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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقاايير الدويياة ما الثالا إىل
السادس لغينيا*
أولا -مقدمة
ال ر ررد ل ن ر ررد
 -١نظ ر ر اللجن ر ررل ق ال ا ا ر ر ار ر رردور لل ا ر رردثا اللسثا ر ررل و ر ر ال دل ر ر
( )CRC/C/GIN/3-6ق جل ر ر ر ر ر ر د  2342س( 2343انظ ر ر ر ر ر ر  CRC/C/SR.2342س،)SR.2343
ق  ١4س ١5ك رردن ث ال دايان رردا  ،20١9ساع م ررل ا ررات املتاظ ررد ا دو ررل ق
املعار ر
جل د  2370املعا ة ق  ١شبدطيفرباا .20١9
ال ررد لللسلررل
 -2س ا ر اللجنررل ب اررلم ال ا ا ر اررردور لل ارردثا اللسثاررل و ر ال دل ر
الطر ر سابلر ر س الك دب ررل علر ر قدئم ررل امل رردئ ( ،)CRC/C/GIN/Q/3-6/Add.1مم ررد أاتح ف م ررد
أفض حلدلل اا ق الطف ق اللسلل الط  .س ع ب اللجنل ع الا اد للح اث البنَّرد الرا اث
ور سفل اللسلل الط امل عل الاطدعد .

اثني ا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
ا ر اللجنررل ابنضررمد اللسلررل الط ر  ،ق  8ن رردث يأب ا ر  ،20١6الربس ك ر
-3
االخ دث ال فدق ل اا ق الطف بشأث اشرتاك األطفد ق املندزعد امل رلحل .س تار اللجنرل
أاض رد وررر ال اررلا اع مررد ررلابر ش ر اع ل سوؤس ر ل سس دسررد ل ل نف ررا اال فدق ررل ،سخبدصررل نا ر
علة ق ان  ،ون د الادن ث ارندئي سقردن ث اإلجر ا ا ارندئ رل ق عرد  ،20١6ب رل و ا و رد ورر
أاكد اال فدق ل ،ساع مد ال دسل ال طن ل ل عزاز سمحدال اا ق األطفد سثفدا م ق غ ن د.

اثلثا -العوامل والصعوابت اليت تعوق تنفيذ التفاقية
تار ر اللجن ررل اآلاثث امل ر ر م ة ل فش رري ف رررس ابر ر ال ق الف رررتة ور ر ع ررد 20١3
-4
ِّ
عد  20١6ممد اشك عابل خطرة ق ط اق عمد احلا ق املنص ص عل د ق اال فدق ل.

__________

*

اع ملهتد اللجنل ق سثهتد ال مدن ( ١4كدن ث ال داياندا  ١ -شبدطيفرباا .)20١9
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يابع ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

اكِّ اللجنل اللسلل الط أبث مج ر احلا ق املنص ص عل د ق اال فدق ل ورتابطرل سغرر
-5
قدبلررل لل جزئررل ،س شررل عل ر أمه ررل مج ررر ال ص ر د ال ر اث ة ق اررات املتاظررد ا دو ررل .س ر
ال ص د امل علال ابجملدال ال دل ل ،ساي ص د جي
اللجنل أث جه ان بدت اللسلل الط
اختررد ررلابر عدجلررل بشررأ:د اا ر ق األطفررد سقطررد األعمررد ال جدثاررل (الفا ر ة )١4؛ ررج
امل ال ررل (الفار ة )2١؛ املمدثسررد الضرردثة (الفار ة )25؛ حتر ث الطفر و ر مج ررر أشرركد العن ر
(الفار ة )27؛ ال علر م ،مبرد ق لر ال رلثا سال ج ره امل ن رردث (الفار ة )38؛ اثة شرؤسث قضررد
األالاث (الفا ة .)45
 -6س صر رري اللجنر ررل أبث كف ر ر اللسلر ررل الط ر ر عمر ررد اا ر ر ق األطفر ررد سفا ر رد لت فدق ر ررل
سب س ك هلد االخ دث بشأث اشرتاك األطفرد ق املندزعرد امل رلحل سب س ك هلرد االخ ردث بشرأث
ب ر األطفد ساس ت األطفد ق الب د سق امل ا اإلابا ل ،س ل ق مج ر و اا عمل ل نف ا
خطررل ال نم ررل امل ر لاول لعررد  .2030سحت ر اللجنررل اللسلررل الطر أاضررد عل ر ضررمدث املشرردثكل
الفعل ررل لألطفررد ق صررم م س نف ررا ال دسررد سال ررباو ال او ررل حتا ررق مج ررر أاررلا ال نم ررل
امل لاول الر  ،١7ف مد خيص األطفد .

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  4و 42و))6(44
التشريعات
-7

تعجل الدولة الطرف ابعتماد مشروع قانون األطفال املنقح.
توصي اللجنة أبن ّ

السياسة والسرتاتيجية الشاملتان
 -8إذ ترح ا ا اللجنا ااة ابلسياسا ااة الوطنيا ااة الراميا ااة إىل تعزيا ااز ومحايا ااة حقا ااوق األطفا ااال
ويفاههم يف غينيا ،لعام  ،2٠١٥وخبطة عملها الثالثياة السانوات للفارت ،2٠١٩-2٠١٧
توصي اللجنة أبن حتدد الدولة الطرف ولية واضحة للمديرية الوطنية لألطفال وأن ختصا
هلا ما يكفي م املوايد البشرية والتقنية واملالية لكي تعمل بفعالية.
التنسيق
 -9توصي اللجنة أبن تنشئ الدولة الطرف هيئة تنسايق معنياة حبقاوق الطفال وأن حتادد
هلا ولية واضحة ،ومتنحها سالطة كافياة ،وختصا هلاا ماا يكفاي ما املاوايد البشارية والتقنياة
واملاليااة لكااي تنسااق بفعاليااة اإلج اراتات املتصاالة حبقااوق األطفااال يف قطاعااات خمتلفااة وعل ا
مجيع املستوايت.
ختصي

املوايد

 -١0يف سااياق إشاااي اللجنااة إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2٠١6(١٩بشااأن امليزنااة العامااة
ألنش ااطة إعم ااال حق ااوق الطف اال ،ت ااذ ّكر اللجن ااة بتوص ااياهتا الس ااابقة (،CRC/C/GIN/CO/2
الفقر  ،١8وتوصي أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
2
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(أ)

زايد خمصصات امليزانية زايد كبري يف جمايل الصحة والتعليم؛

(ب) وض ا ااع عملي ا ااة ميزن ا ااة ،تش ا اامل منظ ا ااوي حق ا ااوق الطف ا اال وحت ا اادد بوض ا ااو
العتمااادات املخصصااة لألطفااال يف القطاعااات والوكااالت ذات الصاالة ،مبااا يف ذل ا وزاي
العمل الجتماعي والنهوض ابملارأ والطفال ،ولتحقياق لمركزياة هياكال محاياة الطفال وقضاات
األحداث ،ووضع مؤشرات حمدد ونظام تتبع؛
(ج)

احلد م العتماد عل التعاون اخلايجي؛

()

تنفيذ اسرتاتيجية وطنية بشأن تنفيذ قانون مكافحة الفساد (.)2٠١٧

مجع البياانت
 -١١يف سااياق إشاااي اللجنااة إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2٠٠3(٥بشااأن التاادابري العامااة
لتنفيذ التفاقية ،توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
إنشات نظام متكامال وشاامل جلماع البيااانت وإدايهتاا ،يغطاي مجياع جماالت
(أ)
التفاقية وبروتوكوليها الختياييني ،مع تصنيف البياانت حبس الس واجلنس وناوع اإلعاقاة
واملوقع اجلغرايف واخللفية الجتماعية  -القتصادية ،واألصل القومي واإلثين؛
(ب) ضا اامان أن تكا ااون البيا اااانت واملؤش ا ارات مشا اارتكة با ااني الا ااوزايات املعنيا ااة،
والستفاد الكاملة م أدوات مجع البياانت املنسقة الايت وضاعتها الدولاة الطارف والشاركات
اإلمنائيون الدوليون يف عام  2٠١٧جملال احلماية.
الرصد املستقل
 -١2ت ااذ ّكر اللجن ااة بتوص ااياهتا الس ااابقة ( ،CRC/C/GIN/CO/2الفق اار  )24وتوص ااي أبن
تضم الدولة الطرف أن متتثل املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان ،املنشأ مبوج
القانون األساساي يقام  ،L/008/CNT/2011امتثاالا كاامالا للمبااد املتعلقاة مبركاز املؤسساات
الوطنيااة لتعزيااز ومحايااة حقااوق اإلنسااان (مباااد ابييااس) ،وأن تكااون آليتهااا املتعلقااة بتلقااي
الشكاوى م األطفال معروفة للجمهوي ،ل سيما األطفال ،عا طرياق أنشاطة التوعياة ،ماع
تزويد هذه اآللية ابملوايد البشرية والتقنية واملالية الالزمة.
النشر والتوعية والتديي
 -١3توصي اللجنة أبن تواصال الدولاة الطارف تعزياز جهودهاا الرامياة إىل تقادم التوعياة،
وأن تقاادم جلميااع املهنيااني العاااملني مااع األطفااال وم ا أجلهاام ،مبااا يف ذل ا ساالطات إنفاااذ
القااانون ،التااديي املنهجااي يف جمااال أحكااام التفاقيااة وبروتوكوليهااا الختياااييني ،مااع ترمجتهااا
إىل اللغات احمللية ومع مراعا ايتفاع مستوى األمية.
حقوق الطفل وقطاع األعمال التجايية
 -١4حت ط اللجنل علمد ابإلصتح ارردث الرا ضرطلر بره اللسلرل الطر ور أجر و ا ورل
طدثاررد الارردن ا سال دسرردي ساملؤس رري علر حنر أفضر وررر اكررل االسر مدث الررلسي امل ر م ق
قطد ال علا  .سور ل  ،ا دسث اللجنل قلق ابلغ بشأث ود الي
GE.19-03418
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عل سج أنظمل ساضحل سآل ل حمل ة ل صل أنشطل شكد ال علا  ،مبد ف رد
(أ)
الشكد اللسل ل سوش ل املندجم غر الادن ن ل اليت و امل ج أث ؤث سلبد عل اا ق الطف ؛
(ب) ال أثر ال ليب لعمل د ال علا الادن ن رل سغرر الادن ن رل علر األار ا املع شر ل
لألطف ررد  ،و ر ان ش رردث عم ر األطف ررد  ،مب ررد ق ل ر أس ر أ أش رركد عم ر األطف ررد  ،ساالع ررلا
ارن رري سالب ررد  ،ساث فررد وعررلال ال ر ب و ر املررلاث  ،سوصررد ثة األثاضرري ،سال ع ر للم ر ا
ال رر
الضدثة سغراد و املخدط الصح ل ،س لا ث الب ئل ،س زالل ال داب  ،ساضط اث األطفرد
و دفد ط الل للع ث عل ود الش ب الناي؛
(ج) ع ر ررل كفدا ر ررل نف ر ررا امل ر ررد ة  ١30ور ر ر ق ر رردن ث ال ع ر ررلا ( )20١١ال ر رريت ر ررنظم
العتقررد بر شركد ال عررلا ا دصررل ساجمل معررد احملل ررل ،سعررل ثاج ال رزا قرردن ا ،ق العار
املربول ب اللسلل الطر سشركد ال عرلا اللسل رل ق سربع ن د سمثدن ن رد الار ث العشر ا  ،أبث
جي ال شدسث ور اجمل معد احملل ل س ادسم اإلا ا ا وع د؛
()
ال علا ب ب
للا ة و قِّب

ادلررل انعررلا األو ر العررد الرريت ا ع ر هلررد األطفررد الرراا اع ش ر ث ق ونرردطق
االا جدجد العن فل و جدن ال كدث احملل ر  ،فضرت عر االسر خلا املفر ط
وا طف ق ن دثيأب ا .20١7
ق ا األو  ،ممد أفض

 -١5توص ااي اللجن ااة ،يف س ااياق اإلش اااي إىل تعليقه ااا الع ااام يق اام  )2٠١3(١6املتعل ااق
ابلتزام ااات ال اادول بش ااأن أث اار قط اااع األعم ااال التجايي ااة علا ا حق ااوق الطف اال ،وإىل املب اااد
التوجيهيااة بشااأن األعمااال التجاييااة وحقااوق اإلنسااان ) ،A/HRC/17/31املرفااق) ،أبن تقااوم
الدولة الطرف مبا يلي:
وضااع وتنفيااذ ويصااد لااوائح تضاام امتثااال قطاااع التعاادي حلقااوق اإلنسااان
(أ)
الدولية والوطنية ،وملعايري العمل والبيئة والصحة وغري ذل م املعايري ،ل سيما فيما يتعلق
حبق ااوق األطف ااال ،وتوقي ااع اجلا ازاتات املناس اابة علا ا أي انتهاك ااات تُكتش ااف وت ااوفري س اابل
النتصاف منها؛
(ب) اختاااذ مجيااع التاادابري الالزمااة م ا أجاال ساارعة إخ ارا األطفااال م ا مجيااع
األعماااي م ا أوضاااع العماال اخلطاار  ،وإعاااد إدمااا هااؤلت األطفااال يف املاادايس ،وضاامان
مقاضا مشغلي املنااجم املساؤولني عا هاذا الساتغالل ومعااقبتهم فاويا ابجلازاتات املناسابة؛
وإلازام الشااركات إبجارات عمليااات تقياايم دوييااة ألثاار األعمااال التجاييااة علا حقااوق الطفاال؛
ووضع لوائح تنظم إجراتات ونطاق تعاوي األسار الايت تُنازع ملكيتهاا؛ وتعزياز تادابري محاياة
الطفل ،مبا يف ذل احلماية م الستغالل اجلنسي؛
(ج) ضمان أن تنتفع اجملتمعات احمللية ،مبا يف ذل األطفال ،علا حناو مناسا
ما السااتثماي اخلااا يف صااناعات التعاادي  ،وذل ا مبسااايعة وزاي املناااجم واجليولوجيااا إىل
مراجعة التفاقات اإلمنائية احمللية املقرتحة ،عماالا ابملااد  ١3٠ما قاانون التعادي (،)2٠١١
وابلتعاون مع شركات التعدي لضمان التشاوي مع اجملتمعات احمللية؛
( ) التحقيق بشكل شامل وفويي يف مجيع الدعاتات املتعلقاة حباالت العناف
ضد األطفال ،لضمان مساتلة اجلنا  ،مب فيهم أفراد قوات األم .
4
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ابت -تعريف الطفل (املاد )١
الس الدنيا للزوا
 -١6بينما ترح اللجنة حبظر الزوا القسري وزوا األطفال يف املادتني  3١٩و32٠
م قانون العقوابت ( ،)2٠١6حت اللجنة الدولة الطرف عل التعجيل بتعديل تشريعاهتا
م أجل إلغات مجيع الستثناتات اليت تسمح ابلزوا قبل بلوغ س  ١8سنة ،وذل عمالا
ابلتفاقية وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ويفاهه.

جيم -املباد العامة (املواد  2و 3و 6و)١2
عدم التمييز
 -١7يف سياق إشاي اللجنة إىل الغايتني  ١-٥و 3-١٠م أهداف التنمياة املساتدامة،
تااذ ّكر اللجنااة بتوصااياهتا السااابقة ) ،CRC/C/GIN/CO/2الفقاار  ،)3٧وحتا الدولااة الطاارف
عل ما يلي:
(أ)

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية شاملة ملكافحة مجيع أشكال التمييز؛

(ب) مواصا االة وتعزيا ااز أنشا ااطتها الراميا ااة إىل مكافحا ااة التمييا ااز ،وإيا ااالت أولويا ااة
للخاادمات الجتماعيااة وتوجيههااا لألطفااال الااذي هاام يف األوضاااع األشااد هتميش اا وحرماااانا،
ول ساايما الفتيااات ،مب ا فاايه الفتيااات غااري املختااوانت ،واألطفااال ذوو اإلعاقااة ،واألطفااال
املص ااابون ابمله ااق ،واملثلي ااات واملثلي ااون ومزدوج ااو املي اال اجلنس ااي ومغ ااايرو اهلوي ااة اجلنس ااانية
وحاااملو صاافات اجلنسااني م ا األطفااال ،واألطفااال الناااجون م ا فااريوس إيبااول ،واألطفااال
املصااابون مباارض اإلياادز والعاادوى بفريوسااه أو املتااأثرون هبمااا ،واألطفااال الااذي يعيشااون يف
املناطق الريفية و/أو يف فقر ،واألطفال الذي قضوا عقوابت؛
(ج) تعديل القانون املدين ( )١٩83وضمان أن تُلغ يف القانون املادين اجلدياد
مجيع األحكام املتعلقة ابإليث اليت تنطوي عل متييز ضد الفتيات واألطفال املولودي آلابت
غري متزوجني.
مصاحل الطفل الفضل
 -١8يف سااياق إشاااي اللجنااة إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2٠١3(١4بشااأن حااق الطفاال يف
إيالت مصاحله الفضل العتباي األول ،توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
تكثيااف جهودهااا لضاامان إديا مباادأ حااق الطفاال يف إيااالت العتباااي األول
(أ)
ملصاااحله الفضاال وتفسااريه وتطبيقااه بطريقااة مناساابة ومتسااقة يف مجيااع اإلج اراتات والق ارايات
التشريعية واإلدايية والقضائية ،ويف مجيع السياسات والربامج اليت خت األطفال وتؤثر فيهم؛
(ب) وضع إجراتات ومعايري لتوجيه مجيع املهنيني املعنيني مما هلام سالطة حتدياد
املصاحل الفضل للطفل يف مجيع اجملالت ،وإيالت مصااحل الطفال الفضال الهتماام الواجا
لكوهنا أتيت يف مقدمة العتبايات.
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احلق يف احليا والبقات والنمو
 -١9حت ا اللجنااة الدولااة الطاارف عل ا اختاااذ تاادابري فوييااة ملنااع عمليااات قتاال َّ
الرضااع،
وذلا بتوعياة اجملتمعاات احملليااة والتحقياق يف مجياع هاذه احلااالت وتقادم اجلناا إىل العدالااة.
وتوصااي اللجنااة أيض اا أبن تااديس الدولااة الطاارف األساابا اجلذييااة هلااذه الظاااهر وأن جتمااع
بياانت ع حالت قتل الرضَّع وحتللها وتنشرها.
احرتام آيات الطفل
 -20يف سياق إشاي اللجنة إىل تعليقها العام يقم  )2٠٠٩(١2بشأن حق الطفل يف أن
يُسمع يأيه ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

تعزيز اهليئات واآلليات القائمة ،مثل برملان األطفال ،وكفالة حصاول مجياع
(أ)
األطفااال يف الدولااة الطاارف عل ا فاار املش ااايكة يف احليااا العامااة ،مبااا يف ذل ا يف حماف اال
التشاوي املنشأ يف مناطق التعدي ؛
(ب) تنظيم برامج توعية تستهدف البالغني يف اجملتمعات احمللية واألسر ما أجال
القضات عل التقاليد واملعتقدات اليت تعرقل التقدير السليم آليات األطفال ،وتعزيز املشاايكة
اجملدية والقوية جلميع األطفال يف أوساط األسر واجملتمع احمللي ،ويف املدايس ،ويف اإلجاراتات
القانونية ،مع إيالت اهتمام خا للفتيات واألطفال الذي يعيشون يف أوضاع هشة.

دال -احلقوق واحلرايت املدنية (املواد  ٧و 8وم  ١3إىل )١٧
تسجيل املواليد
 -2١تا ر اللجنررل اإلصررتاد اردثاررل الرريت ضررطلر هبررد اللسلررل الطر ل ح ر سظرردئ
اللسلررل ق امل رردئ امل علاررل ابألار ا امللن ررل ،ساشررم لر وشر س نار املررد  ١94س١97
و الادن ث امللا ( )١983س نشد امللا ال ال طن ل مل دئ األا ا امللن ل .سور ل  ،ا دسث
اللجنل قلق ابلغ بشأث ود الي
ج امل ال ل ،اليت أبل ت عن رد اللسلرل الطر  ،مبرد ق لر
لا و اي
(أ)
 ١4ق املدئل ق وادطعل ساالة علر األقر  ،س مخ رل ق املدئرل ق
اخنفد اات امل اي
بللا ررل ساا ررلة علر ر األقر ر  ،سض ررع سع رري ال رركدث أبمه ررل ررج امل ال ررل سابإلجر ر ا ا ا
الصلل ،سال س مد ق أسسدط ال اللا األو ؛
ررج
(ب) ال فرردس الشررلال ب ر املنرردطق احلض ر ال ساملنرردطق ال اف ررل ق و ر اي
امل ال ل ،سالصع اب سال أخ ق ال ج ب ب عل كفدال خلود ال ج امل دارل ق بعر
امل اقر ق اللسلل الط ؛
(ج)

ال س سال كدل

امل بطل إبصلاث ش د ا امل ت ؛

( ) االث فد الكبر ق عل األطفد امل جل  ،سلكن م ال حيمل ث شر د ة ور ت ،
سان شدث ش د ا امل ت املزافل؛
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الب د

(ه) ال حررلاي الرريت اج ررد اللسلررل الط ر
سأو الب د ق س دق ج امل ال ل؛
(س)

ف مررد ا علررق بنا ر الب ررد

سو ث ق ررل

عل ختص ص و زان ل عد ال للملا ال ال طن ل مل دئ األا ا امللن ل؛

(ز) عررل سج ر وعل وررد ع ر أاررل ررلابر و خرراة إلزالررل احل ر اجز الرريت حت ر
ج و ال ل ال اللا الاا ال حيمل ث ساثئق ا ال أس العلميي ارن ل.

سث

 -22يف سياق مالحظة الغاية  ٩-١6م أهداف التنمية املستدامة ،حت ّ اللجنة الدولة
الطرف عل ما يلي:
تعزيز التدابري اليت تشجع التساجيل اإللزاماي والشاامل واملناسا التوقيا
(أ)
واجملاااين للمواليااد ،وتكثيااف جهودهااا م ا أجاال توعيااة السااكان ،مب ا فاايهم اآلابت واملهنيااون
الصااحيون واملديسااون ،أبمهيااة تس ااجيل املواليااد وإبج اراتات تس ااجيل املواليااد ،مااع مراع ااا
اليتفاع الشديد يف مستوى األمية يف الدولة الطرف؛
(ب) مواص االة اجله ااود الرامي ااة إىل تطبي ااق الالمركزي ااة يف تس ااجيل املوالي ااد ،ق اادي
اإلمكااان ،ملصاالحة السااكان املهمشااني والاريفيني ،بطاارق منهااا إنشااات أفرقااة متنقلااة لتسااجيل
املواليد وإدما وحدات تسجيل املواليد يف املرافق الصحية؛
(ج)

إلغات مجيع الرسوم والتكاليف املرتبطة ابلتسجيل؛

( ) ضاامان حص ااول مجيااع األطف ااال عل ا ش ااهاد ماايالد ،دون إبط ااات ،واخت اااذ
تدابري فعالة ملكافحة انتشاي شهادات امليالد املزيفة؛
(ه) حتسني نظام مجاع البيااانت ونقلهاا وحفظهاا ،املساتخدمة لتساجيل املوالياد،
والتماس املساعد التقنية م منظمة األمم املتحد للطفولة (اليونيسيف) ،مثالا؛
(س) ختصي موايد بشرية وتقنية ومالية كافية لنظام التسجيل املدين ،ول سايما
للهيئات واآلليات احمللية وللمديرية الوطنية ملسائل األحوال املدنية.

حرية التعبري
 -23تااذ ّكر اللجنااة الدولااة الطاارف أبن املاادافعني عا حقااوق اإلنسااان ،وخاصااة املاادافعني
ع حقوق اإلنسان املكفولة لألطفال ،يستحقون احلماية نظرا إىل األمهية البالغة لعملهام يف
تعزيز حقوق اإلنسان للجميع ،مب فيهم األطفال ،وم مث حت اللجنة الدولة الطارف علا
اعتم اااد وتنفي ااذ مش ااروع الق ااانون املتعل ااق بتعزي ااز ومحاي ااة امل اادافعني عا ا حق ااوق اإلنس ااان،
ال ااذي قدم ااه اجملتم ااع امل اادين يف ك ااانون األول/ديس اامرب  2٠١8إىل وزي اار الوح ااد الوطني ااة
واملواطنة ،مع ضمان تلبية احتياجات املدافعني ع حقوق اإلنسان املكفولة لألطفال.

هات -العنف ضد األطفال (املواد  ١٩و )3(24و )2(28و 34و(3٧أ) و)3٩
العقوبة البدنية
 -24يف سااياق إشاااي اللجنااة إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2٠٠6(8بشااأن حااق الطفاال يف
احلماية م العقوبة البدنية وغريها م ضرو العقوبة القاسية أو املهينة ،توصي اللجنة أبن
تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
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ضامان احلظاار القاانوين الصاريح للعقوباة البدنيااة ،مهماا كانا خفيفاة ،ضااد
(أ)
األطفال يف مجيع األوساط؛
(ب) استعراض وتنفياذ اخلطاة الثالثياة السانوات ( )2٠١٩-2٠١٧بغياة تاوفري
املوايد البشرية والتقنية واملالية الالزمة؛
(ج)

إلغات املاد  3٩8م القانون املدين بشأن "حق الوالدي يف التأدي "؛

()

تشجيع أشكال الرتبية والتأدي اإلجيابية وغري العنيفة والقائمة عل املشايكة.

املمايسات الضاي
 -25ا اللجنل ابر الريت براهلد اللسلرل الطر ملنرر شر اه األعضرد ال ندسرل ل لران ث
سزساج األطفد  ،بط ق ون د الب د ال مس ل الصد ثة ع امل ؤسل احلك و سالا د ا اللان ل.
لر ر  ،شر ر ل اللجن ررل اب طر ر ة اإلجيدب ررل امل م ل ررل ق ون ررر  ١5ادل ررل زساج أطف ررد ق
س ض رردفل
النصر األس ور عررد  20١8سالعمر علر سضررر اسررتا ج ل جلاررلة ملكدفحررل زساج األطفررد .
سور ل  ،شع اللجنل بالق شلال بشأث ود الي
اس ر م اث االن شرردث ال اسررر لعمل ررد ش ر اه األعضررد ال ندسررل ل لرران ث سزاي ة
(أ)
احلدال املبلغ عن د ،ساالث فد الكبر ق ادال زساج األطفد ؛
(ب) فر ر ررت و ر ر ر كيب سممدثسر ر رري عمل ر ر ررد ش ر ر ر اه األعض ر ر ررد ال ندسر ر ررل ل ل ر ر رران ث
سزساج األطفررد و ر العارردب ،ثغررم أث اررات األفعررد اُعدق ر عل ررد مب ج ر امل ر ا  258س260
س 26١س 3١9س 320ور قرردن ث العار اب ( ،)20١6سكررال مب جر أاكررد قرردن ث الصررحل
اإلجندب ل ()2000؛
(ج) عرل سجر وعل ورد عر احلدلررل ال اانرل للخطررل االسررتا ج ل ال طن ررل ملكدفحررل
شر اه األعضررد ال ندسررل ل لرران ث ،سعر أتثراررد ،سكررال بشررأث حملس اررل النطرردق ار ر اق طررل
العم ال طن ل ملكدفحل زساج األطفد ؛
( ) عل كفدال خطط احلمدال امل دال لألطفد  ،سال س مد الف د ضحداي عمل د
ش اه األعضد ال ندسل ل سيأس زساج األطفد أس املع ضد لل ق ضحداي هلات العمل د .
 -26تااذ ّكر اللجنااة بتوصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/GIN/CO/2الفقاار  )٥6وحت ا الدولااة
الطرف عل ما يلي:
اخت اااذ الت اادابري الفعال ااة إلهن ااات عملي ااة تش ااويه األعض ااات التناس االية ل اا،انث،
(أ)
وزوا األطفال ،وتعزيز برامج التوعية الشاملة مبختلف اآلاثي السلبية هلذه املمايسات الضاي ؛
(ب) تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة إضفات الصبغة الطبية عل عملياة تشاويه
األعضات التناسلية ل،انث؛
(ج) إنفاذ التشريعات القائمة اليت حتظر تشويه األعضاات التناسالية لا،انث ،ماع
احلظر الصريح لزوا األطفال ،وتقدم منفذي هذه املمايساات الضااي إىل العدالاة ،وضامان
توقيع اجلزاتات املناسبة؛
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()

كفالة التنفيذ الفعال خلطط العمل ذات الصلة عل الصعيد الوطين؛

(ه) ويف ضااوت التوصااية العامااة املشاارتكة يقاام  3١للجنااة املعنيااة ابلقضااات عل ا
التمييز ضد املرأ /التعليق العاام يقام  ١8للجناة حقاوق الطفال ( )2٠١4بشاأن املمايساات
الضاي  ،إنشات آليات للحماية وخدمات حلماية الطفالت املعرضاات خلطار تشاويه األعضاات
التناساالية ولاازوا األطفااال ،وضاامان حصااول مجيااع ضااحااي تلا املمايسااات علا اخلاادمات
الجتماعية والطبية والنفسية وخدمات إعاد التأهيل جماانا واحلصول عل النتصاف القانوين.
حتري الطفل م مجيع أشكال العنف
 -27ا دسث اللجنل قلق ابلغ بشأث ود الي
اسر ر م اث اث ف ررد وع ررل ان ش رردث العنر ر ارن رردا ض ررل الف ررد  ،مب ررد ق لر ر
(أ)
االغ صدب ،ق اجملدل العد ساملنزي ،ساشم ل الف د العدوت ق ا لول املنزل ل؛
العلال ررل ق ك ررر ور ر
(ب) ع ررل متكر ر األطف ررد ض ررحداي العنر ر ور ر ال صر ر
األا رردث ،سال سر مد ق ارردال العنر ارن رري ،ب ررب ا ر ور ال صررم االج مرردعي ،سعررل
ف ر ررم اإلج ر ر ا ا الاضر رردئ ل ،ساخنفر ررد ن ر رربل ال حا ر ررق ساملادضر رردة ،سال سر رردطل ،سأتثر ررر ال الر ررلا
أس الشخص د العدول أس اللان ل؛
(ج) حملس ال احلمدال سامل ردعلة امل ردا
اليت الو د ق املاد األس املنظمد غر احلك و ل؛

لألطفرد ضرحداي العنر  ،ساري امل ردعلة

( ) سفردة أس صردبل سربعل أطفرد علر األقر ق سر دق االا جدجرد ال دسر ل ق
الفرتة و عد  20١6عد .20١8
 -28إذ حتيط اللجنة علم ا ابلغايتني  2-٥و 2-١6م أهداف التنمياة املساتدامة ،ويف
ض ااوت تعليقه ااا الع ااام يق اام  )2٠١١(١3بش ااأن ح ااق الطف اال يف التح ااري ما ا مجي ااع أش ااكال
العنف ،تكري اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة ( ،CRC/C/GIN/CO/2الفقرات  4٩و٥3
و )٥8وحت الدولة الطرف عل ما يلي:
اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع ومكافحة العتدات اجلنسي علا الفتياات،
(أ)
ووضااع وتنفي ااذ الربوتوك ااولت املوح ااد الالزم ااة للعاااملني الص ااحيني وألجه ااز إنف اااذ الق ااانون
لضاامان التسااجيل الفااويي حلااالت اغتصااا األطفااال والتحقيااق فيهااا ومقاضااا اجلنااا فااويا
ومعاقبتهم بعقوابت يادعة ،دون اللجوت إىل الوساطة اجملتمعية؛
(ب) إنشات قنوات يساهل الوصاول إليهاا وسارية وفعالاة ومالئماة لألطفاال متكا
األطفال ضحااي العنف م اإلبالغ ع النتهاكات؛
(ج)
ضحااي العنف؛

ضاامان ختصااي

مااوايد بشارية وتقنيااة وماليااة كافيااة ألنظمااة محايااة األطفااال

( ) ضمان تقدم التديي املناسا للماوففني املكلفاني إبنفااذ القاانون وغاريهم
م املهنيني ،ول سيما فيما يتعلق حبالت الحتجا السياسي.
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خطوط املساعد
 -29توصي اللجنة أبن تنشئ الدولة الطرف خاط مسااعد جمانيا ا علا الصاعيد الاوطين،
يعمل عل مداي الساعة ويُتا جلميع األطفال ،وأبن توفر له املوايد البشرية والتقنية واملالية
الالزمة لتشغيله بفعالية.

واو -البيئ ااة األسا ارية والرعاي ااة البديل ااة (امل ااواد  ،٥وما ا  ٩إىل  ،١١و )١(١8و(،)2
و ،2٠و ،2١و ،2٥و))4(2٧
البيئة األسرية
 -30يف سااياق إشاااي اللجنااة إىل توصااياهتا السااابقة ( ،CRC/C/GIN/CO/2الفقاار ،)6٠
حت اللجنة الدولاة الطارف علا التعجيال إبصاال القاانون املادين ( )١٩83وتعاديل مجياع
األحكااام الاايت متيااز ضااد امل ارأ وتااؤثر ساالبا عل ا األطفااال ،ل ساايما املاااد  )3(2١١الاايت
تسمح بتعدد الزوجات.
األطفال احملرومون م البيئة األسرية
 -3١يف سياق توجيه عناية الدولة الطرف إىل املباد التوجيهية للرعاية البديلاة لألطفاال
(قراي اجلمعية العامة  ،١42/64املرفق) ،والتذكري بتوصياهتا السابقة (،CRC/C/GIN/CO/2
الفقر  ،)62توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
مجع البياانت ع األطفال احملرومني م البيئة األسرية وإجرات يصاد مناتظم
(أ)
لوضعهم ،وضمان الستخدام الفعال إلطاي ومؤشرات الرصد القائمة ع طريق الساتعراض
الدويي لعمليات إيداع األطفال يف مرافق الرعاية البديلة ،مبا يف ذلا إياداعهم لادى األسار
املمتد  ،ويصد نوعية الرعاية املقدمة فيها؛
(ب) التعجيل ابعتماد قانون بشأن األسر احلاضنة ،ونشار وتنفياذ القاراي املتعلاق
إبنشات دوي إيوات األطفال املعرضني للخطر وبرصد هذه الدوي وإغالقها ،وهاو القاراي الاذي
اعتمدته وزاي الشؤون الجتماعية والنهوض ابملرأ وشؤون الطفل؛
(ج)
الوطين والدويل.

مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل تعزيااز مجيااع إج اراتات التبااين عل ا الصااعيدي

األطفال املودعون السجون مع أمهاهتم
 -32توصي اللجنة أبن تشجع الدولة الطرف احملاكم عل مراعا مصاحل الطفل الفضال
يف املق ااام األول عن ااد احلك اام علا ا الق ااائمني علا ا يعاي ااة األطف ااال ،وذلا ا إبص ااداي أحك ااام
جمتمعية حيثما أمك  ،وتوصي أيضا أبن توفر الدولة الطرف اخلدمات والتساهيالت املناسابة
والكافيااة يف السااجون ألطفااال األمهااات السااجينات ،مبااا يف ذل ا مااا يناس ا م ا التغذيااة
والرعاية الصحية والنظافة الصحية والسك .
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زاي -اإلعاق ا ااة والص ا ااحة األساس ا ااية والرف ا اااه (امل ا ااواد  6و )3(١8و 23و 24و26
و )3(-)١(2٧و)33
األطفال ذوو اإلعاقة
 -33يف سااياق إشاااي اللجنااة إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2٠٠6(٩بشااأن حقااوق األطفااال
ذوي اإلعاقة وإىل توصياهتا السابقة ( ،CRC/C/GIN/CO/2الفقار  ،)64توصاي اللجناة أبن
تعتمد الدولة الطرف هنجا قائما عل حقوق اإلنسان بشأن اإلعاقاة ،وأن تنفاذ قاانون محاياة
األشخا ذوي اإلعاقة لعاام  ،2٠١8وأن تضاع اسارتاتيجية شااملة إلدماا األطفاال ذوي
اإلعاق ااة يف اجملتم ااع .وحتا ا اللجن ااة الدول ااة الط اارف علا ا ض اامان ت ااوفري التعل اايم الش ااامل،
واحلصااول عل ا اخلاادمات الصااحية ،والرتتيبااات التيس اريية املعقولااة يف مجيااع جمااالت احليااا
جلمياع األطفاال ذوي اإلعاقاة ،مبا فايهم األطفاال ذوو اإلعاقااات احلساية ،وأن تضاع بارامج
توعية ملكافحة وصم األطفال ذوي اإلعاقة.
الصحة واخلدمات الصحية
 -34ترح ا اللجنااة ابلتاادابري الاايت اختااذهتا الدولااة الطاارف لتعزيااز صااحة األطفااال .ويف
سياق إحاطة اللجنة علما ابلغاية  2-3م أهداف التنمية املستدامة ،واإلشاي إىل تعليقهاا
العااام يقاام  )2٠١3(١٥بشااأن حااق الطفاال يف التمتااع أبعلا مسااتوى صااحي ميكا بلوغااه،
توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
ضاامان ختصااي اعتمااادات ماليااة كافيااة يف امليزانيااة للخاادمات الصااحية،
(أ)
وختصي بنود يف امليزانية لصحة الطفل؛
(ب) مواص االة الس ااتثماي يف الت اادابري ال اايت تس ااتهدف خفا ا وفي ااات األموم ااة،
ووفيات حديثي الاولد واألطفاال دون سا اخلامساة ،الايت ميكا توقيهاا ،ل سايما الوفياات
الاايت ميك ا جتنبهااا النامجااة ع ا املااالياي ،واألم اراض التنفسااية احلاااد  ،والعاادوى الاايت تصااي
املولود ،واإلسهال ،وعدم كفاية الرعاية السابقة للولد  ،وعدم تقدم املسااعد املهنياة أثناات
ال ااولد  ،واخنف اااض مس ااتوى التغطي ااة ابلتطع اايم ،وانتش اااي س ااوت التغذي ااة ،إض ااافةا إىل تطبي ااق
التوجيهات التقنية ملفوضية حقاوق اإلنساان املتعلقاة بتطبياق هناج قاائم علا حقاوق اإلنساان
يف سياق تنفيذ السياسات والاربامج الرامياة إىل احلاد ما وفياات ومراضاة األطفاال دون سا
اخلامسة اليت ميك توقيها ()A/HRC/27/31؛
(ج) تعزي ااز الرضا اااعة الطبيعيا ااة ومحايتها ااا ودعمها ااا ،والتنفيا ااذ الكاما اال للمدونا ااة
الدولية لتسويق بدائل لنب األم ،بوسائل منها اعتماد تشريعات تنظم تسويق بدائل لنب األم؛
( ) تعزيااز التاادابري املتخااذ للحااد م ا التفاااوت بااني املناااطق احلض ارية واملناااطق
الريفي ااة يف احلص ااول علا ا اخل اادمات الص ااحية واملي اااه الص اااحلة للش اار وخ اادمات الص اارف
الصحي املناسبة  -ل سيما احلصول عل الرعاية السابقة للولد والتالية للولد  ،والرعاياة
التوليدية الطايئة ،واملولدات املاهرات يف املناطق الريفية ،وضامان حصاول األطفاال النااجني
م فريوس إيبول عل الرعاية الصحية؛
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(ار) النه ااوض خب اادمات الوقاي ااة ما ا امل ااالياي وعالجه ااا ،ول س اايما يف املن اااطق
الريفية ،بطرق منها ختصي املاوايد البشارية والتقنياة واملالياة الكافياة ،وتعزياز بارامج التوعياة
ومحالت توزيع الناموسيات ،وتوفري املعلومات ابللغات احمللياة ،ماع تكييفهاا مباا يالئام ايتفااع
معدل األمية يف الدولة الطرف؛
(س) تعزيا ااز تا اادابري مكافحا ااة السا اال ،با اازايد املا ااوايد البش ا ارية والتقنيا ااة واملاليا ااة
املخصصة لوزاي الصحة ،وجبمع البياانت املتعلقة ابنتشاي السل؛
(ز) زايد اجله ااود الرامي ااة إىل الوقاي ااة ما ا األما اراض املدايي ااة وعالجه ااا ،ومنه ااا
قرحاة باويويل ،ودات اخليطياات الليمفاوياة ،ودات كالبيااة الاذن  ،وذلا إبجارات دياساات عا
مدى انتشاي هذه األمراض ،وبضمان تقدم الرعاية الصحية جماانا ويف مرافق قريباة ،ل سايما
لسكان املناطق الريفية ،وبزايد برامج التوعية.
صحة املراهقني
 -35يف ضااوت شاايوع احلماال املبكاار ،وابإلشاااي إىل تعليااق اللجنااة العااام يقاام )2٠٠3(4
بشأن صاحة املاراهقني ومناوهم يف ساياق التفاقياة ،وتعليقهاا العاام يقام  )2٠١6(2٠بشاأن
إعمال حقوق الطفل أثنات املراهقة ،توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ تدابري عاجلة ملواجهة ومنع وخف حالت احلمال املبكار واألماراض
(أ)
املنقولة جنسي ا ،وتوفري الرعاية الصحية جماانا للفتيات احلوامل واألمهاات الشااابت ،وضامان
وصااول تلميااذات وتالميااذ املاادايس يف مجيااع أحنااات البلااد إىل املعلومااات واخلاادمات املتعلقااة
ابلصحة اجلنسية واإلجنابية ،وخباصة وسائل منع احلمل احلديثة؛
(ب) إلغاات املااد  263ما قاانون العقاوابت ( )2٠١6هباادف نازع صافة اجلاارم
ع اإلجهاض يف مجيع الظروف ،وضمان إمكانية حصول املراهقات عل خادمات اإلجهااض
املأمون والرعاية التالية ل،جهاض ،مع ضمان مسااع آيائها دائماا وإيالئهاا العتبااي الواجا
يف إطاي عملية اختاذ القراي؛
(ج) زايد عدد برامج دعم األمهات الشاابت واألطفال املصابني مبرض اإليادز
والعدوى بفريوسه ،لضمان حصوهلم عل الرعاية الصحية الضرويية جماانا ،ماع تاوفري األدوياة
املض اااد لف ااريوس اإلي اادز ،واعتم اااد اسا ارتاتيجية وطني ااة ملكافح ااة م اارض اإلي اادز والع اادوى
بفريوسه ،ووضع برامج توعية وبرامج ملكافحة الوصم؛
( ) تعزيااز تاادابريها الراميااة إىل مكافحااة تعاااطي املخااديات ،مبااا يف ذل ا التب ا
والكحااول ،وإنشااات خاادمات يسااهل الوصااول إليهااا ومالئمااة للشاابا للعااال م ا إدمااان
املخديات واحلد م أضرايها؛
(ه) تعزيااز اجلهااود الراميااة إىل مكافحااة بيااع األدويااة املخاادي دون وصاافة طبيااة،
ويشمل ذل اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية واسرتاتيجية؛
(س)
ابلصحة العقلية؛
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(ز) حتس ااني خ اادمات احلماي ااة وال اادعم املقدم ااة إىل األطف ااال اليت ااام املص ااابني
و/أو املتأثري مبرض اإليدز أو بفريوس إيبول.
أثر تغري املناخ عل حقوق الطفل
 -36توصي اللجنة أبن تكفال الدولاة الطارف مراعاا أوجاه ضاعف األطفاال واحتياجااهتم
اخلاصااة ،فض االا ع ا آيائهاام ،يف سااياق إداي خماااطر الكااوايث ويف سااياق وضااع السياسااات
أو الربامج اليت تتناول قضااي تغري املناخ ،ل سيما اجلفاف ،وأن تعزز تدابري إعاد التشجري.
مستوى املعيشة
 -37بينمااا ترح ا اللجنااة ابلسياسااة الوطنيااة بشااأن احلمايااة الجتماعيااة ،الاايت اعتُماادت
مؤخرا ،ويف ضاوت ايتفااع معادلت األطفاال الاذي يعيشاون يف أسار معيشاية فقاري يف الدولاة
الطرف ،ومع اإلحاطة علم ا أيض ا ابلغاية  3-١م أهداف التنمية املساتدامة ،حتا اللجناة
الدولة الطارف علا تعزياز تطبياق اسارتاتيجياهتا املتعلقاة ابحلاد ما الفقار ،ماع الرتكياز بشاكل
خااا عل ا األطفااال .وتوصااي اللجنااة أيض اا أبن تعاازز الدولااة الطاارف التنساايق فيمااا بااني
الا ااوزايات واملا ااديرايت الوطنيا ااة املسا ااؤولة ع ا ا تنفيا ااذ السياسا ااة الوطنيا ااة املتعلقا ااة ابحلمايا ااة
الجتماعية ،وأن تيسر وصول الفئات الضعيفة م األطفاال إىل بارامج احلماياة الجتماعياة،
مب فيهم األطفال الذي يلجأ آابؤهم إىل نظم احلماية الجتماعية غري الرمسية البديلة.

حات -التعليم والرتفيه واألنشطة الثقافية (املواد )3١-28
التعليم ،مبا يف ذل التديي والتوجيه املهنيان
 -38ب نمررد تا ر اللجنررل ال ررلابر الرريت اخترراهتد اللسلررل الط ر ل ح ر اهل دك ر األسدس ر ل
للملاث  ،سحت ن ع ل ال عل م ،س عزاز ب او ال ع ل أبمه ل ال علر م سحمر األو رل ،ال رزا اللجنرل
شع بالق ابلغ بشأث ود الي
عررل كفداررل األور ا املخصصررل لل عل ر م ،سخبدصررل ال علر م قبر امللثسرري سال عل ر م

(أ)
غر ال مسي؛
(ب) عررل كفداررل األو ر للف ررد ق املررلاث  ،ا ر ا ع ض ر ب جرره خرردص ط ر
ال ح ش ارن ي ساالع لا ارن ي و قِّب امللثس ؛
(ج) الف اثق الكبرة اليت ال زا قدئمل ب الف د سالف دث سف مد ب األطفرد ور
ون رردطق خم لف ررل ساألطف ررد س ال ض ررر االج م رردعي  -االق ص ررد املخ لر ر  ،سان ش رردث امل ررلاث
ا دص ررل ال رريت جتعر ر ال علر ر م ار ررل ابار ر ال كلف ررل لألطف ررد ال رراا اع شر ر ث ق أسض ررد احل و رردث
أس الضع أس ق املندطق ال اف ل؛
( ) عرل كفداررل عررل امللثسر سضررع اهل دكر األسدسر ل للمررلاث  ،سنررلثة امل رردت،
سعل كفدال الص الصحي املتئم سامل اث ال عل م ل ق العلال و امللاث ؛
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(ار) اخنف ررد وع ررلال االل ح رردق ابمل ررلاث ساث ف ررد ع ررل املناطع ر ع ر اللثاس ررل
سال اس ررب ق مج ررر و اا ر العمل ررل ال عل م ررل ،سال س ر مد ق ص ررف الف ررد  ،ب ررب الا ال ر
النمط ل سالع ائق ال ادف ل ،سزساج األطفد  ،ساحلم املبك ؛
(س) اخنف ررد ن ع ررل ال علر ر م ،ال ررا ا جلر ر ق سر ر ن رردئ ا ر ر م ن ع ررل ال علر ر م،
سال ح ر اهلدوشرري ال ا ررل ق ن رربل الطررتب امللثسر  ،ساخنفررد و ر وررؤات العلاررل
و ولثسي امللاث االب لائ ل؛
(ز) عل نظ م امللاث الا آن ل.
 -39يف ساياق إشاااي اللجنااة إىل تعليقهااا العاام يقاام  )2٠٠١(١بشااأن أهااداف التعلاايم ،وإىل
الغايتني  ١-4و ٥-4م أهداف التنمية املستدامة ،حت اللجنة الدولة الطرف عل ما يلي:
ضامان ختصااي
(أ)
ول سيما يف املناطق الريفية؛

املاوايد البشارية والتقنياة واملاليااة الالزماة للنظااام التعليمااي،

(ب) اخت اااذ مجي ااع الت اادابري الالزم ااة ملعاجل ااة العن ااف املرتكا ا ض ااد الفتي ااات يف
املدايس ،مع الرتكيز عل السياسات الوقائية ،وتقدم اجلنا إىل العدالة؛
(ج) حتسااني إمكاني ااة وص ااول اجلمي ااع إىل التعلاايم ،ل س اايما الفتي ااات واألطف ااال
الااذي يعيشااون يف املناااطق الريفيااة و/أو يف فقاار ،واحلااد م ا اآلاثي التمييزيااة للتعلاايم اخلااا
عل األطفال الذي ينتمون إىل أسر حمرومة مالي ا؛
( ) اعتم اااد وتطبي ااق وإنف اااذ املع ااايري الوطني ااة والل ااوائح التقني ااة املتعلق ااة ابملي اااه
والصرف الصحي يف املدايس ،وزايد التمويل املخص للمواد املديسية؛

(ار) زايد اللتحاااق ابملاادايس ،ابلتغل ا عل ا العقبااات الاايت يواجههااا األطفااال
غري امللتحقني ابملدايس ،واختاذ تدابري عاجلة لدعم املراهقات احلوامل واألمهاات املراهقاات
م أجل مواصلة تعليمه ؛
(س) تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني نوعية التعليم ،بوسائل منها تقادم التاديي
املستمر للمديسني ومواصلة حتسني نسبة الطال إىل املديسني؛
(ز)

تنظيم ومراقبة املدايس القرآنية.

الراحة وأوقات الفراغ والرتفيه واألنشطة الثقافية والفنية
 -40توص ااي اللجن ااة أبن تع اازز الدول ااة الط اارف جهوده ااا لض اامان ح ااق الطف اال يف اللعا ا
والستجمام ،بتخصي موايد كافية ومستدامة لتنفيذ السياسات والربامج اليت تاوفر لألطفاال
الوق الكايف واألماك اآلمنة للمشايكة يف اللع واألنشطة الرتفيهية ،مبا يناس سنهم.

طات -تدابري احلماية اخلاصاة (املاواد  22و 3٠و 32و 33و 3٥و 36و(-) (3٧د)،
و)4٠-38
األطفال ملتمسو اللجوت والالجئون واملهاجرون
 -4١ترح اللجنة ابعتماد القانون يقم  L/2018/050/ANبشأن اللجوت ومحاياة الالجئاني
يف مجهويية غينيا ،يف  3أيلول/سبتمرب  ،2٠١8وابنضمام الدولة الطرف إىل اتفاقياة خفا
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حالت انعدام اجلنسية لعاام  ،١٩6١يف  ١٧متوز/يولياه  .2٠١4ويف ساياق إشااي اللجناة
إىل تعليقهااا العااام يقاام  )2٠٠٥(6بشااأن معاملااة األطفااال غااري املصااحوبني واملنفصاالني ع ا
ذويهم خاي بلدهم األصلي ،وإىل التعليقني العامني املشرتكني يقمي  3و )2٠١٧(4للجنة
املعنيااة حبمايااة حقااوق مجيااع العمااال املهاااجري وأف اراد أساارهم ،ويقمااي  22و)2٠١٧(23
للجنااة حقااوق الطفاال ،بشااأن حقااوق اإلنسااان اخلاصااة ابألطفااال يف سااياق اهلجاار الدوليااة،
توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد مجيع املراسايم واإلجاراتات اإلدايياة الالزماة لتيساري التنفياذ الفعاال
(أ)
للق ااانون يق اام  L/2018/050/ANوزايد امل ااوايد البشا ارية والتقني ااة واملالي ااة املخصص ااة لل اادائر
الوطنية املعنية ابملساعد اإلنسانية؛
(ب) إلغات املاد  ٧3م القانون يقم  L/94/019/CTRNهبدف نزع صفة اجلرمية
عا ا اهلج اار غ ااري القانوني ااة ،وحظ اار احتج اااز ملتمس ااي اللج ااوت والالجئ ااني وامله اااجري ما ا
األطفااال ،وتااوفري باادائل تساامح هلاام ابلبقااات مااع أفاراد أساارهم و/أو األوصاايات علاايهم يف بيئااة
جمتمعية غري احتجازية؛
(ج) ضاامان معاجلااة حااالت األطفااال ملتمسااي اللجااوت والالجئااني واملهاااجري
غري املصحوبني باذويهم معاجلاةا إجيابياة وإنساانية وساريعة بغياة إجيااد حلاول مساتدامة حلاالت
هؤلت األطفال.
الستغالل القتصادي ،مبا يف ذل عمل األطفال
 -42بينما ترح اللجنة ابلتصديق عل اتفاقية منظمة العمل الدولية يقم )2٠١١(١8٩
بشأن العمل الالئق للعمال املنزليني ،تالحظ اللجناة اساتمراي ايتفااع عادد األطفاال املنخارطني
يف عمل األطفال ،مبا يف ذل أسوأ أشكال عمل األطفال .ويف سياق مالحظة الغاية ٧-8
م أهداف التنمية املستدامة ،حت ّ اللجنة الدولة الطرف عل ما يلي:
تعزيا ااز تا اادابريها الراميا ااة إىل مكافحا ااة السا ااتغالل القتصا ااادي لألطفا ااال،
(أ)
وخباصااة اسااتغالل األطف ااال العاااملني يف اخلدم ااة املنزليااة والعاااملني يف القط اااع غااري الرمس ااي،
والعاملني يف املناجم واملتسولني يف الشوايع ،مب فيهم طال املدايس القرآنية؛
(ب)

إنفاذ قوانينها ومقاضا مرتكيب النتهاكات ذات الصلة بعمل األطفال؛

(ج) ختصي
األطفال ودعم الضحااي؛

ما يكفي م املوايد البشرية والتقنية واملالية لربامج مكافحة عمل

( ) التماس املساعد التقنية يف هذا الصدد ما الاربانمج الادويل للقضاات علا
عمل األطفال ،التابع ملنظمة العمل الدولية.
األطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوايع
 -43تشري اللجنة إىل تعليقها العام يقم  )2٠١٧(2١بشأن األطفال املرتبطة أوضااعهم
ابلشوايع ،وتذ ّكر بتوصياهتا الساابقة ( ،CRC/C/GIN/CO/2الفقار  .)82ويف ضاوت التقاايير
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ال اايت تش ااري إىل األع ااداد الكب ااري ما ا األطف ااال املرتبط ااة أوض اااعهم ابلش ااوايع وإىل الا اربامج
احملدود الرامية إىل محاية حقوقهم ،توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)

أن جتري تعدادا لألطفال املرتبطة أوضاعهم ابلشوايع؛

(ب) أن تضااع وتنفااذ ،مبشااايكة فعالااة م ا األطفااال املرتبطااة أوضاااعهم ابلشااوايع
أنفسهم ،سياسة شاملة للتصادي لألسابا اجلذيياة هلاذه املشاكلة ،فضاالا عا حتدياد تادابري
للوقاية واحلماية م أجل احلد م عدد هؤلت األطفال؛
(ج) أن ختصا ا امل ااوايد الالزم ااة لسا ارتاتيجية يف ه ااذا الص اادد تنف ااذها الدول ااة
الطرف واملنظمات غري احلكومية.
البيع والجتاي والختطاف
 -44يف سياق إشاي اللجنة إىل الغاية  ٧-8م أهداف التنمية املستدامة ،تذ ّكر اللجنة
مبالحظاهتاا اخلتامياة السااابقة ( ،CRC/C/GIN/CO/2الفقار  )84وحتا الدولااة الطارف علا
زايد جهودها الرامية إىل مكافحة الجتاي ابألطفال وعل القيام مبا يلي:
تعزي ااز السياس ااات واإلجا اراتات الفعال ااة ما ا أج اال حتدي ااد ودع اام األطف ااال
(أ)
ضا ااحااي الجتا اااي والسا ااتغالل اجلنسا ااي ،والتوعيا ااة بسا اابل منا ااع الجتا اااي ابألطفا ااال ،وإبا ااالغ
السلطات ع هذه احلالت؛
(ب) املس ا ااايعة إىل التحقي ا ااق يف جا ا ارائم الجت ا اااي ابألطف ا ااال ومقاض ا ااا ومعاقب ا ااة
مرتكبيهااا ،ومنااع التاادخل م ا قباال الساالطات اإلداييااة أو الدينيااة يف اإلج اراتات القضااائية،
وزايد إمكانية الوصول إىل القضات وزايد الثقة يف النظام القضائي؛
(ج) ختصااي املااوايد البش ارية والتقنيااة واملاليااة الالزمااة لفعاليااة تنفيااذ التفاقااات
الثنائية واملتعدد األطراف الرامية إىل مكافحة الجتاي ابألشخا  ،مع الرتكيز عل مكافحة
الجتاي ابألطفال.
إداي شؤون قضات األحداث
 -45تا ر اللجنررل ثفررر س ر امل ررؤسل ل ارندئ ررل ق الارردن ث ارنرردئي لعررد  20١6و ر عش ر
 ١3س ررنل ،ساع م ررد ال دس ررل ال طن ررل لانص ررتح الاض رردئي ق ع ررد  ،20١4ساخت ررد
س ررن ا
لابر أخ و جدن اللسلل الط  ،و لثا الاضدة سامل ظف الاضردئ ق جمرد قضرد
األالاث سال لابر غر االا جدزال .سور ل  ،شع اللجنل شع بالق ابلغ بشأث ود الي
عر ررل سج ر ر حمر رردكم األار ررلاث خر رردثج ك ر ر ك  ،عل ر ر ال ر ر غم و ر ر أاك ر ررد
(أ)
املد ة  3١0و قدن ث األطفد ()2008؛
(ب)

عل او تك اللسلل الط

(ج) ش
ق ار ائم الب طل؛
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( ) عل او تك اللسلرل الطر و اكرز خمصصرل الا جردز األطفرد املرلان س عرد ة
أتا ر ل م ،سا ررد ظ ر س االا ج رردز ابالك ظ ررد سس ر ال اا ررل ،ساالف ا رردث ال عدا ررل الص ررح ل
الكدف ل سخلود الص الصحي الكدف ل ،سف ص ال عل م سال لثا ؛
(ار) ن ررلثة ب ر ر او محدار ررل األطف ررد املخر رردلف للار رردن ث ،مب ررد ق ل ر ر ب ر ر او عر ررد ة
ودج م ق اجمل مر.
 -46يف سياق إشاي اللجنة إىل تعليقها العام يقم  )2٠٠٧(١٠بشأن حقاوق الطفال يف
قضات األحداث ،حت اللجنة الدولة الطرف عل أن توائم نظامها اخلا بقضات األحاداث
مبااا يتسااق متاماا مااع أحكااام التفاقيااة واملعااايري األخاارى ذات الصاالة .وعلا وجااه اخلصااو ،
توصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
ختصااي املااوايد املاليااة الالزمااة إلنشااات حماااكم لألحااداث وضاامان تعاماال
(أ)
حماكم األحداث مع مجيع األطفال احملالني إىل القضات ،ع طريق إجراتات خاصاة وماوففني
قضائيني مديبني تدييب ا مناسب ا؛

(ب) تا ااوفري املسا اااعد القانونيا ااة اجملانيا ااة واملؤهلا ااة واملسا ااتقلة جلميا ااع األطفا ااال
املخالفني للقانون يف مرحلة مبكر م اإلجراتات ويف مجيع اإلجراتات القانونية ،مبا يشامل
ختص ااي ميزاني ااة كافي ااة ملكاتا ا املس اااعد القانوني ااة املوج ااود يف مجي ااع احمل اااكم البتدائي ااة،
وضمان أن تُقدم املساعد القانونية بطريقة مالئمة لألطفال وع طريق مهنيني مديبني؛
وُياارم م ا حريتااه أمااام ساالطة خمتصااة
(ج) ضاامان مثااول كاال طفاال يُقااب عليااه ُ
للنظاار يف قانونيااة حرمانااه م ا احلريااة أو اسااتمراي حرمانااه م ا احلريااة ،وذل ا يف غضااون 24
ساااعة ،والتعجياال ابحملاكمااات املتعلقااة ابألطفااال م ا أجاال احلااد م ا فاارت الحتجاااز السااابق
للمحاكمة؛
( ) تطبي ااق امل ااادتني  328و 32٩ما ا ق ااانون األطف ااال ( )2٠٠8وتش ااجيع
اختاااذ اإلج اراتات غااري القضااائية ،مثاال التحوياال والوساااطة واملشااوي  ،مااع األطفااال املتهمااني
ابيتكا جرائم جنائية ،واللجوت كلما أمك  ،إىل العقوابت غري السالبة حلرية األطفال ،مثل
الوضع حت املراقبة أو اخلدمة اجملتمعية ،وضمان عدم اللجوت إىل الحتجاز إل كمالذ أخري
وألقصاار مااد زمنيااة ممكنااة ،وعاادم احلكاام ابلحتجاااز يف حالااة املخالفااات البساايطة ،أو يف
احلالت اليت جي فيها محاية األطفال املخالفني للقانون م العنف احملتمل ضدهم؛
(ار) ضاامان عاادم احتجاااز األطفااال مااع البااالغني ،يف احلااالت الاايت يُتحااتم فيهااا
احتجااازهم ،وامتثااال فااروف الحتجاااز للمعااايري الدوليااة ،والتسااجيل الفااويي جلميااع حااالت
التعذي اليت ترتكبها قوات األم  ،والتحقيق فيها بشكل سريع وفعال ونزيه ،ومعاقبة اجلنا ؛
(س) ت ااوفري خ اادمات إلع اااد إدم ااا األطف ااال املف اار ع اانهم ما ا الس ااجون يف
اجملتمع ،لتجنيبهم الوقوع ضحااي مر أخرى.
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األطفال ضحااي اجليائم والشهود عليها
 -47إذ ترحا ا ا اللجن ا ااة ابألحك ا ااام القانوني ا ااة املنص ا ااو عليه ا ااا يف امل ا ااواد ،)6(3٠٥
و ،)2(3٩٩و ،8٥٧و 8٧2م ا قااانون اإلج اراتات اجلنائيااة ( ،)2٠١6وهااي املااواد الاايت
توفر بع احلماية لألطفال ضحااي اجلرائم والشاهود عليهاا ،توصاي اللجناة أبن تعازز الدولاة
الطرف جهودها الرامية إىل محاية هوية األطفال الضاحااي والشاهود املشاايكني يف اإلجاراتات
القضااائية ،بوسااائل منهااا إديا أحكااام قانونيااة مناساابة يف الصاايغة املنقحااة ما قااانون الطفاال
تراعي عل حناو كامال املبااد التوجيهياة بشاأن العدالاة يف األماوي املتعلقاة ابألطفاال ضاحااي
اجلرمية والشهود عليها (قراي اجمللس القتصادي والجتماعي  ،2٠/2٠٠٥املرفق).
متابعااة املالحظااات اخلتاميااة للجنااة وتوصااياهتا السااابقة بشااأن الربوتوكااول الختيااايي املتعلااق
ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغات ويف املواد اإلابحية
 -48بينمااا ترحا اللجنااة بتنقاايح القااانون اجلنااائي وقااانون اإلجاراتات اجلنائيااة يف ،2٠١6
أتسااف اللجنااة لاانق املعلومااات املقدمااة بشااأن تنفيااذ بع ا توصااياهتا املتعلقااة بتقرياار الدولااة
الطرف املقدم مبوج الربوتوكول الختيايي املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغات
ويف املا اواد اإلابحي ااة ( ،)CRC/C/OPSC/GIN/CO/1ول س اايما فيم ااا يتعل ااق بض اامان التعري ااف
واحلظاار الصاارُيني لبيااع األطفااال واسااتغالل األطفااال يف البغااات ويف امل اواد اإلابحيااة يف القااانون
اجلنائي .وتطل اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدي هذه املعلومات يف تقريرها الدويي املقبل.

ايت -التصديق عل الربوتوكول الختيايي لالتفاقية املتعلق إبجرات تقدم البالغات
 -49توص ااي اللجن ااة أبن تص اادق الدول ااة الط اارف علا ا الربوتوك ااول الختي ااايي لالتفاقي ااة
املتعلق إبجرات تقدم البالغات ،م أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل.

كاف -التصديق عل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 -50توصي اللجنة أبن تنظر الدولة الطرف يف التصديق عل الصاكوك األساساية التالياة
حلقوق اإلنسان ،اليت ليس طرفا فيها بعد ،م أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل:
الربوتوكول الختيايي الثاين امللحق ابلعهاد الادويل اخلاا
(أ)
والسياسية واهلادف إىل إلغات عقوبة اإلعدام؛
(ب)

الربوتوكول الختيايي لتفاقية القضات عل مجيع أشكال التمييز ضد املرأ ؛

(ج) الربوتوكااول الختيااايي امللحااق ابلعهااد الاادويل اخلااا
والجتماعية والثقافية؛
(د)
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ابحلقااوق القتصااادية

م الختفات القسري.
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لم -التعاون مع اهليئات اإلقليمية
 -5١توصااي اللجنااة أبن تتعاااون الدولااة الطاارف مااع جلنااة اخل اربات األفريقيااة املعنيااة حبقااوق
الطفل ويفاهه ،التابعة لالحتاد األفريقي ،عل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغريها م صكوك
حقوق اإلنسان ،سوات يف الدولة الطرف أم يف دول أخرى أعضات يف الحتاد األفريقي.

خامسا -التنفيذ وتقدم التقايير
ألف -املتابعة والنشر
 -52توص ااي اللجن ااة أبن تتخ ااذ الدول ااة الط اارف مجي ااع الت اادابري املالئم ااة لض اامان التنفي ااذ
الكامل للتوصيات الوايد يف هذه املالحظات اخلتامية .وتوصي اللجنة أيضاا إباتحاة التقريار
اجلامع للتقايير الدويية م الثال إىل السادس ،والردود الكتابية عل قائمة املسائل ،وهذه
املالحظات اخلتامية عل نطاق واسع بلغات البلد.

ابت -اآللية الوطنية إلعداد التقايير واملتابعة
 -53ترحا ا اللجن ااة إبنش ااات اللجن ااة املش اارتكة ب ااني ال ااوزايات املعني ااة حبق ااوق اإلنس ااان يف
متوز/يوليه عام  .2٠١4وتوصي أبن ختص الدولة الطارف للجناة املشارتكة املاوايد البشارية
والتقنية واملالية الالزمة هلا لكاي تعمال كآلياة وطنياة دائماة مكلفاة بتنسايق التقاايير وإعادادها
والتعاااون مااع اآلليااات الدوليااة واإلقليميااة حلقااوق اإلنسااان ،إضااافة إىل تنساايق ويصااد عمليااة
متابعة وتنفيذ اللتزامات التعاهدية والتوصيات والقارايات الصاادي عا هاذه اآللياات ،علا
الصعيد الوطين .وتشدد اللجنة عل أمهياة متتاع اللجناة املشارتكة باني الاوزايات ابلقادي علا
التشاوي املنهجي مع املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف غينيا ومع اجملتمع املدين.

جيم -التقرير املقبل
 -54تاادعو اللجنااة الدولااة الطاارف إىل تقاادم تقريرهااا اجلااامع للتقري اري الاادوييني السااابع
والث ااام يف موع ااد أقص اااه  ١أيلول/س اابتمرب  2٠2٥وتض اامينه معلوم ااات عا ا متابع ااة ه ااذه
املالحظااات اخلتاميااة .وينبغااي أن ميتثاال التقرياار للمباااد التوجيهيااة املنسااقة لتقاادم التقااايير
اخلاصا ا ااة مبعاها ا ااد بعينها ا ااا ،الا ا اايت اعتما ا اادهتا اللجنا ا ااة يف  3١كا ا ااانون الثاين/ينا ا اااير 2٠١4
( ،)CRC/C/58/Rev.3وأل يتجا اااوز عا اادد كلماتا ااه  2١ 2٠٠كلما ااة (انظا اار ق ا اراي اجلمعيا ااة
العامة  ،268/68الفقر  .)١6ويف حال جتااوز عادد كلماات التقريار املقادم احلاد األقصا
املنصو عليه ،سيُطل إىل الدولاة الطارف أن تقلا حجماه عماالا ابلقاراي ساالف الاذكر.
وإذا تعا ّذي علا الدولاة الطاارف مراجعاة التقريار وتقدميااه ما جدياد ،فااال ميكا ضامان ترمجااة
التقرير لكي تنظر فيه هيئة املعاهد .
 -55وتدعو اللجنة أيض ا الدولة الطرف إىل تقادم وثيقاة أساساية حمدثاة ،ل يتجااوز عادد
كلماهت ااا  42 4٠٠كلم ااة ،وفقا ا ا ملتطلب ااات الوثيق ااة األساس ااية املوح ااد ال ااوايد يف املب اااد
التوجيهياة املنسااقة لتقاادم التقاايير مبوجا املعاهاادات الدوليااة حلقاوق اإلنسااان ،مبااا يف ذلا
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املب اااد التوجيهي ااة لتق اادم وثيق ااة أساس ااية موح ااد وواثئ ااق خاص ااة مبعاه اادات بعينه ااا (انظ اار
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األول) والفقر  ١6م قراي اجلمعية العامة .268/68
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