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جتميع بشأن بروين دار السالم
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااار ال اوارو ه ئق ااارير هي ااار ا ضاه اادار
واإلجاراتار اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا ا تةااد ار اليفاال  ،وهااو مقااد ه ا ي مااوج
ئقيداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لمارر

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
()٢()١
اإلنسان
جضت اللجن ا ضني ابلقضات على التميي ضد ا رأ وجلن حقوق الطفاي بارود وار الساال
-٢
علااى أن ئنظاار ه التيفااديح علااى اليف ا و ا ساسااي حلقااوق اإلنسااان الااي مل ئنض ا إليهااا بضااد،
وال سيما الضهد الدويل اصاص ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماعي والثقافي  ،والضهد الادويل اصااص
ابحلق ااوق ا دني ا والسياس ااي  ،واالئفاقي ا الدولي ا للقض ااات عل ااى مجي ااع أ ا ا التميي ا الضنيف ااري،
وائفاقي مناهض التضذيب و مه مأل ضروب ا ضامل أو الضقوب القاساي أو الالإنسااني أو ا هينا ،
واالئفاقي الدولي حلمايا حقاوق مجياع الضماا ا هااجريأل وأفاراو أساره  ،واالئفاقيا الدوليا حلمايا
مجي ااع ا ا اص م ااأل االختف ااات القس ااري ،والربوئوك ااو االختي اااري الئفاقي ا القض ااات عل ااى مجي ااع
أ ا ا التميي ا ضااد ا ارأ  ،وائفاقي ا حقااوق ا ا اص وي اإلعاق ا ()3ر وأو اات جلن ا حقااوق
الطفااي أبن ئنظاار باارود وار السااال ه التيفااديح علااى الربوئوك اولن االختيااارين ا لةقاان ابلضهااد
الادويل اصااص ابحلقاوق ا دنيا والسياساي  ،والربوئوكاو االختيااري ا لةااح ابلضهاد الادويل اصاااص
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ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماعي ا والثقافي ا  ،والربوئوكااو االختياااري الئفاقي ا مناهض ا التضااذيب
و اامه مااأل ضااروب ا ضامل ا أو الضقوب ا القاسااي أو الالإنساااني أو ا هين ا  ،والربوئوكااو االختياااري
الئفاقي حقوق ا اص وي اإلعاق ()4ر
 -3و ااجضت اللجن ا ا ضني ا ابلقض ااات عل ااى التميي ا ض ااد ا ارأ ب اارود وار الس ااال عل ااى أن
ئقبااي ،ه أقاارب وقاات األ ،ئضااديي الفقاار  ١مااأل ا اااو  ٢٠مااأل الربوئوكااو االختياااري الئفاقيا
القضااات علااى مجيااع أ ا ا التمييا ضااد ا ارأ  ،ا تضلقا بفا اجتمااا اللجنا ()5ر وأعرباات اللجنا
عأل قلقها ن برود وار السال مل ئيفدق على ائفاقي ا ساوا ه ا جور( ١٩5١ ،رق )١٠٠
أو ائفاقيا ا التمييا ا (ه االس اات دا وا هنا ا )( ١٩5٨ ،رقا ا  ،)١١١وأو ااتها أبن ئيف اادق عل ااى
هااائن االئفاااقيتن( )٦وعلااى ائفاقي ا الضمااي الالاااح للضمااا ا ن ا لين( ٢٠١١ ،رق ا  )٧()١٨٩وون
إبطات ،وئنظر ه التيفديح على االئفاقيار الدولي ا خرى ار اليفل ()٨ر وأو ت جلنا حقاوق
الطف ااي أبن ئيف اادق ب اارود وار الس ااال عل ااى بروئوك ااو من ااع وقم ااع ومضاقب ا االجت ااار اب ا اص
وخبا ا النسااات وا طفااا  ،ا مااي الئفاقيا ا ما ا تةااد افةا اجلرميا ا نظما عاارب الوطنيا ،
وعلى اليف و الدولي ا خرى ار اليفال ()٩ر وأو اتها أبن ئنظار ه التيفاديح علاى الربوئوكاو
االختي اااري الئفاقيا ا حق ااوق الطف ااي بوا ا ن ا ا ا ا ا طف ااا ه ا نازع ااار ا س االة والربوئوك ااو
االختياري الئفاقي حقوق الطفي ا تضلح إبجرات ئقدمي البال ار()١٠ر
 -4وأو ات مفوضااي ا ما ا تةاد السااامي لواانون الالج ان أبن ئنضا باارود وار السااال
إىل االئفاقيا ا اصا ا ا بوض ااع الالج اان لض ااا  ،١٩5١وبروئوك ااو ع ااا  ١٩٦٧ا لة ااح هب ااا()١١ر
وأو ت ا فوضي وجلن حقوق الطفي أبن ئنض برود وار السال إىل ائفاقي عا  ١٩54بو ن
وضع ا اص عدميي اجلنسي وائفاقي خفض حاالر انضدا اجلنسي لضا )١٢(١٩٦١ر
 -5و ااجضت منظم ا ا م ا ا تةااد لل بي ا والضل ا والثقاف ا (اليونس ا و) باارود وار السااال
على أن ئيفدق على ائفاقي محاي وئض ي ئنو أ ا التضبم الثقاه()١3ر
 -٦والحظت اللجن ا ضني ابلقضات على التميي ضد ا رأ بقلاح ر با بارود وار الساال ه
إبقااات حتفظهااا الضااا علااى أح ااا ائفاقي ا القضااات علااى مجيااع أ ا ا التمييا ضااد ا ارأ الااي رمبااا
خت ااال وس ااتورها ومضتق اادا ا ومباواه ااا اإلس ااالمي ر ورأر اللجنا ا أن ال ااتةف الض ااا اام ج اااا
مبوجب االئفاقي ر و جضت بود برود وار السال على أن ئنظر ه سةب أو ئقليص حتفظهاا
الضا  ،مبا ه لك حتفظها على الفقر  ٢مأل ا او  ٩ماأل االئفاقيا ()١4ر وقا ّدمت مفوضاي انون
الالج ن ئو ي اثل ()١5ر
 -٧والحظت جلن حقوق الطفي سةب برود وار السال ج اياً حتفظا ا علاى الفقارئن ١
و ٢مأل ا او  ٢٠والفقر (أ) ماأل ا ااو  ٢١ماأل ائفاقيا حقاوق الطفاي ،و اجضتها علاى ساةب
حتفظا ا على ا او  ١4والفقر  3مأل ا او  ٢٠والفقرار (ب)(-ه) مأل ا او )١٦(٢١ر
 -٨وحثاات اللجن ا ا ضني ا ابلقضااات علااى التمييا ضااد ا ارأ باارود وار السااال علااى أن ئااويل
ئنفي ااذ مالحظا ااا اصتامي ا وئو اايا ا االهتم ااا عل ااى س اابيي ا ولوي ا ()١٧ر وق اادمت جلن ا حق ااوق
الطفي مالحظ اثل فيما يتضلح بتو يا ا()١٨ر
 -٩وأو اات جلن ا حقااوق الطفااي أبن ئتضاااون باارود وار السااال مااع هي ااار ااى مااأل بينهااا
اللجن ا ضني بتض ي حقوق ا رأ والطفي ومحايتها التابض لرابط أم جنوب رق آسيا()١٩ر
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()٢٠

 -١٠أعربت اللجن ا ضني ابلقضاات علاى التمييا ضاد ا ارأ وجلنا حقاوق الطفاي عاأل اساتمرار
قلقهمااا مااأل عااد إح اراز أي ئقااد حنااو إنوااات منسس ا وطني ا مسااتقل حلقااوق اإلنسااانر وأو ااتا
باارود وار السااال أبن ئنو ا منسس ا مسااتقل  ،وفق ااً للمباااو ا تضلق ا مبرك ا ا نسسااار الوطني ا
لتض ي ومحاي حقوق اإلنسان (مباو ابريس)()٢١ر وأو ت جلن حقوق الطفي برود وار السال
أبن ئلااتمس ا ساااعد التقنيا مااأل عااد جهااار مااأل بينااها مفوضااي ا ما ا تةااد السااامي حلقااوق
اإلنسان ومنظم ا م ا تةد للطفول (اليونيس )()٢٢ر
 -١١وأحاط اات جلنا ا حق ااوق الطف ااي علما ااً إبنو ااات اجملل ااس ال ااوطي للو اانون االجتماعيا ا ه
ع ااا  ،٢٠٠٨ف و اات ب اارود وار الس ااال أبن ئض اامأل ئ لي ا اجملل ااس بوالي ا واض ااة وئ وي ااده
اب وارو البوري والتقني وا الي الالزم لينوي عمله بفضالي ()٢3ر

 -١٢ورحب اات اللجنا ا نفس ااها ابعتم اااو اإلط ااار اإلي ااااي الطوي ااي ا ج ااي ه س ااياق واواس ااان
ب اارود ( ٢٠35رؤيا ا ب اارود لض ااا  ،)٢٠35ال ااذي ح اادو مث اااد اسا ا ائيجيار ئتضل ااح بقطاع ااار

خمتلف ر م أهناا أعربات عاأل القلاح ماأل االفتقاار إىل سياسا واسا ائيجي ااملتن حمادوئن بوا ن
حقااوق الطفااي ئتناااوالن مجيااع اجملاااالر ا واامول ابالئفاقي ا ر وأو اات أبن ئُضااد باارود وار السااال
سياس ا ااامل بو ا ن ا طفااا  ،وئضااع اس ا ائيجي ئتضاامأل الضنا اار الالزم ا لتنفيااذها وئاادعمها
مبوارو كافي ()٢4ر
 -١3وأبدر اللجنا قلقهاا ا ساتمر إزات االفتقاار إىل بيااتر ميفانف موثوقا  ،و يااب التنسايح
والتضاون بن الوكاالر احل ومي ه مجع البياتر ،ونقص القدرار التقني الالزم جلمع البيااتر
وحتليلهااا واإلبااال هبااار وحثاات باارود وار السااال علااى أن ئضجااي بتةساان النظااا ر وأو ااتها أبن
أتخااذ ه االعتبااار اإلطااار ا فاااهيمي وا نهجااي ا باان ه ئقرياار ا فوضااي السااامي حلقااوق اإلنسااان
ا ضنون من رار حقوق اإلنسان :وليي القياس والتنفيذ ،وأن ئضا ز ئضاوهناا التقاي ماع جهاار ماأل
بينها اليونيس واآلليار اإلقليمي ()٢5ر
 -١4وحثاات اللجن ا باارود وار السااال علااى أن ئض ا ز جهووهااا لنواار ائفاقي ا حقااوق الطفااي،
وئ ااذكي وع ااي الن اااس عموم ااً ،ووع ااي ا طف ااا  ،مب ااأل ف اايه أطف ااا ا ن اااطح الريفي ا وم ااأل يضيو ااون
أوضاااعاً هو ا  ،حبقااوق الطفااي ،وئلااتمس ا س اااعد التقني ا مااأل جهااار منهااا ا فوضااي الس ااامي
حلقوق اإلنسان واليونيس واليونس و()٢٦ر

 -١5و ااجضت اليونسا و بقااو علااى النهااول ابلتثقيا ه جمااا حقااوق اإلنسااان ،وال ساايما
حقاوق الطفاي ،وإوماجااه ه ا نااه الدراساي الوطنيا  -إ ال يا ا مساتوى هااذا التثقيا متاادنياً
ه البلد ويطرح حتدايً كبماً()٢٧ر
 -١٦وأحاطاات جلنا حقااوق الطفااي علمااً ابجلهااوو الااي يبااذ ا البلااد لتمتاان ئضاونااه مااع اجملتمااع
ا ااددر ل نهااا أعرباات عااأل القلااح مااأل اسااتمرار ضااض التنساايح ،ف هاباات بااربود وار السااال أن
ئور وااماً اجملتمضار احمللي واجملتماع ا ادد ه الت طاي للسياساار واصطا والاربام وئنفياذها
ور دها وئقييمها()٢٨ر
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رابع ا -تنفي ا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان مااع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -١املساواة وعدم التمييز

()٢٩

 -١٧أعرباات اللجن ا ا ضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد ا ارأ عااأل القلااح مااأل افتقااار التو اريع
ال ااوطي إىل ئضري ا ا للتميي ا ا  ،ف و ا اات با اارود وار الس ااال أبن ئا اادر ه وس ااتورها أو ا اامه ما ااأل
التواريضار ار اليفاال ئضريفااً للتمييا ضااد ا ارأ  ،يواامي التمييا ا با اار و اام ا با اار ه اجملااالن
الضا واصاص ،متوياً مع ا او  ١مأل االئفاقي ()3٠ر
 -١٨وأحاطت جلن حقوق الطفي علماً جبهوو بارود وار الساال ماأل أجاي م افةا التمييا ،
ل نها أكدر ما سبح أن أبدئه مأل قلح إزات استمرار التميي على أرل الواقع ضد ف اار مضينا ،
وال ساايما الفتي ااار وا طفااا وي اإلعاق ا وا طف ااا ا نتماان إىل أقلي ااار إثني ا وويني ا وأطف ااا
ا ثليااار وا ثلياان وم ووجااي ا يااي اجلنسااي ومغااايري ا وي ا اجلنساااني وحاااملي اافار اجلنساان
وا طفااا عاادميي اجلنسااي ر وحثاات باارود وار السااال علااى أن ئضتمااد اس ا ائيجي ااامل  ،ئض ا
عنيفار التوعيا  ،للقضااات علااى التنمااي اجلنساااد والتمييا حب ا القااانون وحب ا الواقااع ضااد مجيااع
ف ار ا طفا الذيأل يضيوون حاالر التهميش واحلرمان ،وضد الفتيار()3١ر
 -١٩وأعرباات اللجن ا عااأل قلقهااا البااال مااأل نقااص التاادابم ا ت ااذ لتغياام التنمااي اجلنساااد
السااااد بو ا ن أووار النسااات والفتيااار ه ا ساار  ،والست يفااا القواعااد وا مارسااار الااي ئنط اوي
عل ااى التمييا ا ض ااد النس ااات والفتي ااارر وحث اات ب اارود وار الس ااال عل ااى أن حت اارص عل ااى ئقاسا ا
ا مهار واآلابت منا ف ا سنولي ا بويا عاأل أطفاا  ،وأن ئانق ماأل وون أتخام مرساو مدونا
الوريض لضا  ٢٠١3الذي ميي ضد النسات والفتيار وينثر سلباً ه ا طفا ()3٢ر وحثات اللجنا
ا ضني ابلقضات على التميي ضد ا رأ أيضاً برود وار السال علاى أن ئراجاع فاوراً مدونا الواريض
مأل أجي إلغات أح امها الي ئنطوي على متيي مبا ر و م مبا ر ضد النسات()33ر
 -٢التنمية وحقوق اإلنسان

()34

 -٢٠وعاات اللجنا ا ضنيا ابلقضااات علااى التمييا ضااد ا ارأ إىل إومااا منظااور جنساااد ،وفقااً
ح ا ائفاقيتها ،ه مجيع اجلهوو الرامي إىل حتقيح اإلطار اإليااي ا بضد عا )35(٢٠١5ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه

()3٦

 -٢١أعربت اللجن ا ضني ابلقضات علاى التمييا ضاد ا ارأ وجلنا حقاوق الطفاي عاأل ابلا القلاح
إزات التفساام التقيياادي الااذي ئضتمااده باارود وار السااال للو اريض  ،وإزات أتثاار حقااوق ا ارأ ساالباً مااأل
جرات مدون الوريض ا ضتمد ه عا  ،٢٠١3الي كان مأل ا قارر أن ئفارل ه إطاار ا رحلا الثالثا
مأل ئنفياذها عقوبا اإلعادا ابلارج علاى "جاراا " اى ،وال سايما اصيانا ال وجيا والضالقاار خاار
4
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إطااار ال ا وا (ال ا ت)()3٧ر والحظاات اللجن ا ا ضني ا حبقااوق ا ارأ أن الضقااوابر نفسااها ئسااري علااى
النسااات والرجااا  ،ل نهااا أباادر قلقااً ااديداً مااأل أن النسااات يتا ثرن علااى حنااو اام متناسااب ابلضقوب ا
ا فروض على "اجلراا " الي ئنطوي على اجلنس ،وي يد احتما إوانتهأل ابصيانا ال وجيا والضالقاار
خار إطار ال وا  ،بسبب التميي ه سياسار التةقيح وا ح ا ا تضلق بتقيي ا ولا ر والحظات
اللجن بقلح ،على وجه اصيفوص ،أن النساات ياواجهأل اضوب أكارب ه مجاع ا ولا الالزما إلثباار
اال تيف ا اااب ،ا ااا يض ا ااي أن اص ا ااومب م ا ااأل التض ا اارل لتهم ا ا ا ال ا ا ا ت رمب ا ااا ا ااو وون إبال ه ا ااأل ع ا ااأل
اال تيف اااب()3٨ر وأعرب اات جلنا ا حق ااوق الطف ااي أيضا ااً ع ااأل قلقه ااا الضمي ااح م ااأل أن مدونا ا الوا اريض
لضااا  ٢٠١3ئاانص علااى عقوب ا إعاادا ا طفااا وقطااع أيااديه وجلااده علااى ج اراا ااىر وحثاات
باارود وار السااال علااى أن ئراجااع ا دونا  ،وجتااري إ ااالحاً قانونيااً الست يفااا مجيااع أ ا ا التمييا
()3٩
ضااد ا طفااا  ،وئُطااور القاادرار ا نسسااي مااأل أجااي التنفيااذ الفضااا للق اوانن ا تضلق ا ابلطفااي ر
وحثتها على أن ئت ذ ئدابم ئومي إوخا ئضديالر على القوانن وئنظي محالر التوعي ()4٠ر
 -٢إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()4١

 -٢٢أعرباات جلن ا حقااوق الطفااي عااأل قلقهااا ا سااتمر إزات االفتقااار إىل مضلومااار عااأل التنفيااذ
الضملي حلح الطفي ه التضبم عأل آرااه ه اإلجراتار القضااي واإلواري ر وحثت برود وار السال
عل ااى أن ئض اامأل إورا ه ااذا احل ااح ه مجي ااع القا اوانن والسياس ااار والا اربام ا تيف اال اب طف ااا ،
وال سيما فيما يتضلح إبقام الضد  ،وأن ئُض ّد برام للتوعي للنهول مبوارك مجيع ا طفا ا اوف
واجملدي ه اإلجراتار القضااي  ،وه ا درس واجملتمع وا سر ومنسسار الرعاي البديل ()4٢ر
 -٢3وأكادر اللجنا نفساها ماا ساابح أن أعربات عناه ماأل قلااح إزات اد ئادد ساأل ا ساانولي
اجلناايا ( ٧ساانوار)ر وقالاات إهنااا ال ئا ا قلق ا ابل ا القلااح مااأل عااد إحاراز أي ئقااد حنااو إلغااات
عقوب جلد الفتيانر وأبدر قلقها كذلك مأل افتقاار مفوضاي االختباار الضااملن ماع ا طفاا إىل
التاادريب ال اااهر وحثاات باارود وار السااال علااى أن ئااواا نظااا قضااات ا حاادا فيهااا متام ااً مااع
ائفاقي حقوق الطفي و مها مأل ا ضايم ار اليفل  ،وئضمي فوراً على رفع سأل ا سنولي اجلناايا
إىل مسااتوى مقبااو ووليااً ،وحتظاار عقوبا جلااد الفتيااان ،وئ فااي ئااوفم التاادريب ا الاا للمااويفن
الض اااملن م ااع ا طف ااا  ،وال س اايما مفوض ااي االختب ااار والقض ااا ا ت يفيف اان وا مثل اان الق ااانونين
وا خيفااين االجتماعين ،وئلتمس ا ساعد التقني ه جما قضات ا حدا ()43ر
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

()44

 -٢4أعرباات جلنا حقااوق الطفااي عااأل قلقهااا الضميااح مااأل فاارل باارود وار السااال عااد ئاادابم
حتااد مااأل احا ا ا واين ا خاارى اام اإلسااال  ،وحتظاار احتفااا الناااس بضيااد ماايالو ا سااي والضااا
اليف اايي اجلدي ااد واالحتف اااالر ا خ اارى ،وئ اانص عل ااى إج اراتار ا قاض ااا مبوج ااب الفق اار  ١م ااأل
ا او  ٢٠٩مأل مدون الوريض  ،ا يو ي قيوواً ال مسو ا على حح ا طفا ه حريا الف ار
والوجاادان والااديأل ،وياانثر أتث اماً اام متناسااب ه ا طفااا ا نتماان إىل ا قليااار الديني ا ر وقالاات
اللجن ا إهنااا قلق ا أيض ااً مااأل ئلقاان ا ضرف ا الديني ا اإلسااالمي ابعتبارهااا موضااوعاً إل امي ااً ه مجيااع
ا دارس ،وماأل عاد إعفاات ا طفاا ا نتمان إىل وايتر أخارى ماأل هاذه ا ااو الدراساي ر وحثات
برود وار السال على أن ئضد ئوريضها الاوطي لضامان ئلاك احلقاوق فضليااً وم افةا التضيفاب
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عل ااى أس اااس ال ااديأل أو ا ضتق ااد ،وئض ي ا احل اوار ال ااديي ه اجملتم ااع ،وكفال ا هن ااول التضل ااي ال ااديي
ابلتسااام والتفاااه باان الطواا ا كاف ا ر وحثاات اللجن ا باارود وار السااال أيض ااً علااى أن ئراجااع
مناهجهااا الدراسااي إلعفااات ا طفااا ا نتماان إىل وايتر أخاارى اام اإلسااال مااأل ا اااو الدراسااي
اإلل امي بو ن ا ضرف الديني اإلسالمي ()45ر
 -٢5وأفاور اليونس و أبن وستور برود وار السال ال يتضمأل ماواو أو أح امااً ئانص علاى
حريا التضباام أو حري ا اليفااةاف  ،اللتاان ئقيااد ا قاوانن ااىر وحثاات باارود وار السااال علااى أن
ئنظ اار ه متابض ا م ااا رفض ااته ه ه ااذا الو ا ن م ااأل ئو اايار منبثق ا م ااأل وور االس ااتضرال ال اادوري
الو ا ا ا ااامي ا وىل وأن ئلغ ا ا ا ااي أو ئض ا ا ا ااد ق ا ا ا ااانون الفتن ا ا ا ا وا رس ا ا ا ااو ا تضل ا ا ا ااح ابليف ا ا ا ااة احمللي ا ا ا ا
( )٢٠٠١/١٩5٨حر ااً علااى متا اايهما مااع ا ضااايم الدولي ا حلقااوق اإلنسااان ،وأن ئ ا عااأل
مالحق ا ا ا ف ا اراو بتهم ا ا حي اااز م ا اواو "ئث اام الفتن ا ا " وئنتق ااد الدول ا ا وا س اار ا ل ي ا ا ر و ااجضت
اليونس ا ا و احل وم ا ا علا ااى أن ئق اايّ نظا ااا التضيا اان ه هي ا ا ال خا اايص للب ا ا م ااأل أجا ااي ضا اامان
استقال ار وأ ارر إىل أن ا او  5٠٠مأل قانون الضقوابر جتر التوهم وئضاقاب علياه ابلساجأل
د ئيفاي إىل مخاس سانوار ،ف و ات بوقا جتارمي هاذا الفضاي وإوراجاه ه القاانون ا ادد الاذي
يتما ى مع ا ضايم الدولي ()4٦ر
 -٢٦والحظ اات اليونس ا و أن البل ااد ال ميل ااك حالي ااً ق ااانوتً بو ا ن حري ا اإلع ااال ر فو ااجضت
باارود وار السااال علااى أن ئسااأل قااانوتً يتفااح مااع ا ضااايم الدوليا وئضاامأل التقااد ه ساابيي حتقيااح
الغاي  ١٠-١٦مأل أهدامب التنمي ا ستدام بو ن كفال و او اجلمهاور إىل ا ضلوماار ومحايا
احلراير ا ساسي ()4٧ر
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()4٨

 -٢٧الحظت اللجن ا ضني ابلقضات على التميي ضد ا ارأ بقلاح أن قاوانن م افةا االجتاار
ابلنسااات والفتيااار ال ئضاااا واام ااً هااذه ا س ا ل ر والحظاات بقلااح أيض ااً جتاارمي النسااات ا وااتغالر
ابلبغاات وفاارل أح ااا سااجأل مواادو و رامااار ثقيلا علاايهأل بساابب لااكر وأو اات أبن ئضتمااد
باارود وار السااال قااانوتً ااامالً بو ا ن االجتااار ابلبواارو وئ يااد ئضاوهنااا الاادويل واإلقليمااي والثنااااي مااع
بلاادان ا نو ا والضبااور وا قيفاادو وئُض ا ّد الق اوانن والل اواا الساااري إللغااات جت ارمي ا ااتغا النسااات ابلبغاااتو
وئتبع هنجاً امالً للتيفدي لظاهر البغاتو وئتي برام اإلقال للنسات الرا بار ه ئر البغات()4٩ر
 -٢٨وأعرباات جلن ا خ اربات منظم ا الضمااي الدولي ا ا ضني ا بتطبيااح االئفاقيااار والتو اايار عااأل
القل ااح ن التفس امار ا ق ن ا ابحلظ اار ا ف اارول مبوج ااب ق ااانون الضق ااوابر عل ااى الق اواو ا تضلق ا
اب طفا وون الثامن عوار ماأل الضمار أو عرضاه ماأل أجاي البغاات أو اجلماا ام ا وارو ئوام
إىل "ا نثااى وون الثامن ا عواار مااأل الضماار" ،أمااا اساات دا الضمااالت أطفاااالً وون الثامن ا عواار ه
البغااات فااال يباادو أنااه حمظااور مبوجااب قااانون الضقااوابر()5٠ر وأباادر جلنا حقااوق الطفااي قلقهااا إزات
االفتقار إىل نظا استباقي للتضرمب على ضةااي االجتار ،وال سيما مأل بان الف اار الضاضيف مثاي
ارال
ا طفااا ا سااتغيلن ه البغاااتر وقلقاات اللجن ا أيض ااً مااأل عااد جتاارمي اساات دا ا طفااا
البغات وقواو ا طفا أو عرضه الستغال ه ا واو اإلابحي جترمياً ار اً()5١ر وأو ات اللجنا
ومنظم ا الضمااي الدولي ا أبن ئفاارل باارود وار السااال حظ اراً اار اً علااى اساات دا ا طفااا ه
البغااات والقاواو وا اواو اإلابحيا  ،وئالحااح اجلنااا وئضاااقبه و وئضا ز ئضاوهنااا مااع بلاادان جنااوب آساايا
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افة ا ا االجت ا ااار اب طف ا ااا  ،وئنو ا ا آلي ا ا ا ااامل ومنهجي ا ا جلم ا ااع بي ا اااتر ميف ا اانف ه ه ا ااذا
اليفدو()5٢ر وطلبت جلن خربات منظم الضمي الدولي إىل احل وم أن ئضااع جهووهاا لضامان
الر د الفضا لبيع ا طفا واالجتار هب ()53ر
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية

()54

 -٢٩أحاطاات جلن ا حقااوق الطفااي علم ااً ابعتماااو نظااا احلضااان ا نقت ا  ،الااذي ياانص علااى
إياادا ا طفااا احملاارومن مااأل البي ا ا ساري لاادى أساار حاضاان ر ل نهااا أعرباات عااأل القلااح مااأل
االفتقار إىل آلي مستقل للو اوى ا تضلق اب طفا ا ووعن ه منسساار الرعايا ر ف و ات
بارود وار السااال أبن ئاادع وئيساار رعايا ا طفااا ه بي ا أساري حيثماا أم ااأل لااك ،وئر ااد
جوو الرعاي فيها ،وئضمأل ختيفيص ما ي في مأل ا وارو البوري والتقني وا الي راك الرعايا
البديل وما يتيفي بذلك مأل خدمار محاي الطفي()55ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()5٦

 -3٠أ اااور اللجن ا ا ضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد ا ارأ ب ا ايو موااارك النسااات ه القااوى
الضامل  ،ل نها أعربت عأل قلقها إزات استمرار الفجو ه ا جور بن اجلنسن وعد ئضمن مرساو
ع ااا  ٢٠٠٩ا تضل ااح ابلضمالا ا ح ما ااً بوا ا ن ا س اااوا ه ا ج اار ب اان ا ا ارأ والرج ااي لق ااات ا عم ااا
ا تسااوي ه القيما  ،وإزات اساتمرار الفيفاي ه ساوق الضماير وأو ات اللجنا بارود وار الساال أبن
ئ ثا ا جهووه ااا لتهي ا ا بي ا ا موائيا ا للما ارأ ئ ي اادها اس ااتقالالً م ااأل الناحيا ا االقتيف اااوي  ،وئضتم ااد
ئوريضار امل افةا التمييا والتةار اجلنساي ه م اان الضماي ،وئ فاي ا سااوا ه ا جار
لقات ا عما ا تساوي ه القيم ()5٧ر
 -٢احلق يف الصحة

()5٨

 -3١أعربات اللجنا ا ضنيا ابلقضااات علااى التمييا ضااد ا ارأ وجلنا حقااوق الطفاي عااأل قلقهمااا
البال إزات جترمي اإلجهال وعد من استثناتار ه حاالر اال تيفاب أو سافاح احملاار  ،وحثتاا
برود وار السال على أن ئضد قانون الضقوابر إللغات جترمي اإلجهال()5٩ر
 -3٢وأعربت اليونس و عأل ج عها مأل ياب ال بي اليفاةي اجلنساي واإلجنابيا ()٦٠ر وحثات
جلن ا حقااوق الطفااي باارود وار السااال علااى أن ئضتمااد سياس ا ااامل ليفااة ا اراهقن اجلنسااي
واإلجنابي و وحترص علاى أن ي اون التثقيا ه جماا اليفاة اجلنساي واإلجنابيا جا تاً ماأل ا نااه
الدراس ااي اإلل اميا ا  ،وأن ي ااون موجها ااً إىل ا راهق ااار وا ا اراهقن ،م ااع إي ااالت من ااع احلم ااي ا ب اار
وا مارال ا نقولا جنسااياً اهتمامااً خا ااًو وئضااع وئنفااذ سياسا حلمايا حقااوق الفتيااار احلوامااي
وا مهار ا راهقار وأطفا أل وم افة التميي ضدهأل()٦١ر
 -33وقلقاات اللجنا أيض ااً إزات نقااص ا ااويفن اليفااةين احمللياان ا كفااات ،ااا ياانثر ساالباً ه
ااة ا طفااا ر وأو اات أبن ختيفااص باارود وار السااال مااا ي فااي مااأل ا اوارو ا الي ا والبو اري
لل دمار اليفةي ()٦٢ر
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 -34وأو اات اللجنا أبن ئت ااذ باارود وار السااال ئاادابم ئ فااي للماراهقن إم انيا احليفااو
على خدمار ا وور ه جما اليفة الضقلي ()٦3ر
 -35وأحاطاات اللجن ا علم ااً اب باااورار الااي اختااذ ا باارود وار السااال افة ا الساامن ه
اافومب ا طف ااا  ،ل نه ااا أعرب اات ع ااأل القل ااح م ااأل انتو ااار الس اامن ب اان ا طف ااا وأو ااتها أبن
ئضاع جهووها ه م افة هذه الظاهر ()٦4ر
 -٣احلق يف التعليم

()٦5

 -3٦الحظاات اليونس ا و أن الدسااتور ،بيفاايغته ا ضدل ا ه عااا  ،٢٠٠٨ال يضاامأل احلااح ه
التضلي وال دو مبدأ عد التميي ر وأعربت عأل خيب أملهاا ماأل اصطا االسا ائيجي ٢٠٢٢-٢٠١٨
إ اعترب ااا روي ا وئس اااتلت ع ااأل س اابي حتقي ااح أه اادامب االس ا ائيجي ونتااجه ااا الطويل ا ا ج ااير
ورأر أن هنااا حاج ا أيض ااً إىل إح اراز ئقااد فيمااا يتضلااح بنوعي ا التضلااي ر و ااجضت اليونس ا و
برود وار السال على أن ئطور إطارها التوريضي ا تضلح ابلتضلاي لت فاي احلاح ه التضلاي للجمياع
ومبدأ عد التميي ()٦٦ر
 -3٧وأقاارر اللجنا ا ضنيا ابلقضااات علااى التمييا ضااد ا ارأ واليونسا و ابرئفااا مضااد اإل ااا
ابلقرات وال تاب وارئفا مضد التةاق النسات والفتيار ابلتضلي الضايل ،ل نهما الحظتا أن ا بل
ا ر وو ه ا ي اني الوطني للتضلي ال ي ا من فضاً نسبياً ،ويقي كثماً عأل النقطا ا رجضيا الدوليا
ا وجع على اعتماوها ه خط التنمي ا ستدام لضا ٢٠3٠ر ومع لك ،أعربتا عأل القلح ن
النسات والفتيار ال ي لأل خي ن مياويأل ئضليمي يمأل عليها ا رأ عاو ً ،وال ي ا متثيلهأل تقيفاً ه
مياادان التضلااي التقااي وا هااي ،ف و ااتا أبن ئ يااي باارود وار السااال احل اواج ا ي لي ا الااي ئض ا ل
ئسااجيي الفتيااار ه ا ياااويأل اام التقليديا ()٦٧ر وقالاات اللجنا ا ضنيا ابلقضااات علااى التمييا ضااد
ا رأ أيضاً إهنا ئظي قلق مأل استمرار بضض اليفور النمطي السالبي إزات ا ارأ ه ال تاب وا نااه
الدراسي  ،وأو ت برود وار السال أبن ئويل القضات عليها ا ولوي  ،وئ ث اجلهوو الستضرال
ال ت ااب وا ن اااه الدراس ااي إلزال ا أي ااور يطي ا ع ااأل أووار ا ارأ ()٦٨ر وأعرب اات اليونس ا و ع ااأل
وا ي اثل ()٦٩ر
 -3٨وقالت اليونس و إهنا قلق مأل انتوار عمي ا طفا  ،وضض إنفا التوريضار الوطنيا
ه ه ااذا اجمل ااا ر ورأر أن ل ااك ينط ااوي عل ااى آ ر ه حيف ااو ا طف ااا عل ااى التضل ااي ر وحث اات
باارود وار السااال علااى أن ئتيفاادى للممارسااار الضااار مااأل قبيااي عمااي ا طفااا  ،الااي ئاانثر ه
احلح ه التضلي ()٧٠ر
 -3٩ورحباات جلنا حقااوق الطفااي ابعتماااو ا رسااو ا تضلااح ابلتضلااي اإلل امااي ه عااا ،٢٠٠٧
الذي ينص على ئساض أعاوا ماأل التضلاي اإلل اماي جلمياع ا طفاا ر ل نهاا أعربات عاأل القلاح ماأل
أن مواو التثقي ه جما حقوق اإلنسان ا درج ه ا ناه الدراسي  ،وال سيما ه جما حقوق
الطفي ،ليست كافي ر واساتندر اللجنا إىل ئو ايا ا الساابق فةثات بارود وار الساال علاى أن
ئا اادر التثقي ا ا ه جما ااا حقا ااوق اإلنسا ااان ،وخيفو ا ااً حقا ااوق الطفا ااي ،ه ا نا اااه الدراسا ااي ،
وال ساايما فيمااا يتضلااح ابلنهااول حبقااوق اإلنسااان واح امهااا ،والتسااام وا ساااوا باان اجلنساان،
وا قليار الديني واإلثني ()٧١ر
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دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -١النساء

()٧٢

 -4٠الحظ اات اللجنا ا ا ضنيا ا ابلقض ااات عل ااى التمييا ا ض ااد ا ا ارأ بقل ااح قلا ا مضرفا ا مجي ااع ف اارو
احل وم حبقوق ا رأ ومفهو ا ساوا الفضلي بن ا رأ والرجير وأو ت أبن ئ ياد بارود وار الساال
وعااي النسااات حبقااوقهأل وبساابي االنتيفااامب ا تاحا ااأل للوا وى مااأل انتهاكااار حقااوقهأل مبوجااب
ائفاقي القضات على مجيع أ ا التميي ضد ا رأ  ،وحترص على أن ئ ون مجيع فرو احل وم ،
مب ااا فيه ااا القض ااات ،عل ااى وراي ا كافي ا أبح ااا االئفاقي ا وئطبقه ااا ئطبيق ااً كافي ااً ،ابعتباره ااا إط اااراً
للقوانن وقرارار احملاك والسياسار ا تضلق اب ساوا بن اجلنسن والنهول اب رأ ()٧3ر
 -4١وأعرباات اللجنا عااأل قلقهااا مااأل أن ال كيا علااى ا ارأ ه سااياق ا ساار قااد ياادمي التنمااي
التميي ي وينتقص مأل النهول ال امي اب رأ ر وقالت إهنا قلقا أيضااً ماأل االفتقاار إىل اسا ائيجي
منسق لتضمي مراعا ا نظور اجلنساد  -مبا ه لك اعتماو هن ا ي ن ا راعي للمنظور اجلنساد
ه مجيااع ا نسسااار الضاما  ،فضاالً عااأل ئااوفم ا اوارو البواري وا اليا ال افيا ر وأو اات أبن ئضااع
برود وار السال اس ائيجي لتضمي مراعا ا نظور اجلنساد ،وئربز ور اجلهاز الاوطي للنهاول
اب رأ وئ يد قدرئه وسلطته بضمان ئوفم خميفيفاار كافيا ومساتدام ه ا ي انيا وعادو كاامب ماأل
ا ويفن وي ا هارار التقني الالزم ر وأو ت أيضاً أبن ئومي هذه الضملي ئض ي قدرار مجيع
الااوزارار وا ي ااار احل ومي ا ا خاارى علااى اساات دا اس ا ائيجي ئضمااي مراعااا ا نظااور اجلنساااد
اساات داماً فضاااالً ،وخبا ا عااأل طريااح ئاادريب مجيااع ا ااويفن الضمااومين ،مبااأل فاايه مويفااو إنفااا
القانون ،وبنات قدرا ()٧4ر
 -4٢وأعربت اللجن عأل قلقها مأل استمرار ا واقا ا بويا الراسا الاي ئتجلاى ه خياارار
النسات ا كاوميي وا هني  ،وه عد مساوا أل مع الرجا ه سوق الضمي ،وه الا وا والضالقاار
ا سري ر وأ ارر إىل أن هذا التنمي هو أيضاً مأل ا سباب اجلذريا للضنا ضاد ا ارأ  ،وأبادر
قلقهااا البااال مااأل ارئفااا مضااد انتوااار ا مارسااار الضااار ضااد ا ارأ ر وحثاات باارود وار السااال
عل ااى أن ئض ااع ،وفق ااً ح ااا االئفاقي ا  ،اسا ا ائيجي ااامل ئتض اامأل ئ اادابم اس ااتباقي ومس ااتمر
ئستهدمب النسات والرجا على مستواير اجملتمع كاف  ،مبا يومي ال عمات الدينين ،للقضات على
التنمااي وا واق ا ا بوي ا بو ا ن أووار ومساانوليار ا ارأ والرجااي ه ا ساار وه اجملتمااع ،وبو ا ن
ا مارسار الضار الي متي ضد ا رأ ()٧5ر
 -43وأعربت اللجن عأل القلح مأل االفتقار إىل ئوريع حمدو بوا ن الضنا ضاد ا ارأ والضنا
ا سااري ،ومااأل عااد جتاارمي اال تيفاااب ال وجااير والحظاات أن النسااات توراً مااا ياابلغأل عااأل هااذه
احلااالرر وأباادر قلقهااا أيضااً مااأل قلا عاادو التةقيقااار ه ئلااك احلاااالر وا الحقااار القضااااي
وأح ا اإلوان الي مشلت اجلنا ر وحثت برود وار السال علاى أن ئضتماد ئواريضاً حمادواً لتجارمي
مجيااع أ ا ا الضنا ضااد ا ارأ  ،مبااا ه لااك الضنا ا سااري واال تيفاااب ال وجاايو وئتااي ساابي
جرب الضرر جلميع النسات ،مبأل فيهأل ا هاجرار والضامالر ا ن ليار وعادميار اجلنساي و وئالحاح
اجلنااا وئضاااقبه ر وأو ااتها أيض ااً أبن ئضااد قااانون الضقااوابر هباادمب جتاارمي اال تيفاااب ال وجااي،
وئضا ز خاادمار الاادع ا قدما للنسااات ضااةااي الضنا  ،وئااوفر ئاادريباً يراعااي االعتبااارار اجلنساااني
ويفي القضات ومويفي إنفا القانون وا هنين اليفةين()٧٦ر
GE.19-03474
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 -44وأعرب اات اللجن ا ع ااأل القل ااح م ااأل اخنف ااال مس ااتوى مو ااارك النس ااات ه احلي ااا السياس ااي
والضاما ا  ،وال س اايما ه منا ااب اانع القا ارار عل ااى مجي ااع اليف ااضد ،م ااأل ج اارات اس ااتمرار ا واقا ا
التقليدي وا بوي إزات وور ا رأ ه اجملتمعر وأبدر اللجن قلقها أيضااً ماأل االفتقاار إىل سياساار
وئاادابم ل ا ايو موااارك النساااتر وحثاات باارود وار السااال علااى أن ئ يااد مواااركتهأل علااى مجيااع
اليفااضد ،وئبااي قاادرار السياساايار واعتااداوهأل أبنفسااهأل ،وئضااطلع أبنوااط لتوعي ا السياسااين
وقاو اجملتمضار احمللي واليفةفين وعام الناس أب ي موارك ا رأ ه نع القارار()٧٧ر وأعربات
عأل قلقها كذلك مأل عد اختا أي ئدابم خا منقت  ،مثي نظا حيفص يهدمب إىل التضجيي
اب ساااوا باان الرجااي وا ارأ  ،وعااد ئااوخي اختا هااا ه ا سااتقبي القريااب ه إطااار اسا ائيجي راميا
إىل اإلسارا بتةقيااح ا ساااوا الفضليا حب ا الواقااع باان ا ارأ والرجااي ه مجيااع اجملاااالرر وأو اات
برود وار السال أبن ئضتمد وئنفذ ئلك التدابم حيثما كان متثياي ا ارأ تقيفااً أو زاور امتياازار
الرجااي علااى امتيازا ااا ،مبااا ه لااك ه احليااا السياسااي والضام ا وه اانع الق ارار ،وأن ئاادر ه
ئوريضا ا أح اماً لتوجيع است دا التدابم اصا ا نقت ه القطاعن الضا واصاص()٧٨ر
 -45وأعرب اات اللجنا ا ع ااأل القل ااح م ااأل ئض اارل النس ااات ا ا ا التمييا ا ا تض اادو وا تقاطضا ا ،
وال سيما النسات وار اإلعاق  ،والضامالر ا هاجرار ،والضامالر ا ن ليار ،وعدميار اجلنسي ر
وأو اات باارود وار السااال أبن ئضاامأل ااأل ا ساااوا ه احلقااوق والفاارص ،وئ يااد فاارص حيفااو أل
على التضلي والضمي والرعاي اليفةي  ،وحتميهأل مأل الضن واإليذات واالستغال ()٧٩ر
 -4٦وأباادر اللجنا قلقهااا مااأل اسااتمرار وجااوو عاادو كباام مااأل القاوانن التميي يا  ،مبااا ه لااك
ا ح ااا ا تضلقا ابلا وا والطااالق ،وال ساايما ه قاوانن ا حاوا الو يفااي  ،ومااأل عااد مساااوا
ا رأ ابلرجي وئقييد حقوقهاا فيماا خياص الطاالق واإلر ر وأو ات بارود وار الساال أبن ئيفال
قااانون ا ساار اإلسااالمي ،مااع مراعااا جتااارب البلاادان الااي ااا خلفي ا ويني ا ونظ ا قانوني ا اثل ا
وجنةاات ه مواتم ا ئو اريضا ا الوطني ا مااع الت اما ااا ا ل م ا قااانوتً ،وال ساايما فيمااا يتضلااح بواانون
ا ل ي ا والط االق واإلر  ،وا ا ا احليف ااو عل ااى إ ن ال ااويل لضق ااد ال ا وا ر وأو ااتها أبن ئلغ ااي
القا ااانون الا ااذي يضاقا ااب النسا ااات ا اام ا ت وجا ااار الا ااالي يت لا اان عا ااأل و ا اااي آاباها ااأل أو أوليا ااات
أمورهأل()٨٠ر
 -4٧وأعربت اللجن ا ضني ابلقضات علاى التمييا ضاد ا ارأ وجلنا حقاوق الطفاي عاأل قلقهماا
البال إزات انتوار ياهر زوا ا طفا ه فومب الفتيار ،حى ه سأل ال وا الادنيا ا ن فضا
للغايا وهااي  ١4ساان مبوجااب قاوانن الا وا الضااره ،و ١5ساان للفتيااار مااأل أ ااي اايي ،و١٦
س اان للفتي ااار ا س االمار ،مقارنا ا بس ااأل  ١٨س اان للفتي ااان ا س االمن ،وإزات اآل ر الس االبي ااذه
ال جيار على الفتيار اليفغمارر وحثتا برود وار السال على أن ئرفاع ساأل الا وا الادنيا جلمياع
الفتيار والفتيان إىل  ١٨سن  ،وئت ذ ئدابم فضال نع وم افةا زوا ا طفاا  ،وئانظ محاالر
وبرام للتوعي ()٨١ر
 -4٨وأعربت اللجن ا ضني ابلقضات على التميي ضد ا رأ عأل قلقها مأل االفتقاار عمومااً إىل
بياتر إحيفااي حمدث وميفنف  ،وأهابت بربود وار السال أن ئضع نظاماً للمن رار اجلنساني
مااأل أجااي حتساان عمليا مجااع البياااتر الالزما لتقيااي أثاار وفضاليا السياسااار والاربام الراميا إىل
ئضمي ا ساوا بن اجلنسن وزايو متتع ا رأ مبا ا مأل حقوق اإلنسان()٨٢ر
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 -٢األطفال

()٨3

اارس واخااي ا ساار
 -4٩أعرباات جلن ا حقااوق الطفااي عااأل القلااح ن الضقاااب الباادد مااا زا ُميا ي
وا ا اادارس وا نسسا ااار ،حي ا ا يتا ااواله علا ااى وجا ااه اصيفا ااوص ما ااديرو ا ا اادارس ورؤسا اااؤها ،وه
منسسااار الرعايا البديلا وا نسسااار اإل ااالحي  ،ومااا زا يُفاارل عقوبا ً علااى اجلاراا ر وحثاات
اللجنا باارود وار السااال علااى أن حتظاار اراح الضقاااب الباادد ه مجيااع ا وسااا  ،وئنفااذ هااذه
القاوانن ئنفيااذاً فضاااالً ،وئضتمااد بارام وااما لتثقيا الناااس وئااوعيته وئضب ااته اجتماعيااً ،وئواار
اجملتمع أبسره ،مبا يومي ا طفا  ،ه ئيفمي وئنفيذ اس ائيجيار وقااي ()٨4ر
 -5٠والحظت جلن خربات منظم الضماي الدوليا أن أطفاا الضماا ا هااجريأل مضرضاون أكثار
مااأل اامه صطاار الوقااو ضااةااي البيااع واالجتااارر وطلباات أن ئُ فااي ا احلمايا مااأل هااذا الوا ي
ا سوأ مأل بن أ ا عمي ا طفا  ،وأن ئُتاح مضلومار عأل التقد احملرز ه هذا اليفدو()٨5ر
 -5١ورحب اات جلنا ا حق ااوق الطف ااي إبورا مب اادأ ميف اااح الطف ااي الفض االى ا اراح ه مرس ااو
عا  ٢٠٠٦بوا ن ا طفاا والواباب ،وأو ات إبورا هاذا احلاح علاى النةاو ا ناساب وئفسامه
وئطبيقه على حنو متسح ه مجيع التوريضار واإلجراتار والقرارار اإلواري والقضااي ()٨٦ر

 -5٢وأعرباات اللجن ا ا ضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد ا ارأ وجلن ا حقااوق الطفااي عااأل ابل ا
قلقهما إزات انتوار ياهر ئواويه ا عضاات التناسالي ا نثويا وختاان اإلت ه بارود وار الساال
وإزات إن ااار طابضهااا اصطاام()٨٧ر وحثتااا باارود وار السااال علااى أن ئقضااي علااى هااذه ا مارس ا ،
وئضتمااد بساارع ئو اريضاً جيرمهااا علااى وجااه التةديااد ،وئقاضااي اجلنااا وئضاااقبه ()٨٨ر وحثاات جلن ا
حقوق الطفي برود وار السال علاى أن ئانظ محاالر للتوعيا وئضاع بارام للتثقيا مباا لتواويه
ا عضات التناسلي ا نثوي مأل أتثم ضار بيفة الطفل البدنيا والنفساي  ،وحتارص علاى أن ئضما
ئلك احلمالر والربام ئضميماً منهجياً ومتسقاً ،وئستهدمب هبا راا اجملتمع كاف ()٨٩ر
 -53وس لت جلن خربات منظم الضمي الدولي عاأل التادابم ا ت اذ أو ا ماع اختا هاا لضامان
ئطبيااح السااأل الاادنيا علااى مجيااع أناوا الضمااي ،مبااا ه لااك الضمااي خااار عالقا الضمااي التضاقاادير
وسا لت عماا إ ا كانات أح اا مرساو عاا  ٢٠٠٩ا تضلاح ابلضمالا ئساري اب ثاي علاى ا طفاا
ا هاجريأل ،وطلبت إىل احل وم  ،ه حا النفي ،أن حتدو القوانن واللواا الي ئنظ سأل الضماي
الدنيا نالت الضما ()٩٠ر
 -54وطلباات اللجنا نفسااها إىل احل وما أن ئت ااذ التاادابم الالزما افةا عمااي ا طفااا ،
ابعتماو سياس وطني إللغااه ئدرجيياً وئنفيذ بارام الضماي ار اليفال ()٩١ر وطلبات إىل احل وما
أن ئضمأل ئوافر ما ي في مأل البياتر احملدث عأل انتوار أسوأ أ ا عمي ا طفا ()٩٢ر
 -55وأعرباات جلن ا حقااوق الطفااي عااأل القلااح مااأل عااد وضااع قاام ا اب عمااا اصطاار الااي
ال ينبغي إ را ا طفا فيهاا ،فةثات بارود وار الساال علاى أن ئُنفاذ ئواريضا ا الوطنيا حر ااً
علااى أن ميتثااي قااانون الضمااي ،حااى ه القطااا اام الرمسااي وه إطااار الوااركار الضاالي ا  ،امتثاااالً
كااامالً للمضااايم الدولي ا ر وأو اات أيض ااً أبن ئاانق باارود وار السااال ا ح ااا ار اليفاال مااأل
مرس ااو ع ااا  ٢٠٠٩ا تضل ااح ابلضمال ا  ،وأن ئض ا ز ئنفي ااذ ق اوانن الضم ااي إبرس ااات إج اراتار ئفت اايش
أماكأل الضمي ،وئضمأل مساتل كي مأل ينتهك التوريع ا تضلاح بضماي ا طفاا ()٩3ر وأعربات جلنا
GE.19-03474
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حقااوق الطفااي وجلنا خاربات منظما الضمااي الدوليا عااأل ا مااي ه اساات ما قااما أناوا ا عمااا
اصطر احملظور على ا حدا وون الثامن عور مأل الضمر()٩4ر
 -5٦وأب اادر جلنا ا حق ااوق الطف ااي قلقه ااا م ااأل قلا ا ع اادو ا راف ااح ال فيهيا ا وال و يا ا والثقافيا ا
لألطفااا  ،ف و اات باارود وار السااال أبن ختيفااص م اوارو للمباااورار الااي ئض ا ز وئيساار أنوااط
اللضب والتنظي الذاي ه ا ماكأل الضام وا دارس ومنسسار ا طفا وه ا ن ()٩5ر
 -٣األشخاص ذوو اإلعاقة

()٩٦

 -5٧الحظت جلن حقوق الطفي بضن التقدير إنوات اللجن اصا ا ضني اب اص وي
اإلعاق ا وكب ااار الس ااأل ،ل نه ااا أعرب اات ع ااأل قلقه ااا م ااأل االفتق ااار إىل بي اااتر ميف اانف موثوقا ا ع ااأل
ا طفا وي اإلعاق ر وحثت برود وار الساال علاى أن ئتباع هنجااً قاامااً علاى حقاوق اإلنساان
إزات اإلعاقا ا و وئض ااع اسا ا ائيجي ااامل إلوم ااا ا طف ااا وي اإلعاقا ا و وئرس ااي نظاما ااً جلم ااع
البياااتر عااأل ا طفااا وي اإلعاقا يركا علااى أناوا اإلعاقا و وئسااتةد نظامااً فضاااالً لل وا
عااأل اإلعاق ا وئو ييفااها ه وقاات مب اارو وئرس ا سياسااار وب ارام مالام ا  ،مبااا ه لااك ب ارام
إعاو أتهيي وإعاو إوما ا طفا الذيأل يضانون مأل أ ا التميي ا تضدو وا تقاطض ()٩٧ر
 -5٨وأعربات جلنا حقااوق الطفااي عااأل قلقهااا أيضااً مااأل أن الضديااد مااأل ا طفااا وي اإلعاقا
حمرومون مأل التضلي  ،ومأل أن مضظ ا دارس ليست ه متنااو وال ئتاي ئضليمااً اامالً للجمياعر
وأو ت برود وار السال أبن ئ في حيفو مجيع ا طفا وي اإلعاق على التضلي  ،وختيفص
م ااا ي ف ااي م ااأل ا ا اوارو البو ا اري وا اليا ا والتقني ا ا للم اادارس ل ااي ئ اانهض فض ا االً ابلتضل ااي الو ااامي
للجميااع()٩٨ر وأكاادر اليونس ا و هااذه الو اوا ي ،والحظاات عااد حتقيااح ئقااد بضااد ه حيفااو
ا طفااا وي االحتياجااار اصا ا علااى التضلااي  ،علااى الاار مااأل الت امااار وزار التضلااي ه هااذا
الو ا نر و ااجضت اليونس ا و علااى بااذ م يااد مااأل اجلهااوو لضاامان ا ساااوا للجميااع ه احليفااو
على التضلي  ،وال سيما للف ار الضضيف مثي ا طفا وي االحتياجار اصا ()٩٩ر
 -٤عدميو اجلنسية

()١٠٠

 -5٩الحظاات مفوضااي اانون الالج اان وجلن ا حقااوق الطفااي واللجن ا ا ضني ا ابلقضااات علااى
التمييا ضااد ا ارأ بقلااح أن ا ارأ الااي حتمااي جنسااي باارود وار السااال وئ ااون مت وجا مااأل أجنااي
مل ما بتقاادمي طلااب مبوجااب قااانون اجلنسااي (الفيفااي  )١5مااأل أجااي نقااي جنساايتها إىل أطفا ااا،
أمااا أطفااا أب مااي جنسااي باارود وار السااال وأ أجنبي ا في تساابون ئلقااي ااً جنسااي باارود وار
الس ااال ر وأعرب اات ا ي ااار ال ااثال ع ااأل القل ااح أيضا ااً م ااأل أن ال ا ا و ا جن ااي الما ارأ حتم ااي جنس ااي
باارود وار السااال وال وج ا ا جنبي ا لرجااي مااي جنسااي باارود وار السااال ال يتمتضااان ابلوضااع
نفس ااه عن ااد طل ااب اإلقام ا الداام ا ر و ااجضت ئل ااك ا ي ااار ب اارود وار الس ااال عل ااى أن ئض ااد
الق ااانون ليمتث ااي امتث اااالً اتم ااً ح ااا اللجنا ا ا ضني ا ابلقض ااات عل ااى التميي ا ض ااد ا ارأ وليتس ااى
واطنااار باارود وار السااال نقااي جنساايتهأل إىل أطفااا أل وأزواجهااأل ا جانااب علااى قااد ا ساااوا مااع
مواطي برود وار السال ()١٠١ر وأو ت ا فوضاي إبزالا ا ح اا الاي ئنطاوي علاى متييا عنيفاري،
وئطبيح هذا التضديي أبثر رجضي()١٠٢ر
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 -٦٠والحظات جلنا حقاوق الطفاي بضان التقادير اجلهاوو ا بذولا لتجنايس وإوماا عادو كبام
مااأل ا قيماان الااداامن عاادميي اجلنسااي ر ومااع لااك ،ال ئ ا ا هنااا ح اواج أمااا جتناايس أ لبي ا
ا ا اص عادميي اجلنساي  ،وال ساايما ا طفاا عادميي اجلنسااي ر ف و ات بارود وار السااال أبن
ئتااي ئسااجيي ا واليااد واحليفااو علااى احلقااوق ا ساسااي  ،مثااي اليفااة والتضلااي  ،جلميااع ا طفااا
عدميي اجلنسي وأسره ه إقلي البلد ،بغض النظر عأل وضضه القانود()١٠3ر
 -٦١وأعرب ا اات جلنا ا ا حق ا ااوق الطف ا ااي ع ا ااأل قلقه ا ااا إزات نق ا ااص وع ا ااي آابت وأو ا اايات ا طف ا ااا
عاادميي اجلنسااي بضاارور ئسااجيي أطفااا ابعتباااره م اواطنن ،مبوجااب قااانون اجلنسااي ر وحثاات
باارود وار السااال علااى أن جتاانس ا طفااا عاادميي اجلنسااي  ،وئاانظ محااالر لتوعيا آابت وأو اايات
ا طفااا عاادميي اجلنسااي ()١٠4ر وأ ااارر مفوضااي اانون الالج اان إىل أن قااانون ئسااجيي ا واليااد
والوفي ااار (الفيف ااي  )٧٩ي اانص عل ااى ئس ااجيي والو ا طف ااا ا ول ااوويأل ه ب اارود وار الس ااال ر
وأو ا اات با اارود وار السا ااال أبن جتا ااري استضراض ا ااً مقا ااارتً للممارسا ااار السا االيم علا ااى اليفا ااضيد
اإلقليمي وئنفذ سياسار دمب إىل ضمان ئسجيي والوار مجيع ا طفا مأل وون متيي ()١٠5ر
 -٦٢وأبا اادر جلن ا ا حقا ااوق الطفا ااي قلقها ااا ا سا ااتمر ن ا طفا ااا ال يسا ااجلون واام ا ااً عنا ااد
الاوالو  ،علاى الاار ماأل التادابم ا ت ااذ لضامان لااكر وأكادر اللجنا ئو اايتها الساابق وحثاات
باارود وار السااال علااى أن ئ ث ا جهووهااا الختااا مجيااع التاادابم الضااروري لضاامان ئسااجيي مجيااع
ا طفا عند الوالو  ،ه ا ناطح الريفي وا ناطح احلضري  ،وا طفا الاذيأل يضيواون أوضاا ا جار ،
مبا ه لك ا جر م النظامي  ،وا طفا ا وجوويأل ه كامبون أير ("القري ا ااي ")()١٠٦ر
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