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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثانية واخلمسون

   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  من االتفاقية

  فيا املتعددة القومياتدولة بولي: املالحظات اخلتامية    
 يف  (CRC/C/BOL/4)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع املقدم مـن بوليفيـا              -١

سـبتمرب  / أيلـول  ١٧، املعقودتني يف    )1431 و CRC/C/SR.1430 (١٤٣١ و ١٤٣٠جلستيها  
، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢، املعقودة يف    ١٤٥٢، واعتمدت، يف جلستها     ٢٠٠٩

  .ة التاليةاملالحظات اخلتامي

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير الدوري الرابع وبالردود اخلطيـة علـى               -٢

األطفال يف الدولة الطرف فهماً     حالة   ّمما أتاح فهم     (CRC/C/BOL/Q/4/Add.1)قائمة املسائل   
  .  معهالصريح واملفتوحوحوارها وتقدر اللجنة أيضاً حضور وفد رفيع املستوى . أفضل

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت أثناء فترة اإلبالغ كان مـن                -٣

  وكمثـال علـى    . بغية تنفيـذ االتفاقيـة    من التدابري   مجلتها اعتماد تدابري تشريعية وغريها      
  :تلك التدابري

   الذي يتـضمن فـصالً مكّرسـاً        ٢٠٠٩عتماد الدستور اجلديد يف عام      ا  )أ(  
  حلقوق الطفل؛
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اعتماد تشريعات جديدة كقانون فحص احلمض النووي يف القضايا اجلنائية            )ب(  
اليت يكون أحد أطرافها من األطفال، والقانون املتعلق بـإجراءات البحـث والتـسجيل يف               

لوائح املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          ، إىل جانب ال   املفقودينحاالت األطفال   
  وبالرضاعة الطبيعية؛

  َسن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بصفته قانوناً؛  )ج(  
إنشاء اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة إىل جانب جلاٍن للطفولة واملراهقـة             )د(  

  .على صعيد كل من األقاليم والبلديات
ة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من           وترحب اللجن   -٤

 وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف        ٢٠٠٨االختفاء القسري يف عام     
  .٢٠٠٦عام 

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  -جيم   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦، والفقرة ٤٢و ٤املادتان ( تدابري التنفيذ العامة  -١  

  التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً    
وتوصيات قُدمت لدى النظر يف تقريـر       معاجلة عدة انشغاالت    تالحظ اللجنة أنه مت       -٥

معاجلة انشغاالت وتوصـيات كـثرية       غري أهنا تأسف لعدم      ،الدولة الطرف الدوري الثالث   
  . ا جزئياً فقطمعاجلتهبشكل كاٍف أو أخرى 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات               -٦
 اليت (CRC/C/15/Add.256)الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الثالث   

مـاد  مل يتم تنفيذها بعد أو اليت ُنفذت بشكل غري كاٍف، ال سّيما تلك املتعلقة منها باعت               
خطة عمل وطنية لفائدة األطفال، وباخنفاض السن القانونية الدنيا لعقد الـزواج وعـدم           
تطبيق نفس السن فيما خيص الذكور واإلناث، وبالعقوبة البدنية، وباألطفال احملرومني من            

الشرطة، وبقضاء األحداث، وباألطفال احملرومني من حريتهم       وبوحشية  رعاية الوالدين،   
ومتابعـة  تنفيذ  كفالة درجة كافية من     أشخاص راشدين، كما حتثها على      واحملتجزين مع   

  .التوصيات الواردة يف هذه التوصيات اخلتامية املتعلقة بالتقرير الدوري الرابع

  التشريعات    
غري أهنـا   . ترحب اللجنة بالدستور اجلديد الذي يتضمن فصالً متعلقاً حبقوق الطفل           -٧

 ،قية يف بعض نواحيها كقانون الطفل     نية ال تتوافق مع االتفا    تبدي أسفها ألن التشريعات الوط    
والقانون املدين وقانون العقوبات فيما يتعلق حبظر العقوبة البدنية، وبرفع السن الدنيا للزواج،             
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. نظام الرعاية البديلة لألطفال وقضاء األحداث مـع املعـايري الدوليـة           والعمل على توافق    
بات فيما يتعلق بالنظام القانوين املزدوج وبعض أوجـه         وتالحظ اللجنة كذلك بعض الصعو    

  .التناقض بني القانون الوضعي والقانون العريف للشعوب األصلية
جـزءاً  صوب اإلصالحات التشريعية    تكون اخلطوات املتخذة    بأن  توصي اللجنة     -٨

عريف من القانون الوضعي والقانون اللضمان توافق كالً    من دراسة شاملة للنظام التشريعي      
للشعوب األصلية مع االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية، وال سيما ما يتعلق منـها              
بقانون الطفل، والقواعد املتعلقة بالزواج وبالعقوبة البدنية وبالرعاية البديلـة وبقـضاء            

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقسَّم بوضوح االختصاصات املختلفة بني اهليئـات           . األحداث
لسلطات احمللية للشعوب األصلية يف املسائل املدنية واجلنائية واإلدارية، وبأن          القضائية وا 

ال تزال تطبِّـق    اصةً يف اجملتمعات احمللية اليت      تعزز الدولة الطرف الوعي بالتشريعات، خ     
  .القوانني العرفية

  التنسيق    
ائب منصب ن تالحظ اللجنة إنشاء مؤسسات جديدة ُتعىن حبقوق الطفل، ومن بينها             -٩

 ، واجمللس الوطين للطفولـة واملراهقـة  ،الطفولة واملراهقة، وإدارة بتكافؤ الفرصالوزير املعين  
 بيد أن اللجنة تشعر بـالقلق       .واملكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة     ،وجلان الطفولة واملراهقة  

ح االستراتيجية اجلديدة للتحول إىل الالمركزية تطـر      وألن  ضعف املؤسسات املنشأة    بسبب  
ويـساور القلـق   . عدداً من الصعوبات يف التنسيق بني املستويات الوطين واإلقليمي والبلدي     

املؤسسة املكلفة بالتنسيق فقدت مركزها بسبب حتوهلا من نيابـة وزارة إىل            ألن  اللجنة أيضاً   
مكتب، ولن يكون باستطاعتها التنسيق بفعالية على مجيع املستويات ويف خمتلف القطاعـات             

  .قلة املوارد اليت ُيرجَّح أن حتصل عليهانظراً ل
توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف مستوى عالياً من السلطة وموارد كافية              -١٠

ملكتب الطفولة واملراهقة لكي يقوم بوظائف التنسيق بني القطاعات املسَندة إليه، وهي، يف          
ن التدابري العامة لتنفيذ    بشأ) ٢٠٠٣(٥االهتمام إىل تعليقها العام رقم      هذا الصدد، توجه    

وتوصي اللجنة كذلك بإنشاء املكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة         . اتفاقية حقوق الطفل  
بصورة تدرجيية، مبا يف ذلك يف اجملتمعات القروية، وبتزويدها باملوارد البـشرية واملاليـة              

ات املنشأة علـى    وتوصي اللجنة أيضاً بتقوية املؤسسات املتعددة القطاع      . والتقنية الكافية 
بغرض التعاون على وضـع     ) اجمللس الوطين وجلان الطفولة واملراهقة    (خمتلف املستويات   

سياسات تراعي االختالفات الثقافية واملساعدة يف رصد تطبيقها وضمان مشاركة مجيـع            
  .املعنيني، مبن فيهم األطفال
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  خطة العمل الوطنية    
اليت اعُتمدت يف   (دة املتعلقة حبقوق اإلنسان     ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية اجلدي       -١١
وخبطة التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت اعُتمدت بعد َسن الدستور الـوطين           ) ٢٠٠٨عام  

إىل جانب خطة اجتثاث الفقر وعدة خطط قطاعية موجهة للطفولة، ) ٢٠٠٩يف عام (اجلديد 
وألن  الوطنية املتعلقة بالطفولـة      غري أّنها تأسف لعدم املوافقة بعد على مشروع خطة العمل         
مل مجيع األطفـال دون سـن       مشروع النص ال يتطرق إىل مجيع جماالت االتفاقية أو ال يش          

  .عشرةالثامنة 
خطة العمـل الوطنيـة     مبراجعة واعتماد   الدولة الطرف   تقوم  توصي اللجنة بأن      -١٢

ورد يف الوثيقة اخلتاميـة     املتعلقة بالطفولة اليت تشمل مجيع نواحي االتفاقية وتتفق مع ما           
 اليت ُعقـدت    ٢٠٠٢الصادرة عن الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة لعام          

. ٢٠٠٧واستعراض منتصف املدة املتعلـق هبـا لعـام          " عامل صاحل لألطفال  "حتت شعار   
أن وتوصي اللجنة بإحلاح بأن تكون خطة العمل الوطنية املتعلقة بالطفولة حمددة األجل وب            

ُترَبط خبطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة            
وتوصي اللجنة  . وخطة اجتثاث الفقر، مبا يضمن هلا طابعها التنسيقي واملتعدد القطاعات         

كذلك بأن توفر الدولة الطرف املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة، وبـأن              
جبهود الرصد والتقييم الضرورية لتقدير التقدم احملرز يف مجيع القطاعـات وحتديـد             تقوم  

  .بانتظام الثغرات واإلجراءات التصحيحية

  الرصد املستقل    
 للدفاع عن حقوق علماً بالعمل الذي قام به مكتب أمني املظامليف حني حتيط اللجنة    -١٣

آلية وطنية مستقلة يسهل الوصول إليها على       الطفل، فإهنا تعرب جمدداً عن قلقها إزاء انعدام         
مجيع املستويات وذات والية حمددة ختّول هلا تلقي الشكاوى من أطفال ورصد وتقييم التقدم              

  .احملرز يف تنفيذ االتفاقية بانتظام
  توصي اللجنة بأن ُتنشئ الدولة الطرف مكتب أمني مظـامل خـاص باألطفـال،          -١٤
 أو يف إطاره، ويتاح الوصول إليه أمام األطفـال          ظامل القائم مكتب أمني امل  مستقالً عن   إما  

وممثليهم على املستويني الوطين واحمللي لتلقي الشكاوى والنظر فيها، مـع التأكـد مـن     
بـشأن دور   ) ٢٠٠٢(٢إيالء االعتبار للتعليق العام رقـم       توافقها مع مبادئ باريس مع      

ة على ذلك، توصـي اللجنـة بـأن       وعالو. املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان    
مبسؤولية رصد تنفيذ االتفاقية وتعزيزها باإلضافة إىل التحقيق         يضطلع أمني مظامل األطفال   

وتوصي اللجنة أيضاً بأن يواصل مكتب أمني املظامل توطيد املؤسسات احمللية    . يف الشكاوى 
ورّبما تكييـف   راهقة   وامل كاملكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة واللجان البلدية للطفولة       
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قيادات جمتمعيـة حمليـة     هذه اهليئات جلعلها تناسب جمتمعات الشعوب األصلية أو تعيني          
  .يعملون بشكل وثيق مع أمني املظامل

  ختصيص املوارد    
ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لتحسني ختصيص املوارد للطفل، كعمليات حتويـل             -١٥

خمصـصات امليزانيـة    ولكن تشغلها ضرورة وضع     عليم،  النقد املشروطة يف جمايل الصحة والت     
خطة عمل وطنيـة    يف إطار منظور أطول أجالً، وهو ما قد يتوفر من خالل            اخلاصة بالطفل   

 من خالل عمليةكجزء من استراتيجية التنمية الوطنية، كما جاء سلفاً، و       حبدود زمنية،   شاملة  
بة تتبع أثر االستثمارات املتعلقـة      باالنشغال أيضاً بسبب صعو   وهي تشعر   . مفتوحة وشفافة 

القطاعات واألقاليم والبلديات لرصد األداء وتقييمه، باإلضافة إىل عدم إعطـاء           بالطفل عرب   
  .األولوية جملاالت كحماية الطفل وقضاء األحداث

  :توصي اللجنة بإحلاح بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -١٦
 الوطين واإلقليمـي والبلـدي   دُعختصيص موارد كافية للطفل على الصُ     )أ(  

 من االتفاقية، وضمان الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية عـن طريـق             ٤وفقاً للمادة   
  ومشاركتهم؛ عامة اجلمهور، وال سيما األطفال، احلوار مع
اتباع هنج قائم على حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة وذلك بتنفيذ              )ب(  

يـسلَّط  وهو ما   يف مجيع مراحل امليزانية،     واستخدامها  فل  املوارد املخصصة للط  تتبع  نظام  
يف عمليات  التتبع  كما حتث اللجنة على استخدام نظام       . الضوء على االستثمار يف الطفل    

مصاحل الطفـل   "تقييم األثر ملعرفة الطريقة اليت ميكن هبا لالستثمار يف أي قطاع أن خيدم              
   االستثمار على الفتيات والفتيان؛، مع ضمان قياس األثر التفاضلي هلذا"الفضلى

حتديد خمصصات واضحة من املوارد لوزارات الدولة الطرف اليت تعاجل            )ج(  
بالتدريج الفوارق اليت تعبِّر عنها املؤشرات املتعلقة بإعمال حقوق الطفل وضمان املساءلة            

  التامة من جانب السلطات احمللية بأسلوب صريح وشفاف؛
ستراتيجية املخصصة يف امليزانية للحاالت اليت قد تستلزم     حتديد البنود اال    )د(  

مثل تسجيل املواليد وسوء التغذية املزمن وتعليم األطفـال مـن           (تدابري اجتماعية إجيابية    
وضمان محاية بنود امليزانية هذه حـىت يف حـاالت          ) الشعوب األصلية وتعنيف األطفال   

   ذلك من حاالت الطوارئ؛األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غري
العمل، كلّما أمكن، بتوصيات األمم املتحدة لبدء امليزنة علـى أسـاس            )ه(  

النتائج هبدف رصد وتقييم فعالية ختصيص املوارد والتماس التعاون الدويل، عند الضرورة، 
من اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريمها من أصحاب املصلحة هلذا الغرض،       

  لتعاون اجلاري مع دول أطراف أخرى يف املنطقة؛كا



CRC/C/BOL/CO/4 

GE.09-45530 6 

         مراعاة التوصيات اليت قدمتـها اللجنـة خـالل املناقـشة العامـة يف            )و(  
  ". مسؤولية الدول-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " حتت عنوان ٢٠٠٧عام 

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
حتسِّن فيه الدولة الطـرف قـدرهتا علـى       ي  تشعر اللجنة بالقلق ألنه يف الوقت الذ        -١٧

مجلـة  يف  اجتذاب االستثمار األجنيب والداخلي اخلاص، باإلضافة إىل زيادة استثمار الدولة،           
يف قطاعات التعدين واحلراجة والصويا، فإن املناخ التنظيمي لألعمال احلرة ليس مهيَّئاً            أمور،  

  .مكن على األطفالاملسليب الثر األ، ملنع بعد، فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية والبيئية
تقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف جهوداً لضمان حتلي االستثمار األجـنيب              -١٨

والداخلي، من خالل األعمال اخلاصة واحلكومية، بالوعي حبقوق الطفل وبالتجاوب معها           
  .لية وأطفاهلاوالعمل بأسلوب ينم عن وعي اجتماعي وبيئي من أجل صون اجملتمعات احمل

  مجع البيانات    
اليت تظهر مـن  حتيط اللجنة علماً باجلهود املبذولة لزيادة حتسني آليات مجع البيانات       -١٩

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء      . االستقصاءات اليت أُجريت حديثاً بشأن األطفال يف املدارس       
ات بشأن فئـات حمـددة مـن        انعدام نظام شامل جلمع البيانات وحتليلها وإزاء نقص البيان        

األطفال، ال سّيما أطفال الشعوب األصلية واألطفال ذوو اإلعاقة واألطفال غري امللـتحقني             
وغريهم مـن األطفـال الـذين    باملدارس واألطفال العاملون واألطفال يف حاالت الطوارئ        

  .محاية خاصةحيتاجون 
ام شامل جلمع البيانات    توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها إلنشاء نظ          -٢٠

ن الطفولة احملدد دون سـن      وينبغي أن حتترم البيانات تعريف س     . املتعلقة بتنفيذ االتفاقية  
 عشرة وأن تكون البيانات مفّصلة حسب نوع اجلنس والسن واالنتمـاء العرقـي    الثامنة

  .وغري ذلك من خصائص األطفال وأوضاعهم احلياتية ذات الصلة

  ريب عليها والتوعية هبانشر االتفاقية والتد    
استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الطفل وتعرب جمدداً  لعدم وجود   تشعر اللجنة بالقلق      -٢١

عن قلقها بشأن تدّني درجة الوعي باالتفاقية يف صفوف املهنيني العاملني من أجل األطفـال               
األطفال ومعهم، مبا يف ذلك دور وسائط اإلعالم، ويف صفوف عامة اجلمهور، ويف صفوف              

  .أنفسهم على وجه اخلصوص
جـل  ميع الفئات املهنية اليت تعمل من أ      املنهجي جل تدريب  التوصي اللجنة بتعزيز      -٢٢

، مبن فيهم املعلمون وأفراد الشرطة واحملامون والقضاة وموظفو الـصحة           األطفال ومعهم 
لة ويف  ووسائط اإلعالم واألخصائيون االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية الطفو        
  .املرافق القضائية، كما توصي بإدراج االتفاقية يف املقرر الدراسي جبميع مستوياته
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توصي اللجنة بأن تعامل وسائط اإلعالم، اخلاصة والعامة علـى حـد سـواء،                -٢٣
األطفال باحترام، وبأن تنشر الوعي حبقوق الطفل آخذة يف االعتبار التنوع الثقايف، وبأن             

وتوصي اللجنة أيضاً بـأن     . ها لألطفال للتعبري عن أنفسهم وآرائهم     تتيح الفرصة يف براجم   
تشجع الدولة الطرف قطاع وسائط اإلعالم على وضع مدونات أخالقية مهنية مع وضع             

  .حقوق الطفل يف االعتبار

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ملشاركة اجملتمـع   حتيط اللجنة علماً، مع التقدير، باألمهية اليت توليها الدولة الطرف             -٢٤
استراتيجية لضمان مشاركة اجملتمع املدين فيما يتعلق       لعدم وجود   غري أهنا تشعر بالقلق     . املدين

حبقوق الطفل، وهي تأسف ألن تقرير الدولة الطرف مل يكن مبنياً على أساس مـشاورات               
  .واسعة النطاق مع منظمات تساهم يف تنفيذ االتفاقية ومع األطفال أنفسهم

اجملتمعـات  على إشراك   الدولة الطرف بصورة منهجية     تعمل  ي اللجنة بأن    توص  -٢٥
اجمللس الوطين (أنشأهتا احمللية واجملتمع املدين، إىل جانب املؤسسات املتعددة القطاعات اليت 

ومنظمات األطفال يف مجيع جوانب عملية وضع السياسات        ) واللجان اإلقليمية والبلدية  
اليت هتم حقوق الطفل، وال سيما يف عملية إبالغ اللجنة، مبا           واخلطط والقوانني واللوائح    

  .فيها املتابعة

  ) من االتفاقية١املادة ( تعريف الطفل  -٢  
تعرب اللجنة جمدداً عن قلقها من اخنفاض السن القانونية الدنيا لعقد الزواج ومـن                -٢٦

  ). سنة١٦(تيان وتلك احملددة للف)  سنة١٤(الفارق بني السن الدنيا احملددة للفتيات 
تكرر اللجنة ما أوصت به الدولة الطرف برفع السن الدنيا لـزواج الفتيـات                -٢٧

  وتوصي أيضاً بـأن تعتمـد الدولـة الطـرف          . والفتيان وتطبيق نفس السن يف احلالتني     
إصالحاً قانونياً شامالً لتوحيد تعريف الطفل وحقوقه يف القانون املدين وقـانون األسـرة              

  . ئيوالقانون اجلنا

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
يف الدستور اجلديد وبإنشاء املكتب   الذي يرد   ترحب اللجنة بالتعريف الواسع للتمييز        -٢٨

 وكذلكالوطين ملنع أي شكل من أشكال العنف بسبب نوع اجلنس أو الفوارق بني األجيال               
لعـدم  غري أن القلق يساور اللجنـة       ). ٢٠٠٨(فرص لصاحل النساء    باخلطة الوطنية لتكافؤ ال   

آليات مؤسسية قانونية متماسكة تتصدى للتحديات اليت يطرحها التمييـز، وبـشأن            وجود  
التقارير الواردة عن تصاعد األفعال العنصرية يف حق أفراد الشعوب األصلية واملنحدرين من             
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. ان، إىل العنف وبشأن تأثري هذا على األطفال       أصل أفريقي وهو ما يؤدي، يف كثري من األحي        
الفوارق الكبرية داخل الدولة الطرف يف إعمال احلقوق        بسبب  وتشعر اللجنة بالقلق كذلك     

املكّرسة يف االتفاقية، واليت تبدو جلية من خالل طائفة من املؤشرات االجتماعية كمعدالت             
ملواليد واحلصول على الرعاية الصحية،     التسجيل يف املدارس وإمتام الدراسة ومعدالت وفيات ا       

ّمما يدل على استمرار التمييز يف حق األطفال من الشعوب األصلية واملنحدرين مـن أصـل                
واألطفال الذين يعيشون يف منـاطق ريفيـة   أفريقي ويف حق الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة  

  .وأطفال األسر احملرومة اقتصادياًونائية 
ن االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودهـا          م ٢يف ضوء املادة      -٢٩

لتنفيذ اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص لصاحل النساء وبتقوية املكتب الوطين ملنع أي شـكل          
من أشكال العنف بسبب نوع اجلنس أو الفوارق بني األجيال، كما توصـيها بتنظـيم               

 حق أطفال الـسكان األصـليني       محالت توعية ملنع وإزالة مجيع أشكال التمييز الفعلي يف        
واملنحدرين من أصل أفريقي واألطفال ذوي اإلعاقة والفتيات وأطفال األرياف واملناطق           

وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف        . النائية وأطفال األسر احملرومة اقتصادياً    
ملناهـضة العنـصرية    املؤمتر العـاملي     إىل مبادئ اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها      

  الـذي ُعقـد يف     والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب            
  .٢٠٠٩وإىل الوثيقة اخلتامية املعتمدة يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان لعام ، ٢٠٠١عام 

  مصاحل الطفل الفُضلى    
يف تـشريعات   تالحظ اللجنة، مع التقدير، أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى قد أُدمج              -٣٠

غري أن القلق يساور اللجنة بسبب      .  من الدستور اجلديد   ٦٠الدولة الطرف، وحتديداً يف املادة      
  عدم معاملة األطفال كأصحاب حقوق وهي تأسف ألن مبدأ مـصاحل الطفـل الفـضلى               

وتـشعر  . ال يوضع يف االعتبار األول يف مجيع املسائل التشريعية والسياساتية اليت هتم الطفل            
نة بالقلق أيضاً ألن مجيع املهنيني، مبن فيهم العاملون يف القضاء، ال ينفذون هـذا املبـدأ       اللج

  .تنفيذاً كافياً
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لـضمان معاملـة               -٣١

مبدأ مصاحل الطفل الفضلى إدماجاً كافيـاً يف مجيـع          وإدماج  األطفال كأصحاب حقوق    
عملياً يف القرارات القضائية واإلدارية ويف الربامج واملشاريع        وتنفيذه  القانونية  النصوص  

  . من االتفاقية٣واخلدمات اليت يكون هلا أثر على الطفل، وذلك عمالً باملادة 

  احترام آراء الطفل    
حتيط اللجنة علماً بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل يف تـشريعات الدولـة الطـرف       -٣٢

تثري االهتمام وتتصل بقيام    معية التشريعية املتعددة القوميات اخلاصة بالطفل عمليةً        وبكون اجل 
غري أن اللجنة تشعر بالقلق لكون آراء الطفل،        . انتخابات دميقراطية بتنظيم  األطفال أنفسهم   
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يف بعض األحيان، ال ُتطلب أو ُتوضع يف االعتبار على النحو الواجب يف خمتلف األحوال اليت                
طفل مبا يف ذلك أثناء اإلجراءات القضائية ويف املسائل املتعلقة بإدارة املدارس والتعليم             متس ال 

، ال سـّيما    لضآلة مشاركة األطفال  ويساور القلق اللجنة أيضاً     . املدرسي والنقاشات العامة  
  .على املستويني اإلقليمي والبلدي

مبدأ احترام آراء الطفل،     تكرر اللجنة توصياهتا السابقة بأن ُتدمج الدولة الطرف         -٣٣
 من االتفاقية، وتسهله وتنفذه يف الواقع العملي وداخـل األسـرة ويف             ١٢وفقاً للمادة   

وتوصـي  . املدرسة واجملتمع وكذلك يف املؤسسات وأثناء اإلجراءات اإلدارية والقضائية        
. كذلك بأن تدعم الدولة الطرف مجيع أشكال مبادرات املشاركة الوطنية والالمركزيـة           

                          الطـرف إىل التعليـق العـام    وتوجه اللجنة، عـالوة علـى ذلـك، عنايـة الدولـة          
  .الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إىل آرائه) ٢٠٠٩(١٢رقم 

               ٣٧من املـادة    ) أ(، والفقرة   ١٧-١٣ واملواد   ٨ و ٧املادتان  ( احلقوق واحلريات املدنية    -٤  
  )من االتفاقية

  تسجيل املواليد    
 من قانون الطفل على تسجيل مجيـع األطفـال يف           ٩٧املادة  بتأكيد  ترحب اللجنة     -٣٤

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعـدم       .  جماناً شهادة امليالد األوىل  منح  سجل احلالة املدنية وعلى     
ال من جمتمعـات    تسجيل مجيع األطفال، وخباصة أولئك الذين يعيشون يف األرياف واألطف         

  .الشعوب األصلية
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري الضرورية لـضمان              -٣٥

مجيع األطفال الذين لتعيني تسجيل مجيع األطفال، خاصة يف األرياف، وبأن تتخذ خطوات 
 الطرف  وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة     . مل ُيسجلوا أو مل حيصلوا على بطاقة هوية       

 استراتيجية حمددة لصاحل جمتمعات الشعوب األصلية ترتكز على احترام ثقافاهتم وتضع يف           
الصادر عن اللجنة بـشأن أطفـال الـشعوب         ) ٢٠٠٩(١١االعتبار التعليق العام رقم     

  .األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية

  احلصول على املعلومات املناسبة    
 الطرف تفتقر إىل آليات لرصد وسائط اإلعالم رصداً         ن الدولة ألالقلق  اللجنة  يساور    -٣٦

منهجياً هبدف محاية األطفال من التعرض للمعلومات املؤذية اليت ُتذاع عرب وسائط اإلعـالم              
  .كالعنف واملواد اخلليعة وشبكة اإلنترنت،

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد تشريعات حمددة ووضع آليات              -٣٧
  .هية مناسبة حلماية األطفال من املعلومات واملواد املسيئة هلمومبادئ توجي
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 التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

اللجنة حبظر التعذيب يف الدستور اجلديد، فإهنا تشعر بـالقلق إزاء ورود  مع ترحيب     -٣٨
إنسانية، مبا فيها أفعال عنـف       معاملة قاسية وال  تقارير عن ارتكاب الشرطة أفعال تعذيب و      

جنسي، يف حق أطفال الشوارع، وإزاء ورود تقارير عن مراهقني يتعرضـون للمـضايقات              
  . بسبب مظهرهم أو عرقهم أو فقرهم

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري مناسبة ملكافحة التعذيب واملعاملـة             -٣٩
ومن مجلة تلـك التـدابري      . هينة وحاالت االحتجاز التعسفي   القاسية أو الالإنسانية أو امل    

برامج تدريب منهجية على املستويني الوطين واحمللي موجهة إىل كل املهنيني العاملني مـن   
أجل األطفال ومعهم بغية منع تعرضهم للتعذيب وألشكال سوء املعاملة األخرى ومحايتهم       

وإساءة األطفال طرف يف ادعاءات تعذيب وتوصي اللجنة كذلك بأن حتقق الدولة ال. منها
مبا يف ذلك مضايقة مراهقني بسبب مظهرهم أو عرقهم أو فقرهم، كما توصيها             معاملتهم  

                باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتقدمي من ُيّدعى ارتكـاهبم تلـك األفعـال إىل العدالـة                
  .وضمان معاقبتهم

  العقوبة البدنية    
مجيـع  علـى    ٢٠٠٩الدستور اجلديد لعام    حب اللجنة باحلظر الوارد يف      تريف حني     -٤٠

العقوبة ألن  أشكال العنف يف حق األطفال، سواء يف األسرة أو يف اجملتمع، فإهنا تشعر بالقلق               
البدنية ال تزال مشروعة داخل البيوت ويف مرافق الرعاية الداخلية أو املؤسسية، ولعدم ورود              

  .يف مجيع األحوال" التأديب" أشكال حظر صريح هلذا الشكل من
توصي اللجنة بأن حتظر الدولة الطرف صراحة العقوبة البدنية مبوجب القانون يف              -٤١

الصادر عن اللجنة بشأن    ) ٢٠٠٦(٨يف االعتبار التعليق العام رقم      مجيع األحوال واضعة    
. سية أو املهينـة   حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القا           

 ، بعدة وسائل منـها وسـائط اإلعـالم،       وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف      
تـشجع  بأن  حبمالت تثقيف مجاهريية بشأن اآلثار السلبية للعقوبة البدنية على األطفال و          

  . أخرى من أشكال التأديب اإلجيايب وغري العنيفأشكاالً

  عنف ضد األطفالالبشأن متابعة دراسة األمم املتحدة     
، (A/61/299)فيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشـأن العنف ضـد األطفـال              -٤٢

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر اخلـبري              )أ(  

، مع مراعاة نتـائج     ن العنف ضد األطفال   املستقل املعين بإجراء دراسة األمم املتحدة بشأ      
                    وتوصيات املشاورة اإلقليمية ألمريكا الالتينية، املعقودة يف بوينس آيـرس، يف الفتـرة             
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف حتديـداً      . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١مايو إىل   / أّيار ٣٠من  
  :بإيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية

 األطفال، مبا يف ذلك العقوبة البدنيـة،        حظر مجيع أشكال العنف يف حق      '١'
 يف مجيع األماكن؛

 إعطاء األولوية ملنع العنف مبا يف ذلك العنف داخل األسرة؛ '٢'

 ضمان احملاسبة وإهناء اإلفالت من العقاب؛ '٣'

  .وضع وتنفيذ نظام منهجي وطين جلمع البيانات والبحث '٤'
ع املدين مـع    استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل يف شراكة مع اجملتم          )ب(  

إشراك األطفال بصورة خاصة بغية ضمان محاية كل طفل من أي شكل من أشكال العنف             
اجلسدي واجلنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة           

  زمنياً، عند االقتضاء، ملنع هذا العنف واإليذاء والتصدي هلما؛
لصدد من املمثل اخلاص لألمـني العـام        التماس التعاون التقين يف هذا ا       )ج(  

لألمم املتحدة املعين بالعنف ضد األطفال ومن مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان              
واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وغري ذلك من الوكاالت ذات الـصلة إىل جانـب              

  .الشركاء من املنظمات غري احلكومية

؛ ١١-٩؛ واملواد   ١٨ من املادة    ٢ و ١؛ والفقرتان   ٥املادة  ( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -٥  
  ) من االتفاقية٣٩؛ واملادة ٢٧ من املادة ٤؛ والفقرة ٢٥؛ واملادة ٢١-١٩واملواد 

  اُألسريةالبيئة     
عن طريق التحويالت النقديـة إىل  لتقوية األسرة اللجنة باجلهود املبذولة  ترحيب  مع    -٤٣

تشعر بالقلق إزاء الضعف املؤسسي الذي تعاين منه املكاتـب          قطاعي التعليم والصحة، فإهنا     
البلدية للدفاع عن الطفولة عندما يتعلق األمر باختاذ تدابري وقائية وبتقدمي الـدعم النفـسي               

االفتقار إىل املوارد املاليـة     وهي تشعر كذلك بالقلق إزاء استمرار قبول        . واالجتماعي لُألسر 
  .أُسرهمكسبب لفصل األطفال عن 

لى صعيد اجملتمع احمللـي      ع توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري وقائية         -٤٤
 وتوعيتها، مثالً، عن طريق إتاحة فرص تدريب        ا، مبا يف ذلك تثقيفه    وتقويتها اُألسرلدعم  

وهلذا الغرض، ينبغي أن تضع الدولة      . لآلباء واحليلولة دون إيداع األطفال يف املؤسسات      
جتماعية والدعم اُألسري على رأس أولوياهتا وأن تستهدفهما علـى          الطرف اخلدمات اال  

مجيع املستويات وأن ُتسند والية مناسبة للمكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة وختـصص             
  .املوارد الكافية هلا من أجل إنفاذ اللوائح املتعلقة حبقوق الطفل ورصد تنفيذها
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  األطفال احملرومون من بيئة أُسرية    
 علـى   اُألسـرية األفضلية للرعاية   على إعطاء   قانون الطفل   بالنص يف    اللجنة   ترحب  -٤٥

الرعايـة  زيادة اللجوء إىل اإليداع يف مؤسسات       من  الرعاية املؤسسية، غري أهنا تشعر بالقلق       
علـى  إدارات اخلدمات االجتماعية،     وتشعر اللجنة بالقلق من أن       .واهنيار مراكز االستقبال  
متلك القدرة املؤسسية وال املوارد البـشرية أو املاليـة لالضـطالع            مستوى املقاطعات، ال    

اللـوائح  ألن  وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك      . بشكل مناسب  باملسؤولية عن الرعاية البديلة   
  .املتعلقة بالرعاية البديلة غري كافية

  :مبا يلي فتوصي اللجنة الدولة الطر  -٤٦
عني يف مؤسسات، مبا يف ذلـك       إجراء دراسة لتقييم وضع األطفال املود       )أ(  
  واخلدمات املقدمة هلم؛معيشتهم ظروف 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتمكني األطفال املودعني يف مؤسسات من            )ب(  

العودة إىل أُسرهم كلّما أمكن واعتبار إيداع األطفال يف مؤسسات حالً أخـرياً يطبَّـق               
  قصر مدة ممكنة؛أل

عن طريق تزويدها باملوارد البـشرية     الجتماعية  إدارات اخلدمات ا  تقوية    )ج(  
واملالية الالزمة وباللوائح املطلوبة جلعل الرعاية اُألسرية على رأس األولويات، ومنع إساءة       
املعاملة يف املؤسسات، ووضع آليات مناسبة تتيح لألطفال تقدمي اقتراحات أو شـكاوى             

  دون املخاطرة بسالمتهم البدنية أو العقلية؛
ضع معايري واضحة تتبعها املؤسسات القائمة وضـمان إنـشاء آليـة            و  )د(  

 مـن  ٢٥استعراض دورية شاملة لألطفال املودعني يف مؤسسات وذلك يف ضوء املـادة             
االتفاقية والتوصيات املقدمة بعد يوم املناقشة العامة بشأن األطفال احملرومني من رعايـة             

  .٢٠٠٥الوالدين يف عام 

  تبين األطفال    
حب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ومن ضمنها تشجيع عمليات التبين            تر  -٤٧

على املستوى احمللي، غري أهنا تشعر بالقلق لعدم وجود استراتيجيات آلية تـضمن شـفافية               
كما يساور اللجنة القلق أيضاً . عمليات التبين وألن آليات رصد العملية الالحقة للتبين ضعيفة  

احملدودة املتاحة ملكتب وكيل الوزارة املعين بتكافؤ الفرص ال تـسمح بتنفيـذ             ألن القدرات   
  . مهامه باعتباره السلطة املركزية املسؤولة عن عمليات التبين على الصعيد الدويل
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  :مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٤٨
احل الطفل الفـضلى    اعتماد استراتيجية تكفل تطبيق عمليات تراعي مص        )أ(  

وغريها من املبادئ العامة الواردة يف االتفاقية بالنسبة إىل عمليات التبين داخـل الـوطن          
  فضالً عن عمليات التبين على الصعيد الدويل؛

  منع وقوع خمالفات يف إطار عملية التبين ومقاضاهتا؛  )ب(  
 والتعاون   بشأن محاية األطفال   ١٩٩٣احترام مبادئ اتفاقية الهاي لعام        )ج(  

  .يف جمال التبين على الصعيد الدويل
  .إتاحة املوارد البشرية واملالية والتقنية الضرورية هلذه األغراض  )د(  

 إيذاء األطفال وإمهاهلم    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العنف املرتيل ضد األطفال حيث يعترب كثرياً               -٤٩
غال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       وتكّرر اللجنة تأكيد انش   . وسيلة تربوية 

والثقافية بشأن ارتفاع حاالت األطفال الذين يتعرضون لإليذاء اجلسدي والنفسي يف الدولة            
  ).E/C.12/BOL/CO/2من الوثيقة ) ج(١٤الفقرة (الطرف 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٥٠
 العامـة وتقـدم املعلومـات واإلرشـادات         أن تعزز محالت التوعيـة      )أ(  

 بغرض حتقيق مجلة من األهداف من بينها منع إيذاء األطفال وإمهاهلم           والتوجيهات لآلباء 
عن طريق عدة جهات منها املكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة واللجان البلدية للطفولة             

  ية؛واملراهقة ووسائل اإلعالم والزعامات التقليدية للمجتمعات احملل
مبـا فيهـا املدرِّسـون      (أن تكفل للفئات املهنية العاملة مع األطفـال           )ب(  

وموظفو املكاتب البلديـة    واألخصائيون االجتماعيون والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة       
التـزامهم  احلصول على تدريب خبـصوص      ) وموظفو اجلهاز القضائي  للدفاع عن الطفل    

 من العنف املرتيل الذي يـؤثر يف األطفـال واختـاذ             فيها ةباإلبالغ عن احلاالت املشَتبه   
، آخذة يف اعتبارها التنوع الثقايف للكيانات املستقلة للشعوب         اإلجراءات املناسبة بشأهنا  

 ؛األصلية والريفية

  ضحايا العنـف واإليـذاء واإلمهـال    كل منأن تعزِّز الدعم املقدَّم إىل    )ج(  
  البدين والنفسي  ات املناسبة فيما يتعلق بالتعايف    ، مبا يكفل هلم احلصول على اخلدم      واجلناة

  .االندماج االجتماعيإعادة و
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؛ ١٨ مـن املـادة      ٣؛ والفقرة   ٦املادة  (  الصحية وخدمات الرعاية األساسيتني    اخلدمات  -٦  
 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات  ؛٢٦ و٢٤ و٢٣واملواد 

  األطفال ذوو اإلعاقة    
باملبادرات اليت تكفل حقوق األطفال ذوي اإلعاقة مثل       اً مع التقدير    حتيط اللجنة علم    -٥١

بيد .  الذي يعترف حبقهم يف توفري التعليم للجميع بدون أي متييز         ٢٠٠٩الدستور اجلديد لعام    
لون يتعرضون للتمييـز وأن أغلـب       اأن اللجنة تشعر بالقلق ألن األطفال ذوي اإلعاقة ال يز         

 مناسباً للعمل مع أطفال مصابني بإعاقات كما تـشعر بـالقلق            املدرسني غري مدربني تدريباً   
  .بسبب انعدام مجع وحتليل البيانات املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٥٢
  إجراء حبث بشأن مدى اإلعاقات وأسباهبا؛  )أ(  
  إطار خدماهتا الصحية؛إنشاء نظم للتشخيص املبكر والتدخل املبكر يف   )ب(  
أي املتخصصني  (زيادة جهودها من أجل توفري ما يلزم من املوارد املهنية             )ج(  

واملالية، وال سيما على الصعيد احمللي، وتعزيز وتوسيع نطاق بـرامج إعـادة             ) يف اإلعاقة 
التأهيل اجملتمعية، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء لضمان حصول كافة األطفال املصابني             

  بإعاقات على خدمات مناسبة؛
حقوق األشـخاص ذوي    بشأن    الدولية تفاقيةالتحرك للتصديق على اال     )د(  
  ؛٢٠٠٧أغسطس / آب١٣املوقعة يف  االختياري اوبروتوكوهل اإلعاقة

بـشأن  ) ٢٠٠٦(٩ من االتفاقية والتعليق العام رقـم      ٢٣مراعاة املادة     )ه(  
النموذجية بشأن حتقيـق تكـافؤ      ملتحدة  األمم ا قواعـد  حقوق األطفال ذوي اإلعاقة و    

 ؛ )، املرفق٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (الفرص للمعوقني 

  الصحة واخلدمات الصحية    
ستراتيجية الوطنية لتحسني صحة األمهات وصحة      اليف حني ترحب اللجنة باخلطة ا       -٥٣

  لصحة األسـرة، فإهنـا    الرعاية اجملتمعية واملتعددة الثقافات     احلوامل واملواليد مبا يعزز منوذج      
ال تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حاالت وفيات األمهات وعدم التوصل إىل خفض حقيقـي   
حلاالت وفيات األطفال يف املناطق الريفية، وال سيما يف اجملتمعات األصلية حيث تقل نـسبة               

  . يف املائة٥٠ت إشراف طيب يف املؤسسات االستشفائية عن الوالدات حت
 :للجنة الدولة الطرف مبا يليوتوصي ا  -٥٤

زيادة امليزانية املخصصة للصحة لزيادة فعالية تنفيـذ منـاذج الرعايـة              )أ(  
  الصحية املختلفة أكثر فعالية؛
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  إجراء تقييمات منتظمة للربامج القائمة وتقدير فعالية أثرها؛  )ب(  

ـ             )ج(   وعي تعزيز املبادرات اليت تعطي دوراً أكرب للمجتمع يف جمال إذكاء ال
  رعاية صحية تراعي اخلصائص الثقافية للنساء احلوامل؛وتطوير

زيادة التشديد على تنفيذ املبادرات الرامية إىل ختفيض عـدد حـاالت              )د(  
  .وفيات املواليد

  صحة املراهقني    
يف حني ترحب اللجنة بالربنامج الوطين للصحة اجلنسية واإلجنابية، والربنامج الـذي     -٥٥

ة التعليم والرياضة والذي يتناول الوقاية من اإلفراط يف تعـاطي الكحـول   تقوم بوضعه وزار 
فريوس نقـص املناعـة     وومن األمراض املعديـة املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي         والتبغ  
 عن قلقها بشأن ارتفاع عدد حـاالت محـل املراهقـات          اًاإليدز، فإهنا تعرب جمدد   /البشرية

ريق االتصال اجلنسي وارتفاع حاالت اإلفراط يف تعـاطي         واألمراض املعديـة املنقولة عن ط    
  .املخدرات والتبغ والكحول يف الدولة الطرف

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٦

 دراسة شاملة بغية فهم طبيعة مشاكل صحة املراهقني ونطاقها، مع        إجراء  )أ(  
ع السياسات والربامج مشاركة كاملة من املراهقني، واستخدام هذه الدراسة كأساس لوض     

  ؛لمراهقاتلاهتمام خاص إيالء املتعلقة بصحة املراهقني، مع 
 اختاذ تدابري فعالة ملنع اإلفراط يف تعاطي املخدرات والتبغ والكحول؛  )ب(  

السعي حنو إقامة شراكات مع املنظمات ذات الصلة لتنفيذ محالت توعية             )ج(  
 خماطر على محل املراهقات منقد يترتب على بشأن عدة مسائل، منها على سبيل املثال ما 

  صحة األمهات واملواليد وأمهية التطعيم؛
تعزيز وكفالة نفاذ مجيع املراهقني إىل خدمات الصحة اإلجنابية، مبـا يف              )د(  

   واجملتمـع   الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف املـدارس        ذلك التثقيف يف موضـوعات      
  واملرافق الصحية؛

بشأن صحة ومنو املـراهقني     ) ٢٠٠٣(٤لجنة العام رقم    مراعاة تعليق ال    )ه(  
  .يف سياق االتفاقية

  الرضاعة الطبيعية    
 بشأن التشجيع على الرضاعة الطبيعيـة     ٣٤٦٠يف حني ترحب اللجنة بالقانون رقم         -٥٧

  ، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء نقص املوارد املالية والبشرية الالزمة من أجـل تنفيـذ              )٢٠٠٦(
  .هذا القانون
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توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف املوارد املالية والبشرية الكافية لتنفيـذ              -٥٨
القانون وتعميمه على اجلمهور العام وال سيما النساء وإتاحة التدريب على القانون لفائدة             

   .العاملني يف اجملال الصحي ووضع عملية للرصد لضمان حتقيق اهلدف من القانون

  سوء التغذية     
إهناء سوء " "Desnutricion cero" حني ترحب اللجنة بالربنامج الذي يعرف باسم يف  -٥٩

، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حاالت سوء التغذية املزمن يف صفوف األطفـال يف               "التغذية
                الدولة الطرف ولالرتفاع الكبري حلاالت سوء التغذيـة يف املنـاطق الريفيـة ويف صـفوف         

  .ن األصلينيالسكا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتطرق إىل مسألة سوء التغذية لدى األطفـال               -٦٠

 :بوصفها أولوية وطنية من خالل عدة وسائل، منها ما يلي

  وضع خطة عمل مبواعيـد حمـددة لتقلـيص عـدد حـاالت سـوء                 )أ(  
  التغذية املزمن؛

  ختصيص املوارد املالية والبشرية الكافية ؛  )ب(  
التنسيق بني أنشطة أصحاب املصلحة املعنيني، مبا فيهم اهليئات احلكومية            )ج(  

  والوزارات املختصة واجملتمع املدين؛
  توعية الوالدين ومقدمي الرعاية بشأن التغذية الصحية؛  )د(  
إرساء نظام ملراقبة التغذية وضمان الفحص الدوري لألطفـال الـصغار        )ه(  

  قني؛واألطفال يف سن الدراسة واملراه
  استهداف املناطق الفقرية والريفية بوصفها مناطق ذات أولوية؛  )و(  
  .تقييم فعالية االستراتيجيات القائمة  )ز(  

  مستوى املعيشة    
 يف املائة من األطفال يف الدولة الطرف يعيشون يف فقر،           ٧٠يساور اللجنة القلق ألن       -٦١

لجنة بالقلق إزاء املستوى املتدين للغاية      كما تشعر ال  .  يف املائة يعيشون يف فقر مدقع      ٤٥منهم  
للتغطية مبرافق الصرف الصحي يف الدولة الطرف والتفاوت الكبري بني املنـاطق احلـضرية              

ويساور . والريفية والستمرار تعطيل اخلطة الوطنية بشأن خدمات الصرف الصحي األساسية         
رتب على عمليـات اإلخـالء      عدم توافر اإلسكان االجتماعي وما يت      إزاء   اًاللجنة القلق أيض  

القسري من آثار سلبية على األطفال، وال سيما أطفال من عـائالت الـسكان األصـليني                
 عن الشواغل اليت تناولتها جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية اًواملناطق الريفية، وتعرب جمدد

  ).E/C.12/BOL/CO/2من الوثيقة ) ح(١٤الفقرة  (٢٠٠٨والثقافية يف عام 
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 لديها  تقوم الدولة الطرف بتحويل مبادرات القطاع االجتماعي      توصي اللجنة بأن      -٦٢
مثل التحويالت النقدية إىل نظام شامل للحماية االجتماعية يكفـل لألطفـال يف الدولـة               

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على زيـادة          . الطرف مستوى معيشياً مناسباً   
اإلمـداد بامليـاه واملرافـق      بلديات واملقاطعات على تنفيذ برامج      قدرة اإلدارات التابعة لل   

وتوصي اللجنة كذلك   .  املتكاملة لفائدة اجملتمعات الريفية املعزولة     الصحية والنظافة الصحية  
بتطبيق برنامج احلياة االجتماعية والداعمة وتوسيع نطاقه فضالً عن سياسة متكاملة للسكن            

 .ات األطفال عندما يتم إعداد قرارات باإلخالءاالجتماعي ودراسة وضع األسر ذ

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

اإليـدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   يف حني ترحب اللجنة مبشروع القانون بشأن          -٦٣
  أصبح مشكلة سـائدة    اإليدز  /، يساورها القلق ألن فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠٠٧لعام  

 .يف بوليفيا

بشأن فريوس نقـص املناعـة      ) ٢٠٠٣(٣ارة إىل تعليق اللجنة العام رقم       باإلش  -٦٤
 بتعزيز جهودهـا ملكافحـة      اإليدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف      /البشرية

اإليدز من خالل وسائل عدة، مبا يف ذلك من خالل كفالـة            /فريوس نقص املناعة البشرية   
 .ومن خالل محالت التوعيةتوفر وسائل منع احلمل يف سائر أرجاء البالد 

 األطفال املرافقون ألحد األبوين يف السجن    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون داخل السجن بسبب               -٦٥
 .سجن أحد الوالدين، وإزاء سالمة هؤالء األطفال ومنوهم الصحي وأوضاعهم املعيشية

نفيذ مبادئ توجيهية واضحة بشأن إيداع      توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وت       -٦٦
األطفال يف السجن مع أحد الوالدين، يف احلاالت اليت ُيعترب فيها هذا اإلجـراء حيقـق                
مصلحة الطفل الفضلى وبكفالة أن تكون األوضاع املعيشية، مبا يف ذلك الرعاية الصحية،       

كمـا  . االتفاقيـة  من   ٢٧داخل السجون مالئمة لنمو الطفل، على حنو ما تقضيه املادة           
توصي الدولة الطرف بإجياد وتنفيذ الرعاية البديلة املناسبة لألطفال الذين ينتقلـون مـن       
السجن، وال تتوفر هلم الرعاية يف األسرة املمتدة، على أن يتم متكني الطفل من االستمرار               

 .يف اتصاالته وعالقاته الشخصية بوالده الذي بقي يف السجن

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( الترفيهية والثقافية التعليم واألنشطة  -٧  

 التعليم مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    

ترحب اللجنة بالدستور اجلديد الذي يؤكد على جمانية وإلزامية التعلـيم االبتـدائي           -٦٧
 ختفيض  الذي أدى إىل  " بربنامج خوانسيتو بينتو للمكافآت    "اًوترحب اللجنة أيض  . والثانوي
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ـ              اًمعدالت االنقطاع عن الدراسة وزيادة معدالت احلضور باملدارس، وتأخذ اللجنـة علم
. اجلديد اخلاص بالتعليم الذي يعاجل مسألة التنوع الثقـايف يف البلـد           " أبلينو سينياين "بقانون  

ب عدم متكن كافة األطفال، وال سيما األطفال املنـتمني إىل           ببسولكن اللجنة تشعر بالقلق     
بـسبب  سكان األصليني، االلتحاق باملدارس االبتدائية بالرغم من تطبيق التعليم اإللزامي، و          ال

تعلـيم اجملـاين    الاستمرار فرض بعض الرسوم اخلاصة باملدارس االبتدائية بالرغم من ضمان           
 إزاء انعدام املدارس السابقة للتعليم وتدين جودة التعليم         اًويساور اللجنة القلق أيض   . دستورياً
لعدم كفاية تدريب املدرسني واخنفاض معدالت االنتقال من املدارس االبتدائيـة إىل            كنتيجة  

 .التفاوت امللحوظ بني اجلنسني يف املدارس الثانويةواملدارس الثانوية 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦٨

  ف أخـرى يف    كفالة التعليم االبتدائي اجملاين بإلغاء الرسوم وأي تكـالي          )أ(  
  كافة املدارس؛

تعزيز التدابري الكفيلة بإبقاء األطفال يف املدارس وتيسري االنتقال مـن              )ب(  
  املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية؛

ضمان متكني الفتيات واألطفال املنحدرين من السكان األصليني أيـضاً            )ج(  
 من إعمال حقهم يف التعليم بالكامل؛

 تدريب املدرسني وال سيما فيما يتعلق بالتعليم املشترك بني          حتسني جودة   )د(  
  الثقافات والتعليم الثنائي اللغة؛

زيادة عدد مرافق التدريب املهين ومن ضمنها تلك املخصصة لألطفـال             )ه(  
  الذين تركوا املدرسة قبل التخرج؛

ـ             )و(   ع توعية اآلباء بأمهية النمو والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكـرة ووض
برامج النماء الشاملة يف مرحلة الطفولة املبكرة وتدريب مقدمي الرعاية واملدرسني لتطبيق           
املقررات اجلديدة الشاملة اليت تركز على الطفل واخلاصة بنمو الطفولة املبكرة بطريقـة             

 .تراعي االعتبارات الثقافية

  اللعب والترفيه واألنشطة الثقافية    
املقدمة أثناء احلوار ومفادها أن كافة املؤسسات التعليمية        ترحب اللجنة باملعلومات      -٦٩

اجلديدة واجملددة جيب أن تكون جمهزة باملرافق املعدة للعب والرياضة ولكنها تعرب عن قلقها              
ألن حق الطفل يف اللعب ال حيظى باالعتراف الكايف يف عمليات التخطـيط االسـتراتيجي               

  . لتنمية اجملتمعات واملناطق احلضرية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف االعتبار الواجب حق الطفل يف اللعب               -٧٠
وأن تكفل بأن ختصص مؤسسات األطفال الوقت واملساحة للعب وألنـشطة األطفـال             

 .االجتماعية والثقافية

 ٣٦-٣٢و) د(-)ب(٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصة      -٨  
  )من االتفاقية

  جئون وملتمسو اللجوء من األطفالالال    
اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني وتعزيز إجراء حتديـد        يف حني ترحب اللجنة بإنشاء        -٧١

وضع الالجئني، فإهنا تعرب من جديد عن قلقها إزاء انعدام إجراءات خاصة لتوفري الرعايـة               
  .واملساعدة اخلاصة لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان دراسة طلبات اللجـوء الـيت               -٧٢
يقدمها األطفال مبوجب إجراء لتحديد وضع الالجئ يراعي االحتياجات اخلاصة لطـاليب            

 للقانون الدويل املتعلق بالالجئني وحقوق اإلنـسان،        اًاللجوء من األطفال وحقوقهم وفق    
 االعتبار املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحـدة        وتوصي بأن تأخذ الدولة الطرف بعني     

ويف هذا الصدد، تلفـت اللجنـة       . لشؤون الالجئني بشأن حتديد املصاحل الفضلى للطفل      
املتعلق مبعاملـة األطفـال غـري املـصحوبني         ) ٢٠٠٥(٦النتباه إىل تعليقها العام رقم      ا

  .واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية

  ل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفالاالستغال    
تعرب اللجنة عن قلقها، وتشاطر اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٧٣

والثقافية قلقها، إزاء استمرار االستغالل االقتصادي لألطفال وال سيما املنـتمني منـهم إىل              
وتعرب اللجنة عن قلقها    . )E/C.12/BOL/CO/2من الوثيقة   ) د(١٤الفقرة  (الشعوب األصلية   

الشديد إزاء وضع األطفال املنتمني إىل اجلماعات الغوارانيَّة الـذين يعيـشون يف ظـروف               
 عـن   الًعمليات اإلساءة يف منطقة شاكو فـض      االستعباد والعمل القسري ويقعون ضحايا      

  .األطفال الذين يقومون باألعمال اخلطرة يف قطاع املناجم
أشكال عمل  الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة ملعاجلة ورصد        توصي اللجنة الدولة      -٧٤

 :بأن تقوم مبا يليواألطفال االستغاللية 

اختاذ تدابري ملنع األطفال الذين مل يبلغوا احلد األدىن من السن املقررة، من   )أ(  
  العمل يف القطاع الرمسي وغري الرمسي ومزارع قـصب الـسكر والبنـدق الربازيلـي               

  وقطاع املناجم؛
حتسني آليات الرصد هبدف إنفاذ قوانني العمل القائمة ومحاية األطفـال             )ب(  

 من االستغالل االقتصادي؛
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  استحداث وتطبيق قواعد لتنظيم التلمذة احلرفية؛  )ج(  
كفالة حصول األطفال وأسرهم الذين يعيشون يف املناطق احملرومة بوجه            )د(  

ادي، وكفالة تـصميم اجلهـود      خاص على فرص أفضل لتحقيق النمو البشري واالقتص       
  املبذولة للقضاء على الفقر املدقع حبيث تضع األطفال يف صميم كافة املبادرات؛

التماس املساعدة التقنية من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال            )ه(  
التابع ملنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واملنظمات غري احلكومية ذات            

  .إعادة االندماج لفائدة األطفال املستغلنيصلة والشركاء يف التنمية لوضع برامج ال

  أطفال الشوارع    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال يف الشوارع يف املناطق احلـضرية                -٧٥

حيث يتعرضون على الدوام للعنف واالستغالل اجلنسي والتمييز وتعاطي املخدرات وقـسوة            
  .شرطةرجال ال

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات عاجلة ملعاجلة قـضية األطفـال يف               -٧٦
الشوارع بالتعاون مع األطفال أنفسهم مثل وضع خطة عمل وطنيـة تـشمل بـرامج               

وتوصي . وخدمات الوقاية والتصدي املرتبطة باجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر املدقع          
كثب مع مكاتب الدفاع عن الطفل يف البلديات لتيـسري     اللجنة بأن تعمل السلطات عن      

ـ                   وكفالـة   اًاالتصال بأسرهم أو تقدمي حلول الرعاية البديلـة إذا مل يكـن ذلـك ممكن
 عـن اخلـدمات     الًاحلصول على الرعاية الصحية وبرامج التعليم واإلعداد للعمل فـض         

 .القانونية والنفسية

  االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي    
تبدي اللجنة قلقها إزاء قلة البيانات املتاحة عن عدد األطفال ضحايا االسـتغالل أو            -٧٧

كما تشعر . االعتداء اجلنسي أو عن عدد مرتكيب هذه اجلرائم الذين جرت مقاضاهتم وإدانتهم
اللجنة بالقلق إزاء تعرض الفتيات من اجملتمعات الغوارانية واجملموعات األخرى من الـسكان            

عتداء اجلنسي، حيث يعملن يف منازل مالك األراضي أو يعـشن يف ظـروف              األصليني لال 
  .جتعلهن عرضة لالستغالل اجلنسي

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٨

استحداث نظام جلمع البيانات وحتليلها بـشأن االسـتغالل اجلنـسي             )أ(  
  واالعتداء اجلنسي على األطفال ومقاضاة اجلناة وإدانتهم؛

طبيق التشريعات والسياسات والربامج املناسـبة للوقايـة والتحقيـق          ت  )ب(  
واملقاضاة وتعايف األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وإعادة إدماجهم           
اجتماعياً مع إيالء االعتبار للوثائق اخلتامية للمؤمترات العاملية األول والثـاين والثالـث             
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 ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦ال واملعقودة يف األعـوام      ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطف   
على التوايل والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            

  ؛األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون واألخصائيني االجتماعيني والقـضاة          )ج(  

ى كيفية استالم الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقـة تراعـي           واملدعني العامني عل  
  أحاسيس األطفال وحتترم السرية؛

تأمني التمويل وتبادل اخلربات وتوسيع نطاق التعاون ليشمل البلـدان            )د(  
  .األخرى من أجل إجناز مهام التحقيق مع اجلناة ومقاضاهتم

 بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم     

 واملتعلق باالجتار باألشخاص ٢٠٠٦ لعام ٣٣٢٥اللجنة باعتماد القانون رقم ترحب   -٧٩
ومبشروع القانون املتكامل الذي يهدف إىل تيسري املالحقات القضائية اجلنائية وتعزيز الوقاية            

اللجنة املشتركة بني الوزارات واملعنية باالسـتراتيجية       ومحاية الضحايا ومساعدهتم، وإنشاء     
، ولكنها تشعر بالقلق ألن     ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦ة االجتار باألشخاص للفترة من      الوطنية ملكافح 

بيع األطفـال  بمشروع القانون املتكامل ال يأخذ بعني االعتبار الربوتوكول االختياري املتعلق   
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وألن الدولة الطرف ال تزال تشكل بلـد              

وتـشعر  . حايا االجتار وال سيما األشخاص من أصول أفريقية وآسيوية        منشأ وبلد مقصد لض   
 إزاء املعلومات اليت تفيد بارتفاع عدد األطفال املسجلني من جانب أقسام            اًاللجنة بالقلق أيض  

  .الشرطة بني األشخاص املختفني
 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٨٠

مل اجلديد املتعلق ببيع األطفال واسـتغالهلم       املوافقة على القانون املتكا     )أ(  
جنسياً واالجتار هبم واإلعالن عنه والتأكد من أنه يأخذ بعـني االعتبـار الربوتوكـول               

  االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
ي للـضحايا   وضع خطة عمل وطنية للوقاية وإعادة اإلدماج االجتمـاع          )ب(  

 ومقاضاة اجلناة؛

اعتماد تدابري ملنع وقوع الالجئني أو طاليب اللجوء، مبا فيهم األطفـال،              )ج(  
ضحايا لالجتار وإنشاء آلية لتحديد ضحايا االجتار على وجه الـسرعة وضـمان إحالـة           

  األشخاص الذين قد حيتاجون احلماية على اإلجراءات اخلاصة باللجوء؛
 املتعلقـة باجلوانـب املدنيـة       ١٩٨٠اقية الهاي لعام    التصديق على اتف    )د(  

  .لالختطاف الدويل لألطفال
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  إدارة شؤون قضاء األحداث    
  ترحب اللجنة بالتشريعات احلالية اليت حتدد احلد األدىن لسن املـسؤولية اجلنائيـة               -٨١

ن وأل سنة ولكن يساورها القلق ألن احلرمان من احلرية ال يستخدم كمالذ أخري،              ١٦بسن  
ويف حـني ترحـب   .  سنة ١٨ و ١٦احلبس االحتياطي يستخدم بكثرة يف حالة األطفال بني         

اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لقضاء األحداث فإهنا تشعر بالقلق إزاء انعدام التنفيـذ الفعلـي          
ا وللتدابري االجتماعية والتعليمية املوجهة لألطفال املخالفني للقانون وألن األطفال الذين جتاوز          

  .، يقضون عقوباهتم يف سجون خمصصة للسجناء البالغني ويف ظروف بائسة١٦سن 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً       -٨٢

 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة   ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧كامالً، وال سيما املواد     
ومبادئ األمـم املتحـدة   ) قواعد بيجني(ألحداث النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء ا    

وقواعد األمم املتحدة بـشأن     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف       ). قواعد هافانا (محاية األحداث اجملردين من حريتهم      

دارة شؤون قضاء   بشأن إ ) ٢٠٠٧(١٠راعاة تعليق اللجنة العام رقم      بوجه خاص على م   
 :وتوصي. األحداث

بأن تضمن الدولة الطرف احترام كل من النظـام القـانوين الوضـعي               )أ(  
   النظامني؛النظام التقليدي للسكان األصليني لالتفاقية والفصل بوضوح بني اختصاصاتو

تدابري وقائية، مثل دعم دور األسر واجملتمعات       الدولة الطرف   تتخذ  بأن    )ب(  
اعدة يف القضاء على الظروف االجتماعية اليت تدفع األطفال إىل االحتكـاك            احمللية للمس 

 بنظام العدالة اجلنائية، إضافة إىل اختاذ كافة التدابري املمكنة لتفادي الوصم؛

بأن يكون التعامل دائماً مع األطفال املخالفني للقانون يف إطـار نظـام               )ج(  
  ؛ مثل البالغني يف احملاكم العاديةقضاء األحداث، مع عدم حماكمتهم على اإلطالق

القضاة املتخصصني يف جمال األطفال يف مجيع املناطق،        بأن تطبق أسلوب      )د(  
   وأن توفر ما يناسب من التثقيف والتدريب ألولئك القضاة املتخصصني؛

تطبيق إجراء االحتجاز كتدبري أخري فقط وألقصر فترة ممكنة،         بأن يكون     )ه(  
 بصورة منتظمة هبدف سحبه؛وأن جيري استعراضه 

بأن تستحدث بدائل لعقوبة احلرمان من احلريـة يف النظـام القـانوين               )و(  
  الوضعي والنظام التقليدي للسكان األصليني، مثل اإلخـضاع للمراقبـة أو الوسـاطة             

 أو تعليق األحكام، كلما كان ذلك ممكناً؛أو إصدار أوامر ألداء خدمات اجتماعية 

فرصة لألطفال احملرومني من حريتهم للحصول على التعليم،        بأن ُتتاح ال    )ز(  
 مبا يف ذلك، يف مرحلة االحتجاز رهن احملاكمة؛
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بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية من فريق التنسيق املشترك بني   )ح(  
الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضم مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات             

  ليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان ومنظمـات            واجلرمية وا 
  . غري حكومية

  الضحايا والشهود     
تالحظ اللجنة عدم وجود أحكام حمددة يف القانون اجلنائي واإلجـراءات اجلنائيـة               -٨٣

لسماع شهادات األطفال ضحايا اإلجرام، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي            
ورها القلق إزاء انعدام حصول األطفال ضحايا اجلرمية أو الشهود عليها، على اخلدمات             ويسا

  .الطبية والنفسية واالجتماعية املناسبة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حموراً للتركيز على حقـوق الطفـل يف                -٨٤

  انيـات  املؤسسات القضائية واملؤسسات املسؤولة عن إنفـاذ القـانون وأن تزيـد امليز            
  وتوصي يف هـذا الـصدد،     . املخصصة إلدارة القضاء وأن تكفل للطفل استرداد حقوقه       

بأن تراعي الدولة الطرف املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقـة باألطفـال              
 ٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقـم       (ضحايا اجلرمية والشهود عليها     

   ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢املؤرخ 

  أطفال السكان األصليني    
يف حني ترحب اللجنة باإلصالحات السياسية والقانونية واملؤسسية الرامية إىل تغيري             -٨٥

حالة اإلقصاء والتهميش للشعوب األصلية، تشاطر اللجنة املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق             
ستيالء غري املشروع علـى  اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية قلقه فيما يتعلق باال  

أراضي اجملتمعات األصلية من جانب مديري املزارع، وتلويث التربة واملياه اليت تستخدم عادة             
من قبل اجملتمعات األصلية وحاالت االسترقاق والعمل القسري والفشل يف تكييـف نظـام              

ت األصـلية علـى     التعليم الوطين لثقافات اجملتمعات األصلية التقليدية وقلة حصول اجملتمعا        
  .اخلدمات الصحية واستمرار مظاهر العنصرية ضد الشعوب األصلية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الضرورية حلماية حقوق أطفال             -٨٦
السكان األصليني وضمان متتعهم باحلقوق املنصوص عليها يف الدستور الوطين والقـانون            

   الطـرف إىل تعليقهـا العـام         الصدد، حتيل اللجنة الدولة    ويف هذا . احمللي ويف االتفاقية  
وإىل التوصيات اليت وضعها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان          ) ٢٠٠٩(١١رقم  

  ).A/HRC/11/11انظر الوثيقة (واحلريات األساسية للشعوب األصلية 
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  األطفال يف حاالت الطوارئ    
عرضة للكوارث وحاالت الطوارئ ألسـباب       بأن الدولة الطرف     اًحتيط اللجنة علم    -٨٧

بشرية وطبيعية وتعرب عن قلقها لعدم تلقي األطفال والنساء احلوامل، الذين ميثلون نـصف              
  .اجملتمع، ما قد حيتاجون إليه من اهتمام يف حاالت الطوارئ

توصي اللجنة الدول الطرف بصياغة سياسة شاملة وتوفري املوارد الكافية وإتاحة             -٨٨
 املكثف، مبا يف ذلك تدريب األطفال، من أجل الوقاية من حـاالت الطـوارئ               التدريب

واالستجابة الفعالة اليت حيتاجها بشكل خاص الضحايا األكثر عرضة للخطر مثل األطفال            
 بأن تراعي الدولة الطرف التوصيات املقدمـة يف         اًوتوصي اللجنة أيض  . والنساء احلوامل 

 ".حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ" بشأن ٢٠٠٨يوم املناقشة العامة هلا لعام 

  التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -٩  
ملتحدة األساسـية   توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات األمم ا          -٨٩

وبروتوكوالهتا الـيت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وهي اتفاقيـة حقـوق            حلقوق اإلنسـان   
اص ذوي اإلعاقة، وبروتوكوهلا االختياري والربوتوكول االختياري للعهد الدويل         األشخ

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري الثاين للعهـد          
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

جب الربوتوكولني  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريريها األوليني مبو          -٩٠
 ٢٠٠٥يوليـه   /االختياريني التفاقية حقوق الطفل اللـذين حـان موعـدمها يف متـوز            

الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد           (
الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال      (٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  ) اإلباحية

  ).الرتاعات املسلحةيف 

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٩١

التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل اجمللس الوطين واحملاكم والوزارات            
  .ل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنااملعنية، والسلطات احمللية كي تنظر فيها بشك

  النشر    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الرابع              -٩٢

ذات الصلة اليت اعتمـدهتا  ) املالحظات اخلتامية(والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات     
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عات الشباب واألطفال هبدف إثارة     اللجنة، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وجممو      
  .املناقشة ونشر الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١١  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني اخلامس والسادس حبلول             -٩٣

 ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقريـر         . ٢٠١٥سبتمرب  /األول من أيلول  
  ).CRC/C/118نظر الوثيقة ا(صفحة 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقاً للشروط              -٩٤
املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت            

إلنـسان يف   اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق ا           
  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /حزيران

        
  


