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 لجنة حقوق الطفل

الدو  ةة مةا اللالة  المالحظات الختاميةة شأة ا التقر ةر الجةامت لرتقةا  ر   
 *إلى الخامس لبرغا  ا

 مقدمة  -أولا  
نظررررررجن  يف الررررررا ا  يفللجقررررررج  رررررررالث يف للررررررا قج  يفري قررررررا لرررررر   يف ايفرررررر       ررررررال  يف   ا قررررررا  -1
(CRC/C/BGR/3-5 ا ج سرررل  ا )نظرررج  يفررر   لل   2124ي 2123 (CRC/C/SR.2123 2124ي ،)

( CRC/C/SR.2132) 2132 سرررررررررل ا ، ي علمررررررررررن، ا ج2016أقا /لررررررررراق   30 ملعلررررررررر     ا 
  ملالحظان   لال ا  يفلايف ا. 2016حزقج ن/ق ن ه  3 ملعل  ة ا 

ي جحرررل  يف الرررا اللررررا  يفرييفرررا  يفارررج   لجقجيرررا  ررررالث يف للرررا قج  يفري قرررا لررر   يف ايفررر      -2
(، لا أ اح ف ماً أفضل حلايفا CRC/C/BGR/Q/3-5  ال  ياايفج ي   يفكلاا ا ع ى قائما  ملسائل )

حلرر ا  سنسرران ا  يفرييفررا  يفاررج . ي عررجن  يف الررا عرر   لرررقجيا يف  رر     يف لررا   يفرر   جررج  لررث 
  يف فر  يفجف ث  ملسل   ي مللعر   يفلااعان يف رييفا  يفاج . 

 تداشير المتاشعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته -ثانياا  
ل رررا ق  للل عرررا، لرررا ا  يفررر   جحرررل  يف الرررا اايفللررررر  يفررر   أحجل ررره  يفرييفرررا  يفارررج  ا  -3

 يفلصررررقل ع رررى ورررك إ  ييف رررا ي ق  م رررا أي  ذنضرررمار  يف  رررا يتررر يف   علما يرررا، للررر    لعج  ررر ا 
لرررر   يفلرررر  ن  ي يفلررررر اد  ملس سرررر ا ي يفس ا ررررا  ا  ررقرررررة  مللع لررررا  لرررر ا  يفا ررررل،   ألخررررد، عررررر  ً 

 (.2020-2012  ما  يفس ا ا  يف طل ا س لاج  يفجيلا ) ذ
 الررررا اا ل سرررران   ج ررره  يفرييفررررا  يفاررررج   عررر ة       رررردة  ملسررررلل ا  ملعل ررررا ي الحرررل  يف -4

 .2011الضاقا  ألق  ان ي عايهنا لع ا ا لقا هتا     يف  ر ا عار 
__________ 

 (.2016حزقج ن/ق ن ه  3 -أقا /لاق   17ي يفس ع  ) علمرهتا  يف الا ا  ي هتا  يف ان ا  *
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 دواعي القرق الرئيسية والتوصيات -ثاللاا  
 ((6)44و 42و 4تداشير التنفيذ العامة )المواد  -ألف 
 الرجنةالتوصيات الساشقة المقدمة ما   

توصي الرجنةة شة ا تتخةذ الدولةة الطةرف اميةت التةداشير الالزمةة مةا أاةل الت ةدي  -5
 2008لرتوصةةةةةةةةيات الةةةةةةةةوا دخ اةةةةةةةةي المالحظةةةةةةةةات الختاميةةةةةةةةة التةةةةةةةةي قةةةةةةةةدمتها اةةةةةةةةي عةةةةةةةةام 

(CRC/C/BGR/CO/2.والتي لم تُنفَّذ أو نُةفِّذت شقد  منقوص ) 

 التأر عات  
 جحررررل  يف الررررا اايفللرررررر  يفرررر   أحجل رررره  يفرييفررررا  يفاررررج  ا ل   لررررا   ررررجقعاهتا لررررث ل ررررا    -6

ي  خال  عرقالن ع ى قان ن محاقرا  2009 ذ  اق ا ا   اا  علما  لرينا جرقرة يفأل جة ا عار 
 يفا ل يقان ن  يف رذن  أل رجقا يقران ن  ملسراعرة  ذجلماع را، يفكل را  ظرل ق لرا  ل   عررر  ذ سراا 

 ن   ررجقعان  ئ سرر ا أخررج   لع ررل اايفا ررل، ذ  رر ما قرران ن  ألاررنا  ي أل ررجة يقرران ن  يفرر   ق رر
محاقررا  يفا ررل. يقسرراي   يف الررا  يفل ررل أقضرراً  ل    يف  ررج ن  يفررس  عررس   يفلل  رر  اسرر ل   سررد  يفلرر  ن  

   سد ً فض ا اً ناجتاً ع  نلص قر  ن  يفس اان  يفلضائ ا ييع  ا  ل ا  يفا ل. 
 (1)(9التوصةةةية الةةةوا دخ اةةةي مالحظاتهةةةا الختاميةةةة السةةةاشقة )الفقةةةرخ تةةةذ ار الرجنةةةة ش -7

وتأجت الدولة الطرف عرى المضةي اةي مواةمةة تأةر عاتها مةت مبةادا التفاقيةة وأح امهةا. 
 وعرى واه الخ وص، توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري: 

رى اتخاذ تداشير لضماا مواةمة األح ام الةوا دخ اةي تأةر عات مةريةة أ ة )أ( 
 ذات صرة مت قانوا حما ة الطفل؛

اعتمةةةةاد إاةةةةراة لتقيةةةةيم اقثةةةةا  عرةةةةى حقةةةةوق الطفةةةةل ايمةةةةا  ت ةةةةل شجميةةةةت  )ن( 
 التأر عات الجد دخ المعتمدخ عرى ال عيد الوطني؛ 

تواير ارص شناة القد ات المستمر لرقضاخ والمةدعيا العةاميا والمةةاميا  )ج( 
شتوصةةةةية المقةةةةر خ الخاصةةةةة المعنيةةةةة  اةةةةي مجةةةةان القةةةةانوا الةةةةدولي لةقةةةةوق ا نسةةةةاا، عمةةةةالا 

(، وشتر ية  105، الفقةرخ A/HRC/20/19/Add.2شاستقالن القضاخ والمةاميا )انظةر الوثيقةة 
  اص عرى التفاقية.

 السياسة والستراتيجية الأامرتاا  
( 2018-2008 الحرررل  يف الرررا اللررررقج  علمرررا   ذ رررس   ا ا  يف طل رررا   اورررا ااألط رررال ) -8

 ا يفل سررر   يفللسررر ل ي ل  ررر   ذ  اق رررا. ا رررر أهنرررا ق لرررا ألن  يفللررررر   ق رررمل   رررث ااعل ا يررا ي ررر 
__________ 

  ررررررررد أ قررررررررار  يف لررررررررج ن  ملر جررررررررا ارررررررر  ق  رررررررر      ملالحظرررررررران   لال ررررررررا  يفسرررررررراالا  يفررررررررس  علمرررررررررهتا  يف الررررررررا  (1)
(CRC/C/BGR/CO/2) . لا   قُ تج خال   يف ، 
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. يلرر  2011 مل را ق   ملسرل رفا، تمررا قرج  ا  ل رر م  ذ رس   ا ا   ررا جر  يفر   ُأجررج  ا عرار 
 ي عر  يفل ل   اوا عرر  يفللس ل ا  فج     يفس ا ران  يفلااع را ي يفست رز  مل رجى ع رى  ألط رال 

يف ناج. تما  الحل  يف الا اأ ف أن قان ن  ألط ال  مللسح،  يف   قرلص ع رى  ن را    ملعّج  
 رلا  عىن  ل ا  يفا ل،   قُعلمر ألنه   حيل اايفرعم  يفعار.

 توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري:  -9
النظر اي التوصيات المعروضة اي التقيةيم المسةتقل وتنقةيال السةتراتيجية  )أ( 

ناسب لضماا أا ت وا اامعة قد  ا م ةاا وتتضةما اميةت الميةاد ا التةي عرى النةو الم
 تغطيها التفاقية وتأمل األطفان  ااة؛

ضماا دعم الستراتيجية شالعناصر الالزمة لتطبيقها، شما اي ذلك الموا د  )ن( 
 البأر ة والتقنية والمالية ال ااية؛ 

ي ذلةك األطفةان، شغيةة ضماا التأاو  مت اميت الجهات المعنية، شمةا اة )ج( 
 المضي اي تطو ر الستراتيجية ومواصرة تقييم اعالية تنفيذها تقييماا منتظماا؛

 تنظيم حمرة لرتوعية شفوائد إنأاة لجنة معنية شاألطفان. ) ( 

 التنسيق  
توصي الرجنة ش ا تنأئ الدولة الطرف آليةة مسسسةية مأةتر ة شةيا الةوزا ات ُتسةند  -10

وسةةرطة  اايةةة لتنسةةيق اميةةت األنأةةطة المت ةةرة شتنفيةةذ التفاقيةةة عرةةى إليهةةا ول ةةة واضةةةة 
المستو ات القطاعي والوطني وا قريمةي والمةرةي. و نبغةي أا ت فةل الدولةة الطةرف ت و ةد 

 آلية التنسيق شالموا د البأر ة والتقنية والمالية الالزمة لتأغيرها ش و خ اعالة.

 تخ يص الموا د  
ألن عم  رررا ي رررث  مل ز ن رررا ا  يفرييفرررا  يفارررج  ذ   رررسى  صررر ص  قسررراي   يف الرررا  يفل رررل -11

ألر  ل لرر   مل ز ن ررا يفألط رال ا  يفلااعرران ي يف ترراذن  ملنلصرا، لررا ق ررمل ي رث لساررج ن ينظررم 
 ل رررث ع رررى   رررث  ملسرررل قان، يتررر يف   صررر ص ألررر  ل ارررر ة لررر   مل ز ن رررا يفألط رررال  مل م رررر  

ال  ي   سعاقررررا ي ألط ررررال  مل رررراججق  يأط ررررال ي ررررعا   حلررررال، ل ررررل  ألط ررررال  يفجيلررررا ي ألط رررر
 يفالجئرر  يل لمسررر  يف ارر  . ترر يف  قسرراي   يف الررا  يفل ررل ألن  يفرييفررا  يفاررج   سررال أ   نسرر ا 

 خمصصا ل   يفلا ج  حمل ر  س ايل يف لع  م  حلك لر ا  ذحتا   ألي ييب.
ا د لموضةةو" لالمةةو  2007اةةي ضةةوة  ةةوم المناقأةةة العامةةة الةةذي ُ  ةةص اةةي عةةام  -12

 مسسولية الدونل، توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري:  -المخ  ة  عمان حقوق الطفل 
تضةةةميا عمريةةةة وضةةةت المي انيةةةة منظةةةو اا  تعرةةةق شةقةةةوق الطفةةةل وتةد ةةةد  )أ( 

مخ  ةةةات واضةةةةة لفطفةةةان اةةةي القطاعةةةات والو ةةةالت المخت ةةةة، شمةةةا  أةةةمل وضةةةت 
 مسشرات مةددخ ونظام تتبت؛
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إنأاة آليات لرصد وتقييم ال فا ة والفعاليةة والمسةاواخ اةي توز ةت المةوا د  )ن( 
 المخ  ة لتنفيذ التفاقية؛ 

ضماا مي نة تتسم شالأفااية وتقوم عرى المأا  ة، شواسطة الةةوا  العةام،  )ج( 
ل سةةةيما مةةةت األطفةةةان، ومسةةةاةلة السةةةرطات عرةةةى النةةةةو المناسةةةب، شمةةةا اةةةي ذلةةةك عرةةةى 

 المستوى المةري؛
إاةراة تقيةيم شةامل لحتيااةات األطفةان مةا المي انيةة وتخ ةيص المةةوا د   () 

مةةةا التفاقيةةةةة،  عمةةةان حقةةةوق الطفةةةةل؛ وز ةةةادخ المي انيةةةةة  4ال اايةةةة منهةةةا، واقةةةةاا لرمةةةادخ 
المخ  ة لرقطاعات الاتماعية؛ والت دي لرتبا نةات شالسةتناد إلةى المسشةرات المتعرقةة 

ادخ مخ  ةةةات قطةةةاعي التعرةةةيم والمسةةةاعدخ شةقةةةوق الطفةةةل؛ وعرةةةى واةةةه الخ ةةةوص، ز ةةة
 الاتماعية شقد   بير حتى تبرغ مستو ات  ااية.

 امت البيانات  
 الحل  يف الا ج     يفرييفا  يفارج  ا  ر  ل ي رث نظرار رمرث  يف  انران حتر   ارج    -13

   يف تايفا  حلك ل ا حلماقا  يفا ل يلع ر  سحصا  ن  يف طين، يفكل ا  ظل لل   ا ألن  ذفللا   
قاعررررة ا انرررران لجتزقررررا ل حرررررة  سرررر ل ا نرررر ة  يف  انرررران  ملصررررل ا  مللع لررررا ااألط ررررال، ذ  رررر ما 

  ألط ال  ي   سعاقا ي ألط ال  مل م   ي ألط ال  يفجيلا.
( شأةةة ا 2003)5توصةةةي الرجنةةةة الدولةةةة الطةةةرف، اةةةي ضةةةوة تعريقهةةةا العةةةام  قةةةم  -14

 التداشير العامة لتنفيذ التفاقية، شما  ري:
ا سرا" اي تةسيا نظامهةا المتعرةق شجمةت البيانةات شةية   غطةي اميةت  )أ( 

مياد ا التفاقية. و نبغي أا ُت نَّف البيانةات شةسةب معةا ير منهةا السةا والجةنس وا عاقةة 
القت ةادي، شغيةة تيسةير  -والموقت الجغرااي واألصل ا ثني والقومي والوضت الاتماعي 

 ا ضعاف الةان منهم؛تةريل أوضا" األطفان  ااة ل سيم
ضةةةةةةماا تقاسةةةةةةم البيانةةةةةةات والمسشةةةةةةرات ايمةةةةةةا شةةةةةةيا الةةةةةةوزا ات المعنيةةةةةةة  )ن( 

واستخدامها ل ةياةة و صةد وتقيةيم السياسةات والبةرامم والمأةا  ت شهةدف تنفيةذ التفاقيةة 
 تنفيذاا اعالا؛

لمسشةةةةةرات حقةةةةةوق مراعةةةةةاخ ا طةةةةةا  النظةةةةةري والمنهجةةةةةي المعةةةةةرو  اةةةةةي  )ج( 
الةةذي وضةةعته مفوضةةية األمةةم المتةةةدخ السةةامية لةقةةوق  والتنفيةةذلا نسةةاا: دليةةل لرقيةةا  

 ا نساا، عند إعداد المعرومات ا ح ائية وامعها ونأرها.

 الرصد المستقل  
 جحرررل  يف الرررا ارررا ا  ن  يفرررس   ررر هتا  يفرييفرررا  يفارررج  ا  ررر  ل  لرررج حلررر ا  يفا رررل  -15
(، 9-1-19) ملررا ة  2012ا عررار يذقررا ألانررا  ملظررا  ا   رراا  عرررقل قرران ن ألانررا  ملظررا   ا
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ي ع رر  نائررل أللرر   ملظررا  قعررىن  لرر ا  يفا ررل ا لمررا قضررا ث ألرر   ملظررا  اررري    يف ررا  يف قائ ررا 
 يف طل ررا. ي  ررم يرر    يفللرررر، قسرراي   يف الررا  يفل ررل ألن حلرر ا  يفا ررل ذ حتظررى اايفعلاقررا  يفكاف ررا 

 اس ل نلص ل     ألانا  ملظا . 
( شأة ا دو  2002)2الطةرف، اةي ضةوة تعريقهةا العةام  قةم  توصي الرجنة الدولة -16

 المسسسات الوطنية المستقرة لةقوق ا نساا اي حما ة وتع    حقوق الطفل، شما  ري:
تع  ةة  ول ةةة نائةةب أمةةيا المظةةالم لترقةةي شةة اوى األطفةةان والتةقيةةق ايهةةا  )أ( 

نية والبأر ة والمالية ومعالجتها ش سروب  راعي الطفل، وتخ يص ما   في ما الموا د التق
 لدعم عمل أمانة المظالم؛

ضماا   وصية الضةا ا األطفان وحما تهم، ل سيما اي سةياق ز ةا ات  )ن( 
الرصةةةةد والمتاشعةةةةة التةةةةي  جر هةةةةا أمةةةةيا المظةةةةالم إلةةةةى المسسسةةةةات اضةةةةطالعاا شةةةةدو     ليةةةةة 

 وطنية؛ وقائية
 ات المسةةتمر ا ضةةماا ت و ةةد مةةوافي أمانةةة المظةةالم شالتةةد  ب وشنةةاة القةةد )ج( 

 ايما  تعرق شمسائل حقوق الطفل. 

 النأر والتوعية والتد  ب  
( 21ت ةةةر  الرجنةةةة التوصةةةية المقدمةةةة اةةةي مالحظاتهةةةا الختاميةةةة السةةةاشقة )الفقةةةرخ  -17

 وتأجت الدولة الطرف عرى القيام شما  ري: 
تع  ةةةةة  اهودهةةةةةا اةةةةةي سةةةةةبيل تةةةةةواير التةةةةةد  ب و أو التوعيةةةةةة المناسةةةةةبيا  )أ( 

يا والمتعرقةةيا شةقةةوق الطفةةل لرفمةةات المهنيةةة العامرةةة مةةت األطفةةان ومةةا أارهةةا، والمنهجيةة
ملةةل مةةوافي إنفةةاذ القةةانوا والبرلمةةانييا والقضةةاخ والمةةةاميا والعةةامريا اةةي قطةةا" ال ةةةة 
والمد سةةيا ومةةد ري المةةدا   واأل ةةاد مييا والمرشةةد ا الاتمةةاعييا والمهنيةةيا العةةامريا 

 ب القتضاة؛ اي وسائط ا عالم وةيرهم، حس
ضماا تد  س المبادا واألح ام الوا دخ اةي التفاقيةة عرةى نةةو منهجةي  )ن( 

 اي اميت مستو ات المقر  التعريمي؛ 
 إ الة عنا ة  اصة لتأجيت مأا  ة األطفان اي التعر ف شةقوقهم؛ )ج( 
تأجيت وسائط ا عالم عرى إشداة مراعاتها لةقوق الطفل وضماا إشراك  ) ( 

 ي صياةة البرامم؛األطفان ا
المضةةي اةةي تع  ةة  اهودهةةا الراميةةة إلةةى إذ ةةاة الةةوعي شالتفاقيةةة ومبادئهةةا  )ه( 

وأح امهةةةا، ونأةةةر التفاقيةةةة اةةةي اميةةةت أنةةةةاة البرةةةد، شتعةةةاوا وثيةةةق مةةةت المنظمةةةات ةيةةةر 
الة وميةةةة وةيرهةةةا مةةةا الجهةةةات المعنيةةةة، وشةةةم الة عنا ةةةة  اصةةةة لرمنةةةاطق النائيةةةة والر فيةةةة 

 . وأطفان األقريات



CRC/C/BGR/CO/3-5 

GE.16-20561 6 

 (1تعر ف الطفل )المادخ  -شاة 
توصي الرجنة ش ا تعدن الدولة الطرف قانوا األسرخ شغية إلغاة اميت السةتلناةات  -18

 التي تسمال ش واج أي ارد دوا سا اللامنة عأرخ. 

 (12و 6و 3و 2المبادا العامة )المواد  -ايم 
 عدم التميي   

 (،2020-2012 ذ رس   ا ا  يف طل را س لراج  يفجيلرا ) الحل  يف الرا اا ل سران  علمرا   -19
يفكل ا  ظل ق لا ا رة  ل     لمج    يفلم  ز  ر  ألط ال  يفجيلا. يل   ي عر  يفل رل   اورا ي ي  
 لررا قج    ررر اررأن  يفلم  ررز  يفرر   قسررل ر   يفجيلررا ا   ررث للرراحر  حل رراة ق رركل أحررر  أل رر ان 
 يفجئ سررر ا سقرررر ا  ألط رررال  يفجيلرررا ا  ملس سررران. تررر يف   عرررجن  يف الرررا عررر  ق ل رررا ألن  ألط رررال 

لا، اأهنم ا  يف  اأن  ألط ال  ي   سعاقا ي ألط ال  يفالجئ  يل لمسر  يف ا   يأط رال  يفجي 
 ألق  ررران يأط رررال  مللررراطل  يفلائ رررا، لرررا ل يفررر   قلعج ررر ن يف لم  رررز ا  حلصررر ل ع رررى  يفلع ررر م ي يفجعاقرررا 
ة  يفص  ا ي يفسك   يفالئل. ي يف الا لل   ا أقضاً ألن ل    ا  حلماقا ل   يفلم  ز   للج    يحرر

 خاوا  عىن الضاقا  يفلم  ز  ر  ألط ال.
 تة  الرجنة الدولة الطرف عرى ما  ري: -20
ضةةماا تنفيةةذ القةةوانيا المعتمةةدخ التةةي تةظةةر التمييةة  تنفيةةذاا  ةةامالا، شسةةبل  )أ( 

منها تدعيم حمالت التلقيةف العةام الراميةة إلةى الت ةدي إلةى المواقةف الاتماعيةة السةربية 
طفةةةةان ذوي ا عاقةةةةةة وأطفةةةةان األقريةةةةات واألطفةةةةان الالامةةةةةيا تجةةةةا  األطفةةةةان الرومةةةةا واأل

 ومرتمسي الرجوة؛ 
ضةةماا ح ةةون أطفةةان المنةةاطق الر فيةةة عرةةى تعرةةيم ايةةد و عا ةةة صةةةية  )ن( 

 مناسبة وس ا لئق؛
( وضةةةماا 2020-2012تنفيةةةذ السةةةتراتيجية الوطنيةةةة  دمةةةاج الرومةةةا ) )ج( 

 والمالية اي هذا ال دد؛تواار ما   في ما الموا د البأر ة والتقنية 
إنأاة آلية  اصة دا ل مفوضية الةما ة ما التميي  تعنى شقضةا ا التميية   ) ( 

 ضد األطفان.

 م الال الطفل الفضرى  
ا  ررا  ررمان حررل  يفا ررل ا  2009 جحررل  يف الررا العرررقل قرران ن محاقررا  يفا ررل ا عررار  -21

طررا   يفعررار  يفرر   ي ررعله  يفرييفررا  يفاررج   قررال   ذعل ررا   أليل ملصرراحله  يف ضرر ى، يحترر ل ع مرراً ااس
يفضرمان لج عرراة لصرراف  يفا رل  يف ضرر ى ااعل ا يررا ل ررأ أ ا رر اً لرر  ل را   محاقررا  يفا ررل. ا ررر أن 
 يف الرررا ق لرررا  ل    ررر    يف  رررم  ملسرررلمج ملعرررىن يررر    مل ررررأ يلرررا قسرررلل عه لررر  لسرررسييف ان، ذ  ررر ما 
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محاقررررررررا حلرررررررر ا  يفا ررررررررل ورررررررر    لرررررررر ئ ر  يفسرررررررر اا  يفلضررررررررائ ا ي مل ل رررررررر   يفعررررررررال   ع ررررررررى  ا
  ذجلماع  .  ي ملجارق 

( شأةة ا حةةق الطفةةل اةةي 2013)14توصةةي الرجنةةة، اةةي ضةةوة تعريقهةةا العةةام  قةةم  -22
إ الة العتبا  األون لم الةه الفضرى، ش ا تع ز الدولة الطرف اهودها الرامية إلى ضماا 

يت ا اراةات دمم هذا الةق عرى النةو المناسب وتفسير  وتطبيقه ش و خ متسقة اي ام
والقةرا ات التأةر عية وا دا  ةة والقضةائية، و ةذلك اةي  ةل السياسةات والبةرامم والمأةةا  ت 
المت ةةرة شاألطفةةان والمةةسثرخ اةةيهم. واةةي هةةذا ال ةةدد، تأةةجَّت الدولةةة الطةةرف عرةةى شرةةو خ 
إاراةات ومعا ير لتقد م إ شادات إلى اميت الجهات المخت ة اي تةد د م الال الطفل 

  ل مجان وإ الة ترك الم الال العتبا  األون المستةق.   الفضرى اي

 الةق اي الةياخ والبقاة والنمو  
 الحرررررل  يف الرررررا اا ل سررررران  ج جرررررث لعررررررذن يف ررررران  ألط رررررال اصررررر  ة عالرررررا للررررر   -23
، يفكل ا ق لا  ل       اا لعرل يف ران  يفج رث ا اعرن للراطل  يف  رر، ي يفر  اسر ل 2008 عار

ا  مللا رر ا ي   ررر  يف لررج ي رر    يفل  قررا ي  ررلمج    ملما  رران  يفلل  رقررا عرررر  رر  فج  يفجعاقررا  يفصرر  
 يفضا ة. ت يف  قساي   يف الا ق ل اايفغ  ل     لمج    ذ عا  ن  مللع لا ااسق      اد  يف   قسر ج 

 رررل  ن ي حملرررجيل  لررر   عاقرررا  3عررر  يفررراة عرررر  ت رررد لررر   ألط رررال  ملس يحرررا أعمرررا يم اررر  قررر ر ي
ال  ملصرررراا  ااعاقرررران  يل ررررا ين سرررر ا  جلماع ررررا  ملرررر  ع  ا  ملس سرررران يفل لررررر ي يفرررررق م، ي ألط رررر

 يفجعاقرا  يفا  را ي ذجلماع را   اورا ااألط رال. يقسراي   يف الرا  يفل رل أقضراً ألن  يف ر   ا  ذجلماع را 
 ذقلصا قا  عرج   ألط رال  مل م ر  يأط رال  مللراطل  حملجيلرا، اصر  ة خاورا،  ارج  سورااا  رد 

 ة اس ل  عج  م يف  ئان  د    ما ا  مللزل يا  يفاجقل يا ألات   يف عل.  مللص  
 تة  الرجنة الدولة الطرف عرى ما  ري:  -24
إقةةةرا  إاةةةراة لرتةقيةةةق الأةةةامل اةةةي حةةةالت واةةةاخ األطفةةةان أو إصةةةاشتهم  )أ( 

شجروح  طيرخ ما اةراة ا همةان أو ا  ةذاة، وعرةى واةه الخ ةوص، إاةراة تةقيةق شةامل 
دعةةةةاةات المتعرقةةةةة شا تفةةةةا" عةةةةدد وايةةةةات األطفةةةةان اةةةةي مسسسةةةةات الرعا ةةةةة الطبيةةةةة اةةةةي ال

 والاتماعية؛
إاراة تةقيةق  امةل اةي اميةت ادعةاةات إسةاةخ معامرةة األطفةان، وضةماا  )ن( 

الت دي لترك األاعان عرةى النةةو المناسةب شواسةطة العمريةات القضةائية، لتجنةب إاةالت 
 الجناخ ما العقاب؛

د الراميةةة إلةةى توسةةيت نطةةاق الة ةةون عرةةى الرعا ةةة ال ةةةية تع  ةة  الجهةةو  )ج( 
المناسبة، شمةا اةي ذلةك  عا ةة النسةاة الةوامةل ةيةر المأةمولت شالتة ميا اةي اتةرخ مةا قبةل 
الوضةةةت، شةيةةة   أةةةمل أضةةةعف األسةةةر، وشخاصةةةة منهةةةا األسةةةر المةرومةةةة والمقيمةةةة اةةةي 

 النائية؛  المناطق
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ا  الستراتيجية الوطنيةة لرنهةو  ت ليف حمالت التوعية والتلقيف اي إط ) ( 
 شسالمة الطرقات.

 احترام آ اة الطفل  
 جحل  يف الا ارار     مل  ييفرا ا  ر  ل  رمان  حرس ر ا     يفا رل، لرا ا  يفر   عارا   -25

(، ي جمه ا قان ن 2018-2008ي    مل رأ  ألييف قا ا  ذ س   ا ا  يف طل ا   اوا ااألط ال )
لل رر  ا ألن  عمررال يرر    حلررل ذ قررز ل خا ررعاً يف سرر اا  يفللرقجقررا يف م ل رر  محاقررا  يفا ررل، يفكل ررا 

 ملعل رر  اكررل حايفررا. ترر يف   عرر ا  ملما  رران  يفلل  رقررا ي مل  قررف  يف لاف ررا   خررل  أل ررجة ي ملر  ررا 
يا   اقان  جلماع ا يقضائ ا لع لا  عمال حل  يفا ل ا  يفلع د ع   أقه  جقا  عمراًذ ترالاًل. 

 الا جب ر    يفرييفرا  يفارج  ا  ر  ل  يفلصرر  ملر ل  ملسرأيفا ا   راا محرالن  يفل ع را، ي    س م  يف
 ظررل ق لررا ألن  ألط ررال  مل م رر  أي  ررعا   حلررال، ل ررل  ألط ررال   ا ررع  يف جعاقررا  س   قررا 

 ي ألط ال  ي   سعاقا، ذ قسل ا ين ا  ايفل  ألح ان ا  يف سين  مللع لا هبم.
( شأة ا حةق الطفةل اةي السةتما" 2009)12ها العام  قم تأير الرجنة إلى تعريق -26

(، تأةةةجت 27إليةةه، وإذ ت ةةةر  التوصةةةية الةةوا دخ اةةةي مالحظاتهةةةا الختاميةةة السةةةاشقة )الفقةةةرخ 
مةةا  12الدولةةة الطةةرف عرةةى ضةةماا إ ةةالة العتبةةا  الوااةةب ق اة األطفةةان، واقةةاا لرمةةادخ 

ت العمريات ا دا  ة ذات ال ةرة التفاقية، اي سياق األسرخ والمد سة والمةا م واي امي
وةيرهةةةا مةةةا العمريةةةات التةةةي تهةةةم األطفةةةان، وذلةةةك شسةةةبل منهةةةا اعتمةةةاد تأةةةر عات مالئمةةةة 
وتةةةد  ب المهنيةةةيا وتةةةواير أنأةةةطة مةةةةددخ دا ةةةل المةةةدا   وإذ ةةةاة الةةةوعي العةةةام.  ةةةذلك 
ي تأجت الدولة الطرف عرى العمل شالتعاوا مت الجهات المعنية عرى نأر التفاقية )شما اة

ذلك نأرها شرغات األقريات( وتع  ة  تهيمةة الفضةاةات المناسةبة التةي  م ةا ايهةا لفطفةان 
 الت ثير اي السياسة العامة. 

 (39)أ( و37و 34( و2)28( و3)24و 19العنف شاألطفان )المواد  -دان 
 تةر  الطفل ما اميت أش ان العنف  

ي ررث نظررار حلماقررا  يفا ررل،   الحررل  يف الررا اا ل سرران ج رر    يفرييفررا  يفاررج  ا  رر  ل -27
  ما ع  طجقل  ألحكرار  ملعجي را ا قران ن محاقرا  يفا رل يلرينرا  أل رجةر ي قرج   ايف را  لسر ل  ذ

 عرررىن  ررراذن  ألط رررال  ررر اقا  يفعلرررف أي  ملعج رررر  يفرررهر ي ن رررا  فجقرررل خررر    لعرررين اايفلصررررر  
. ي  رم 2009 يف سي ل ا  ملر  سر يفلح خل لسراعرة يا   را يطرين خرا  ااألط رال ا عرار

 ي    يفللرر، قساي   يف الا ق ل عم ل  ل   لا ق ر: 
لرررا قع  ررره  ألط رررال  ملل مررر ن ا  ي   يفجعاقرررا  ملس سررر ا يلرررا قلعج ررر ن يفررره لررر   )أ( 

 لعال ا ذ  نسان ا أي ل  لا، لا ا  يف   ذعلر    رسر  ي يفل سر ي رلسرر 
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 يفللا قج  يفس    ر اأن  ألط ال  مل  ع  ا لج ترز  حلارال  ألحرر ا ي ملرر  س  )ن( 
 يفر خ  رررررا يف سا رررررا  ذجلماع رررررا ي ملرررررر  س  سورررررالح ا ي ي   سقرررررر ا  ملسقررررر  يف لصرررررج ي ألحرررررر ا 
قلعج رر ن يفعل ارران جم  ررا، لررا ف  ررا  يفضررجن ي سقررر ا  يفلعسرر ر ا  حلرر    ذن ررج    ييج رران 

  يفاعار  حملري ةر 
 كررررج   لعانرررراة  ألط ررررال نل اررررا سجررررج   ن حتل ررررل   قئررررا ذ  رررر فج  يفضررررمانان  ج() 

  يفكاف ا يف ا  يذ  ل ث هنااً قج عر  ألط الر 
عررررر  يف  رررم  يفعرررار ملرررا ق ررركل عل ررراً ااألط رررال، يقرررر ة  مل ل ررر   حملرررري ة ع رررى  ) ( 

ملنلصرا، ي مللااعرا  يفلعّج  ع ى حاذن  يفعلف، ينلص  يفلعاين ي  ا ل  ملع  لران ار   يف تراذن  
  د  يفكاف ار 

نلرررص  ذ رررل ما   ملسرررلمج ي يفررررعم  ملل  ورررل يفضرررمان    ررراا هنرررج ع رررى ناررراا  )ه( 
  ملر  ا تكل ل  أجل  يفلصر  يف سي ل. 

المتعرةةةق شمنهةةةاة مما سةةةات منهةةةا  2-16شا شةةةا خ إلةةةى هةةةدف التنميةةةة المسةةةتدامة  -28
رف، اةةةي ضةةةوة تعريقهةةةا العةةةام اميةةةت أشةةة ان العنةةةف شاألطفةةةان، تةةةة  الرجنةةةة الدولةةةة الطةةة

( شأةة ا حةةق الطفةةل اةةي التةةةر  مةةا اميةةت أشةة ان العنةةف، عرةةى القيةةام 2011)13  قةةم
  ري:  شما
 إقةةرا  أاةةل مةةا الوطنيةةة الوقائيةةة اقليةةة ش ةةفتها المظةةالم أمانةةة مةةت التعةةاوا )أ( 

 سةةةياق اةةةي ذلةةةك اةةةي شمةةةا حةةةر تهم، المسةةةروشة األطفةةةان اميةةةت تةةةةر  لضةةةماا  صةةةد آليةةةة
 الالإنسةةةةانية والمعامرةةةةة العنةةةةف أشةةةة ان اميةةةةت مةةةةا ا صةةةةالحية، أو الجنائيةةةةة ا اةةةةراةات

 الأةةة اوى إ ةةةدا" شهةةةدف لرطفةةةل ومراعيةةةة آمنةةةة آليةةةة إلةةةى وصةةةولهم وضةةةماا المهينةةةة، أو
  ومعامرتهم؛ إ داعهم أو احتجازهم واروف حر تهم شسرب المتعرقة

عا ةة وإعةادخ ضماا استفادخ األطفان ضةا ا إساةخ المعامرة مةا شةرامم الر  )ن( 
 الت هيل المناسبة، وتجنب ت را  المعاناخ أ اا  اا نوعها؛ 

تدعيم شرامم شناة قد ات المد سيا وموافي مرااق  عا ة األطفان شهدف  )ج( 
تأةةةةةجيت أشةةةةة ان الت د ةةةةةب ا  جاشيةةةةةة والبد رةةةةةة واحتةةةةةرام حقةةةةةوق الطفةةةةةل وإذ ةةةةةاة الةةةةةوعي 

 لرعقاب البدني ما نتائم سربية عرى األطفان؛  شما
ضماا الفعالية اي التعاوا والتنسيق وتبادن البيانةات شةيا  ةدمات حما ةة  ) ( 

 الطفل والأرطة والنظام القضائي؛ 
تواير دو ات تد  بية إل امية شأ ا العنف شاألطفان لفائدخ اميت المهنييا  )ه( 

 المخت يا؛ 
وضةةت شرنةةامم وطنةةي مةةا أاةةل الت ةةدي لرعنةةف اةةي المةةدا  ، شةةدعم مةةا  )ي( 

تعرةةيم والعرةةوم وو ةةالت تةةد  ب المد سةةيا، شهةةدف وضةةت المعةةا ير وآليةةات الرصةةد وزا خ ال
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واسةةتعرا  النظةةراة ايمةةا  ت ةةل شةةالعنف اةةي المةةدا  ، وتةةواير التةةد  ب لفمةةات منهةةا أوليةةاة 
 األمو ، ايما  تعرق شمخاطر الترهيب، شما اي ذلك الترهيب اي الفضاة الاتراضي؛ 

يةةر المواقةةف السةةائدخ ايمةةا  تعرةةق شةةالعنف شرةةو خ حمرةةة توعيةةة مةةا أاةةل تغي )ل( 
 شاألطفان والنتقان نةو ثقااة عدم التسامال مت العنف؛ 

التما  التعاوا التقني ما منظمة األمم المتةدخ لرطفولة ومنظمةة ال ةةة  )ح( 
 العالمية شهدف الت دي لرمسائل آنفة الذ ر. 

 ا  ذاة وا همان  
ا  لسررر ل لرررر  أجررررل  يفلصرررر  حلرررراذن  ألط ررررال  الحرررل  يف الررررا اا ل سررران  قررررج   ايف رررر -29

، يفكل ررا  عررجن عرر  ق ل ررا ألن  يف  ررج ن  يفررس  عررس   يفللسرر ل  لررث  رر اقا  يفعلررف أي  ملعج رر  يفرره
ي يف الا لل   ا أقضاً يفعرر يجر    ألفجقا  حمل  ا  مللعر ة  يفلنصصان ل   يفعمل ع ى حن     م. 

ال  ر اقا  سقر   . تر يف  قسراي   يف الرا لا قك ر ل   ملالجئ يخررلان  مل ر  ة  مللاحرا يفألط ر
  يفل ل  ل      ر  مل  قف  ذجلماع ا  يفس  عل   سق     مللزيل اأناً خاواً. 

 توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري:  -30
المضةةي اةةي تع  ةة  شةةرامم وحمةةالت التوعيةةة والتلقيةةف شمأةةا  ة األطفةةان،  )أ( 

  األطفان وم ااةته؛ ما أال وضت استراتيجية شامرة لمنت إ ذاة
إنأةةةةاة قاعةةةةدخ شيانةةةةات وطنيةةةةة تتضةةةةما اميةةةةت حةةةةالت العنةةةةف المن لةةةةي  )ن( 

 شاألطفان، وإاراة تقييم شامل لمدى هذ  الظاهرخ وأسباشها وطبيعتها؛ 
ضةةماا تخ ةةيص مةةا   فةةي مةةا المةةوا د البأةةر ة والتقنيةةة والماليةةة لرو الةةة  )ج( 

تنفيةةذ شةةرامم طو رةةة األاةةل تهةةدف إلةةى الة وميةةة لةما ةةة الطفةةل، مةةا أاةةل تم ينهةةا مةةا 
 معالجة أسباب العنف وا  ذاة األساسية؛ 

تأجيت البرامم المجتمعية الرامية إلةى منةت اةواهر العنةف المن لةي وإ ةذاة  ) ( 
األطفةةةان وإهمةةةالهم والت ةةةدي لهةةةا شسةةةبل منهةةةا إشةةةراك ضةةةةا ا سةةةاشقيا ومتطةةةوعيا وأاةةةراد 

 ي. المجتمت المةري وت و دهم شالدعم التد  ب

 العقاب البدني  
(( يلرينررررا 2)11 الحرررل  يف الرررا اا ل سررران لرررا ي   ا قرررران ن محاقرررا  يفا رررل ) ملرررا ة  -31

(( ل  أحكار حتظج  يفعلف ا   ث  أللات ، لا ف  ا  مللزل، يلا جرا  ا 2)125 أل جة ) ملا ة 
( لرر  أحكررار حتظررج  يفعلررف ا  ملر  ررا، 129 يفالئ ررا  يفلل   قررا يفلرران ن  يفلع رر م  حلكرر لر ) ملررا ة 

عرر  ق ل ررا ألن  يفعلرران  يف ررر  لرا ل ل لل رر ًذ ع ررى نارراا ي  ررث ا   لمررث ااعل ررا ل  يفكل را  عررجن
 ي   ا يفلأ قل  ألط ال، ي د اظ   وج حا أي لسل ر  اايفعلان ا  يفل جقعان. 
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( شأة ا حةق 2006)8تة  الرجنة الدولةة الطةرف، اةي ضةوة تعريقهةا العةام  قةم  -32
ةيرها ما ضروب العقوشةة القاسةية أو المهينةة، عرةى الطفل اي الةما ة ما العقوشة البدنية و 

  القيام شما  ري:
 تضميا التأر عات حظراا صر ةاا لرعقاب البدني؛  )أ( 
 ضماا  صد وإنفاذ حظر العقاب البدني اي اميت األما ا؛  )ن( 
تأةةجيت أشةة ان ترشيةةة األطفةةان والت د ةةب ا  جاشيةةة وةيةةر العنيفةةة والقائمةةة  )ج( 

 شواسطة حمالت التوعية؛ عرى المأا  ة، 
  ضماا تسريم الجناخ إلى السرطات ا دا  ة والقضائية المخت ة. ) ( 

 المما سات الضا خ  
توصةةي الرجنةةة شةة ا تضةةت الدولةةة الطةةرف نظامةةاا لتتبةةت اميةةت حةةالت زواج األطفةةان  -33

دا ةةل الفمةةات ا ثنيةةة، ل سةةيما زواج البنةةات الرومةةا، وت و ةةد الضةةةا ا شالمرجةة  وشخةةدمات 
 المأو خ وإعادخ الت هيل المناسبة. 

(، 2( و)1)18، و11إلةةى  9، ومةةا 5البيمةةة األسةةر ة والرعا ةةة البد رةةة )المةةواد  -هاة 
 ((4)27، و25، و21، و20و

 األطفان المةروموا ما شيمة أسر ة  
 جحررل  يف الررا اايفللرررر  حملررجل ا  طررا  عم  ررا  يفلن ررر عرر   سقررر ا  ملس سررر ا  يفرييفررا  -34

 يفارج ،  يفر     ررل ا  حلرر الررر  ت رد لرر  عرر   ألط ررال  ملر  ع  ا  يفجعاقررا  ملس سر ا ي يفزقررا ة 
ط ال  مل  ع  ا  عاقا  أل ج  حلا لا، يفكل را  ظرل ق لرا ا ررة  ل   الر  ت د أقضاً ا عر   أل

 لا ق ر: 
ذ قز ل عر   ألط ال  ملر  ع  ا  يفجعاقرا  ملس سر ا ت رد ً، لر  ا  يفر   ألط رال  )أ( 

 يفرر ق     لاررايل أعمررا يم  رر   يف ايف ررا، يذ قررز ل  حلمررال  يف صررل  أل ررج  ي سقررر ا  ملس سررر عايف رراً 
  ال أت ج  يف ئان حجلاناً، ل  ف  م  ألط ال  يفجيلا ي ألط ال  يي  سعاقار اايفلس ا    أط

قلس ل نلص  يفررعم ي يفلرر قل  مللراح يف مجاررق   ذجلمراع   يلر ئ ر لج ترز  )ن( 
 سقررر ا يفرررر   أل رررج  حلا رررلا،    جانرررل  يف  رررج ن  يفررس  عرررس  نظرررار محاقرررا  ألط رررال، ا فصرررل 

م ي ار ل  ر  م  ا حر   ظرل  حلمراذن  عرا ة  سقرر ا  ألط ال عر  أ رجيم  ين  جرج    ل ر 
  ملس سر عايف ار 

قل   ل جيا "أنا أقضاً يفر  أ جة" ا  دة اا ئا نس  اً اس ل عرر  يفللس ل ا   )ج( 
 يف تاذن  ملنلصا، ا ح  أ   نلرص  يفلرر  ن ي ر       ة خررلان  يفك ايفرا      را  قرج   ن 

  قر ا  د وائ ار 
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لا خيلا  قضاة ااتم  أل رجة  قرر ا  يفا رل ا  يفجعاقرا  ملس سر ا اررًذ لر   ت د ً  ) ( 
  عاا   ألييف قا يفرعم  أل جة  ألو  ا ا  حملافظا ع ى أط املار 

ذ حيصرررل  ألط رررال ي يف ررر ان  يفررر ق  ق رررا  ين لج فرررل  يفجعاقرررا، لررر  فررر  م  يي  )ه( 
 .  سعاقا، ع ى لا قك ر ل   يفرعم سعا ة   لاج م ا   لمث

تواةةةةةه الرجنةةةةةة انتبةةةةةا  الدولةةةةةة الطةةةةةرف إلةةةةةى المبةةةةةادا التوايهيةةةةةة لررعا ةةةةةة البد رةةةةةة  -35
، المراةةةةق(، وتأةةةةدد عرةةةةى أا الفقةةةةر المةةةةالي 142 64)قةةةةرا  الجمعيةةةةة العامةةةةة  لفطفةةةةان
 نبغةةي أل   ةةوا أشةةداا المبةةر   -أو مةةا  ُعةة ى إليةةه مةةا اةةروف مباشةةرخ  وح ةةر ة   -والمةةادي 

 ة أشو ه أو لستقبان طفةل  اةي ترتيبةات الرعا ةة البد رةة أو لمنةت الوحيد لنت ا" طفل  ما  عا
 إعادخ إدماج طفل  اي المجتمت. واي هذا ال دد، توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري:

الةةةد عرةةى واةةه السةةتعجان مةةا إ ةةدا" األطفةةان دوا سةةا اللاللةةة، شمةةا  )أ( 
اي إاراةات إ دا" األطفةان لةدى ايهم ذوو ا عاقة، اي دو  الرعا ة المسسسية، وا سرا" 

 اأُلسر الةاضنة؛
ضةةماا تطبيةةق ضةةمانات مالئمةةة  ومعةةا ير واضةةةة  تسةةتند إلةةى احتيااةةات  )ن( 

الطفةةل وم ةةالةه الُفضةةرى عنةةد تةد ةةد مةةا إذا  ةةاا  نبغةةي إ ةةدا" طفةةل  اةةي الرعا ةةة البد رةةة، 
 سيما اي حالة األطفان الروما واألطفان ذوي ا عاقة؛ ل
اسةةةتخدام ا  ةةةدا" المسسسةةةي إل لفتةةةرخ  وايةةة خ ، شُسةةةُبل منهةةةا  ضةةةماا عةةةدم )ج( 

تةةةواير معرومةةةةات عةةةا حقةةةةوق األطفةةةان ذوي ا عاقةةةةة و ةةةرامتهم لروالةةةةد ا الةةةذي  نتظةةةةروا 
 استقبان طفل  والعامريا اي الرعا ة ال ةية الذ ا  ساعدوا الوالد ا الجدد؛

ا ة  الجد ةدخ ضماا تطبيق إاراةات تةضير ة سةريمة قبةل النقةل إلةى المر  ) ( 
  دا" األطفان لدى اأُلسر الةاضنة، شُسُبل منها إشراك األطفان عرى النةو المناسب اي 
ترةةك العمريةةة، وإقةةرا  آليةةة  صةةد لضةةماا ح ةةون المةةوافيا عرةةى مةةا   فةةي مةةا التةةد  ب 

 وا شراف المنتظميا؛
 فالةةةة مةةةا  ناسةةةب مةةةا الضةةةمانات القانونيةةةة والمعةةةا ير الواضةةةةة لتةد ةةةد  ( )ي 
إذا  اا  نبغي إ دا" طفل  اي الرعا ة البد رة، مت مراعاخ آ اة الطفل وم الةه الُفضةرى،  ما

 وإنفاذ هذ  المعا ير ش  ادخ الوعي شها اي أوساط قضاخ مةا م األسرخ؛
دعةةم و صةةد التواصةةل المنةةتظم والمناسةةب شةةيا الطفةةل وأسةةرته، شةةر طة أل  )ي( 

  تعا   ذلك مت م الال الطفل الفضرى؛
تع  ةةة  الةةةدعم المقةةةدم إلةةةى األطفةةةان والأةةةباب الةةةذ ا  غةةةاد وا مسسسةةةات  )ل( 

الرعا ةةة، شمةةا اةةيهم ذوو ا عاقةةة، لتم يةةنهم مةةا النةةدماج مةةا اد ةةد اةةي المجتمةةت شتةةواير 
إم انية الة ون عرى الس ا الالئق والخدمات القانونية وال ةية والاتماعية اضالا عا 

 ارص التعريم والتد  ب المهني؛
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ة الوعي دا ل المجتمت ما أال الت دي لوصم األطفةان المةودعيا إذ ا )ح( 
 اي الرعا ة البد رة ولرتميي  ضدهم.

 التبني  
 الحررل  يف الررا أن عررر  حرراذن   ررين  ألط ررال  ي   سعاقررا ي ذحل اجرران   اوررا قررر  -36

 ل   ، يفكل رررا  ظرررل ق لرررا ألن عرررر  حررراذن   رررين  ألط رررال  ي   سعاقررران  يف ررررقرة   قسرررال 
        اا ط  ف ا لما ئل عر  حاذن   ين أط ال  يفجيلا للن ضاً جر ً. 
( 38ت ةةر  الرجنةةة التوصةةيات المقدمةةة اةةي مالحظاتهةةا الختاميةةة السةةاشقة )الفقةةرخ  -37

 وتوصي  ذلك الدولة الطرف شما  ري:
ضماا عدم التميي  ضد األطفان ذوي ا عاقة واألطفان الروما اي عمريةة  )أ( 

شةرامم لرةةد مةا الت ةو ات السةربية المت ةرة شتبنةي األطفةان ذوي ا عاقةات التبني ووضت 
 الأد دخ واألطفان الروما؛

تعد ل مدونة األسرخ لضماا استأا خ األطفان دوا سا الراشعة عأةرخ اةي  )ن( 
 اميت القرا ات التي تسثر اي حياتهم، شما اي ذلك اي حالت التبني؛

لت المخت ة وت و د الموافيا شالتد  ب ضماا تدعيم التنسيق شيا الو ا )ج( 
 ال ااي حرصاا عرى تواير الدعم المالئم الطو ل األال لرطفل المتبنى والوالد ا المتبنيا؛

اعتمةةةةةةةاد تأةةةةةةةر عات ت فةةةةةةةل حةةةةةةةق الطفةةةةةةةل اةةةةةةةي معراةةةةةةةة أصةةةةةةةوله عمةةةةةةةالا  ) ( 
 2011المقدمةةةةةة اةةةةةةي اولةةةةةة السةةةةةتعرا  الةةةةةةدو ي الأةةةةةامل لعةةةةةةام  79-80 شالتوصةةةةةية

(A/HRC/16/9). 

 26و 24و 23( و3)18و 6ا عاقةةةةةة وال ةةةةةةة األساسةةةةةية والراةةةةةا  )المةةةةةواد  -واو 
 (33( و3)-(1)27و

 األطفان ذوو ا عاقة  
، ع ى    اق ا حل ا  ألارنا  2012 جحل  يف الا الصرقل  يفرييفا  يفاج ، ا عار  -38

 ل ررررا  ي   سعاقررررا، يااعلما يررررا عررررر  ً لرررر    اررررل  يف طل ررررا  ذ ررررس   ا ا، يفكل ررررا  ُعررررجن عرررر  ق
 يفأل  ان  يفلايف ا:

ذ ق جررر  عجقررف قرران   ل حررر يفألط ررال  ي   سعاقررا يذ ا انرران ل  رر ا هبررا  )أ( 
 ا أهنم، يي  لا قع ا  لرا   رلان  مللرلا  يف  م ي ل  م ار

لررا ل ل عررر  ل ررجى لرر   ألط ررال  ي   سعاقررا قع  رر ن ا  ملس سرران اسرر ل  )ن( 
جتزؤ نظار  ملساعرة  ذجلماع ا  يف   ذ ق اث  أل ج ع  لل لل ا يوم  ألط ال  ي   سعاقا ي 

 لا قك ر ع ى  ذحل اظ اأط املا ا  مللزل يذ قلرر ملا  عماً تاف اً ا ي    يفصر ر
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قرررر قلررررج   يف  يفرررررين عرررررر  حلرررراا ط ررررلا     عاقررررا اررررايفلع  م  يف ررررالل يف ام ررررث،  )ج( 
ةا لررر   ألط رررال  ي   سعاقرررا لج عررراة لصررراحله  يفُ ضررر ى، لرررا قُ ضرررر     يفل ررراا نسررر اا ت رررد   ين

 لر  س خاوار
  م أن ل جيا  يفلان ن  مللع ل اايفلع  م  يفل ضد  ي ملر  ر قلسح ي ث نظار  ) ( 

 ع  ما االل يف ام ث، ذ قلص ي    مل جيا ع رى  يفلرر اد  يفراللر   ا يرا يفل  رد أ رايف ل  يفلرر ق  
ن را   رالا فئران لر  لج ترز  يفررعم يذ ع ى   فد  ر قل للنصص يف مر   . ا ر أنه قلسح  

 يف ررررقل   اورررا ااألط رررال  ي   سعاقرررا، ييررر  لرررا قرررر قلررر    ر ررر    يفج ل رررا     رررمان  ع ررر م 
 يف ام ثر االل

قظرررل لسرررل     لررراج  ألط رررال  ي   سعاقررران  يف يل رررا ي يفل سررر ا  ذجلماع رررا  ( )ي 
 ا  يفلاررررل يل ل رررر   ين  ملا ررر ن اسرررر ل نلررررص  ألخصرررائ    ملررررر ا ، لرررر  فرررر  م أخصرررائ    لرررر

  يفص ا  يفعل  ا ي ألط ا   يفل س  ن.
( شأ ا حقوق 2006)9تة  الرجنة الدولة الطرف، اي ضوة تعريقها العام  قم  -39

األطفةةان ذوي ا عاقةةة، عرةةى أا تعتمةةد نهجةةاا قائمةةاا عرةةى حقةةوق ا نسةةاا إزاة ا عاقةةة وأا 
 مةةا تةةة  الرجنةةة الدولةةة   تضةةت اسةةتراتيجية شةةامرة لضةةماا إدمةةاج األطفةةان ذوي ا عاقةةة.

 الطرف عرى ما  ري:
تع  ةةة  امةةةت البيانةةةات المتعرقةةةة شاألطفةةةان ذوي ا عاقةةةة وإاةةةراة د اسةةةات  )أ( 

 وتةاليل شأ ا اعالية تنفيذ التفاقية والقوانيا والسياسات القائمة؛
إصةةالح نظةةام المسةةاعدخ الاتماعيةةة لفطفةةان ذوي ا عاقةةة وُأسةةرهم شغيةةة  )ن( 

 والتنسيق وتجنب ا  دا" المسسسي؛ تةسيا التناسق
إعطةةاة األولو ةةة لرتةةداشير التةةي تُيسةةر إدمةةاج األطفةةان ذوي ا عاقةةة إدمااةةاا   )ج( 

 ةامالا، شمةةا اةةيهم ذوو ا عاقةةات الذهنيةةة والنفسةةية الاتماعيةةة، اةةي اميةةت منةةاحي الةيةةاخ 
اتماعي المجه  العامة، شما اي ذلك أنأطة الترايه والرعا ة المجتمعية، وتواير الس ا ال

 شالترتيبات المعقولة؛
تنفيذ حمالت توعية شهدف م ااةة وصم األطفان ذوي ا عاقة والتةية   ) ( 

 ضدهم؛
ضةةةماا حةةةق اميةةةت األطفةةةان ذوي ا عاقةةةة اةةةي التعرةةةيم الأةةةامل لرجميةةةت  ( )ي 

 دا ل المدا   العاد ة، دونما حااة  إلى موااقة الوالد ا؛
ييا متخ  يا اي الف ون المدمجة شهدف تد  ب وتعييا مد سيا ومهن )ي( 

تقةةد م الةةدعم الفةةردي والعنا ةةة الواابةةة إلةةى األطفةةان الةةذ ا  وااهةةوا صةةعوشات اةةي الةةتعرم 
والت دي لنقص أ  ائيي تقو م النطق والمهنييا المسهريا لرعا ة األطفان ذوي ا عاقات 

 الذهنية والنفسية الاتماعية؛
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شةالتعريم التةضةيري والمد سةي لضةماا أل تنقيال مأرو" القانوا المتعرق  )ح( 
 قةةو  اقتةةراح الفمةةات الةةلالك مةةا مرا ةة  الةةدعم البةةد ل الخاصةةة شاألطفةةان ذوي ا عاقةةة 

 الجهود الرامية إلى ضماا تعريم  شامل لرجميت.

 ال ةة والخدمات ال ةية  
 الحرررل  يف الرررا لرررا    يفررره  يفرييفرررا  يفارررج  لررر  ج ررر  ا ا  ررر  ل حتسررر  خررررلان وررر ا  -40

 ألل رران ي ألط ررال، اُسررُ ل لل ررا  ل  رر   يف نررالج  يفرر طين يف ل رر   اايفجعاقررا  يفصرر  ا يفررألر ي يفا ررل 
(، ا ررر أهنررا  ظررل لل رر  ا ا رررةا  ل       رراا لعرررذن يف رران  يفج ررث ي ألط ررال 2014-2020)

 يفررر ذ  ن  مل لسرررجة ي حلمرررل  رررد   ا رررث يف ملااعرررا  يفا  رررا  مللا ررر ا.  ين  ررر    السرررا يحررراذن 
يقساي   يف الا  يفل ل أقضاً ألن  اعا  يفجيلا، ل  ف  ا  ألل ان ي ألط رال  يفصر ا ،  عرا   رع اً 
خاوراً يلرا ل ل قلعر   ع   را  يف ور ل    خرررلان  يفجعاقرا  يفصر  ا  مللا ر ا ي يفكاف را، لرا قُ ضررر 

 ذ  ن  مل كجة. تما  عا  ي ل  يف ئا  خن ا  لعررذن  يفل صر  لر  ألرج          اا لعرل  يف
 يفا  يفا ي    اا لعرذن ألج    أل رلان ي ر    يفل  قرا، ييرر لعانراة  ل راقم ا عرل  يف لرج ي يفعزيفرا 

  ذجلماع ا. ي يف الا لل   ا ت يف   ل   نلص  ملع  لان  مللع لا اايفج اعا  يفا  ع ا ا  يف  ر.
المتعرق شخفض النسةبة العالميةة  1-3تةيط الرجنة عرماا شهداي التنمية المستدامة  -41

المتعرق شوضةت حةد  لوايةات المواليةد واألطفةان دوا سةا الخامسةة  2-3و لروايات النفاسية
( 2013)15التةةةي  م ةةةا تفاد هةةةا، وتوصةةةي الدولةةةة الطةةةرف، اةةةي ضةةةوة تعريقهةةةا العةةةام  قةةةم 

 مستوى صةي  م ا شروةه، شالقيام شما  ري: حق الطفل اي التمتت ش عرى شأ ا
تخ ةةيص مةةا   فةةي مةةا المةةوا د البأةةر ة والماليةةة لضةةماا تنفيةةذ البرنةةامم  )أ( 

( تنفيةةذاا  ةةامالا وتع  ةة  2020-2014الةةوطني لرنهةةو  شالرعا ةةة ال ةةةية لةةفم والطفةةل )
 ا؛وز ادخ الدعم المقدم إلى الوسطاة ال ةييا المعينيا حد لاا اي مجتمعات الروم

ضماا تواار  دمات الرعا ة ال ةية األولية والمتخ  ة وطب األسةناا  )ن( 
لجميت األطفةان اةي البرةد وإم انيةة ح ةولهم شمن ةاف عرةى ترةك الخةدمات، ل سةيما اةي 
حالةةة األطفةةان المنتمةةيا إلةةى الفمةةات المةرومةةة ااتماعيةةاا واقت ةةاد اا، شمةةا اةةيهم األطفةةان 

 الروما واألطفان ذوو ا عاقة؛
تع  ةةة  الجهةةةود الراميةةةة إلةةةى ضةةةماا توسةةةيت نطةةةاق الة ةةةون عرةةةى الرعا ةةةة  ج() 

ال ةية المالئمة، شما ايها  عا ة النساة الةوامل ةير المأمولت شالت ميا، شةي   أمل 
 أضعف األسر، ول سيما ترك المقيمة اي المناطق المهمأة والنائية؛

عرى حقوق ا نسةاا اةي  تنفيذ لا  شادات التقنية شأ ا تطبيق نهم  قائم   ) ( 
تنفيذ السياسات والبرامم الرامية إلى الةد ما الوايات واألمرا  التي  م ةا الوقا ةة منهةا 
لةةدى األطفةةان دوا سةةا الخامسةةة والقضةةاة عريهةةال التةةي وضةةعتها مفوضةةية األمةةم المتةةةدخ 

 ؛(A/HRC/27/31)السامية لةقوق ا نساا 
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الدوليةةة لتسةةو ق شةةدائل حريةةب األم  منظمةةة ال ةةةة العالميةةةتنفيةةذ مدونةةة  ( )ي 
ووضةةت شرنةةامم وطنةةي لةما ةةة الرضةةاعة الطبيعيةةة وتأةةجيعها ودعمهةةا شواسةةطة  تنفيةةذاا  ةةامالا 

حمةةالت شةةامرة، وتقةةد م الةةدعم المناسةةب إلةةى األمهةةات عةةا طر ةةق هيا ةةل المأةةو خ اةةي 
رضةت المستأفيات والعيادات والمجتمت المةري، وتنفيذ مباد خ المستأةفيات المالئمةة لر

 اي اميت أنةاة البرد.

 ال ةة العقرية  
 الحرررل  يف الرررا   رررا   يفرييفرررا  يفارررج   رررر اد لعل رررا لررر  أجرررل  يفلصرررر  ملسرررائل  يفصررر ا  -42

 يفعل  ا ي جحل خص واً اايفلر اد  يفلع  م ا ي ذجلماع را  ملنل ارا  ملعلمررة يفعرالج  ألط رال  ي  
 ألخصرررائ    ملرررسي   ا  يفارررل  يفل سرررر  مل ررراتل  يفسررر  ت ا. ا رررر أن  يف الرررا ق لرررا ا رررأن نلرررص 

 يفألط ال ي  رلان   لمع ا يف ص ا  يفعل  ا.
توصةي الرجنةةة شمتاحةةة الخةةدمات المجتمعيةةة لر ةةةة العقريةةة وتع  ةة  العمةةل الوقةةائي  -43

اةةةي المةةةدا   والمنةةة ن ومرا ةةة  الرعا ةةةة.  مةةةا توصةةةي ش  ةةةادخ عةةةدد أطبةةةاة األمةةةرا  العقريةةةة 
 عنييا شاألطفان. وأ  ائيي ال ةة النفسية الم

 صةة المراهقيا  
 جحرررل  يف الرررا ارررار     مل  ييفرررا ا  ررر  ل  يفل ررر   اصررر ا  ملرررج يل   س اا رررا ا   ررراا  -44

(، يفكل رررا  ظرررل ق لرررا  ل       ررراا 2017-2013 يف نرررالج  يفررر طين يف صررر ا  رلسررر ا ي س اا رررا )
اجنالج يطين االل ي    لعرل محل  ملج يلان ي ج ا   . ي يف الا ق لا أقضاً  ل   عرر يج   

 يفللس ل ا   يف تراذن، لرا قضرعف  يفلرر ة ع رى ا ر  ة   رلاااا   رس   ا ا يلسرلر لا يف  قاقرا لر  
 حلمررل  مل كررج. ترر يف   عررجن  يف الررا عرر  ق ل ررا  ل       رراا حرراذن  عرراطر  ألط ررال  ملنررر  ن 

 ي يفل غ ي يفك  ل يل     الا أخج . 
( شأ ا صةة 2003)4وة تعريقها العام  قم توصي الرجنة الدولة الطرف، اي ض -45

 المراهقيا، شما  ري:
 توسةةةةةةةةةيت نطةةةةةةةةةاق البرنةةةةةةةةةامم الةةةةةةةةةوطني لر ةةةةةةةةةةة الجنسةةةةةةةةةية وا نجاشيةةةةةةةةةة )أ( 
( شةيةة   قةةدم اةةي إطةةا   تعرةةيم شةةامل ومناسةةب مةةا حيةة  السةةا اةةي 2013-2017)

ل مجان ال ةة الجنسية وا نجاشية، شما اي ذلك تواير معرومات عا تنظيم األسرخ ووسةائ
وعالاها؛  منت الةمل ومخاطر الةمل المب ر والوقا ة ما األمرا  المنقولة انسيا ا

ضةةماا وصةةون المراهقةةات والمةةراهقيا شةةال عراقيةةل إلةةى  ةةدمات ال ةةةة  )ن( 
الجنسةةية وا نجاشيةةة، شمةةا ايهةةا المأةةو خ السةةر ة ووسةةائل منةةت الةمةةل الةد لةةة، وتخفيةةف 

الطفةل اةي التعبيةر عةا  أ ةه عنةدما  تعرةق الأروط المفروضة عرى ا اهةا ؛ وإعمةان حةق 
 األمر شالمراهقات؛
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الت ةةدي لظةةاهرخ تعةةاطي األطفةةان والمةةراهقيا المخةةد ات، وذلةةك شسةةبل  )ج( 
منهةةةا ت و ةةةد األطفةةةان والمةةةراهقيا شمعرومةةةات دقيقةةةة وموضةةةوعية وثقااةةةة عمريةةةة ايمةةةا  تعرةةةق 

وتطةو ر  ةدمات  -ل ةةون شمةا ايهةا التبةغ وا -شالوقا ة ما إساةخ استعمان المواد الضةا خ 
 لعالج إدماا المخد ات والتخفيف ما ضر   ت وا متاحة ومالئمة لرأباب.

 مستوى المعيأة  
 الحررل  يف الرررا اا ل سرران ج ررر    يفرييفرررا  يفاررج  ا  ررر  ل  يفلصررر  يف  لرررج ي سقصرررا   -46

نرالج  ذجلماعر ا   اا  ذ س   ا ا  يف طل ا يف  رر لر   يف لرج ي  را ث  س لراج  ذجلمراعر ياج 
  يفللم ا  يف طين، يفكل ا  ظل لل   ا ا رة يفأل  ان  يفلايف ا:

لرررا ل ل أط رررال   لمعررران  مل م رررا ي يفلائ رررا ي يفجق  رررا قلرررأ جين ع رررى حنررر ا ل رررجى  )أ( 
اررايف لج، ا لمررا  لعررج   أل ررج  يفررس ق رر ا عررر  أط املررا  يف ال ررا ي أل ررج  يفجيلررا يأ ررج  ألط ررال  ي  

 عر   ألاعا ر سعاقا الر  أت   اج  يف لج  ملل
لا ل ل  يفسك   د  يفالئل ق د ل ك ا، ذ   ما ا حايفا  أل ج  يفجيلا  يفرس ت رد ً  )ن( 

لرا ف  را ل رال  -لا  لعج  يفإلخال   يفلسج ، ف  جر أط املا ل   حلصر ل ع رى   ررلان  أل ا ر ا 
 .   يف جن يلج فل  يفصج   يفص ر  يفلظ  ا ي ملأل نا، يقلعج  ن ا يف  مل اتل و  ا خادة

المتعرةةق  3-1تواةةه الرجنةةة انتبةةا  الدولةةة الطةةرف إلةةى هةةدف التنميةةة المسةةتدامة  -47
شاستةداك نظم وتداشير الةما ة الاتماعية المالئمة عرى ال عيد الوطني لفائدخ الجميت، 

 وتوصي الدولة الطرف شما  ري:
النظر اي عقد مأاو ات مةددخ الهدف مت األسر واألطفةان، شمةا اةيهم  )أ( 

اة الةةةان، ل سةةيما األسةةر الرومةةا، ومةةت منظمةةات المجتمةةت المةةدني المعنيةةة شةقةةوق ضةةعف
 الطفل، شغية تع    الستراتيجيات والتداشير الرامية إلى الةد ما اقر األطفان؛

تع    الدعم المقدم إلى األطفان الذ ا  عيأوا دوا  ط الفقر، ل سيما  )ن( 
عةةةدد أطفالهةةةا الثنةةةيا وأسةةةر األطفةةةان ذوي  اةةةي األسةةةر وحيةةةدخ الوالةةةد واألسةةةر التةةةي  فةةةوق

ا عاقةةة، وضةةماا أا تغطةةي تةةداشير الةما ةةة الاتماعيةةة الت ةةاليف الةقيقيةةة لتةةواير معيأةةة 
لئقةةةة لفطفةةةان، شمةةةا اةةةي ذلةةةك النفقةةةات المتعرقةةةة شةقهةةةم اةةةي ال ةةةةة والطعةةةام المغةةةذي 

 والتعريم والس ا الالئق والميا  ومرااق ال رف ال ةي؛
تأر عاتها وسياساتها وشرامجها المتعرقة شالس ا شغيةة منةت التأةرد مرااعة  )ج( 

والقضةةةاة عريةةةه، مةةةت مراعةةةاخ الحتيااةةةات الخاصةةةة لفطفةةةان، شمةةةا اةةةيهم األطفةةةان الرومةةةا 
 واألطفان ذوو ا عاقة وأسر هسلة والأباب المودعوا اي الرعا ة البد رة؛

رقةةة شالتنميةةة وإدا خ ضةةماا توااةةق السياسةةات والمأةةا  ت والمما سةةات المتع ) ( 
األ اضةةي، شمةةةا ايهةةةا ترةةةك التةةةي قةةةد تسةةةتدعي إعةةةادخ تةةةوطيا السةةة اا، مةةةت المعةةةا ير الدوليةةةة، 
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ايهةةا المبةةادا األساسةةية والمبةةادا التوايهيةةة المتعرقةةة شعمريةةات ا  ةةالة والترحيةةل شةةداات  شمةا
المسسولة لةيةازخ والمبادا التوايهية الطوعية لإلدا خ ، المراق األون(، A/HRC/4/18التنمية )

التةي اعتمةدتها منظمةة  األ اضي وم ائد األسماك والغاشات اي سياق األما الغةذائي الةوطني،
 .2012األمم المتةدخ لفةذ ة وال  اعة اي عام 

 (31و 30و 29و 28التعريم والترايه واألنأطة اللقااية )المواد  -زاي 
 التعريم، شما اي ذلك التد  ب والتوايه المهنياا  

 جحل  يف الرا ارار     مل  ييفرا ا  ر  ل:   ر ن  يف ر   ا ار   مللراطل  حلضرجقا ي يفجق  را  -48
ا  حلص ل ع ى  ع  م ج ر، ي عزقز   فد  يفلع  م ا لجح ا ل كجة ل   يفا  يفرا، ي  لراج  ألط رال 
 يفجيلرررا ا  ملرررر  س  يفعا قرررا، ي حلرررر لررر  لعررررذن  يفلسرررجن، ي رررمان حصررر ل  ألط رررال  يفالجئررر  

سرر  يف ارر   ع ررى خرررلان  يفلع ر م  حلكرر لر ي يفرررعم  يفلع  مررر   را . ا ررر أن  يف الررا  ظررل يل لم
 لل   ا ا رة يفأل  ان  يفلايف ا:

لررا ل ل أط ررال  مللرراطل  يفجق  ررا ي يف  ررر ن  يفصرر دة ق  ج رر ن  نعررر ر  ملسرراي ة ا  )أ( 
  حلص ل ع ى  ع  م ج رر

اررالن  مللسررجا  لرر   ملررر  س لررا ل ل     رراا لسررل قان  يفل  ررل ي    رراا عررر   يف )ن( 
 ق د ا   ل ا للاطل ت دة ل   يف  رر

 ظررررررل ل ررررررا تا  ألط ررررررال  يفجيلررررررا، ذ  رررررر ما  يف لرررررران، ا  يفلع رررررر م  يفل ضررررررد   )ج( 
ي ذالر ئر ي يف ان   ي مل ين  ع  ا،    قسلمج فصل  يفك دق  لر   ألط رال  يفجيلرا عر   رديم لر  

  يفاالن ا  يفلظار  ملر  رر 
 ألط ال ل لمس   يف ا    مل  ع ن ا لج تز  حلاال ا للاطل نائ را  ذ حيصل ) ( 

 ع ى  يفلع  م تالل  يف ق .
المتعرقةةيا شضةةماا أا  2-4و 1-4تأةةير الرجنةةة إلةةى هةةداي التنميةةة المسةةتدامة  -49

 تمتةت اميةت البنةات والبنةيا شتعرةيم اشتةدائي وثةانوي مجةاني ومن ةف وايةد، وأا تتةاح لهةةم 
يد ما النمو والرعا ة والتعريم ما قبل الشتدائي اي مرحرةة الطفولةة ارص التمتت شمستوى ا
، وتوصةةةةةي الدولةةةةةة الطةةةةةرف، اةةةةةي ضةةةةةوة تعريقهةةةةةا العةةةةةام 2030المب ةةةةةرخ، شةرةةةةةون عةةةةةام 

 ( شأ ا أهداف التعريم، شما  ري:2001)1  قم
المضي اي تع    اهودها الراميةة إلةى تةسةيا الة ةون عرةى تعرةيم ايةد  )أ( 

والبرةةةدات ال ةةةغيرخ، شمةةةا  أةةةمل الة ةةةون عرةةةى التعرةةةيم التةضةةةيري اةةةي المنةةةاطق الر فيةةةة 
 واللانوي والعالي؛ 

وضةةةت شةةةرامم تتضةةةما آليةةةات  صةةةد وتقيةةةيم شهةةةدف الةةةةد مةةةا معةةةدلت  )ن( 
 التسرب؛
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تيسةةير مأةةا  ة األطفةةان الرومةةا وإدمةةااهم اةةي اميةةت مسةةتو ات التعرةةيم،  )ج( 
في مرا ةةة  المأةةةو خ النفسةةةية اةةةي ذلةةةك التعرةةةيم التةضةةةيري، وتوعيةةةة المد سةةةيا ومةةةوا شمةةةا

والبيداةوايةةة شتةةا  ب شةةعب الرومةةا وثقااتةةه، وضةةماا العتمةةاد عرةةى ا تبةةا ات ةيةةر لفظيةةة 
 تراعي الخ وصيات اللقااية؛

ضةةماا تمتةةت األطفةةان مترمسةةي الرجةةوة تمتعةةاا  ةةامالا شةةالةق اةةي التعرةةيم،  ) ( 
عرى قدم المساواخ مت ش رف النظر عا وضعهم ومدخ شقائهم أو إقامتهم اي البرد، وذلك 

 ةيرهم ما األطفان اي شرغا  ا.

 36و 35و 33و 32و 30و 20تةةةةةةةةةةةةداشير الةما ةةةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةةةة )المةةةةةةةةةةةةواد  -حاة 
 (40إلى  38)د( وما -)ب( 37و

 األطفان الالاموا ومرتمسو الرجوة  
 جحررل  يف الررا العرراين  يفرييفررا  يفاررج   ملسررلمج لررث ل   رر ا  أللررم  ملل رررة  يفع  ررا يف ررسين  -50

  ياار     مل  ييفا ا    ل حتس  لج فل  ذ لل ال يعم  ا  سا ل  يفالجئ  يل لمسر  يفالجئ
  يف ا  ، يفكل ا لل   ا يفأل  ان  يفلايف ا: 

 اجنالج ار   ملر  يفرعم   لاج  يفالجئ ر 2014  ق  ث لل  عار  )أ( 
نظرررج ً     ررر ل  ملسررراحا ا لج ترررز  ذ رررلل ال، حيررررا ا اعرررن  حلررراذن أن  )ن( 
  ا ا  ررج  لررث  يفك ررا  أط ررال ق لمسرر ن  يف ارر   ييررم  ررد لصرر  ا  ارر يق مر ي  ررافا    قرر

  يف ،   د  يفللا قج    أن  ذتلظاظ ي ر  لسل    يفلظافا قعج ان  ألط ال يف ناجر
ذ   جررر ا ئررل  يف رر  ئح  يفلائمررا ايف ررا عال ررا  لرر    ع رر  يوررر ع ررى  ألط ررال  )ج( 

  د  ملص  ا  ا يق مر
  م  يفلعرقالن  ملرخ ا ع ى قان ن  ألجانل  يفس  لص ع رى أن  ألط رال  رد  ) ( 

 ملص  ا  ا يق م جيل أذ حيلازي  ال قل  ر أن ق  ع   ا  عاقا لرقجقا  ملساعرة  ذجلماع را، 
لررا ل ل  حلاررال  ألط ررال قا ررل، يقررر  صررل لر رره ا ئررجي    ررل لائ ا     ال ررا أارر ج. ياامل ررل، 

لمسررر  يف ارر  ، لرر  فرر  م  ألط ررال، ا لج تررز   ررلل ال ل  لررا يفضررمان يحرررة  قررسح  حلاررال ل 
 أل ررجة، ي يفرر   ين  قررال   ذعل ررا   يف  جررل ملصرراف  يفا ررل  يف ضرر ى، لررا ا  يفرر   رر ل  رسررر  

 ي يفعاط ر أي   فد  يفضمانان  يفكاف ا يفك ايفا  يف و ل     ملج جعا  يفلضائ ار
يفضررررمان  رررر فد  ملسرررراعرة  يفلان ن ررررا   ان ررررا  ذ   جررررر  ج   رررران     قررررا أي لايف ررررا )ه( 

 مل لمسر  يف ا  ، ل  ف  م  ألط ال  د  ملص  ا  ا يق مر 
يف سر   جرج   ن  رث ارل  أل رجة للاحرا لا قراً يلل سرجة  قلصرا قاً اايفلسرر ا     )ي( 

 يفعرقر ل  ل لمسر  يف ا   ي يفالجئر ، ييرر  جرج   ن للا  را    حرر ل رجى لر  ح ر   يف  رائل 
  سى  لرهم ا ي يفل لل  ملا   ل  للرلر  يفا  انر مل
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قرس   عرررر يجرر    جرج    رر  م يفل رقررر  مل قررا ينلرص  ملس رر   يف رر  ق  ع ررى  )ل( 
 حلرررررري       رررررراقم خاررررررج  صررررررل ف  ألط ررررررال  ررررررد  ملصرررررر  ا   يفرررررر ق  قرررررررخ  ن  يف  ررررررر  ررررررم  

جعا     يف تايفررررا " ملصرررر  ا " ي قررررر ع م لرررر  ت ا لج تررررز  حلاررررال، أي عرررررر  حررررايفل م اسرررر فئررررا
  حلك ل ا يفالجئ ر

قلصررراعر خارررران  يفكج ي رررا  يفرررر   قسررررل ر  ل لمسرررر  يف ارررر   ي يفالجئرررر  ا  )ح( 
 ي ائل  سعالر يا و     ملسسييف   يفسال .

( شأةةة ا 2005)6ضةةةوة تعريقهةةةا العةةةام  قةةةم  اةةةي الطةةةرف، الدولةةةة الرجنةةةة توصةةةي -51
 م  ا ج شردهم األصري، شما  ري: معامرة األطفان ةير الم ةوشيا والمنف ريا عا ذو ه

 مرتمسةةةي األطفةةةان إ ةةةدا" لمنةةةت الحتياطةةةات مةةةا   فةةةي مةةةا أ ةةةذ ضةةةماا )أ( 
 ش رة؛ لهم  متوا ل  با  مت ةرف اي شذو هم الم ةوشيا ةير الرجوة

 اةةةي ا سةةرا" لضةةةماا الالزمةةة والعمريةةةة القانونيةةة الخطةةةوات اميةةت اتخةةاذ )ن( 
 أسرهم؛ عا والمنف ريا شذو هم الم ةوشيا ةير األطفان عرى أوصياة تعييا

 سةنة 18 سةا دوا الرجوة مرتمسي احتجاز أش ان ما ش ل أي تجنب )ج( 
 ذلةك اةي شمةا الحتجاز، قبل المم نة البدائل اميت اي والنظر ش طفان الم ةوشة واألسر
 المبةةةادا إلةةةى الطةةةرف الدولةةةة انتبةةةا  الرجنةةةة تواةةةه ال ةةةدد، هةةةذا واةةةي. المأةةةروط ا اةةةراج
 مرتمسةي شاحتجةاز  تعرةق ايمةا المنطبقةة والقواعةد شالمعةا ير ال ةرة ذات المنقةة التوايهية
 ؛1999 ابرا ر شباط 26 اي الالاميا لأسوا العريا المفوضية اعتمدتها التي الرجوة،

ت و د اميت األطفان مرتمسي الرجوة، ش و خ منهجية، شمعرومات  ضماا ) ( 
عةةةا حقةةةوقهم وواابةةةاتهم وعةةةا إاةةةراةات الرجةةةوة والخةةةدمات المتاحةةةة؛ والنظةةةر، اةةةي هةةةذا 

 ال دد، اي تنقيال التأر عات الوطنية ذات ال رة، شما ايها قانوا الرجوة والالاميا؛ 
 األطفةةان اميةةت إلةةى قدمةةةالم المجانيةةة القانونيةةة المسةةاعدخ نطةةاق توسةةيت )ه( 

 شتعةةةةد ل وذلةةةةك الدوليةةةةة، الةما ةةةةة طرةةةةب مراحةةةةل  ةةةةل اةةةةي والالامةةةةيا الرجةةةةوة مرتمسةةةةي
 تقةةةةدم التةةةةي الة وميةةةةة ةيةةةةر لرمنظمةةةةات المةةةةالي الةةةةدعم وتةةةةواير ال ةةةةرة ذات التأةةةةر عات
 األطفان؛ هسلة إلى القانونية المساعدخ

 األطفةةان وصةةون وتيسةةير  ةةامالا  احترامةةاا  الطةةرد عةةدم مبةةدأ احتةةرام ضةةماا )ي( 
 مةةةا 37و 22و 6 شةةةالفقرات عمةةةالا  الرجةةةوة، نظةةةام إلةةةى الدوليةةةة الةما ةةةة إلةةةى المةتةةةاايا
 والمنف ةريا الم ةةوشيا ةيةر األطفةان معامرةة شأة ا 6  قةم العام الرجنة وشتعريق التفاقية

 األصري؛ شردهم  ا ج ذو هم عا
 حالةة اةي األسةرخ وحةدخ مبةدأ احتةرام لضةماا الالزمة التداشير اميت اتخاذ )ل( 

 ا دا  ةةة المتطربةةات عرةةى المرونةةة مةةا الم  ةةد إضةةفاة منهةةا شسةةبل وذلةةك وأشنةةائهم الالامةةيا
 معقولة؛ شت رفة وإتاحتها األسرخ شمل لجمت
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حمةةةالت لرت ةةةدي لخطةةةاب ال راهيةةةة الةةةذي  سةةةتهدف مرتمسةةةي  تنظةةةيم )ح( 
 الرجوة والالاميا؛ 

اد المتمتعيا شالةما ة الدوليةة اةي الستراتيجية الوطنية  دماج األار  تنفيذ )ى( 
 ( تنفيذاا اعالا شتر ي   اص عرى احتيااات األطفان. 2020-2014شرغا  ا )

 أطفان األقريات  
 قساي   يف الا  يفل ل يفأل  ان  يفلايف ا: -52
ذ  ررز ل را  رران يوررم  يفجيلررا، لرر  فرر  م  ألط ررال، ي يفلم  ررز  ررريم لل  رر ا،  )أ( 

 لا قعج  م يف علف ي اان  يفكج ي ار 
 لعررررج   أل ررررج  يفجيلررررا  يفررررس  عرررر ا لررررث أط املررررا ا لسررررل طلان  ررررد نظال ررررا  )ن( 

 يفعم  ان  سخال   يفلسج ر
لماع ررررا    جرررره  أل ررررج  يفجيلررررا وررررع اا ا  يف ورررر ل    خرررررلان  حلماقررررا  ذج )ج( 

 ياج لج  س لاج  ذجلماعر. 
 تة  الرجنة الدولة الطرف عرى ما  ري: -53
تنفيةةذ حمةةالت عرةةى اميةةت المسةةتو ات واةةي اميةةت المقاطعةةات شهةةدف  )أ( 

الت دي لرمواقف السربية تجا  الروما اي المجتمت ش فة عامة واتخةاذ تةداشير اعريةة لمنةت 
 ما  تعرضوا له ما عنف و طاب  راهية؛

قيةةةةيم حالةةةةة األطفةةةةان الرومةةةةا الخاصةةةةة واتخةةةةاذ التةةةةداشير الالزمةةةةة لتيسةةةةير ت )ن( 
وصولهم إلى ترتيبات الةما ة الاتماعية وشرامم ا دماج الاتماعي، شسةبل منهةا تةسةيا 

 مراعاخ الجانب اللقااي اي الخدمات المقدمة وتعد ل نطاق البرامم الاتماعية. 

 األطفانالستغالن القت ادي، شما اي ذلك عمل   
 الحرررل  يف الرررا اا ل سررران ج ررر    يفرييفرررا  يفارررج  ا  ررر  ل  يفلصرررر  يفعمرررل  ألط رررال،  -54
، ي عايهنا لث للظما  يفعمل  يفرييف را، يفكل را 2008  ما ا قان ن   ل ا  يفعمل  ملعلمر ا عار  ذ

، لررررا ل يفرررر   قلعج رررر ن يف عمررررل  يفضررررا   رررر ما  ألط ررررال  يفجيلررررا ق لررررا ألن  ألط ررررال  ررررعا   حلررررال، ذ
  ل اليل ا  ذقلصا   د  مللظم، يخباوا ا  يفز  عا ي يفس احا يجتا ة  يفلازئا ي  رلا  مللزيف ا.ي ذ
 : ري ما عرى الطرف الدولة الرجنة تة  -55
 الةةدولي البرنةةامم مةةا ال ةةدد هةةذا اةةي التقنيةةة المسةةاعدخ التمةةا  مواصةةرة )أ( 

 التاشت لمنظمة العمل الدولية؛ األطفان عمل عرى لرقضاة



CRC/C/BGR/CO/3-5 

GE.16-20561 22 

اميةةت التةةداشير الالزمةةة  نفةةاذ قةةانوا العمةةل وتنفيةةذ اتفاقيةةة منظمةةة  اتخةةاذ )ن( 
( واتفاقيتهةا المتعرقةة ش سةوأ 138) قةم  1973العمل الدوليةة شأة ا الةةد األدنةى لرسةا، 

 ( تنفيذاا  امالا؛ 182) قم  1999أش ان عمل األطفان، 
 شةةةةرامم تةةةةد  ب لمفتأةةةةي العمةةةةل وز ةةةةادخ أعةةةةدادهم لضةةةةماا  صةةةةد وضةةةةت )ج( 

 مما سات الستخدام  صداا  ااياا. 

 الستغالن الجنسي والتجا   
ع ى    اق را جم ر  أي يارا حلماقرا  ألط رال لر   2011 جحل  يف الا اايفلصرقل ا عار  -56

 ذ ررل الل ي ذعلررر    رلسرر  ، ياا خررال  عرررقالن ع ررى  يفلرران ن  رلررائر يقرران ن محاقررا  يفا ررل، 
 أن  يف الا  ظل ق لا يفأل  ان  يفلايف ا: هبر  محاقا   اقا  ذجتا . ا ر

سحايفررا  يفلّصررج  2010نلرص  يفك ررا ة ا   رر  ل ايف ررا  يفللسرر ل  ملل ررأة ا عررار  )أ( 
 يف   ررررا ق   رررررد  ملصرررر  ا   ملعرررررا ق      يف  رررررر ي ألط ررررال  يف   رررررا ق   رررر اقا  ذجترررررا   يفعائررررررق  

   ا جر ل 
      ألط رررال  رررر اقا عررررر يجررر   نظرررار يفللررررا  يفجعاقررررا ي يفررررعم  مللنصصررر )ن( 

  ذجتا   يف ق   ايف اً لا قُ  ل ن ااملج تز  سوالح ا ي ملر  س  يفر خ  ا يف سا ا  ذجلماع ا. 
 الرجنة الدولة الطرف شما  ري:  توصي -57
 التجةةةا  ضةةةةا ا األطفةةةان عرةةةى لرتعةةةرف ومنسةةةقة مالئمةةةة آليةةةات وضةةةت )أ( 

 شةةيا منهجةةي نةةةو وعرةةى المناسةةب الوقةة  اةةي المعرومةةات تقاسةةم  أةةمل شمةةا وحمةةا تهم،
 العمةةةةل ومفتأةةةةي الةةةةةدود وحةةةةر  الأةةةةرطة أاةةةةراد قةةةةد خ وتع  ةةةة  المخت ةةةةيا، المةةةةوافيا
 التجا ؛ ضةا ا األطفان عرى التعرف عرى الاتماعييا والمرشد ا

الجهةةود اةةي سةةبيل إذ ةةاة وعةةي قضةةاخ مةةةا م األسةةرخ والنةةواب  مضةةاعفة )ن( 
عةةا ير الوطنيةةة والدوليةةة القائمةةة وشةةاحترام م ةةالال العةةاميا وتع  ةة   فةةاةتهم ايمةةا  ت ةةل شالم

شالبأةةر دوا إةفةةان  شالتجةةا الطفةةل الفضةةرى ومراعاتهةةا اةةي ا اةةراةات القانونيةةة المت ةةرة 
 احتيااات األطفان ضةا ا التجا  الخاصة شالةما ة؛

 وم ااةته شالبأر التجا  لمنت الوطني البرنامم نتائم تقييم إلى شالستناد )ج( 
تضةميا البرنةامم اةي اولتةه  ،(2011منةذ عةام  سةنة  ةل ونفذ أعد) ما  الضةا ا وحما ة

المقبرة تةداشير شةامرة لرتعةرف عرةى األطفةان ضةةا ا التجةا  وحمةا تهم ودعمهةم، عرةى أا 
 تراعي ترك التداشير م الةهم الفضرى واحتياااتهم الخاصة. 

 تدشير شسوا قضاة األحداك  
 الحرررل  يف الرررا اا ل سررران  ر ررر    مل  ييفرررا ا  ررر  ل  ورررالح نظرررار قضرررا   ألحرررر ا  -58

، 2011ااعلمرررا  ي قرررا ل ررراي م  يفس ا رررا  يفعالرررا  مللع لرررا اايفعر يفرررا لررر  أجرررل  ألط رررال، ا عرررار 
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، ي  ررررس   ا ا  سوررررالح  يفلضررررائر يفرررر ل  ة  يفعرررررل، ا 2013يخجقاررررا طجقررررل  ل  رررر يا، ا عررررار 
 جمررال حلرر ا  يفا ررل، يفكل ررا  ظررل لل رر  ا ا رررة ألن أ    ررا ، ي ررر قل  يفلضرراة ا2015 عررار

(    ل َّ  اعر. يقساي   يف الا ق رل 69 يفل و ان  يف    ة ا لالحظاهتا   لال ا  يفساالا، ) يف لجة 
 خا  يفأل  ان  يفلايف ا:

قل  وررل  رر ل حجقررا  ألط ررال للرر   رر   يف اللررا ا  ملج فررل  سوررالح ا ل جررل  )أ( 
 قان ن جل ح  ألحر ار

ذ  ررررلص  يفل ررررجقعان وررررج حا ع ررررى ل رررررأ عرررررر  رررر ل  حلجقررررا  ذّ ت ررررل أخررررد  )ن( 
 يألقصج فسة ركلار

   ل َّرر   يفلعرررقالن  ملرخ ررا ع ررى قرران ن جلرر ح  ألحررر ا يقرران ن  سجررج   ن  )ج( 
 (ر69 رلائ ا، خالفاً ملا أيو  اه  يف الا ا لالحظاهتا   لال ا  يفساالا ) يف لجة 

لرررا  للضررر ه  " يفسررر  إ  ملعرررا   يف مالمرررث" لسرررلنرلاً خالفررراً لرررا ل ل لصرررا ح  ) ( 
  ملعاقد  يفرييف ار

لررررا ل ل عررررر  ت ررررد لرررر   ألط ررررال ق  عرررر ن ا  ملج فررررل  سوررررالح ا ي يفلع  م رررررا  )ه( 
يفألحرررر ا ا ئرررل ئرررجي  لع  رررا  رررد ذئلرررا، ي ايف ررراً لرررا ق صررر  ن عررر    لمرررث تكرررل يقكررر ن 

   صاملم ااأل جة اري  ً.
إلةةى دواعةةي القرةةق اقنفةةة الةةذ ر وتةةة  الدولةةة الطةةرف عرةةى تنفيةةذ تأةةير الرجنةةة  -59

 ( عرى سبيل األولو ة.69التوصيات الوا دخ اي مالحظاتها الختامية الساشقة )الفقرخ 
 ي يف الا ق لا أقضاً يفأل  ان  يفلايف ا: -60
 جلماع را يل راتل  -قسلمج  قر ا  ألط ال  ملصاا  ااعاقان  يل را ين سر ا  )أ( 

خاررررردة، ل رررررل فرررررديس نلرررررص  مللاعرررررا  يف  رررررجقا/ سقرل، يلررررررلين  ملنرررررر  ن ا  ملرررررر  س وررررر  ا 
  سوالح ا ي ملر  س  يفر خ  ا يف سا ا  ذجلماع ار

ت ررررد ً لررررا حُتررررجر  يف ل رررران  حل  لررررل ا  ملج فررررل  سوررررالح ا لرررر  ئررررجي   ملع  ررررا  )ن( 
 ا، عالية ع ى نلص  يف ور ل     يفالئلا، لا ا  يف   يف  ئا   للا ي يف      يفكاا ي يفل  قا  يفص 

  يفجعاقا  يفا  ا  مللا  ا، يق ري أن  يف صل ا   ألر ي يفا ل اعر  يف ذ ة ألج اائثر
ذ  ضرررررم   يفرييفرررررا يفألط رررررال  مل ررررر  ة ي يفلم  رررررل  يفلررررران ن   يذ  ضرررررث  ملج فرررررل  )ج( 

ج يل   ملسقرر   سوررالح ا يف مج ق ررا ي يفجوررر  يفررري ق . يقُع ررر ااألط ررال     ي   قررر ا  يفلّصررج ي ملرر
 الا  ع ى ألج       ذ قل ل  ملج جعا  يفلضائ ا.

 تة  الرجنة الدولة الطرف عرى ما  ري:  -61
ضةةةةةماا إم انيةةةةةة وصةةةةةون األطفةةةةةةان المةةةةةودعيا اةةةةةي المرااةةةةةق التعريميةةةةةةة  )أ( 

 المتخ  ة إلى تداشير الةما ة المن وص عريها اي قانوا حما ة الطفل؛
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الالئقةةةة لرفتيةةةات الةوامةةةل اةةةي المرااةةةق ضةةةماا تةةةواير اةةةروف المعيأةةةة  )ن( 
ا صةالحية، شمةةا  أةةمل الةةةق اةةي الغةةذاة ال ةةااي والتغذ ةةة ال ةةةية والرعا ةةة الطبيةةة والبيمةةة 

 اقمنة؛
 صةةد تنفيةةذ شةةدائل الحتجةةاز عنةةدما تقةةر  المةةةا م سةةرب الةر ةةة لضةةماا  )ج( 

لةر ةةة عةةدم اسةةتخدامه إلا  ةةةل أ يةةر وألق ةةر اتةةرخ مم نةةة، وضةةماا أا  خضةةت سةةرب ا
 لمرااعة منتظمة شغية إنهائه؛

ضةةةماا ح ةةةون األطفةةةان المخةةةالفيا لرقةةةانوا عرةةةى المسةةةاعدخ القانونيةةةة  ) ( 
 المتخ  ة والمستقرة اي مرحرة مب رخ ما ا اراةات القانونية وعرى امتدادها؛

الت  ةةد، حيلمةةا واةةب الحتجةةاز، مةةا عةةدم احتجةةاز األطفةةان مةةت ال بةةا   )ه( 
از مةةةت المعةةةا ير الدوليةةةة، شمةةةا ايهةةةا المت ةةةرة شالة ةةةون عرةةةى ومةةةا توااةةةق اةةةروف الحتجةةة
  دمات التعريم وال ةة.

 األطفان ضةا ا الجر مة والأهود عريها  

ترحةب الرجنةة شاعتمةةاد الدولةة الطةرف عةةدداا مةا توايهةات التةةةاد األو وشةي )شمةةا  -62
 الأةهود، األطفةان مةت التعامةل اةروف لتةسيا وسيرة با ها( شاعتEU/2012/29ايها التوايه 

 إقةرا  اةي ا سةرا" عرةى الطةرف الدولة تة  ل نها لفطفان، مالئمةل ز قاةلةرف  وإنأاة
 شةماراة مناسةباا  تةد  باا  مةد شيا قضةائييا مةوافيا ت ريةف وضةماا األطفةان، تراعي إاراةات

 مةةا األطفةةان لةما ةةة المةةتهم، الجةةاني حضةةو  دوا أي - سةةريم نةةةو عرةةى السةةتجواشات
 اعتبا هةةا اةي تضةت أا عرةى تةلهةا  مةا شهةم، الضةر  مةا الم  ةد إلةةاق وتجنةب ال ةدمات
 الجر مةةة ضةةةا ا شاألطفةةان المتعرقةةة األمةةو  اةةي العدالةةة شأةة ا التوايهيةةة المبةةادا شال امةةل
 (.المراق، 20 2005 والاتماعي القت ادي المجرس)قرا   عريها والأهود

 الطفةةةل حقةةةوق لتفاقيةةةة ال تيةةةا ي البروتو ةةةون شأةةة ا لرجنةةةة الختاميةةةة المالحظةةةات متاشعةةةة  
 ا شاحيةةةةةةةة المةةةةةةةواد واةةةةةةةي البغةةةةةةةاة اةةةةةةةي األطفةةةةةةةان واسةةةةةةةتغالن األطفةةةةةةةان شبيةةةةةةةت المتعرقةةةةةةةة

(CRC/C/OPSC/BGR/CO/1) 
 الحرررل  يف الرررا اا ل سررران   خرررال  عررررقالن ع رررى  يفلررران ن  رلرررائر، هبرررر    ررررقر  -63

عررررر   ررررا   رررر اد لرررر  أجرررل  عرررررقل  يفعل اررران ع رررى جررررج ئم  جترررا  للل عررررا. ا رررر أهنررررا ق لرررا  ل   
لر   يف ي  تر ل  ذخل را   ف مرا قلع رل  3 يفل جقعان  حمل  ا يفلضم ل ا  ألحكرار  ملعجي را ا  ملرا ة 

جبم ث  يفعلاوج  مللص ا اا ل الل  ألط ال ا  مل     سااح ا يا ع م أل ج    يفل ين. ي يف الا ق لا 
يفرييفررا  ررا س  رر ال ا خررا ج  سق رر م ع ررى   ررث أقضرراً  ل   عرررر ي ي  لع  لرران عمررا     تانرر   

 رج ئم  مل م يفا اايف ي  ت ل  ذخل ا  . يير ق لا ت يف   ل    يفللا قج  مللع لا  اذن  يفل رين  رد 
  يفلان ن ا، لا ف  ا ا ث  يفج ث، ذ   ما   خل  اعا  يفجيلا.
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امرةةةة مةةةةت تةةةة  الرجنةةةة الدولةةةةة الطةةةرف عرةةةةى مواةمةةةة قانونهةةةةا الجنةةةائي ش ةةةةو خ   -64
مةةةا البروتو ةةةون ال تيةةةا ي، وتوصةةةيها شت ليةةةف اهودهةةةا اةةةي سةةةبيل منةةةت  3و 2 المةةةادتيا

التجا  شاألطفان واتخاذ تداشير وقائية ما أال الت ةدي لبيةت األطفةان واسةتغالن األطفةان 
اي البغاة والتجا  شهم اي مجتمعةات الرومةا. وعرةى واةه الخ ةوص،  نبغةي اتخةاذ تةداشير 

يةةةةت األطفةةةةان ألةةةةةرا  التبنةةةةي. وتُةةةةدعى الدولةةةةة الطةةةةرف إلةةةةى تضةةةةميا عاارةةةةة لم ااةةةةةة ش
المقبةةل معرومةةات عةةا سةةرطتها  ةةا ج ا قرةةيم عرةةى الجةةرائم المن ةةوص عريهةةا اةةي  تقر رهةةا

 البروتو ون ال تيا ي.

متاشعةةةة المالحظةةةات الختاميةةةة لرجنةةةة شأةةة ا البروتو ةةةون ال تيةةةا ي لتفاقيةةةة حقةةةوق الطفةةةل   
 (CRC/C/OPAC/BGR/CO/1اي الن اعات المسرةة )المتعرق شمشراك األطفان 

، 2008 جحل  يف الا الج    يفرييفرا  يفارج   يف را   يفلال رر  يفعسركج   سج را   ا عرار  -65
يللرررث جتل رررر  ألط رررال  ين  ررر   يف اللرررا ع رررجة ا  يفلررر  ن  ملسررر  ا  يف   ا قرررا. يلرررث  يفررر   عرررجن 

   مللن ة يفأل ج    يفلايف ا:  يف الا ع  أ   ا  ل   نلص  ملع  لان  مللرلا ع   يفلر اد
جترررجا  مللررر  ط  ا جتل رررر  ألط رررال ي ارررج ت م ا أعمرررال  يفللرررال  يفرررس  ل  يرررا  )أ( 

  يفل  ن  ملس  ا ي/أي   م عان  ملس  ا ل   د  يفرييفار
 قررررج    رررر اا قضررررائ ا خررررا ج  سق رررر م يرا  ررررل ا ع ررررى   ررررث  رررررج ئم  مل ررررم يفا  )ن( 

 اايف ي  ت ل  ذخل ا  ر
 ررمان  رر فد  ملسرراعرة  يفل سرر ا ي عررا ة  يفلأي ررل ي س لرراج ا   لمررث يفألط ررال  )ج( 

 مل اججق  ي يفالجئ  يل لمسر  يف ا  ، ل  ف  م  ألط ال  د  ملص  ا  ا يق م،  يف ق  حُيلمرل 
 أن قك ن   قر ُأاجت   ا نز عان لس  ا أي جلري  ألعمال  يفللال ا   ا ج.

تضميا تقر رها المقبل معرومات عا المسائل المعروضة تة  الرجنة الدولة عرى  -66
 اي الفقرخ الساشقة.

 الت د ق عرى البروتو ون ال تيا ي المتعرق شماراة تقد م البالةات  
قساي   يف الا  يفل ل ألن قج    يفرييفا  يفاج   يفلصرقل ع ى  يف ي  ت ل  ذخل ا   قل قف  -67

 ه.ع ى  علما  قان ن  ألط ال  مللسح ل  عرل
توصةةي الرجنةةةة شةةة ا تنظةةةر الدولةةة الطةةةرف، شغيةةةة المضةةةي اةةي تع  ةةة  إعمةةةان حقةةةوق  -68

الطفةةل، اةةي الت ةةد ق عرةةى البروتو ةةون ال تيةةا ي لتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل المتعرةةق شةةماراة 
 تقد م البالةات، وشضماا إقرا  اقليات المناسبة ل فالة تنفيذ  تنفيذاا تاماا.
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 الدولية لةقوق ا نسااالت د ق عرى ال  وك  -طاة 
 ا نسةةةاا، حقةةةوق إعمةةةان تع  ةةة  اةةةي المضةةةي شغيةةةة الطةةةرف، الدولةةةة الرجنةةةة توصةةةي -69

 وهمةا شعةد، ايهمةا طراةاا  ليسة  الةذ ا ا نسةاا لةقةوق األساسييا ال  يا عرى شالت د ق
 :التالياا

 التفاقية الدولية لةما ة حقوق اميت العمان المهاار ا وأاراد أسرهم؛ )أ( 
 التفاقية الدولية لةما ة اميت األشخاص ما ال تفاة القسري؛ )ن( 

 التعاوا مت الهيمات ا قريمية - اة 
توصي الرجنة الدولة الطرف شمواصرة التعاوا مت مجرس أو وشا اي تنفيذ التفاقية  -70

وةيرها ما ص وك حقوق ا نساا، دا ل الدولة الطرف واي الدون األ رى األعضاة اةي 
 شا.مجرس أو و 

 التنفيذ وا شالغ - امساا  
 المتاشعة والنأر -ألف 

توصةةةةي الرجنةةةةة الدولةةةةة الطةةةةرف شاتخةةةةاذ اميةةةةت التةةةةداشير المالئمةةةةة لضةةةةماا تنفيةةةةذ  -71
التوصةةيات الةةوا دخ اةةي هةةذ  المالحظةةات الختاميةةة تنفيةةذاا  ةةامالا. وتوصةةي الرجنةةة أ ضةةاا شةة ا 

مت لرتقا  ر الدو  ةة اللالة  والراشةت  ُتاح عرى نطاق واست شرغات الدولة الطرف التقر ر الجا
 والخامس والردود ال تاشية عرى قائمة المسائل وهذ  المالحظات الختامية.

  المقبل التقر ر -شاة 
تدعو الرجنة الدولة الطرف إلى أا تقدم تقر رها الجةامت لتقر ر هةا الةدو  يا السةاد   -72

وأا تةةةد ج ايةةةه معرومةةةات عةةةا متاشعةةةة هةةةذ   ،2022  ةةةانوا اللاني  نةةةا ر 2والسةةةاشت شةرةةةون 
 لتقةةد م المنسةةقة التوايهيةةة مراعيةةاا لرمبةةادا التقر ةةر   ةةوا أا و جةةب المالحظةةات الختاميةةة.

  ةةةانوا اللةةةاني   31شعينهةةةا، وهةةةي المبةةةادا التةةةي اعُتمةةةدت اةةةي  عاهةةةدخشم المتعرقةةةة التقةةةا  ر
 رمةةة )انظةةر   21 200 (؛ و نبغةةي أل  تجةةاوز عةةدد  رماتةةهCRC/C/58/Rev.3) 2014  نةةا ر

 المةةدد الةةد  تجةاوز تقر ةر تقةد م حةان واي (.16، الفقرخ 268 68قرا  الجمعية العامة 
 تةتم ا لةم وإذا لرقرا  المأا  إليه أعال . بقاا ط ا ت ا   الطرف الدولة ما  ُطرب لر رمات،

الدولة الطرف ما مرااعةة التقر ةر وإعةادخ تقد مةه، اةال  م ةا ضةماا ترامةة التقر ةر ألةةرا  
  النظر ايه ما ِقبل هيمة المعاهدخ.
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وتدعو الرجنة الدولة الطرف أ ضاا إلى تقد م وثيقة أساسية مةداثة ل  تجاوز عةدد   -73
 رمةةة، واقةةاا لمتطربةةات إعةةداد الوثيقةةة األساسةةية الموحةةدخ عرةةى النةةةو  42 400 رماتهةةا 

المبيا اي المبادا التوايهية المنسقة لتقد م التقا  ر شمواب المعاهدات الدوليةة لةقةوق 
المبةةادا التوايهيةةة لتقةةد م وثيقةةة أساسةةية موحةةدخ ووثةةائق  اصةةة  لةةكا نسةةاا، شمةةا اةةي ذ

ما قرا  الجمعية  16، الف ل األون( والفقرخ HRI/GEN/2/Rev.6لمعاهدات شعينها )انظر 
.268 68العامة 

    


