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اتفاقية حقوق الطفل

المالحظاا التاااةياة ن اااااااا ا
رالسادس لكرراتيا*

الاقرير الجااة لتاقريرين الاوريي ن التااة

أرلا -ةقوةة
-1

و2609

()2

نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسا ااا

لكرواتيا

()1

في جلسا ااتي ا 2608

المعقو تين في  19و 20أيار/مايو  ،2022واعتمدت هذه المالحظات الختامية في جلس ا ا ا اات ا 2630

المعقو ة في  3حزيران/يونيه .2022
-2

وتربحا

اللجناة قتقادي التقرير الجاامع للتقريرين الادوريين الخاامس والس ا ا ا ا ا ا ااا

للادولاة ال ر (،)3

بموج اإلجراء المبس ا ا اام لتقدي التقارير ،وهو ما أتاح ف ماً أفضا ا ا ا لوالة حقو ال ل في الدولة ال ر .
وتعرب اللجن ااة عن تق ااديره ااا للووار اليبن ااء ال ااذد ار مع وف ااد ال اادول ااة ال ر الر يع المسا ا ا ا ا ا ااتو والمتع ااد

الق اعات.

الاقوم الذي أحرزته
ثاني ا -تواب ر الماانعة الاي ا ّتتذتها الورلة الطرف ر ّ
-3

تربحا

اللجنااة بااالتقاادذ الااذد أحردتااه الاادولااة ال ر في المجااا ت المختللااة ،بمااا في كلااج الج و

المدخلة على قانون األسارة ،وقانون الرعاية ا جتماعية ،وقانون
التشارييية المتعد ة الميذولة مث التعديالت
َ
الرعاية الواضا ا ا ا اانة ،وقانون عالوة ال ل  ،وقانون اسا ا ا ا ااتوقاقات األمومة والوالدين ،والقانون الجنائي وقانون
الومااايااة من العن

العااائلي؛ واعتمااا قااانون تنليااذ ا تلاااةيااة المتعلقااة باالجوانا

الماادنيااة لالخت ااا

لألطلال في عاذ  ،2019والتص ا ا ا اديق على اتلاةية مجلس أوروبا للوقاية من العن

الاادولي

ض ا ا ا ااد النس ا ا ا اااء والعن

العائلي ومكافوت ما (اتلاةية اس ا ا ا ا نيول) في عاذ  2018واعتما ا سا ا ا ااتراتيجية الوطنية للوماية من العن

العاائلي لللترة  .2022-2017كماا تالح اللجناة مع التقادير التصا ا ا ا ا ا ااديق في عااذ  2017على اليروتوكول

ا ختيارد تلاةية حقو ال ل المتعلق بإجراء تقدي اليالغات.

*

اعتمدت ا اللجنة في ورت ا التاسعة عشرة ( 3أيار/مايو  3 -حزيران/يونيه .)2022

( )1

الوثيقة .CRC/C/HRV/5-6

( )2

انظر الوثيقة  CRC/C/SR.2608والوثيقة .2609

( )3
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ثالث ا -دراعي القتق الرئيسية رالاوصيا
تاذ بكر اللجناة الادولاة ال ر بعادذ قااقلياة جميع الوقو المنصا ا ا ا ا ا ااول علي اا في ا تلااةياة للتجزئاة
-4
توجه
وبتراب ا ،وتؤبكد على أهمية جميع التوصا ا اايات الوار ة في هذه المالحظات الختامية .وتو اللجنة أن ب
انتباه الدولة ال ر إلى التوص اايات المتعلقة بالمجا ت التالية التي يج

اتخاك تداقير عاجلة بش ااعن ا عدذ

التمييز (اللقرة )16؛ وإسا ا اااءة المعاملة واإلهمال (اللقرة )25؛ واألطلال كوو اإلعاقة (اللقرة )31؛ والصا ا ااوة
والخدمات الصاوية (اللقرة )33؛ والتعلي  ،بما في كلج التدري
قضاء األطلال (اللقرة .)45

والتوجيه الم نيان (اللقرة )39؛ وإ ارة شاؤون

-5
رتوصاااااااااي التج اة نا تكفال الاورلاة الطرف ،في جمي أنحاا اللتاو ،إعماا حقوق اطففاا رفقا ا
لالتفاقية راللررتوكو الخايايي ن ا ا اااااا ار اطففا في الم ازعا المساااتحة راللررتوكو الخايايي
ن ا

بي اطففا راتاالال اطففا في البلا رفي المواد اإلناحية ،رذلك في جمي ةراحل عمتية ت ف ذ

خطة الا مية المساااااااااواةة لعام  .2030رتحث التج ة الورلة الطرف عتى ضااااااااما الم ااااااااايكة المجوية
لألففا في تصاااااميف رت ف ذ الساااااياتاااااا راللراة الهادفة إلى تحق ق جمي أهواف الا مية المسااااااواةة

الا  17فيما ياعتق ناطففا .

ألف -تواب ر الا ف ذ العاةة (المواد  ،4ر ،42ر))6(44
الا ريعا
ب ماا تالح التج اة العمال الا اااااااااريعي الاذي اضاااااااااطتعاة ناه الاورلاة الطرف في عاو ةجاال ةن

-6

التفاقية ،فإنها توصي ن

تكفل الورلة الطرف اةاثالها الكاةل لالتفاقية ،نما في ذلك عن فريق تتصيص

ةوايد ن رية رتق ية رةالية كافية رتحس ن كل ةن المسا لة ن

حقوق اطففا ريصو هذه الحقوق.

السياتة العاةة رالتاراتيجية ال اةتاا
تر بّحا التج اة نااعامااد التطاة الوف ياة الجاوياو لحقوق الطفال لتفار  ،2026-2022رالتطاة
-7
الوف ياة لمااافحاة الفقر رالتاااااااااابعااد الجامااعي لتفار  ،2027-2021رالتطاة الوف ياة الجاوياو إلدةاا
جماعة الررةا لتفار  ،2027-2021رهي توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

تتصااايص ة يانيا ةحود ركافية لا ف ذ ريصاااو التااااراتيجيا رالتطع عتى جمي

(ب)

تطل ق ةؤااااا ا ار يفاه الطفل ،الموضااااااوعة في إفاي التاااااااراتيجية الوف ية لحقوق

المساويا ركذلك إلج ار تق يما لها لإلفاد ةن ذلك في ت ا ل الاوخال المساقلتية؛
الطفل ،ةن أجل يصو حقوق الطفل رال هوض بها.
الا س ق
-8

ب ما تالح التج ة أ الورلة الطرف قو أعاد إن اا ةجت

لألففا في اابافبفلراير 2021

ةاتف برصاااااااو ت ف ذ التفاقية ربا سااااا ا ق ت ف ذ الوثائق التااااااااراتيجية الوف ية الماعتقة ناطففا  ،فإنها

توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
ةجت

2

(أ)

اطففا الم

إج ار تق يف ةساااقل لمجت
حويث ا؛

اطففا السااابق نغية اإلفاد ة ه في ت ااا ل دري رعمل
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تيريو المجت

(ب)

نالستطة الكافية ،ربالموايد الب رية رالاق ية رالمالية الالزةة ،لا س ق

جمي اطن طة الماعتقة با ف ذ التفاقية عتى ال ُص ُعو القطاعية رالوف ية راإلقتيمية رالمحتية.
تتصيص الموايد

تر بّحا التج اة بوضااااااا ا ة يانياة الطفال  -توقعاا عاام  .2019رإذ تاذ ّبكر التج اة باعتيقهاا العاام
-9
يقف  )2016(19ن ااا ا عمتية الم ينة العاةة ةن أجل إعما حقوق الطفل ،فإنها توصاااااي نقيام الورلة
الطرف نما يتي:

زيااد تعييي الااواب ر الراةياة إلى ضااااااا اماا صااااااااارف اطةوا أث اا اطزةاا الماالياة

(أ)

رالقاصادية رحال الطوايئ ةثل الكوايث الطليعية رجائحة ف ررس كويرنا (كوف و)19-؛
ت ف ذ آلية لرصاااو رتق يف ةوف كفا

(ب)

عمتية رضا ا ةتصاااصاااا الم يانية المرصاااود

لا ف ذ التفاقية ،رخاصة ةن أجل اطففا الذين يعي و أرضاع حرةا رضعف.
جم الليانا
ترح
-10
بّ
نحمااياة الطفال

التج ة ناتااحواث قاعو بيانا "تاوكرا"" ( ،)SocSkrbالاي حسا ة الليانا الماعتقة
ركاذلاك بيااناا الحمااياة الجامااعياة لألففاا راطتااااااااار .رإذ تاذ ّبكر التج اة باعتيقهاا العاام

يقف  )2003(5ن ا ا

الاواب ر العاةة لا ف ذ التفاقية ،فإنها تكري توصا ا اها ن

تربع الورلة الطرف ب ن

نظف الليااناا المتاتفاة ربا تضااااااا ا نظااةاا ةاكااةالا لجم الليااناا فيماا ياعتق نااطاااااااا اتاال الاذين تقال
أعمايهف عن  18عاة ا ،ة تصاا ا يفها حساا ا العمر رالج راإلعاقة راإلقاةة راطصاااال اإلث ي رالقوةي
رالوض الجاماعي  -القاصادي رالوض ةن ح ث الهجر .
الرصو المساقل

إك ُتذ ّبكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2002(2ن ا
-11
اإلنسا  ،فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

دري المؤتاساا الوف ية المسااقتة لحقوق

ظف لمؤتاساة أة ن المظالف المع ي ناطففا  ،نما في ذلك
تعييي اإلفاي الا اريعي الم بّ

الارك ي عتى اتاااااقالل اها ،رخاصااااة عن فريق تعويل قانو أة ن المظالف المع ي ناطففا لعام ،2017

الذي ي ص عتى أ يفض المجت

ال يابي لتاقرير السا وي طة ن المظالف المع ي ناطففا قو يؤدي إلى

توجيه التهام المبار إلى أة ن المظالف؛
(ب)

المع ي ناطففا .

ضما الرصو رالا ف ذ رالماانعة عتى نحو راف لتاوصيا الصادي عن أة ن المظالف

ال ر رالاوعية رالاويي
َّ
المقوة ن إلى ضاباف ال ارفة ن ا
ترح التج ة نالاتصاص رالاويي الم هج ن
-12
ب ما بّ
الام ي ضو جماعة الررةا ،ركذلك إلى ةحاكف المقافعا  ،رةوظفي التوةا
اطففا  ،نما في ذلك ن

حقوق

الجاماعية رةوظفي الرعاية الجاماعية ،فإنها ت تف ط الورلة الطرف لف تاتذ تواب ر ة اتبة لضما

إتاحة المالحظا التااةية السااااانقة لتج ة عتى نطاق راتااا رضااااما ت ف ذها نالكاةل .رلذلك ،توصااااي
التج ة نقيام الورلة الطرف نما يتي:
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(أ)

تكثيف ال اااااااار الم هجي لالتفاقية رلتمالحظا التااةية لتج ة لوف عاةة الجمهوي

(")

ضاما أ ياو جمي المه ن العاةت ن ة اطففا رةن أجتهف ،ربتاصاة القضاا

رالمه ن العاةت ن ة اطففا رةن أجتهف ،رضما ت ف ذها؛

راطخصاائ و الجاماع و رةوظفو إنفاذ القانو رةوظفو الرعاية الصاحية رالمويتاو رةوظفو الهجر

رالتجو رالمه و رالموظفو العاةتو في جمي أااااا الرعاية اللويتة ركذلك في رتااائع اإلعالم ،قو

تتّقوا توييب ا إلياةي ا ن

حقوق الطفل.

الاعار ة المجام الموني
-13

تواصاااال الورلة الطرف تعييي جهودها الراةية إلى إااااا ار المجام الموني

توصااااي التج ة ن

رالم ظما اطخرف الاي تعمل ةن أجل اطففا رةعهف إاااا اراك ا ة هجي ا في رضااا ا الساااااياتاااااا رالتطع

راللراة الماعتقاة نحقوق الطفال رفي ت ف اذها ريصاااااااااوها رتق يمها ،رفي إعواد الاقاايير الوريية المقاوةة

إلى التج ة.

نا  -تعريف الطفل (الماد )1
-14

توصاي التج ة ن

توائف الورلة الطرف في ت اريعاتها الوف ية المصاطتحا المتاتفة المسااتوةة

لوصااااف الطفل ركذلك تعريف ةصااااطت" "الطفل" نما يامااااااى ة الماد  1ةن التفاقية .كما توصااااي ن

تتلي الورلة الطرف في ت ريعاتها جمي التاث ا ا الاي تسم" ناليرا در تن الثاة ة ع ر .

جيف -المبادئ العاةة (المواد  ،2ر ،3ر ،6ر)12
عوم الام ي
-15

تشعر اللجنة بقلق بالغ إداء ما يلي
(أ)

التمييز بوك الواقع ض ااد أطلال األقليات اإلثنية ،وخص ااوصا ااً ض ااد األطلال المنودرين

من أص ا ا ا ااول ص ا ا ا اربية ومن جماعة الروما ،واألطلال كود اإلعاقة ،واألطلال الم اجرين وملتمس ا ا ا ااي اللجوء

والالجئين ،وخاصة يما يتعلق بخدمات التعلي والرعاية الصوية؛
(ب)

التمييز والمضا ا ااايقة ضا ا ااد األطلال من المنتمين إلى المثليات والمثليين ومز وجي المي

الجنسي ومغايرد ال وية الجنسانية وحاملي صلات الجنسين في األوساط التعليمية.
-16

رتحث التج ة الورلة الطرف عتى القيام نما يتي:
(أ)

ضااااما الا ف ذ الكاةل لتقوان ن القائمة ذا الصااااتة الاي تحظر الام ي ،نما في ذلك

عن فريق تعييي حمال الاثقيف العاام لتاصاااااااااوي لتمواقف الجامااعياة الساااااااااتلياة تجااه أففاا اطقتيا

اإلث ية ،رخصااااوصاا ا ا أففا اطقتيا الصااااربية رأففا الررةا ،راطففا ذري اإلعاقة ،راطففا الالجئ ن
رالمهاجرين رةتامساي التجو  ،راطففا ةن المثتيا رالمثت ن رةيدرجي الم ل الج ساي رةلايري الهوية
الج سانية رحاةتي صفا الج س ن؛
(ب)

الرصااو المسااامر لا ف ذ رت ث ر التطة الوف ية لماافحة الام ي لتفار 2022-2017

(ج)

قضااايا الام ي رالاعص ا رخطا"

راللرناة الوف ي لحماية رتعييي حقوق اإلنسا لتفار 2024-2019؛
القيام عتى نحو ة هجي نالاوعية رالاثقيف ن ا

الكراهية ضاااااو اطففا الم ام ن إلى اطقتيا اإلث ية ،راطففا الالجئ ن رةتامساااااي التجو رالمهاجرين،
4
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راطففااا ذري اإلعاااقااة ،راطففااا ةن المثتيااا رالمثت ن رةيدرجي الم اال الج ساااااااااي رةلااايري الهويااة
الج سانية رحاةتي صفا الج س ن؛
()

ضااااما الاويي الم هجي ن اا ا

رةن أجتهف ،رت ظيف فصو إلياةية ن

الحماية ةن الام ي لتمه ن العاةت ن ة اطففا

الاساة" رعوم الام ي رالا وع في الم اه المويتية.

ةصال" الطفل الفضتى
تااذ ّبكر التج ااة باعتيقهااا العااام يقف  )2013(14ن اااااااااا
-17
لمصالحه الفضتى ،رتوصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

حق الطفاال في إيال العاباااي اطر

الاطل ق الماساااق لحق الطفل في جعل ةصاااالحه الفضاااتى اعابا اي يئيساااي ا في جمي

اإلج ار ا الا ااااااريعية راإلدايية رالقضااااااائية رجمي الق ار اي الماعتقة ناطففا  ،نما في ذلك في تااااااياق

الم ازعا الماعتقة نالحضاااااانة ،رع و إيواع اطففا المهاجرين رالالجئ ن غ ر المصاااااحوب ن بذريهف في

ةؤتاااساااا ؛ رفيما ياعتق ناطففا المصا اَّ ف ن عتى أنهف يعانو ةن ة ااااكل تاااتوكية راطففا ضاااحايا
الجرائف رال ااهود عت ها ،ركذلك في جمي السااياتااا راللراة رالم ااايي ذا الصااتة ناطففا رالاي لها
ت ث ر عت هف؛

(ب)

رضااا ا إج ار ا رةعاي ر لاوف ر الاويي رالاوجيه الم هج ن لجمي المه ن المع ن

نغية تق يف رتحويو ةصااااال" الطفل الفضااااتى في كل ةجا  ،رخاصااااة فيما ياعتق ن رضاااااع الاعتيف راإلعاقة
رالرعاية اللويتة رالهجر رالتجو رالعوالة ،رإعطا هذا الملوأ الوز الواج بوصفه اعابا اي يئيسيا؛
(ج)

إيجااااد عمتياااا

إلياةياااة إلج ار تق يماااا

ةسااااااااابقاااة رلحقاااة لااا ث ر جمي القوان ن

رالسياتا الماصتة ناطففا عتى إعما حق الطفل في جعل ةصالحه الفضتى هي العاباي اطر .
الحق في الحيا رالبقا رال مو

ترح التج ة باعويال عام  2019لقانو السااااااااالةة المرريية عتى الطرق الهادفة إلى
-18
ب ما بّ
تحس ن السالةة عتى الطرق رثقافة المرري ،فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

ت ف ذ تواب ر إضاافية لم

حوادث المرري ،نما في ذلك براة تعتيمية إضاافية ن ا

الساااااالةة عتى الطرق رالوقاية ةن الحوادث في جمي الم اه المويتاااااية ،رت ظيف حمال عاةة ليياد

الوعي المرريي لوف اطففا رالوالوين رالمويت ا ن رالجمهوي ن ااال عام ،راإلنفاذ الصااايم لقوان ن حركة
المرري ذا الصتة ،نما في ذلك ةا ياعتق ناتاتوام الهواتف المحمولة رصتاها نالحوادث؛
(ب)

ضااااااااما الجم الم هجي لتليانا نغية تق يف اتجاها حوادث المرري عتى الطرق،

نما في ذلك أتبابها رةا يرتبع بها ةن أةراض ررفيا ناجمة عن حوادث المرري.
احارام آ اي الطفل
تذ ّبكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2009(12ن
-19
الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

حق الطفل في التاماع إليه ،رتوصي نقيام

تعييي ة ااايكة اطففا ة ااايكة ةجوية َّ
رةعيز  ،رخصااوص ا ا اطففا الذين يعي ااو

في أرضاااع تاسااف نالاهميل رالحرةا  ،داخل اطتاار رالمجامعا المحتية رالموايس راطرتاااف اطخرف،
رإا ار اطففا في ص

GE.22-09823
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(ب)

الماعتقة ناطففا ؛

ضاااااما أ تااح بتلة ة اتااااابة لتطفل المعتوةا التاصاااااة نالقوان ن رالساااااياتاااااا

(ج)

زياد تعييي رتوعيف ااااااباة المساااااا اااااايين ال ااااابا" طة ن المظالف المع ي ناطففا

()

تعييي الاواب ر الراةية إلى ضاااااااما تتقي المه ن العاةت ن ة اطففا رةن أجتهف،

رت ف ذ آليا يصو رةسا لة فيما ياعتق نم ايكة اطففا ؛

التااماع إلى آ اي اطففا ،

نمن ف هف المه و المسااقلت و  ،الاويي الم اتا نصاوي ة هجية ن ا
رأخذ آ اي اطففا في الحسبا في جمي الق ار اي الاي تؤثر عت هف.

دا  -الحقوق رالحريا المونية (المواد  8-7ر)17-13
التف رالج سية
-20

إك تحيع التج ة عتم ا ناللاية  9-16ةن أهواف الا مية المساااواةة ،فإنها توصااي نقيام الورلة

الطرف نما يتي:
(أ)

ضااااااااما عوم رجود عقبا قانونية رإدايية أةام حصااااااااو الموال و عتى الج سااااااااية

الكرراتياة نعاو رلدتهف في الم ي رتا ك او الولد عتى اإلنارناة نااتااااااااااتاوام تطل ق الموافن اإل لكاررني

( ،)E-Citizen applicationنما في ذلك في حالة اطففا الم ام ن إلى أقتيا ؛
ةجت

(ب)

ال ظر في الاصااااويق عتى التفاقية اطريربية ن اا ا

أريربا لعام  2009ن

تج

الج سااااية لعام  1997راتفاقية

رقوع حال انعوام الج سية في تياق خالفة الور .

الحصو عتى المعتوةا الم اتبة
القصااار في رتااااائع اإلعالم اإللكاررنية
-21
ترح التج ة ناعاماد المرتااااوم الماعتق نحماية َّ
ب ما بّ
ربوضا الاوصاايا الماعتقة نحماية اطففا رالتاااتوام الةن لتوتااائع اإللكاررنية ،فإنها ت تااف لكو

الم يانية المتصاااااصاااااة لإلناا الاتفييوني الذي يركي عتى اطففا قو خضاااااعة لمييو ةن الات يض في

عام  ،2018رتوصي ن

تضمن الورلة الطرف ةا يتي:

(أ)

توافر ةوايد كافية لتلراة الاتفييونية الج و لألففا  ،نمن في ذلك اطففا الم امو

(ب)

اطخاذ نم ااه إلياةياة اااااااااااةتاة لكسااااااا ا المعرفاة اإلعالةياة في الماوايس ،ة إيجااد

إلى جماعا اطقتيا راطففا الذين يعانو ةن إعاقا نصرية رتمعية؛

ةحاوف ة ااتااااااا ا يلطي كي ياة ةعاالجاة المحاوف الضااااااااااي نااطففاا  ،ركاذلاك فيماا ياعتق نااطخبااي اليائفاة
رخطا" الكراهية؛
(ج)

إيجاد آليا ااااااااارف فعالة لحماية اطففا ةن المحاوف اإلعالةي الضاااااااي ،نما في

ذلاك المواد اإلنااحياة ،راإلعال ناا الماعتقاة ناالمواد الكحولياة رالمقااةر رالم اره اة ،رتحاوياو رتطل ق العقوبا

الم اتبة ضو المتالف ن.
الحق في التصوصية

إذ تذ ّبكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2021(25ن ا
-22
فإنها توصاي ن تضا الورلة الطرف أنظمة رتاياتاا حماية لكي تقوم جمي رتاائع اإلعالم الاقت وية

حقوق الطفل فيما ياعتق نالل ئة الرقمية،
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رقطاع اطعما في الل ئة الرقمية نحماية خصااوصااية اطففا  ،رب
هذه القضية.

اطففا رالوالوين ،ن

ت ظف حمال توعية ،رل تاايما لوف

ها  -الع ف ضو اطففا (المواد  ،19ر ،)3(24ر ،)2(28ر ،34ر(37أ) ،ر)39
العقوبة اللونية
إذ تذ ّبكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2006(8ن اا
-23
الطرف نما يتي:

العقوبة اللونية ،فإنها توصااي نقيام الورلة

(أ)

الحظر الصاري" قانون ا لجمي أاااا الع ف ضاو اطففا  ،نما ي امل العقوبة اللونية،

(ب)

ت جي اطااا اإليجابية رغ ر الع يفة رالا ايكية لاربية اطففا رتهذب هف؛

(ج)

ت ظيف حمال توعياة ربراة تثقيف في تربياة اطففاا لتوالاوين رالمه ن العااةت ن

في جمي السياقا  ،نما في ذلك داخل اطتر ؛

ة اطففا رةن أجتهف نقصااااو الارري لال ر المواقف ،داخل اطتاااار رالمجام المحتي ،نغية القضاااا
عتى العقوبة اللونية.

الع ف ،نما في ذلك إتا

المعاةتة رالعاوا الج سي رالع ف عتى اإلنارنة

تربح اللجنة باعتما ا سا ااتراتيجية الوطنية الرابعة للوماية من العن
-24
وغيرها من المبا رات ،ولكن ا تزال تشعر بقلق بالغ إداء ما يلي
(أ)

العائلي لللترة 2022-2017

ا فتقار إلى سياسة شاملة بشعن حماية األطلال من العن ؛

(ب)

المسا ااتويات المرتلعة للعن

(ج)

المس ا ااتو المرتلع للعن

()

استمرار ممارسة التنمر ،بما في كلج على اإلنترنت ،وقلة اإلقالغ عن ا؛

المائة من جميع حا ت العن

ضد األطلال؛

ضا ااد األطلال ،وخاصا ااة العن

العائلي الذد يمث  84في

في األوس ا اااط التعليمية ،الذد يرتكبه األقران والبالغون ،والذد

َّ
المود ة في حا ت العن
يرجع أيضاً إلى التنليذ غير الكافي ليروتوكول اإلجراءات

يما قين األطلال؛

لألطلال ضوايا جميع أشكال العن ؛

(ها)

عدذ وجو ع كا

(و)

عدذ اإلقالغ عن حا ت ا سا ااتغالل وا عتداء الجنسا اايين ،بما في كلج على اإلنترنت،

بصر النظر عن المعلومات اإلحصائية.
-25

رإذ ّب
تذكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2011(13ن اااااااا

الع ف رباعتيقها العام يقف  )2021(25ن ااااا ا

حق الطفل في الاحري ةن جمي أااااااااااا

حقوق الطفل فيما ياعتق نالل ئة الرقمية ،ركذلك اللاية 2-16

تحث الورلة الطرف عتى القيام نما يتي:
ةن أهواف الا مية المساواةة ،فإنها ّ

جمي أااااا الع ف ضااو اطففا

(أ)

صااياغة تااياتااة ااااةتة ،نم ااايكة اطففا  ،لم

(ب)

تعييي براة الاوعية رالاثقيف  -نما في ذلك حمال الاوعية رالاثقيف  -نم ااايكة

رةاافحاها ريصااااوها ،نما ي اااامل الع ف العائتي رالا ّمر رالتااااالال رالعاوا الج ساا ا ن ،نما في ذلك
عتى اإلنارنة؛
ةن اطففا  ،ةن أجل صياغة اتاراتيجية ااةتة لم

GE.22-09823
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(ج)

ضااما رجود تااياتااا ااااةتة ،راتاااحواث ةعاي ر رعمتيا ةسااا لة لم

()

تعييي الاواب ر الراةية إلى القضاااا عتى جمي أاااااا الع ف ضاااو اطففا  ،رخاصاااة

الج سي عتى اطففا راتالاللهف في ص اعة السفر رالسياحة؛
الع ف الم يلي؛

العاوا

الع ف في اطرتاااااف الاعتيمية؛

(ها)

اتتاذ تواب ر فعالة عتى صااااع و الورلة ن تاااارها لم

(و)

ضااااما اإلبال نصاااافة عاجتة عن جمي حال العاوا عتى اطففا  ،نما في ذلك

ظمي إلى المرافق الاعتيمياة ةن أجال الا ف اذ الكااةال للررتوكو
رعتى رجاه التصاااااااااول ،تقاويف دعف ُن ُ
المحود في حال الع ف فيما ب ن اطففا رلاحق ق تل ر تتوكي لوف الاالة ذ ر ّب
َّ
المويت ن؛
اإلج ار ا

العااوا الج ساااااااااي رالا ّمر رالع ف عتى اإلنارناة ،رالاحق ق ف هاا نصااااااا افاة عااجتاة ،نااتبااع نه ةالئف
لألففاا رةاعاود القطااعاا بهاوف تج ا إعااد إياذا الطفال ،رةقااضاااااااااا الج اا رةعااقلاهف عتى ال حو

الواج  ،رتقويف تعويضا إلى الضحايا ،عتى ال حو الم ات ؛
(د)

تعييي الااوعف المالئف لألففااا رال ااااااااااااةاال ،نمااا في ذلااك العال الااذي يركي عتى

(ح)

ال ظر ،كإج ار قياتاي ،إلى قلو الاساج ال السامعية-البصارية ل اهاد الطفل عتى

(ط)

توف ر تمويل ةسااوام لتوةا خع نجو الطفل رضاما توافر هذه التوةا رتارياها

الصوةا  ،ةن أجل اطففا ضحايا جمي أااا الع ف نصرف ال ظر عن ةاا إقاةاهف؛
أنها الول ل الرئيسي ،يت ها اتاجوا" ال هود بور ت خ ر في ةرافق ةالئمة لألففا ؛
رةال ةاها لألففا رفعال اها.
الممايتا الضاي
-26

توصي التج ة نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

تعييي براة الاوعية ال ااةتة ن ا

الممايتاا الثقافية رالاقت وية الضااي الاي تويف

زرا اطففا  ،رخاصاااااة في أرتااااااف جماعة الررةا ،رآثاي زرا اطففا عتى الصاااااحة رالعافية اللونية
رالعقتياة لتفاياا  ،رتو َّجاه هاذه اللراة إلى اطتااااااااار رالمجامعاا المحتياة رالساااااااااتطاا المحتياة راليعماا
الوي ن رالقضا  ،ة إيال اهامام خال لتفئا الضعيفة؛
(ب)

ضاما عوم إخضااع اطففا حاةتي صافا الج سا ن لتعال الطلي أر الجراحي غ ر

(ج)

الاحق ق في حوادث العال الجراحي رغ ره ةن صاااااااوي العال الطلي لألففا حاةتي

الضرريي ،نما يامااى ة حقوق الطفل في السالةة اللونية رالتاقاللية الجسوية رتقرير المص ر؛

صاااافا الج ساا ا ن در ةوافقة ةسااااا ر  ،رتقويف الجلر إلى ضااااحايا هذا العال  ،نما في ذلك الاعويض
الم ات .

رار -الل ئة اطتاااااااارية رالرعاية اللويتة (المواد  ،5ر ،11-9ر ،)2(-)1(18ر ،21-20ر،25
ر))4(27

الل ئة اطترية
-27

8

توصي التج ة نقيام الورلة الطرف نما يتي:

GE.22-09823

CRC/C/HRV/CO/5-6

(أ)

تعييي نظام المحاكف عن فريق ضااما أ ياو لكل ةحامة قضااا ةاتصااصااو في

(ب)

اتاااااحواث نظام ااااااةل لتتوةا الجاماعية عتى جمي المساااااويا يلطي كالا ةن

المويب ن ن
قضايا اطتر  ،توعمهف ةجموعة ةن التل ار
َّ

قانو اطتر ؛

التوةا ال ااااةتة لتجمي رالتوةا الماتصاااصاااة لألتااار راطففا  ،رتوتاااي نطاق التوةا المجامعية
راطتااارية لألففا راطتااار المعرضاا ن لتتطر ،رخاصاااة في الم افق الماتتفة رالم افق الري ية ،نما في

ذلك عن فريق المراكي اطُترية الم
(ج)

داخل ةراكي الرعاية الجاماعية؛

تيريو ةراكي الرعاية الجاماعية نالوعف الب ااااااااري رالمالي رالاق ي الكافي نغية تقويف

خوةا عالية الجود نفعالية رت ار الحال نافا

أرضاع ه ة؛
()

فيما يتص اطففا راطتااااااار الذين يعي اااااااو في

رضااااااا ا إفاااي ت ظيمي لتاعاااقااو التااايجي ة ةقااوةي التااوةااا

الجاماااعيااة غ ر

الحاوة ن ةن أجل اطففا راطتااااار المعرضاااا ن لتتطر ،ي ااااامل آليا الاق يف رالرصاااااو رةراقبة الجود
فضالا عن ةتصصا ة يانية لتوةا ةحود ؛

اطبوي؛

(ها)

تعييي الاواب ر الا ااريعية رالسااياتاااتية الراةية إلى ت ااجي النا عتى القيام بوريهف

(و)

الرعااايااة الوالااويااة؛

تعييي براة دعف الوالااوين المصاااااااااممااة لل ااا ةهااا اي ركفااا ا

راتااحواث خوةا ةن أجل حال الطالق رالنفصاا الما ازع عت ها ن او  ،فضاالا عن تيسا ر التصاا

ب ن الطفل رالوالوين نعو الطالق رع وةا ياو اطففا ةودع ن في الرعاية؛
(د)

تعييي ةوفوعا نفقة اطففا رضما الوصو إل ها رإنفاذها.

اطففا المحررةو ةن ب ئة أترية
-28

ب ما ت ااعر التج ة نالقتق إ از نع الاقوم في عمتيا إنها إيواع اطاااتال في ةؤتااسااا

الاحو في هذا الصاااود في الساا وا الع ااار الماضاااية ،فإنها توجه اناباه الورلة الطرف
الرعاية رتحق ق
ّ
إلى المبادئ الاوج هية لترعاية اللويتة لألففا  ،رتوصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

اعاماد اتاااراتيجية راضااحة لتاعج ل نإنها إيواع اطففا في المؤتااسااا  ،ربتاصااة

اطففاا ذرر اإلعااقاة راطففاا در الساااااااااانعاة ةن العمر ،عن فريق تعييي تطوير التاوةاا المجامعياة
ذا الصتة؛

(ب)

الاعج ل نإخ ار اطففا المودع ن في ةؤتاساا  ،رالمصاَّ ف ن عتى أ لويهف ة ااكل

(ج)

ضااااااا اماا إيجااد خياا اي يعااياة أتااااااااارياة رةجامعياة باويتاة كاافياة لألففاا الاذين ل

تتوكية ،ةن هذه المؤتسا ؛

يساااااااطيعو البقا ة أتاااااارهف ،نما في ذلك عن فريق تتصاااااايص ةوايد ةالية كافية ةن أجل الرعاية

الحاض ة؛

()

توتي نطاق رتعييي الوعف المقوم ةن أجل نظام الرعاية الحاض ة اطترية في جمي

الم افق ،رخاصة في الم افق الحضرية؛

GE.22-09823
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(ه)

تماااااي ا ة قانو الرعاية الحاضا ا ة الجويو لعام  ،2018تقويف الوعف الكافي لترعاية

الحاضا ة الماتصاصاة لألففا المصاَّ ف ن عتى أنهف يعانو ةن ة ااكل تاتوكية راطففا ذري اإلعاقا
ال ويو راطففا المرضى ةرض ا اويوا؛
(و)

الرصااااو رالمراجعة الم اظما لإليواع في المؤتااااسااااا رالرعاية الحاضاااا ة لألففا ،

(د)

الالّ ي لضااااما إيال العاباي اطتاااامى

رتيس ا ر جم ااامل اطففا ن تاارهف ع وةا ياو ذلك ةما ا أر البحث عن خيا اي أخرف لاعييي الحتو
الطويتة اطجل؛
رضااا إج ار ا ااااافافة رذا كفا

ن ااا

لمصال" الطفل الفضتى ،رأ تجري عمتيا الال ي در ت خ ر ل داعي له ،ح ثما كا ذلك ة اتبا.
أففا الوالوين المسجون ن
-29

توصاااااااااي التج اة نا

تضااااااااامن الاورلاة الطرف العالقاا ال اااااااااتصااااااا اياة ب ن اطففاا ررالاويهف

المساااااااااجون ن ،نماا في ذلاك عن فريق اليياا اي الم اظماة رتوف ر التاوةاا المالئماة رالاوعف الم ااتااااااا ا

لمقوةي الرعاية إل هف أث ا رجود الوالوين في السجن.

زاي -اطففا ذرر اإلعاقة (الماد )23
-30

تربحا

اللجناة باإنشا ا ا ا ا ا اااء ’هيئاة إ ارة تادخالت ال لولاة المبكرة‘ في عااذ  ،2019والخ اة الوطنياة

الجديدة لتوقيق تكافؤ حقو األشخال كود اإلعاقة لللترة  .2027-2021قيد أن ا تشعر بالقلق إداء ما يلي
(أ)

عدذ كلاية خيارات الرعاية األسرية والمجتميية لألطلال كود اإلعاقة؛

(ب)

عدذ كلاية وعدذ تكافؤ فرل حص ا ا ا ا ااول األطلال كود اإلعاقة ،وخاص ا ا ا ا ااة في المناطق

(ج)

المع اادل المرتلع للتخلي عن األطل ااال وم ااا يترتا ا

على كل ااج من إي اادا األطل ااال كود

()

المعدل الب يء إلن اء إيدا األطلال كود اإلعاقة في مؤسسات؛

(ها)

َّ
مصنلة عن األطلال كود اإلعاقة.
عدذ القياذ على المستو المركزد بجمع قيانات

الريفية واليلدات الصغيرة والجزر ،على الرعاية الصوية ،بما في كلج التعلي والخدمات ا جتماعية؛
اإلعاقة في مؤسسات؛

رإذ تذ ّبكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2006(9ن اااا ا
-31
الورلة الطرف عتى اعاماد نه قائف عتى حقوق اإلنساا ن ا
إلدةا اطففا ذري اإلعاقة ،رتح ّثها كذلك عتى ةا يتي:

حقوق اطففا ذري اإلعاقة ،فإنها تحث

اإلعاقة ،رعتى رضا اتااراتيجية اااةتة

(أ)

تعييي الرعااياة رالتاوةاا رأرجاه الاوعف اطتااااااااارياة رالمجامعياة ةن أجال اطففاا ذري

(ب)

اتتاذ تواب ر فويية لضاما حصاو جمي اطففا ذري اإلعاقة ،رخاصاة اطففا في

اإلعاقة رأترهف ،رتسري الجهود الملذرلة الراةية إلى إنها إيواعهف نالمؤتسا ؛

الم افق الري ية راللتوا رالجيي الصاااال ر  ،عتى الرعاية الصااااحية ،نما في ذلك براة الك ااااف رالاوخل

في رقة ةبار رالرعاية الصحية الماتصصة رعمتية إعاد الا ه ل الم اتبة طعمايهف.
(ج)

ضاااما حصاااو جمي اطففا ذري اإلعاقة عتى الاعتيف ال ااااةل لتجمي في الموايس

العادية رالاعتيف رفي ةرحتة الطفولة المبار  ،رتيريو الموايس رالاعتيف في ةرحتة الطفولة المبار ّب
نمويتااا ن

ةويب ن ربل ية تحاية رةواد تعتيمية يسهل الوصو إل ها تاال م ة احاياجا اطففا ذري اإلعاقة؛
َّ
10
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()

ة

الاتتي عن اطففا ذري اإلعاقة رة

إيواعهف لحق ا نمؤتسا ؛

(ها)

ال ظر في اعامااد بررتوكول أر ةباادئ توج هياة رف ياة لتاعاار الماعاود القطااعاا

(و)

ت ظيف عمتية جم ة هجية رااةتة لتليانا الماعتقة ناطففا ذري اإلعاقة.

في ةجال الرعاية الصحية رالاعتيف رالتوةا الجاماعية نغية تيس ر الك ف المبار عن اإلعاقا ؛

حا  -الصحة اطتاتية رالرعاية (المواد  ،6ر ،)3(18ر ،24ر ،26ر ،)3(-)1(27ر)33
الصحة رالتوةا الصحية
اللجنة قتوس ااين إمكانية الوص ااول إلى خدمات الرعاية الص ااوية أماذ األطلال ،بما في كلج

ترح
-32
ب
خدمات رعاية صا ا ااوة األذ ،وافتتاح قنج لين األم ات في عاذ  .2019قيد أن اللجنة
إداء ما يلي

تزال تشا ا ااعر بالقلق

(أ)

عدذ المسااواة في توفير إمكانية الوصاول على الخدمات الصاوية المتخصاصاة لألطلال

(ب)

عدذ كلاية خدمات رعاية األمومة؛

(ج)

العد المتزايد لألطلال الذين يوتاجون إلى رعاية مس ا ا ا ااكنة لألطلال ،و س ا ا ا اايما الرعاية

()

العد المتزايد لوا ت الوالدين الذين يرفضون الت يي الروتيني المعتا ألطلال ؛

(ه)

مودو ية توافر الرعاية الص ااوية المتخصا اص ااة للمرض ااى الخارجيين وإمكانية الوص ااول

في المناطق الريفية وفي الجزر؛

المس بكنة للمرضى الخارجيين ،وعدذ كلاية الدع المالي؛

علي ا ،مث أطباء األطلال ،ومقدمي رعاية تقوي األسا ا ا ا اانان ،ومعالجي الن ق ،واألخصا ا ا ا ااائيين النلسا ا ا ا اايين،

ومقدمي العالج الم ني واألطباء النلس ا ا ا اايين لألطلال الذين يعانون من الورمان ا جتماعي وا قتص ا ا ا ااا د،
بمن في

األطلاال كوو اإلعااقاة وأطلاال جمااعاة الروماا ،وخااصا ا ا ا ا ا ااة في المنااطق األفقر من اليلاد والمنااطق

النائية والجزر؛
(و)

عدذ كلاية الرصاد والمعلومات المتعلقة بالرضااعة ال يييية ونقا الدع المالي المتاح

(د)

السمنة لد األطلال والنظ الغذائية الر يئة التي تلتقر إلى اللواكه والخضروات.

من الدولة لتشجيع الرضاعة ال يييية؛

رإذ تذ ّبكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2013(15ن اااا ا
-33
صحي يمان بتوغه راللاية  8-3ةن أهواف الا مية المساواةة ،فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:

حق الطفل في الاما ن عتى ةساااااااوف

(أ)

العمل نصااوي ة هجية عتى توف ر رتحس ا ن جود رتلطية التوةا الماتصااصااة في

(ب)

توتااااي رت ة ن الوعف المالي المساااااقر لاوف ر الرعاية المسااا ّا ة لألففا  ،رل تاااايما

(ج)

تعييي الااواب ر الراةياة إلى زيااد ةعاو الاتقي" ،نماا في ذلاك عن فريق ت ظيف حمال

ةجا صحة الطفل راطم ،رخاصة في الم افق الري ية رالجيي؛
الرعاية المس ّا ة لألففا في العيادا التايجية؛

يرت ية ةؤيو لتاتقي" ،رضااااااما تويي المه ن رالموظف ن الصااااااح ن عتى العمل ة اطففا رإقاةة
اتصال فعالة ة رالويهف رأترهف؛
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()

ضاما توافر يعاية المرضاى التايج ن الصاحية الماتصاصاة الج و لجمي اطففا

عتى قوم المسااااااارا ب هف رتوف ر إةاانية حصااااااولهف عت ها جميعا ،نمن ف هف اطففا الذين يعانو ةن
الحرةا الجاماعي رالقاصاااااادي ،رل تااااايما أففا جماعة الررةا راطففا ذرر اإلعاقة ،رخاصاااااة في
الم افق اطفقر ةن اللتو رالم افق ال ائية؛
(ها)

تعييي الاوعف ،نماا في ذلاك الاوعف الماالي ،لتارري طفضااااااااال المماايتاااااااااا الماعتقاة

(و)

ةعاالجاة باواناة اطففاا  ،بوتاااااااااائال ةن ب هاا تعييي أنمااف الحياا الصاااااااااحياة ،رال ظف

نالرضاعة الطليعية ،ريصو ت ف ذ المورنة الورلية لقواعو تسويق بوائل للن اطم؛

اللذائية الاي تاكو ةن الا ار ال وةي لتفواكه رالتضاااررا  ،رةمايتاااة الرياضاااة ،رإن اااا نظام ةارانع

لفحص الوز نغية يصو الاقوم المحرز في الحو ةن عود الل ا راطرلد الذين يعانو ةن زياد الوز .

الصحة العقتية
-34

تالح التج ة إن اا لج ة الط ال فساي لألففا رالمراهق ن في عام  .2016رإذ تحيع التج ة

عتم ا ناللاية  4-3ةن أهواف الا مية المسااااااااواةة ،فإنها توصاااااااي ن

تضااااااامن الورلة الطرف إةاانية

الوصو إلى خوةا ربراة الصحة العقتية الماعود الاتصصا رالمقوةة ةن خل ار لتمرضى الواخت ن

َّ
المقوةة إلى
أفبا الط ال فساي
رالتايج ن ،نما في ذلك الوصاو إلى خوةا
اطخصاائ ن ال فسا ن ر ّ
ّ
اطففا رالمراهق ن ،ة عوم اااراف ةوافقة الوالوين.

صحة المراهق ن
-35

تالح التج ااة جهود الااورلااة الطرف الراةيااة إلى ة

تعااافي المتااو اي رالاااواب ر الماتااذ في

إفاي العويو ةن خطع العمل رالتاااااراتيجيا  .رإذ ت اا ا ر التج ة إلى تعتيقها العام يقف  )2003(4ن اا ا

صااااحة المراهق ن ،رتعتيقها العام يقف  )2016(20ن ااا

إعما حقوق الطفل أث ا المراهقة ،راللاية 5-3

راللاية  7-3ةن أهواف الا مية المساواةة ،فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

ضااما حصااو جمي المراهق ن عتى تعتيف ااااةل رة اتا لتعمر رقائف عتى أتا

عتمية رخا ةن القوال ال مطية الج ساااانية ن ا ا

الصاااحة رالحقوق الج ساااية راإلنجابية ،نما في ذلك

المعتوةا الماعتقة نالوقاية ةن حمل المراهقا ةن السااتو الج سااي المرتف المتافر ،رب ا

الم و الج سااااية رالهوية الج ساا اانية ،رت ظيف اطتاااار  ،ررتااااائل ة

اطةراض الم قولة ج سي ا رةعالجاها؛

الحمل ،ركذلك ن اا ا

قضااايا

الوقاية ةن

(ب)

ضاااما الوصاااو الكاةل إلى خوةا الرعاية الصاااحية الج ساااية راإلنجابية ،نما في

(ج)

تجويو السياتا رالتاراتيجيا الاي اناهى أجتها رالاي تهوف إلى الاصوي لاعافي

()

الاصااااااااوي لحال تعافي المتو اي ةن جان اطففا رالمراهق ن بوتااااااااائل ةن ب ها

ذلك اإلجهاض ،المصممة لاتلية احاياجا المراهقا  ،نمن ف هن ذرا اإلعاقة؛
المواد الكحولية رالمتو اي ؛

تيريو اطففا رالمراهق ن نمعتوةا دقيقة رةوضاااوعية رباعتيمهف ةها اي الحيا ن ا ا

الوقاية ةن تعافي

المتو اي  -نما في ذلك الابغ رالمواد الكحولية  -رباطوير عال لإلدةا تهل الم ا رة ات لت با"؛
(ها)

12

إقاةة براة لتوقاية ةن إيذا ال ف

رالناحاي.
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ت ث ر تل ر الم اخ عتى حقوق الطفل
-36

إذ تحيع التج ة عتم ا ناللايا ن  5-1ر 3-13ةن أهواف الا مية المساااااااواةة ،فإنها توصااااااي

نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

اعاماد تواب ر تت ي ية عاجتة تامااااااااى ة المساااااااهوفا رالجا المحود ن اااا ا

(ب)

رضا حقوق اطففا رة ااايكاهف في صااميف التاااراتيجيا الوف ية رالورلية لتاكيف

(ج)

زيااد رعي اطففاا رتا هلهف لال ر الم ااخ رالكوايث الطليعياة عن فريق إد اي هاذا

انبعاثا غا از الوف ئة اةاثالا لاللاياةا الورلية الم صول عت ها في اتفاق نايي ؛
ة تل ر الم اخ رالات يف ةن حوته؛

الموضوع في الم اه المويتية رفي براة إعواد رتويي المعتم ن.
ةساوف المعي ة

ب ماا تحيع التج اة عتما ا ناالاعاويال الاي أُدختاة عتى قاانو عالر الطفال في عاام ،2018
-37
رالاي أد إلى توتاي نطاق المسااف وين ةن عالر اطففا  ،رب ما تحيع عتما ناللاية  3-1ةن أهواف
الا مية المسااواةة ،فإنها توصاي ن

تضامن الورلة الطرف إيجاد ةسااوف ةعي اي لئق رةسااوام لجمي

اطففا داخل أياضاا ها ،رخاصاااة أرلئك الذين يعي اااو في أااااو اطرضااااع ه ااااااااة .كما توصاااي نقيام

الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

تحت ااال نااااائ التااااااااااراتيجياااة الوف ياااة لمااااافحاااة الفقر رالتاااااااااابعااااد الجامااااعي

لتفار  2020-2014رالتاااااراتيجية الوف ية لحقوق الطفل لتفار  ،2020-2014التا ن اناهى أجتهما،
راعاماد اتاراتيجيا جويو ؛
(ب)

تعييي الااواب ر الراةياة إلى ة

(ج)

تحس ا ن إةاانية اإلفاد ةن السااياتااا القائمة ن ا

الاعافي ةن جائحة كوف و19-؛

رتت يف آثااي فقر اطففاا  ،رخااصاااااااااة في تااااااا ايااق
كل ةن :السااان الالئق ،رةياه

ال ار" الم ةونة ،رخوةا الصارف الصاحي رحماية الل ئة المالئمة ،نما في ذلك داخل ةجامعا الررةا،
رضما اتاواةة هذه السياتا ؛
()

توتااااااي نطاق التوةا الجاماعية الهادفة إلى تحسااااا ن ناائ الاعتيف لألففا ةن

اطتر المعي ية الفق ر .

فا  -الاعتيف رالارفيه راطن طة الثقافية (المواد ةن  28إلى )31
الاعتيف ،نما في ذلك الاويي رالاوجيه المه يا
-38

قينم ااا تربحا ا

اللجن ااة بكون إنل ااا ال اادول ااة ال ر على التعلي هو أعلى من متوسا ا ا ا ا ا اام ا تو ااا

األوروبي ،وبزيا ة عد األطلال في التعلي في مرحلة ال لولة المبكرة ،فإن ا تشعر بالقلق إداء ما يلي
(أ)

وعدذ كلاية تدري

GE.22-09823

المدرسين،
عدذ كلاية قدرات الموظلين في الو ادرات والوكا ت المكللة قتقدي الدع إلى ب

المدرسين؛
ب

(ب)

للتسرب المدرسي لد أطلال جماعة الروما ،وخاصة الينات؛
المعد ت المرتلعة بشك مستمر ب

(ج)

عدذ وجو مبا ئ توجي ية بشعن التربية المدنية في المدار ا قتدائية والثانوية؛
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()

التااعثير السا ا ا ا ا ا االيي لجااائوااة كوفيااد 19-على إمكااانيااة اإلفااا ة من ال ُّ
تعل عن بعااد ونتااائ

ال ُّ
تعل  ،وخاصا ااة في حالة األطلال من األسا اار المييشا ااية اللقيرة واألطلال كود اإلعاقة واألطلال المصا ا َّانلين
على أن

يعانون من اض رابات سلوكية وأطلال جماعة الروما؛

عتير غير كا ؛
التوضيرية للغة الكرواتية لملتمسي اللجوء والذد ُي َ

(ها)

عد ساعات الدرو

(و)

انعاداذ المسا ا ا ا ا ا اااواة المت ازياد في إمكاانياة الوصا ا ا ا ا ا ااول على تعلي جياد في مرحلاة ال لولاة

(د)

عدذ حدوث توس اان في الس اانوات األخيرة في معدل الوض ااور في المؤسا اس ااات التعليمية

المبكرة ،وخاصة ألطلال الوالدين العاطلين عن العم وأطلال جماعة الروما واألطلال كود اإلعاقة؛
قي المدرسية؛

أوجه انعداذ المسا ا ا ا ا اااواة جغ ار ياً في إمكانية الوصا ا ا ا ا ااول على التعلي في مرحلة ال لولة
(ح)
المبكرة وأس ااعاره واإلعانات الخاص ااة به ،فضا االً عن معايير ا لتوا به ،بس ااي ا عتما الكام ليرام ما
قي المدرسة على الميزانيات المولية.

-39

رإذ تحيع التج ة عتم ا ناللاية  5-4ةن أهواف الا مية المسااااواةة ،فإنها توصاااي نقيام الورلة

الطرف نما يتي:
(أ)

زياد قو اي الموظف ن في الو از اي رالوكال المسااؤرلة عن الاعتيف ردعف ّب
المويت ا ن

(ب)

ضااااااااما اإلدةا الكاةل طففا جماعة الررةا في الاعتيف العام راطخذ باواب ر فعالة

ّب
المويت ن؛
رتحس ن جود إعواد رتويي
لم

الاسر" المبار ،رخاصة فايا جماعة الررةا في الموايس الثانوية؛

ّب
لتمويت ن ن
إج ار تويي ة هجي
(ج)
الاوج هية الماعتقة نإعواد ةحاوف توييسي ج و؛
()

الاربية المونية كموضوع جاة رإعواد المبادئ

بذ جهود لمعالجة أرجه القصاوي في ناائ الاعمتف الاي حوثة نايجة لجائحة كوف و،19-

رخاصاة نال سابة إلى اطففا ةن اطتار المعي اية الفق ر راطففا ذري اإلعاقة راطففا المصاَّ ف ن عتى

أنهف يعانو ةن ة اكل تتوكية رأففا جماعة الررةا؛
(ها)

َّ
المقوةة إلى
ةراجعة ةوف كفاية عود تااااااااعا الويرس الاحضاااااا رية لتلة الكرراتية

(و)

توتااااااااي نطاق إتاحة الاعتيف في ةرحتة الطفولة المبار  ،رخاصااااااااة طففا الوالوين

(د)

تعييي دري الحاوةة المركيية في الحو ةن أرجه انعوام المسااارا اإلقتيمي في الاعتيف

ةتامسي التجو  ،رالاي تعالر غ ر كافية؛

العافت ن عن العمل رأففا جماعة الررةا راطففا ذري اإلعاقة؛

في ةرحتة الطفولة المبار  ،نما في ذلك عن فريق إن ا ة ظمة فعالة ل باا يياض اطففا .
الراحة ررقة الف ار رالارري" راطن طة الثقافية رالف ية

إذ تاذ ّبكر التج اة باعتيقهاا العاام يقف  )2013(17ن اااااااا ا
-40
رةيارلة اطلعا" رأن ااطة التاااجمام رالم ااايكة في الحيا الثقافية رفي الف و  ،فإنها توصااي ن

حق الطفال في ال ارحاة ررقاة الف ار

تيرد
ّ

الاورلاة الطرف اطففاا  ،نمن ف هف اطففاا ذرر اإلعااقاة راطففاا الاذين يعي اااااااااو أرضاااااااااااع تهميل

رحرةا  ،ن ةاكن آة ة يسهل الوصو إل ها رااةتة لتجمي رخالية ةن الاوخ ن ةن أجل التع رالافاعل

الجاماعي رالارري" رةيارلة اطن طة الثقافية رالف ية ،ربوتائل نقل عام لتوصو إلى هذه اطةاكن.
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يا  -تااواب ر الحمااايااة التاااصااااااااااة (المواد  ،22ر ،30ر ،33-32ر ،36-35ر(-)"(37د)،
ر)40-38

اطففا ةتامسو التجو رالالجئو رالمهاجرر
ترح التج ة ناعاماد اللررتوكو الماعتق نمعاةتة اطففا غ ر المصاحوب ن بذريهف ،في
-41
ب ما بّ
عام  ،2018ربإن اااااا التج ة الم ااااااركة ب ن اإلدا اي لحماية اطففا غ ر المصاااااحوب ن بذريهف ،فإنها
ت ااعر نالقتق إ از عمتيا اإلعاد القساارية ("الصا ّاو القسااري") لألتاار المهاجر راطففا المهاجرين .رإذ
تاذ ّبكر التج اة ناالاعتيق ن العااة ن الم اااااااااارك ن يقف  3ريقف  )2017(4لتج اة حمااياة حقوق جمي العماا
المهاجرين رأفراد أتاارهفبريقف  22ريقف  )2017(23لتج ة حقوق الطفل ن ا

في تااااااااياق الهجر الورلية ،ربالاعت ق العام يقف  )2005(6ن اااااا ا

حقوق اإلنسااا لألففا

ةعاةتة اطففا غ ر المصااااااااحوب ن

رالم فصت ن عن ذريهف خاي بتوهف اطصتي ،فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

الصو القسري") لألتر راطففا في أرضاع الهجر ،
إنها ةمايتة اإلعاد القسرية (" ّ

رضااما تحويو هوياهف الفردية رتسااج تهف رحماياهف ةن اإلعاد القساارية ،نما في ذلك عن فريق توف ر

الوصو الفعا إلى إج ار ا التجو ؛
(ب)

ضااااااا اماا الاطل ق الماساااااااااق للررتوكو عاام  2018الماعتق نمعااةتاة اطففاا غ ر

(ج)

تحسا ن أرضاااع اتاااقبا اطففا ةتامسااي التجو رالالجئ ن رالمهاجرين ،نمن ف هف

()

تعييي أفر اإلحالة رإداي الحال رالوصااااية لألففا غ ر المصاااحوب ن رالم فصااات ن

(ها)

ضاما أخذ آ اي اطففا في الحسابا عتى ال حو الواج في جمي الق ار اي الماعتقة

المصحوب ن بذريهف رتعييي أعما التج ة الم اركة ب ن اإلدا اي لحماية اطففا غ ر المصحوب ن بذريهف؛

اطففا غ ر ال َّ
موثق ن رالم فصااتو عن ذريهف؛ ردعف ةصااال" الطفل الفضااتى بوصاافها اعابا اي يئيسااي ا؛
رتقويف المساعو القانونية المجانية رخوةا الارجمة ال فوية رأااا المساعو الم اتبة اطخرف؛
عن ذريهف؛

بهف ،نما في ذلك في اإلج ار ا اإلدايية ،رتقويف الوعف إلى اطتاااار ذا الوضااا المهاجر لم

اطتر ؛

(و)

انفصااااا

ضااااما عوم إيواع ةتامسااااي التجو اطففا راطففا الالجئ ن رالمهاجرين راطتاااار

الاي لويها أففا في ةراكي احاجاز خاضاعة لتح ارتاة ،ةثل المؤتاساا اإليوائية لألففا المصاَّ ف ن عتى

أنهف يعانو ةن ة اكل تتوكية؛
(د)

ضاااما حصاااو اطففا ةتامساااي التجو راطففا الالجئ ن رالمهاجرين ،نمن ف هف

اطففا غ ر المصحوب ن رالم فصتو عن ذريهف ،عتى الحماية الم اتبة رالتوةا اطترية رالمجامعية
المالئمة ،رحصولهف عتى الاعتيف رالرعاية الصحية رالوعف ال فسي  -الجاماعي؛
(ح)

اعاماد تواب ر لا ف ذ قانو الرعاية الحاضا ة ،الذي ي ص عتى إةاانية إيوا اطففا

غ ر المصحوب ن بذريهف لوف أتر حاض ة.
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اطففا الم امو إلى جماعا اطقتيا
-42

توصاااااي التج ة ن

تواصااااال الورلة الطرف جهودها إل زالة الحواجي الاي تحو در اتاااااافاد

أففااا جماااعااة الررةااا ةن الرعااايااة الصاااااااااحيااة رالاعتيف رالتااوةااا الجاماااعيااة ربراة إعاااد اإلدةااا

الجاماعي.

اللي رالتجاي رالخاطاف
-43

ترح ا
بّ

التج ااة ناااعاماااد التطااة الوف يااة لماااافحااة التجاااي نااالب ااااااااار لتفار ،2021-2018

ربررتوكو تحويو هوية ضاااحايا التجاي نالب ااار رةسااااعوتهف رحماياهف ،راللررتوكو الماعتق نالساااتو

الواج أث ا العود الطوعية رالة ة لضاااحايا التجاي نالب ااار .رإذ تحيع التج ة عتم ا ناللاية  7-8ةن
أهواف الا مية المساواةة ،فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:

تحساااا ن تحويو هوية اطففا الذين ُيحامل أ ياونوا ضااااحايا لالتااااالال الج سااااي

(أ)

رالتجاي نالب اااار ،رخصااااوصااا ا اطففا الذين يعي ااااو أرضاااااع حرةا أر ضااااعف ،ةثل اطففا الذين

يجلرر عتى الاسااو  ،راطففا المهاجرين ،راطففا المص اَّ ف ن عتى أنهف يعانو ةن ة اااكل تااتوكية

هن ةن الضاحايا المحامت ن لالتجاي نالب ر
ريهربو ةن ةؤتاساا الرعاية ،رفايا جماعة الررةا ةمن ّ
للرض اليرا ؛
َّ
تتلي احاياجاتهف،
تيريو اطففا ضااااااااحايا التجاي نالب اااااااار نالتوةا
(ب)
المحود الاي ّ
رضما إحالة جمي اطففا الضحايا إلى درائر التوةا الم اتبة؛
تتصاايص ةوايد كافية ةن أجل ت ف ذ الاوصاايا المذكوي أعاله رتقويف الوعف المالي

(ج)

إلى ة ظما المجام الموني الاي تعمل ة اطففا الضحايا.
إداي اؤر قضا اطففا
-44

ما يلي

تالح اللجنة اعتما قانون تعدي مواك األحداث في عاذ  .2020غير أن ا تشا ا ا ااعر بالقلق إداء
الم نيين المعنيين؛

(أ)

اللترة ال ويلة إلجراءات المواك وعدذ كلاية تدري

(ب)

الزيا ااا ة التي حا اادثا اات في اللترة من عا اااذ  2014إلى عا اااذ  2019في عا ااد األطلا ااال

الموجو ين في السا ا ا ااجون أو في المرافق اإلصا ا ا ااالحية المغلقة ،والذين يعانون بشا ا ا ااك عاذ من عدذ مالءمة
أماكن إيوائ

ومن عدذ كلاية العالج الم ني والنلسي؛

(ج)

عدذ إنش اااء مؤسا اس ااات إص ااالحية منلص االة لقض اااء األطلال فترة احتجاده  ،على النوو

()

عدذ ا سا ا ااتخداذ الكافي ،في الممارسا ا ااة العملية ،للتداقير غير القضا ا ااائية ،مث التووي

َّ
المتوخى في قانون مواك األحداث؛

والوساطة وتقدي المشورة ،وهو ما يرجع أيضاً إلى عدذ كلاية عد المنظمات المتاحة لتنليذ تداقير قديلة.
-45

رإذ تذ ّكر التج ة باعتيقها العام يقف  )2019(24ن ااا

حقوق الطفل في نظام قضااااا اطففا ،

تحث الورلة
رباإلاااااااااااي إلى دياتاااااااااة اطةف الماحو العالمية عن اطففا المحررة ن ةن الحرية ،فإنها ّ
الطرف عتى ةوا ةة نظام قضااااااااا اطففا ةوا ة اة كاةت اة ة التفاقية رالمعاي ر اطخرف ذا الصااااااااتة.
رعتى رجه التصول ،تحث التج ة الورلة الطرف عتى ةا يتي:
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(أ)

تسااااااري إج ار ا المحاكف الماعتقة ناطففا رتوف ر تعتيف رتويي ة اتاااااال ن لجمي

(ب)

ضااااااما عوم اتاااااااتوام الحاجاز إل كاوب ر ةن تواب ر المالذ اطخ ر رطقصاااااار فار

(ج)

في الحاال الضااااااااائ تاة الاي ياو ف هاا الحرةاا ةن الحرياة لاه ةاا يلريه كااوب ر ةن

المه ن العاةت ن ة اطففا رةن أجتهف في ةجا إداي قضا اطففا ؛
زة ية ةما ة رضما ةراجعاه عتى أتاس ة اظف نغية رقفه؛

تواب ر المالذ اطخ ر ،ضاااااااااما عوم احاجاز اطففا أبوا ة البالل ن ،رفقا لقانو ةحاكف اطحواث ،رأ
تكو أرضاااع الحاجاز ةماثتة لتمعاي ر الورلية ،نما في ذلك فيما ياعتق نإةاانية الحصااو عتى الاعتيف
رالتوةا الصحية؛
()

تعييي الاواب ر غ ر القضاااااائية ،ةثل الاحويل رالوتاااااافة رتقويف الم اااااوي  ،في حالة

(ها)

توف ر ةوايد كافية لتم ظما الاي تقوم خوةة الاحويل.

اطففا الماهم ن نايتكا" أفعا ُجرةية رالعمل ،ح ثما أةان ،عتى اتااااااتوام عقوبا غ ر احاجازية في
حالة اطففا  ،ةثل اإلف ار ع هف تحة المراقبة أر التوةة المجامعية؛

اطففا ضحايا الجريمة رال هود عت ها
ترح التج ة نالتااااراتيجية الوف ية لاطوير نظف دعف الضاااحايا رال اااهود ()2020-2016
-46
إذ بّ
رباالاعاويال الاي أُدختاة عتى قاانو اإلج ار ا الج اائياة لتاااااااااايعاا" الاوجياه الصااااااااااادي عن التحااد
اطريربي 2012ب ،)Directive 2012/29/EU( 29فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:
(أ)

تتصايص الموايد الكافية رتوف ر الاويي لجمي المه ن العاةت ن في نظام القضاا

الج ائي ةن أجل ت ف ذ الا ري الجويو؛

ضاما إبال اطففا ال اهود أر الضاحايا إبالغ ا تاريع ا رعتى نحو ةالئف ناإلج ار ا
(ب)
القضائية ،رضما تتق هف جمي أرجه المساعو ال فسية  -الجاماعية رأااا الوعف اطخرف الم اتبة؛
(ج)

ضما أ ياوّلى إج ار جمي المقابال رالةاحانا رغ رها ةن أااا الاحق ق الاي

يؤدر عمتهف نطريقة تاسااااااف نمراعا الطفل راحاراةه ،بتلة
ةويبو
ت اااااامل أففالا أاااااااتال ةه و
َّ
ّ

َّ
المحود  ،رفق ا لقوياتهف رعمرهف
يسااتوةها الطفل ريفهمها ،في ب ئة ة اتابة تسااوع احاياجا اطففا
رنضااااااجهف الذه ي رقوياتهف الماطوي  ،رأ تكو الاسااااااه ال اإلجرائية الالزةة ةوجود لاما ن اطففا

ذري اإلعاقة ةن الم ايكة في اإلج ار ا القضائية.

كاف -ةاانعة المالحظا التااةية رالاوصيا السانقة لتج ة ن
لالتفاقية

اللررتوكو الخايايي ن
-47

ت ف ذ اللررتوكو الخايايي

ااا ار اطففا في الم ازعا المستحة

إذ ّب
تذكر التج ة نمالحظاتها التااةية السااانقة ن ا

تقرير الورلة الطرف المقوم نموج الماد 8

ةن اللررتوكو الخايايي  ،فإنها توصي نقيام الورلة الطرف نما يتي:

( )4
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(أ)

إن اا آليا لتاعرف المبار عتى اطففا الالجئ ن رالمهاجرين رةتامساي التجو ةن

(ب)

اتتاااذ تاواب ر لايرياو اطففااا الاذين يجري الاعرف عت هف عن فريق هاذه اإلج ار ا

(ج)

تعييي الاواب ر الراةية إلى ضااما تتقي جمي اطفراد العساااري ن الوف ن الم ااايك ن في

ة افق ال ياع رجم بيانا ةصَّ فة عن هؤل اطففا رتعييي الوعف اللوني رال فسي المقوم إل هف؛
نالمساعو الم اتبة ةن أجل تعاف هف اللوني رال فسي رإعاد إدةاجهف في المجام ؛

عمتيا اطةف الماحو لحف السالم توييبا فيما ياعتق نحقوق الطفل ،رخاصة في تياق الم ازعا المستحة.

لم -الاصويق عتى الصاو الورلية لحقوق اإلنسا
-48

توصااي التج ة ن

ت ظر الورلة الطرف في الاصااويق عتى صاااو حقوق اإلنسااا اطتاااتااية

الاالية ،ةن أجل زياد تعييي إعما حقوق الطفل:

-49

(أ)

التفاقية الورلية لحماية حقوق جمي العما المهاجرين رأفراد أترهف؛

(ب)

التفاقية الورلية لحماية جمي اطاتال ةن الخافا القسري؛

(ج)

اللررتوكو الخايايي لتعهو الورلي التال نالحقوق القاصادية رالجاماعية رالثقافية.

رتحث التج ة الورلة الطرف عتى الوفا نالاياةاتها الماعتقة باقويف الاقايير نموج اللررتوكو

الخايايي ن ااا ا

بي اطففا راتاااااالال اطففا في البلا رفي المواد اإلناحية ،نال ظر إلى أ الاقرير

ذي الصتة ةا خر عن ةوعوه ة ذ  13حيي ار بيونيه .2004

ةيف -الاعار ة اله ئا اإلقتيمية
-50

توصاااي التج ة ن

تواصااال الورلة الطرف الاعار ة ةجت

أريربا رالتحاد اطريربي ن اا

ت ف ذ التفاقية رغ رها ةن صاااااااو حقوق اإلنسااااااا رالتاااااااراتيجيا الماعتقة نحقوق الطفل لوف هذه
اله ئا  ،ت ف ذا يجري في الورلة الطرف رفي الور اطعضا اطخرف في ةجت

أريربا عتى السوا .

يانع ا -الا ف ذ رتقويف الاقايير
ألف -الماانعة رال ر
-51

توصاي التج ة ن

تاتذ الورلة الطرف جمي الاواب ر الم اتابة لضاما ت ف ذ الاوصايا الوايد

في هذه المالحظا التااةية ت ف ذا كاةالا رب
أااو حال الحرةا  ،نساتة ةالئمة لتطفل رتجعتها ةااحة لهف عتى نطاق راتا  .رتوصاي التج ة أيضاا
نا

ت اار لوف اطففا  ،نمن ف هف اطففا الذين يعانو ةن

تاي" الاورلاة الطرف الاقرير الجااة لتاقريرين الاوريي ن التااة

طياة عتى
رالساااااااااادس ،رالردرد الت ّ

قائمة المسائل ،رهذه المالحظا التااةية عتى نطاق رات بتلا اللتو.

نا  -اللية الوف ية لاقويف الاقايير رالماانعة
-52

توصااااي التج ة ن

تعيز الورلة الطرف اااااعبة حقوق اإلنسااااا في رزاي التايجية رال ااااؤر
ّ

اطريربية رأ تكفل تماعها نالولية رالموايد الب رية رالاق ية رالمالية الكافية لكي ت هض عتى نحو فعا

َّ
المقوةة إلى الليا الورلية راإلقتيمية لحقوق اإلنساا ربا سا ق رتاب الماانعة
با سا ق رإعواد الاقايير
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الوف ية لاللاياةا الاعاهوية رالاوصيا رالق ار اي الصادي عن هذه الليا رت ف ذها .رتؤّكو التج ة عتى

ةارتا ن له رتما ه ةن الا ااري نصافة ة اظمة
ضارري دعف هذا الهيال دعما رافيا رةساام ار نموظف ن ّ
ة أة ن المظالف المع ي ناطففا رالمجام الموني.

جيف -الاقرير القادم
تاوعو التج اة الاورلاة الطرف إلى تقاويف تقريرهاا الجااة لتاقريرين الاوريي ن السااااااااااان رالثااةن

-53

نحتو  7ت اارين اطر بأكاوبر  2027رتضاام ه ةعتوةا عن ةاانعة هذه المالحظا التااةية .ري بلي

أ يماثل الاقرير لتمبادئ الاوج هية الم ساااااقة الاي رضاااااعاها التج ة لاقويف الاقايير التاصاااااة نمعاهو
نع هاا

()5

رأل ياجاارز عاود كتمااتاه  21 200كتماة( .)6رفي حاا تجاارز عاود كتماا الاقرير المق َّاوم الحاو

اطقصاااى الم صاااول عتيه ،تاا ُايطت إلى الورلة الطرف أ تقّتص حجمه .رإذا تع ّذي عتى الورلة الطرف
ةراجعة الاقرير رإعاد تقويمه ،فال يمان ضما ترجماه كي ت ظر فيه التج ة.

-54

رتوعو التج ة الورلة الطرف أيض اا إلى تقويف رثيقة أتاااتااية َّ
ةحوثة ل ياجارز عود كتماتها 42 400

الموحو الوايد في المبادئ الاوج هية الم َّسااقة لاقويف الاقايير
كتمة ،رفقا لماطتبا الوثيقة اطتاااتااية
َّ
نموج المعاهوا الورلية لحقوق اإلنسا  ،نما في ذلك المبادئ الاوج هية لاقويف رثيقة أتاتية ةوحَّو
ررثائق خاصة نمعاهوا نع ها

()7

رالفقر  16ةن قراي الجمعية العاةة 68ب.268

( )5

الوثيقة .CRC/C/58/Rev.3

( )6

قرار الجميية العامة  ،268/68اللقرة .16

( )7

الوثيقة  ،HRI/GEN/2/Rev.6اللص األول.
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