوذ إدارة امليا القررت واملناطق مهله احلضرية؛
( ) تكثيــف اجلهــود لتشــجيع الرضــاعة الطهليعيـة احلصـرية واملســت رة مــن ــال"
إاتحــة املــواد اإلعالميــةحت والتشــجيع علــى إرضــا الرضــع طــوا" األمــهر الســتة األوىل مــن
حيــاهتمحت هبــدف فــا معــد" الو يــات بــة املواليــد اجلــدد واألطفــا" دون ســن اخلامســةحت
وتعديل مدة إجازة األمومة إىل  ١4أسهلوع ا على األقل؛
(هر)

احلد من استلدام بدائل اللنبحت وتنفيذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم

زاي -التعليم واألنشطة الرت يهية والثقا ية (املواد )٣١-28
التعليمحت مبا

ذلك التدريب املهين واإلرماد

 -٣4تعرتف اللجنة جبهود الدولة الطرف الا" التعلـيم والتـدريبحت األمـر الـذي أ ضـى
إىل ز دة عدد امللت قة بدور احلضانةحت واملـدارك االبتدائيـة والثانويـةحت وز دة النسـهلة العامـة
لاللت اق ابملدارك االبتدائيـة والثانويـة مـن  ١٣,١9املائـة عـام  20١4إىل 97,5
املائــة عــام  20١6وإذ تشــري اللجنــة إىل تعليقهــا العــام رقــم  )200١(١بشــأن أهــداف
التعلــيم والغايــة  5-4مــن أهــداف التن يــة املســتدامة املتعلقــة ابلقضــاع علــى التفــاوت بــة
اجلنسة التعليم وض ان تكا ﺆ رص الوصو" إىل يع مستو ت التعلـيم والتـدريب املهـين
للفئ ــات الض ــعيفةحت وتُــذ ر بتوص ــياهتا الس ــابقة (انظ ــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفق ــرة )60حت
توصي الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)

التعجيل ابعت اد مشرو سياسة الن اع

مرحلة الطفولة املهلكرة؛

(ا) ز دة ــرص التســجيل ابملدرســةحت وذلــك ابلتغلــب علــى العقهلــات املوجــودة
أمــام األطفــا" ﻏــري امللت قــة ابملدرســةحت بطــرق منهــا إلغــاع الرســوم املفروضــة علــى اللــوازم
املدرسيةحت والقضاع على ممارسة د ع الرماورت لل سﺆولة عن قطا التعليم لضـ ان تسـجيل
األطفــا"حت وتــو ري عــدد أ ــرب مــن املــدارك الثانويــة املنــاطق الريفيــةحت ووضــع اس ـرتاتيجيات
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تعلي يــة بديلــةحت مبــا ذلـك مــن ــال" منــاهص دراســية مالئ ــة مللتلــف الســياقاتحت وإذ ــاع
وعي اءابع بقي ة التعليم؛
(ج) وضــع حلــو" مســتدامةحت مبــا يهــا التعجيــل ابملوا قــة علــى مشــرو السياســة
املتعلقــة بتــدريب املدرســةحت و ســة إدارة املــداركحت وتــو ري اإلم ـراف الــداعم لل درســةحت
واعت اد اسرتاتيجيات لت فيز املدرسة واالحتفاظ هبم املناطق الريفيةحت ومعاجلة األسـهلاع
اجلذرية لتسرع األطفا" من املدرسة مثل العنف القائم على نو اجلـنس املدرسـةحت وزوا
األطفـ ــا"حت ومحـ ــل املراهقـ ــاتحت وضـ ــعف اإلعـ ــداد لاللت ـ ــاق ابملدرسـ ــةحت ونقـ ــص املدرسـ ــة
واملدرســاتحت وضــعف جــودة التعل ـيمحت وعــدم احلصــو" علــى اللــوازم التعلي يــةحت واال تقــار إىل
امليا والصرف الص يحت واال تظاظ املدارك؛
( ) ض ان ختصيص موارد بشرية وتقنية ومالية ا ية لنظام التعليمحت ال سي ا
املناطق الريفيةحت لصا تيات وأطفا" الهلدو الرحل الدولة الطرف

حاع -تــدابري احل ايــة اخلاصــة (امل ـواد  22و ٣0و ٣2و ٣٣و ٣5و ٣6و( ٣7ع)(-د)حت
و)40-٣8
االستغال" االقتصاديحت مبا

ذلك ع ل األطفا"

 -٣٥تالحــل اللجنــة اعت ــاد القــانون األساســي  ١4،٣بشــأن اجل ـرائم الكامنــة ﻏســل
األمـوا" لعــام  20١4الـذي حيظــر اســتلدام ع ـل األطفــا" ويقضــي إبنشـاع مكتــب املفــت
العــام للع ــلحت واملرســوم الرمســي رقــم ١7،٣0ال ـذي حــدد قائ ــة بـ ـعدد  57ئــة مــن املهــن
واألنش ـطة اخلطــرية الــيت ُحيظــر علــى األطفــا" الع ــل يهــاحت لكنهــا تشــعر ابلقلــق ألن ع ــل
األطفــا" ال يـزا" منتشــرا علــى نطــاق واســع الدولــة الطــرفحت ال ســي ا املنــاطق الريفيــة
وإذ تشري اللجنة إىل توصياهتا السـابقة (انظـر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقـرة )66حت توصـي
الدولة الطرف مبا يلي:
ز دة تعزيــز اليا ــل واءليــات املﺆسســية حل ايــة األطفــا" مــن االســتغال"
(أ)
االقتصاديحت مبا ذلك أسوأ أمكا" ع ل األطفا"؛
(ا) تسجيل حاالت ع الة األطفا" بطريقة منهجيةحت ال سي ا الع ل
طرةحت و القطا ﻏري الر ي؛

روف

(ج) بنــاع قــدرات مفتشــي الع ــلحت وختصــيص املــوارد املناســهلة لع ليــات تفتــي
أما ن الع ل وز دة عدد ع ليات التفتي هذ حت وتقدمي امللالفة إىل العدالة؛
( ) إذ اع وعي الناك بع الة األطفا" وطابعهـا االسـتغاليل وعواقهلـهحت ومكا ـة
التصورات اليت يُراد هبا تقدمي األطفا" على أهنم أصو" مدرة للد ل؛
(هر) ز دة مشار ة اجلهات الدولية املاحنة والو االتحت ومنظ ات اجملت ع املـدينحت
وقطا األع ا" مكا ة ع ل األطفا" واستغاللم اقتصاد احت ال سي ا األطفا" احملرومون
والفتيات واألطفا" املرتهلطة أوضاعهم ابلشوار حت واأليتام واألطفـا" املتورطـون امللـدرات
وسوع استع ا" العقاقري الذين هم عرضة خلطر املشار ة أسوأ أمكا" ع الة األطفا"؛
(ىل)
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(ز) ز دة ع ـ ــدد األ ص ـ ــائية االجت ـ ــاعية لتعزي ـ ــز دي ـ ــد ه ـ ــو ت األطف ـ ــا"
املنلرطة ع ل األطفا"حت وتو ري دمات منتظ ة إلعادة أتهيلهم؛
(ح) الت ـ ــاك املسـ ــاعدة التقنيـ ــة ي ـ ــا يتعلـ ــق ابلتوصـ ــيات ال ـ ـواردة الفق ـ ـرات
الفرعية (أ)(-ز) أعـال مـن الـربانمص الـدويل للقضـاع علـى ع ـل األطفـا" التـابع ملنظ ـة الع ـل
الدولية
األطفا" املرتهلطة أوضاعهم ابلشوار
 -٣٦تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم  )20١7(2١بشأن األطفا" املرتهلطة أوضـاعهم
ابلشوار حت و ث الدولة الطرف على ما يلي:
تقييم عدد األطفـا" املرتهلطـة أوضـاعهم ابلشـوار حت وإجـراع دراسـات ملعر ـة
(أ)
األســهلاع اجلذريــة للعــدد الكهلــري لــﺆالع األطفــا"حت والع ــل علــى وضــع اس ـرتاتيجية مــاملةحت
يشارل يها األطفا"حت ملعاجلة هذ األسهلاع هبدف احلد من هذ الظاهرة ومنعها؛
(ا) تزوي ـ ــد األطف ـ ــا" املرتهلط ـ ــة أوض ـ ــاعهم ابلش ـ ــوار ابخل ـ ــدمات االجت اعي ـ ــة
والص ية وابلتعليم والسكن؛
(ج) تيس ــري إع ــادة إدم ــاجهم أس ــرهم أو إي ــداعهم مرا ــز الرعاي ــة الهلديل ــة
ل طفا" املرتهلطة أوضاعهم ابلشوار حت مع مراعاة االحرتام التـام ملصـاحلهم الفضـلىحت وإعطـاع
االعتهلار الواجب ألع ارهم ووجهات نظرهم
إدارة قضاع األحداث
 -٣٧لحررب ة يف ر إجرلةذةج ة إىل ر ة طررلف ة لةر ر افر سر ةمل رؤىل ةل يئ ر رر ١٢
 ١4عير ريً ،ىل ق ر م نظرري قض رريذ ةأل ل رريل ف رري ،ىلةملش رلىل ة ت رليا يف سرري ىل ي ررل ةمل رريا
رريا ل ر ة صرريي عيفررى ة قيصرلي  ،ىلة تررإايب ة ررذ يقإررره ةملع ررإ
ة رري قضرريذ ةألحررإةث
يفإاةسريج ة قضرريئ شرأن ةلميير ة قضرريئ لقر ل ةأل لريل ررإعم رر ة ن رف .ىلرر
ةر
ررد ،ر رزةل ة يف ر ر ش ررعل اب قيف ررق ألن نظ رري قض رريذ ةألح ررإةث ي طا ررق عيف ررى ةأل ل رريل
ىلن  ١٦عير ر ريً ،ىلألن ةأل ل رريل ي ررياج حميفظ ر ر ةن ررإة يزة ر ر ن ةثيف ر ر ن أر رري ةحمل رريكم ة تإةئ ر ر
ة قيف م ر ع ر ض حمرريكم ةألحررإةث ،ىلألن ةأل لرريل يرريكم ن أح رريانً ابعتاررياهم اب غ ر  ،ىل جررإ
ررإةئل ع ر ة حت رريز ،ىليظررل ةأل لرريل اه ر ةحت رريز ة شررل أىل ة حت رريز ة رري ق يفمحيكم ر
لر ررتةج ييفر ر  ،أىل ُيت ر رزىلن أىل ي ر ر ن رر ر ة ا رري غ  ،ىلألن رلك ررز ع رري أته ررل ةألح ررإةث
ة إىل ر
ة إىل ة طلف يشتغالن اب كيرل ،ىلألن ح ةيل  9٥ةمل ر ةحملير
ةمل ي ل
ة طلف يرتكزىلن ة عيصم .
 -٣٨واللجنــة إذ تشــري إىل تعليقيهــا العــامة رقــم  )2007(١0بشــأن حقــوق الطفــل
قضــاع األحــداثحت ورقــم  )20١6(20بشــأن إع ــا" حقــوق الطفــل أ نــاع املراهقــةحت وتكــرر
توصــياهتا الســابقة (انظــر CRC/C/AGO/CO/2-4حت الفقــرة )74حت ــث الدولــة الطــرف علــى
جعــل نظــام قضــاع األحــداث يهــا متوا قـ ا ثامـ ا مــع معــايري االتفاقيــة واملعــايري األ ــررت ذات
الصلةحت وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)
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(ا) مواصــلة تشــجيع وتعزيــز التــدابري ﻏــري القضــائيةحت مثــل الت ويــل والوســاطةحت
وتقــدمي املشــورة إىل األطفــا" املته ــة جب ـرائم جنائيــةحت وحيث ــا أمكــنحت اســتلدام أحكــام ﻏــري
احتجازيـة ل طفــا"حت مثــل نظــام املراقهلـة أو اخلدمــة اجملت عيــةحت مبــا ذلـك إطــار واليــة جلنــة
الوصاية على القاصرين؛
(ج) ضـ ـ ـ ان ع ـ ــدم اللج ـ ــوع إىل االحتج ـ ــازحت مب ـ ــا ذل ـ ــك االحتج ـ ــاز الس ـ ــابق
لل ا ةحت إال الذ أ ري وألقصر مدة ممكنةحت ومراجعته دور ا هبدف إهنائـهحت وضـ ان عـدم
استلدامه اجلرائم الهلسيطة؛
( ) تسريع احملا ـات الـيت تشـ ل أطفـاالا لل ـد مـن ـرتات احتجـازهم السـابق
لل ا ةحت وض ان عدم احتجـازهم مـع الهلـالغةحت والت قـق مـن أن ـروف احتجـازهم ثتثـل
املعــايري الدولي ــةحت مبــا ذل ــك مــا يتعل ــق بت ــو ري بيئــة مأمون ــة وتراعــي احتياج ــات األطف ــا"حت
وتس ح لم ابلتواصل مع أ راد أسرهمحت واحلصو" على الغذاع واخلدمات الصـ ية والتعلـيمحت
مبا ذلك التدريب املهين؛
(هر) ض ـ ان تزويــد نظــام قضــاع األحــداث مبــوارد بش ـرية وتقنيــة وماليــة ا يــةحت
وتو ري التدريب املناسب للقضاة املتلصصة املعنية بنظر قضا األطفا"؛
(ىل) ض ان حصو" األطفا" اجلاحنة مرحلة مهلكـرة مـن اإلجـراعات القانونيـة
وطوا" هذ اإلجراعات على مساعدة قانونية يقدمها لم مستقلون من أهل اال تصاص؛
(ز) مواصــلة الت ــاك املســاعدة التقنيــة ي ــا يتعلــق ابلتوصــيات ال ـواردة أعــال مــن
جهــات منهــا مفوضــية حقــوق اإلنســانحت واليونيســفحت ومكتــب األمــم املت ــدة املعــين ابمللــدرات
واجلراة

طاع -التصديق على الربوتو و" اال تياري لالتفاقية املتعلق إبجراع تقدمي الهلالﻏات
 -٣9توصي اللجنة الدولة الطرفحت تو يا لـز دة تعزيـز إع ـا" حقـوق الطفـلحت ابلتصـديق
على الربوتو و" اال تياري لالتفاقية املتعلق إبجراع تقدمي الهلالﻏات

ع -التصديق على الصكول الدولية حلقوق اإلنسان
 -4٠توصــي اللجنــة الدولــة الطــرفحت تو ي ـا لــز دة تعزيــز إع ــا" حقــوق الطفــلحت ابلنظــر
التصديق على الصكول األساسية حلقوق اإلنسان اليت تصهلح طر ا يها بعد:

االتفاقيــة الدوليــة للقضــاع علــى يــع أمــكا" الت ييــز العنصــري (املوقعــة
(أ)
 24أيلو"،سهلت رب )20١٣؛

(ا) الربوتو و" اال تياري الثاين املل ق ابلعهـد الـدويل اخلـاص ابحلقـوق املدنيـة
والسياسيةحت الادف إىل إلغاع عقوبة اإلعدام (املوقع  24أيلو"،سهلت رب )20١٣؛
(ج) الربوتو ــو" اال تيــاري املل ــق ابلعهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق االقتصــادية
واالجت اعية والثقا ية (املوقع  24أيلو"،سهلت رب )20١٣؛
( ) اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وﻏــري مــن ضــروع املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنسانية أو املهينة (املوقعة  24أيلو"،سهلت رب )20١٣؛
18

GE.18-10558

CRC/C/AGO/CO/5-7

(هر) الربوتو و" اال تياري التفاقية مناهضة التعذيب وﻏري من ضروع املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (املوقع  24أيلو"،سهلت رب )20١٣؛
(ىل)

االتفاقية الدولية حل اية حقوق يع الع ا" املهاجرين وأ راد أسرهم؛

(ز) االتفاقيــة الدوليــة حل ايــة يــع األمــلاص مــن اال تفــاع القســري (املوقعــة
 24أيلو"،سهلت رب )20١٣

اف -التعاون مع اليئات اإلقلي ية
 -4١توصي اللجنة الدولة الطرف ابلتعاون مع جلنة اخلرباع األ ريقية املعنية حبقوق الطفل
ور اهه التابعة لال اد األ ريقي على تنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل وﻏريهـا مـن صـكول حقـوق
اإلنسانحت سواع الدولة الطرف أو دو" أ ررت أعضاع اال اد األ ريقي

رابعا -التنفيذ واإلبالغ
ألف -املتابعة والنشر
 -4٢توصي اللجنـة الدولـة الطـرف ابختـاذ يـع التـدابري املالئ ـة لضـ ان التنفيـذ الكامـل
للتوصيات الواردة هذ املالحظات اخلتامية وتوصـي اللجنـة أيضـا إباتحـة التقريـر اجلـامع
للتق ــارير الدوري ــة م ــن اخل ــامس إىل الس ــابعحت وال ــردود الكتابي ــة عل ــى قائ ــة املس ــائلحت وه ــذ
املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بلغات الهللد

ابع -التقرير املقهلل
 -4٣تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم تقريرهــا الــدوري الثــامن حبلــو"  ٣ــانون
الثاين،ينـاير  202٣وأن تــدر يــه معلومــات عــن متابعـة هــذ املالحظــات اخلتاميــة وينهلغــي
أن اتثــل التقريــر لل هلــادئ التوجيهيــة املنســقة لتقــدمي التقــارير اخلاصــة مبعاهــدة بعينهــاحت الــيت
اعت دهتا اللجنة  ٣١انون الثاين،يناير )CRC/C/58/Rev.3( 20١4حت وينهلغي أال يتجاوز
عــدد ل اتــه  2١ 200ل ــة (انظــر ق ـرار اجل عيــة العامــة 268،68حت الفقــرة  )١6و
حا" جتـاوز عـدد ل ـات التقريـر املقـدم احلـد األقصـى املنصـوص عليـهحت سـيُطلب إىل الدولـة
الطــرف أن تقلــص حج ــه ع ـالا ابلق ـرار الســالف الــذ ر وإذا تعــذر علــى الدولــة الطــرف
مراجعة التقرير وإعادة تقداهحت لن اكن ض ان تر ته ي تنظر يه هيئة املعاهدة
 -44وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل تقـدمي و يقـة أساسـية حمد ـةحت ال يتجـاوز عـدد
ل اهت ــا  42 400ل ــةحت و قـ ـ ا ملتطلهل ــات الو يق ــة األساس ــية املوح ــدة ال ــواردة املهل ــادئ
التوجيهيـة املنســقة لتقــدمي التقـارير مبوجــب املعاهــدات الدوليــة حلقـوق اإلنســانحت مبــا ذلــك
املهل ــادئ التوجيهي ــة لتق ــدمي و يق ــة أساس ــية موح ــدة وواثئ ــق اص ــة مبعاه ــدات بعينه ــا (انظ ــر
HRI/GEN/2/Rev.6حت الفصل األو") والفقرة  ١6من قرار اجل عية العامة 268،68
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