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لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختاميةة شأة ا التقر ةر الجةامت لرتقةال ر ال ل ةة مة الاالة
إلى الخامس لمال ي*
أ لا -مق مة
ر ررال ر ر ر
 -1نظ ر ررجن يف ال ر ررا ا يفللجق ر ررج ر ر ررالث يف لل ر ررا قج يف ق ر ررا لر ر ر يف ايفر ر ر
( )CRC/C/MWI/3-5ا ج سليها  ( 2185 2184نظج  ،)2186 CRC/C/SR.2185علودتني
ا  30كررانوا يف اينقلرراقج  ،2017علمر ن ،ا ج سررلها  ( 2193نظررج ،)CRC/C/SR.2193
علودة ا  3شباطنفرب قج  ،2017هذه حظان لاليا.
ررال يف يفررا
تجحررا يف الررا ميلل ر يفللجقررج رررالث يف للررا قج يف قررا ل ر يف ايف ر
-2
يفطررج  ،يفررذ أترراف فهم راض أفا ر قايفررا حلرروا يفطة ر ا يف يفررا يفطررج  ،حترريع ع م راض مي رايفجد د
يفكلاميي ررا ع ر ر ائم ررا س ررائ ( ،)CRC/C/MWI/Q/3-5/Add.1يف ررد دن ق رروا ج ررج قر ررو .
تعررجا يف الررا ع ر تل ر قجها يف اررو يفبلررا يفررذ جررج لررث ف ر يف يفررا يفطررج يفجفيررث سررلو
لع د يفلطاعان.

ثانيا -ت اشير المتاشعة التي اتخذتها ال لة الطرف التق م الذي أحرزته
 -3تجحررا يف الررا ميايفللر ا يفررذ أحجاتررل يف يفررا يفطررج ا ذررارن شررر للررذ ررج ررلعج
قايفلهرا ،ارا ا كيفرل يفلقر قى ع ر يفقركول يف يفيرا قلروا نسراا أ رنارماا يفيهرا ،علمرراد
عر د لر يفلررو نني يفلر مية ل سرريا يفسيا رراتيا ر قر ة لع لررا لرروا يفطةر  ،ر رريما ررانوا
ع رراا  2010يفل رروفة يفجعاق ررا قماق ررا يفع يف ررا يف طة ر ررانوا ع رراا  2012ميش رراا عا ررا ررانوا
عاا  2013يف مسا ة ميرني رلسرني رانوا عراا  2015ميشراا يفرا و يفطر ا يفع ران ة رجقا
ررانوا عرراا  2015كافاررا ررررا مياةشررما  .كمررا تجحررا ميومررث طررا يفعمر يفو ليررا ميشرراا
ة ة رراض يفا ررعةا يف ةر ر ة  2019-2015عر ر ة يا رران ك ن ر ر ا ل رروا يفطةر ر  ،ا ررا
يا ا يفلما ا لجح ا يفطةويفا بكجة يفسيا ا لع لا مياةقلاا غةهم ل ة ةاض يفاعةا .

__________

*

علم هتا يف الا ا د هتا يفجميعا يفسبعني ( 16كانوا يف اينقلاقج  3 -شباطنفرب قج .)2017

)GE.17-03621(A



CRC/C/MWI/CO/3-5

ثالا ا -د اعي القرق الرئيسية التوصيات
 -4تررذكج يف الررا يف يفررا يفطررج مي ر ميع ايررث قلرروا كج ررا ا رتةا يررا ميع ر ا امي يلهررا
يف لاائا ،تش د ع أمهيا ايرث يفلو ريان يفرو دة ا هرذه حظران لاليرا .ترود أا توجرل
يفلو رريان لع لررا ميايررارن يفلايفيررا ،ه ر تو رريان ررا رراك ت ر مية
نلبرراه يف يفررا يفطررج
مه رراض ( نظ ررج يفةل ررجة ،)21
عاج ررا ميش ررا ا :تس رراي و يفير ر ( نظ ررج يفةل ررجة  ،)18رعلر ر
ر ررلا ض رلسر ر ( نظ ررج يفةل ررجة  ،)23ما رران يفا ررا ة ( نظ ررج يفةل ررجة  ،)25ة ة رراض
قاميوا ميا هى ( نظج يفةلجة  ،)27اا جهلني ( نظج يفةلجة .)35

ألف -ت اشير التنفيذ العامة (المواد ))6(44 42 4
التأر عات
 -5تح الرجنة ال لةة الطةرف عرةى اسةتمما عمريةة مراةعةة ال سةتول شحرةو نها ةة
عةةام  ،2017كمةةا كِكةةر اةةال الحةةوال ،عرةةى مواصةةرة مواشمةةة ةميةةت التأةةر عات المحريةةة
المتعرقة شحقوق الطفل مت التفاقية ضماا تنفيذ القواني شفعالية.
السياسة الستراتيجية الأامرتاا
-6

توصي الرجنة ال لة الطرف شما ري:

اسةةتمما السياسةةة الأةةامرة لأ ة ا الطفةةل اسةةتراتيجية معالجةةة لص ة
(أ)
حقوق الطفل المسائل المتعرقة شحما ته ضت استراتيجية عمل طنية لأ ا الطفل؛
(ا) ضةةت اسةةتراتيجيات لتنفيةةذ السياسةةات المتعرقةةة شالطفةةل دعمهةةا شةةالموالد
البأر ة التقنية المالية المافية كذلك شآليات لتقييمها لص ها المنهجيَّي لقياس التقة م
المحرز تح الاغرات.
َ
التنسيق
 -7تمةةرل الرجنةةة توصةةيتها السةةاشقة (انظةةر الوثيقةةة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفقةةر )11
توصي ال لة الطرف كةذلك شمفالةة تةوفير مةا مفةي مة المةوالد البأةر ة الماليةة التقنيةة
لوزال الأ ا الجنسانية ش ا الطفةل اععاقةة الرعا ةة الةتماعيةة لالضةطال شول تهةا
التنسيقية شفعالية م اال أفرقتها العامرة التقنية الوطنية اةتماعات شبماتها.
تخصيص الموالد
 -8توصةةي الرجنةةة ،فةةي ضةةوش تعريقهةةا العةةام لق ة  )2016(19شأ ة ا عمريةةة المي نةةة
العامة م أةل إعما حقوق الطفل ،ال لة الطرف شما ري:
العمل ،فق ا لرماد  4م التفاقية ،عرى تخصيص ما مفةي مة المةوالد
(أ)
فةةي المي انيةةة ععمةةا حقةةوق الطفةةل ،ل سةةيما ز ةةاد المي انيةةة المخصصةةة لةةوزال الأ ة ا
الجنسانية ش ا الطفل اععاقة الرعا ة الةتماعية زال الصحة؛
(ا) تع ة الجهةةود الراميةةة إلةةى تحسةةي كفةةاش اسةةتخ ام المةةوالد فةةي ةميةةت
القطاعات ،ل سيما في مجالي الصحة التعري ؛
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(و) مراع ةةا الغا ةةة  5-16مة ة أهة ة اف التنمي ةةة المس ةةت امة المتعرق ةةة شالحة ة
ش لةة كبير م الفساد الرشو شجميت أشةمالهما ،اتخةاك تة اشير فول ةة لممافحةة الفسةاد
تع الق لات الم سسية لمأف حالت الفساد التحقيق فيها شفعالية مقاضةا الجنةا ،
شطةةرق منهةةا تع ة النظةةام العةةام لةةةدال الماليةةة مة أةةةل تفةةادي تحو ةةل المةةوالد عة مسةةال
تنفيذ التفاقية.
ةمت البيانات
 -9تمرل الرجنة ،في ضوش تعريقها العام لق  )2003(5شأ ا التة اشير العامةة لتنفيةذ
التفاقية ،توصيتها الساشقة (انظر الوثيقة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفقر  )19توصي ال لةَ
الطرف كذلك شما ري:
َ
توس ةيت نطةةاق الصةةيغة التجر بيةةة م ة نظةةام المعرومةةات اعدال ةةة فةةي زال
(أ)
الأ ا الجنسانية ش ا الطفل اععاقةة الرعا ةة الةتماعيةة ليأةمل ةميةت المقاطعةات
شن ةةاش قة ة لات مماتة ة الرعا ةةة الةتماعي ةةة عر ةةى ص ةةعي المقاطع ةةات مو فيه ةةا مة ة أة ةةل
استخ ام الموالد شمفاش فعالية؛
(ا) ةمت شيانات شأ ا ةميت مجةالت التفاقيةة مصةنفة شحسة السة نةو
الج ةةنس اععاق ةةة الموق ةةت الجغراف ةةي الص ةةل اعثن ةةي الق ةةومي الخرفي ةةة الةتماعي ةةة -
القتصةةاد ة تعميمهةةا عرةةى ةميةةت الةةوزالات الوكةةالت المعنيةةة شغيةةة تيسةةير تحريةةل ضةةت
ةميت الطفا  ،ل سيما ضعفاش الحا منه ؛
(و) مراعةةا اعطةةال المفةةاهيمي المنهجةةي المح ة د فةةي ال ة ليل الةةذي ضةةعته
مفوضةةية الم ة المتح ة السةةامية لحقةةوق اعنسةةاا( )1ل ة ت تح ة المعرومةةات اعحصةةائية
ةمعها نأرها.
الرص المستقل
 -10تمرل الرجنة ،في ضوش تعريقها العام لق  )2002(2شأ ا د ل م سسات حقوق
اعنس ةةاا المس ةةتقرة ف ةةي تع ة ة حما ةةة حق ةةوق الطف ةةل ،توص ةةيتها الس ةةاشقة (انظ ةةر الوثيق ةةة
الطرف كذلك شما ري:
َ
 ،CRC/C/MWI/CO/2الفقر  )15توصي ال لةَ
كفال ةةة ت ة ة لجن ةةة م ةةال ي لحق ةةوق اعنس ةةاا ش ةةالموالد البأ ةةر ة التقني ةةة
(أ)
المالية المافية لالضطال شول تهةا عرةى نحةو تماشةى تمامة ا مةت المبةادا المتعرقةة شوضةت
الم سسات الوطنية لتع حما ة حقوق اعنساا (مبادا شال س) ،شما في كلك ،كما كِكر
اال الحوال ،إتاحة إممانية الرجوش إلى الرجنة لجميت الطفا في ةميت مقاطعات البرة
البالغ ع دها 28؛
(ا) العم عرى أا تمفل آللية لص حقوق الطفل إممانية ترقي الأما ت م
الطفا التحقيق فيها معالجتها شطر قة تراعي مأاعر الطفل.
__________
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لةومرريا ةلررم لا ر ة يفسرراليا قلرروا نسرراا ،للشررجن حلرروا نسرراا :ديفي ر يفليرراي يفللةيررذ ( ،)2012للرراف
ع يفجميع يفلايل.http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf :
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النأر التوعية الت ل
 -11ترحة الرجنةةة شة دلاي تعرةةي حقةةوق اعنسةاا فةةي شعةةل مسةةتو ات التعرةةي الرسةةمي
شترةمةةة القةةواني المتعرقةةة شحقةةوق الم ةرأ الطفةةل إلةةى لغتةةي محريتةةي نأةةرها ،توصةةي
الطرف شمواصرة تع شرامجهةا التوعو ةة ،شمةا فةي كلةك الحمةالت المتعرقةة شحقةوق
َ
ال لةَ
الطفةةل ،م ة اةةال الهياكةةل المجتمعيةةة القائمةةة .توصةةي أ ة ا شتةةوفير الت ة ل المنهجةةي
لجميةةت المهنيةةي العةةامري مةةت الطفةةا لصةةالحه  ،ل سةةيما العةةامروا فةةي مجةةا حما ةةة
الطفل اضعو السياسات مس لو الحم المحري.
حقوق الطفل قطا العما
 -12توصي الرجنة ،في ضوش تعريقها العام لق  )2013(16المتعرق شالت امات ال
الطرف شما ري:
َ
شأ ا أثر قطا العما التجال ة عرى حقوق الطفل ،ال لةَ
إدلاي أحمةةام فةةي مأةةر قةةانوا المنةةاة المعةةادا توةة الرصة البي ةةي
(أ)
تقيةي عثةال عمريةات التعة عرةى حةق الطفةل
الصحي في ةميةت مراحةل عمريةة التعة
في الماش الغذاش الصحة البي ة النظيفة؛
(ا) كفال ةة تنفيةةذ الأةةركات ،ل سةةيما العامرةةة منهةةا فةةي مجةةا التع ة فةةي
منةةاطق م ة قبيةةل مقاطعةةة كال نغةةا كةةا يريميرا ،لرمعةةا ير البي يةةة الصةةحية ال ليةةة الوطنيةةة
شفعالي ةةة ،لصة ة تر ةةك المع ةةا ير تنفي ةةذها شفعالي ةةة ،ف ةةرر ةة ة اشات مناس ةةبة ت ةةوفير س ةةبل
النتصاف في حالة قو انتهاكات؛
التع

(و) ضة ةةماا حصة ةةو المجتمعة ةةات المت ة ة ثر عرة ةةى معرومة ةةات شأ ة ة ا عمرية ةةات
المخططة أي مخاطر مرتبطة شها ،شخاصة فيما تعرق شالطفا ؛

ضةةت اسةةتراتيجية طنيةةة لتحسةةي صةةحة الطفةةا فةةي مجتمعةةات منةةاطق
(د)
تعة ز قة ل النظةام الصةحي عرةى تأةخيص عةالي المةرار الناةمةة عة التعة
التع
ل ت الطفا .

شاش -تعر ف الطفل (الماد )1
 -13شينمةةا ترح ة الرجنةةة شالمعرومةةات التةةي ق ة مها ف ة ال لةةة الطةةرف اةةال الحةةوال
شأ ا مأر قانوا حمومي لتع ل ال ستول عرف الطفل ش نه شخص د ا سة  18سةنة
رفةةت الح ة الدنةةى لس ة ال ة اي إلةةى  18سةةنة ،شأ ة ا العمريةةة المقبرةةة لمواصةةرة مواشمةةة
ةمي ةةت الق ةةواني ف ةةي ه ةةذا الصة ة د ،تحة ة ال لة ةةَ الط ةةرف عر ةةى التعجي ةةل شاعتم ةةاد ه ةةذ
التعة ة الت ال س ةةتول ة التأ ةةر عية عر ةةى كفال ةةة التوعي ةةة العام ةةة عر ةةى نط ةةاق اس ةةت شه ةةذ
التع الت التأر عية.
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ةي  -المبادا العامة (المواد )12 6 3 2
ع م التميي
 -14ترح الرجنة شاعتماد ال لة الطرف م ارا لع قواني سياسات توصيها شما ري:

تمايةف ةهودهةا لرق ةاش عرةى التميية ضة ف ةات الطفةا الشة ضةعف ا،
(أ)
ما ةةل الفتي ةةات الطف ةةا ك ي اععاق ةةة الطف ةةا المص ةةاشي ش ةةالمهق الطف ةةا المص ةةاشي
شفير س نقص المناعة البأر ة/اع ز الطفا الذ عيأوا في المناطق الر فية؛
(ا) التعةةا ا مةةت أ سةةت مجموعةةة م ة الجهةةات صةةاحبة المصةةرحة ،ل سةةيما
السرطة الق ائية ،م اال الهياكل المحرية ،شما فةي كلةك زعمةاش الطفةا المجتمعةات
المحرية ال عماش التقري وا ةميت قطاعات المجتمت ،م أةل تع التغييةر الةتمةاعي
الاقافي تهي ة شي ة تممينية تع ز المسا ا شي الطفا ؛

(و) العمل عرى ترةمة القةواني السياسةات القائمةة المتعرقةة شعة م التميية ضة
الطفا إلى الرغات المحرية ز اد الوعي شها ل ت المجتمعات المحرية م اال نأرها.
مصالح الطفل الف رى
 -15شينمةةا تالحةةل الرجنةةة القةةانوا  11لعةةام  2010شأة ا التعة ل ال سةةتولي ،فةةي ضةةوش
تعريقه ةةا الع ةةام لقة ة  )2013(14المتعرِّ ةةق شح ةةق الطف ةةل ف ةةي إ ةةالش العتب ةةال ال لمص ةةالحه
ال ِف ةةرى ،تم ةةرل توص ةةيتها الس ةةاشقة (انظ ةةر الوثيق ةةة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفق ةةر  )31توص ةةي
ال لةَ الطرف كةذلك شتع ة ةهودهةا ل ةماا اعدمةاي المناسة التفسةير اععمةا المتسةقي
لهة ةةذا الحة ةةق فة ةةي ةمية ةةت اعة ة ةراشات الق ة ةرالات التأة ةةر عية اعدال ة ةةة الق ة ةةائية فة ةةي ةمية ةةت
السياسةةات البةرامل المأةةال ت التةةي لهةةا صةةرة شالطفةةل أ أثةةر عريةةه .فةةي هةةذا الصة د ،تأةةجت
الرجنةةة ال لةةة الطةةرف عرةةى ضةةت إة ةراشات معةةا ير علشةةاد ةميةةت الشةةخا المعنيةةي مم ة
مترمةوا السةرطة فيمةا تعرةق شتح ة مصةالح الطفةل الف ةرى فةةي كةل مجةا ش الئهةا الهميةة
الواةبة شوصفها العتبال ال .
احترام علاش الطفل
 -16ترح ة الرجنةةة ،فةةي ضةةوش تعريقهةةا العةةام لق ة  )2009(12شأ ة ا حةةق الطفةةل فةةي
الستما إليه ،شاعطال القانوني السياساتي الذي مم م االلةه اععةراع عة علاش الطفةل
ش طالق مبادل شرلماا الأباع في عام  ،2012تأجت ال لةَ الطرف عرى ما ري:
(أ)

تع شرلماا الأباع شغية ز اد شرعيته فعاليته ت

شالموالد الالزمة؛

(ا) إ الش العتبال الواة آللاش الطفةا تع ة هياكةل مأةالكته  ،ل سةيما
عرةةى صةةعي المجتمعةةات المحريةةة ،دااةةل السةةر فةةي الم ة الس اعة ةراشات الق ةةائية
اعدال ة المتعرقة شه ؛
(و)
تنفيذ القواني
GE.17-03621

ضت عليات لةدلاي المنهجي لمب أ مأالكة الطفا فةي عمريةات ضةت
السياسات البرامل.
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دا  -الحقوق الحر ات الم نية (المواد  8 7م  13إلى )17
تسجيل الموالي
 -17ا ح ر ررني ت ح ر ررج يف ال ر ررا د ر رروض يفل ر ررانوا يف ر ررو
عاا  ،2015قسا ها يفل ى نظجض ا ق :
أ

عر ا تسرراي
(أ)
 28للا عا؛

(ا)
تساي و يفي ؛

و يفير بر

ررج و ةا لر

يفلس ر رراي

و يفير ر ر حي ر ررا يفلةر ر راك ا

سلشررة ر ا  4للا عرران لر

جود حارن تا ج ا تلةيذ هذ يفلانوا مرع ا يفروع ميرل ،تر ا عر ض

أ ةا غ ررة
(و) ج ررود ح ررارن ر ق رراض فيه ررا ة ة رراض ويف ررود ا ررا و ل ر
لر
قو جهرروا ط ررج نع ر ا رلس رريا غررم د و يف يف ررا يفطررج ا انو ررا يف السرريا حكم راض
قكة ر قررى ا ققرروض ع ر رلسرريا يفد ةرراض ويفررودق ا يمهررا يفررذق ر قكونرروا مي ر ا
كيفل ع مي رلسيا.
 -18إك تحةةيا الرجنةةة عرم ةا شالغا ةةة  9-16م ة أه ة اف التنميةةة المسةةت امة المتعرقةةة
شتوفير هو ة قانونية لرجميةت ،شمةا فةي كلةك تسةجيل الموالية  ،شحرةو عةام  ،2030تحة
الطرف عرى ما ري:
َ
ال لةَ
التنفيذ الفعةا لرقةانوا الةوطني لتسةجيل الموالية الةذي داةل حية النفةاك
(أ)
منذ عام  ،2015الذي جعل تسجيل الموالي إل اميا عاما؛
(ا) النظةةر فةةي مس ة لة تطةةو ر هياكةةل متنقرةةة لتسةةجيل الموالي ة إنأةةاش عليةةات
لرتسجيل عرى صعي السرطات التقري ة ،ل ماا إتاحة ا مات التسجيل لرجميت؛
(و)

التعجيل شتع

إةراشات تسجيل الموالي في المرافق الصحية؛

(د) تصةةمي تنفيةةذ حمةةالت شةةرامل لتوعيةةة عامةةة الجمهةةول شعمريةةة تسةةجيل
الموالي تأجيت اآلشاش عرى تسجيل أطفاله ؛
(ه) النظر في مسة لة التصة ق عرةى اتفاقيةة عةام  1954شأة ا ضةت الشةخا
ع مي الجنسية اتفاقية عام  1961شأة ا افةل حةالت انعة ام الجنسةية ،مواشمةة قوانينهةا
الوطنية مت هذ الصمي ال ليي (انظر الوثيقة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفقر (65د)).

هاش -العنف ض الطفا (المواد (37 34 )2(28 )3(24 19أ) )39
العقوشة الب نية
 -19تح ة الرجنةةة ،فةةي ضةةوش تعريقهةةا العةةام لق ة  )2006(8شأ ة ا حةةق الطفةةل فةةي
الحما ة م العقوشة الب نية غيرهةا مة ضةر ع العقوشةة القاسةية أ المهينةةة ،ال لةة الطةرف
عرى ما ري:
مراةعةةة ال سةةتول الق ةواني شغةةرر إدلاي حظةةر صةةر ح لرعقوشةةة الب نيةةة فةةي
(أ)
الم سسات غير التاشعة لر لة ،شما في كلك البيت ةميت م سسات الرعا ةة الب رةة مرافةق
الرعا ة النهال ة؛
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(ا) تع شرامجها التوعو ة ،شما فةي كلةك تنظةي الحمةالت فةي أ سةاا اآلشةاش
الف ات المهنية كات الصرة ،م أةل تأجيت الشما اع جاشية التأالكية غير العنيفةة
لتنأ ة الطفا ت د به ؛
(و) التمةةاس مسةةاع قةةاد المجتمعةةات المحريةةة الهي ةةات الاقافيةةة ال عمةةاش
التقري ي لهذ الغرار.
العت اش اعهما
 -20ت حج يف الا علماد طا يفعم يفو ليا ميشراا ة ةراض يفارعةا يف ةر ة 2019-2015
يف ررا ر للقررائيا يفعرراا  2013ميشرراا يفعلر مر ة ةرراض يفش راميان ا ل ر  ،يفكلهررا
ر تاض تشعج ميل ى ميايفغ ا لا ق :
(أ)

تةاع لسلوقان يفعل م ة ةاض؛

(ا) حم دقررا ر ن د ئررج قماقررا و جهررا ،ر رريما يفشررج ا جكررا يلمعيررا
يف ر عم يفاررااقا يفعررال وا ا ذرراض ااقررا ة ةرراض ،لكانيررا ر ررلةادة ل ر ر لاهتا ،نل ر
لان يف عم؛
يفوع
رعل

(و) ع ا جود نظم ع
ع ة ةاض؛

عي يلمعان حمل يا يف كش

لرث بكرجق قرارن

(د) عر ر ا ج ررود مييان رران ش ررال ا ع ر ر ة ة رراض يف ررذق قع ررانوا ل ر ر
مهاض يفعل لايل رعل رلس ؛
رعل

ررو عال ررا

(ه) لا أُمي غ علل ل حودث يفعل يفذ متا ل يفشج ا ع ة ةاض ،ارا ا كيفرل
ر ا يفشررج ا لررل جض يف ج ررا ع ر أ ةرراض حملاررني غررة لس ر اني ،غررم رهررود بذ يفررا يفكررب
ض نشا ح ة يف معاقة هليا يفابع ر ول لروية يفشرج ا ،رراا تادقبيرا
عل يفشج ا ل
يف الا يفو ليا سلل ا عارا يفشكا  ،يفد لُماث لوية يفشج ا يف مسا يفا.

 -21إك تحةةيا الرجنةةة عرم ةا شالغا ةةة  2-16م ة أه ة اف التنميةةة المسةةت امة المتعرقةةة
ش نهةةاش إسةةاش المعامرةةة السةةتغال التجةةال شالبأةةر ةميةةت أشةةما العنةةف ض ة الطفةةا
تعةةذ به  ،فةةي ضةةوش تعريقهةةا العةةام لق ة  )2011(13شأة ا حةةق الطفةةل فةةي التحةةرل م ة
الطرف عرى ما ري:
َ
ةميت أشما العنف ،تح ال لةَ
تع تنفيذ البرامل الرامية إلى منت العنف ض الطفا ؛
(أ)
(ا) كفالة ةةة إتاحة ةةة م ة ة م ة ة الخ ة ة مات م ة ة اة ةةال تع ة ة الق ة ة لات التقنية ةةة
التأغيرية لرأرطة المراك المجتمعية ل ع ال ةحا ا كةذلك العةامري فةي مجةا حما ةة
الطفل ،شغية ز اد إممانية الستفاد م اة ماتها إشةاعة الةوعي شوةودهةا ،ل سةيما عرةى
صعي المجتمعات المحرية؛
(و) تع ة عليةةات المأةةف المنةةت المبمةةر لحةةالت العتة اش عرةةى الطفةةا
عرى صعي المجتمعات المحرية ز اد الوعي شوةودها ش ةراشاتها؛
(د) اتخاك الت اشير الالزمة ل ماا حصو الطفا ضحا ا العنف عرى الة ع
النفسي العالةي تأجيعه عرى اعشالغ ع حالت العت اش العنف اعهما ؛
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(ه) إنأةةاش قاع ة شيانةةات طنيةةة شأ ة ا ةميةةت حةةالت العنةةف ض ة الطفةةا ،
شما في كلك سوش المعامرة العت اش الجنسي اعساش اعهما العنف المن لةي ،ضةت
تنفيذ نظام لررص التقيي شغرر المساع في تح أف ل السبل لتممي نظ حما ة
الطفل م معالجة مأمرة العنف ض الطفا ؛
( ) تنفيةةذ توصةةيات ال لاسةةة الستقصةةائية الوطنيةةة لعةةام  2013شأة ا العنةةف
ض الطفا ؛ ضت استراتيجيات ممالسات م عمةة شالدلةة لمنةت العنةف ضة الطفةا ؛
تع ة العالقةةات اآلمنةةة المسةةتقر الترشو ةةة شةةي الطفةةا اآلشةةاش مقة مي الرعا ةةة؛ تع ة
المسة ةةا ا شة ةةي الجنسة ةةي شغة ةةرر منة ةةت العنة ةةف ض ة ة الفتية ةةات؛ تغيية ةةر المعة ةةا ير الاقافية ةةة
الةتماعية التي ت ع العنف؛
(ا) معالجة مأمرة عنف الأرطة ض الطفا شتوفير ت ل اا لفرادهةا
في مجا السالي المالئمة لمعامرة الطفل شصفة عامة لمراقبة الحأةود تأةتيتها شصةفة
ااصة ،شاعتماد مبادا توةيهية تنظ استخ ام الأرطة لرقو المميتة.
العت اش الجنسياا

الستغال

 -22ت حج يف الا علماد انوا عاا  2009يفلع ق يفلانوا رلائ  ،يفذ
 16لا .غة أ ا تعجا ع لها يفبايفغ ا لا ق :
رلس
(أ)

فث

يفجما

ميع تلةيذ انوا توفة يفجعاقا قماقا يفع يفا يف طة ؛

(ا) تةاع ع د حو دث يفعل رلس  ،اا ا كيفل رغلقاا هلل يفعج ا
يفةليان يفاعيةان ،ل بير يفةليران
ي ،له
ايث ة اط ،اا ا كيفل ة جة
يف ئ قعانني عا ا عل يا؛
(و) مررع ر ررلةادة ل ر جكررا رالعررا يف م ر لان يفررد تل ر ا ر لان شررال ا
يفد ةاض مااقا يفعل رلس يفب ي ا ع دها؛
خنةا لع ض مي غ ع حارن رعل ر لا ض رلسيني يفلا ج ا
(د)
للاماة رلاة ،كيفل ،ع جل قو  ،ميسبا حااا ة رج عالرا رمهرو عر مير غ
ع هذه قارن ميسبا يفعا يفو م رعلماد لقادقاض ع راي؛
يفع يفرا ميايفلسربا يف ارااقا لر ة ةراض ،ر ريما
(ه) حم دقا لكانيا يف ارو
يفةليان ،ميسبا ش ط يفلانوا ثبان ةديفا يفد قل لها يفطة يفاايا ألاا حملكما.
 -23إك توةه الرجنة النتبا إلى الغا ةة  2-5مة أهة اف التنميةة المسةت امة المتعرقةة
شالق ةةاش عر ةةى ةمي ةةت أش ةةما العن ةةف ضة ة ةمي ةةت النس ةةاش الفتي ةةات ف ةةي المج ةةالي الع ةةام
الخ ةةا  ،شم ةةا ف ةةي كل ةةك التج ةةال شالبأ ةةر الس ةةتغال الجنس ةةي غي ةةر كل ةةك مة ة أن ةةوا
الطرف عرى ما ري:
َ
الستغال  ،تح ال لةَ
إعطاش ال لو ة لمس لة إتاحة الموالد المافية لرتنفيذ المامل لقةانوا تةوفير
(أ)
الرعا ةةة الحما ةةة الع الةةة لرطفةةل ضةةمانها ،كفالةةة ضةةت ش ةرامل سياسةةات لمنةةت العنةةف
الجنسي ض الطفا العت اش عريه ضماا تعةافي الطفةا ال ةحا ا إعةاد إدمةاةه
في المجتمت ،اعتماد ت اشير شامرة لرتص ي لهذا العنف؛
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(ا) تع ة ة الخة ة مات المق م ةةة ليطف ةةا ض ةةحا ا العن ةةف الجنس ةةي ،مة ة قبي ةةل
ال ع الطبي النفسي  -الةتماعي الحصو عرى الخ مات الصحية في مرحرةة مةا شعة
الغتصاع ،ز اد دع المراكة الجامعةة لرخة مات شحية سةهل الوصةو إليهةا مة قبةل
ةميت ال حا ا ،ل سيما في المناطق الر فية ،إ ةالش اهتمةام اةا لرف ةات ال ةعيفة ،مة
قبيل الفتيات الالئي عاني م إعاقة عقرية؛
(و) كفالة ضت عليات إةراشات مبادا توةيهية فعالة لةل ام شةاعشالغ عة
حةةالت العتة اش السةةتغال الجنسةةيي إل اميةا ،ضةةماا ةةةود قنةةوات لةشةةالغ عة هةةذ
النتهاكات تموا سهرة المنا فعالة مالئمة ليطفا ؛
المبرةغ
(د) اتخاك ةميت الت اشير الالزمة لرتحقيق في حالت العنةف الجنسةي ِ
عنها ،مقاضا الجنا معاقبته د ا أي استاناش؛
(ه) القية ة ةةام ش نأة ة ةةطة توعية ة ةةة لممافحة ة ةةة ص ة ة ة الطفة ة ةةا ضة ة ةةحا ا العت ة ة ة اش
الستغال الجنسيي ؛
( ) إعاد النظةر فةي شةرا تقة أدلةة اعثبةات فةي حةالت الجةرائ الجنسةية
تع ره ل ماا ع م حرماا الطفا ال حا ا م الع الة.
الممالسات ال ال
 -24ت حج يف الا أا انوا توفة يفجعاقا قماقا يفع يفا يف طة ُ رمجا ما ران يفارا ة.
يفكلها تشعج ميايفل ى ا لا ق :
(أ)

لمج مما ا ا و ة ةاض؛

ررلمج مما رران م ررا ة ،ل ر ر بي ر ر ر لط ررا
(ا)
ة ةاض يفلطهة رلس ( )kusasa fumbiهتاا ة ةاض؛

يف ررا و يفلس ررج

طومير ررا

يفاعما يفلل ي قني يف قليني يف لاقي يفكال يفللةيذ هذه يفلو نني؛

(و)

ع ا مي

(د)

ع ا تو فج و د يفكافيا آليفيان يف عم ويةني سل يفني ع تلةيذ يفلو نني.

 -25تحة ة الرجن ةةة ،ف ةةي ض ةةوش تعريقه ةةا الع ةةام لقة ة  )2014(18شأة ة ا الممالس ةةات
ال ةةال الةةذي اعتم تةةه شالشةةتراج مةةت الرجنةةة المعنيةةة شالق ةةاش عرةةى التميي ة ض ة الم ةرأ ،
الطرف عرى ما ري:
َ
ال لةَ
(أ)

اتخاك ةميت الت اشير الالزمة لرق اش عرى ز اي الطفا ؛

(ا) نأر قانوا توفير الرعا ة الحما ة الع الة لرطفل القواني الارت كات
الصرة عرى الصعي المحري ،شخاصة شي ال عماش التقري ي ال نيي ؛
(و) تصةةمي حمةةالت ش ةرامل شةةامرة لرتوعيةةة شالحمةةام التةةي تجة ِّةرم الممالسةةات
ال ال شآثالها السةربية عرةى الطفةا  ،كةذلك حمةالت شأة ا اآلثةال ال ةال لة اي الطفةا
عر ةةى ص ةةحة الفتي ةةات س ةةالمته الب ني ةةة العقري ةةة تس ةةته ف الس ةةر المعيأ ةةية الس ةةرطات
المحرية الم لسي ال عماش ال نيي التقري ي المجتمعيي الق ا الم عي العامي ؛
GE.17-03621

9

CRC/C/MWI/CO/3-5

(د) توفير الموالد المالية المناسبة لرمو في المباشر الذ ِ ِّنفذ ا القواني
عرى مستوت القواع الأعبية تع شناش ق لات المتطوعي أفراد الأرطة المس لي ع
توفير ا مات ح دع ال ةحا ا شغيةة كفالةة أدائهة لواةبةاته عرةى نحةو راعةي مصةالح
الطفل الف رى مأاعر .
الطفا المصاشوا شالمهق
 -26ا حررني تجحررا يف الررا ميايفل ر مية يفررد ررذهتا يف يفررا يفطررج قماقررا ة ةرراض ق راميني
ميا هى ،تشعج ميل ى ميايفغ ا لا ق :
ع ر ر ا كةاقر ررا لسر ررلو نةر رراك يفلر ررو نني يفسيا ر رران يفجلير ررا ااقر ررا حلر رروا
(أ)
ررو د لاح ررا يفللةي ررذها ،ميايفل ررايل م ررع ر ر لان قماق ررا
ة ة رراض قر راميني مي ررا هى ،نلر ر
عادة يفلاهي يف عم يفلرانوي لاحرا يف ارااقا لر ة ةراض قراميني ميرا هى لرا أُميهرغ علرل لر
يفلساه ا يفعلوميان يفقاد ة ع رلاة؛
(ا) ك ر ررجة ع ر ر د حر ررارن لطر ررا
لو يا لمجو فاهتم؛

ة ةر رراض ق ر راميني مير ررا هى ر ررل هم ة ر ررباا

تةرراع لع ر ض رنلط رراع ع ر يف ررا ميررني ة ةرراض ق راميني ميررا هى ،ميس رربا
(و)
مير لا ربا يفو يرا لر أشرعا
و ل يفلعرج يف علر ن مرع يفبقرج حظرج تر
يفشررم ع ر ا تررو فج ةد ن ا ررا يف و اقررا ل ر أشررعا يفش ررم ع ر ا كةاق ررا ررويةني ك
ها ن َّميني يفل بيا حلياجاهتم مماا دلاجهم ا نظاا يفلع يم.
-27

تح الرجنة ال لة الطرف عرى ما ري:

كفالةةة إدلاي حما ةةة الطفةةا المصةةاشي شةةالمهق فةةي السياسةةات الوطنيةةة
(أ)
ضماا ممالسته لحقوقه د ا أي تميي ؛
(ا) معالج ةةة الس ةةباع الجذل ةةة لرعن ةةف التح ةةرم التميية ة ت ةةوفير الم ةةوالد
المافية لتنفيذ اطة التص ي لالعت اشات عرى الطفا المصاشي شالمهق؛
(و) منت ممافحة عمريات قتل الطفا المصاشي شالمهق تأو هه أده
ااتطةةافه العتة اش عرةةيه  ،تةةوفير الحما ةةة الة ع النفسةةي سةةبل ةبةةر ال ةةرل إعةةاد
الت هيل المساع القانونية له  ،معاقبة المس لي ع هذ الجرائ ؛
(د) تع ة المسةةاع الطبيةةة النفسةةانية النفسةةية ليطفةةا المصةاشي شةةالمهق،
تةةوفير الت ة ل لرمةةو في الطبيةةي فيمةةا تعرةةق شةةالمهق ضةةماا الحصةةو شالمجةةاا عرةةى
المستح رات الواقية م الأمس مواد العنا ة شالبأر الوسائل المساع عرى الرؤ ة.
اطوا المساع الهاتفية
 -28توصةةي الرجنةةة ال لةةة الطةةرف شتع ة ال ة ع البأةةري المةةالي التقنةةي المناس ة
مواص ةةرة ت ةةوفير مة ة أة ةةل التأ ةةغيل المام ةةل الفع ةةا لرخ ةةا اله ةةاتفي ال ةةوطني لمس ةةاع
الطفا إتاحة أممانية الستفاد منه شالستامال في شرامجها لرت ال التوعية.
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ا  -البي ةةة الس ةةر ة الرعا ةةة الب ر ةةة (الم ةةواد  5مة ة  9إل ةةى )2( )1(18 11
))4(27 25 21 20
الطفا المحر موا م شي ة أسر ة
 -29تأ د الرجنة ،هي توةه انتبا ال لة الطرف إلى المبادا التوةيهية لررعا ة الب رةة
ليطفا (انظر قةرال الجمعيةة العامةة  ،142/64المرفةق) ،عرةى أنةه ل نبغةي أشة ا أا أةمل
الفقةةر المةةالي المةةادي  -أ الظةةر ف التةةي تع ة ت مباشةةرا حص ةرا إلةةى هةةذا الفقةةر  -المبةةرل
الوحي لحرمةاا طفةل مة الرعا ةة الشو ةة أ ع اعةه فةي م سسةة لررعا ةة الب رةة أ لرحيرولةة
د ا إعةةاد إدماةةةه فةةي المجتمةةت .فةةي هةةذا الص ة د ،تمةةرل الرجنةةة توصةةيتها السةةاشقة (انظةةر
الطرف كذلك شما ري:
َ
الوثيقة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفقر  )144توصي ال لةَ
العمل عرى تنفيذ نأةر إنفةاك القواعة النظمةة المتعرقةة شة ل الطفةا
(أ)
مالةئ ال تام ( )2005ز اد الوعي شها ،استمما اعتماد تنفيذ المبادا التوةيهية
لررعا ة الب رة؛
(ا) ضماا تسةجيل تفتةيا المراكة القائمةة لررعا ةة الب رةة ليطفةا
فق ا لرمعا ير ال نيا عرى القل؛

عمرهةا

(و) العمةةل د ل ة ا عرةةى اسةةتعرار حالةةة الطفةةا الممفةةولي المةةودعي فةةي
م سسةةات الرعا ةةة ،لصة نوعيةةة الرعا ةةة المق مةةة ،شطةةرق منهةةا تةةوفير قنةةوات سةةهرة المنةةا
لةشالغ ع حالت سوش معامرة الطفا لص ها معالجتها؛
(د) دع ة تيسةةير لعا ةةة الطفةةا دااةةل السةةر حيامةةا أمم ة  ،إنأةةاش نظةةام
لمفالة الطفا الذ ل مم شقاؤه مت أسره  ،شغرر الح م ممالسة إ ا الطفا
في م سسات الرعا ة؛
(ه) العمةل عرةى تنفيةذ م سسةات لعا ةةة الطفةل لسياسةة إنهةاش ممالسةة اع ة ا
في م سسات الرعا ة؛
( ) كفالةة تخصةيص المةةوالد البأةر ة التقنيةةة الماليةة المافيةةة لمراكة الرعا ةةة
الب رةةة اة مات حما ةةة الطفةةل كات الصةةرة ،شغيةةة تيسةةير إعةةاد ت هيةةل الطفةةا المقيمةةي
فيها إعاد إدماةه في المجتمت إلى أقصى ح ممم ؛
(ا) إنأاش صيانة قاع شيانات شامرة فعالة شأ ا ع د الطفا الموةود
في مراك الرعا ة الب رة شغرر متاشعة حالته شفعالية.
التبني
 -30تمةةرل الرجنةةة توصةةيتها السةةاشقة (انظةةر الوثيقةةة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفقةةر )46
توصي ال لة الطرف كذلك شما ري:
(أ)
أنظمته تع

اعسة ةرا شاعتم ةةاد ق ةةانوا التبن ةةي الم ةةنقح ز ةةاد ال ةةوعي شة ة ةراشات التبن ةةي
تأجيت التبني عرى الصعي المحري؛

(ا) النظةةر ف ةةي مس ة لة التصة ة ق عرةةى اتفاقي ةةة لهةةاي شأة ة ا حما ةةة الطف ةةا
التعا ا في مجا التبني عرى الصعي ال لي لعام .1993
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الطفا المودعوا في السجوا مت أمهاته
 -31توصي الرجنة ال لة الطرف شتوفير الخة مات التسةهيالت المناسةبة المافيةة فةي
السجوا لطفا المهات السجينات ،شما في كلةك التغذ ةة المالئمةة الخة مات الصةحية
مرافق النظافة اع واش.

زاي -اععاق ة ةةة الص ة ةةحة الساس ة ةةية الرف ة ةةا (الم ة ةةواد 26 24 23 )3(18 6
 )1(27إلى ()33 )3
الطفا ك اععاقة
 -32تح ة الرجنةةة ،فةةي ضةةوش تعريقهةةا العةةام لق ة  )2006(9شأ ة ا حقةةوق الطفةةا
المعوقي  ،ال لةَ الطرف عرى اعتماد نهةل قةائ عرةى حقةوق اعنسةاا فيمةا تعرةق شاععاقةة
عرى ضت استراتيجية شامرة عدماي الطفا ك ي اععاقة عرى ما ري:
تنفي ةةذ ق ةةانوا اععاق ةةة لع ةةام  2012اط ةةة العم ةةل الوطني ةةة كات الص ةةرة،
(أ)
إنأاش صن ق اسةت ماني لأة ا اععاقةة تح ة اسةتراتيجيات لمعالجةة التحة ات التةي
واةههةةا الطف ةةا ك اععاق ةةة تخص ةةيص الم ةةوالد المافي ةةة عدال شة ة ا اععاق ةةة لتنفي ةةذ
القواني السياسات شفعالية؛
(ا) مراةعة ة ةةة القة ة ةةواني السياسة ة ةةات المتعرقة ة ةةة شاععاقة ة ةةة ،ل سة ة ةةيما قة ة ةةانوا
الشخا المعوقي لعام  ،1971شغية كفالة توافقها مت قانوا اععاقةة ،تربيةة احتياةةات
الطفا ك ي اععاقة؛
(و) إنأ ةةاش علي ةةات طني ةةة لررصة ة اعش ةةالغ ف ةةي مج ةةا اععاق ةةة ،م ةةت التركية ة
شأمل اا عرى الطفا ك ي اععاقة؛
(د) ض ةةماا اس ةةتفاد الطف ةةا ك ي اععاق ةةة مة ة الرعا ةةة التعر ةةي الأ ةةامري
لرجميت في مرحرة الطفولة المبمر م شرامل النماش في مرحرة الطفولة المبمر اة مات
الرعا ةةة الصةةحية ا ة مات أاةةرت ،كفالةةة تةةوفير مةةا مفةةي م ة المةةوالد البأةةر ة التقني ةةة
المالية لهذ الخ مات؛
(ه)

اعتماد ت اشير م أةل ضت نظام التعري الأامل لرجميت شأمل كامل؛

( ) ةم ة ة ةةت تحري ة ة ةةل شيان ة ة ةةات شأة ة ة ة ا حال ة ة ةةة ةمي ة ة ةةت الطف ة ة ةةا ك ي اععاق ة ة ةةة،
مصةةنفة شحس ة ةمرةةة أمةةول منهةةا الس ة نةةو الجةةنس نةةو اععاقةةة الصةةل اعثنةةي القةةومي
الموقت الجغرافي؛
(ا) تصةةمي حمةةالت شةةامرة ل ةةاد الةةوعي ل ة ت عشةةاش الطفةةا ك ي اععاقةةة
أقالشه ل ت الم لسي المجتمت شغية قبو احترام حقوق ه لش الطفا .
الصحة الخ مات الصحية
 -33إا الرجنة ،في ضوش تعريقها العام لق  )2013(15شأ ا حق الطفل فةي التمتةت
ش ة عرى مسةةتوت صةةحي مم ة شروغةةه ،إك تحةةيا عرم ة ا شالغا ةةة  2-3م ة أه ة اف التنميةةة
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المست امة المتعرقة شوضةت حة لوفيةات الموالية الطفةا د ا سة الخامسةة التةي ممة
تفاد ها شحرو عام  ،2030توصي ال لة الطرف شما ري:
ز ةةاد التحص ةةي معالج ةةة الس ةةباع الجذل ةةة لتح ة ة الاغة ةرات ف ةةي مج ةةا
(أ)
التحصي  ،معالجة سوش التغذ ة الم م التق م ،تقريص مع فيات الطفا شسب المالل ا
أم ةرار الموالي ة الم ةرار التةةي مم ة الوقا ةةة منهةةا ،م ة قبيةةل اللتهةةاع الرئةةوي اعسةةها ،
ضت اطة صحية طنية لعام  2017ته ف إلى الح م فيات الطفا المهات؛
(ا) تحسي إدال نظام الد ة الصحة ،ل سيما عرى الصعي المحرةي ،مةت
إ الش اهتمام اا لرمناطق النائية ،لمعالجة مأمرة نقص الد ة الروازم الطبية الغذ ة
العامري في المجا الطبي ضعف الهياكل الساسية؛
(و) سة مأةةر قةةانوا فيةةر س نقةةص المناعةةة البأةةر ة/اع ز ،تنفيةةذ الخطةةة
الس ةةتراتيجية الوطني ةةة شأة ة ا في ةةر س نق ةةص المناع ةةة البأ ةةر ة (لرفت ةةر )2020-2015
تحقيق التغطية الأامرة لرعالي شم ادات الفير سات القهقر ة؛
(د) اتخةةاك تة ة اشير عاةر ةةة ترم ةةي إل ةةى الوقا ةةة مة ة المة ةرار المنقول ةةة ةنس ةةيا،
ل سيما فيةر س نقةص المناعةة البأةر ة/اع ز شةي الفتيةات ،شمةا فةي كلةك تة اشير لرق ةاش
عرى الحتفالت الطقوس المف ية إلى ممالسة الجنس غير الم موا؛
(ه) تع ة الجهةةود الراميةةة إلةةى تحسةةي فةةر الحصةةو عرةةى اة مات الرعا ةةة
الصحية الساسية شتوفير العامري الصحيي الم لشي لخ مة الطفا الحوامل ،ل سةيما
في المناطق الر فية؛
( ) تطبيق تنفيذ ما ضعته مفوضية الم المتحة السةامية لحقةوق اعنسةاا
م ة إلشةةادات تقنيةةة شأ ة ا تطبيةةق نهةةل قةةائ عرةةى حقةةوق اعنسةةاا فةةي تنفيةةذ السياسةةات
البةرامل الراميةةة إلةةى الحة مة الوفيةةات المةرار التةةي ممة الوقا ةةة منهةةا لة ت الطفةةا
د ا الخامسة التخرص منها (.)A/HRC/27/31
صحة المراهقي
 -34ت حررج يف الررا ر ا طررا يفللةيررذ حملر دة يفلكرايفي ميشرراا تلظرريم ة ررجة ا لر
يف ة ة  .2020-2016غة أ ا تشعج ميايفل ى ا لا ق :
(أ)

تةاع ع د حارن قم ا ةو

جهلان؛

ئررم يف س ر ا ذرراض حلرروا يفقرراا رلسرريا
(ا) عر ا جررود يفل لي ر يفشررال
ائ للث قم ق ق ا؛
جنامييا لان تلظيم ة جة ،مآيفا فج ققوض ع
(و) رررج جهررا  ،ر عل ر لا تكرروا حيرراة يفةلرراة قال ر ا طررج ،ممررا قررلد
ميايفةليان يف او عم يان جها حملةوفا ميا ما ج؛
(د) مررع نةرراك يفلررو نني يفررد تررلظم نلرراو مييررث يفكارروض م ر ن لررا أُمي ررغ علررل
ل دلاا م ن يفكاوض ا ةو ة ةاض جهلني ،ر يما ل قعيشوا ا يفشو ع.
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 -35توصةةي الرجنةةة ،فةةي ضةةوش تعريقهةةا العةةام لقة  )2003(4شأة ا صةةحة المةراهقي
نموه في سياق اتفاقية حقوق الطفل ،ال لةَ الطرف شما ري:
اعتم ةةاد سياس ةةة ش ةةامرة لرص ةةحة الجنس ةةية اعنجاشي ةةة لرمة ةراهقي ض ةةماا
(أ)
إدلاي التاقيةةف فةةي مجةةا الصةةحة الجنسةةية اعنجاشيةةة فةةي المنةةاهل ال لاسةةية اعل اميةةة فةةي
الم ة الس العامةةة الخاصةةة عرةةى ح ة سةةواش ،مةةت إ ةةالش اهتمةةام اةةا لروقا ةةة م ة الحمةةل
المبمر المرار المنقولة ةنسيا؛
(ا) تحسي فر حصو المراهقات عرى ا مات الرعا ة الصحية اعنجاشيةة
الخ مات كات الصرة ز اد ال ع المق م إلى ا مات الصحة اعنجاشية تنظي السةر
إتاحة إممانية الستفاد م سائل طرق منت الحمل ش سعال معقولة؛

(و) عة ة م تج ةةر اعةه ةةار ف ةةي ةمي ةةت الح ةةالت إزال ةةة الح ةةواة المعيق ةةة
لةةهار ،مة قبيةل شةرا إشةالغ الأةرطة قبةل الخ ةو لةةهةار فةي حالةة الغتصةاع،
ضةةماا حصةةو الفتيةةات عرةةى ا ة مات اعةهةةار الم ة موا الرعا ةةة فةةي مرحرةةة مةةا شع ة
اعةه ةةار ،الح ةةر عر ةةى الس ةةتما دائمة ة ا آللاش الطف ةةل إ الئه ةةا العتب ةةال الواةة ة ف ةةي
قرالات اعةهار؛
(د) مراةعة قانوا العقاقير الخطر قةانوا المأةر شات المحوليةة السياسةات
كات الص ةةرة لمعالج ةةة مأ ةةمرة تع ةةاطي الطف ةةا لرمح ةةو المخة ة لات ،ت ة ة الطف ةةا
الم ةراهقي شمعرومةةات دقيقةةة موضةةوعية تعرةةيمه المهةةالات الحياتيةةة لروقا ةةة م ة إسةةاش
اسةةتعما المةةواد المخة ل  ،شمةةا فةةي كلةةك التبةةغ المحةةو  ،تطةةو ر اة مات سةةهرة المنةةا
م اتية لرأباع لعالي إدماا المخ لات الح م أضرالها.
أثر تغير المناخ عرى حقوق الطفل
 -36توةةه الرجنةةة النتبةا إلةةى الغا ةةة -13شةاش مة أهة اف التنميةة المسةةت امة المتعرقةةة
شتع عليات تحسي مستوت قة لات التخطةيا اعدال الفعةالي المتعرقةي شتغيةر المنةاخ.
توصي الرجنة ال لةَ الطرف ،عرى ةه الخصو  ،شما ري:
ها شالمي انية المافية؛

(أ)

كفالة نأر تنفيذ سياستها عدال مخاطر الموالث ت

(ا)

إدماي الح م مخاطر الموالث في عمرية التخطيا اعنمائي؛

(و) توثيةةق تسةةجيل الشةةخا المت ةةرل  ،ل سةةيما الف ةةات ال ةةعيفة ماةةل
الطفا  ،في إطةال مواةهةة المةوالث ،لمفالةة حصةوله فةي الوقةت المناسة عرةى الرعا ةة
الصحية الحما ة الخ مات الارت المالئمة؛
(د) ز ةةاد ع ةةي الطف ةةا شمسة ة لة تغي ةةر المن ةةاخ الم ةةوالث الطبيعي ةةة تة ة هبه
لمواةهتها م اال إدلاةها في المناهل ال لاسية شرامل ت ل الم لسي .
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حاش -التعري النأطة الترفيهية الاقافية (المواد م  28إلى )31
التعري  ،شما في كلك الت ل

التوةيه المهنياا

 -37إا الرجن ةةة ،ف ةةي ضة ةةوش تعريقه ةةا العة ةةام لقة ة  )2001(1شأ ة ة ا أهة ة اف التعرة ةةي ،
إك تحةةيا عرم ة ا شالغا ةةة  1-4م ة أه ة اف التنميةةة المسةةت امة المتعرقةةة ش ةةماا أا تمتةةت
ةميةةت الفتيةةات الفتيةةاا شتعرةةي اشت ة ائي ثةةانوي مجةةاني منصةةف ةي ة  ،ممةةا ة دي إلةةى
تحقيق نتائل تعريمية مالئمة فعالة ،توصي ال لةَ الطرف شما ري:
إلغةةاش تمةةاليف التعرةةي الخفيةةة ،م ة قبيةةل ةلسةةوم التنميةةةة ،إزالةةة الفةةوالق
(أ)
شي الجنسي المناطق في الحصو عرى التعري ؛
(ا)

تعيي الم لسي الم هري ح اا لتقريص نسبة التالميذ إلى الم لسي ؛

(و) معالجةةة مأةةمرة كاةةر حةةالت النقطةةا ع ة ال لاسةةة ،ل سةةيما فةةي صةةفوف
الفتيات ،شسب الحمل ز اي الطفا سوش الظر ف الصحية الفقر المس ليات السر ة؛
(د) معالجة ةةة مأة ةةمرة اعت ة ة اش الم لسة ةةي
ل سيما الفتيات؛

الق ة ةراا ةنسة ةةيا عرة ةةى الطفة ةةا ،

(ه) إضفاش طاشت الالمرك ة عرى عمرية إعةاد قبةو المراهقةات العائة ات إلةى
الم لسة شع الحمل تبسيا إةراشاتها ضماا حصوله عرى ال ع المالئ ؛
( ) تيسة ةةير الوصة ةةو إلة ةةى الم ة ة الس عرة ةةى الطفة ةةا ك ي اععاقة ةةة ت ة ة ها
شالهياكل الساسية مواد الت ل س التعر المراعية لةعاقة؛
(ا)
(ف)

تحسي المفاش في إنفاق الموالد المخصصة لقطا التعري ؛
تع

تطو ر شرامل لتأجيت ت ل

الم لسات.

الرعا ة النماش في مرحرة الطفولة المبمر
 -38إا الرجنةةة ،إك تحةةيا عرمة ا شالغا ةةة  2-4مة أهة اف التنميةةة المسةةت امة المتعرقةةة
ش ماا أا تتاح لجميت البنات البني فر الحصو عرى نوعية ةي م النماش الرعا ة
ف ةةي مرحر ةةة الطفول ةةة المبم ةةر التعر ةةي قب ةةل الشتة ة ائي ،توص ةةي ال لة ةةَ الط ةةرف شتخص ةةيص
مةةا مفةةي م ة المةةوالد الماليةةة التقنيةةة البأةةر ة لتطةةو ر هةةذ الخ ة مات توسةةيت نطاقهةةا،
ل سيما شالنسبة لرفتيات الطفةا ك ي الحتياةةات الخاصةة ال تةام أطفةا الأةوال ،
عرى أساس سياسة شامرة كرية لررعا ة النماش في مرحرة الطفولة المبمر .

طاش -تة اشير الحما ةة الخاصةة (المةواد (37 36 35 33 32 30 22ع)
إلى (د) )40-38
الطفا المهاةر ا الالة وا مرتمسو الرجوش
 -39توصي الرجنة ال لة الطرف شما ري:
مراةعة سياساتها عدال ش ا الالة ي م الطفا  ،ثة التوعيةة المافيةة
(أ)
شوةود هذ السياسات شنطاقها؛
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(ا) ز ةةاد ال ة ع التسةةهيالت ليطفةةا الموةةةود فةةي مخيمةةات الالة ةةي ،
ل س ةةيما شمعالج ةةة مأ ةةمرة نق ةةص مراف ةةق الص ةةرف الص ةةحي التعر ةةي النأ ةةطة الترفيهي ةةة
الخ مات الطبية ش تاحة الفرصة ليطفا لمواصرة التعري العالي الحصو عرى العمل؛
(و) تةةوفير ال ة ع المةةافي ليطفةةا المهةةاةر الالة ةةي  ،شمةةا فةةي كلةةك د ل
الطفا الم مونة ،في ر ف تربي احتياةاته الخاصة في مجالي الحما ة المساع ؛
(د)

ضت ت اشير لتعق أثر السر ل ِّ شمرها؛

(ه) النظر في مس لة سح التحفظات عرى اتفاقية عةام  1951المتعرقةة شوضةت
الالة ةةي  ،ل سةةيما الةةتحفل المتعرةةق شةةالحق فةةي تمةةو الجمعيةةات (المةةاد  ،)15الةةذي قية
حر ة ةةة التنقة ةةل ممة ةةاا اعقامة ةةة ،المتعرة ةةق شة ةةالتعري العة ةةام (المة ةةاد  )22المتعرة ةةق شة ةةالتجنس
(الماد  ،)34الذي استِخ م لرفل معظ طربات الالة ي لرحصو عرى اعقامة.
الستغال القتصادي ،شما في كلك عمل الطفا
 -40فةةي حةةي ترح ة الرجنةةة شتص ة ق ال لةةة الطةةرف عرةةى اتفةةاقيتي منظمةةة العمةةل ال ليةةة
(لق  )138لعةام  1973شأة ا الحة الدنةى لرسة (لقة  )182لعةام  1999شأة ا أسةوأ
أشما عمل الطفا شوضت اطة عمل طنية شأ ا عمل الطفةا لرفتةر ،2016-2010
تمةةرل توصةةيتها السةةاشقة (انظةةر الوثيقةةة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفقةةر  )67توصةةي ال لةةة
الطرف كذلك شما ري:
اس ةةتمما تنفي ةةذ سياس ةةتها شأة ة ا عم ةةل الطف ةةا
(أ)
حما ة الطفل شغية حما ة الطفا م أسوأ أشما عمل الطفا ؛
(ا)

سياس ةةتها شخص ةةو

إنأاش تأغيل قاع البيانات الوطنية شأ ا عمل الطفا ؛

(و) إنأ ةةاش علي ةةة إحال ةةة مأ ةةتركة ش ةةي زال العم ةةل زال الأة ة ا الجنس ةةانية
ش ا الطفل اععاقة الرعا ة الةتماعية م أةل تحقيق التمامل شي عمرهما؛
(د) تخصةةيص مةةا مفةةي م ة المةةوالد البأةةر ة التقنيةةة الماليةةة لتفتةةيا أمةةاك
العمةةل شغيةةة تنفيةةذ القةةواني السياسةةات المتعرقةةة شعمةةل الطفةةا عرةةى نحةةو تةةام منةةتظ
فعا  ،ل سيما في قطاعي ال لاعة التع  ،مقاضا مرتمبي النتهاكات المتعرقة شعمل
الطفا أ ا كانوا.
أطفا الأوال
 -41فةةي حةةي ترح ة الرجنةةة شاعتمةةاد السةةتراتيجية الوطنيةةة لرفتةةر 2018-2014
شأ ا الطفا الذ عيأوا عمروا فةي الأةوال  ،تمةرل توصةيتها السةاشقة (انظةر الوثيقةة
 ،CRC/C/MWI/CO/2الفقر  )69توصي ال لة الطرف كذلك شما ري:
اتخاك ةميت الت اشير الالزمة ل ماا حصو أطفا الأوال عرى مةا مفةي
(أ)
م الغذاش المساش السم الرعا ة الصحية فر التعري ؛
(ا) ت ة أطف ةةا الأةةوال شآلي ةةات اعحالةةة إل ةةى الب ةرامل الأ ةةامرة المالئم ةةة
لررعا ة التعافي إعاد اعدماي.
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البيت التجال الاتطاف
 -42تم ةةرل الرجن ةةة مالحظاته ةةا الختامي ةةة الس ةةاشقة (انظ ةةر الوثيق ةةة
الفقر  )73توصي ال لة الطرف كذلك شما ري:

CRC/C/MWI/CO/2

مواشمةةة العقوشةةة عرةةى ةر مةةة التجةةال شالطفةةا شموة ة قةةانوا ممافحةةة
(أ)
التجال شالشخا قانوا توفير الرعا ة الحما ة الع الة لرطفل؛
(ا) إنأاش عليات لجمت البيانات شأ ا حةالت التجةال شالطفةا عرةى الصةعي
المحري عبر الح د شأ ا التحقيقات الحالت التي ةرت فيها مقاضا الجنا ؛
(و) إنأةةاش عليةةات ل ةةماا تقة تعو ةةات إلةةى ضةةحا ا التجةةال مة الطفةةا
توفير الموالد المافية لرخ مات الةتماعية ا مات إعاد الت هيل المتاحة لر حا ا.
إدال ق اش الح اث
 -43تح الرجنة ،في ضوش تعريقهةا العةام لقة  )2007(10شأة ا حقةوق الطفةل فةي
مجةا ق ةاش الحة اث ،ال لةةَ الطةةرف عرةى ةعةل نظامهةةا لق ةاش الحة اث متوافقة ا تمامة ا
مةةت التفاقيةةة المعةةا ير الاةةرت كات الصةةرة .تمةةرل ،عرةةى ةةةه الخصةةو  ،مالحظاتهةةا
الختامية السةاشقة (انظةر الوثيقةة  ،CRC/C/MWI/CO/2الفقةر  )76توصةي ال لةة الطةرف
كذلك شما ري:
لفت سة المسة لية الجنائيةة إلةى مسةتوت مقبةو د ليةا ةعةل الأةك فةي
(أ)
صالح الطفل في سياق العقوشة عن ما ِ َّ
أمك في سنه؛
(ا) ضةةماا احتجةةاز الح ة اث مسةةروشي الحر ةةة شمع ة ع ة البةةالغي الةةذكول
منه شمع ع اعناث؛
(و) كفال ة ةةة عة ة ة م إ ة ة ة ا الطف ة ةةا ال ة ةةذ
احتجازه  ،مت م ةرت إدانته ؛

نتظ ة ةةر ا المحاكم ة ةةة ،ف ة ةةي ح ة ةةا

(د) تفعية ةةل محة ةةاك ش ة ة ا الطفة ةةل كفالة ةةة اسة ةةتيفاش الظة ةةر ف فة ةةي المراك ة ة
اعصالحية غيرها م المرافق المستخ مة لحتجةاز الطفةا لحتياةةات الطفةل الصةحية
التعريمية غيرها؛
(ه) الستخ ام العمري آلليات التحو ل ش ائل العقوشة التي نص عريها قانوا
تةةوفير الرعا ةةة الحما ةةة الع الةةة لرطفةةل ضةةماا ترقةةي الق ةةا مةةو في الأةةرطة المة عي
الع ةةامي م ةةو في المح ةةاك الاص ةةائيي الةتم ةةاعيي غي ةةره مة ة الم ةةو في المعني ةةي
لرت ل عرى النحو الواة في هذا المجا ؛
( ) تحسي الظر ف في مرافق الحبس الحتيةاطي الحتجةاز شعة المحاكمةة
في مرافق ق اش الح اث شرامل إعاد الت هيل اعدماي ليطفا المخالفي لرقانوا.
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البالغات

اش -التص ق عرى البر توكو الاتيالي لالتفاقية المتعرق ش ةراش تق

 -44توصي الرجنة ال لة الطرف ،توايا ل ةاد تع ة إعمةا حقةوق الطفةل ،شالتصة ق
عرى البر توكو الاتيالي لالتفاقية المتعرق ش ةراش تق البالغات.

كاف -التص ق عرى الصموج ال لية لحقوق اعنساا
 -45توصي الرجنة ال لة الطرف ،تواي ا ل اد تع إعمةا حقةوق الطفةل ،شةالنظر فةي
التص ق عرى الصموج الساسية التالية لحقوق اعنساا التي ل تصبح طرفا فيها شع :
(أ)
(ا)

التفاقية ال لية لحما ة حقوق ةميت العما المهاةر

التفاقية ال لية لحما ة ةميت الشخا

أفراد أسره ؛

م الاتفاش القسري؛

(و) البر توكة ة ةةو الاتية ة ةةالي المرحة ة ةةق شالعه ة ة ة ال ة ة ة لي الخة ة ةةا
القتصاد ة الةتماعية الاقافية؛

شة ة ةةالحقوق

(د) البر توكةةو الاتيةةالي الاةةاني المرحةةق شالعه ة ال ة لي الخةةا
الم نية السياسية ،الهادف إلى إلغاش عقوشة اعع ام؛

شةةالحقوق

(ه)

البر توكو الاتيالي لتفاقية الق اش عرى ةميت أشما التميي ض المرأ ؛

( ) البر توكة ةةو الاتية ةةالي لتفاقية ةةة مناه ة ةةة التعة ةةذ
المعامرة أ العقوشة القاسية أ الالإنسانية أ المهينة؛
(ا)

البر توكو الاتيالي لتفاقية حقوق الشخا

غية ةةر م ة ة ضة ةةر ع
ك ي اععاقة.

لم -التعا ا مت الهي ات اعقريمية
 -46توصةي الرجنةة ال لةة الطةةرف شالتعةا ا مةت لجنةة الخبةراش الفر قيةة المعنيةة شحقةةوق
الطفةةل لفاهةةه التاشعةةة لالتحةةاد الفر قةةي فيمةةا تعرةةق شتنفيةةذ التفاقيةةة غيرهةةا م ة صةةموج
حقوق اعنساا ،في ال لة الطرف غيرها مة الة الع ةاش فةي التحةاد الفر قةي عرةى
ح سواش.

لاشعا -التنفيذ تق

التقال ر

ألف -المتاشعة النأر
 -47توص ةةي الرجن ةةة ال ل ةةة الط ةةرف شاتخ ةةاك ةمي ةةت التة ة اشير المالئم ةةة ل ةةماا التنفي ةةذ
المامةةل لرتوصةةيات الةةوالد فةةي هةةذ المالحظةةات الختاميةةة .توصةةي أ ة ا ش تاحةةة التقر ةةر
الجةةامت لرتقةةال ر ال ل ةةة مة الاالة إلةةى الخةةامس ،الةةرد د المتاشيةةة عرةةى قائمةةة المسةةائل،
هذ المالحظات الختامية عرى نطاق است شرغات البر .

18

GE.17-03621

CRC/C/MWI/CO/3-5

شاش -التقر ر المقبل
 -48تة ة عو الرجن ةةة ال ل ةةة الط ةةرف إل ةةى أا تقة ة م تقر ره ةةا الج ةةامت لرتقر ةةر الة ة ل ي
السادس الساشت شحرو  1أ رو /سبتمبر  2022أا ت لي فيه معرومات ع متاشعة هذ
المالحظات الختامية .نبغي أا متال التقر ر لرمبادا التوةيهية المنسقة لتقة التقةال ر
الخاصة ةةة شمعاه ة ة شعينهة ةةا ،التة ةةي اعتم ة ة تها الرجنة ةةة فة ةةي  31كة ةةانوا الااني /نة ةةا ر 2014
( ،)CRC/C/58/Rev.3نبغي أل تجا ز ع د كرماته  21 200كرمة (انظر قةرال الجمعيةة
العام ةةة  ،268/68الفق ةةر  .)16ف ةةي ح ةةا تج ةةا ز عة ة د كرم ةةات التقر ةةر المقة ة َّم الحة ة
القصةى المنصةةو عريةةه ،سةةيِطر إلةةى ال لةة الطةةرف أا تختصةةر عمةالا شةةالقرال السةةالف
الةذكر .إكا تعةذل عرةى ال لةة الطةرف مراةعةةة التقر ةر إعةاد تق مةه ،فرة تسةنَّى ضةةماا
ترةمته كي تنظر فيه هي ة المعاه .
ثيقةةة أساسةةية مح ثةةة ،ل تجةةا ز
 -49ت ة عو الرجنةةة أ ةا ال لةةة الطةةرف إلةةى تق ة
ع ة د كرماتهةةا  42 400كرمةةة ،فق ةا لمتطربةةات الوثيقةةة الساسةةية الموح ة الةةوالد فةةي
المبادا التوةيهية المنسقة لتق التقةال ر شموةة المعاهة ات ال ليةة لحقةوق اعنسةاا،
ثةةائق ااصةةة شمعاه ة ات
ثيقةةة أساسةةية موح ة
شمةةا فةةي كلةةك المبةةادا التوةيهيةةة لتق ة
شعينهة ة ةةا (انظة ة ةةر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصة ة ةةل ال ) الفقة ة ةةر  16م ة ة ة ق ة ة ةرال الجمعية ة ةةة
العامة .268/68
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