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 الطفللجنة حقوق 

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

 مقدمة -أولا  

 ةسرررررننة     نةلنبرررررا  ن رررررة   نظررررلل نة يف ررررري   نةمعللرررررل نارررررة ا ة معرررررة لل نة   لرررري نة ةةررررر  -1
(CRC/C/SLE/3-5)  ننظررررل  2137  2136  ج سررررم  ة(CRC/C/SR.2136  2137     نملععرررر )

 2160نملالحظرةل ن مة  ري نةمةة ري   ج سرم ة  ،  نعمم ل2016 أل  ل/سبممرب 15  14 ل  ي
   .2016 سبممرب/أل  ل 30نملعع  ة   

 نةلنبرررا  نة ةةررر  لحرررل نة يف ررري بمعررر ا نة  ةررري نةارررل   عللليرررة نارررة ا ة معرررة لل نة   لررري    -2
 حترر    ،ة يف رري م ررل حةةرري حعرر يف نةاورر    نة  ةرري نةاررل  م مررة  أم رر  أ ررة نةرر    ، ن ررة  
نةررو    ل    (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1) نةع ررةلةل    نةكمةب رري ع ررئ ةة مرري بررةةة  ع مررنة يف رري 
 را  مر  نة  ةري نةارل  نةر    ن    علب نة يف ي عن  ع للية ة ح ن  نةب رة     ح ن .ة نةسةبقنة  م 

  نةلم ا نملسم ى  نملمع   نةعاةعةل.

  الذي أحرزتهتداشير المتاشعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم  -ثانياا  

 لحررل نة يف رري بةةمعررر م نةرر   أحلة رررر نة  ةرري نةارررل    ذم رر  ن رررة ل،  ررة    ةررر   -3
نةمصرر لق ع ررئ نةصررك ل نة  ة رري سعرر يف نالنسررة  أ  ن ن ررمةم نة  ررة  سررن ةررةن   حعرر يف نةاورر  

  ةررررةن   ناررررلن ل نا سررررر ي 2009 سرررريف   نةررررريف نا نةعررررل   نةارررراليف ةعرررررةم ةررررةن      2007ةعررررةم 
بإعرر ن   وررل ن ةررةن   نةمبررد  نعممررة  عرر ة س ةسررةل  نل ة    لحررل نة يف رري أل رر .2012 ةعررةم

 س ةسري  (2017-2013) ص ي حبع يف نةاو ،    س مة ن سران  يف ي نة ن  ري ةع نةري نانورةل
 (.2014 عةلي نةاو  )

__________ 

    (.2016 أل  ل/سبممرب 30-13 نةسبع  ) نة ةة ينعمم هتة نة يف ي      هتة  *
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 العوامل والصعوشات التي تعوق تنفيذ التفاقية -ثاللاا  
 ررلف مررن ب نلبرر     نة  ةرري نةاررل  نةرر    سرربل   صررع بةل   الحررا نة يف رري   ررة  -4

 ع ئ نعمةل نسع يف نملكلسي   ن  وةة ي.ة  س ب ن   أ ن  ية  ي  أ ل

دواعي القرق الرئيسية والتوصيات - اشعاا  

 انبارري   ررن ةةب ررري  مج رررا نسعرر يف نملكلسرري   ن  وةة ررريأ   رر  ل نة يف رري نة  ةررري نةاررل  برر -5
  رر   نة يف رري أ    جررر    ؤ رر  أة رري مج ررا نةم صرر ةل نةرر ن  ة   يرر ت نملالحظررةل ن مة  رري. ة ميفيف رري،

ننمبررةت نة  ةرري نةاررل  نص نةم صرر ةل نملمع عرري بة ررة ل نةمةة رري نةررو جررل نأررة   رر نبن عةج رري بوررأ ة 
مة سرررةل (  نمل21(  ن سرررم الل  ن عمررر ن  نا سررر ة  )نةوعرررلة 19 نالةرررةل )نةوعرررلة  عمررر ن  يررري ن 

(  نةمع ررر ل 32(  صرررحي نملرررلنيع  )نةوعرررلة 28(  نانورررةل     نالعةةررري )نةوعرررلة 23نة رررة ة )نةوعرررلة 
 (.35)نةوعلة 

 ((6)44و 42و 4مواد )ال تداشير التنفيذ العامة -ألف 

 التأر عات  

تح  الرجنة الدولة الطرف عرى الستمرا  في مواءمة جميت التأةر عات المحريةة  -6
قةانوا حقةوق الطفةل ونةماا أا  مراجعةةالمتعرقة شحقوق الطفل مةت التفاقيةةب شطةرق منهةا 

التصةدي  نبغي لردولةة الطةرف نةماا و  كوا لرقانوا أسبقية عرى جميت القوانيا األخرى. 
فيمةا  تعرةق األطفةا  تخة  في قةوانيا أخةرى حددت لتي تجميت اللغرات ال شالقد  الكافي

 ملل التجا  شالبأر وزواج األطفا  وعمل األطفا . شقضا ا

السياسة والستراتيجية الأامرتاا  

 توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري: -7
تقةةةةد د الةةةةدعد إلةةةةى الرجنةةةةة الوطنيةةةةة لسطفةةةةا  مةةةةا أجةةةةل ونةةةةت سياسةةةةة  )أ( 

 ؛وحما ة األطفا  و صدها حقوققضا ا واستراتيجية شامرتيا شأ ا معالجة 
 طفةةةةةا  ودعمهةةةةةاونةةةةةت اسةةةةةتراتيجيات لتنفيةةةةةذ السياسةةةةةات المتعرقةةةةةة شاأل )ب( 
لتمو ةةل مةةا دوا العتمةةاد شأةةكل  ئيسةةي عرةةى ا الكافيةةة البأةةر ة والتقنيةةة والماليةةة شةةالموا د

 الجهات المانحة.

  تخصي  الموا د  
( المتعرةق 2016)19العةام  قةد  هةافةي نةوء تعريق بتوصي الرجنةة الدولةة الطةرف -8

شالميزنة العامة ما أجل إعما  حقوق الطفلب شما  ري:
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مةةا التفاقيةةة لعمةةا   4تخصةةي  مةةوا د ةافيةةة فةةي الميزانيةةة وفقةةاا لرمةةاد   )أ( 
الطفةةلب وعرةةى وجةةه التحد ةةد ز ةةاد  الميزانيةةة المخصصةةة لةةوزا   الرعا ةةة الجتماعيةةة حقةةوق 

 والأؤوا الجنسانية وشؤوا الطفل؛
رةةز عرةى الطفةل فةي  ميزنةة  تعز ز الجهود الرامية إلةى نةماا اعتمةاد نهة  )ب( 

 جميت الوزا ات المعنية؛
 ةالمتعرقةةة مةةةا أهةةةداف التنميةةةة المسةةةتدامة 5-16الحاطةةةة عرمةةةاا شالغا ةةةة  )ا( 

شالحد شد جة ةبيةر  مةا الفسةاد والرشةو  شجميةت أشةكالهماب واتخةار تةداشير فو  ةة لمكافحةة 
الفساد وتعز ز القد ات المؤسسية لركأف عرى نحو فعا  عةا حةالت الفسةاد والتحقيةق 

ونةةت نظةام الد اسةةات الستقصةةائية لتتبةت النفةةاق العةةام  طةرق منهةةافيهةا ومقانةةا  الجنةةا ب ش
 دي تحو ل الموا د عا تنفيذ التفاقية.تفاما أجل 

 جمت البيانات  
( شأةةة ا 2003)5توصةةةي الرجنةةةة الدولةةةة الطةةةرف فةةةي نةةةوء تعريقهةةةا العةةةام  قةةةد  -9

 التداشير العامة لتنفيذ التفاقية شما  ري:
تخصةةةي  المةةةةوا د البأةةةر ة والماليةةةةة الالزمةةةةة لةةةوزا   الرعا ةةةةة الجتماعيةةةةة  )أ( 

الجنسانية وشؤوا األطفا  ما أجل الشقةاء عرةى نظةام إدا   المعرومةات المتعرقةة والأؤوا 
 ؛شحما ة الطفل وتفعيره

جمت شيانات شأ ا جميت مجةالت التفاقيةة مصةنفة شحسةس السةا ونةو   )ب( 
القتصةةاد ة  -الثنةةي والخرفيةةة الجتماعيةةة واألصةةل الجةةنس والعاقةةة والموقةةت الجغرافةةي 

 حا ؛النت جميت األطفا ب ول سيما نعفاء شغية تيسير تحريل و 
مراعةةةا  الطةةةا  المفةةةاهيمي والمنهجةةةي الةةةوا د فةةةي تقر ةةةر مفونةةةية األمةةةد  )ا( 

المتحةةةد  السةةةامية لحقةةةوق النسةةةاا والمعنةةةوا نمؤشةةةرات حقةةةوق النسةةةاا: دليةةةل لرقيةةةا  
 والتنفيذن لدى تحد د المعرومات الحصائية وجمعها ونأرها.

 الرصد المستقل  
( شأةة ا دو  2002)2توصةةي الرجنةةة الدولةةة الطةةرف فةةي نةةوء تعريقهةةا العةةام  قةةد  -10

 حقوق الطفلب شما  ري: وتعز ز حما ةالمؤسسات المستقرة لحقوق النساا في 
مةةةا أجةةةل ةفالةةةة قةةةد    2004عةةةام لإنفةةةار قةةةانوا لجنةةةة حقةةةوق النسةةةاا  )أ( 

 ؛شفعالية لنتهاةات حقوق الطفلالرجنة عرى  صد تنفيذ التفاقية والتصدي 
نماا تمكا اآللية الجد د  لرصد حقوق الطفل ما ترقةي الأةكاوى مةا  )ب( 

 .شطر قة تراعي مأاعر الطفل ومعالجتها األطفا  والتحقيق فيها
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والتوعية والتد  س نأرال  

ب شمةةةا فةةةي رلةةة  لةةةد ها توصةةةي الرجنةةةة الدولةةةة الطةةةرف شمواصةةةرة تعز ةةةز شةةةرام  التوعيةةةة -11
الرجنةةةة وتوصةةةي  مةةةا خةةةال  الهياةةةةل المجتمعيةةةة القائمةةةة. بالحمةةةالت المتعرقةةةة شحقةةةوق الطفةةةل

وتوصةي   شمواصرة جهودها الرامية إلى ترجمة التفاقية إلةى الرغةات المحريةة.اا الدولة الطرف أ ض
 شأةكل منهجةي وإد اج مةت األطفةا  وألجرهةد ةذل  شإتاحة التد  س لجميت المهنيةيا العةامريا

 ق النساا في المناه  الد اسية الرسمية عرى جميت مستو ات التعريد.حقو ثقافة 

  التعاوا مت المجتمت المدني  
توصةةةي الرجنةةةة الدولةةةة الطةةةرف شتعز ةةةز قةةةد   المنظمةةةات  يةةةر الحكوميةةةة المحريةةةة  -12

وإشراك المجتمت المدني شصو   منهجيةب شما  أةمل المنظمةات  يةر الحكوميةة وجمعيةات 
األطفةةةا ب فةةةي ونةةةت السياسةةةات والخطةةةص والبةةةرام  المتصةةةرة شحقةةةوق األطفةةةا  وتنفيةةةذها 

 و صدها وتقييمها عرى المستوى المحري.

 ( 12و 6و 3و 2المبادئ العامة )المواد  -شاء 
 عدم التمييز  

 :توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري -13
الدسةتو  ونةماا امتلةا  أحكامةه المتعرقةة  لمراجعةةونت الصةيغة النهائيةة  )أ( 

 شعدم التمييز امتلالا ةامالا لالتفاقية؛
تكليف جهودها لرقضاء عرى التمييز ند فئات األطفا  في أشد الحالت  )ب( 

ملةةةل الفتيةةةات واألطفةةةا  روي العاقةةةةب واألطفةةةا  المصةةةاشيا شفيةةةرو  نقةةة  المناعةةةة ااب نةةةعف
 البأر ة/ال دزب واألطفا  األ تام نتيجة مرض ال بول واألطفا  في المناطق الر فية؛

التعاوا مت أوسةت مجموعةة مةا أصةحام المصةرحةب ول سةيما مةا خةال   )ا( 
اا التنميةةة القرو ةةة ولجةةاا  عا ةةة الطفةةلب ملةةل لجةة فةةي الدولةةة الطةةرفب الهياةةةل المجتمعيةةة

لتعز ةةز  بوجميةةت شةةرائم المجتمةةت واوالتقريةةد  وافةةي رلةة  األطفةةا  والقةةاد  المجتمعيةة شمةةا
  التغيير الجتماعي واللقافي وتهيئة شيئة تمكينية تعزز المساوا  شيا األطفا .

 مصالم الطفل الفضرى  
( المتعرةةق 2013)14العةةام  قةةد توصةةي الرجنةةة الدولةةة الطةةرف فةةي نةةوء تعريقهةةا  -14

جهودهةا لضةماا مراعةا   مضةاعفةشحق الطفل في إ الء العتبةا  األو  لمصةالحه الفضةرى ش
الجةراءات والقةرا ات شاتسةاق فةي جميةت هذا الحق عرى النحو الواجةس وتفسةيرو وتطبيقةه 

شالطفةل  التأر عية والدا  ة والقضةائيةب وجميةت السياسةات والبةرام  والمأةا  ت التةي تتعرةق
 لتوجيةةهوفةةي هةةذا الصةةددب تاأةةجةت الدولةةة الطةةرف عرةةى ونةةت إجةةراءات ومعةةا ير  وتةةؤثر فيةةه.
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تحد د مصالم الطفل الفضرى في ةل مجةا  مما لهد السرطة لجميت األشخاص المعنييا 
ت الدولةةة الطةةرف عرةةى وتأةةجة  العتبةةا ات الرئيسةةية. أحةةدشوصةةفها  الواجةةسالةةوزا  عطائهةةاوإ

 لرصد القرا ات المتخذ . ونت استراتيجيات

 احترام آ اء الطفل  
( شأةة ا 2009)12العةةام  قةةد  هةةافةةي نةةوء تعريق بتأةةجت الرجنةةة الدولةةة الطةةرف -15

اا حةةةق الطفةةةل فةةةي السةةةتما  إليةةةهب عرةةةى ةفالةةةة إ ةةةالء آ اء األطفةةةا  العتبةةةا  الواجةةةسب وفقةةة
ب مةةا خةةال  مةةا التفاقيةةةب ول سةةيما عرةةى مسةةتوى المجتمةةت المحرةةي 12ألحكةةام المةةاد  

الأبكات القائمةب ملةل لجةاا التنميةة القرو ةة و يرهةا مةا الهياةةل المجتمعيةةب وةةذل  فةي 
 األسر  وفي المدا   وفي الجراءات القضائية والدا  ة رات الصرة المتعرقة شاألطفا .

  (17-13و 8و 7 ادو الحقوق والحر ات المدنية )الم -جيد 
 تسجيل المواليد  

المتعرقةة شتةوفير  ما أهةداف التنميةة المسةتدامة 9-16عرماا شالغا ة  تحيص الرجنة -16
 تح  الدولة الطرف عرى ما  ري:و هو ة قانونية لرجميتب شوسائل منها تسجيل المواليدب 

مواصةرة جهودهةا الراميةة إلةى تسةجيل جميةت األطفةا ب ول سةيما األطفةةا   )أ( 
 الذ ا  عيأوا في المناطق الر فية؛

 .العام لتسجيل المدنياةفالة إدماج تسجيل المواليد في شرنام  إصالح  )ب( 

 (39)أ( و37و 34( و2)28( و3)24و 19العنف ند األطفا  )المواد  -دا  
 العقوشة البدنية  

( شأةة ا حةةق 2006)8العةةام  قةةد  هةةافةةي نةةوء تعريقتحةة  الرجنةةة الدولةةة الطةةرف  -17
عرةى  هةا مةا نةروم العقوشةة القاسةية أو المهينةةالطفل في الحما ة ما العقوشة البدنيةة و ير 

تنفيذ حظر العقوشة البدنية في جميت األوساط صةراحةب عرةى النحةو الموصةى شةه فةي مدونةة 
وفةي  ول سيما في المنةز  ب(2009موظفي التعريد )  يرهد ماقواعد السروك لرمعرميا و 

الرجنةة الدولةة الطةرف توصةي و  وفي أماةا الرعا ةة البد رةة ومؤسسةات الحتجةاز. المدا  
ب شما في رلة  تنظةيد حمةالت شةيا اآلشةاء والفئةات المهنيةة رات لد ها شتعز ز شرام  التوعية

مدونةةة قواعةةد السةةروك شواألطفةةا   اآلشةةاء الصةةرة شأةة ا األسةةاليس البد رةةة لرت د ةةس وتوعيةةة
  عةا وجميةت المةوظفيا العةامريا مةت األطفةا عرمةيالمسةاءلة الم هاوإنفار الجزاءات وتعز ز

 انتهاك القانوا.
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 العتداء والهما   
ةالعمررر ن  ع رررئ نانورررةل  لحرررل نة يف ررري بةةمررر نبن نةرررو نأررر هتة نة  ةررري نةارررل  ة مصررر    -18

،    س مة نعممرة  نةمورللعةل  نل نةصر ي   ر من نةر عل   لرةل نةمر  لل  ننورة   ر   نةةهلل
  وعل بع ٍق بةةغ نةن   ة ل ي:ب   أ  نة يف ي  ن صةل ة مسةع ة   ح نل  عل ناسلة.

 ؛حم   لي ة  ة  ح نل  عل ناسلة ع ئ  سم ى نةعللي )أ( 
  ةل ن رررنملمةحررري ةانورررةل نملعمررر ى ع ررر  ل ة حصررر ل ع رررئ ورررل  نةحم   لررري  )ب( 

ع رررئ   ن ممعرررة  نص نظرررل  مررر   نةكوررر     لح ررري  بكرررلة عرررن حرررة ل ن عمررر ن   نة ةةلررري    رررة
 ؛ سم ى ن مما نحمل ي

نا رررةة نملسرررؤ ة   عرررن ن  ورررةن  سرررم ى نالمرررالل  رررن نةععرررةب نةررر   لررر عل برررر  )ا( 
 ع ئ نانوةل  نةةهلل؛ن عم ن  
 عرررر م  جرررر   ب ةنررررةل فررررة  ي عررررن نانوررررةل نةرررر لن لعررررةن    ررررن سرررر   نملعة  رررري ) ( 
 نا سي. عم ن  نالةةل  نةع   نمل يفيل  ن   ن عم ن 

( شأ ا حق 2011)13العام  قد  هاعريقفي نوء تالرجنة الدولة الطرفب توصي  -19
مةا أهةداف  2-16شالغا ةة  وإر تحةيص عرمةاا  الطفل في التحر  مةا جميةت أشةكا  العنةفب

إنهةاء إسةاء  المعامرةة والسةتغال  والتجةا  شالبأةر وجميةت ش التي تقضةيالتنمية المستدامة 
ما  ري:شأشكا  العنف ند األطفا  وتعذ بهدب 

ز ةةةاد   شهةةةدف التقنيةةةة والتأةةةغيرية لوحةةةدات دعةةةد األسةةةر تعز ةةةز القةةةد ات  )أ( 
 ؛توعية عرى مستوى القر ة تقوم شه ما ما

اتخةةةةار التةةةةداشير الالزمةةةةة لضةةةةماا ترقةةةةي األطفةةةةا  نةةةةحا ا العنةةةةف الةةةةدعد  )ب( 
 ؛النفسي والتعافي وتأجيعهد عرى الشالغ عا حالت العتداء والعنف والهما 

الوقا ة حالت العتداء عرى األطفا  و إنأاء آليات لركأف المبكر عا  )ا( 
شطةرق منهةا تعز ةةز قةد   المجةالس المحريةة القائمةةةب  بعرةى مسةتوى المجتمةةت المحرةي منهةا

 و يرها ما اآلليات المجتمعية لحما ة الطفل؛ بولجاا  عا ة الطفل
ةفالةةةة  فةةةت دعةةةاوى جنائيةةةة شأةةةكل منهجةةةي نةةةد مرتكبةةةي العنةةةف نةةةد  ) ( 

شةةيا األسةر وقةةاد   توعيةةمسةةتوى الز ةاد  الفةةالت مةا العقةةام و األطفةا  شغيةة القضةةاء عرةى 
 اآلثا  السربية للقافة الفالت ما العقام؛شالمجتمعات المحرية 

فةي  إنأاء قاعد  شيانات وطنية عا جميت حالت العنف ند األطفا ب شمةا )ه( 
المنزلي.األطفا  وإهمالهد والعنف العتداء الجنسي وإ ذاء رل  حالت سوء المعامرة و 
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 جنسيااال عتداءالستغال  و لا  
  ضرع   2012 الحا نة يف ي أ  نة  ةي نةال  نعمم ل ةةن   نالن ل نا س ي ةعةم  -20

  ا  ة ،  كل  نة يف ي نالعلنب  بل     ل نالحةةي نة ند بوأ  نةع   نةعة ل ع ئ ن ن نا  .
عن بةةغ ة ع رة نةن  نة يف ي (   علب 72، نةوعلة CRC/C/SLE/CO/2عن ف ن   ة نةسةبعي )ننظل 

  ة ل ي:
ن  ورررةن  عررر  ل نةع ررر  نا سررري،  رررة    ةررر  ن  مصرررةب  يمررر  نةعرررلف    )أ( 

 مج ا نا سةط،  ة    ة    ناسلة    نمل ن ب؛
ن عم ن   ن سم الل نا س  ،    سر مة حة ل نخنوةف  ع ل نالبالغ عن  )ب( 
 نملمة سرري نملمم  رري   ةبرر ل نببررة   بررةةغ   ررةنالبررالغ ع  نسررل  عة رري نام رر   عررنا ن م ررةنبسرربل 

 نسة ل؛     ةة ي  عةب  ع م نالبالغ عن 
أنورةل ضرحةلة م مرة صرص ن ممعة  نص نةعالا نةايب  نةوحص ن ةين  نةمعر ل   )ا( 

 نالحةةي نة ند؛نةع   نا سي، ع ئ نة ح  نة   لكو ر ةةن   نالن ل نا س ي  بل     ل 
 .ح ن ث ن  مصةب  يم  نةعلف نملب غ ع  ة  نخنوةف  ع ل نال ننةل  ) ( 

ما أهداف التنمية المستدامة شأة ا القضةاء  2-5توّجه الرجنة النتباو إلى الغا ة  -21
عرةةى جميةةةت أشةةكا  العنةةةف نةةد جميةةةت النسةةةاء والفتيةةات فةةةي المجةةاليا العةةةام والخةةةاصب 

شالبأر والستغال  الجنسي و ير رل  ما أنوا  السةتغال ب وتحة  في رل  التجا   شما
 الدولة الطرف عرى ما  ري:

األولو ة لتنفيذ قانوا الجرائد الجنسةية و يرهةا مةا التأةر عات رات  الء إ )أ( 
الصرة ونماا الموا د الكافية لذل  واتخار تداشير شامرة لرتصدي لهذا العنف؛

الجراءات والمبةادئ التوجيهيةة التةي تكفةل الشةالغ نماا فعالية اآلليات و  )ب( 
 الحةرص عرةى إتاحةةةاللزامةي عةا حةةالت العتةداء عرةى األطفةةا  واسةتغاللهد فةي الجةةنسب و 

 لإلشالغ عا تر  النتهاةات؛ ومراعية لخصوصية الطفل وفعالة سهرة المنا  قنوات
 - نةةماا حصةةو  جميةةت األطفةةا  الضةةحا ا عرةةى الةةدعد الطبةةي النفسةةي )ا( 

 وعرى الخدمات الصحية في فتر  ما شعد ال تصام؛ الجتماعي
اتخةةار جميةةت التةةداشير الضةةرو  ة لرتحقيةةق فةةي الحةةالت المبرةة  عنهةةا مةةا  ) ( 

العنف الجنسي ومقانا  مرتكبيها ومعاقبتهد دوا أي استلناءب شما في رل  عدم قبو  أ ةة 
 ؛تسو ات خا ج المحاةد في ملل هذو الحالت

العنةةةةف طال  ش نأةةةةطة التوعيةةةةة ومكافحةةةةة وصةةةةد األطفةةةةا  نةةةةحا ا النةةةة )ير( 
 .ب شما في رل  سفاح المحا مالجنسي
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 المما سات الضا    
وررم  نا صررة  ةل ج رر   نسك  رري ةنةرر    ك  رر  بررر ع ررئ نةررل ل  ررن نة يفررة  نهلة رر   -22

م رررر  ن  ررررةن نانوررررةل ة نملمة سررررةل ةمورررر لر ناع ررررة  نةم ةسرررر  ي ةفنررررةث   أنورررراي  كةمحرررري
 ،  علب نة يف ي عن بةةغ ة ع ة نةن   ة ل ي:نملمة سي
   جرررل  لررريفنل  وررر لر ناع رررة  نةم ةسررر  ي ةفنرررةث ررررة ب  يررر   رررن حمظررر    )أ( 

 نانوةل؛ م مة صص عةن  نة
ج ريف ةرةن    سريف    سر ي، 18ع ئ نةل ل  ن أ  نس  نا ىن ةسرن نةريف نا ير   )ب( 

 ،ن سرررم  ة نل    لررريفنل ة نا نانورررةل،    سررر مة نةوم رررةل 2009نةررريف نا نةعرررل   نةاررراليف ةعرررةم 
 ل مول ب  جي عةة ي   نة  ةي نةال .

لرجنةةةة المعنيةةةة شالقضةةةاء عرةةةى التمييةةةز نةةةد  31فةةةي نةةةوء التوصةةةية العامةةةة  قةةةد  -23
 الصةةةاد  ا شصةةةفة مأةةةترةة (2014لرجنةةةة حقةةةوق الطفةةةل ) 18/التعريةةةق العةةةام  قةةةد   المةةةرأ 

  ري:  تح  الرجنة الدولة الطرف عرى ماشأ ا المما سات الضا  ب 
سةةةاشقاا فةةةي مجةةةا  المما سةةةات األخصةةةائيات مواصةةةرة ةفاحهةةةا شمسةةةاعد   )أ( 

 مما سة في جميت أنحاء البرد؛تر  التأو ه األعضاء التناسرية لإلناث لرقضاء عرى 
 األخصةائيات المما سةاتتسر ت وتير  الجهود والبرام  الرامية إلى توعيةة  )ب( 

 اتأةجيعهو في إ جاد مصاد  شد رة لردخل  ااألعضاء التناسرية لإلناث ومساعدتهتأو ه ل
 ؛عرى ترك هذو المما سة

اتخار تداشير مرموسة ومتسقةب شما فةي رلة  مواءمةة القةوانياب لمنةت زواج  )ا( 
األطفا  والقضاء عريه والنطال  شحمالت شامرة لرتوعية شاآلثا  السةربية لةزواج األطفةا  

 ت.عرى الفتيا

 21-20( و2و) (1)18و 11-9و 5البيئة األسر ة والرعا ة البد رة )المواد  -هاء 
((4)27و 25و

 البيئة األسر ة  
توصةةي الرجنةةة الدولةةة الطةةرف شضةةماا فعاليةةة الصةةندوق السةةتئماني لرعا ةةة الطفةةل  -24

 عةةةةا تنفيةةةةذ الخطةةةةة فضةةةةالا  بشتزو ةةةةدها شمةةةةا  كفةةةةي مةةةةا المةةةةوا د البأةةةةر ة والتقنيةةةةة والماليةةةةة
( لةةوزا   الرعا ةةة الجتماعيةةة والأةةؤوا الجنسةةانية وشةةؤوا 2017-2013السةةتراتيجية )

الدولةةةة الطةةةرف شنأةةةر سياسةةةة  عا ةةةة الطفةةةل شتةةةد  س جميةةةت اا وتوصةةةي الرجنةةةة أ ضةةة الطفةةةل.
أصحام المصرحة الرئيسييا وتوظيف المز د ما األخصائييا الجتماعييا مةا أجةل ز ةاد  

 المحري.التغطية عرى مستوى المجتمت 
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األطفا  المحروموا ما البيئة األسر ة  

توجه الرجنة انتباو الدولةة الطةرف إلةى المبةادئ التوجيهيةة لررعا ةة البد رةة لسطفةا   -25
أو الظةروف  -أا الفقر المالي والمادي  وتؤةدب المرفق(ب 64/142)قرا  الجمعية العامة 

الطفةل  لشعةادتكةوا أشةداا المبةر  الوحيةد  مباشر  وحصراا إلى هذا الفقر  نبغي أل عزىالتي ت
وفةي هةذا  ما  عا ة والد هب أو إ داعه في الرعا ة البد رةةب أو منةت إعةاد  إدماجةه اجتماعيةاا.

الصددب توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري:

جميةةةت المسةةةاعدات الممكنةةةة إلةةةى األطفةةةا  الةةةذ ا تيتمةةةوا  نةةةماا تقةةةد د )أ( 
 ؛وصمهدحمالت توعية لتفادي تنظيد  منهاشطرق شسبس فيرو  إ بولب 

التنفيةةةةذ الكامةةةةل لرسياسةةةةة الوطنيةةةةة لررعا ةةةةة البد رةةةةة لسطفةةةةا ب ول سةةةةيما  )ب( 
 تعرق شونت وتنفيذ المعا ير الدنيا ما أجل تفعيل دو  الرعا ة السكنية وتنظيد الرعا ة  فيما

 ؛)مما سة نميا شيكيان(  ير الرسمية
توّفر نمانات مناسبة ومعا ير وانحة قائمة عرى احتياجات الطفل  ةفالة )ا( 

 الرعا ة البد رة؛ مؤسساتومصالحه الفضرى ما أجل البت في مس لة إ دا  األطفا  في 
إ دا  األطفا  لدى األسر الحانةنة  حالتنماا إجراء استعراض دو ي ل ) ( 

منهةةةا تةةةوفير قنةةةوات  سةةةهل  وفةةةي المؤسسةةةاتب و صةةةد نوعيةةةة الرعا ةةةة المقدمةةةة فيهةةةاب شطةةةرق
 عا حالت سوء معامرة األطفا  و صدها وإنصاف نحا اها؛ لإلشالغالوصو  إليها 

نةماا تسةةجيل مراةةةز الرعا ةة البد رةةة القائمةةة لسطفةا  والحةةرص عرةةى أا  )ير( 
 ؛ لرمعا ير الدنيااا تعمل وفق
لمراةةز الرعا ةة نماا تخصي  الموا د البأةر ة والتقنيةة والماليةة الكافيةة  ) ( 

البد رةةةة ولخةةةدمات حما ةةةة األطفةةةا  رات الصةةةرةب مةةةا أجةةةل تيسةةةير إعةةةاد  ت هيةةةل األطفةةةا  
 المودعيا في هذو المؤسسات وإعاد  إدماجهد اجتماعياا إلى أقصى حدٍّ ممكا.

 التبني  
 توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري: -26

 والتوعية شإجراءات هاتمادواع السرا  شتعد ل التأر عات المتعرقة شالتبني )أ( 
 عرى الصعيد المحري؛ وتأجيعه وتعز ز التبني الرسمي هاولوائح التبني

تنفيةةةذ توصةةةيات لجنةةةة التحقيةةةق الدوليةةةة شأةةة ا عمريةةةات التبنةةةي فةةةي إطةةةا   )ب( 
 منظمة مساعد  األطفا  المحتاجيا؛ -خدمات التبني في ميا 

شأةةةة ا حما ةةةةة  1993لعةةةةام  النظةةةةر فةةةةي التصةةةةد ق عرةةةةى اتفاقيةةةةة لهةةةةاي )ا( 
 األطفا  والتعاوا في مجا  التبني عرى الصعيد الدولي.
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 24و 23( و3)18و 6واد العاقةةة وخةةدمات الصةةحة األساسةةية والرعا ةةة )المةة -واو 
 (33( و3)-(1)27و 26و

 األطفا  روو العاقة  
 ررري  ننورررة  نة يف 2011 لحرررل نة يف ررري بةعممرررة  ةرررةن   نافرررلة      نالعةةررري ةعرررةم  -27

 ب   أ  نة يف ي  وعل بع ٍق بةةغ نةن   ة ل ي: نة ن  ي ةافلة      نالعةةي.
ن ممعررة  نص  ع   ررةل عررن نعممررة  نةس ةسرري نة ن  رري سمةلرري نافررلة       )أ( 

   م يف ررة  نةاللعرري نةرروةصرر   يف نالئررة ي نةرر ند ةافررلة      نالعةةرري ننالعةةرري  عررن   لرر  
 نالعةةي؛نانوةل      ة عل     نةصك ل

ة رررمة   مرررا نانورررةل     نالعةةررري  معرررة   رررة ال   نململررر ةمررر نبن عررر م  وةلررري نة )ب( 
   س مة نسق   نةصحي  نةمع  ل؛  حبع ة ل، 
     رررن نمللنمرررق نحملرررعررر   نة جررر   عررر    رررن  رررةٍ   رررن نملع مررر  نململصصررر     )ا( 

نملمةحري سةسر ي نا ة ر  نهل  ةل   ن ن ، م ال  ع    نالعةةي  نمل ن  نمل  س ي نةو  ال ل نانوةل
 ؛حعة   ة يفم ا نةمع  ل فة ال       ة مة 

.فة  ي عن نانوةل     نالعةةي ب ةنةلع م  ج    ) ( 

( شأ ا حقوق األطفا  روي العاقةةب 2006)9في نوء تعريق الرجنة العام  قد  -28
 تح  الرجنة الدولة الطرف عرى ما  ري:

 حقوق األشخاص روي العاقة؛لحما ة وطنية  سياسةاعتماد  )أ( 
 ونت استراتيجية شامرة لدماج األطفا  روي العاقة؛ )ب( 
 بلرصندوق النمائي الةوطني لسشةخاص روي العاقةة ةاف   تمو ل نماا )ا( 

 ؛ول سيما لدعد األطفا  روي العاقة
دعةةةةةد المجتمعةةةةةات والمجةةةةةالس المحريةةةةةة والمنظمةةةةةات  يةةةةةر الحكوميةةةةةة  ) ( 

ألطفةةا  إلةى ابنةاء القةد ات مةا أجةل الرعا ةة األسةر ة والمجتمعيةة وتقةد د الةدعد لالأةر كة 
 روي العاقة؛

نةماا اسةتفاد  األطفةةا  روي العاقةة مةةا الرعا ةة والتعرةةيد الأةامريا فةةي  )ه( 
يةة المبكةر  وخةدمات الرعا ةة الصةحية و يرهةا مةا مرحرة الطفولة المبكر ب وما شةرام  التنم

الخدماتب ونماا ترقي هذو الخدمات ما  كفي ما الموا د البأر ة والتقنية والمالية؛

 ؛ل  ستلني أحداا  شامل تعريد الالزمة ما أجل تداشيرالاعتماد  ) ( 
شحالةةةة جميةةةت األطفةةةا  روي العاقةةةة وتصةةةنيفها  تتعرةةةقجمةةةت وتحريةةةل شيانةةةات  )ز( 

.والموقت الجغرافيوالوطني الثني واألصل  ما شينها السا والجنس ونو  العاقة شحسس معا ير
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 الصحة والخدمات الصحية  
( شأ ا حق الطفل في التمتت ش عرى 2013)15العام  قد  الرجنة في نوء تعريق -29

مةةةا أهةةداف التنميةةةة 1-3 شالغا ةةة وإر تحةةيص الرجنةةةة عرمةةاا  مسةةتوى صةةحي  مكةةةا شرو ةةهب
توصي الدولة الطرف شما  ري:فإنها ب شأ ا خفض الوفيات النفاسية المستدامة

ت وفيةةةاو  النفاسةةةيةوفيةةةات التعز ةةةز جهودهةةةا الراميةةةة إلةةةى خفةةةض معةةةدلت  )أ( 
شةةالترةيز عرةةى التةةداشير الوقائيةةة والعةةالجب وتحسةةيا  سةةيما لو ب دوا سةةا الخامسةةة األطفةةا 

ب ملةةةل التغذ ةةةة والأةةةروط الصةةةحيةب وإدا   التعامةةةل مةةةت األمةةةراض التةةةي  مكةةةا الوقا ةةةة منهةةةا
 والمال  ا؛ الكوليرا
تعز ز جهودها الرامية إلى تخصي  ما  كفي ما المةوا د البأةر ة والتقنيةة  )ب( 

 ألطفا ؛وا لسمهات مالية لررعا ة الصحيةوال
ألطفةا  مةا أجةل اخةدمات خاصةة تقةد د توفير موا د شأر ة ومالية ةافية ل )ا( 

    الناجيا ما فيرو  إ بول؛
رنةةاعة الطبيعيةةة الخالصةةة لمةةد  تأةةجت ال التةةي هاوسياسةةات هةةاتعز ةةز شرامج ) ( 

تةةةد  جياا شعةةةد ترةةة  الفتةةةر  شنظةةةام  ةةةذائي مةةة موا األخةةةذ ش المتعرقةةةةسةةتة أشةةةهر والمعرومةةةات 
 ومناسس لررنت؛

تعز ةةةز جهودهةةةا الراميةةةة إلةةةى تحسةةةيا فةةةرص حصةةةو  األطفةةةا  والحوامةةةلب  )ه( 
عةامريا عرةى أ ةدي سيما في المناطق الر فيةب عرى خةدمات الرعا ةة الصةحية األساسةية  ول

 .صحييا مد شيا

 الصحة النفسية  
 خةةدمات إتاحةةة شتعز ةةز جهودهةةا الراميةةة إلةةى نةةماا توصةةي الرجنةةة الدولةةة الطةةرف -30

 .فةةي البرةةد حتياجةةات األطفةةا  والمةةراهقيال ومراعيةةة سةةهرة المنةةا مأةةو   و  نفسةةية صةةحة
الدولة الطةرف شإتاحةة المكانيةة لس تةام واألطفةا  النةاجيا مةا فيةرو  اا وتوصي الرجنة أ ض

لعةةةةاد  إدمةةةةاجهد فةةةةي  الجتماعيةةةةة والةةةةدعد -إ بةةةةول لرحصةةةةو  عرةةةةى المأةةةةو   النفسةةةةية 
 المجتمعات المحرية شدوا أي وصد أو تمييز.

 صحة المراهقيا  
ال مي   الحا نة يف ي أ  نة  ةي نةال   ضع   عةلن  ن  ي ة ملنيع      ةل صح ي  -31

 2013 أن عرر  نسرران  يف م ة نة ن  رري ة حرر   ررن ترر  نمللنيعررةل   عررةم  2011ة ورربةب   عررةم 
لعررر م   رررا حرررة ل نسمررر  بررر  نمللنيعرررةل، ةك  رررة  أسررر  ا  نةمعللرررل    أنورررأل أ ةنررري ة معة ررر 

 ل ي:  لسة   نة يف ي ة ق بةةغ نةن   ة عم  نا ةني. عن  وةص   عن   و       نةصك ل أ 
 ن  وةن ع   حة ل نسم    صو   نمللنيعةل؛ )أ( 
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 ؛ن  وةن ع   حة ل نالج ةف  ن نملأ      ن نةعةن ين )ب( 
ننع نم  ر  ةل نملور  ة نمللنع ري ة مرلنيع   نةسرللي،  رة    ةر   ر  ةل   را  )ا( 

 نسم ،  ن   ةل نملع  ي بع  نةمعلف ةال مصةب؛
  نةسرعي نص نسصر ل  ،نةصع بةل نةو ل نج  رة نمللنيعر  ،    سر مة نةوم رة  ) ( 

 ؛ لنف نمل ع ةي ج س ة  ع ئ نةلعةلي نةصح ي نالجنةب ي  نملع   ةل،  ة    ة  نة ةةلي  ن نا
 نة صل  نةمم  يف نةن  ت  نمللنيعةل؛ )ير( 
 ع م  ج   ة نن  حتظل ب ا نةكح ل  نملل  نل ةانوةل. ) ( 

( شأة ا صةحة 2003)4تح  الرجنة الدولة الطرفب في نوء تعريقها العام  قد  -32
 ما  ري:ى المراهقيا ونموهد في سياق التفاقيةب عر

تعال   سمانة التيلي ما الموا د البأر ة والتقنية والمالية تخصي  ما  كف )أ( 
 ستراتيجية الحد ما حمل المراهقات؛ولحمل المراهقات  مس لة

تحسيا فرص حصو  المراهقات عرى خدمات الرعا ة الصحية النجاشيةة  )ب( 
الصحة النجاشية وتنظيد األسةر   خدماتوالخدمات رات الصرة وز اد  الدعد المقدم إلى 

 وإتاحة طرق منت الحمل ش سعا  معقولة؛
 ومراجعةةةةة فةةةةت صةةةةفة الجةةةةرم عةةةةا حةةةةالت الجهةةةةاض فةةةةي ةةةةةل الظةةةةروف  )ا( 

الجهةةةةاض المةةةة موا  خةةةةدمات تأةةةةر عاتها شهةةةةدف نةةةةماا إمكانيةةةةة حصةةةةو  األطفةةةةا  عرةةةةى
دائمةاا فةي  هةاامواحتر  طفةالتوخدمات الرعا ة شعد الجهاض ونةماا السةتما  إلةى آ اء ال

 ؛القرا ات المتعرقة شالجهاض
اتخار تداشير ما أجل إرةاء الوعي وتأجيت السروك الجنسةي المسةؤو ب  ) ( 

 الفتياا والرجا ؛يا ش ةخاص
الصحة الجنسية والنجاشيةة جةزءاا مةا  التلقيف في مجا  أا  كوانماا  )ير( 

الهتمةام شوجةه خةاص مةت لمراهقةات والمةراهقياب المناه  الد اسية اللزاميةة وموجهةاا إلةى ا
ل سةيما فيةةرو  و الحمةةل المبكةر والصةاشة شةاألمراض المنقولةةة جنسةيااب  الوقا ةة مةاشمسة لة 

 نق  المناعة البأر ةب ونماا إمكانية الحصو  عرى مأو   سر ة؛
 ؛حما ة الفتيات الحوامل واألمهات المراهقات وأطفالها ما التمييز ) ( 
التصدي لمس لة تعاطي األطفا  والمراهقيا المخةد اتب شطةرق منهةا تزو ةد  )ة( 

عةةا سةةبل  المهةةا ات الحياتيةةة وشلقافةةة فةةي األطفةةا  والمةةراهقيا شمعرومةةات دقيقةةة ومونةةوعية
خةةدمات  مكةا الوصةةو   ونةتو  بالتبة  والكحةةو  هةةاب شمةا فيالوقا ةة مةا تعةةاطي مةواد الدمةةاا

   ما إدماا المخد ات والحد ما أنرا  الدماا.إليها شيسر ومالئمة لرأبام لعالجهد 
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 فيرو  نق  المناعة البأر ة/ال دز  
( شأةةةة ا فيةةةةرو  نقةةةة  المناعةةةةة 2003)3فةةةةي نةةةةوء تعريةةةةق الرجنةةةةة العةةةةام  قةةةةد  -33

البأةةةر ة/ال دز وحقةةةوق الطفةةةلب توصةةةي الرجنةةةة الدولةةةة الطةةةرف شتكليةةةف جهودهةةةا لضةةةماا 
مناعةة البأةر ة مةا األم إلةى الطفةل والتأةخي  الوقا ة ما انتقا  الصةاشة شفيةرو  نقة  ال

والتغطيةةةة المناسةةةبة لختبةةةا  فيةةةرو  نقةةة  المناعةةةة  مبكةةةرفةةةي وقةةةت المبكةةر وشةةةدء العةةةالج 
البأةةةر ة وتةةةوفير العقةةةاقير المضةةةاد  لرفيروسةةةات العكوسةةةة وتحسةةةيا فةةةرص الحصةةةو  عرةةةى 

فيةةةرو  نقةةة  المناعةةةة البأةةةر ة/ال دز فيمةةةا  خةةة  الفئةةةة العمر ةةةة  ناسةةةسخةةةدمات جيةةةد  ت
وخةةدمات الصةةحة الجنسةةية والنجاشيةةة وتكليةةف األنأةةطة الراميةةة إلةةى منةةت التمييةةز والوصةةد 

و نبغةةي أا ترةةتمس الدولةةة  شفيةةرو  نقةة  المناعةةة البأةةر ة/ال دز.المصةةاشيا نةةد األطفةةا  
رك شةةةيا شرنةةةام  األمةةةد المتحةةةد  المأةةةتعةةةد  جهةةةاتب منهةةةا الطةةةرف المسةةةاعد  التقنيةةةة مةةةا 

)اليونيسيف(. منظمة األمد المتحد  لرطفولةو منظمات األمد المتحد  لمكافحة ال دز 

 (31-28التعريد واألنأطة الترفيهية واللقافية )المواد  -زاي 
 التعريد  

(   علب عن بةةغ 64، نةوعلة CRC/C/SLE/CO/2 كل  نة يف ي ف ن   ة نةسةبعي )ننظل  -34
  رررا نةوم رررةل  2015 ةن ة نةمع ررر ل     ن / رررة ب  ننم يفم رررة نةمم  يفلررري نةرررونةع رررق نةن  نةس ةسررري 

 ف ة ة نةمع  ل ناسةسي. ن محةنةل  ع ا ن نة يةب نص نمل  سي   ن  ظةيل ت  ن  ك  نة  نيت ل
وإر تحةةيص  ( شأةة ا أهةةداف التعرةةيدب2001)1فةةي نةةوء تعريةةق الرجنةةة العةةام  قةةد  -35

القضةاء عرةى التفةاوت شةيا  شأة ا أهداف التنميةة المسةتدامةما  5-4عرماا شالغا ة الرجنة 
تح  الدولة الطرف عرى ما  ري: فإنها الجنسيا في التعريدب

وإزالةةة جميةةةت التكةةاليف النةةةافية اا نةةماا مجانيةةة التعرةةةيد الشتةةدائي حقةةة )أ( 
 ؛شغية ةفالة مأا ةة جميت األطفا  الحصو  عرى التعريد قف عائقاا أماماألخرى التي ت

الرةواتي  تةاشعا د اسةتها  عرى الفتيات الحوامةل فو اا  لحظر التمييزيا فت  )ب( 
 امتحانات؛ و قدما المدا   العاد ة في

الحوامةةل واألمهةةات المراهقةةات ومسةةاعدتها عرةةى  الفتيةةات نةةماا دعةةد )ا( 
 مواصرة تعريمها في المدا   العاد ة؛

العتداء الجنسةي فةي المةدا    تهاماتلاتخار التداشير المناسبة لرتصدي  ) ( 
 ومقانا  الجنا ؛

مةةا أهةةداف التنميةةة المسةةتدامة المتعرقةةة شضةةماا  2-4شالغا ةةة الحاطةةة عرمةةاا  )ير( 
أا تتاح لجميت البنات والبنيا فرص الحصةو  عرةى نوعيةة جيةد  مةا النمةاء والرعا ةة فةي مرحرةة 

ة ةافيةةة لتطةةو ر هةةذو الخةةدمات الطفولةةة المبكةةر  والتعرةةيد قبةةل الشتةةدائي وتخصةةي  مةةوا د ماليةة
في مرحرة الطفولة المبكر .والنماء إلى سياسة شامرة وةرية شأ ا الرعا ة اا استنادوتوسيت نطاقها 



CRC/C/SLE/CO/3-5 

GE.16-19050 14 

 36و 35و 33و 32و 30و 22تةةةةةةةةةداشير الحما ةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةة )المةةةةةةةةةواد  -حاء 
 (40-38)د( و-)م(37و

 الستغال  القتصاديب شما  أمل عمل األطفا   

 1973الرجنة شاعتماد الدولة الطةرف اتفةاقيتي منظمةة العمةل الدوليةة لعةام ترحس  -36
شأة ا حظةر أسةوأ 1999( ولعةام 138شأ ا الحد األدنى لسا الستخدام )التفاقية  قد 

 (ب وتوصيها شما  ري:182أشكا  عمل األطفا  )التفاقية  قد 
أشةةكا  اتخةةار خطةةوات لتنفيةةذ خطةةة العمةةل الوطنيةةة لرقضةةاء عرةةى أسةةوأ  )أ( 

 (؛2016-2013عمل األطفا  )
تنفيذ الروائم الداخريةة المونةوعة عرةى مسةتوى المجتمةت المحرةي شأة ا  )ب( 

 عاد ؛ تما   تيمخترف أشكا  عمل األطفا  ال
تخصي  ما  كفي ما الموا د البأر ة والتقنية والمالية لتفتيش العمل ما  )ا( 

طفا  شأكل تام ومنتظد وفعةا ب شمةا فةي أجل تنفيذ القوانيا والسياسات المتعرقة شعمل األ
عةا النتهاةةات أي شةخ  مسةؤو  رل  ما  تعرةق شالصةحة والسةالمة المهنيتةيا ومقانةا  

 المتعرقة شعمل األطفا .

 أطفا  الأوا    
 توصي الرجنة الدولة الطرف شما  ري: -37

 جمت شيانات عا أطفا  الأوا   وتحد د األسبام الجذ  ة ومعالجتها؛ )أ( 
ز اد  اعتمادات الميزانيةة المخصصةة لةوزا   الرعا ةة الجتماعيةة والأةؤوا  )ب( 

الجنسةةانية وشةةؤوا األطفةةا  المسةةؤولة عةةا تقةةد د الةةدعد إلةةى األطفةةا  الةةذ ا  عيأةةوا فةةي 
 الأوا   وأسرهد وصرفها في الوقت المناسس؛

األطفةا   لضةماا حصةو  ونت استراتيجية واتخار جميةت التةداشير الالزمةة )ا( 
سةةكا والرعا ةةة ملةةذ ا  عيأةةوا فةةي الأةةوا   عرةةى القةةد  الكةةافي مةةا الغةةذاء والمرةةبس والا

 ؛الصحية والفرص التعريمية
 وإعاد  إدماجهد؛ لتعافيهدتزو د أطفا  الأوا   شالخدمات الوقائية وخدمات  ) ( 
قةةانوني إلةةى اآلشةةاء الةةذ ا  رسةةروا أطفةةالهد إلةةى العمةةل فةةي  حةةذ رتوجيةةه ت )ه( 

 عمل األطفا .المتصرة شاآلثا  القانونية ما  الأوا   قبل المد سة وشعدها
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 البيت والتجا  والختطاف  
توصي الرجنة الدولة الطةرف شجمةت شيانةات عةا التجةا  شاألطفةا  وتحد ةد أسةباشه  -38

 شأري دعد وتقد د 2005يم قانوا مكافحة التجا  شالبأر لعام الجذ  ة ومعالجتها وتنق
إلى وحد  مكافحة التجا  شالبأر في الأةرطة ونةماا التحقيةق الفعةا  ةاف   ماليو  تقنيو 

 في حالت شيت األطفا  والتجا  شهد واختطافهد ومقانا  الجنا  ومعاقبتهد.

 إدا   قضاء األحداث  
( شأةة ا حقةةوق الطفةةل فةةي قضةةاء 2007)10 قةةد فةةي نةةوء تعريةةق الرجنةةة العةةام  -39

ب CRC/C/SLE/CO/2األحةةداثب تكةةر  الرجنةةة ت ةيةةد مالحظاتهةةا الختاميةةة السةةاشقة )انظةةر 
(ب وتوصي الدولةة الطةرف شة ا تجعةل نظةام قضةاء األحةداث لةد ها متوافقةاا تمامةاا 77الفقر  

الرجنةة الدولةة  مت التفاقية و يرها ما المعا ير رات الصرة. وعرى وجه الخصةوصب تحة 
 الطرف عرى ما  ري:

 (2017-2013)تنفيةذاا ةةةامالا تنفيةذ السةتراتيجية الوطنيةة لعدالةة األطفةا   )أ( 
عدالة األطفا  في قطا  العةد  وتعز ةز تالفةي الجةراءات القضةائية  قضا اما خال  إدماج 
 ؛وشدائل الحتجاز

جميت أصحام  ترقي ماتفعيل المبادئ التوجيهية لتقييد األعما  والت ةد  )ب( 
 ؛ونسخاا ما المبادئ التوجيهية اا تد  ب المصرحة المعنييا العامريا مت األطفا 

 تكليف الجهود الرامية إلى إنأاء محاةد لسسر  في جميت أنحاء البرد؛ )ا( 
وألقصةةر فتةر  زمنيةةة ممكنةةة  فقةص نةماا اسةةتخدام الحتجةاز ةمةةالر أخيةةر ) ( 

شغية إنهائه؛شانتظام  النظر فيهإعاد  تتجاوز ستة أشهر و  ل

فةي الحةالت التةي ل مفةر فيهةا  نماا عدم احتجاز األطفا  مةت البةالغيا )ه( 
شما  أمل إمكانية الحصو  عرةى  بما الحتجاز وامتلا  ظروف الحتجاز لرمعا ير الدولية

 ؛التعريد والخدمات الصحية
رة إلةةى األطفةةا  نةةماا تقةةد د مسةةاعد  قانونيةةة مةةا جهةةات مؤهرةةة ومسةةتق ) ( 

 .المخالفيا لرقانوا في مرحرة مبكر  ما الجراءات وطوا  الجراءات القانونية

 األطفا  الضحا ا والأهود عرى الجرائد  
توصةةي الرجنةةةة الدولةةة الطةةةرف شتقةةد د خةةةدمات طبيةةة واستأةةةا  ة وقانونيةةة مناسةةةبة  -40

شالسةةتما  إلةةى اا أ ضةة ومراعيةةة لسطفةةا  إلةةى األطفةةا  الضةةحا ا والأةةهود. وتوصةةي الرجنةةة
 شهود في أقصر فتر  زمنية ممكنة.و  نحا ا أطفا عرى مل تالقضا ا التي تأ
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البروتوةةةةو  الختيةةةا ي لتفاقيةةةة حقةةةوق الطفةةةل المتعرةةةق شةةةإجراء التصةةةد ق عرةةةى  -طاء
 تقد د البال ات 

توصي الرجنة الدولة الطرفب توخياا لز ةاد  تعز ةز إعمةا  حقةوق الطفةلب شالتصةد ق  -41
 عرى البروتوةو  الختيا ي لالتفاقية المتعرق شإجراء تقد د البال ات.

 التصد ق عرى الصكوك الدولية المتعرقة شحقوق النساا - اء 
لنظر شةا بفةي تعز ةز إعمةا  حقةوق الطفةل سةعياا لرمضةي بتوصي الرجنة الدولة الطةرف -42

وهةةي طرفةةاا فيهةةا شعةةدب  ليسةةت لتصةةد ق عرةةى الصةةكوك األساسةةية لحقةةوق النسةةاا التةةيفةةي ا
التفاقيةةة الدوليةةة و  التفاقيةةة الدوليةةة لحما ةةة حقةةوق جميةةت العمةةا  المهةةاجر ا وأفةةراد أسةةرهد

البروتوةو  الختيا ي المرحق شالعهد الدولي و  لحما ة جميت األشخاص ما الختفاء القسري
يةةا ي اللةةاني المرحةةق البروتوةةةو  الختو  الخةةاص شةةالحقوق القتصةةاد ة والجتماعيةةة واللقافيةةة

 شالعهةةةد الةةةدولي الخةةةاص شةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةيةب الهةةةادف إلةةةى إلغةةةاء عقوشةةةة العةةةدام
البروتوةةةو  و  البروتوةةةو  الختيةةا ي لتفاقيةةة القضةةاء عرةةى جميةةت أشةةكا  التمييةةز نةةد المةةرأ و 

الختيةةةةا ي لتفاقيةةةةة مناهضةةةةة التعةةةةذ س و يةةةةرو مةةةةا نةةةةروم المعامرةةةةة أو العقوشةةةةة القاسةةةةية 
 .البروتوةو  الختيا ي لتفاقية حقوق األشخاص روي العاقةو  الالإنسانية أو المهينة أو

 التعاوا مت الهيئات القريمية -ةاف 
توصةي الرجنةة الدولةة الطةةرف شالتعةاوا مةت لجنةة الخبةةراء األفر قيةة المعنيةة شحقةةوق  -43

 يرهةةا مةةا صةةكوك حقةةوق الطفةةل و فاهةةه التاشعةةة لالتحةةاد األفر قةةي شأةة ا تنفيةةذ التفاقيةةة و 
النسااب سواء في الدولة الطرف أو في  يرها ما الدو  األعضاء في التحاد األفر قي.

 التنفيذ والشالغ -خامساا  
 المتاشعة والنأر -ألف 

توصةةةةي الرجنةةةةة الدولةةةةة الطةةةةرف شاتخةةةةار جميةةةةت التةةةةداشير المالئمةةةةة لضةةةةماا تنفيةةةةذ  -44
وتوصي الرجنةة أ ضةاا الدولةة  الختامية تنفيذاا ةامالا.التوصيات الوا د  في هذو المالحظات 

 كتاشيةةةالطةةرف شنأةةر التقر ةةر الجةةامت لرتقةةا  ر الدو  ةةة اللالةة  والراشةةت والخةةامس والةةردود ال
 عرى قائمة القضا ا وهذو المالحظات الختامية عرى نطاق  واست شرغات البرد.
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 التقر ر المقبل -شاء 
لةى تقةد د تقر رهةا الجةامت لرتقر ةر ا الةدو  يا السةاد  تدعو الرجنةة الدولةة الطةرف إ -45

ب وتضةمينه معرومةات عةا متاشعةة هةذو المالحظةات 2022أ رو /سةبتمبر  1والساشت شحرةو  
 الخاصةة لتقد د التقا  ر و نبغي أا  كوا التقر ر ممتلالا لرمبادئ التوجيهية المنسقة الختامية.

 (CRC/C/58/Rev.3) 2014ةةانوا اللاني/ نةا ر   31فةي  شمعاهد  شعينهةا التةي اعتمةدتها الرجنةة
 (.16ب الفقةر  68/268ةرمة )انظر قرا  الجمعيةة العامةة   21 200 عدد ةرماته أّل  تجاوزو 

 إلةةى سةةياطرس عريةةهب المنصةةوص األقصةةى الحةةد المقةةدم التقر ةةر ةرمةةات عةةدد تجةةاوز وإا
 الطةرف الدولةة عرةى تعةذ  وإرا ه عمالا شةالقرا  السةالف الةذةر.حجم تقري  الطرف الدولة

 . المعاهد هيئة فيه تنظر ترجمته لكي نماا فال  مكا جد دب ما وتقد مه التقر ر مراجعة

تدعو الرجنة الدولة الطرف أ ضاا إلى تقد د وثيقة أساسية محدثةب ل  تجاوز عةدد   -46
فةةي  ةالمبينةةةرمةةةب وفقةةاا لمتطربةةات إعةةداد الوثيقةةة األساسةةية الموحةةد    42 400ةرماتهةةا 

المبادئ التوجيهية المنسقة لتقد د التقةا  ر شموجةس المعاهةدات الدوليةة لحقةوق النسةااب 
ووثةةائق خاصةةة شمعاهةةدات  موحةةد  المبةةادئ التوجيهيةةة لتقةةد د وثيقةةة أساسةةية فةةي رلةة شمةةا 

مةةةةةةا قةةةةةةرا  الجمعيةةةةةةة  16ب الفصةةةةةةل األو ( والفقةةةةةةر  HRI/GEN/2/Rev.6شعينهةةةةةةاب )انظةةةةةةر 
 .(68/268 العامة

    


