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 لجنة حقوق الطفل

 *ياأفريقجنوب ل الثاني الدوريالمالحظات الختامية بشأن التقرير   

 مقدمة -أولا  
 2141 ( ت جنسررر   CRC/C/ZAF/2) جل رر أ ري    رر  لجررري ا لجنرر ينظرر ا لجنة ررا ت لجر   رر   -1
، يلعر رررررررررا 2016ر ن ل/سرررررررر ر    19( لملع رررررررر     ت 2142ي CRC/C/SR.2141 )لنظرررررررر  2142ي

 30 لملع رررررررررر    ت ،(CRC/C/SR.2160)لنظرررررررررر   2160لملالحظرررررررررر ا لار ة ررررررررررا لجر ج ررررررررررا ت جنسررررررررررر   
   .2016 ر ن ل/س ر  

 ج  ي  لار را عنرق ئ ة را لملسر ة  برجنريجرا لجرر و ي  لجنر يي  حب لجنة ا بر رر  لجر   ر   -2
(CRC/C/ZAF/Q/2/Add.1،)  ر رررر م ي  رررر ا ريحرررر  ط جررررا ح رررر ر لجر رررر  ت لجريجررررا لجررررر و.  ممرررر

ريجررا لجررر و لج ي ررو لملسررر   ةررو ييررر لج ُرجرر اي عرر أ لجنة ررا عررر   ررر  ر  جننرر ل  لج  رر   لجرر ا 
 يلملرعر  لج ر ع ا.

 تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته -ثانياا  
 لجرصرر   ي  ر  مبر  ،جم الا خمرن ا ت لجريجا لجر و رح ز ه ب جر رم لج ا   حب لجنة ا -3

 لجرصرررررر   عنرررررق لج ي   ررررر ل سررررر    يال ،لالنحرررر  م اج  ررررر  ري لجصرررررل و لجريج رررررا عنررررق عرررررر  ةرررررر
 ،2009 لمل  زع ا لملسننا، ت ع م ال   ئ ا ح  ر لجر   بشأن لشرتلو لألط  ل تلالخر   ا 

لج ي    ل لالخر   ا لملنن  ب    ئ ا ح  ر لجر   بشأن ب و لألط ر ل يلسررلالل يلالنح  م اىل 
 .2003 ع م ت ،لمل ل  لإلب ح ا يت لألط  ل ت لج ل  

  اعررر  ةررر لج رر لن  لجرشرر  ع ا لجلر ررر  يلجررررلب  لمل سسرر  عر رر  ب ر حرر ا  لجنة ررا ي  حررب -4
 ت ذجرر  مبرر  ،جب رر أ ري    رر  رر  لالسرررع لس لجسرر ب  لملرعنرر  يلجس  سرر   ا لملرعن ررا   رر ر لجر رر  ة

__________ 

 (.2016ر ن ل/س ر    30-13يلجس ع  ) ن جنالجنة ا ت  ي هت  لج لعر رهت  *
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 75  ئررررررررملج رررررررر ن ن ) ( يئرررررررر ن ن ئحرررررررر   لألط رررررررر ل2005 جعرررررررر م 38)لج رررررررر ن ن  ئرررررررر ن ن لجر رررررررر 
 .لال   ئ ا ةو اىل حر    شق  ر  (، يلجيت 2008 جع م

 ،لج ال ررررا لج حرررر ة ا جنريجررررا لجررررر و ت اطرررر   ،برر  رررر  لج حرررر   لجنة ررررا  رررر ج  ي  حررررب -5
ت ةعررالا  يحت  ر  خ رع عر م،  ر   ر ا  رر ا  ا  لمل صر   عن  ر  ت لال   ئ را ن  ر يلمل   ئجن

 ت ، يلجز ررر   ةررر لألم اىل لجر رر  لنر رر ل يرر يص ن رررة لمل  عررا لج شرر  اي  لج ضررو يلألط رر ل يي رر ا
 .ملل ينا لجع ف  ئ ا يتاط   ئ ن ي يس  س ضو لمل  يجا ج يلجل    ،لمل لج ر  سة  

 الرئيسية والتوصيات دواعي القلق -ثالثاا  

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

 التوصيات السابقة للجنة  
التـدابير الالزمـة لالجـتجابة لتوصـياتها جميـ  توصي اللجنة بأن تتخـذ الدولـة الطـرف  -6

نُفـذت علـ   أو تنّفـذ لم ( والتيCRC/C/15/Add.122) 2000 عام التي صدرت في السابقة
 (  وجمــــ  الايانــــات10 الفقــــر ) اتالمتعلقــــة بالتشــــريع جــــيما تلــــ  ول نحــــو كيــــر  ــــاف 

ــــة (  ومخصصــــات14 الفقــــر ) ــــي  و (15الفقــــر  ) الميزاني ــــة  إجــــا    والعنــــف المنزل المعامل
  (29الفقـر  ) الصحية األوليـة   والرعاية(28الفقر  ) ةالادني وبة  والعق(27الفقر  ) واإليذا 

 (.42الفقر  )   وقضا  األحداث(34التعليم )الفقر  و   (31الفقر  ) صحة المراهقينو 

 الشاملتان والجتراتيجيةالسياجة   
 ري    ررررر  ج ررررر أ ت ةرررررر رجررررر  لألط ررررر ل  ط  رررررالجع ررررر  لج خررررررا لجنة رررررا ب عر ررررر     حرررررب -7

 ،ةرر ضرعف لاررا رر       ر  ل سرم بره ممر   شع  ب ج ن  ي ييةو ذج ، . 2017-2012 جن رت 
 .عر لجر رم لحمل ز        ار  يةر عرم صري 

 يلي: بما الطرف الدولة توصي اللجنة -8
 ؛الشامل للخطة المد اجتعراض منتصف  التعجيل بإ مال )ر( 

منصوص ال عل  النحو  في الوقت المناجب ونشر التقارير إصدار ضمان )أ( 
 ؛في الخطة عليه

 تســتند إلــ  2017 عــام بعــد مــا لفتــر  لأليفــال عمــل وينيــة وضــ  ةطــة )ج( 
ــائ  تكــون و  واضــحة للمســا لة آليــة وتتضــمن  فــي الوقــت الــراهنالمعمــول بهــا  الخطــة نت

 .الاشرية والتقنية والمالية الكافيةبالموارد  مدعومة
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 التنسيق  

 لملشررررت ا بررر  لج ر عررر الج ط  رررا  لجر سررر   جل رررا انشررر  اا ب رررا   خرررر     الحرررل لجنة رررا -9
 ش    جل ا لجر س   يال ا اذل   نت ة  يجلر ج س يلضن ا . 2015 ع م ت لملع  ا    ر لجر  

 ت ألط ر لةرر رجر  ل  ط  رالجع   لج ي      خرا لال   ئ ا يلج ي    ج  لالخر     ،        صر
 ئررررررر حصررررررنت عنررررررق جل ررررررا لجر سرررررر   اذل   نررررررت يةرررررر  ،2017-2012 جن رررررررت  ري    رررررر  ج رررررر أ

 .  س   ا يع الا   لخ  لطل ةا لج ر ع ا ذلا لجصنا رنشرا مج و جر س   لجل ي ا صالح  الج
علـ  مسـتور رفيـ   مناجاة تنسيقهيئة  إنشا  الدولة الطرف بأن تكفل توصي اللجنة -10

 وليـة واضـحة تكون لهـا - الذي وضعت عنده أصالا المستور وهو  - مشترك بين الوزارات
علــ   هــاوتقييم هاورصــد التفاقيــة المتعلقــة بتنفيــذ لتنســيق جميــ  األنشــطة  افيــة  صــالحياتو 

تقنيـة الاشـرية و الموارد بـالتزويـدها و   عد الويني واإلقليمي والمحلـيمستور القطاعات  والص
 .الالزمة لعملهامالية الو 

 تخصيص الموارد  
 يلجصررنا يلط   ررا لملرعن ررا برر جرعن م الجع ةرر لج   رر ا ت  جز رر    لإلمج ج رراب   حررب لجنة ررا -11

ازل    شرع  بر ج ن  ي ري يةرو ذجر ، لالسررع لس. لج رت  ئ ر خالل يئح   لألحرلث، لالجر  ع ا
 : ني ة 

 ؛لألط  ل يلإلن  ر عنق خمصص ا لمل زلن ا ر وجرنر ر ي  نظ م عرم يج   )ر( 

 ؛لج    ا ت لجز     لجس   ا ت  نب لملسة رلج )أ( 

لجر   ررا  يزل  خت رر ع لمل زلن ررا لملزةررو ائرر ل   بشررأن لج   رر ا لملرعن ررا برر مل     ت  )ج( 
 لارررررة ا جر ررررر  لج شرررر  ا لجالزةررررا   نرررر ة حةررررم لملرررر ل   ئررررر  رررر  ا اىل يررررر  ةرررر  لالجر  ع ررررا،

 ؛جألط  ل

يلإلن ررر ر  عررررم اجررر ل  ة لجعررر ا  ئ  رررا جننسررر ب ا لملرعن رررا ب ج   ررر ا لجع ةرررا ) ( 
 .ت ذج  لج س   لمل  ط يغ  لملش يع، مب 

يتعلق  فيما العامة ةالميزن بشأن( 2016)19 رقمالعام  إل  تعليق اللجنة اإلشار ب -12
تنطــوي علــ   ميزنــة عمليــةالطــرف  الدولــة بــأن تضــ  اللجنــة الطفــل  توصــي إعمــال حقــوقب

 القطاعــــات فــــي لأليفــــال واضــــحة مخصصــــات تحــــددو  حقــــوق الطفــــل منظــــور يراعــــي 
المــــوارد  توزيــــ  نظــــام تتاّــــ  لرصــــدو  مؤشــــرات محــــدد  وتتضــــمن  ذات الصــــلة والو ــــالت
 يلي:   بسال منها ما فايتها وفعاليتها ومدر إنصافهاوتقييم   لتنفيذ التفاقيةالمخصصة 
 المتعلقــــــة باأليفــــــال الارنــــــام  كايــــــات تــــــرب  دا لــــــأل وضــــــ  أهــــــداف )ر( 

علـــ   المترتاـــة النتـــائ  وارثـــار صـــدر  يتـــي  بمـــا والنفقـــات الفعليـــة  مخصصـــات الميزانيـــةب
 ؛بمن فيهم األيفال المستضعفون األيفال 
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والمعتمـد   ورموز في الميزانية لجمي  النفقـات المقـرر  بنود مفصلة وض  )أ( 
 ؛األيفال عل  بصور  مااشر ر تؤث المنقحة والفعلية التيو 

 النفقــــات بــــاإلبال  عــــن التــــي تســــم  الميزانيــــة تصــــنيف نظــــماجــــتخدام  )ج( 
 ؛هاوتحليل هاتتاعو  الطفل المتعلقة بحقوق

لتقــديم  المعتمـد  مخصصـات الميزانيـة ةفـ  أو قلـبت يـؤدي ضـمان أل ) ( 
 ؛لتمت  األيفال بحقوقهم المستور الحالي إل  تقليص الخدمات

 يتعلــق فيمــا الشــفافية والمســا لة مســتور لزيــاد  مراجعــة الحســابات تعزيـز )ه( 
والحـد  للقضـا  علـ  الفسـاد الالزمـة تـدابيرالواتخـاذ  في جميـ  القطاعـات بالنفقات العامة

 عمـالإلمـن المـوارد المتاحـة  ممكـن قـدر قصـ حشـد أاإلنفاق كير المشروع من أجـل  من
 الطفل. حقوق

 جم  الايانات  
 الا لجريت    يجر ر  جل رو ب  نر ا ةصر  ا  لرري مج رو لمر يضرو لسررتل  ة ا لجنة را    رر   -13

ت اطررر   رررر    مجعرررتلج   نررر ا لجررريت  نشررر  جنررررأخ  لملسرررة  ت  شرررع  بررر ج ن  يجل  ررر  ،لال   ئ رررا
 .حىت لآلن ية صنا ب  ن ا ش ةنايعرم   لي   لالسرتل  ة ا

 :يلي بما الطرفبأن تضطل  الدولة  توصي اللجنة -14
ـــات التـــي  إصـــدار ونشـــرب التعجيـــل )ر(  فـــي إيـــار الجـــتراتيجية  جمعـــتالايان
 ؛الجديد 

ـــــ  عـــــن صـــــنفةبيانـــــات م جمـــــ  الجديـــــد النظـــــام يغطـــــي أن ضـــــمان )أ(   جمي
التحديد الذاتي  اإلنسان ومادأ حقوق عل  أجاس احترام التفاقية  التي تناولتهاالمجالت 

 ؛للهوية

لصـياكة السياجـات  جمعـتالايانـات التـي  مـن علـ  نحـو فعـال الجتفاد  )ج( 
 ؛تفاقية بفعالية ورصدها وتقييمهاوالارام  والمشاري  الرامية إل  تنفيذ ال

ـــ  أصـــحاب المصـــلحة  قاعـــد  الايانـــات إتاحـــة ) (  ـــيهم لجمي  جميـــ  بمـــن ف
 األيفال  واأليفال أنفسهم؛ م  المدني العاملة ن ومنظمات المجتم و والمهني الوزارات
منظمـة األمـم المتحـد   جهـات أةـرر مـن بينهـا تعاونها التقني م مواصلة  )ه( 

 .للطفولة )اليونيسيف(

 الرصد المستقل  

لإلنسرر ن ت  جل ررا ح رر ر ت  رر ر لجر رر  يلجرعنرر م  ةعرري ة رر س ب جرر     حررب لجنة ررا -15
 : ني ب ج ن  مم  ي ي  شع يةو ذج ،  ج  أ ري     .
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ئحرر        رز عنرق   حرري بشنشر   ة صرب ة ر سةنرزم عررم يجر   نرة ئر ن ي  )ر( 
 ؛لألط  ل

 مح  رررا ح ررر ر لجر ررر ةرررر رجررر   ة رررانج لملر حرررا لملررر ل   يلج رررر لاعررررم     رررا  )أ( 
 ؛ر ي عز ز 

 لجنة رررا لجررر ا يضرررعره لجشرررل ي  لج    رررا برررشج ل    رررر  عررررم ةع يرررا لألط ررر ل )ج( 
 .عرم ا  حره هلم ري

المؤجســـات الوينيـــة  بشـــأن دور( 2002)2 رقـــمالعـــام  تعليـــق اللجنـــة فـــي ضـــو  -16
ــة اإلنســان فــي تعزيــز المســتقلة لحقــوق  بــأن تضــطل  توصــي اللجنــة حقــوق الطفــل  وحماي

 يلي: بما الطرف الدولة
يعنـ   تعيين مفوضب قانوناا  اإلنسان في جنوب أفريقيا لجنة حقوق تكليف )ر( 

 ؛الطفل ةصيصاا بحقوق
 وضــمان هــذه المؤجســةل الكافيــة والتقنيــة الماليــة والاشــرية تــوفير المــوارد )أ( 
 ؛وحمايتها عل  نحو فعال تعزيز حقوق الطفل من أجل اجتقاللها
الوينيــة  وليــة وعمــل المؤجســات بشــأن العــام األيفــال والجمهــور توعيــة )ج( 
 إلـــ  األيفـــال وصـــول وزيـــاد  تيســـير حقـــوق الطفـــل  المكلفـــة بحمايـــة اإلنســـان لحقـــوق

 .رديةالف الشكاورتقديم إجرا ات 

 التعاون م  المجتم  المدني  
لمل  ز ررا  لهل ئرر ا لجرشرر  ع ا اىل سرر   يصرر ل لجل  رر    حرر ر لجرسررر    الحرل لجنة ررا رن -17

 شع   و ذج ، ي يية   ر  لارة ا. ت    ا  ي لا  ة س  ا  لملري ة ظ  ا لمر ورن ي  يلحملن ا
 : ني ازل  ة  ب ج ن 

ح  ر لجر    لملري لجع ةنا ت جم ل  ظ  ا لمر ومل ضعف لملش   ا لمل  ة ا )ر( 
 ؛لال   ئ ا ذلا لجصنا بر     يلجس  س ا يلج لةج يضو لج  لن  ت

ح رر ر لجر رر   لملررري لجع ةنررا ت جمرر ل مل ظ رر ا لمر ررو لملر حررا حمري  را لملرر ل   )أ( 
 .ر ر  لارة اج

 يلي: بأن تضطل  الدولة الطرف بما اللجنة وصيت -18

لمنظمـــات المجتمـــ   والهادفـــة المشـــار ة الفعالـــة تعـــزز وضـــ  اجـــتراتيجية )ر( 
 والميزانيــات والاــرام  ذات الصــلة القــوانين والسياجــات وضــ  وتنفيــذ ورصــد فــي المــدني
رجــم و  المنظمــات المشــار ة لتحديــد وكيــر تمييزيــة معــايير شــفافة واعتمــاد التفاقيــة  بتنفيــذ

إلتاحـــة  الـــالزم الـــدعم المـــاليتقـــديم و  المجتمـــ  المـــدنيلمشـــار ة  أهـــداف وأدوار واضـــحة
 ؛ومشار تها عل  نحو فعال بين هذه المنظمات التنسيق إمكانية
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تقــــديم مــــن أجــــل  المــــوارد الكافيــــة لمنظمــــات المجتمــــ  المــــدني تــــوفير )أ( 
 .لأليفال الخدمات

 حقوق الطفل وقطاع األعمال  
 لجع ةنرررا ت لجريجرررا لمل سسررر ا لجرة   رررا رنشررررا   رررر ا عن ررره ملررر   شرررع  لجنة رررا بررر ج ن  -19

 سررنع عنررق ةررر ر رر لالسرررخ لج ا،  لجصرر  ع اة  رر   نرر  لجرريت  ع رر  ت جمرر ل  سرر    يال لجررر و،
 ع   لألط  ل. يلسرلالل لج  ئي لجرن ث ةر خالل ت ذج  مب     ر لجر  ، لجر رو

 الـــــدولالتزامـــــات  بشـــــأن( 2013)16 رقـــــم تعليـــــق اللجنـــــة العـــــامإلـــــ   اإلشـــــار ب -20
 بـأن تضـ  الدولـة حقـوق الطفـل  توصـي اللجنـة التجاريـة علـ  قطـاع األعمـال أثربـ يتعلق فيما

لوائ  تنظيمية من أجل ضمان امتثـال قطـاع األعمـال للمعـايير الدوليـة والوينيـة وتنفذ  الطرف
بحقــوق  يتعلــق فيمــاجــيما  ول العمالــة والايئــة وكيرهــا مــن المعــايير معــايير لحقــوق اإلنســان و 

 يلي: بما عل  وجه التحديدالدولة الطرف بأن تضطل  وتوصي اللجنة  لطفل.ا

 الدولة الطـرف العاملة في للمؤجسات التجارية تنظيمي واض  وض  إيار )ر( 
تعـّرض المعـايير الايئيـة وكيرهـا مـن  أو اإلنسـان حقـوق علـ  جـلااا  أنشـطتها تـؤثر أل لضمان

 منها بحقوق الطفل؛يتعلق  ما ةاصة فةالمعايير للخطر  وبص

 جـــرا  علـــ  صـــحة األيفـــال بشـــأن ارثـــار المترتاـــة إجـــرا  دراجـــة مســـتقلة )أ( 
التـأثيرات الناجمـة  في ذلـ  بما الجتخراجية  الصناعات أنشطة الايئي الناجم عن التلوث

 ؛التعدين الذي تنتجه أنشطة الغاار عنتلوث المياه و  عن

المؤجسات الكاير  الحجـم  جيما ول  تجاريةمؤجسات الال تطايق ضمان )ج( 
تطايقـــاا  والوينيـــة الدوليـــة والصـــحية الايئيـــةلمعـــايير ل  التقليديـــة الجـــتخراجية والمؤجســـات

 ؛فعالا 
المؤجسـات  جـيما المؤجسـات التجاريـة  ول تقيـد لرصد إنشا  آلية فعالة ) ( 

وفــرض   المــذ ور  أعــاله بالمعــايير  التقليديــة الجــتخراجية الكايــر  الحجــم والمؤجســات
 انتها ات؛ في حالة وقوع لأليفال الضحايا وتوفير جال النتصاف جزا ات مناجاة

الحمايــــــة " المعنــــــون 2008 لعــــــام المتحــــــد  األمــــــم بإيــــــار الجترشــــــاد )ه( 
 ."جاروالحترام وال

 (1الماد  ) تعريف الطفل -با  
لجسررر لجرررن    حيررر  2005 جعرر م ئرر ن ن لجر رر  ئن  رر  لجع  رر  ةررر رن  عرر أ لجنة ررا عررر -21

ئر ن ن لالعررتلو ي  1961 جعر م ئر ن ن لجرزيلج يرن  ر ر نجن سر ا 14ي جن ر ر ا س ا 12 تجنزيلج 
لجر  ر   ر   يلج ر ر ن ج ر  اب ج س ا اىل ل جنزيلج خمرن ا حير لن ش يط ا  1998 جع م ب جزيلج لجع ت
 .س ا 18رع   رم عر 
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ــة -22 ــة تحــا اللجن لضــمان  ذات الصــلة جميــ  تشــريعاتها وا مــةالطــرف علــ  م الدول
 .عل  حد جوا  للفتيان والفتيات جنة 18 فيتحديد السن الدنيا للزواج 

 (12و 6و 3و 2الماادئ العامة )المواد  -جيم 
 عدم التمييز  

 لملصرر ب نلألط رر ل ي  لج رره  لج ر رر ا رعرر س جررهلجرر ا   ازل  لجر   ررز  شررع  لجنة ررا برر ج ن  -23
، لجشررررع أ لألصررررن ا رط رررر لذيي لإلع ئررررا، ي  يلألط رررر ل لإل رررررز،/لمل  عررررا لج شرررر  ا رررر يص ن ررررة ب

لألط رر ل لجررر  ر ي  ،لجالجئرر ني ةنر سرر  لجنةرر   ي  لمل رر ج ين يلألط رر ل ،لجل سرر ا عررر   يلألط رر ل
يلملنن رر ا يلملنن رر ن يةلرر   ي لهل  ررا لجل سرر ن ا يحرر ةن  صرر  ا لجل سرر  ةررر  ، ع شرر ن ت لجشرر ل ع

يخررررة ا مح  رررا  لطصررر ل عنرررق لاررررة ا لألس سررر ا ت ، مل  بررر لملصررر ب نيلألط ررر ل لألط ررر ل، 
 برر ج ن  ازل  ر حرر ا  لجنة ررا ي شررع . يسرر   لملع ةنررا يلجرنرر   جنع ررف  زل ررر  ع ضرر م ح رر لي  لجر رر ،
سرررر   ةع شررري لجر ررررو مبي  لطصررر ل عنرررق لاررررة ا لألس سررر ا جمررر ل تلجع   رررا لج  ة رررا  لج ةررر  

 غر  لملر  سرب يازل  لط ةر ن يلج ضرو لالئرصر  ا، مل ئرو لجللر لتيل لجع ر بس بر لج ن تة  سب 
 .لجعش لة ايلملسر ط  ا لطح  ا لمل  ط  لج    ا  ت لج  ر  ع ش ن لج ا  رع س جه لألط  ل

 يلي: الدولة الطرف بماوصي اللجنة بأن تضطل  ت -24
 الهيكليــة المســاوا  انعــدام أجـااب القضــا  علــ  علـ  التر يـز بشــكل  ايــر )ر( 
م   الطفل  التي ترمي إل  تعزيز حقوق التشريعات والسياجات والارام  في جمي  والتمييز

 واأليفــال اإليــدز /فيــروس نقــص المناعــة الاشــريةب المصــابينلأليفــال  إيــال  اهتمــام ةــاص
 نالمهـاجري واأليفال الجنسية  عديمي الشعوب األصلية  واأليفال اإلعاقة  وأيفال ذوي
ات والمثليـين والمثليـ  واأليفـال الـذين يعيشـون فـي الشـوارع  نيالالجئو اللجو   يملتمسو 

ــة الجن ومغــايري ن المصــابيصــفات الجنســين مــن األيفــال  واأليفــال  ســانية وحــامليالهوي
 ؛المترتب عل  أشكال التمييز المتعدد الترا مي ثرألول  بالمهق

ــــة كثيــــفت )أ(  ــــ  توعي ــــة إل  بشــــأن العــــام األيفــــال والجمهــــور جهودهــــا الرامي
مرحلـة مـن بـد اا في مجال التعلـيم   تعزيز ذل  إل بنشاط  سعيالمساوا  بين الجنسين وال

علـ  أجـاس نـوع والتمييـز  التمييـزي التنمي  الجنسـاني القضا  عل  بغية  التعليم الحضاني
 .الجنس

 الُفضل الطفل صال  م  
 حررنقلجر رر  لج ُ  صرر  مل بررأن صرر لحاا  لجررر و لجريجررا  ا شرر  ع برر عرتلو  حررب لجنة ررا  -25

 لج حرر   عررر يب ألحلرر م لجسرر ب ا لمل  رز  لجصرر     ب جر رر ،مج ررو لملسرر ة  لملرعن را  ت رمه را ئصرر  
 ازل  عررررم يجررر   بررر ج ن  ي ررري  شرررع  يةرررو ذجررر ،. حررر الا حمرررر   ت رررر ل لطررر  اع ررر ل بشرررأن

 .ر ل لط  شع  لب ا ذلا لجصنايلجس  س  لأل   لجل  عي جن  لن      م  ةي اىل  اج ل لا
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الطفــل فــي إيــال   حــقبشــأن ( 2013)14 رقــمالعــام  إلــ  تعليــق اللجنــة اإلشــار ب -26
 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة  العتاار األول لمصالحه الُفضل 

جمي  القوانين  ألثرحقة إلجرا  تقييمات مساقة ول إلزامية عملياتوض   )ر( 
إيــــال  العتاــــار األول الطفــــل فــــي  حــــق علــــ  إعمــــال ذات الصــــلة باأليفــــال والسياجــــات

 ؛لمصالحه الُفضل 
 .هذا الصدد في التي ُوضعت عل  المستور الدولي األدوات اجتخدام )أ( 

 الحق في الحيا  والاقا  والنما   
رن  ي ي  الحرليةو ذج ، . لج ضو يلألط  ل ةعرالا يي  ا  خن  سلجنة ا ب   حب -27

ت ذجر   مبر  لجع رف، ر()  نري:  زلل ة   عا ألس  أ ة    ة  ال لج ضو يلألط  ل ةعرالا يي  ا
يلأليضرر ع  سر   لجرل  ررا( )أ ؛لألسرننا لج    ررا يلإلصرر ب ا لج  مجرا عررر يلإلمهر ل، لملع ةنررا اسر   

 .لجيت  لر لج ئ  ا ة    يلألة لس لجيت  س   لج ال  

 يلي: بما الدولة الطرف ضطل اللجنة بأن تتوصي  -28
 ارتفـاع معــدل الكامنـة ورا  الهيكليــة عـدم المسـاوا أوجــه و  مكافحـة الفقـر )ر( 

 ؛في الدولة الطرف وفيات األيفال
 التصـديالرضـ  واأليفـال  و  مـن وفيـاتالراميـة إلـ  الحـد جهودهـا  عزيزت )أ( 

فيـروس نقـص والعـالج مـن لـدر األيفـال  والوقايـة  العنف وجـو  التغذيـة لرتفاع مستويات
ــة صــحة الطفــل واألم وتعزيــز  اإليــدز/المناعــة الاشــرية هــداف أ مــن 2-3 مــ  مراعــا  الغاي

بشــأن وضــ  نهايــة لوفيــات األيفــال دون الخامســة التــي يمكــن الوقايــة  المســتدامة التنميــة
 ؛منها

ــة التــي وضــعتها تنفيــذ وتطايــق )ج(   المتحــد  األمــم مفوضــية اإلرشــادات التقني
تنفيـذ السياجـات فـي  قائم عل  حقوق اإلنسـان تطايق نه بشأن  اإلنسان السامية لحقوق

والارام  الرامية إل  الحد من الوفيات والمراضة التي يمكن الوقاية منها بين األيفـال دون 
 (؛A/HRC/27/31الخامسة )
إجـــا   معـــاملتهم و األيفـــال بمنـــ  العنـــف مـــن أجـــل تقـــديم الـــدعم لألجـــر  ) ( 

 وإهمالهم والتخلي عنهم؛
 مراقاة األجلحة النارية. الرامية إل  تعزيز جهودها )ه( 

 احترام آرا  الطفل  
ةشرررر   ا  نأل شررررع  برررر ج ن   يجل  رررر ررررر ل لمرررر ل،  لجل رررر   لمل  يجررررا ت  الحررررل لجنة ررررا -29

 .بص    ة رظ ا ةح  نا تج س ختص م  ج ح    لجيتب لخت ذ لج  ل لا لجع ةا لملرعن ا ت لألط  ل
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 يلي: بما الدولة الطرف ضطل توصي اللجنة بأن ت -30
علـ  جميـ   اتخـاذ القـرارات العامـة فـي أليفـاللهادفة لمشار ة اال ضمان )ر( 

هــذا تحقيــق ل والاشــرية والماليــة الكافيــة المــوارد التقنيــة مــن ةــالل تخصــيص المســتويات
 ؛الغرض

  منتدر دائم. برلمان األيفال المؤجسي عل النظر في إضفا  الطاب   )أ( 

 (17-13و 8و 7الحقوق المدنية والحريات )المواد  -دال 
 الجم والجنسيةتسجيل الولدات و   

يةرررو . ت لجريجرررا لجرررر و  ال لا سرررة   لجررر ت ةسرررر   ل ررر  لجز ررر    ب ج   حرررب لجنة رررا -31
 : ني ب ج ن  مم  ي ي  شع ذج ، 

 ت ذجر  لجرررلب  مبر  ،لجيت حت ل  ين  سرة   لمل لج رر يلجع ن الإل ل  ا  لجع   ا )ر( 
 (1992 جعررر م 51  ئرررملج ررر ن ن ) لجررر ال لا يلج ي ررر ا ئررر ن ن  سرررة  لمل  يضرررا مب جرررب  لجع  ب رررا

 ؛مت  ز اي  سن  ا آ   عنق ح الا لجرسة   لملرأخ ، يلجيت ئر   ر ا عنق 
لجر ا   ر س ( 1995 جع م 88  ئملج  ن ن ) ج  أ ري     ت  ئ ن ن لجل س ا )أ( 

 ر حرر ا   ررزياُ   ئرر ا ةع  ررا ةررر لألط رر ل،لجريجررا لجررر و ج ج سرر ا ملرر   اةر  سرر  غرر  صرر  ةا شرر يط ا 
 ؛آب ة م جل س ر م ي رلن عنق رس صلجل س ا  لطص ل عنق ةر لألط  ل ح ة ن

اىل لجريجرا  رر ج يللجر  ر  لجعر ر ةر لألط ر ل، لجر      لجيت  رنرث عر ا رلع )ج( 
ُ سرررة    /ري ممرررر مي غررر  لملررر     لألط ررر ل يلجشررر  أ  ع  ررراة ل رررز  ت ،ي  ررر  يجرررريل ري جرررر ول

 ؛يال لهتم
 لالجر  ع رررررا رة الارررررج صررررر ل اىل   حرررررا لإل  ال لملرررررشررررر      ح ررررر ز لشررررررتلط  ) ( 

 .يخرة ا مح  ا لجر  

تـوفير  بشـأن المسـتدامة التنميـةهـداف أ مـن 9-16بالغايـة  علماا  تحي  اللجنةإذ  -32
الدولــة  ضــطل بــأن ت شــد ب   توصــيتســجيل المواليــدفــي ذلــ   بمــا للجميــ  هويــة قانونيــة 

 :يلي بما الطرف

ــــديل اجــــتعراض )ر(  ــــ  وتع ــــوائ  ذات الصــــلة التشــــريعات جمي تســــجيل ب والل
مـن ةـالل  فـي ذلـ  بمـا مـ  أحكـام التفاقيـة  كامـلال توافقها لضمان والجنسية لولداتا

 ؛معينة من األيفال فئاتعل   تمييزية أو عقابية آثار تنطوي عل  قد التي إلغا  الشروط
 القضــائية لوليــةلاأليفــال الخاضــعين  الجنســية لجميــ  لمــن  لــوائ  وضــ  )أ( 

 ؛الجنسية ألن يصاحوا عديمي المعرضين أو وعديمي الجنسية لدولة الطرفل
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 المعتمــد التــدابير  تكفــل أن والحــرص علــ  إجــرا  عمليــات رصــد منــتظم )ج( 
فـي الدولـة  مواليـدال جميـ تسـجيل  التشريعات واللـوائ  والماـادئ التوجيهيـة هذه إيار في

 ؛كير المواينين بمن فيهم الطرف 
 الذين يقيمون حالياا  موثقينكير ال جمي  األيفاللهوية  منهجيال التحديد ( ) 

الطـــرف وضـــمان الدولـــة  أنحـــا فـــي جميـــ   المنتشـــر  أليفـــال والشـــاابارعايـــة مرا ـــز  فـــي
 ؛جنسيةالو  شهاد  الميالد حصولهم عل 

ةـــدمات  الوصـــول إلـــ  دون تســـجيل الـــولداتعـــدم  يحـــول ضـــمان أل )ه( 
ــة الطفــل ــة األجاجــية  والخــدمات حماي  تســجيل الراميــة إلــ  جهودهــا مــ  تعزيــز الجتماعي

 المواليد؛ جمي 
األشـــخاص عـــديمي  وضـــ لتصـــديق علـــ  التفاقيـــة المتعلقـــة با النظـــر فـــي )ي( 
 ؛1961 لعام خف  حالت انعدام الجنسيةب المتعلقة تفاقيةالو  1954 لعام الجنسية
 المتحــد  األمــم يةمفوضــ جهــات مــن بينهــا مــن التمــاس المســاعد  التقنيــة )ز( 
 هذه التوصيات. تنفيذمن أجل  واليونيسيف لشؤون الالجئينالسامية 

  34و  (2)28و  (3)24و  19 المـــــواد) األيفـــــالالممـــــارس علـــــ   العنـــــف -ها  
 (39و  (أ)37و

 تحرر الطفل من جمي  أشكال العنف  
 يلجع ررف الج رن ررلجع  بررا   شرر   مبرر   ألط رر ل،ب لجع ررف   شرريازل    شررع  لجنة ررا برر ج ن  -33

 .يلمل   س ا لجح    لج  ةم عنق ن ع لجل س
 الطفــل فــي حــق بشــأن( 2011)13 رقــمالعــام هــا تعليق تشــير إلــ  إن اللجنــة إذ -34

 التنميـــةهــداف أ مــن 2-16بالغايــة  علمــاا تحـــي   وإذ  جميــ  أشــكال العنــف التحــرر مــن
 والتجــــار وجميــــ  أشــــكال العنــــف المعاملــــة والجــــتغالل إجــــا   إنهــــا  بشــــأن المســــتدامة

 فعال أن تض  وتعتمد وتنفذ عل  نحوالطرف عل   الدولة تحافإنها   وتعذياهم األيفالب
ـــة شـــاملة لمنـــ  جميـــ  أشـــكال العنـــف  ـــة األيفـــال والتصـــدي لهـــاباجـــتراتيجية ويني  وحماي

أن تضـــطل   لـــدر وضـــ  هـــذه  يناغـــي للدولـــة الطـــرفو . هـــمودعم العنـــف األيفـــال ضـــحايا
 :يلي الجتراتيجية  بما

تحليــل  علــ  أجــاسللعنــف تهــدف إلــ  التصــدي وضــ  جياجــات ضــمان  )ر( 
 ؛ةموضوعي بيانات

 األيفـال بمـن فـيهم لجمي  أصـحاب المصـلحة  هادفةالمشار ة الضمان  )أ( 
 ؛األيفال م  العاملةوالمنظمات 
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والفقـــر  عـــدم المســـاوا  فـــي ذلـــ  بمـــا  الهيكليـــة لعنـــفا معالجـــة حـــالت )ج( 
 ؛األجانب هو ر  تعايي الكحول والمخدراتو 

ـــال  الهتمـــام الواجـــب  ) (  ـــاتإي ـــ  نحـــو متزايـــد األيفـــال المعرضـــين  لفئ عل
والمســتوينات المنــايق الريفيــة  فــي األيفــال الــذين يعيشــون بمــن فــيهم  العنــف لمخــاير

 وعــديم واأليفــال  نوالمهــاجرو  اللجــو  ملتمســوو  نواأليفــال الالجئــو الحضــرية العشــوائية 
األقليــــات  إلــــ  ن  واأليفــــال المنتمــــو واأليفــــال الــــذين يعيشــــون فــــي الشــــوارع الجنســــية 

 .المهقب المصابونواأليفال  الشعوب األصلية أيفال و   اإلعاقة الجنسية  واأليفال ذوو

 العقوبة الادنية  
لج ع  رررا  رةررر  ر يت ة ل رررز لالحرةررر ز تا جألط ررر ل لج رن ررر  برررالجع  ظررر     حرررب لجنة رررا -35

ا لج رن رر  بررالجع  ألن  شررع  برر ج ن   ررييةررو ذجرر ، ي .2005 جعرر م ئرر ن ن لجر رر  مب جررب لج ر نررا
 ت  رزلل مم  سرا ةرتسرخا ا اللج رن  ع  بان لجألي  عنق نر ر يلسو، ي ه يمت  ص لج  ت ت حُتظ  م

 حرر الاعررر  عرررم يجرر   ب  نرر ا برر ج ن  ازل  ر حرر ا  ي شررع  لجنة ررا. لطظرر  لج رر ن ي  غررم لملرررل ص
 .ة لي   ع  ا لألط  ل ت الج رن   بالجع 
الحمايــة فــي  حــق الطفــل ( بشــأن2006)8 رقــمالعــام  إلــ  تعليــق اللجنــة اإلشــار ب -36

بـــأن  توصـــي اللجنـــة المهينـــة  أو ضـــروب العقوبـــة القاجـــية الادنيـــة وكيرهـــا مـــن مـــن العقوبـــة
 :يلي بما الدولة الطرف تضطل 
فــي  أشــكال العقوبــة الادنيــة جميــ  يقضــي بحظــر اعتمــاد تشــري ب التعجيــل )ر( 

 ؛"معقولال تأديبال" فيها بما  ايتال

 وبـــةالعق لمنـــ  جميـــ  أشـــكال وضـــ  واعتمـــاد وتنفيـــذ اجـــتراتيجية وينيـــة )أ( 
 ؛ة والقضا  عليهاالادني

 األجــــر والمجتمعــــاتوبنــــا  قــــدرات  توعيــــة تعزيــــز جهودهــــا الراميــــة إلــــ  )ج( 
 ومقـــدموالمهنيـــين العـــاملين مـــ  األيفـــال ومـــن أجلهـــم  بمـــن فـــيهم المدرجـــون و  المحليـــة
مــن العنــف  يــةإيجابيــة وةال وتــأدياهم بطريقــةأشــكال تنشــئة األيفــال يتعلــق ب فيمــا الرعايــة 

 ؛وقائمة عل  المشار ة
بطريقـة منتظمـة  العقوبة الادنية في جمي  األما نب المتعلقةجم  الايانات  ) ( 
 واجـتخدام مرافـق رعايـة األيفـال  رجـة وفـيالمد فـي ايـت أوفي ذلـ  فـي ال بما  ومنهجية

 ة والقضا  عليها بصور  فعالة؛الادني وبةالعق لمن   أجاس الايانات هذه
معالجــة  يفيــة  بشــأن درجــينالطــالب والم بــين تشــاور المنــتظمال تشــجي  (ه) 

 ؛تراعي حقوق اإلنسان بطريقة التأدياية مسائلال
 ضمان مسا لة ممارجي العقوبة الادنية عن أفعالهم. (ي) 
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 القائم عل  نوع الجنسالعنف   
عنررق  لج رر ةم ملل ينررا لجع ررف ة سسرريي  س  سرر يتاطرر    شرر  عي ي  ب ضررو   حررب لجنة ررا -37

 : ني ة  ب ن  ب جغ ازل  ي ي  شع يةو ذج ، . ن ع لجل س

 لألط رر ل، لمل رر  ص عنررقنرر ع لجلرر س  لجع ررف لج رر ةم عنررق ل   رر ع ةعرررل لنرشرر   )ر( 
 سرررا عنرررق حرررر لملر ت لج  رررت يت لطحررر  ا، لجعشررر لة ا لج    رررا يلملسرررر ط  ا سررر    ت لمل ررر ط  ال

 ؛س ل 

رع رر      رر  لجرر  رلجحررن     سررر صررل ي ي لجل سرر لجع ررف ل   رر ع ةعرررل لنرشرر   )أ( 
 لجر  ر   ر  رع ر  رم عرر عر  لجحرن     زل ر يلجر      لجيت  رنرث عر ،س ا 15عر  ةعظ  م

 ؛س  لا س و

 عر ة  لع ر ل لجع ف ية  ض هتم يا لنر م؛ لإلبالغ ةعرالا ري  )ج( 
  ل ر   لعي لج يال لمل زيل   م لجع فا لج ا ال 1998 جع م ئ ن ن لجع ف لمل زيل ( ) 

 ؛ة لع  ا   ي اا  ب  لجل س 
ي   يا ةسر لر   جنحن    ةر لألط  ل   ر  خرة ا لجرعم ع م تلج  ة لج (ه) 

ت  ة ظ رر ا لمر ررو لملررري عنررق شررر ريلالعر رر   لج لجررر ل ئ،  ب خمرر ت ذجرر  مبرر  ،برر  لمل رر ط 
 .ر   لارة ا   ي 

 :يلي لضطالع بماتحا اللجنة الدولة الطرف عل  ا -38

 الممــــارس علــــ  القــــائم علــــ  نـــوع الجــــنس العنـــف عــــندراجــــات  إجـــرا  )ر( 
علـ  نحـو  والجـتفاد  المتعلقـة بـذل   وتحسـين جمـ  الايانـات الهيكليةعوامله و  األيفال
 تـدابير للتصـدي يـتم جمعهـا لوضـ الايانـات التـي  هـذه الدراجـات وتحليـل نتـائ  فعـال مـن

 ؛الجنسالقائم عل  نوع  عنفلل
الممــارس المســتويات المفريـة للعنــف القــائم علـ  نــوع الجــنس  ضــو  فـي )أ( 

 هـذا النـوع مـن العنـف بحوث بشأن إجرا يناغي المستوينات العشوائية   في الفتيات عل 
 ؛له للتصدي مناجاة ووض  تدابير

 العنـف المتعلق بمن  2017-2013للفتر   العمل الويني تعزيز برنام  )ج( 
قويــة آليــات ب تزويــد هـذا الارنــام مـن ةــالل  والتصــدي لــه النســا  واأليفـال علــ الممـارس 
األجـااب  ومعالجـة  لتنفيـذه والاشـرية والماليـة الكافيـة المـوارد التقنيـة وتخصـيص للمسا لة

 ؛القائم عل  نوع الجنس الهيكلية للعنف
مـــن  المســـاوا  بــين الجنســـين وحقــوق الطفـــلبقضـــايا  إذ ــا  الـــوعي العــام ( ) 
ــرام و  اإلعــالم وجــائ  ةــالل ــان وإشــراك الرجــال  ثقيــفالت ب فــي  والفتيــات والنســا  والفتي

 ؛تناول هذه القضايا
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آليــات  القــائم علــ  نــوع الجــنس  وإنشــا  العنــف مرتكاــي ضــمان مســا لة (ه) 
 ؛صديقة للطفل إبال 

مـن ةـالل  العنـف النـوع مـن هـذا لأليفـال ضـحايا الخـدمات تعزيز تقـديم (ي) 
 جـــود  هــذه الخـــدماتتحســين  بغيـــة والاشــرية والماليـــة الكافيــة المــوارد التقنيـــة تخصــيص

 واجتجابتها واجتدامتها.

 الممارجات الضار   
 ،لنرشرر   لمل   سررر ا لجحررر    ت لجريجرررا لجرررر ول   ررر ع ةعررررل   شررع  لجنة رررا بررر ج ن  ازل  -39
لألعحرر   لجر  سررن ا  ي شرر  هيلجسررن ،  لجع   ررا، ينررةلج سرر ا، ي  لألط رر ل يلجررزيلجي  رر  زيلج  مبرر 

لألعحرر   لجر  سررن ا  حرر   ، ي شرر  هلج ري ع   ررالج سررر لج نرر غ ط رر صي  ، ي عررر  لجزيجرر ا،لألنن  ررا
 ري   رر لال رن مم  سررا عنررق لجرر غم ةررر نررهأل برر ج ن  ر حرر ا   شررع  لجنة رراي . طرر ةني صرر  ا لجل سرر 

الحظرت  عنرق ور  ةر  ،ا لجل لةمت ح جا لألط  ل  شل  لعررل ا يُ ص َّف ت يئ )لجزيلج ب إل  ل (
 . زلل ئ ة ا اىل لآلن ال لجر و ر     لط ل ، يشن ر   لمل   سا لجريجا

الــذي  الضــار  بشــأن الممارجــات( 2014)18 رقــمالعــام  اللجنــة فـي ضــو  تعليــق -40
ــة  ــة بالقضــا  علــ  التمييــز ضــد المــرأ   توصــي  بالشــتراكاعتمدتــه اللجن ــة المعني مــ  اللجن

 :يلي بما الدولة الطرفبأن تضطل  اللجنة 

التــي يتعــرض  الضــار  جميــ  أشــكال الممارجــاتل تشــريعاتها ضــمان حظــر )ر( 
القسـري  زواج األيفـال والـزواج ممارجـة بسال منهـا تجـريم في الدولة الطرف  األيفال لها

 ؛مدارس يقوس النتقال إل  عالم الاالغين وتنظيم
 ؛هذه الممارجات فعالة للقضا  عل  عمل وينية ةطة وض  واعتماد )أ( 

األيفـال  بمـن فـيهم لجمي  أصـحاب المصـلحة  هادفةضمان المشار ة ال )ج( 
وضــــ   فــــي  المحليــــة ومجتمعــــاتهم بالممارجــــات الضــــار  للتــــأثرن و المعرضــــ المتــــأثرون أو

 ؛ورصدها وتطايقها هاوتنفيذ هاواعتماد السياجات ذات الصلةو  القوانين
ادنيــــة لجميــــ  األيفــــال وضــــمان اجــــتقاللهم وتقريــــرهم الالســــالمة  تــــأمين ( ) 
 العـالج الطاـي تجنـب مـن ةـالل  حـاملو صـفات الجنسـين بمـن فـيهم األيفـال  لمصيرهم

 ؛الرضاعة والطفولة جن يوال كير الضروري الجراحي أو
 التــي تعمــل مــ  األيفــال ومــن أجلهــم جميــ  الفئــات المهنيــة بنــا  قــدرات (ه) 

 والقضــــا  علــــ  الممارجــــات والتعــــرف عليهــــا والتصــــدي لهــــا  منــــ  الممارجــــات الضــــار ل
 ؛األيفالب التي تضر التقليدية والطقوس
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الـذين  بمن فـيهم الممارجات الضار   مرتكاي عل  جزا اتفرض  ضمان (ي) 
 لضـحايافعالـة  وتـوفير جـال انتصـاف  األو وثـوال يعتدون علـ  األيفـال مـن ةـالل ممارجـة

 .الممارجات الضار 

 21و 20( و2( و)1)18و 11-9و 5الايئة األجرية والرعاية الاديلة )المواد  -واو 
 ((4)27و 25و

 األيفال المحرومون من الايئة األجرية  
ةررررر لج  ئررررا   ألط رررر ل لحملرررر ية ب  رعنرررر   يتئرررر ن ي يس  سرررر  ضررررو اطرررر  ب   حررررب لجنة ررررا -41

 شر ه رسر  ا بر نا  ع  اة سسا ا رلعه ت ي  لألس  ، لجر   عر يص  مل وي    لأليج  ا لألس  ا، 
  رعنر  ي  ر  لحملر ز لجل ر   جر ررمب ي  حرب ر حر ا  ، لرر ي  ر  ب رب لالن صر ل ت لط الا لجريت ال

 اىل  رلب    ةي لخت ا لجريجا لجر و ئر ي الحل لجنة ا رن. اع جا لألط  ل ريلة  ان  ذ بح  ن
 : ني ازل  ة   شع  ب ج ن   يذج ، ييةو  لطح نا.جم ل  ت نرنرِّ  ا لج ُّظ  اجلجرصرا 

ي رريل  لأل ر م لجر  ر مبر ي  م ةر لج  ئا لألس  ا، لحمل ية  لألط  ل ل    ع عر  )ر( 
ا ن رررة لمل  عررر ح جرررا اصرر بر م ب ررر يص بسررر بلملرخنررق عررر  م يلألط ررر ل  بسررر ب لإل ررررز يلجررر  م
 ؛ملرخنق ع  مل ري مب لي  غ  لملصن ب  لألط  ل لمل  ج ين /لإل رز، ي  ج لج ش  ا

 ، زل رر ةعررالا لطحر نابس ب  لج ع  ا لج ر نا نظ م لجيت   لجه لج ُّظ  ا لج     )أ( 
 يلن ح ة  ؛  طح ناب لأليلة  لملرعن ا   ل م ت ذج  مب 

لجر ا  ُعرز  بصر     ة سر ا ، ة سس ا لج ع  را ت لألط  ل لمل  ع  عر   زل ر )ج( 
ب ررر يص ن رررة لمل  عرررا  ياىل اصررر با لألط ررر ل ،لجرخنررري ع ررره جررره ريامه  اىل سررر   ةع ةنرررا لجر ررر  ري

لألط ررررر ل   ع  رررررا ة ل رررررز ةنرررر لجرلخن رررررا  ة سسررررر ا لج ع  رررررا ت ج ررررررتلا ط  نررررا ، يلج  ررررر  لج شرررر  ا
 ؛يلجش  أ
 مت  رر لجر رر يا ت لألط رر ل يلجشرر  أ، ي   ع  رراة ل ررز  ت لج ع  ررا  ررري ةسررر   ( ) 

 غ  ةسةنا ج ع  ا لألط  ل يلجش  أ. ة ل ز ييج   خمرنف لمل  ط  ر   لمل ل ز ب 
الرعايـة  م  مواصلة التر يز عل   يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة -42

 :شاه األجرية الاديلة

التـــي  للتحـــدتيات النيظميـــة للتصـــدي التعجيـــل باتخـــاذ اإلجـــرا ات الالزمـــة )ر( 
الترتياــات   هــذه رصــدلالاديلــة و  للرعايــةمســتدامة  ترتياــات حضــانة واعتمــادال نظــام تعتــرض
منظمات  و ذل  م   األيفال واربا  واألجر الممتد  م  تشاور واج  النطاق إل  اجتناداا 

 ؛الرعاية الاديلة مجال المجتم  المدني والمهنيين العاملين في
لــدعم  منحــة تقــديم بهــدف الجتماعيــة  قــانون المســاعد التعجيــل بتنقــي  )أ( 

 ؛وعملية مناجاةرصد آلية  م  ضمان األيتام ترع ألجر التي ا
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 وذلــ  قــدر اإلمكــان  الرعايــة مؤجســات فــي األيفــال إيــداع تقلــيص مــد  )ج( 
تحديـد آجـال زمنيـة أقصـر لمراجعـة قـرار فـي الوقـت المناجـب و  فـي األجـر إعاد  اإلدماجب

 ؛اإليداع
ــة تعزيــز ( )  ــة جــود  ةــدمات مراقا ــة فــي الرعاي فــي  بمــا  المؤجســات الداةلي
ـــق مـــا ذلـــ  ـــدنيا القواعـــد والمعـــاييربالتزامهـــا ب يتعل ـــة  و ال ـــوفير الحماي ـــف وجـــو   مـــن ت العن

ـــة  ـــوفيرو  المعامل ـــة  ووضـــ   ت ـــالنمو الفـــرديةطـــ  الرعاي ـــق ب ـــوات يســـهل  إتاحـــةو   تتعل قن
 الوصول إليها لإلبال  عن حالت إجا   معاملة األيفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

ـــيص الفـــوارق (ه)   األيفـــال والشـــااب رعايـــةمرا ـــز  فـــي تمويـــل اإلقليميـــة تقل
 ؛هذه المرا ز جمي  وضمان تسجيل

 مــن أجــل المهنيــين ذوي الصــلة وبنــا  قــدرات المــوارد الكافيــة تخصــيص (ي) 
ايئـة المـن  احتياجـات األيفـال المحـرومين لتلايـة الرعايـة الاديلـة آليـات اجتجابات تحسين

 ؛جريةاأل
ـــة لهـــاي المؤرةـــة  (ز)  ـــ  اتفاقي تشـــرين الثـــاني/  23النظـــر فـــي التصـــديق عل
ـــة التحصـــيل الـــدولي لنفقـــة اب والمتعلقـــة 2007نـــوفمار  أليفـــال وكيرهـــا مـــن أشـــكال إعال
 .األجر 

 24و 23( و3)18و 6ة )المــواد وةــدمات الصــحة األجاجــية والرعايــ اإلعاقــة -زاي 
 (33( و3)-(1)27و 26و

 األيفال ذوو اإلعاقة  
لألشررخ    ل   ئ ررا ح رر ر عنررق 2007 عر م ت لجريجررا لجررر و برصررر     حرب لجنة ررا -43

 اع    لجرأر  ي  بشأن لارة ا لملرعن ا ب إلع ئا يلسرتل  ة ا  عر    اط  ب لإلع ئا، ي  ج  ذيا
 ط  ررر ا ازل   عرررر   شرررع  بررر ج ن   رررييةرررو ذجررر ، ي. 2020-2015 جن ررررت  ري    ررر  ج ررر أ ت

عررم ازل   ي ر ج  ت لجريجرا لجرر و، لإلع ئراذيي  لألط ر ل لجنر  ر  رعر س هل ر  يلإلئص   لجر   ز
 : ني ة  يج  

 ؛ذيا لإلع ئا لألط  ل يش ةنا عر ب  ن ا  ئ  ا )ر( 

 ةررو لإلع ئررا، ح رر ر لألط رر ل ذيا   ة رر ن اىل اع رر ل شرر ةن  يس  سررا ئرر ن ن )أ( 
 ،ر   ررر ةرررر رجررر  لج  ررر صية شررر لا ئ بنرررا جن  يلضرررنا ياطررر   زةررري يلضررر  رسررر صيضرررو خرررر ط 

 ؛ج صر لجر     يآج  ا

 سرر    ت لمل رر ط  يال  لخرر  لطل ةررا، برر  ئر عرر ا ةرعررر   لج عرر ل ر سرر  لج )ج( 
 ؛لإلع ئا جألط  ل ذيا ةرل ةنا جر ر  خرة ا لج    ا،
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 يلاررة ا لألج رز    ي  بس   ة    نرت    ا لجر س  ا لملع  جاج لجر     لج ع ل ) ( 
 .يجلا لإلش    جن ل  ي  بر   ا ب ل   س عدر لمل

  المعـوقينحقوق األيفال  ( بشأن2006)9 رقمالعام  تعليق اللجنة اإلشار  إل ب -44
 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة

ذوي  األيفــال عــنالايانــات المصــنفة بصـور  منهجيــة وشــاملة  مــ ج تعزيـز )ر( 
أنسـب و  األدلـة اجتناداا إل  أ ثر جياجاتيةاجتجابات  لوض  نتائ ال والجتفاد  من اإلعاقة

 ؛ذوي اإلعاقةاأليفال  لحتياجات

نموذج اإلعاقة القائم  يستندان إل  شاملين وجياجة قانون النظر في وض  )أ( 
ذوي  األيفـال بحقـوق ذات الصـلة القضـايا  املة مـن  يائفة ويتناولنعل  حقوق اإلنسان 

 ؛ودعم مقدمي الرعاية وجائل النقل العام إل  الوصول إمكانية في ذل  بما اإلعاقة 

تنفيذ ل ومؤشرات واضحة واضحة وإيار زمني واض  أجاسةطوط  إنشا  )ج( 
 مـن يكفـي مـا وضـمان تخصـيص اإلعاقـة  أليفـال ذويبا القوانين والسياجات ذات الصـلة

 ؛الالزمة لتنفيذها والاشرية والمالية الموارد التقنية

 لأليفــال ذوي متكاملــة لتقــديم ةــدمات التنســيق بــين القطاعــات تحســين ) ( 
 ولمقدمي الرعاية؛ اإلعاقة وأجرهم

 لأليفــال ذوي المكرجــة القــوانين والسياجــات تنفيــذ لرصــد إنشــا  آليــات )ه( 
 والمنظمـات التـي تمـثلهم بمـن فـيهم األيفـال  اإلعاقـة  شخاص ذويبمشار ة األ اإلعاقة 

 ؛مشار ةا فعالةا 
الترتياـــات التيســـيرية بتـــوفير  الجـــتراتيجيات ذات الصـــلة تنفيـــذب التعجيـــل ()ي 
 الموارد الالزمة. وتخصيص جداول زمنية واضحةوض   م  المعقولة 

 مبرر ير  م لألط ر ل لألط ر ل، جلر   ةولجرعنر م لجلر بر جل    لمل  يجرا جرر ي    حب لجنة را -45
ازل    شرررع  بررر ج ن  ي ررري يةرررو ذجررر ،. ةررررل ص ذلا خررررة ا شررر ةناةرررر خرررالل  لإلع ئرررا، ذيي

 : ني ة 

 لألط رر لجلرر   لجلرر ةو لجرعنرر م لألس سرري لطرر  ت    ررر  اعرررم يجرر    شرر  ع )ر( 
 ذيا لإلع ئا؛

 عررررر     تلطرررر  ة لجرررر بسرررر ب ذلا لجصررررنا غرررر  لج عرررر ل جنس  سرررر ا ر   رررر لج )أ( 
 ؛لمل ج المل ل    ةر يعرم     ا لملخصص ا لإلع ئا جم ل ذيا لا   ت لمل    

 ؛لإلع ئا جألط  ل ذياعرم   ي   عن م لبررلةي جم ي ياجزلةي  )ج( 

لملنرن ررررر   ري غررررر  لملنرن ررررر  ب ملررررررل صذيا لإلع ئرررررا  لألط ررررر ل ل   ررررر ع عرررررر  ) ( 
 ؛لإلع ئا لج  س ا لالجر  ع ا يذي  س    لألط  ل يال ،لجص  و لا صا ري ب ملرل ص لا صا
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لجرررالأ ي  ر سرر لمل عنررق ر رررا يلجع ررف نر   ررزا ج عرر س لألط رر ل ذيا لإلع ئرر )ه( 
 ؛لآلخ  ر

  رررر   لمل لجر لسرررر ا لمل رررر رج حمررررر  ةال ةررررا لجرعنرررر م لمل رررررم، يعرررررم جرررر      ررررري )ي( 
لألط ررر ل لجررر  ر ، ي لالجر  ع رررا لج  سررر ا لإلع ئرررا ذيي لألط ررر ل لإلع ئرررا، يخ صرررا جألط ررر ل ذيا

لجرعنرر م  ة لصررنا حيرر ة م ةررر يررر  ةرر  لطسرر ا، يلإلع ئرر ا ط ررف لجر حررر لضررر لب ا عرر ن ن ةررر 
 .  لسر م بعر ا   ل يلجع ش بص    ةسر نالجع   لطص ل عنق ي   ي  لجع يل

 يلي: بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة -46

الحتياجات تعليم ذوي التعليم: ب المتعلق 6 رقمالكتاب األبي  مراجعة  )ر( 
إعـداد مواصـلة  بهـدف  2001 والصادر عام  للتعليم والتدريب جام بنا  نظام  :الخاصة

ذات  المـــدارس نطـــاق األولويـــة لتوجـــي  مـــن و   الجـــام  للتعلـــيم ياتإيـــار قـــانوني وجياجـــ
التعلــيم  الصــفوف العاديــة لمــدارسفــي  ذوي اإلعاقــة وإدمــاج األيفــال الخــدمات الشــاملة 

 ؛العام

  الجـام  للتعلـيميكفي من المـوارد التقنيـة والاشـرية والماليـة  ما تخصيص )أ( 
 ؛توفير الترتياات التيسيرية المعقولة لضمان الالزم التمويل في ذل  بما

ذوي اإلعاقـــة   إلزامـــي لجميـــ  األيفـــالتعلـــيم ابتـــدائي مجـــاني و  ضـــمان )ج( 
مــدارس  فــي ن المســاعدون الشخصــيو  فــي ذلــ  بمــا الترتياــات التيســيرية المعقولــة  وتــوفير

 بغيـة الطفـل مـن مكـان إقامـة مدرجـة قرياـةب اللتحـاقل األولويةمن  و   بالمجان التعليم العام
 ؛وترتياات الر وب النقل تفادي مصاريف

 يسـر جـال احتـرامالتـي ت ومـواد الـتعّلم والتـدريسنـاه  الدراجـية الم تطوير ) ( 
 والطـــالب توعيـــة المدرجـــين مـــن أجــل هموإدمـــاج وتحفـــر  ــرامتهم ذوي اإلعاقـــة األيفــال
 ؛ذوي اإلعاقة األيفال والتحيز ضد وصمال لقضا  عل بغية ا وذل 

ـــه  اإلعاقـــة لأليفـــال ذوي التعلـــيم المقـــدم جـــود  تحســـين )ه(  ـــه وقابليت و فايت
 أ مــل وجــه علــ يســير جــال انــدماجهم الجتمــاعي ونمــائهم الفــردي ت مــن أجــل  للتكيــف
 .ممكن

 الصحة والخدمات الصحية  

لجصررن ا  يلج ع  ررا لجصررن ا لأليج ررا لج ع  ررا عنررق جنرت  ررزبرر جل    لمل  يجررا    حررب لجنة ررا -47
ازل    شرررع  بررر ج ن  ي ررري يةرررو ذجررر ،. لألط ررر لصررر  حت جر سررر و نرررر ر  لر رررا ي ررر ج  لمر ع رررا

 : ني ة 

 برر  ي رر ج  يلطحرر  ا، لج    ررا برر  لمل رر ط  لجصررن ا لج ع  ررا  رر ي  ت لجر رر يا )ر( 
 ؛ م يلا  لج ر ع  لجع
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س  سررررا شرررر ةنا يجم  عررررا ةررررر  رررررلب    ررررر  لارررررة ا لجصررررن ا  عرررررم يجرررر   )أ( 
 ؛ط  لألج

 .لجصن ا خرة ا لج ع  ا ج    لخن  س )ج( 
بأعل   التمت  الطفل في بشأن حق( 2013)15 رقمالعام  تعليق اللجنة في ضو  -48

 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة يمكن بلوكه  صحي مستور

رعايــــة تعزيـــز جهودهــــا الراميــــة إلـــ  تقلــــيص الفــــوارق فـــي مجــــال تــــوفير ال )ر( 
الوصـول إلـ   فـرص د  م  التر يـز بصـفة ةاصـة علـ  تحسـينالصحية في جمي  أنحا  الال
 الرعاية الصحية األولية العامة؛

تقـــــديم ل مجموعـــــة تـــــدابيرو  شـــــاملة ومتعـــــدد  القطاعـــــات وضـــــ  جياجـــــة )أ( 
 مجـال الصـحة مـن الـولد  إلـ  مرحلـة المراهقـة  لأليفال بحيا تغطـيالصحية  الخدمات

وةطـوط جـداول زمنيـة  تحديـد مـ  المقومـات األجاجـية للصـحة ب بالتـدابير المتعلقـة وتعن 
 ؛لتنفيذها الميزانية من ومخصصات  افية قابلة للقياس واضحة ومؤشرات أجاس

 جـــود  عـــن عـــام  فضـــالا  وجـــهب الصـــحية ةـــدمات الرعايـــة جـــود  تحســـين )ج( 
المــوارد التقنيــة والماليــة  أليفــال  وتخصــيصصــال  ال المتخصصــة الصــحية ةــدمات الرعايــة

 ؛الصحية في نظام الرعاية المهنيين العاملين وبنا  قدرات  الكافية والاشرية
 تقديم الخـدمات رصدو  السياجات ذات الصلة تنفيذ لرصد إنشا  آليات ) ( 

 والمجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــ  إشــراك األيفــال مــ  صــحة الطفــل  مجــال فــي
 ؛صحة األيفال والمراهقين المدني العاملة في مجال

الصـحة  منظمـة جهـات منهـا من في هذا الصدد التماس المساعد  التقنية (ه) 
 .واليونيسيف العالمية

 صحة المراهقين  
 بشررأن صررنا جر ررر  يضررو ة رر  ئ   ج   ررابصررر   لجريجررا لجررر و  الحررل لجنة ررا رن -49

  رريي يةرو ذجرر ،. ةع جلرا ةشرر    لملر لر   لجصررن ا بصر    شرر ةناةرر رجرر   لملرر لر  ي  لجشر  أ
ت  لمل  ط     عاللت ذج   مب  ،لمل لر  ن لجيت  رع س هل  لملخ ط  لجصن ا ازل   زل ر  شع  ب ج ن 

 :لجظ لر  لجر ج ا ةعرالا
 ت ريسرررررر ط لج ر رررررر اسرررررر     يال  رررررر يص ن ررررررة لمل  عررررررا لج شرررررر  ا،ب لجعررررررري  )ر( 

ةرر  ضررم لجر   ز ا ، يلمل لئفلمل ل  ا جن  لر   لارة ا لطص ل عنق ع    لمل لر  ا، بس ب
لجل سر ا  لجصرنا ةعن ةر ا ة  سر ا جنع ر  بشرأن عررم يجر  ي  ،لم ل لجصرنيلجع ةن  ت  ج نب

 ؛يلإلجن ب ا
 ؛لمل لر   ت ريس طلجس ، يخ صا  عري  )أ( 
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 ؛لط لة  لمل لر  ا ب  ي    ت ذج  مب  نرن   يلال رئ أ،لال )ج( 

 عررب  نر ا  ئ  را يشر ةنا  يعررم يجر   ،ت ريسر ط لمل لر ر ا ة ةرايي  ا لأل ) ( 
 ؛ر   لج ي  ا

ي رسر ب ت يئر ع يي ر ا  لجع رف    ا اىل مم  ،لملخر لا ري جلن ل ع طي ل (ه) 
 .لجلن ل لجل  ييلإلص با مبرالزةا  ن مجا عر ح ل ث لمل ي 

المــراهقين ونمــوهم  بشــأن صــحة( 2003)4 رقــمالعــام  إلــ  تعليــق اللجنــة اإلشــار ب -50
 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة التفاقية  جياق في

ـــة الجديـــد  التعجيـــل بإتمـــام )ر(   المتعلقـــة بصـــحة الشـــااب الماـــادئ التوجيهي
 واإلنجابيــة  والصــحة العقليــة  والعنــف  الجنســيةالصــحة  قضــايا المــراهقين  والتــي تغطــيو 

 ؛المخدراتو  الكحول وتعايي

 مشار ة المراهقين مشار ة  املة وهادفـة ضمانتعزيز جهودها الرامية إل   )أ( 
 هاورصـــد صـــحة األيفـــال والمـــراهقينب المتعلقـــةالقـــوانين والسياجـــات والاـــرام   وضـــ فـــي 
 ؛بدقة للمراهقين الواق  المعيشوإبراز  فعالية التدةالت   لضمانهاوتقييم

 المتعلقـــة بصـــحة المـــراهقين اـــرام الو  التنفيـــذ الفعـــال للسياجـــات تعزيـــز )ج( 
 بالصـحة المتصـلة السـل  والخـدمات علـ  المـراهقين حصول واإلنجابية  وضمان الجنسية
 ؛جرية بصور 

ـــة وجـــرية الحصـــول ضـــمانالنظـــر فـــي  ) (  ـــ  مجاني ـــ  الحمـــل  عل  وجـــائل من
 ؛في المدارس في ذل  بما

ةــدمات  تقــديم مــن هم لتمكيــنهموبنــا  قــدرات توعيــة المهنيــين الصــحيين (ه) 
ظــل احتــرام األشــخاص ودون الحكــم  مــ  مراعــا  ةصوصــية الطفــل وفــي للمــراهقين صــحية
 ؛عليهم

التـــي  الحـــالت فيهـــا بمـــا  ومـــةوفيـــات األم جمـــ  الايانـــات عـــن تحســـين (ي) 
 المرافق الصحية؛ ةارج تحدث
تطايــق عــن مفوضــية حقــوق اإلنســان التــي وضــعتها رشــادات اجــتخدام اإل (ز) 

لراميـة إلـ  الحـد مـن حقوق اإلنسان فـي تنفيـذ السياجـات والاـرام  ا أجاس نه  قائم عل 
 ؛(Corr.2و Corr.1و A/HRC/21/22) التي يمكن الوقاية منها الوفيات واألمراض النفاجية

بمعلومـــات  تزويـــدهمبســـال منهـــا  األيفـــال للمخـــدرات تعـــايي الحـــد مـــن (م) 
يتعلــق بمنـ  اإلدمــان علــ   فيمــا  فضــالا عـن تعلــيمهم مهــارات الحيـا  وموضــوعية  صـحيحة

 .المواد المخدر 
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 فيروس نقص المناعة الاشرية/اإليدز  
 رر يص ن رررة ب لجعررري  لطررر ةرررر لنر رر ل جمرر ل لجل ررر  لحملرر ز ت  جر رررمب   حررب لجنة ررا -51

صررر   جلملحررر   جن  يسررر ا لجعل سرررا   لر رررا لجعرررالج يز ررر    اىل لجر ررر  ةرررر لألم لمل  عرررا لج شررر  ا
 : ني ب ج ن  ازل  ة لجنة ا  يةو ذج ،  شع . ألط  لل

ت  ب ررر يص ن رررة لمل  عرررا لج شررر  ا لإلصررر ب ا لجلر رررر  عرررر لال   ررر ع لملسرررر   ج )ر( 
 ؛لألط  ل ريس ط

 ؛لإل رز ج ي  ا لألة ةا بس بل    لج  س الج )أ( 

عرررم  رحرر ريلجرريت    رر يص ن ررة لمل  عررا لج شرر  ا،ب لألسرر  أ لهل لن ررا جنعررري  )ج( 
 ؛ مل ر ب يلجع ف لملس يل  ب  لجل س 

 بصر    غر  ةر  سر ا لإل رز  يص ن ة لمل  عا لج شر  ا/ب ز     لنرش   لإلص با ( ) 
 ؛لج ر  ا ت ريس ط

 جعالج لملحرر   برر لج شرر  اب رر يص ن ررة لمل  عررا  لألة رر ا لملصرر ب اعرررم لجرررزلم  (ه) 
يعرررررم  ،برررر ج  يص لملصرررر ب  جن ضررررو لجعل سررررا يعرررررم ةر بعررررا ررررر ل لجعررررالج ب ج سرررر ا جن  يسرررر ا

لجر  ر  رةر يز  لألط ر ل جرر    يص ن رة لمل  عرا لج شر  اب لجلشف بص    ة  ة ا عر لإلص با
 ؛ش  لا  18رع   رم 
لمل رررر يم جأل ي ررررا لملرعررررر  ،  ت ذجرررر  لجسرررر  مبرررر  لجسرررر ، ل   رررر ع ةعرررررل لنرشرررر   (ي) 

 ؛  يص ن ة لمل  عا لج ش  اب يلمل   ط ب جعري 

 رررررر يص ن ررررررة لمل  عررررررا ن رررررر   خمررررررزين لأل ي ررررررا لملسرررررررخرةا جعررررررالج لإلصرررررر با ب (ز) 
 ؛ت رغنب لألح  ن يلجس  لإل رز/لج ش  ا

 ت ةرررو لألط ررر ليلمل سسررر ا يلمل ظ ررر ا لجع ةنرررا  لجحرررع ف جألط ررر ل لجر ن ررر  (م) 
 .ت ج  أ ري      طي ملل ينا لإل رزلج   لمنس

فيـــروس نقــص المناعـــة  ( بشــأن2003)3 رقـــمالعــام    تعليــق اللجنـــةإلـــ اإلشــار ب -52
 :يلي الطرف بما الدولة بأن تضطل  توصي اللجنة الطفل  اإليدز وحقوق/الاشرية
من  فيروس نقص المناعة الاشرية عدور لمن  انتقال القائمة تدابيردعم ال )ر( 

 ؛لضمان تنفيذها يريق ريطةإل  الطفل  ووض  ة األم

 المتعــدد  والعنــف شــكال التمييــزالتصــدي ألتهــدف إلــ   وضــ  جياجــات )أ( 
بــــين العنـــف وفيــــروس نقــــص المناعــــة  القــــائم اجــــتناداا إلـــ  التــــراب  الفتيــــات  التـــي تواجــــه

 /اإليدز؛ةالاشري
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بفيروس  نو ابالمصاألمهات وأيفالهن  عالج المتابعة الذي تتلقاه تحسين )ج( 
 نالــذي األيفـال فـي حالـة فـي ذلــ  بمـا التشــخيص الماكـر  لضـمان نقـص المناعـة الاشـرية

 ؛العالجب فضالا عن اللتزام  بد  العالج ماكراا  وضمان  شهراا  18 تتجاوز أعمارهم
فيـروس نقـص المناعـة ب المتعلقـةالسياجـة الوينيـة  وتنفيذ داعتماب التعجيل ( ) 
تحسـين فـرص الحصـول علـ  ةـدمات جيـد    و والسـل جنسـياا  واألمراض المنقولـة الاشرية

ــــــص ا ــــــروس نق ــــــي حــــــالت اإلصــــــابة بفي ــــــة ف لمناعــــــة ومالئمــــــة لمراحــــــل العمــــــر المختلف
 الصحة الجنسية واإلنجابية؛ مجال الاشرية/اإليدز  وفي

 فيهـا بما األدوية األجاجية  للحيلولة دون نفاد مخزوناتخاذ تدابير فعالة  (ه) 
 والسل؛ إليدزا/فيروس نقص المناعة الاشريةاألدوية التي تستخدم لعالج 

 الحكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــ  التمثيـــل الكـــافي لـــإلدارات يســـير جـــالت (ي) 
 فــي جنــوب أفريقيــا  الــويني لمكافحــة اإليــدز المجلــس فــي األيفــال مــ المــدني العاملــة 

فيــروس ب المتعلقــة اتيجية الوينيــةالخطــ  الجــتر  فــي وضــ بصــور  فعالــة األيفــال  وإشــراك
 ها؛ورصد هذه الخط  تنفيذ وفي جنسياا  واألمراض المنقولة اإليدز/الاشرية نقص المناعة

ــــم المتحــــد  جهــــات منهــــا  التقنيــــة مــــن التمــــاس المســــاعد  )ز(  برنــــام  األم
 .واليونيسيف المشترك بين منظمات األمم المتحد  لمكافحة اإليدز

 التغذية  
 ،2017-2013 جن ررت  ري    ر  ج ر أ ت جنرل  را ط   خ  را  لجنة ا ب عر      حب -53

 : ني ب ج ن  ازل  ة لجنة ا  يةو ذج ،  شع . لج ض عا لجر  ع ا  س لجل    لمل  يجا جر عر يحالا 
لمللر   ا  ت   ةح الا لجلجرل  ا، ي  ن ة ت ذج  مب   ل  ا لألط  ل،س    )ر( 
 لألط  ل؛ ية لضا لجع لة  لج ة س ا ج ي  ا عر   ر  يي ط لجرل  ا، بلجرئ  ا، 

رسرع   لملر ل   ل   ر علج  ر ، ي ألس  أ ة     ألط  لجر  ل لنعرلم لألةر لجل لةي )أ( 
 ؛ي ل  لمل  خ ،لجر  غ لي ا، ي ل ج ف لجر ئا لجل لة ا، يلجرل لا

 سرررررا حرررىت سررررر جن ضررررو لج ضرررر عا لجر  ع ررررا لا جصرررا لخن رررر س ةعررررللسرررر  ل   )ج( 
 ؛رش  

عنرررق لمللررر   ا  لج ج ررر ا لملر سررر ا ت ب نررر ةج لمل رةرررا عررررم لحرررر ل  لألطع رررا ( ) 
 ؛لجل ي ا

شرر ص جألطع ررا غرر  لجصررن ا ت لج برر  لألط رر ل يلجرسرر     رلنررالنرشرر   لج  زل ررر (ه) 
 ريس ط لألط  ل.

وضــ  بشــأن  المســتدامة التنميــةهــداف أ مــن 2-2إذ تحــي  اللجنــة علمــاا بالغايــة  -54
 :يلي بما توصي الدولة الطرف جو  التغذية  أشكال لجمي نهاية 
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علـ  النحـو المتـوة   الحـق فـي الغـذا   إيـاري بشـأن قانون وض  وتنفيذ )ر( 
  مــ  2014 أفريقيــا لعــام لجمهوريــة جنــوبوالتغذيــة  لألمــن الغــذائي السياجــة الوينيــة فــي

لـــدر  وجـــو  التغذيـــة الغـــذائيانعـــدام األمـــن  ظـــاهر  للقضـــا  علـــ  الهتمـــام الواجـــب إيـــال 
 ؛األيفال

 لمـد  الخالصـة الرضـاعة الطايعيـة علـ  لتشجي لالتدابير الالزمة  اتخاذ جمي  )أ( 
التــي  لرضــاعة الطايعيــةبشــأن ا ينوالــدعم المناجــا تقــديم اإلرشــاد مــ   أشــهر جــتة تقــل عــن ل

 ؛حليب األم لادائل التروي  وتنظيم بفيروس نقص المناعة الاشرية  صاباتتقدمها األمهات الم
ـــة رصـــد برنـــام  تعزيـــز (ج)  ـــر  رصـــد فـــي ذلـــ  بمـــا الوينيـــة  المدرجـــية التغذي  وتي

 األيعمة المقدمة من ةالل هذا الارنام  وجودتها وقيمتها الغذائية؛

 التصـــدي لرتفـــاع مـــن أجـــل لأليفـــال كيـــر الصـــحية يعمـــةتســـويق األ تنظـــيم ( ) 
الحصــول علــ   ن األجــر الفقيــر  مــنتمكــ اجــتراتيجيات وضــ و  األيفــال  لــدر ادانــةالمعــدلت 
 ؛الصحي الغذا 

 ألكذيــةل األمــم المتحــد  ومنظمــة مــن اليونيســيف التمــاس المســاعد  التقنيــة (ه) 
 .والزراعة في هذا الصدد

 مستور المعيشة  
 ت لجريجررا لجررر و، جألط رر ل  لر ررا لجحرر  ن لالجر رر عي ب  سرر ع نررر ر   حررب لجنة ررا -55

ي رررري  شرررع  برررر ج ن  ازل  يةررررو ذجررر ،  ي رررر  لألط ررر ل. ملعررررالا لخن ررر س عرررر م اىلر    يرررر  ةرررر 
 : ني ة 

رعنق لملعررالا بر   لج ا  شل  س ا 17-1 لج ئا لجع   اجر   ةعرل لج    )ر( 
 لج ئ ا لجع   ا؛ خمرنف

لطر لجز  ب عر  لالجر ر عي جألط ر ل لسررن  ئ ا لجحر  ن  ع   لطص ل عنق )أ( 
 ي   ر م ةعر    لألرن را يعررم يضر م لجش ط لجص  م لملرعن     ز  ي ر ة  لهل  را،ر ئ    ة لإل ل  ا،

يعرررم     ررا لجرت   رر ا  لسرررن  ئ ا لجحرر  ن لالجر رر عي،ين ررة لملعن ةرر ا عررر ررر   لملعرر   ، 
لجنرر  ر  رعرر س  يلج صررم يلجر   ررز  ع  ررا لألط رر ل، ةسرر يج  ا  رن نرر نلجرر  ر  لملرعن ررا ب ألط رر ل

 ؛يلألة  ا لمل لر  ا ةن  لألط  ل لجالجئ  لألط  ل، ةريئ ا ةع  ا  هل  

جن ص   ف لجريت لج عن ا     الج لج ا     عر لجر   رعململ رةا جلمل نا  ة نغ )ج( 
 .لج    لجر   لج ا  ع ي لحر  ج ا  نع
 :يلي بما الدولة الطرفبأن تضطل   توصي اللجنة -56

 الضــــمان اجـــتحقاقات علــــ الحصـــول  الحــــواجز التـــي تحــــول دون إزالـــة )ر( 
ن والمراهقــو  رضــ ال جــيما ول األيفــال المــؤهلين مــن الجتمــاعي وضــمان حصــول جميــ  
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واألشخاص الذين يقدمون إليهم الرعايـة  علـ  تلـ  الجـتحقاقات  اإلعاقة  ذوو واأليفال
 ؛الوقت المناجب في

والجهــات التــي ترعــاهم  لأليفــال تــي ت لتقــديم الشــكاور وضــ  إجــرا ات )أ( 
 إمكانية رف  دعاور في حال رف  يلااتهم؛

موضــوعي  تقيــيم اجــتناداا إلــ  الطفــل دعمالمقدمــة لــالمنحــة  مالــ  مراجعــة (ج) 
 ؛الفقر يعانون نالذي األيفال احتياجات لقيمة الفعلية للمصاريف التي تلايل

فـــي  والجهـــات التـــي ترعـــاهم والهادفـــة لأليفـــال المشـــار ة الفعالـــة يســـيرت ( ) 
 .هاوتقييمها ورصدها وتنفيذ ومراجعتها المتعلقة باأليفال برام  الضمان الجتماعي وض 

 صرر ل عنررق لمل رر   يخرررة ا لإلصررن م،لط سرر   جرنسرر لحملرر ز  لجنة ررا ب جر رررم   حرربي  -57
ي ري  شرع  يةرو ذجر ، . لجسلر لجالة  ت بشأن لط  جنريجا لجر و لجرر اي  إلط   لج  ن يبي 

 : ني ة ب ج ن  ازل  
لطصر ل عنرق   لر  ملج  ر  عر  لألشخ   ت ل   لجز     لج عنق لج غم ةر )ر( 

 لطصرر ل عنررق لمل رر   غرر  ئرر    ر عنررق لألط رر ل  ررزلل لجلنرر  ةررر يررال ،يخرررة ا لإلصررن م لمل رر  
 يلجع رررف لإلصررر با بررر ألة لس رررر   ررر   ار جرررا  يةرررر ف، ي رررم ةع ضررر ن ب، يخررررة ا لإلصرررن م

 لجل سي؛

لملسررررر ط  ا  انشرررر   اىل بأسررررع   ةع  جرررراي   رررر لي  لجسررررلر لجالةرررر عرررررم  رررر  ا  )أ( 
 .   لملسر ط  اهل ع ن  ا لإلخال  لج س ا مم  سالسر  ل  ي  ،لجعش لة ا

 :يلي بما توصي اللجنة بأن تضطل  الدولة الطرف -58
ــة إلــ   جهودهــا تعزيــزمواصــلة  )ر(  الحصــول علــ  ميــاه الشــرب ضــمان الرامي

 ؛والمدارس والمرافق الصحية المعيشية األجر لجمي  اإلصحاحالمأمونة وةدمات 

الالئــق الســكن  علــ  جميــ  األيفــال اتخــاذ تــدابير فعالــة لضــمان حصــول )أ( 
 ؛وبأجعار معقولة

 القسـري وتـوفير جـال انتصـاف عمليـات اإلةـال  اتخاذ تدابير فعالة لمن  (ج) 
الماـــادئ األجاجـــية والماـــادئ التوجيهيــــة  وفقـــاا للتوجيهـــات الــــوارد  فـــيفعالـــة للضـــحايا  

   المرفـــــق األول( A/HRC/4/18المتعلقـــــة بعمليـــــات اإلةـــــال  والترحيـــــل بـــــداف  التنميـــــة )
 .هذا الصدد فيوالمعتمد  
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 (31-28التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية )المواد  -حا  
 التعليم  

لج ص ل ير را ي ه رن  ر     لط ل  لجريجا لجر و به ب ج   ن لج ا ر جت لجنة ا  حب  -59
لجرعنر م  ن ر حتسر  ير    ت  زلحملرلجل ر   لجر رم عر يحالا  ع ج ا،  زلل  ن  ريج  ا ال لجرعن م اىل

. لجرعنر م جر   ي  لملر س الج   ا لجرنر ا  حتس  لجل    لج لة ا اىل ر ح ا  ي الحل لجنة ا. لألس سي
 : ني ازل  ة   شع  ب ج ن  ي ي يةو ذج ،

لج ضرو   سربلطصر ل عنرق لجرعنر م لجل رر،  ير   ت لج ر ل ر لجل ر  لسر  ل   )ر( 
 ؛مل ئو لجلل لتيلجع ر يل لالئرص  ا

 ملع جلررا ئحرر    ، يختصرر ة لملرر ل  لجع ةررا لجر ز ررو غرر  لملرلرر ي  جن رر ل   لسررر  ل  )أ( 
 ؛نظ م لجرعن م مت    ت ا ل   لجش  ي ا يلنعرلم ،اط ح ا  شرلأل ن ح   ع س  صرر  ج رئ  رمه ا

يعررررم     رررا  ن ررة لملررر ل  لجرعن   رررالملر سررر ا، ي لج   رررا لجرنر رررا  ضرررعف لسررر  ل  )ج( 
لجنلرا " لجر  ر  ُر  سر ن ن رة لملعن ر  ت ذجر  مبر  ،يضرعف ئرر لهتم رعح   ر ئا لجرر  س رعرل 

 ؛"لألم

عنرق نررر ر  لجع رف لنرشر   بسر ب ت لملر سرا لجسرالةا يلألةرر لسرر  ل  لنعررلم ) ( 
 يلملر س ؛ لجرالأ يلملح   ا ةر ج نب يلالعررل  لجل سي لجرن   لملر سي  ش   مب  ،يلسو

 لملرررل ص، ةررر يلسررر ع  رر لجر ج رر ا لط لةرر   سرر ألال   رر ع لملسررر   ملعرررل  )ه( 
  زلل حيرث ت لج لئو لجع ني. ير  لألة  لج ا ال

ـــة إذ -60 ـــ  تعليقهـــا  تشـــير إن اللجن ـــمالعـــام إل ـــيم بشـــأن أهـــداف( 2001)1 رق  التعل
البتدائي  ضمان التعليم بشأن المستدامة التنميةهداف أ من 1-4تحي  علماا بالغاية  وإذ

 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل توصي   الجيد والمنصف والشامل للجمي 

 الحصـول علـ  التعلـيم جـال لـ  تـوفيرجهودهـا الراميـة إ تعزيـزالمضي في  )ر( 
 فـــي الحصـــول علـــ  التعلـــيم األولويـــة مـــن األيفـــال  و  األجاجـــي المجـــاني والجيـــد لجميـــ 

 ؛متعدد  من التمييز أشكالا  أليفال الذين يواجهونل

 إدار  الميزانيـــــة الشـــــفافية والكفـــــا   والمســـــا لة فـــــي مســـــتور تحســـــين )أ( 
مشـار ة نشـطة  األيفال ومنظمات المجتم  المدني مشار ة بسال منها للتعليم المخصصة
 ؛تنفيذها رصد وتقييم  و الميزانية إعداد هذه فيوهادفة 

 المرافـــق المدرجـــية وتـــوافر جـــود فـــي ذلـــ   بمـــا التعلـــيم جـــود   تحســـين )ج( 
 شــداأل األولويــة للمــدارسمــن  مــ    الدراجــية والمــواد التعليميــة وهيئــة التــدريس والمنــاه 

 ؛حرماناا 
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 الذي يمارجـه  ـل مـن الطـالب والمعلمـين العنف اتخاذ تدابير فعالة لمن  ) ( 
 ؛والقضا  عليه في المدارس

ـــات الحمـــل جياجـــة جديـــد  بشـــأن اعتمـــادب التعجيـــل )ه(   فـــي صـــفوف الطالا
 ؛للدعم والمساعد  لمواصلة تعليمهن تلقي الحوامل واألمهات المراهقات وضمان

 التثقيــف إدراج مــن ةــالل صــفوف الطالاــاتفــي الماكــر  الحمــل الوقايــة مــن )ي( 
 .للانات والانين المدارس  في في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية اإللزامي

  36  و35  و33  و32  و30  و22تــــــدابير الحمايــــــة الخاصــــــة )المــــــواد  -يا  
 (40-38)د(  و-)ب(37و

 نو اللجو  والالجئ المهاجرون وملتمسواأليفال   
 لجنة   يلجالجئر  لألط  ل ةنر سي ط   ا  يتئ ن ي يس  س اط    ضوب   حب لجنة ا -61

 : ني ازل  ة   شع  ب ج ن   يي يةو ذج ،. ت لجريجا لجر و

 خمررر ط  ي زل ررررة ليررر ،  برررال لمل ررر ج  ر اىل لجريجرررا لجرررر و لألط ررر ل  زل رررر عرررر  )ر( 
 ؛مب لي   ب غ  لملصن لألط  ل لجيت  رع س هل  يلجع ف يلالعررل  يلالسرلالل لج  ص

 لجنةرر   ةنر سرريي  لمل رر ج  ر لألط رر ل عررر صرر  ا ئ  ررا ية عرررم يجرر   ب  نرر ا )أ( 
لألط ررر ل  عرررر يحررالا  ،لملررر    غرر   /ريي مب ليررر  غرر  لملصرررن ب  يرر  م لألط ررر ل رمبررر يلجالجئرر ،

 ؛لالب   ضن   

 ؛يلجس  س ا ذلا لجصنا غ  لج ع ل جن  لن  ر    لج )ج( 
 لج ر ن ن لملعررل ج ر ن ن لجالجئر  ت اطر   ةشر يع ي"لألسر  "" "لملعر ج  ع  ف  ( ) 

مشرر  لألسرر    م لطرر  ت حي رري بشررل    ةرر  لجرر ا ئررر ال، (2015 جعرر م 806 لإلشررع    ئررم)
 ت لال   ئ ا؛ لمل ص   عن ه

 لجنةرررررر   ةنر سرررررر ي  نلمل رررررر ج ي   رعرررررر س جرررررره لألط رررررر ل  الجرررررر لجرتح رررررر  خررررررر  (ه) 
 نرررر   ت لجريجرررا لجررررر و  سرررر   بررر جر ط  لجرررررلةم هلررررم    شرررر  ويجررر   بسرررر ب عرررررم نيلجالجئررر  

 ؛ةسررلم

 .يضع م     ج  ر بس ب لألط  ل يلحرة ز لعر  ل (ي) 
األيفـــال كيـــر  بشـــأن معاملـــة( 2005)6 رقـــمالعـــام  إلـــ  تعليـــق اللجنـــة اإلشـــار ب -62

ــوم المناقشــة إلــ  اجــتنتاجو  بلــدهم األصــلي المنفصــلين عــن ذويهــم ةــارجو المصــحوبين   ي
  األيفال في جـياق الهجـر  الدوليـة بشأن حقوق جمي  2012 عام دارت في التي العامة

 :يلي بأن تضطل  الدولة الطرف بما توصي اللجنة
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ـــــتظم جمـــــ التعزيـــــز  )ر(  عـــــن األيفـــــال المهـــــاجرين  المصـــــنفة ايانـــــاتلل المن
ـــين  بمـــملتمســـو  ـــر المصـــحوبين  ن فـــيهمي اللجـــو  والالجئ ـــر و/بمرافـــق األيفـــال كي أو كي
تتنــاول حالــة هــؤل  األيفــال   و ــذل  األيفــال ضــحايا التجــار  وإجــرا  دراجــة ينمــوثقال

 جتجابات فعالة؛لوض  ا أجاس   لجتخدامها
فـي  حماية الطفل ةدماتتقديم  بروتو ول لتاسي  وض  وتنفيذب التعجيل )أ( 

ــين  اللجــو ملتمســي و  المهــاجرينأليفــال الوقــت المناجــب ل  اتخــدمال هــافي بمــا والالجئ
ــائق الهويــة وإصــدارالتســجيل ( 1) يلــي: المتعلقــة بمــا وجــو  الحمايــة مــن العنــف ( 2) ؛وث
الحصـــول علـــ   إمكانيـــة( 4) الاديلـــة؛ الرعايـــة قـــديمت جـــر أوشـــمل األ لـــم (3) المعاملـــة؛
 ؛الدولة الطرف في جمي  أنحا بصور  منهجية الاروتو ول  وتطايق األجاجية؛ الخدمات

ـــــق )ج(  ـــــين مشـــــروع ضـــــمان تواف ـــــانون الالجئ ـــــدل لق ـــــانون المع اإلشـــــعار ) الق
 ؛تفاقيةالم   توافقاا تاماا  (2015 لعام 806 رقم

ــــة الطــــرف لأليفــــال النظــــر فــــي  ) (  ــــدائم فــــي الدول ــــويين ال ــــار الت إتاحــــة ةي
 ؛ترحيل األيفال بغية تجنب والالجئين  اللجو  ملتمسيو  المهاجرين
المســـارعة إلـــ  الوقـــف الكامـــل لعمليـــة احتجـــاز األيفـــال الـــذين هـــم فـــي  (ه) 
 نظامية.هجر  كير  أوضاع

 األيفال في النزاعات المسلحة  
جلر     نر سري لجريجرا لجرر و   لجر  ر  صرن ن اىل ألط ر للجعر  لجل   ج  الحل لجنة ا -63

 ،ةسرررننا نزلعررر اةرررر  ت لآلينرررا لألخررر    حررر  ابنررررلن  ةرررر الجئررر  ري ةصرررن ب  مب ليررر غررر  
 لج زلعررر ا رحررر   ر ةررررلألط ررر ل لمل ر  رررا جرنر رررر عررررم يجررر   اجررر ل لا ي عررر أ عرررر ئن  ررر  ازل 

 .نلألط  ل لم ري  مبر ي  م ،  ي  لملش     /ريي لملسننا
 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة -64

آليــات للتعــرف فــي مرحلــة ماكــر  علــ  األيفــال مــن بــين الالجئــين  إنشــا  )ر( 
يمكـن أن يكونـوا  الـذين  و وملتمسي اللجو  الذين جاؤوا من بلدان تشهد نزاعات مسـلحة

 ؛مسل النزاع الفي  شار واقد 

ــة دوائــر مــوظفي تــدريب )أ(  وحمايــة  حقــوق الطفــل فــي مجــال الحــدود مراقا
 ؛المقابالت مهارات إجرا الطفل  وعل  ا تساب 

 الجنـود لضـمان حصـول األيفـال تخصصـةإعداد بروتو ولت وةـدمات م (ج) 
عل  المساعد  المناجاة لتعافيهم بـدنياا ونفسـياا  المسلحة واأليفال ضحايا النزاعات جابقاا 

 ؛وإعاد  إدماجهم اجتماعياا 
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 مفوضــية األمــم المتحــد  لشــؤون الالجئــين مــن التمــاس المســاعد  التقنيــة ( ) 
 .الصدد واليونيسيف في هذا

 أيفال الشعوب األصلية  
 لمل ر رر نلألط رر ل مبررر يرر  م  رط رر ل لجشررع أ لألصررن ا،   لج رره ملرر   شررع  لجنة ررا برر ج ن  -65
 : ني ، عنق يجه لجرنر ر، ب ج ن  ازل  ة لجنة ا  شع ي . مت  زي  هت  شةر  ،شعب خ  س ن اىل

   ي  مب  ت لجريجا لجر و،    ئ  ي  لألصن اب جشع أ  لج  ن ي عرم لالعرتلو )ر( 
 ؛شعب خ  س ن

لملرت  ررا عنررق رط رر ل لجشررع أ لألصررن ا نر ةررا لملصرر     لجر    ررا  لآل رر   لجسررن  ا )أ( 
 يعرررم لطصرر ل لنعرررلم لألةررر لجلرر لةي يلجرريت ر ا، ةررر برر  رةرر   رخرر  ، اىل أل لضرري لجر ن ر ررا،ج

 ؛لملرئو لج     شي ي  عنق لمل   

 جلر هتم لسررخرلم  ر  لجر ررو لجل ةر  متلرر رط ر ل لجشرع أ لألصرن ا ةرررم ع )ج( 
 .لجرعن م ت ت ذج  مب  لا صا،

شــــعوب أيفــــال ال ( بشــــأن2009)11 رقــــمللجنــــة  إلــــ  التعليــــق العــــام اإلشــــار ب -66
حقـــوق  المتحـــد  بشـــأن إعـــالن األمـــم مـــ  التفاقيـــة وتماشـــياا  بموجـــبوحقـــوقهم األصـــلية 

 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة الشعوب األصلية 

 فيهــا شــعب بمــا األصــلية  بحقــوق الشــعوب قانونيــاا  النظــر فــي العتــراف )ر( 
 ؛الشعوب هذه أيفال بحقوق العتراف الكامل م   ةويسان

 أيفـال الشـعوب األصـلية حقـوق لتكـريس احتـرام عمـل وينيـة وض  ةطة )أ( 
للعنـــــف  التعـــــرضوالفقـــــر و  انعـــــدام األمـــــن الغـــــذائي علـــــ  والقضـــــا  هـــــا وتعزيز  وحمايتهـــــا

 ؛وفعالة بمشار ة هؤل  األيفال مشار ة  املة والجتغالل 

 الرعــا  بمــن فــيهم الشــعوب األصــلية  رحيــل أفــرادوت إةــال عمليــات  منــ  )ج( 
 تــــرحيلهم عــــن أو جاــــر الضــــرر لمــــن تــــم إةالؤهــــمو  وجــــكان الغابــــات  ممارجــــو القــــنصو 

 أراضيهم؛
ـــوفير  بســـال منهـــا األصـــلية الشـــعوب لغـــات تـــدابير فعالـــة لتعزيـــزاتخـــاذ  ( )  ت
 باللغــات الرجــمية و ــذل   األصــلية بلغــاتهم أليفــال الشــعوب األصــلية ثنــائي اللغــة التعلــيم

 للدولة الطرف؛

ــــــة  النظــــــر فــــــي التصــــــديق علــــــ  (ه)  األصــــــلية  الشــــــعوبب المتعلقــــــةالتفاقي
 .الدولية العمل والصادر  عن منظمة  (169 رقم) 1989 والقالية 
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 في ذل  عمل األيفال بما الجتغالل القتصادي   
ة ظ ررررا لجع رررر  عنررررق ل   ئ ررررا  2000 عرررر م ت لجريجررررا لجررررر و برصررررر     حررررب لجنة ررررا -67

 شرع   ي ري يةرو ذجر ،(. 182  ئرم) 1999ع ر  لألط ر ل،  رس ر رشل ل بشأن حظ  لجريج ا
 : ني ازل  ة  ب ج ن 

ت  سررر    يال ،ت سررر ر لجع ررر  عنرررق نرررر ر يلسرررو لسرررر  ل  ةشررر   ا لألط ررر ل )ر( 
 ؛جم ل لجز لعا

لألط ر ل  عرر صر  اب  نر ا ة يعرم يج   رشل ل ع   لألط  ل، رس ر مم  سا )أ( 
 .رشل ل ع   لألط  ل أس رب لملش  ج 

 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة -68

عمـل  أشـكال أجـوأ فـي ذلـ  بما األيفال  عمل عن صنفةبيانات م جم  )ر( 
 األيفال؛

 ؛األيفال لالمتعلقة بعم والسياجات التنفيذ الفعال للقوانين ضمان )أ( 

 ةطـور  الجريمـة مـ  تتناجـب جـزا ات تفتيش عمل األيفال وفـرض تعزيز )ج( 
 .ون معاملتهمئيستغلون األيفال اقتصادياا ويسي من عل 

 األيفال الذين يعيشون في الشوارع  
جألط ررر ل لجررر  ر  ع شررر ن لالسررررتل  ة ا لج ط  رررا  يضرررواا ب رررا  لجنة رررا  خرررر   الحرررل  -69

لجر  ر ازل  لال   ر ع لجل ر  ت عرر  لألط ر ل   شع  ب ج ن  ي ييةو ذج ، . لجش ل ع ت ي ع ن ن
يسررر    جع رررفل ي رع ضررر ن ملسرررر   ا ع ج رررا ةرررر ت لجريجرررا لجرررر و ي ع نررر ن ت لجشررر ل ع  ع شررر ن
 لنررر ل يلملخرررر لا. م لجي عررر ط  يلجع ن رررا لعررررالل صرررنر م لج رن رررا ازل ي  يلالسررررلالل،لملع ةنرررا 

ةصرن ب  غر   لجريجرا لجرر و لجر  ر  خنر ل رن لجعر رر ةرر لألط ر ل ب نر  ر حر ا  ي الحل لجنة را
 لجش ل ع. ئر لنر ق هبم لملر و اىل لجع ش ت مب لي 

 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة -70

   وتحـديافـي الشـوارع و/أو يعملـون يعيشـون الـذين األيفـال تقييم عدد )ر( 
 ؛األجااب الجذرية ألوضاعهم التي تتناول الدراجات

الشـوارع  فـي الجتراتيجية الوينية لأليفال الـذين يعيشـون ويعملـونتنفيذ  )أ( 
 اجـــتقاللهم مـــ  احتـــرام هـــؤل  األيفـــال أنفســـهم بمشـــار ة نشـــطة مـــن  هـــاوتقييم هاورصـــد
 ؛وتنوعهم

إعاد  جيما  ول جتراتيجية ال هذه في إيار أن يوفَّر الدعم المتاح ضمان )ج( 
في ظـل مراعـا  الاديلة   الرعاية مؤجسات إيداعهم في إدماج هؤل  األيفال في أجرهم أو
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ودرجــة عمــرهم ل وفقــاا  لجــتقالل آرائهــم وإيــال  العتاــار الواجــبالطفــل الفضــل    صــال م
 .نضجهم

 األحداثقضا  شؤون إدار    
لملسرر يج ا   يررو لطررر لأل ن جسررر 2008 ئحرر   لألط رر ل جعرر مئرر ن ن   الحررل لجنة ررا رن -71

 : ني ازل  ة  شع  ب ج ن   ي ي يةو ذج ،. س  لا 10 لجل  ة ا اىل
 ؛ة خ ح ا  س  لا 10 لحملر  ت الج  ن ن  لطر لأل ن جنسرال  زلل  )ر( 

يلحرةررر ز  لالحرةررر ز لجسررر ب  جن ن   رررا،ت    ررر  ةرررر لألط ررر ل عرررر ا ررررلع  )أ( 
 ؛ة    ينط  نا ج رتلا  لج عع ة  م

 يلجصررنا يغ ررر  ةررر لارررة ا، لجرعنرر م خرررة ا يرر   لطصرر ل عنررق لنعرررلم )ج( 
 جألط  ل لحملرةز ر ئ   لحمل   ا.خص ص  ب ج س ا 

قضا   في حقوق الطفل ( بشأن2007)10 رقمللجنة  إل  التعليق العام اإلشار ب -72
بصــور   لتشــريعات الوينيــةا علــ  تنفيــذ الدولــة الطــرف تعمــلاللجنــة بــأن  األحـداث  توصــي

   علـ  وجـه التحديـد  بـأن تضـطل توصـي اللجنـةو  المعـايير الدوليـة  م  يتماش  بما  فعالة
 :يلي بما الدولة الطرف

إلــ   رفعهــا غيــةب المســؤولية الجنائيــة الحــد األدنــ  لســن مراجعــةتعجيــل بال )ر( 
 ؛دولياا  مقاولمستور 

ــــل عــــدد )أ(  ــــل المحا مــــة األيفــــال المحتجــــزين تقلي أن تصــــدر  وضــــمان قا
قــراراا نهائيـاا بشــأن التهامـات فــي  قانونيـة واضـحة  أحكــام   مــن ةـاللالمحكمـة المختصـة

 ؛أمامها األيفال مثوليتعدر جتة أشهر بعد  ل أجل

ر ذلــ  مــن الحصــول علــ  التعلــيم والرعايــة الصــحية وكيــ إمكانيــة ضــمان )ج( 
ــــذين بمــــن فــــيهم األيفــــال رهــــن الحتجــــاز  لجميــــ  األيفــــال الجــــتحقاقات ينتظــــرون  ال

 تصدر إدانات في حقهم؛ لم أو المحا مة
 ال تظاظ. للحد من الالزمة الفورية تدابيراتخاذ ال ) ( 

 الضحايا وشهود الجرائم من األيفال  
 لجلر لةم ضرن   لألط  ل  ط   ا ح  راط   ئ ن ي  ازل  عرم يج    شع  لجنة ا ب ج ن  -73

 .ر ال  لألط  ل  أر  رعم ياع    ج ذلا ج    عرم يج   خرة ا ازل ي  يلجش    عن   
 :يلي بما الدولة الطرف بأن تضطل  توصي اللجنة -74
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 األيفال ضحايا الجرائم والشهود عليها تشريعات لحماية النظر في وض  )ر( 
والنفســـــي  إلعـــــاد  التأهيـــــل الاـــــدني الالزمـــــة الخـــــدمات تـــــوفير بتـــــدابير منهـــــا  وتمكيـــــنهم

 ؛لضحايالوالجتماعي 

وإعــاد   دعــم ةــدمات تــوفيرل تخصــيص مــوارد بشــرية وتقنيــة وماليــة  افيــة )أ( 
 أ ثر اجتدامة الخدمات هذه جعل من أجلا األيفال ضحايا الجرائم والشهود عليه تأهيل

 .جودتها وتحسين

 الةتياري المتعلق بإجرا  تقديم الاالكاتالاروتو ول التصديق عل   -يا  
توصـــي اللجنـــة بـــأن تصـــدق الدولـــة الطـــرف علـــ  الاروتو ـــول الةتيـــاري لتفاقيـــة  -75

حقـــوق الطفـــل المتعلـــق بـــإجرا  تقـــديم الاالكـــات  مـــن أجـــل تعزيـــز إعمـــال حقـــوق الطفـــل 
 أ ار. بقدر

 التصديق عل  الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان - اف 
تعزيـز إعمـال مواصلةا لجهودهـا الراميـة إلـ  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف   -76

تنضــم إليهــا  لــم حقــوق الطفــل  بالتصــديق علــ  الصــكوك األجاجــية لحقــوق اإلنســان التــي
ــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــ  العمــال المهــاجرين وأفــراد أجــرهم  بعــد  وتحديــداا التفاقي

 .ي  األشخاص من الةتفا  القسريالتفاقية الدولية لحماية جمو 
ـــة الدولـــة الطـــرف علـــ  الوفـــا  بالتزاماتهـــا بتقـــديم التقـــارير بموجـــب  -77 وتحـــا اللجن

اشــــتراك األيفــــال فــــي المنازعــــات  الاروتو ــــول الةتيــــاري لتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل بشــــأن
 . 2011تشرين األول/أ توبر  25 منذ   الذي تأةر تقديم التقرير المتعلق بهالمسلحة

 التعاون م  الهيئات اإلقليمية -لم 
توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف م  لجنة الخارا  األفريقية المعنية بحقـوق  -78

وكيرهــا مــن صــكوك حقــوق الطفــل ورفاهــه والتابعــة لالتحــاد اإلفريقــي بشــأن تنفيــذ التفاقيــة 
 .التحاد األفريقيفي  األعضا  األةرر الدولالدولة الطرف و   ل من في اإلنسان 

 التنفيذ واإلبال  -رابعاا  
 المتابعة والنشر -ألف 

جميــ  التــدابير المالئمــة لضــمان التنفيــذ  أن تتخــذبــتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف  -79
أن تنشـر بـالكامل للتوصيات الوارد  في هـذه المالحظـات الختاميـة. وتوصـي اللجنـة أيضـاا 
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والردود الخطية عل   الدوري الثانيالتقرير   الالدبلغات و عل  نطاق واج   الدولة الطرف 
 .قائمة المسائل وهذه المالحظات الختامية

 التقرير المقال -با  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إل  تقديم تقريرها الجام  لتقاريرها الدورية من الثالـا  -80

عـن متابعـة   وأن تـدرج فيـه معلومـات 2022 ـانون الثاني/ينـاير   15إل  السادس بحلـول 
هــذه المالحظــات الختاميــة. ويتعــين أن يمتثــل التقريــر للماــادئ التوجيهيــة المنســقة لتقــديم 

  ــانون الثــاني/  31التقــارير الخاصــة بمعاهــدات بعينهــا والمتعلقــة باللجنــة  المعتمــد  فــي 
 لمـة )انظـر قـرار   21 200 يتجـاوز عـدد  لماتـه وأل ( CRC/C/58/Rev.3) 2014 يناير

حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد  لماتـه الحـد  وفي (.16  الفقر  68/268 العامةالجمعية 
المقرر  جُيطلب من الدولة الطرف تقليص حجمه عمالا بالقرار المـذ ور أعـاله. وإذا تعـذر 

يمكــن ضــمان ترجمــة التقريــر  ــي  فــال علــ  الدولــة الطــرف مراجعــة التقريــر وإعــاد  تقديمــه 
 تنظر فيه هيئة المعاهد .

ــ  تقــديم وثيقــة موحــد  محدثــة  -81 يتجــاوز  ل وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف أيضــاا إل
 لمـــة  وفقـــاا لمتطلاـــات الوثيقـــة األجاجـــية الموحـــد  الـــوارد  فـــي   42 400 عـــدد  لماتهـــا

  الماادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقـارير بموجـب المعاهـدات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان
يــة لتقــديم وثيقــة أجاجــية موحــد  ووثــائق ةاصــة بمعاهــدات فــي ذلــ  الماــادئ التوجيه بمــا

مــــــن قــــــرار الجمعيــــــة  16  الفصــــــل األول( والفقــــــر  HRI/GEN/2/Rev.6 بعينهــــــا )انظــــــر
 .68/268 العامة

    


