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 الطفل حقوق لجنة

 *ناورو من المقدم األولي التقرير بشأن الختامية المالحظات  

 مقدمة -أولا  
 يف( CRC/C/NRU/1) املقرررررررر ر  رررررررر  نرررررررر     األ يل الرررررررر     التق يرررررررر  يف اللجنرررررررر  نظرررررررر   -١

 املعقررررت  ن ،(CRC/C/SR.2134  CRC/C/SR.2135 الررررتي قتن انظرررر ) 2١35  2١34 جلسررررت   
 2١60 جلسرت   يف الت ل ر  اخلت   ر  املالحظر    اعتم   ،20١6 سبتمرب/أيلتل ١4  ١3 يت ي

  .20١6 سبتمرب/أيلتل 30 يف املعقت ة

 الطفر  حقرت  ح ل  ف م أ  ح الذ  األ يل  ق ي ه  الط ف ال  ل  بتق مي اللجن     حب -2
  فرر   رر  جرر   الررذ  البنرر   للحررتا   قرر ي ه  عرر  اللجنرر    عرر   .أفضرر  ف مرر    الطرر ف ال  لرر  يف

 . القط ع   املتع   الط ف ال  ل 

 أحرزته الذي والتقدم الطرف الدولة اتخذتها التي المتابعة تدابير -ثانياا  

 :إل    انضم     أ  الت ل   الصكتك على الط ف ال  ل  بتص يق اللجن    حب -3

  ؛20١١ ع ر يف امل أة، ض  التم  ز أشك ل مج   على القض   ا ف ق   (أ) 

  ؛20١2 ع ر يف اإلع ق ، ذ   األشخ ص حقت  ا ف ق   ( ) 

 أ  الق سررر   العقتبررر  أ  املع  لررر  ضررر     ررر   غررر   التعرررذيب  ك فحررر  ا ف ق ررر  (ج) 
 ؛20١2 ع ر يف امل  ن ، أ  الالإنس ن  

 . 20١3 ع ر يف التعذيب،  ن هض  ال ف ق   االخت     الرب  تكتل ( ) 
 :الت ل   التش يع   الت اب  ب عتم   اللجن     ّحب -4

__________ 

 (.20١6أيلتل/سبتمرب  30-١3اعتم هت  اللجن  يف    هت  الث لث   السبعن ) *
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 ؛20١6 لع ر   ف ه م األطف ل مح ي  ق نتن (أ) 

 ؛20١6 لع ر اجلن ي   ق نتن ( ) 

 ;20١5 لع ر( املع ل) التعل م ق نتن (ج) 

 . 200١5 لع ر املعلت     قن   ج ائم  ك فح  ق نتن ( ) 

  :الت ل    الس  س     املؤسس   الت اب  التق ي     اللجن    الحظ -5

 ؛20١5 ع ر يف اإلع ق ، بشأن التطن   الس  س  اعتم   (أ) 

 ؛20١5 ع ر يف الطف ، مح ي  خ     شعب  إنش   ( ) 

 ؛20١5-2009 للفرتة للشب   التطن   الس  س  اعتم   (ج) 

 .20١4 لع ر لن     القط ي  اجلنس ن   اخلط  اعتم   ( ) 

 والتوصيات الرئيسية القلق دواعي -ثالثاا  

 ((6)44و 42و 4 المواد) العامة التنفيذ تدابير -ألف 

 التشريعات  

 لضررم ن الق ئمرر  للقررتانن الشرر    االسررتع ا   رر  أجرر  املبذ لرر  برر جل ت  اللجنرر    حررب -6
 الطفررر  مح يررر  قررر نتن اعتمررر   إجي ب ررر  كخطرررتة   الحرررظ اال ف ق ررر ، أحكررر ر  ررر    تا  ت ررر  ا تث هلررر 
 اسرتنن ف إىل ال ا  ر  بر جل ت  أيضر       حرب. املقررتح األسر ة مح ير   قر نتن 20١6 ع ر يف   ف هه
ب   . التح ي   جه على ال ستت  يف الطف  حقت  لضم ن كتس ل  ال ستت   االستع ا  عمل  

 .اال ف ق      املتا    إىل حب ج   زال اليت    التش يع   هن ك بعض ألن ب لقلق أن اللجن   شع 

ــة تشــج  -٧ ــة القــوانين فــي التفاقيــة إدراج ضــمان علــ  الطــرف الدولــة اللجن  المحلي
 وتوصـــي. وأحكامهـــا التفاقيـــة مبـــاد  مـــ  تشـــريعاتها مواءمـــة أجـــل مـــن جهودهـــا ومواصـــلة
 :يلي بما الخصوص وجه عل  بالقيام الطرف الدولة اللجنة

  ات التشــريعات فــي المبينــة األحكــام أن لضــمان الالزمــة التــدابير اتخــا  (أ) 
 ؛2016 لعام ورفاهه الطفل حماية قانون م  متوائمة الصلة

 األولوية؛ سبيل عل  األسرة حماية لقانون النهائي بالعتماد اإلسراع ( ) 

ـــي  إجـــراء اعتمـــاد (ج)  ـــدة للتشـــريعات مـــا لتقي  الصـــعيد علـــ  المعتمـــدة الجدي
 الطفل؛ حقوق عل  تأثير من الوطني

 الدســــتوري الســــتعرا  عمليــــة اســــت ناف إلــــ  الراميــــة الخطــــوات اتخــــا  ( ) 
 .التحديد وجه عل الدستور  بموجب مكفولة الطفل حقوق تكون أن وضمان
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  الشاملة السياسة  

   الحرظ .الطفر  حقرت   مح ير  لتعزيرز شر  ل  س  سر  اعتمر   لع ر القلق اللجن  يس    -٨
 أ  التررر  يب إىل يفتقررر  ن الطفررر  مح يرر  خررر     شرررعب   رررت في أن إىل  شرر  الررريت التقررر  ي  بقلررق
 .  ف هه الطف  مح ي  جم ل يف اخلربة

 :يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي -9

ـــز شـــاملة سياســـة وضـــ  (أ)  ـــة لتعزي  تكـــون أن وضـــمان الطفـــل  حقـــوق وحماي
  والمالية؛ والتقنية البشرية الموارد من يكفي بما مدعومة

 بمـــن المعنيـــين  المصـــلحة أصـــحا  جميـــ  مـــ  مشـــاورات إجـــراء ضـــمان ( ) 
 تنفيذها؛ لفعالية بانتظام تقيي  وإجراء الطفل حماية سياسات وض  لدى األطفال  فيه 

 الشـــعبة إلـــ  والماليـــة والتقنيـــة البشـــرية المـــوارد مـــن يكفـــي مـــا تخصـــي  (ج) 
 الطفل؛ حماية بخدمات المعنية الجديدة

 وضـ  يشـمل بما الجتماعية  الرعاية قطاع قدرات لبناء استراتيجية وض  ( ) 
 في مجال رفاه والتطوير يتعلق بالتثقيف لها التابعة والُشعب الداخلية الشؤون لوزارة برنامج
 .وحمايته ورعايته الطفل

 التنسيق  

 علرى اال ف ق ر  بتنف رذ املتصل  األنشط  مج    نس ق كف ي  ع ر إزا  القلق اللجن  يس    -١0
 . احملل    التطن   القط ع   املستتي  

 المتصــلة األنشــطة جميــ  لتنســيق فعالــة بإنشــاء يليــة الطــرف الدولــة اللجنــة توصــي -١١
 المـوارد مـن يلـزم مـا وتـوفير والمحليـة  والوطنيـة القطاعيـة المسـتويات علـ  التفاقية بتنفيذ
 . والمالية والتقنية البشرية

 الموارد تخصي   

 أحكر ر  نف رذ علرى  رن  20١6-20١5 للفررتة امل زان ر  خمصصر   أن اللجنر   الحظ -١2
  ضررر  يشرررم  اعتمررر  ا ،  ررر  ختصررر    تضرررم  ال العمل ررر  ألن بررر لقلق  شرررع  لكن ررر  اال ف ق ررر ،
 يع شرتن الرذي   األطفر ل الصرل ، ذا   التكر ال  القط عر   يف لألطفر ل  عقب  نظم  ؤش ا 

 . هش  أ ض ع يف

 أجـل مـن العامـة بالميزنـة المتعلـق( 2016)19 رقـ  العـام اللجنـة تعليـق ضـوء في -١3
 :يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي الطفل  حقوق إعمال
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 اعتمـادات وترصد الطفل بحقوق خاصاا  منظوراا  تتضمن ميزنة عملية وض  (أ) 
 مؤشـــرات وضـــ   لـــ  فــي بمـــا الصـــلة   ات والوكـــالت القطاعــات فـــي لألطفـــال واضــحة
  تعقب؛ ونظام محددة

 المـوارد توزيـ  فـي والمسـاواة والفعاليـة الكفاية وتقيي  لرصد يليات إنشاء ( ) 
 التفاقية؛ لتنفيذ المخصصة

 خـــالل مـــن المشـــاركة علـــ  وتقـــوم بالشـــفافية تتســـ  ميزنـــة اعتمـــاد كفالـــة (ج) 
 فــي بمــا المناســب النحــو علــ  الســلطات ومســاءلة األطفــال  مــ  ســيما ول العــام  الحــوار
 المحلي؛ المستوى عل   ل 

ــة مــن األطفــال لحتياجــات شــامل تقيــي  إجــراء ( )   مــوارد وتخصــي  الميزاني
 التفاوتـات ومعالجة الجتماعية  للقطاعات المخصصة الميزانية وزيادة الميزانية  من كافية
 للتعلــي  المخصصــة العتمــادات وزيــادة الطفــل بحقــوق المتصــلة المؤشــرات أســا  علــ 

 .كافية مستويات الخصوص  إل  وجه عل  الجتماعية  والمساعدة

 البيانات جم   

 نررر  ة إىل أ   قررر  الب  نررر   جلمررر   ن ج ررر  آل ررر  إىل االفتقررر   ألن بررر لقلق اللجنررر   شرررع  -١4
 يف يع شرررتن الرررذي   األطفررر ل اإلع قررر  ذ   األطفررر ل سررر م   ال األطفررر ل، عررر  املصرررنف  الب  نررر  
 .  الالجنتن اللجت   لتمست  األطف ل هتم ش ح ال 

 التفاقيــة  لتنفيــذ العامــة التــدابير بشــأن( 2003)5 رقــ  العــام تعليقهــا ضــوء فــي -١5
 : يلي بما الطرف اللجنة الدولة توصي

 التفاقيــة  مجــالت جميـ  ليشــمل البيانــات جمـ  نظــام بتحســين اإلسـراع (أ) 
 واإلعاقــة الجــن  ونــوع الســن منهــا أمــور جملــة حســب مصــنفة البيانــات تكــون أن وضــمان
  والقتصادية؛ الجتماعية والخلفية القومي واألصل اإلثني والنتماء

 واسـتخدامها المعنيـة الـوزارات بين فيما والمؤشرات البيانات تبادل كفالة ( ) 
  لالتفاقية؛ الفعال التنفيذ بهدف والمشاري  والبرامج السياسات وتقيي  ورصد لصياغة

ـــوارد والمنهجـــي المفـــاهيمي اإلطـــار مراعـــاة (ج)   األمـــ  مفوضـــية تقريـــر فـــي ال
ـــون اإلنســـان لحقـــوق الســـامية المتحـــدة ـــل: اإلنســـان حقـــوق مؤشـــرات والمعن ـــا  دلي  للقي
 .ونشرها وجمعها اإلحصائية المعلومات تحديد لدى والتنفيذ

 المستقل الرصد  

 االسرتع ا  أينر   املق  ر  التتصر    الطر ف ال  ل  قبتل إجي ب   كخطتة اللجن   الحظ -١6
 املتعلقرر  للمبرر     فقرر    اإلنسرر ن حلقررت   طن رر   ؤسسرر  بإنشرر   20١5 عرر ر يف الشرر    الرر    
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 إ ك ن رر  ذلرر  يف  رر  ،(برر  ي   برر   ) اإلنسرر ن حقررت   مح يرر  لتعزيررز التطن رر  املؤسسرر     كررز
 آل ر   تجر   ال ال تر حىت  ق ر أ  حي ز مل ألنه ب لقلق  شع  أهن  ب  . املظ مل أ ن  كتب إنش  
 .الطف  حقت  ل ص  حم  ة

 دور بشــأن( 2002)2 رقــ  العــام تعليقهــا ضــوء فــي الطــرف الدولــة اللجنــة توصــي -١٧
 باتخــا  الطفــل  حقــوق وتعزيــز حمايــة مجــال فــي اإلنســان لحقــوق المســتقلة المؤسســات

 مــن شـكاوى تتلقــ  أن يمكنهـا اإلنســان حقـوق لرصــد مسـتقلة يليــة بإنشـاء لإلســراع تـدابير
 الضـحايا خصوصـية وتكفـل الطفـل  حساسـية تراعـي بطريقـة وتعالجها فيها وتحقق األطفال

ــة وتوصــي .الضــحايا لصــال  والتحقــق والمتابعــة الرصــد بأنشــطة وتضــطل  وحمــايته   اللجن
 .والمالية والتقنية البشرية الموارد من يكفي ما لآللية ُيخص  بأن أيضاا 

 والتدريب والتوعية النشر  

 إىل اال ف ق رررر ، جمررر ل يف   ررر  يب  تع ررر  بررر ا    ضررر  إجي ب ررر  كخطرررتة اللجنررر   الحرررظ -١٨
  شرع  اللجنر  أن ب ر . احملر كم يف الطفر  حقرت  بشرأن احمللي الس        تفق  تا   ض  ج نب
 أ ضرر ع يف يع شررتن الررذي  لألطفرر ل اال ف ق رر  بشررأن  التتع رر  الترر  يب  ررتف  كف يرر  لعرر ر برر لقلق
 هررذ  علررى احلصررتل يسررتط عتن ال الررذي   الالجنررتن، اللجررت   لتمسررت األطفرر ل سرر م   ال هشرر ،

 . اال ف ق   يف عل ه املنصتص النحت على حقتق م ي  كتن  ال املتا 

 :يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي -١9

 بشـــأن والمنهجـــي الكـــافي التـــدريب تـــوفير إلـــ  الراميـــة جهودهـــا تعـــزز أن (أ) 
 كــــالمو فين أجلهــــ   ومــــن األطفــــال مــــ  العاملــــة المهنيــــة الف ــــات لفائــــدة الطفــــل حقــــوق

 والمدرســين الصــحي الحقــل فــي والعــاملين والمحــامين والقضــاة القــوانين بإنفــا  المكلفــين
 مـا حسـب الف ـات  مـن وغيـره  والصـحفيين الجتمـاعيين والخصـائيين المـدار  ومديري
 ؛ الحاجة تقتضيه

 المنــاهج مســتويات جميــ  علــ  وأحكامهــا التفاقيــة مبــاد  تــدري  إدراج ( ) 
 واحترام التنوع؛ التسام  عل  التشديد م  المدرسية 

 المتعلقـــة المعلومـــات نشـــر فـــي األطفـــال لمشـــاركة خـــاص اهتمـــام إيـــالء (ج) 
 بحقوقه ؛

 مـــو في لفائـــدة الطفـــل حمايـــة بشـــأن عمـــل أدلـــة ووضـــ  التـــدريب تطـــوير ( ) 
 الطفل؛ رعاية شؤون

ـــ  اإلعـــالم وســـائ  تشـــجي  (ه)  ـــة ضـــمان عل  وإشـــرا  الطفـــل بحقـــوق التوعي
 البرامج؛ وض  في الضعفاء األطفال
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 فـي وأحكامهـا ومبادئهـا بالتفاقيـة الـوعي زيـادة إلـ  الراميـة جهودهـا تعزيز ( ) 
ـــ  ـــد  أنحـــاء جمي ـــق بالتعـــاون البل ـــة غيـــر المنظمـــات مـــ  الوثي  المعنيـــة والجهـــات الحكومي
 .األخرى

 المدني المجتم   

  الصررحف ن ال  ل رر  املرر ي اجملتمرر   نظمرر   قرر  ة  ق  رر   رر  شرر ي  قلررق اللجنرر  يسرر    -20
 األطفرررر ل حرررر ال   ع جلرررر  يتعلررررق ف مرررر  سرررر م   ال الطفرررر ، حقررررت  بشررررأن البحررررت  إجرررر ا  علررررى

 أيضر    بر لقلق اللجن    شع . طلب   اللجت  اإلقل مي ملع جل  امل كز يف  الالجنن اللجت   لتمسي
 غرر  ال سررتر  ألن للت  يرر ،  ع ضرر  قرر  ال  ل رر  املنظمرر   بعررض أن إىل  شرر  الرريت التقرر  ي  إزا 

 ا  فع  ق  الصحف ن زي  ة أج      أش ة على احلصتل طلب على املف  ض  لالسرت ا  الق بل 
 .  ال  ٨ 000 إىل أ  يكي   ال  200   

  :يلي بما القيام عل  الطرف الدولة اللجنة تحث -2١

 حقـوق عن المدافعين بعمل قانوناا  لالعتراف وعملية فورية خطوات اتخا  (أ) 
 األطفال؛

 غيـر والمنظمـات الدوليـة المنظمـات مـ  والتعـاون الثقـة تسودها بي ة تهي ة ( ) 
 والصحفيين؛ المحلية الحكومية

 السياســـات وتقيـــي  ورصــد وتنفيـــذ تخطــي  فـــي المــدني المجتمـــ  إشــرا  (ج) 
  وو األطفــال ســيما ول األطفــال  بحقــوق يتعلــق فيمــا المحــرز والتقــدم والبــرامج والخطــ 
 .والالج ين اللجوء ملتمسي األطفال مثل تهميش  حالة في يعيشون والذين اإلعاقة

 (12و 6و 3و 2 المواد) العامة المباد  -باء 

 التمييز عدم  

 أ رت  مجلر  أسر   علرى التم  ز ع ر على ين  الط ف ال  ل   ستت  أن اللجن   الحظ -22
 ضر  التم  رز اسرتم ا  إزا  القلرق ببر ل   شرع  لكن ر  الس  سري،  ال أ  املنشأ  ك ن أ  الع    ن  

 امل ر   على ب حلصتل يتعلق ف م  س م   ال اجمل ال ، مج   يف  الالجنن اللجت   لتمسي األطف ل
 األطفر ل أن بقلرق اللجنر    الحرظ. الالئرق  السرك  الصرح    ال ع ير   التعلر م الصحي  الص ف

 .امل  س   الب ن  يف س م  ال التم  ز، أيض    يتاج تن اإلع ق  ذ  

 لتنفيـــذ العامـــة بالتـــدابير المتعلـــق( 2003)5 رقـــ  العـــام اللجنـــة تعليـــق ضـــوء فـــي -23
 :يلي ما عل  الطرف الدولة اللجنة تحث الطفل  حقوق اتفاقية

 أســا  علــ  التمييــز إلــ  اإلشــارة لتشــمل الدســتور مــن 3 المــادة تعــديل (أ) 
 التفاقية؛ من 2 المادة م  تمشياا  يخر  وض  أي أو الجنسية
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 التمييــز  تحظــر التــي الصــلة  ات القائمــة للقــوانين الكامــل التنفيــذ ضــمان ( ) 
 المواقـــف معالجـــة إلـــ  الراميـــة العامـــة التثقيفيـــة الحمـــالت تعزيـــز طريـــق عـــن  لـــ  فـــي بمـــا

  اإلعاقة؛  وي واألطفال اللجوء وملتمسي الالج ين األطفال تجاه السلبية الجتماعية

 الصـــحي والصـــرف والميـــاه الغـــذاء علـــ  األطفـــال جميـــ  حصـــول ضـــمان (ج) 
 والسكن؛ المالئمة الصحية والرعاية الجيد والتعلي 

 أجـــل مـــن الطفـــل حمايـــة خـــدمات شـــعبة ضـــمن محـــددة يليـــة اســـتحدا  ( ) 
 اللجـوء ملتمسـي لألطفـال خـاص اهتمـام إيـالء م  األطفال  ضد التمييز لحالت التصدي

 .الغر  لهذا والمالية والتقنية البشرية الموارد من يكفي ما توافر وضمان والالج ين 

 الفضل  الطفل مصال   

 للطفر ، الفضرلى املصر ح  بر أ  ر عم ن     يف الق نتن جم ال  بعض أن اللجن   الحظ -24
  جره علرى اللجنر    عر  . احلق هذا  كف  ش  ل  ضم ن    جت  لع ر أسف   ع   ع   لكن  

  لتمسرري األطفرر ل قبلرر  الطرر ف ال  لرر  بررأن  ف رر  الرريت التقرر  ي  إزا  العم ررق قلق رر  عرر  اخلصررتص
 . االعتب   يف الفضلى الطف   ص ح أخذ   ن أسرتال       الالجنن اللجت 

 يـول  أن فـي الطفـل بحـق المتعلـق( 2013)14 رقـ  العام اللجنة تعليق ضوء في -25
 :يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي الفضل   لمصالحه األول العتبار

 أصــحا  مــن المعنيــين األشــخاص جميــ  لتوجيــه ومعــايير إجــراءات وضــ  (أ) 
 األهمية المصال  هذه وإيالء المجالت جمي  في الفضل  الطفل مصال  لتحديد السلطة
 ؛األول العتبار بوصفها الواجبة

 األول العتبـــــار إيـــــالء فـــــي الطفـــــل حـــــق أن لضـــــمان جهودهـــــا مضـــــاعفة ( ) 
 والقـــرارات اإلجـــراءات فـــي ُأدرج قـــد ومتســـقة مناســـبة بطريقـــة وإعمالـــه الفضـــل  لمصـــالحه
 تخـ  التـي والمشـاري  والبـرامج السياسات جمي  وفي كافةا  والقضائية واإلدارية التشريعية
 فيه . وتؤثر األطفال

  والنماء والبقاء الحياة في الحق  

  نررذ  األطفرر ل ال ضرر   ف رر    عرر ل يف العرر ر ب الخنفرر   إجيرر ي كتطررت  اللجنرر    حررب -26
 ب لنسرب  اخل  سر  سر    ن األطف ل  ف     ع ل ا  ف ع إزا  ب لقلق  شع  أهن  ب  . ١990 ع ر
 الريت التقر  ي  إزا  أيضر    القلرق اللجنر   يسر   . نر     يف األصرل   الشرعت   أطف ل الن    ين لغ 
 نت جر  بنم ئ م   تعلق ب ن   كب ة خم ط  يتاج تن  الالجنن اللجت   لتمسي األطف ل بأن  ف  

. اللجرت  طلبر   ملع جلر  اإلقل مري امل كرز يف ح ر هتم هتر      ف يف  ض ق   طب  أ  ك  يف البق  
 ، بر ن     عقل ر    ب ألطفر ل يضر  الظر  ف هرذ  يف طتيلر  فررتا  البقر   ألن كرذل  القلرق  يس   ه 
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 أشرررك ل  مم  سررر  االنتحررر   حم  لررر  علرررى ع  ررر    ١١ أعمررر  هم  تجررر  ز ال أطفررر ل إقررر ار إىل  أ  
 .النف  إيذا     أخ  

 :يلي بما القيام عل  الطرف الدولة اللجنة تحث -2٧

 األكثــر األســر حصــول لضــمان المبذولــة الجهــود تعزيــز فــي فــوراا  الشــروع (أ) 
 السـكان وأسـر النـاورويين غيـر أسـر سـيما ول والتغذيـة  الكافية الصحية الرعاية عل  ضعفاا 

 والالج ين؛ اللجوء ملتمسي أسر وكذل  ناورو  في األصليين

 مواتيـة والالج ـين اللجـوء ملتمسـي األطفال أوضاع جمي  تكون أن كفالة ( ) 
 ؛وعقلياا  بدنياا  نمائه  لسالمة

 طلبــات لمعالجــة اإلقليمــي المركــز فــي العــاملين المــو فين حصــول كفالــة (ج) 
 والمعرضـين خـاص بوجـه الضـعفاء األطفـال تحديـد أجـل مـن الكـافي التـدريب علـ  اللجوء

 إلــ  تحديــدها عنــد الحــالت إرســال يضــمن نظــام ووضــ  الــنف   إيــذاء ممارســة لحتمــال
 .ومتابعتها المالئمة الجهات

 الطفل يراء احترام  

 يتعلرق ف مر  الطفر  مح ير  خلر     اجل ي ة الشعب  يف اإلجي ب   التطت ا  اللجن   الحظ -2٨
 الرت  برررر   اخت رررر   عنرررر  احلسررررب ن يف  تضرررر  املع  لرررر  سرررر  ةإ ضررررح ي  األطفرررر ل آ ا  أن بضررررم ن
 سر م  ال الثق ف ر ،  املتاقر  عر ر، بشرك  التقل  ير  املم  سر   ألن بر لقلق  شرع  لكن  . املع ش  

 األطفر ل حلرق الك  ر  اإلعمر ل  عرت   القضر ئ  ، االجتم ع ر   السر  ق    امل ا   األس ة  اخ 
 .حب ي  آ ائ م ع  التعب  يف

 الســتماع فــي الطفــل حــق بشــأن( 2009)12 رقــ  العــام اللجنــة تعليــق ضــوء فــي -29
 فـي الواجـب العتبـار األطفـال يراء إيـالء تكفل أن عل  الطرف الدولة اللجنة تشج  إليه 

 بهــ   المتعلقــة اإلداريــة وغيــر اإلداريــة العمليــات جميــ  وفــي والمحــاك  والمــدار  األســرة
ــادة المــدار  فــي محــددة تعليميــة أنشــطة تنظــي  تشــمل أمــور جملــة خــالل مــن و لــ   وزي
ـــة وتشـــج . العـــام الـــوعي ـــة اللجن ـــين مـــ  بالتعـــاون العمـــل علـــ  أيضـــاا  الطـــرف الدول  المهني

 السياســات فـي التــأثير مـن األطفــال تمكـن هادفــة مجـالت إيجــاد تعزيـز أجــل مـن المعنيـين
 .العامة

 (39و( أ)37و 34و( 2)28و( 3)24و 19 المواد) األطفال ضد العنف -جي  

 العنف أشكال جمي  من الطفل حماية  

 الطفرر ، حلم يرر  نظرر ر  ضرر  أجرر   رر  الطرر ف ال  لرر   بررذهل  الرريت اجل ررت  اللجنرر   الحررظ -30
   ع يترررره الطفرررر  مح يرررر   قرررر نتن الطفرررر ، مح يرررر  خلرررر     اجل يرررر ة الشررررعب  خررررالل  رررر  سرررر م   ال
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   ررتف  األسرر   للعنرر  التصرر   أجرر   ر  احلرر ال  إل ا ة  تك  رر  منررتذج  إنشرر   ،20١6 لعر ر
 :يلي    إزا  عم ق قلق اللجن  يس    احمل ز، التق ر هذا    ال غم  على. الطف  مح ي 

 ضر  اجلنسي العن  ا ع  ا  يف التحق ق على ن     يف الش ط  ق  ة حم   ي  (أ) 
 األطف ل؛

 إىل   فتقررر  اجلررررب، ضرررم ن    رررتف  ال األخررر    اإلجررر ا ا  التحق رررق إجررر ا ا  ( ) 
  األطف ل؛ ين سب هن 

 كف ير   عر ر املعن ر ، التكر ال  بن ف م  املعلت      ب  ل التع  ن كف ي  ع ر (ج) 
 الشك   ؛  ت بع 

  اجلنسري  النفسري اجلسر   االعتر ا  ذلر  يف  ر   امل  نر ، الالإنس ن   املع  ل  ( ) 
 يتضر   ثلمر  اللجرت ، طلبر   ملع جل  اإلقل مي امل كز يف  الالجنن اللجت   لتمسي األطف ل ض 
  االعتر ا  التختير  مم  س  ع   ق  ي       ع  فضال   ال ن  ، األ ن   العم   ع ي  استع ا    

 يف الالجنررن  سررتتطن   يف  عرر ش الرريت األسرر  ضرر  العنرر   م  سرر   الت  يرر   اإليررذا  اجلنسرري
 لألطف ل؛ النفس   الصح  على سلب    يؤي  مم  اجلزي ة، أحن   مج  

  ر  عر نتا الذي  لألطف ل  العقلي الب ي التع يف جم ل يف املس ع ة إىل االفتق   (ه) 
  ر  ف يف طتيلر  لفررتا  العر ش عر  نر جم أير   ر  ذل   ال     ن    ، إىل  صتهلم قب  ص   
 الررررنف  إيررررذا   مم  سرررر  ح قرررر    االنتحرررر   حمرررر  ال   رررر  الع يرررر  إىل أ   ممرررر  ب الحتجرررر ز، شررررب   

 .  االكتن  

 عــدم فــي الطفــل حــق بشــأن( 2011)13 رقــ  العــام اللجنــة تعليــق إلــ  باإلشــارة -3١
 المستدامة  التنمية أهداف من 2-16 الغاية وإل  العنف  أشكال من شكل ألي التعر 
 والتعــذيب العنــف أشــكال وجميــ  والتجــار والســتغالل المعاملــة إســاءة بإنهــاء يتعلــق فيمــا
 :يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي األطفال  لها يتعر  التي

 العنـــف أشـــكال جميـــ  مـــن األطفـــال حمايـــة لضـــمان فوريـــة تـــدابير اتخـــا  (أ) 
 الجنسي؛ العتداء  ل  في بما والعتداء 

ـــرامج تـــوفير ضـــمان ( )   المعاملـــة  ســـوء ضـــحايا لألطفـــال والتأهيـــل الرعايـــة ب
 اإليذاء؛ من نوع ألي تعرضه  تكرار تجنب وضمان

 جميـــ  لفائــدة األطفــال ضــد العنـــف بشــأن إلزاميــة تــدريب دورات تنظــي  (ج) 
 فـي العـاملين للمهنيـين إلزاميـاا  األطفـال معاملة إساءة عن اإلبالغ وجعل المعنيين  المهنيين
  الصلة؛  ات القطاعات
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  ات الــــوزارات بــــين البيانــــات وتبــــادل والتنســــيق التعــــاون كفــــاءة ضــــمان ( ) 
 ضـد بـالعنف يتعلـق فيمـا السائدة المواقف لتغيير كوسيلة عامة توعية حملة وتنظي  الصلة 

 المجال؛ هذا في التسام  عدم نحو قدماا  والمضي األطفال 

 إسـاءة ادعـاءات جميـ  في مستقل بشكل للتحقيق فورية إجراءات اتخا  (ه) 
 وضــمان والالج ــين  اللجــوء ملتمســي األطفــال ضــد الجنســي والعتــداء واإليــذاء المعاملــة
 والســـلطات الشـــرطة قـــدرات وتعزيـــز للطفـــل ومالئمـــة يمنـــة شـــكاوى عمليـــة إلـــ  وصـــوله 
 ضـد العنف حالت في سليمة بصورة التحقيق من التأكد بغية التحقيق مجال في القضائية
 الجناة؛ ومعاقبة األطفال

 الــذين األطفــال حــالت فــي المتخصصــين المــو فين وعــدد قــدرات زيــادة ( ) 
ـــق مشـــاكل مـــن يعـــانون ـــة بالصـــحة تتعل  اللجـــوء ملتمســـي األطفـــال حصـــول لضـــمان العقلي

 مســائل مــن وغيرهــا النفســية الصــدمات لمعالجــة والمالئــ  الكاملــة الــدع  علــ  والالج ــين
 منها؛ يعانون التي العقلية الصحة

( اليونيسيف) للطفولة المتحدة األم  منظمة من التقنية المساعدة التما  (ز) 
 المذكورة للمشكالت أجل التصدي من الالج ين لشؤون السامية المتحدة األم  ومفوضية
 .أعاله

 واإلهمال اإليذاء  

 :يلي    إزا  ب ل  قلق اللجن  يس    -32

  ر  امل ئر  يف 30 حرتايل أن إىل  ش  اليت الط ف ال  ل     املق    املعلت    (أ) 
 عش ة؛ اخل  س  س  قب  جنسي العت ا   ع ض  الفت   

 كثر ا    قر  األخر   اجلنسر    االعتر ا ا  االغتصر   قض ي  يف عقتب   ف   ( ) 
 التش يع  ؛ يف عل    املنصتص للعقتب  األقصى احل  ع 

 له؛ املع ضن أ  العن  ضح ي  األطف ل ح ال  ملع جل   نس ق آل     جت  ع ر (ج) 

  عل  م؛ املعت   لألطف ل املشت ة  خ     اإليتا      كف ي  ع ر ( ) 

  سرررأل  أنررره علرررى األسررر ة  اخررر  اإليررذا   صرررت  الررريت السررر ئ ة اجملتمع ررر  املتاقرر  (ه) 
 . أس ي  أ  خ ص 

 :يلي بما القيام عل  الطرف الدولة اللجنة تحث -33

 ضــد الجنســي العتــداء حــالت جميــ  فــي األولويــة ســبيل علــ  التحقيــق (أ) 
 العدالة؛ إل  السرعة وجه عل  األفعال هذه مرتكبي تقدي  وضمان األطفال 
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 ضـــد المنزلـــي العنـــف حـــالت جميـــ  بشـــأن وطنيـــة بيانـــات قاعـــدة وضـــ  ( ) 
  وطبيعته؛ وأسبابه العنف هذا انتشار لمدى شامل تقيي  وإجراء األطفال 

 شـعبة إلـ  والماليـة والتقنيـة البشـرية الموارد من يكفي ما تخصي  ضمان (ج) 
 الجذريـة األسـبا  لمعالجـة األجـل طويلـة بـرامج تنفيـذ مـن لتمكينها الطفل حماية خدمات
  واإليذاء؛ للعنف

 األطفال وإيذاء المنزلي العنف من  إل  الرامية المجتمعية البرامج تشجي  ( ) 
 والمتطــوعين الســابقين الضــحايا إشــرا  منهــا بطــرق المشــاكل لهــذه والتصــدي وإهمــاله  

 التدريب؛ مجال في ودعمه  المحلي المجتم  وأفراد

 أجـل مـن األطفـال  بمشـاركة حمـالت وتنظـي  وتثقيـف توعيـة بـرامج وض  (ه) 
 األطفال.  إيذاء ومكافحة لمن  شاملة استراتيجية وض 

 البدني العقا   

 20١١ لعرررررر ر التعلررررر م قررررر نتن يف الرررررتا  ة األحكررررر ر إجي ب ررررر  كخطرررررتة اللجنررررر   الحرررررظ -34
 امل ا   يف الب ن   العقتب  حتظ  اليت( 33 امل  ة) 2009 لع ر اإلصالح     ق نتن( 3٧ امل  ة)

 :يلي    إزا  ب لقلق  شع  لكن   العق ب  ،  املؤسس  

  قبتلرر  الب ن رر  العقتبرر   ررزال ال األخرر ة، الق نتن رر  اإلصررالح    رر  الرر غم علررى (أ) 
ظ   مل األطف ل لتأ يب كتس ل  اجملتم  يف  اس  نط   على  ال ع ي    ؤسس   املنزل يف مت      حتح

 الن   ي ؛ ال ع ي     افق الب يل 

 العق ب رر ،  املؤسسرر   املرر ا   يف العقتبرر  هلررذ  الصرر ي  احلظرر   رر  الرر غم علررى ( ) 
   افررررق شررررب    أ رررر ك  يف يع شررررتن الررررذي  األطفرررر ل جترررر   مم  سررررت   ب سررررتم ا   ررررتحي  قرررر  ي  مثرررر 

 اللجت ؛ طلب   ملع جل  اإلقل مي امل كز ذل  يف    االحتج ز،

 اجلررررر ائم قررررر نتن  ررررر  ٧٨ املررررر  ة سررررر م   ال الق نتن ررررر ، األحكررررر ر بعرررررض هنررررر ك (ج) 
 .الطف   نشن  يف الب ن   العقتب  استخ ار  رب  أهن  على  حف م ق  اليت ،20١6 لع ر

 مـن الحمايـة فـي الطفـل حـق بشـأن( 2006)8 رقـ  العـام اللجنـة تعليـق ضـوء فـي -35
 الطـرف الدولـة اللجنـة تحـث المهينة  أو القاسية العقوبة ضرو  من وغيرها البدنية العقوبة
 :يلي ما عل 

  الظروف؛ جمي  في البدني العقا  حظر (أ) 

 الجـرائ  قـانون مـن 78 المـادة سـيما ول التشـريعية  األحكـام جمي  إلغاء ( ) 
 الطفل؛ تنش ة في البدنية العقوبة لستخدام ُمبررة تعتبر أن يمكن التي  2016 لعام

  وإنفا ه؛ البدنية العقوبة لحظر الفعال الرصد ضمان (ج) 



CRC/C/NRU/CO/1 

GE.16-18832 12 

 األطفـــــال لتنشــــ ة العنــــف مـــــن خاليــــة وتشــــاركية إيجابيـــــة أشــــكال تعزيــــز ( ) 
  الوعي؛ إل كاء حمالت تنظي  خالل من و ل  وتأديبه  

 .المختصة والقضائية اإلدارية السلطات أمام الجناة مثول ضمان (ه) 

ــة األســرية البي ــة -دال   21-20و( 2و 1)18و 11-9و 5 المــواد) البديلــة والرعاي
 ((4)27و 25و

 األسرية البي ة من المحرومون األطفال  

 نرر    ، يق فرر   رر  يتجررزأ ال ا  جررز   شررك  الرريت لألطفرر ل األق برر   علررى  ع يرر  اللجنرر   ثرري -36
  ر  الب يلر  ال ع ير  يف املرت عن األطفر ل     ف ح ل   ص  كف ي  ع ر إزا  ب لقلق  شع  لكن  
 .  املمت ة األس ة    أف ا 

 لألطفـال البديلـة للرعايـة التوجيهيـة المبـاد  إلـ  الطـرف الدولـة انتباه اللجنة توّجه -3٧
  :يلي بما وتوصيها  (64/142 العامة الجمعية قرار انظر مرفق)

 رعايـــة نظـــام وإنشـــاء لألطفـــال األســرية الرعايـــة لرصـــد قـــانوني إطـــار وضــ  (أ) 
  أسره ؛ م  البقاء يمكنه  ل الذين لألطفال بديلة

 الرعايـــة ومقـــدمي لألســـر الـــدع  وتقـــدي  الالزمـــة الخـــدمات جميـــ  تـــوفير ( ) 
  البديلة؛ األسرية

ــة أشــكال لجميــ  جــودة معــايير وضــ  (ج)   يراء ووضــ  المتاحــة البديلــة الرعاي
ـــار فـــي األطفـــال ـــدى العتب ـــات بشـــأن قـــرار أي اتخـــا  ل ـــة ترتيب ـــة الرعاي  األســـرة مـــ  البديل
  الممتدة؛

 البديلـة الرعايـة فـي األطفـال إيـداع لظـروف دوري اسـتعرا  إجراء ضمان ( ) 
 لإلبــالغ قنــوات تــوفير منهــا بطــرق لهــ   المقدمــة الرعايــة نوعيــة ورصــد الممتــدة األســرة مـ 

  األطفال؛ معاملة سوء ومعالجة والرصد

 الرســمي غيــر التبنــي نظــام رصــد علــ  القــدرة وتعزيــز تــدخل يليــات إنشــاء (ه) 
 الممتدة؛ األسرة داخل

 يكــون عنــدما أخيــر كتــدبير إل والــديه  عــن األطفــال فصــل عــدم ضــمان ( ) 
 .رفاهه  أو لحمايته  ضرورياا  يكون وعندما الفضل  مصلحته  تحقيق سبيل في  ل 

  التبني  

 9 البر   20١5  ر يت/أير   يف ألغر  الطر ف ال  لر  أن إجي ب   كخطتة اللجن   الحظ -3٨
 لكن رر  النرر    ين، غرر  ِقبرر   رر  التبرري حيظرر  كرر ن الررذ  ،١965 لعرر ر األطفرر ل  برري قرر نتن  رر 
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 املت حررر   اآلل رر   الترر خ   آل رر   التسررج   نطرر   عرر   علت رر    ررتف  عرر ر إزا  برر لقلق  شررع 
 .ال مسي التبي بنظ ر يتعلق ف م 

 : يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي -39

 نطـاق فهـ  بغيـة بالتبني المتعلقة البيانات جم  وتعزيز وطنية دراسة إجراء (أ) 
 المناسبة؛ والتدابير السياسات واعتماد الممارسة

 التبني؛ حالت ورصد وتنظي  لتسجيل يليات إنشاء ( ) 

 فـي والتعـاون الطفـل حمايـة بشـأن لهـاي اتفاقيـة علـ  التصديق في النظر (ج) 
 .الدولي الصعيد عل  التبني مجال

 24و 23و( 3)18و 6 المــواد) والرعايــة األساســية الصــحة وخــدمات اإلعاقــة -هاء 
 (33و( 3-1)27و 26و

 اإلعاقة  وو األطفال  

 :يلي    إزا  ب لقلق  شع  لكن   الص  ، هذا يف الط ف ال  ل  ج ت  اللجن   الحظ -40

 اإلع قرر  ذ   لألشررخ ص اخلرر      ررتف  بشررأن صرر ي  قرر نتي حكررم يتجرر  ال (أ) 
 اخل    ؛  ق مي  ن طق  مج   الع     األ  ك  املب ي إىل  صتهلم أ 

 غرررر  االجتم ع رررر  -  النفسرررر   الذهن رررر  اإلع قرررر  ذ   األطفرررر ل إ  رررر ج زال  رررر  ( ) 
  الصرح  النطرق املتخصصرتن يف جمر ال  ذلر  يف  ر  املر  بن، األخص ئ ن نق  بسبب    

  األ  ا  النفس  ؛ العقل  

 الطفررررر   صررررر ح   اعررررر ة    ن اجملتمع ررررر ، املتاقررررر  بسررررربب اآلبررررر  ، يقررررر   قررررر  (ج) 
 عررر  أسرررف  ممررر  للجم ررر ، الشررر    التعلررر م  ررر ا   اإلع قررر  ذ   األطفررر ل احلررر   عررر ر الفضرررلى،

 .املعتقن  أه     كز اإلع ق  ذ   األطف ل أغلب   التح  

 حقوق بشأن( 2006)9 رق  العام تعليقها ضوء في الطرف  الدولة اللجنة تحث -4١
 اإلعاقـة مسـألة إزاء اإلنسـان حقـوق عل  قائماا  نهجاا  تعتمد أن عل  اإلعاقة   وي األطفال
 الطـــرف الدولـــة اللجنـــة وتحـــثّ . اإلعاقـــة  وي األطفـــال إلدمـــاج شـــاملة اســـتراتيجية وتضـــ 
 :يلي ما عل  كذل 

 علـ  اإلعاقـة   وي األشـخاص جميـ  وصـول لضـمان قـانوني حك  وض  (أ) 
 الخدمات؛ تقدي  أماكن وجمي  العامة واألماكن المباني إل  اآلخرين  م  المساواة قدم

  وي األطفـــال إدمـــاج تيســـير أجـــل مـــن المتخـــذة للتـــدابير األولويـــة إيـــالء ( ) 
 الجتماعيـة - والنفسـية العقليـة اإلعاقـة  وو األطفـال فـيه  بمـن شامل  نحو عل  اإلعاقة
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 وتـــوفير المجتمعيـــة والرعايـــة الترفيهيـــة األنشـــطة مثـــل العامـــة  الحيـــاة مجـــالت جميـــ  فـــي
 ؛ معقولة تيسيرية ترتيبات م  الجتماعي السكن

  وو األطفـــال فـــيه  بمـــن اإلعاقـــة   وي األطفـــال جميـــ  حصـــول ضـــمان (ج) 
 فــي الشــامل التعلــي  علــ  الحصــول فــي علــ  الحــق الجتماعيــة  والنفســية الذهنيــة اإلعاقــة

 فــي المســاعدة تــوافر وضــمان اآلبــاء موافقــة إلــ  الحاجــة دون المســتقلة العاديــة المــدار 
 ؛ مؤهلين أشخاص ِقبل من العادية المدار 

 التي المتكاملة للفصول وتخصيصه  متخصصين ومهنيين معلمين تدريب ( ) 
 الـــتعل   فـــي صـــعوبات مـــن يعـــانون الـــذين لألطفـــال الواجبـــة والعنايـــة الفـــردي الـــدع  تقـــدم

 اإلعاقـة  وي للعمـل مـ  األطفـال المؤهلين والمهنيين النطق أخصائيي في النق  ومعالجة
 الجتماعية؛ والنفسية الذهنية

 دراســـات وإجـــراء اإلعاقـــة  وي باألطفـــال المتعلقـــة البيانـــات جمـــ  تعزيـــز (ه) 
 القائمة؛ والسياسات والقوانين التفاقية تنفيذ فعالية عن وتحليالت

 والتحامـــل اإلعاقــة  وي األطفــال وصــ  لمكافحـــة توعيــة حمــالت تنظــي  ( ) 
 .ضده 

  الصحية والخدمات الصحة  

 :يلي    إزا  ب لقلق اللجن   شع  -42

  جرت   عر ر  األ  ر  ، الرتال ة ح يثي لألطف ل الفت ي  ال ع ي   تاف  حم   ي  (أ) 
 املنزل  ؛ الزي  ا  س  س 

 ال ا  رر   الررربا   الس  سرر   لتنف رذ اإلنسرر ن حقررت  علررى قر ئم هنرر   جررت  عر ر ( ) 
   ن لألطفرر ل ب لنسررب  عل  رر   القضرر    ن رر  التق يرر  ميكرر  الرريت  األ رر ا  التف رر    رر  احلرر  إىل

 اخل  س ؛

مم  سرر   انتشرر   إىل يررؤ   الررذ  األ رر  الطب ع رر ، لل ضرر ع  س  سرر   جررت  عرر ر (ج) 
 ب لقن ن ؛ اإل ض ع

 صررح  علررى أيرر   رر  ذلرر  علررى يرت ررب   رر  األطفرر ل ب انرر   سررتتي   ا  فرر ع ( ) 
 الطف ؛

 الررذي   الالجنررن اللجررت   لتمسرري لألطفرر ل املت حرر  الصررح   اخلرر     انعرر ار (ه) 
 أن إىل  نظر ا   صرح  ،  غر   كتظر  أ ر ك  يف العر ش نت جر   ز نر  برأ  ا   ن م كث  ن أص ب
 أ   ررتف  ال اللجررت  طلبرر   ملع جلرر  اإلقل مرري امل كررز يف الطب رر  للخرر     املق  رر  ال ئ سرر  اجل رر  
 .أطف ل طب ب
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 بأعل  التمت  في الطفل حق بشأن( 2013)15 رق  العام اللجنة تعليق ضوء في -43
 المسـتدامة التنمية أهداف من 1-3 الغاية مالحظة وم  الصحة  من بلوغه يمكن مستوى
 المواليـــد وفيـــات علـــ  القضـــاء بشـــأن 2-3 والغايـــة النفاســـية  للوفيـــات حـــد وضـــ  بشـــأن

 :يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي تفاديها  يمكن التي الخامسة سن دون واألطفال

 بعــد المالئمــة الرعايــة تــوفير لضــمان كافيــة وماليــة بشــرية مــوارد تخصــي  (أ) 
 المنزلية؛ الزيارات إلجراء صحيين مو فين وتعيين والمواليد لألمهات الولدة

 لحقـوق السـامية المفوضـية وضـعتها التـي التقنيـة اإلرشادات وتطبيق تنفيذ ( ) 
 الراميـة والبـرامج السياسـات تنفيـذ فـي اإلنسان حقوق عل  قائ  نهج تطبيق بشأن اإلنسان

 ســن دون األطفــال فــي أوســا  منهــا الوقايــة يمكــن التــي واألمــرا  الوفيــات مــن الحــد إلــ 
 ؛(A/HRC/27/31) عليها والقضاء الخامسة

 برنــامج ووضــ  األم  لــبن بــدائل لتســويق الدوليــة للمدونــة الكامــل التنفيــذ (ج) 
 دعـ  وينبغـي. الشـاملة الحمـالت خـالل مـن الطبيعيـة الرضـاعة ودع  وتعزيز للحماية وطني

 والعيــادات المستشــفيات فــي المشــورة هياكــل خــالل مــن المناســب النحــو علــ  األمهــات
 أنحــاء جميـ  فـي للرضــ  المالئمـة المستشـفيات مبـادرة تنفيــذ وينبغـي المحلـي  والمجتمـ 

 البلد؛

 المعيشــية  األســر فــي التغذيــة مســتويات لتقيــي  استقصــائية دراســة إجــراء ( ) 
 المسـتهلكة الكميـات كفايـة ومـدى الخامسـة سـن دون واألطفـال المواليـد تغذيـة سيما ول
  الدقيقة؛ والمغذيات الفيتامينات من

ـــوافر لضـــمان سياســـات وضـــ  (ه)  ـــارات ت ـــة خي ـــة بأســـعار صـــحية غذائي  معقول
 لألطفال؛ الصحي األكل فوائد تعزيز أجل من التوعية حمالت وتعزيز

ــــوافر ضــــمان ( )  ــــادل الوصــــول وجــــودة ت ــــ  الع ــــة خــــدمات الصــــحة إل  األولي
 محرومـــة ف ـــات إلـــ  المنتمـــون ســـيما ول األطفـــال  لجميـــ  األســـنان ورعايـــة والمتخصصـــة

  وو واألطفــــال والالج ــــون اللجــــوء ملتمســــو األطفــــال فــــيه  بمــــن  واقتصــــادياا  اجتماعيــــاا 
 اإلعاقة؛

 لألطفـال العامـة الصـحة لرصد مناسباا  تأهيالا  مؤهلين طبيين مو فين تعيين (ز) 
 .الالج ين مستوطنات وفي اللجوء طلبات لمعالجة اإلقليمي المركز في

 العقلية الصحة  

 األطفرر ل أطبرر   سرر م   ال  ررؤهلن، ص صرر نتخا إىل االفتقرر   إزا  القلررق اللجنرر  يسرر    -44
 مج ررر  لصررر ح اجملتمع ررر  العقل ررر  الصرررح  خررر     عررر  فضرررال    النفسررر  ، العقل ررر  األ ررر ا   أطبررر  

 .األطف ل
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 العقليــة الصــحة خــدمات علــ  الحصــول تيّســر بــأن الطــرف الدولــة اللجنــة توصــي -45
 . الرعاية ومراكز والمنازل المدار  في الوقائي العمل تعزز وأن المجتمعية

 المراهقين صحة  

 كمرر . امل اهقرر   أ سرر   يف احلمرر   عرر ل يف النسرري اال  فرر ع إزا  برر لقلق اللجنرر   شررع  -46
 التكرر ال ، بررن ف مرر  التنسرر ق  انعرر ار شرر     طرري ب نرر     جررت  عرر ر إزا  برر لقلق اللجنرر   شررع 
. املبكرر  احلمرر  حرر ال  ملنرر    سررت ا   اسرررتا  ج   اسررتج ب   ضرر  إ ك ن رر  يقررت  الررذ  األ رر 

  الكحرتل التبر   عر طي  عر ل يف الش ي  اال  ف ع القلق    اللجن   الحظ ذل ، إىل  ب إلض ف 
 . الشب   األطف ل أ س   يف

 فـي ونمـوه  المـراهقين صـحة بشـأن( 2003)4 رق  العام اللجنة تعليق ضوء في -4٧
 :يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي التفاقية  إطار

 واإلنجابيـة  الجنسـية الصحة بشأن للسن والمالئ  الشامل التثقيف توفير (أ) 
 الحمــل ومخــاطر الحمــل منــ  ووســائل األســرة بتنظــي  المتعلقــة المعلومــات  لــ  فــي بمــا

 الجنسي؛ التصال طريق عن المنقولة األمرا  من والعالج والوقاية المبكر

 المشـورة تقـدي   لـ  في بما واإلنجابية  الجنسية الصحة خدمات تطوير ( ) 
 والمراهقين؛ المراهقات حمل لمن  الحديثة الوسائل تاحةوإ السرية

 األطفـــال أوســا  فـــي والكحــول التبـــ  تعــاطي لمشـــكلة الفــوري التصــدي (ج) 
 وموضـوعية  دقيقـة بمعلومات والمراهقين األطفال تزويد تشمل بوسائل و ل  والمراهقين 

 . المواد هذه تعاطي بمن  المتعلقة الحياة مهارات مجال في تثقيفه  عن فضالا 

 المعيشة مستوى  

 ملع جلررر  الطررر ف ال  لررر  برررذلت   الررريت اجل رررت  يف املتمثلررر  اإلجي ب ررر  اخلطرررتة اللجنررر   الحرررظ -4٨
 :يلي    إزا  عم ق بقلق  شع  لكن   االجتم عي،  االستبع   الفق 

 أس    تع    تن سب، غ  بشك  الفق     امل مش  اجملتمع   يع ي أطف ل (أ) 
 األبع  ؛  تع   فق     املع ن ة خلط  اإلع ق  ذ   األطف ل  أس  الالجنن

  ن سرب  لرتائ   جرت   عر ر االكتظر   ذلر  يف  ر  الالئق، غ  السك     ف ( ) 
 األطف ل؛  ف   على سلب    يؤي  املطلتب ، الق نتن   للمع ي  املس ك   لب   لضم ن

 النظ فرر  الشرر     رر   ذلر  يف  رر  األس سرر  ، اخلر     علررى احلصررتل حم   ير  (ج) 
 ب   فر ع يتسرم الرذ  اللجرت  طلبر   ملع جل  اإلقل مي امل كز يف س م  ال الصح  ،  امل افق  املأ تن 

 يعر   أن شرأنه  ر  امل ر  ، اسرت الك علرى املف  ضر  ال ت  ر  الق ت  ج نب إىل ف ه، ال طتب   ع ل
 .أخ   خط ة صح     ش ك  الستائ  لفق ان  أس هم األطف ل
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 المتعلــق المســتدامة  التنميــة أهــداف مــن 3-1 الهــدف إلــ  النتبــاه اللجنــة توجــه -49
ــدابير نظــ  بتنفيــذ ــة وتوصــي الجميــ   لفائــدة وطنيــاا  المالئمــة الجتماعيــة الحمايــة وت  اللجن
 :يلي بما الطرف الدولة

 بمــن واألطفــال  األســر مــ  الهــدف محــددة مشــاورات إجــراء فــي النظــر (أ) 
 المـدني  المجتمـ  منظمـات ومـ  بالضـعف  تتسـ  أوضـاع فـي يعيشـون الـذين أول ـ  فيه 
 األطفال؛ فقر من الحد إل  الرامية والتدابير الستراتيجيات تعزيز بهدف و ل 

ـــز ( )  ـــدع  تعزي ـــ  المقـــدم ال ـــذين األطفـــال إل  الفقـــر  خـــ  تحـــ  يعيشـــون ال
 التـي واألسـر أكثر أو أطفال ثالثة لديها التي واألسر الوالد الوحيدة األسر أطفال سيما ول

التـي  الفعليـة للتكـاليف الجتماعيـة الحمايـة تـدابير تغطيـة وضـمان إعاقة   وو أطفال لديها
 وفـي الصـحة فـي بحقهـ  الصـلة  ات النفقـات  لـ  فـي بمـا الكري  لألطفال توفر العيش 

 الصحي؛ والصرف والمياه الالئق والسكن التعلي  وفي مغذية أطعمة تناول

 مراعـاة مـ  بالسـكن  المتعلقـة والبرامج والسياسات التشريعات استعرا  (ج) 
 اإلعاقــــة  وو واألطفــــال الالج ــــون األطفــــال فــــيه  بمــــن لألطفــــال  الخاصــــة الحتياجــــات

  وأسره ؛

 وخـــدمات النظيفـــة الميـــاه علـــ  الحصـــول لضـــمان فوريـــة خطـــوات اتخـــا  ( ) 
 علــ  المفروضــة للقيــود الفــور علــ  حــد وضــ  وضــمان األطفــال  لجميــ  الصــحي الصــرف
 مرافــق وتحســين ومراجعــة اللجــوء  طلبــات لمعالجــة اإلقليمــي المركــز فــي الميــاه اســتهال 
 . الصحي الصرف

 (31-28 المواد) والثقافية الترفيهية واألنشطة التعلي  -واو 

 المهنيين والتوجيه التدريب يشمل بما التعلي    

 اللجنررر    الحرررظ. التعلررر م لتحسرررن الطررر ف ال  لررر  برررذلت   الررريت بررر جل ت  اللجنررر    حرررب -50
 يف  تمثرر  الشررب   لف ئرر ة س  سرر   ضرر  الطرر ف ال  لرر  اعتررزار يف املتمثلرر  اإلجي ب رر  اخلطررتة أيضرر   
 :يلي    إزا      زال  شع  ب لقلق اللجن  أن ب  . امل ي الت  يب  عزيز

 عرر ر  سررتت  زال  رر  ال  اسرر ، عرر  التغ ررب  رر  احلرر  س  سرر   رر  الرر غم علررى (أ) 
  املبك ؛ امل  سي التس   ، عال ة على  شكل    فع    املتا ب 

 ك ف رر  بصررت ة التعلر م إىل التصررتل اللجررت   طر لي الالجنررن ال يسرتط   أطفرر ل ( ) 
 بسربب ال  اسر  عر  ينقطعرتن  ر  سر ع ن األ ىل للمر ة ب ملر ا   يلتحقرتن الذي  أن كم   ك  ل ،
 . امل  سن األق ان     الب ي اللفظي لإليذا   ع ض م

 اإلحاطـة وم  التعلي   أهداف بشأن( 2001)1 رق  العام اللجنة تعليق ضوء في -5١
 جميـ  يـتمكن أن بشـأن كفالـة المستدامة التنمية أهداف من 2-4و 1-4 بالهدفين علماا 
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 والثـــانوي البتـــدائي التعلـــي  علـــ  الحصـــول   مـــن2030 عـــام بحلـــول والفتيـــات  الفتيـــان
 مرحلــة فــي الجيــدة الرعايــة إلــ  والوصــول للجميــ   والشــامل والمنصــف والجيــد المجــاني
 : يلي بما الطرف الدولة اللجنة توصي المدرسي  قبل والتعلي  المبكرة  الطفولة

 جميــــ  وصــــول إمكانيــــة تحســــين إلـــ  الراميــــة جهودهــــا تكثيــــف مواصـــلة (أ) 
 والتعلــي  المدرســي قبــل التعلــي  إمكانيــة  لــ  فــي بمــا النوعيــة  جيــد تعلــي  إلــ  األطفــال
 العالي؛ والتعلي  الثانوي

 التســـر  معـــدلت مـــن الحـــد أجـــل مـــن وتقييمهـــا بـــرامج ورصـــدها وضـــ  ( ) 
 المدرسي؛

 عل  التعلي  في بالحق كامالا  تمتعاا  اللجوء ملتمسي األطفال تمت  ضمان (ج) 
  البلد؛ في األطفال من غيره  م  المساواة قدم

 جميـ  ضـد والعنـف األقـران تسـل  لمنـ  المـدار  داخـل حمـالت تنظي  ( ) 
 .األطفال

  36و  35و  33و  32و  30و  22 المــــــواد) الخاصــــــة الحمايــــــة تــــــدابير -زاي 
 (40-38و  (د)-( )37و

 والالج ون اللجوء ملتمسو األطفال  

 لكن ررر  الالجنرررن، لشرررؤ ن  السررر    املفتضررر    ررر  الطررر ف ال  لررر  بتعررر  ن اللجنررر    حرررب -52
 :يلي    إزا  القلق بب ل   شع 

  ضرر  ال اللجررت  طلبرر    ع جلرر  بشررأن  أسرررتال   نرر     بررن التفرر هم  ررذك ة أن (أ) 
 للطف ؛ الفضلى املص ح االعتب   يف

 جتر   ال الالجنن  األطف ل املصحتبن غ  اللجت   لتمسي األطف ل ح ال  ( ) 
 للطف ؛ الفضلى املص ح ملب أ  فق    الس ع   جه على  ع جلت  

 ال قرن بع ر  قرتن  اللجت ، طلب   ملع جل  اإلقل مي امل كز يف املع ش   األحتال (ج) 
 العقل رر ، الصررح   شرر ك    فرر قم  تلرر   الالجنررن، اللجررت   لتمسرري األطفرر ل  رر  لكرر  ب لنسررب 

 االنتح  ؛ يف   فك  يأ   ش ع  إىل يؤ   الذ  األ  

 أس هم؛ أ  الالجنن األطف ل إل   ج ب ن    أ   نف ذ ع ر ( ) 

 جم ن رر  ق نتن رر   سرر ع ة  ررتف  لكف لرر  امل ل رر  أ  اإل ا يرر  الرت  برر   إىل االفتقرر   (ه) 
  املصحتبن؛ غ  األطف ل ف  م    اللجت ، مللتمسي

 يف احمللري اجملتمر  ج نرب  ر   الك اه ر  العر ا  خطر    فشري عر   قر  ي       ( ) 
 .ن    
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 :يلي بما فوراا  تقوم أن عل  الطرف الدولة اللجنة تحث -53

 فـــي األساســـي العتبـــار هـــي للطفـــل الفضـــل  المصـــال  تكـــون أن كفالـــة (أ) 
 مـــن لج ــين أو لجــوء ملتمســي أطفــال أي بنقـــل يتعلــق فيمــا والتفاقــات القــرارات جميــ 

 أستراليا؛

 اللجوء ملتمسي األطفال لحالت والسريعة واإلنسانية اإليجابية المعالجة ( ) 
 مــــ  تمشـــياا  لهـــ   دائمـــة حلـــول إليجــــاد المصـــحوبين  كوســـيلة غيـــر الالج ـــين واألطفـــال

 ؛ التفاقية من 10 المادة

 المركز من الفور عل  وأسره  اللجوء طالبي األطفال لنقل األولوية إعطاء (ج) 
 الالج ـــين  تـــوطين إلعـــادة دائمـــة خيـــارات واعتمـــاد اللجـــوء  طلبـــات لمعالجـــة اإلقليمـــي

 والوصـــول القانونيـــة اإلقامـــة علـــ  حصـــوله  مـــن التأكـــد بغيـــة وأســـره   األطفـــال ســـيما ول
  األخرى؛ والفرص العمالة إل  معقول بشكل

 اللجـوء  نظـام الدولية إلـ  الحماية إل  المحتاجين األطفال وصول تيسير ( ) 
( 2005)6 رقـ  العـام اللجنـة ووفقاا لتعليـق التفاقية  من 37و 22و 6 المواد م  تمشياا 
 األصلي؛ بلده  خارج  ويه  عن والمنفصلين المصحوبين غير األطفال معاملة بشأن

 يتعلــق فيمــا األطفــال بخــدمات المعنيــة الــدوائر لفائــدة شــاملة أطــر وضــ  (ه) 
 والعقليــة البدنيــة الصــحة خــدمات مجــالت فــي  لــ  فــي بمــا الحــالت  وإدارة باإلحالــة
ـــة  والشـــرطة والتعلـــي  ـــوفير يشـــمل بمـــا والعدال ـــة المســـاعدة ت ـــة  القانوني  ســـيما ول المجاني
  ويه ؛ عن والمنفصلين المصحوبين غير لألطفال

 والالج ـين  اللجـوء طـالبي ضد الكراهية خطا  لمكافحة حمالت تنظي  ( ) 
 األطفال؛ سيما ول

  1951 لعـام الالج ـين بوضـ  الخاصـة التفاقيـة إل  النضمام في النظر (ز) 
 خفـ  بشـأن والتفاقيـة  1954 لعـام الجنسـية عـديمي األشـخاص وضـ  بشـأن والتفاقية
 .1961 لعام الجنسية انعدام حالت

  والتجار الجنسي الستغالل  

  الس  س   التش يع    حتسن لزي  ة خطتا  اختذ  الط ف ال  ل  بأن اللجن   سلم -54
 ب ر  صر اح  جير ر ال 20١4 لعر ر اهلجر ة قر نتن إزا  بر لقلق  شع  لكن   األطف ل، حبم ي  املتعلق 

   أه ر  حلم ير  الق ئمر  تر اب  ال التتج  ر   كف ير   إزا  عر ر  اختط ف م، هبم  االجت   األطف ل
 .االختط ف أ  االجت   أ  للب    ع ضتا الذي  األطف ل   عم
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 تحــدد التجــار لمكافحــة شــاملة قــوانين الطــرف الدولــة تعتمــد بــأن اللجنــة توصــي -55
 علــ  صــارمة عقوبــات وتفــر  واختطــافه   بهــ  والتجــار األطفــال ببيــ  المتعلقــة الجــرائ 
 .الجرائ  هذه مرتكبي

 األحدا  قضاء إدارة  

 الطرررر ف ال  لرررر  قرررر  ت   الرررريت املعلت رررر   كف يرررر  عرررر ر إزا  أسررررف   عرررر  اللجنرررر   عرررر   -56
  تخصصرن قضر ة  جرت  عر ر إزا  بر لقلق  شرع  كمر . األح ا  قض   شؤ ن بإ ا ة يتعلق ف م 

 املبرر     طب ررق كف يرر  عرر ر  إزا  الطفرر ، حقررت  جمرر ل يف املالئررم النحررت علررى  رر  بن   ررت فن
 اللجنر    شرع . للقر نتن املخ لفن األطف ل    التع    عن  األح ا  ع ال  جم ل يف هب  املعرتف
 كثرر ا    فتقرر  الطرر ف ال  لرر  يف اإلصررالح   اخلرر     أن إىل  شرر  الرريت التقرر  ي  إزا  أيضرر    برر لقلق

 كرذل  القلرق اللجنر    يسر   .   ل ر    هبر  املعررتف األح ا  قض    ع ي  است ف   على الق  ة إىل
 احتجر ز   افرق  جرت  عر ر  إزا  األطفر ل، ف  م    احملتجزي ،  ع  ل  ست  ع   ق  ي       إزا 

 .اجل حنن لألطف ل  نفصل 

ــــي -5٧ ــــام تعليقهــــا ضــــوء ف ــــي الطفــــل حقــــوق بشــــأن( 2007)10 رقــــ  الع  قضــــاء ف
 متوافقـاا  لـديها األحـدا  قضـاء نظام تجعل أن عل  الطرف الدولة اللجنة تحث األحدا  

 بشـكل الطـرف الدولـة اللجنـة وتوصـي .الصـلة  ات المعـايير من وغيرها التفاقية م  تماماا 
 :يلي بما خاص

 التــدريب علــ  األطفــال مــ  يتعــاملون الــذين القضــاة حصــول مــن التأكــد (أ) 
 األحدا ؛ قضاء معايير مجال في المناسب

 لألطفــال والســتقاللية الكفــاءة فيهــا تتــوفر قانونيــة مســاعدة تقــدي  ضــمان ( ) 
 القانونية؛ اإلجراءات فترة وطوال اإلجراءات من مبكرة مرحلة في للقانون المخالفين

 اإلخضـاع أو العقوبـة تحويـل مثـل لالحتجـاز  بديلـة تدابير اعتماد تشجي  (ج) 
 وضـمان  لـ   أمكـن متـ  المجتمعيـة  الخدمـة أو المشـورة تقـدي  أو الوسـاطة أو للمراقبة
 بانتظـام فيـه النظـر وإعـادة ممكنـة مـدة وألقصـر أخيـر كحـل إل الحتجـاز إلـ  اللجوء عدم
  إنهائه؛ بغية

 فيهـا يمكـن ل التـي الحـالت في الكبار م  األطفال احتجاز عدم ضمان ( ) 
 يتعلق ما  ل  في بما الدولية  للمعايير الحتجاز  روف امتثال وضمان الحتجاز  تجنُّب

 الصحية؛ والخدمات التعلي  عل  األطفال بحصول

 بـين المشـتر  الفريـق وضـعها التـي التقنية المساعدة أدوات من الستفادة (ه) 
 . األحدا  بقضاء المعني الوكالت
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 الجرائ  عل  والشهود الضحايا األطفال  

  االعتررر ا  األطفررر ل  ع  لررر  إسررر  ة حررر ال   ررر  الع يررر  أن القلرررق  ررر  اللجنررر   الحرررظ -5٨
 بسربب الشر ت  أ  الضرح ي  ِقبر   ر  سرحب   يرتم احمل كمر    حلر  إىل  نتقر  اليت ض هم اجلنسي
 .األس ة بسمع  اإلض ا   خش   امل ل   التك ل      اخلتف

 علـــ  األطفــال لتشـــجي  توعيــة حمــالت الطـــرف الدولــة تــنظ  بـــأن اللجنــة توصــي -59
 الوصـــ  مـــن الخـــوف لتبديـــد كوســـيلة واإلهمـــال الجنســـي العتـــداء حـــالت عـــن اإلبـــالغ

 المقـابالت جـراءإ تكفـل للطفـل مراعيـة ويليـات إجراءات بإنشاء أيضاا  وتوصي. الجتماعي
 علــ  حصــلوا ومــو فين شــرطة ضــبا  ِقبــل مــن المــته   غيــا  فــي المالئــ   النحــو علــ 

 يحصــل بــأن كــذل  اللجنــة وتوصــي. النفســية والصــدمات اإليــذاء لتجنــب مناســب تــدريب
 المعنيـــين المـــو فين مـــن وغيـــره  والمحـــامون الســـلو  ومراقبـــو القضـــائية الســـلطة مو فـــو
 . لألطفال المالئمة اإلجراءات مجال في والتوعية التدريب عل  القضائية بالعملية

 البالغات تقدي  بإجراء المتعلق لالتفاقية الختياري البروتوكول عل  التصديق -حاء 

 فـي بـالنظر الطـرف الدولـة اللجنـة توصـي الطفـل  حقـوق إعمـال تعزيز لزيادة توخياا  -60
ــــ  التصــــديق ــــاري البروتوكــــول عل ــــة الختي ــــق الطفــــل حقــــوق لتفاقي ــــإجراء المتعل  تقــــدي  ب
 .الكامل تنفيذه لكفالة مالئمة يلية وإنشاء البالغات 

 اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية الصكو  عل  التصديق -طاء 

 الطـرف بالتصـديق الدولة اللجنة توصي الطفل  حقوق إعمال تعزيز زيادة أجل من -6١
 :بعد فيها طرفاا  تصب  ل  التي التالية األساسية اإلنسان حقوق صكو  عل 

 ؛ والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد (أ) 

 ؛ والثقافية والجتماعية القتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد ( ) 

ــــــدولي بالعهــــــد الملحــــــق الختيــــــاري البروتوكــــــول (ج)   بــــــالحقوق الخــــــاص ال
 والثقافية؛ والجتماعية القتصادية

 بــالحقوق الخــاص الــدولي للعهــد والثــاني األول الختياريــان البروتوكــولن ( ) 
 والسياسية؛ المدنية

 ضــد التمييــز أشــكال جميــ  علــ  القضــاء لتفاقيــة الختيــاري البروتوكــول (ه) 
 المرأة. 
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 واإلبالغ التنفيذ -رابعاا  

 والنشر المتابعة -ألف 

 التنفيــذ لضــمان المالئمــة التــدابير جميــ  الطــرف الدولــة تتخــذ بــأن اللجنــة توصــي -62
ــواردة للتوصــيات الكامــل ــة وتوصــي .الختاميــة المالحظــات هــذه فــي ال  تاحــةإب أيضــاا  اللجن
 .البلد بلغات واس  نطاق عل  الختامية المالحظات وهذه الطرف للدولة األولي التقرير

  المقبل التقرير -باء 

 الثاني من الدورية للتقارير الجام  تقريرها تقدم أن إل  الطرف الدولة اللجنة تدعو -63
 هـذه متابعـة عـن معلومات فيه تدرج وأن  2021 أغسط /ي  25 بحلول الساد  إل 

 التقـارير لتقـدي  المنسقة التوجيهية للمباد  التقرير يمتثل أن ويتعين .الختامية المالحظات
 2014 ينــاير/الثــاني كــانون 31 فــي والمعتمــدة باللجنــة المتعلقــة بعينهــا بمعاهــدة الخاصــة

(CRC/C/58/Rev.3 )ــــه عــــدد يتجــــاوز وأل ــــة قــــرار انظــــر) كلمــــة 21 200 كلمات  الجمعي
 األقصــ  الحــد المقــدم التقريــر كلمــات عــدد تجــاوز فــإن (.16 الفقــرة  68/268 العامــة

 .الـذكر السـالف بـالقرار عمالا  حجمه تقّل  أن الطرف الدولة إل  يُطلب عليه  المنصوص
 فإنــه تقديمــه وإعــادة التقريــر بمراجعــة لهــا يســم  وضــ  فــي الطــرف الدولــة تكــن لــ  وإ ا
 .المعاهدة هي ة جانب من فيه النظر ألغرا  التقرير ترجمة ضمان يمكن ل

 عـدد يزيـد ل محدَّثـة أساسـية وثيقـة تقـدي  إلـ  أيضـاا  الطـرف الدولـة اللجنـة وتدعو -64
 فــي الــواردة الموحــدة  األساســية الوثــائق تقــدي  لمتطلبــات وفقــاا   42 400 علــ  كلماتهــا
 اإلنسـان  لحقـوق الدوليـة المعاهـدات بموجـب التقـارير لتقدي  المنسقة التوجيهية المباد 

 بمعاهــدات خاصــة ووثــائق موحــدة أساســية وثيقــة لتقــدي  التوجيهيــة المبــاد   لــ  فــي بمــا
 الجمعيـة قـرار مـن 16 والفقـرة (HRI/GEN/2/Rev.6 من الوثيقة األول الفصل انظر) بعينها
 .68/268 العامة

    


