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   جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونمنةاثالالدورة 

   ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٧ -سبتمرب /أيلول ١٩

 مـن   ٤٤دة  ا من الدول األطراف مبوجب امل     املقدَّمةالنظر يف التقارير        
  االتفاقية

  بنما :اخلتاميةاملالحظات     

يف التقرير املوحد اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع       نظرت اللجنة     -١
 CRC/C/SR.1650انظر   (١٦٥١و ١٦٥٠ تيهاسجل، يف   )CRC/C/PAN/3-4( بنما من املقدم

 املعقـودة   ١٦٦٨ دت يف جلستها  ـ، واعتم ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٦املعقودتني يف   ،  )1651و
  .التالية املالحظات اخلتامية أكتوبر/تشرين األول ٧ يف

  مقدمة  -أوالً  
الدولة الطرف تقريرها املوحد اجلامع للتقريـرين الـدوريني         ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

  املطروحـة   اخلطّيـة علـى قائمـة املـسائل        والردود) CRC/C/PAN/3-4(الثالث والرابع   
)CRC/C/PAN/Q/3-4/Add.1(،    وتعرب  .فهم احلالة يف الدولة الطرف على حنو أفضل    مما أتاح

اللجنة عن تقديرها للحوار البناء واملفتوح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى              
  . واملمثل لعدة قطاعات

  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  -ثانياً  
الذي يوفر  ) قانون التبين العام   (٢٠٠٨ لعام   ٦١عتماد القانون رقم    ترحب اللجنة با    -٣

ضمانات فيما يتعلق بعمليات التبين الدولية ألطفال بنما، واليت تنسجم مع اتفاقيـة الهـاي               
  . بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل
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  :بالتصديق على مايلياً ترحب اللجنة أيض  -٤
  ؛٢٠١١ تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري لعامالا  )أ(  
  ؛٢٠١١الربوتوكول االختياري التفاقية مكافحة التعذيب لعام   )ب(  
اتفاقيـة   و  املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنـسية،      ١٩٥٤اتفاقية عام     )ج(  

 علـى االتفـاقيتني     مت التـصديق  ، وقد    بشأن التقليل من حاالت انعدام اجلنسية      ١٩٦١ عام
  ؛ و٢٠١١كلتيهما يف عام 

  .٢٠٠٧اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا يف عام   )د(  
  :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٥

   خطة العمل الشاملة يف مرحلة الطفولة املبكرة؛وضع  )أ(  
  ؛٢٠١٠ عام إنشاء مرصد مستقل حلقوق الطفل يف  )ب(  
  ؛٢٠٠٩تأسيس جملس استشاري ملرحلة الطفولة املبكرة يف عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٩إنشاء أمانة وطنية لألطفال واملراهقني واألسرة يف عام   )د(  
  ؛٢٠٠٨إنشاء املعهد الوطين للمرأة يف عام   )ه(  
  .٢٠٠٧إنشاء األمانة الوطنية حلاالت اإلعاقة يف عام   )و(  

الدولة الطرف دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطـار          ترحب اللجنة بتوجيه      -٦
  . اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  -ثالثاً  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ،٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  للجنةسابقة الالتوصيات     
من أجل تنفيذ املالحظات اخلتامية     ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف          -٧

 غري أهنا تالحظ مع األسـف أن بعـض          ؛)CRC/C/15/Add.233(السابقة  املتعلقة بتقاريرها   
  .ُنفذت جزئياًأو  التوصيات الواردة فيها مل ُتنفّذ أصالً

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات اليت       حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٨
 واليت وردت يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بتقريرها -مل تنفذ أو نفذت بشكل غري كاٍف       

 تلك التوصيات املتعلقة بسن قانون      ال سيما  -الدوري الثاين اليت قُدمت مبوجب االتفاقية       
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وبتحديد ،  خطة وطنية حلماية هذه احلقوق    شامل لتعزيز حقوق األطفال ومحايتها ،وبوضع       
 واحلالـة الـصحية     السن األدىن للزواج، وبتسجيل مجيع املواليد وحاالت احلمل املبكر،        

األطفال املنحدرين من أصـل أفريقـي        ال سيما  (التمييز ضد األطفال  لألطفال وحاالت   
ت سـوء  ، وكذلك حاالت التوقيف واحلجز التعسفيني وحاال      )وأطفال السكان األصليني  

  .املعاملة وقضايا عدالة األحداث والظروف السائدة يف مراكز االحتجاز

  التشريعات    
بأن مشروع قانون شامل بشأن حقـوق الطفـل مت عرضـه يف             اً  حتيط اللجنة علم    -٩

بـأن الدولـة    اً  حتيط اللجنة علم   و .، لكنه مل تتم املوافقة عليه بعد      ٢٠٠٧الكونغرس يف عام    
ت قريب جلنة مشتركة بني املؤسسات لوضع مـسودة ملـشروع           الطرف قد شكلت منذ وق    

  .قانون هتدف إىل تعزيز ومحاية األسرة بصورة كاملة
 لعقد مـشاورات علـى      ةحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزم         -١٠

مستوى اجملتمع ككل، واألطفال وأصحاب املصلحة اآلخرين، لوضع قانون شامل حلقوق           
به يصبح األطفال أصحاب حقوق بدالً من حمميني من طرف أحكام االتفاقية    األطفال مبوج 
 واملتعلقة بالتدابري العامـة لتنفيـذ   ٢٠٠٣ لعام  ٥لتعليق اللجنة العام رقم     اً  ومبادئها طبق 

  .اتفاقية حقوق الطفل

  التنسيق    
له باألمانـة   تشعر اللجنة بالقلق ألن اجمللس السابق املعين باألطفال واملراهقني مت تبدي            -١١

الوطنية لألطفال واملراهقني واألسرة، اليت تتسم واليتها وصالحياهتا يف تنسيق مجيع كيانات            
بالقلق ألن األمانة   اً  تشعر اللجنة أيض   و .الدولة الطرف املكلفة حبقوق األطفال بعدم الوضوح      

ف إىل ذلك أنه    أض. تواجه حتديات يف القيام مبسؤولياهتا بسبب نقص املوارد البشرية واملالية         
.  ال تتجاوز مدينة بنمـا     ألنشطة هذه األمانة  الرقعة اجلغرافية   بالرغم من واليتها الوطنية فإن      

، ما يـدل علـى االهتمـام        وفيما ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس االستشاري للطفولة املبكرة       
 شأنه أن   هي تشعر بالقلق ألن هذا من     ؛ ف )أي من الوالدة إىل سن السادسة     (بالطفولة املبكرة   

يتسبب يف تقويض أو احلد من تركيز هذا اجمللس على مجيع األطفال خالل كافـة مراحـل                 
  .حياهتم
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنسِّق أعمال مجيع اهليئـات املهتمـة حبقـوق                -١٢

وهـذا  . األطفال، وأن تعمل على حتسني هذا التنسيق الرامي إىل تنفيذ كلي لالتفاقيـة            
 جلميـع الـوزارات     ىللتنسيق، مع مشاركة رفيعة املـستو      هيئة خمتصة إنشاء   يستدعي

املعنية، مع إشراك اجمللس االستشاري للطفولة املبكرة يف هذه اآلليـة لـضمان             واهليئات  
وتوصي .  على الصعيد املركزي واإلقليميةالتنسيق بني مجيع القطاعات والكيانات املختلف
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ابري الالزمة لتخصيص موارد بشرية وتقنية وماليـة        اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التد     
  . آللية التنسيق رفيعة املستوى هذه

  خطة العمل الوطنية    
شاملة للطفولة املبكرة وباألولوية املعطاة إىل هذه الفئة        العمل  الترحب اللجنة بوضع خطة       -١٣

طفال، وهـذا    تشمل مجيع األ   نيةبالغ إزاء انعدام خطة عمل وط     أسف  العمرية، لكنها تشعر ب   
يرجع إىل غياب سياسة وطنية متصلة حبقوق األطفال، ومن شانه أن جيعل التنفيـذ الفعـال                

  .مجيع األطفال يف غاية الصعوبةجلميع حقوق األطفال ولصاحل 
تؤكد اللجنة بقوة على توصياهتا للدولة الطرف باعتماد سياسة وطنيـة شـاملة               -١٤

ق األطفال ومحايتها وإعماهلا يف مجيـع مراحـل         واخلطط املتعلقة هبا من أجل تعزيز حقو      
  .حياهتم كجزء ال يتجزأ من اخلطة اإلمنائية الوطنية

  الرصد املستقل    
بإنشاء وحدة متخصصة لألطفال والشباب داخل مكتب أمـني         اً  حتيط اللجنة علم    -١٥

ال ولقلـة   حقوق األطف املدربني يف جمال    املظامل لكنها ال تزال قلقة لنقص املوظفني املختصني         
  . املوارد املالية املخصصة ملثل هذه الوحدة

 املتعلـق بـدور     ٢ وإذ توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           -١٦
فإهنا تؤكد دعوهتا للدولة الطرف ، املؤسسات املستقلة املعنية بتعزيز حقوق الطفل ومحايتها     

وحدة املتخصصة باألطفـال     لل ةلية الالزم أن تكفل ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملا      
 لكي ترصد وتعزز وحتمي حقوق األطفال بصورة فعالـة          والشباب يف مكتب أمني املظامل،    

  .ولكي تعاجل الشكاوى اليت ترد من األطفال معاجلة سريعة تراعي مشاعر األطفال

   املواردرصد    
 سواء مـن    مار يف األطفال   باالستث ةاملتعلقنقص الوضوح يف البيانات     تأسف اللجنة ل    -١٧

إن افتقار امليزانيـة الوطنيـة إىل       و. حيث القيمة اإلمجالية أومن حيث الربامج املخصصة هلم       
ميزانية مفصلة وخمصصة حلقوق األطفال يرجع يف حد ذاته إىل عدم وجود قـانون شـامل                

لدولة أن ا اً  وحتيط اللجنة علم  . إىل عدم وجود سياسات وخطط ألجل تنفيذه       و حلقوق الطفل 
بزيادة املوارد املخصصة للقطاعات االجتماعية، خاصـة تلـك         يف وضع يسمح هلا     الطرف  

يف السنوات القليلة املاضية،    اً   للنمو االقتصادي االجيايب نسبي    القطاعات املتعلقة باألطفال، نظراً   
مـستوى االسـتثمارات االجتماعيـة      يتناول  عدم إمكانية إجراء حتليل سليم      للكنها تأسف   

  . اهاهتا وتأثريها على حقوق األطفالواجت
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 ٢٠٠٧ يف عـام     يوم املناقشة العامـة   توصياهتا خالل   ضوء  على  ،  توصي اللجنة   -١٨
أن تقوم الدولـة    ب،  " مسؤولية الدول  -املوارد املخصصة حلقوق الطفل     "موضوع  حول  

  :الطرف باآليت
  ة؛ملالية املخصصة لتنفيذ االتفاقيجتديد وزيادة مستوى املوارد ا  )أ(  
 قييم مصادر املخصصات املالية على الصعيدين املركزي والبلدي، ابتداًءت  )ب(  

 ز بتجنب التميي   الطفل إىل ضمان التنفيذ املناسب حلقوق األطفال وانتهاءً        ةمن منظور محاي  
ولتحقيق هذه الغايـة،    . أو أطفال خمتلف املواقع اجلغرافية    /بني أطفال خمتلف البلديات و    

امل الحتياجات القطاعات والبلديات من امليزانية، وختصيص مـوارد        جيب إجراء تقييم ش   
ا املؤشرات املتعلقة حبقـوق     للفوارق اليت تعبِّر عنه   اً  مالية لتلك املناطق اليت تتعرض تدرجي     

  الطفل؛
من خـالل    الوطنية   إتباع هنج يراعي حقوق الطفل أثناء إعداد امليزانية         )ج(  

ة لقضايا الطفل يف امليزانية وكيفية استخدامها، فتتوضح،        تنفيذ نظامٍ تتابع املوارد املخصص    
وحتثّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى       . على هذا النحو، صورة االستثمار يف األطفال      

استخدام نظام التتبُّع هذا إلجراء تقييمات للكيفية اليت ميكن أن تؤثِّر هبا االستثمارات يف              
،ومبا يكفل قيـاس التـأثري      "صاحل العليا للطفل  امل"أي قطاع من القطاعات على حنو خيدم        

  ستثمارات على الفتيات والفتيان؛املتباين هلذه اال
العمل، كلما أمكن، بتوصيات األمم املتحدة لبدء الَْمْيَزنة على أسـاس             )د(  

  رصد وتقييم فعالية ختصيص املوارد؛النتائج هبدف 
سلوب قائم على احلـوار     ضمان الشفافية واملشاركة يف وضع امليزانية بأ        )ه(  

   و؛مع اجلمهور، وال سيما مع األطفال
حتديد البنود االستراتيجية املخصصة يف امليزانية لألطفال احملـرومني أو            )و(  

مثل الفتيات  ( األطفال الذين خيضعون حلاالت قد تقتضي اختـاذ تدابري اجتماعية إجيابية،         
). ل الالجـئني أو العمـال املهـاجرين        أو أطفا  احلوامل واألطفال املنقطعني عن الدراسة    

وضمان محاية هذه البنود املدرجة يف امليزانية حـىت يف حـاالت األزمـات االقتـصادية      
  .يف حاالت الطوارئ األخرى والكوارث الطبيعية أو

  مجع البيانات    
إلنشاء نظامٍ جلمع البيانات املتعلقـة      الرامية  جبهود الدولة الطرف    اً  حتيط اللجنة علم    -١٩
ومع ذلك، فال تزال اللجنة قلقة لعدم مواصـلة         .  النسوية تالطفولة واملراهقة ونظام املؤشرا   ب

إن اللجنة قلقة من أن البيانـات       . تلك اجلهود بدليل أن نظام مجع البيانات مل يتم حتديثه بعد          
   .املتعلقة حبقوق األطفال مل تعمم أو مل تظهر بوضوح يف نظام اإلحصاء التابع للدولة الطرف
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أن ُتوجِد قائمة بيانات دائمة عن حقوق الطفل على تشجع اللجنة الدولة الطرف     -٢٠
وأن تكفل استعمال تلك البيانات كأسـاس لتكـريس          كجزء من نظام اإلحصاء الوطين    

يف هذا الصدد    و .عن تقييم التقدم احملرز     فضالً،  السياسات واخلطط الراعية حلقوق الطفل    
واخللفيـة  ،  مفصلة حسب العمر واجلنس واملوقع اجلغرايف     جيب أن تكون أنظمة البيانات      

  .القتصادية لتسهيل التحليالتثنية واالجتماعية وااإل

  النشر والتوعية    
بالقلق إزاء اخنفاض مستوى الوعي باالتفاقية يف اجملتمع بصورة عامـة،           تشعر اللجنة     -٢١

حقوق الطفل مناهـضة حلقـوق      املفاهيم اخلاطئة اليت تعترب      و التقليديةاملواقف  وإزاء وجود   
  .الوالدين

اجملتمع عامة، مبـا    ن تقوم الدولة الطرف بتوعية      القائلة بأ تكرر اللجنة توصياهتا      -٢٢
ة همهات، حول أهداف االتفاقية من خالل برامج ومحالت إعالمية موج         باء واأل آلايشمل  

 ذوو املراتب   يماال س أن يكون املسؤولون احلكوميون،     اً  وتوصي اللجنة أيض  . اجلمهورإىل  
اعتبار حقـوق األطفـال     اجلمهور  ىل  إالعالية، أمثلة حيتذى هبم يف إلقاء خطابات موجهة         

حقوق اإلنسان ومن التنمية، وأن تقوم وسـائل اإلعـالم والـصحفيون            جزءاً مهماً من    
   .حقوق األطفالوإجيايب فيما خيص بالتنسيق فيما بينهم خللق جو إعالمي 

  التدريب    
دورات وغريها لعقد   ببعض اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف        اً  للجنة علم حتيط ا   -٢٣

أن هـذه   أسف  حول حقوق األطفال؛ لكنها ت     و تدريب حول حقوق اإلنسان بصورة عامة     
    .التدريبات مل تكن ممنهجة ومل ُتقَم على نطاق واسع

ـ يف جمال    املالئم واملمنهج    بتوفري التدريب توصي اللجنة بقوة      -٢٤ وق األطفـال   حق
 املوظفـون   ال سـيما  وحقوق اإلنسان جلميع املهنيني العاملني لصاحل األطفال ومعهـم،          

األخـصائيون   و املكلفون بإنفاذ القوانني واملدرسـون والعـاملون يف جمـال الـصحة           
   .ميع أشكال الرعاية البديلة، والصحفيونعنيون جبواملوظفون امل االجتماعيون،

   اجملتمع املدين    
األوسـاط  ب اللجنة بإنشاء مرصد حلقوق الطفل مبشاركة اجملتمـع املـدين و           ترح  -٢٥

ترحـب   و .األكادميية واألطفال مع مالحظة أن مكتب أمني املظامل يستخدم كأمانة للمرصد          
ن ألاجملتمع املدين يف عملية اإلبالغ، لكنها تشعر بالقلق          مبشاورة الدولة الطرف  اً  اللجنة أيض 

  .املدين مت تقليصه منذ إلغاء اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة عهذا التنسيق مع اجملتم
توصي اللجنة الدولة الطرف أن تكفل قيام اجملتمع املدين بدور فعال يف صـياغة                -٢٦

صيص مقعد له يف هيئة التنسيق      وتنفيذ ورصد السياسات والربامج العامة، مبا يف ذلك خت        
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 الدولة الطرف إىل اجملتمع املـدين       تقدمأن   اًوتوصي اللجنة أيض  . الوطنية حلقوق األطفال  
  .لبشري والتقين واملايل املالئمالدعم ا

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
أن التقييمات البيئية املمهدة العتماد مشاريع االستثمار       مع التقدير   اً  حتيط اللجنة علم    -٢٧

أن الدولـة الطـرف      و ينإقرارها مبوجب قانون وط   متّ  يف املناطق املأهولة بالسكان األصليني      
، توصيات املقرر اخلاص املعـين      "Chan-75"يف مشروع الطاقة الكهرمائية     اً  ، خصوص اتبعت

رغم ذلك، تعرب اللجنة عن     . هذا التقييم إىل القيام مبثل    حبقوق الشعوب األصلية اليت تدعوها      
وتالحـظ  . لنه مل يتم يف مجيع القضايا إجراء حوارات أولية شاملة جلميع األطفـا            ألقلقها  

أن االنعكاسات االجتماعية للدراسات املتعلقة مبشاريع االستثمار واليت يرجح أن          قلق  اللجنة ب 
تنعكس على حقوق األطفال، كالترحيل القسري وانتزاع املمتلكات والتلـوث واإلضـرار            

  . يف القانون ومل يتم التطرق إليهاعليها الثقافية، مل ُتنص اليدهم أو بتق/بأصوهلم و
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٨

واجباهتا القانونية املتعلقة بإجراء تقييمـات حـول        بال استثناء   أن تطبق     )أ(  
  االنعكاسات البيئية للمشاريع االستثمارية؛

االلتزام يف تضمني اإلطار القانوين املنظم لألنشطة التجارية        اً  أن تنظر أيض    )ب(  
ذات الـصلة حبقـوق      تلـك    ال سـيما  الجتماعية  إجراء تقييمات حول االنعكاسات ا    ب

  ؛.األطفال
أن تكفل إجراء مشاورات مسبقة مع السكان األصـليني مبـن فـيهم               )ج(  

 االسـتثمارات   ال سيما األطفال حول االستثمارات اليت ُيرجَّح أن تنعكس على حقوقهم          
ثوابتهم املساس ب ضروري وأن   نقل السكان األصليني إىل أماكن أخرى       يرى فيها أن    اليت  

  م الثقافية أمر وارد؛وتقاليده
أن تضع وتنفذ لوائح لضمان امتثال قطاع األعمال للمعـايري الدوليـة              )د(  
املتعلقة باملسؤولية االجتماعية والبيئية للشركات، وال سيما يف ما خيص حقـوق            واحمللية  

إلنسان الذي الطفل، وذلك متشياً مع إطار األمم املتحدة املتعلق بقطاع األعمال وحقوق ا          
علـى  امللقى  ، والذي حيدد الواجب     ٢٠٠٨اعتمده جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع عام       

عاتق الدول يف احلماية من انتهاك الشركات حلقـوق اإلنـسان، ومـسؤوليات هـذه               
الشركات يف احترام حقوق اإلنسان، واحلاجة إىل سبل انتصاف أكثر فعالية لدى حدوث             

  .االنتهاكات
النـات  لعبه وسائل اإلعالم ومؤسسات اإلع    ة بالقلق إزاء الدور الذي ت      اللجن تشعر  -٢٩

ضد األطفال البنميني   التجارية يف ترسيخ التحّيز والتمييز القائمني على أساس جنساين خاصة           
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أهنم خطر على األمن العام فيقعون ضحايا وتتأثر سـلباً تنميتـهم          من أصل أفريقي بوصفهم     
  .مع أتراهبموعالقاهتم 

  :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتو  -٣٠
نات أن تقوم بسن قوانني تنظم معاجلة وسائل اإلعالم ومؤسسات اإلعال           )أ(  

لتشريعات األخـرى املتعلقـة      وا ١٧املادة رقم   مبا يتمشى مع    قضية األطفال   التجارية ل 
  ساسية اليت نصت عليها االتفاقية؛باحلقوق األ

اعتماد مدونات  تدعو إىل    التعبري وأن    أن تضع يف االعتبار احلق يف حرية        )ب(  
يف الوصـول    و  فيما يتعلق حبق متتع األطفال خبصوصيتهم      ال سيما طوعية لقواعد السلوك    

  ؛ وإىل املعلومات املالئمة ويف التعبري عن آرائهم
  . أن تنفذ آليات لرصد احترام حقوق اإلنسان من قبل وسائل اإلعالم  )ج(  

  )من االتفاقية ١املادة (تعريف الطفل   -باء  

ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفريق احلاصل يف احلد األدىن لسن الزواج حيـث              -٣١
  . للبناتاً  عام١٤ ولألوالداً  عام١٦أُعُتِمد 
لدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا لرفع احلد األدىن لـسن         صيتها ل تكرر اللجنة تو    -٣٢

توصية اللجنة يف تقريرها حول القضاء علـى        لاً  وفقاً   عام ١٨ألوالد والبنات إىل    زواج ا 
وملا لـوحظ    )٥١ و ٥٠، الفقرتان   CEDAW/C/PAN/7( ٢٠١٠ التمييز ضد املرأة لعام   

  .)١٧-٧٠ ، الفقرةA/HRC/16/6( ٢٠١٠ لعام االستعراض الدوري الشاملل خال

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
 من أصل أفريقـي     األطفالال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي يعاين منه          ال تز   -٣٣

 وأطفال السكان األصليني واألطفال املعوقني فيما يتعلق باحلصول علـى الرعايـة الـصحية    
التعليم واخلدمات األساسية كما هو واضح من املستوى العايل لوفيات الرضـع، خاصـة              و

إن اللجنة  . ة منها، ووفيات األمهات واالنقطاع عن الدراسة      بسبب األمراض اليت ميكن الوقاي    
ذوو األصول   ضد األطفالةإزاء التمييز الذي تقوم به الشرطة وقوات األمن املختلف      اً  قلقة أيض 

األفريقية الساكنني يف الضواحي احلضرية املهمَّشة الذين ينظر إليهم خطأً كمجرمني حمتملني            
ألطفال واحلمالت اليت تقوم هبـا       على ا  ها من قبيل حظر التجوال    نتيجة للتدابري اليت مت اختاذ    

  .باالزدياد املزعوم للجرائموسائل اإلعالم بربط املراهقني 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي  -٣٤
 االجتماعي  جهود، بالتعاون مع اجملتمع املدين، للقضاء على التمييز       بذل    )أ(  
أطفال الشعوب األصـلية     و ن من أصل أفريقي   وه األطفال املنحدر   يعاين من  يالذوالتحيز  

والربامج الـيت  التدابري التشريعية  اإلعاقة، من خالل التدابري اليت من بينها      وواألطفال ذو 
وكـذلك  لرفع مستوى الوعي ومن خالل الشبكات االجتماعية        تقوم هبا وسائل اإلعالم     

فني العموميني مبن فيهم أفراد الشرطة وضباط توفري التدريب أثناء اخلدمة للموظمن خالل 
  ؛األمن

ـ    ىل  إلى وجه اخلصوص،    أن تعمد، ع    )ب(    الـربط   ةاختاذ مجيع التدابري حملارب
مبا يف ذلـك    باجلرمية  السليب بني األطفال املنحدرين من أصل أفريقي واملراهقني اآلخرين          

  على السن والعرق؛القائمة صورة النمطية السلبية ال
اد سياسة وخطة عمل شاملتني للتصدي االجيايب حلقـوق أطفـال           عتما  )ج(  

السكان األصليني مبا يف ذلك االستثمار يف اخلدمات واهلياكل األساسية يف أقاليم الشعوب 
األصلية واملناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة بغيـة حتـسني احلالـة االجتماعيـة              

مـع مراعـاة التعليـق العـام للجنـة،          واالقتصادية للسكان األصليني بصورة عامـة       
  . ، بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم املكفولة يف االتفاقية)٢٠٠٩(١١ رقم

 املصاحل العليا للطفل    

السلطات تفوض قانون األسرة  من ٧٤٠ ورقم ٢ رقم نيأن املادتباً حتيط اللجنة علم    -٣٥
بالغ قلقهـا   عن  ومع ذلك، تعرب اللجنة     طفل  إيالء األولوية العليا ملصاحل ال    القضائية واإلدارية ب  

أوضاعاً " الذين يعيشون لاألطفا بعملية الوصاية وبقضية املتعلقةإزاء العدد املتزايد من املفاهيم  
هذه املفـاهيم   باالعتماد على   أن القرارات اليت مت اختاذها      باً  ، وهذا يوحي ضمني   "غري قانونية 

نة بالقلق إزاء انعدام قانون شامل حـول حقـوق          وتشعر اللج . نف ذكره آلاتطبق املبدأ    ال
  . األطفال جيعل عملية تطبيق هذا املبدأ خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي

إىل منـوذج حقـوق،     " الوصاية"تعديل منوذج   على  حتث اللجنة الدولة الطرف       -٣٦
وتوصـي اللجنـة أن     . التفاقية حقوق األطفال  اً  وباعتبار األطفال كأصحاب حقوق وفق    

 مـن هـذه    ١٢ و ١١سد القانون الشامل حلقوق األطفال، املذكور أعاله يف الفقرتني          جي
ـ          ل، تغيري مث  املالحظات اخلتامية  اً  هذا النموذج وأن حيدد املبادئ وقواعد تفـسريه وفق

ضمان إدماج مبدأ املصاحل العليا     على  حتث اللجنة الدولة الطرف     و. التفاقية حقوق الطفل  
طبيقه باستمرار، يف مجيع اإلجـراءات التـشريعية واإلداريـة          للطفل على حنو مالئم، وت    

والقضائية، وكذلك يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة باألطفال واليت هلا  
أن يستند املنطق القانوين جلميع األحكـام والقـرارات القـضائية            و تأثري على األطفال  

  .واإلدارية إىل هذا املبدأ
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  فلاحترام آراء الط    
يف عمليات  املراعاة املالئمة    بقلق عدم مراعاة آراء األطفال واملراهقني        تالحظ اللجنة   -٣٧

  . بشأن املسائل اليت هتمهمصنع القرارات القضائية واإلدارية 
بـشأن حـق الطفـل يف    ) ٢٠٠٩عـام  (١٢يف ضوء التعليق العام للجنة رقم       -٣٨

  :طالع مبا يلياالستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف باالض
تعزيز الفرص املتاحة لألطفال واملراهقني للتعبري عن آرائهم حبرية يف مجيع       )أ(  

  ؛املسائل اليت متّسهم
  ضمان مراعاة آرائهم يف كل قرار قضائي وإداري ميسهم؛ و  )ب(  
مراعاة املتطلبات اخلاصة واالحتياجات اللغوية لألطفال ذوي اإلعاقـة           )ج(  

   .ية وأطفال املهاجرين وغريهم من األطفال املستضعفنيوأطفال الشعوب األصل

مـن  ) أ(٣٧ و ١٩، و ١٧-١٣ و ٨ و ٧املـواد   (احلقوق واحلريات املدنيـة       -دال  
  )االتفاقية

  تسجيل املواليد    
املواليـد عـرب   املبذولة يف سبيل حتسني تسجيل     هود الدولة الطرف    جبترحب اللجنة     -٣٩

سني نظام تسجيل املواليد والتعديالت التشريعية الـيت        محالت وطنية لتسجيل املواليد وعرب حت     
إزاء التزام  يف هذا الصدد،    وتعرب عن تقديرها كذلك،     . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦أُجريت يف عامي    

، ٢٨-٦٨ الفقرات،  A/HRC/16/6 (٢٠١٠الدولة الطرف باالستعراض الدوري الشامل لعام       
الالجئني وأطفال املهاجرين  وأطفال الشعوب األصلية  أن أطفال    اللجنةتالحظ  و .)٢٩-٦٨و

جلنة القضاء علـى التمييـز      وأبرزت  املناطق النائية من البالد مل يسجلوا بعد،        الساكنني يف   
  ). ١٢، الفقرة CERD/C/PAN/CO/15-20(العنصري هذا القلق 

 تدابري خاصة مبا يف ذلك توفري       تنفيذيف  اً  توصي اللجنة الدولة الطرف باملضي قدم       -٤٠
زيادة فرص الوصول إىل خدمات التسجيل وزيادة       ات الشعوب األصلية و   لغاملعلومات ب 

قوانني اجلنسية لضمان تـسجيل األطفـال       على  توعية موظفي األحوال املدنية وتدريبهم      
أطفال السكان  املولودين يف املناطق النائية على النحو الواجب عند الوالدة، وهذا يشمل            

  .جرين وأطفال املهاأطفال الالجئني واألصليني

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي    
مت فرضه يف ثالث مدن رئيـسة يف       الذي  تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حظر التجول          -٤١

رد وجودهم يف الشارع    جملوكثري منهم أُوِقفوا      طفالً ٥ ١٤٨تسبب يف احتجاز    بنما والذي   
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احلجـز إذا مل يـتم      هن  ريلة  هؤالء األطفال ل  وميكن أن يقضي    . ء أوقات حظر التجوال   أثنا
اً أمريكياً وهو مبلـغ   دوالر٥٠  ب مل يدفعوا الغرامة احملددة إذاإخطار الوالدين أو األوصياء أو     

ن هذا اإلجراء من شأنه أن يؤذي األطفال ويزيد من          ألوتشعر اللجنة بقلق خاص     . ال يستعاد 
 األصـول األفريقيـة أو      و األطفال ذو  ال سيما الصورة اليت لدى اجلمهور عن األطفال       سوء  
  . ن من األحياء املنخفضة الدخلواملنحدر
أن إجراءات حظر التجول املفروض على األطفال       اً  راسخاً  وتعتقد اللجنة اعتقاد    -٤٢

رفع الفـوري   وتوصي اللجنة بال  . مع األحكام الواردة يف اتفاقية حقوق األطفال      تتعارض  
  .هلذه اإلجراءات

  عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب امل    
حاالت احلريق املتكررة يف مراكز احتجاز القُّصر       تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء         -٤٣

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٧توكومني يف   حادثة احلريق اليت وقعت مبركز احتجاز       مبا يف ذلك    
 احلريـق الـيت وقعـت يف كـانون           طفل حمتجز وحادثـة    ةوفانتجت عنها    و ٢٠٠٩ عام
واحلادثة األخرية اليت وقعـت  . نوفاة مخسة قصر حمتجزييف سببت ت واليت   ٢٠١١ يناير/الثاين

عالوة على ذلك، تعرب اللجنة عـن  .  طفل١٥سببت يف إحراق ) قوس قزح(يف أكرو إريس    
ستخدام قنابل الغـاز   تفيد با تصرفات أفراد الشرطة أثناء احلريق والتقارير اليت      إزاء  بالغ قلقها   

تحقيقات مت فتحها يف القـضية       ب وحتيط اللجنة علماً  . زاملسيل للدموع داخل مرافق االحتجا    
عن طريق احلراس وموظفي    ن التحقيقات اجلارية مع األطفال      ألاألوىل املذكورة لكنها قلقلة     

  .زيد من إيذاء األطفال احملتجزين يف ظروف قاسية للغايةقد تاألمن 
  :اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا يليتوصي   -٤٤

 استكمال حتقيقات شاملة يف مجيع أحداث احلريـق وحـاالت الوفـاة             )أ(  
قـوس  (أكرو إريس  واإلصابات اليت وقعت داخل مرافق االحتجاز يف كل من توكومني  و

ـ ، واملقاضاة اجلنائية وتطبيق اإلجراءات التأديبية اإلدارية املالئمة، وضمان          )قزح ة حماكم
سـوء   و م املباشرة أو غري املباشرة يف أحداث احلريـق        همسؤوليتومعاقبة مجيع من تثبت     

  كل حسب حالته؛املعاملة 
  اد اإلضرار باملراهقني احملتجزين؛ضمان عدم ازدي  )ب(  
حظر استعمال قنابل الغاز املسيل للدموع داخل مرافـق االحتجـاز،             )ج(  

  بية دون حماباة؛تطبيق اإلجراءات التأدي وومتابعة تنفيذه،
عادة تشغيل وحتسني اخلدمات التأهيلية والترفيهية وضـمان الرعايـة          إ  )د(  

  م النظامي جلميع القصر احملتجزين؛الصحية والتعلي
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تكوين جلنة مستقلة تقوم بتفتيش مجيع املرافق اخلدماتية بصورة دوريـة             )ه(  
  .راءات الالزمةإلجوبتقدمي تقارير إىل السلطات املختصة مع توصيات الختاذ ا

  العقاب البدين    
لقرار ال ينص بصورة صرحية على حظر العقاب البـدين يف  ن األق  تشعر اللجنة بالقل    -٤٥

، ١٩٩٤لعـام   (ن القانون األسـري     ألعالوة على ذلك، فان اللجنة قلقلة       . املرتل واملدرسة 
 يف مرافـق الرعايـة      يعطيان الوالدين واألوصياء،  ) ١٨٨املادة  (والقانون املدين   ) ٣١٩ املادة

 ةسـر األقـانون   ، وأن   "معقول و معتدل"فال بشكل   تصرفات األط " تصحيح"البديلة، حق   
  . لتصرفات املوصى إليهم" التصحيح املعتدل"حبق يسمح لألوصياء ) ٤٤٣ املادة(

أن حتظر بـصورة صـرحية مجيـع        القائلة ب تكرر اللجنة توصياهتا للدولة الطرف        -٤٦
ويف هـذا الـصدد،     . ألطفال وأن تعزز االشكال التاديبية البديلة     أشكال العقاب البدين ل   

 من القـانون    ١٨٨ة واملادة   سر من قانون األ   ٤٤٣ و ٣١٩ل املادتني   توصي اللجنة بتعدي  
املتعلق حبق الطفل يف    ) ٢٠٠٦لعام   (٨اللجنة العام رقم    املدين آخذة بعني االعتبار تعليق      

  . روب العقوبة القاسية أو املهينةاحلماية من العقوبة البدنية وغريها من ض

  العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك اإلساءة لألطفال وإمهاهلم    
  :االضطالع مبا يليعلى تشجع اللجنة الدولة الطرف   -٤٧

 ذلـك اإلسـاءة     إيالء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف مبا يف          )أ(  
لتوصيات الواردة يف دراسة األمم سبل منها ضمان تنفيذ ا لألطفال وإمهاهلم وذلك بتوخي     

، مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقة عن       )A/61/299(املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      
املعقودة يف ليوبليانا، سلوفينيا، يف الفتـرة       (املشاورات اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى      

  عتبارات اجلنسانية؛تويل اهتماماً خاصاً لال على أن )٢٠٠٥يوليه / متوز٧ إىل ٥ من
تضمني التقرير الدوري املقبل معلومات عن تنفيـذ الدولـة الطـرف              )ب(  

للتوصيات الواردة يف الدراسة املذكورة أعاله، وال سيما التوصيات اليت سـلط عليهـا              
 :الضوء املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال على وجه اخلصوص

 ملنع مجيع أشكال العنف وسوء       يف كل دولة   لةوضع استراتيجية وطنية شام    '١'
  ضد األطفال والتصدي هلا؛املعاملة 

حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشـكال العنـف ضـد            النص على    '٢'
  واألطفال يف مجيع األحوال؛

تبحث يف  خطة  إقرار نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها ونشرها، ووضع          '٣'
  .لطفاشأن ممارسة العنف ضد األ
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 بـالعنف ضـد األطفـال       مني العام املعين  عاون مع املمثل اخلاص لأل    الت  )ج(  
واملفوضـّية  ) اليونيـسيف (والتماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولـة        

السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة األمـم             
ومفّوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون       ) واليونسك(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدَّرات واجلرمية واملنظمـات غـري احلكوميـة             
   .الشريكة

 ،١١-٩ و ،)٢-١الفقرتان   (١٨ و ،٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء  
   ) من االتفاقية٣٩؛ و)٤الفقرة ( ٢٧ و،٢٥ و،٢١-١٩و

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
بتأسيس وحدة اإلشراف على دور اإليواء ورصـدها، التابعـة          جنة علماً   حتيط الل   -٤٨

لألمانة الوطنية، هبدف ضمان حصول األطفال واملراهقني املودعني يف دور اإليواء وغريها من             
غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء األعداد اهلائلة        . املؤسسات على دعم كامل لرفاهيتهم ومنوهم     

 مؤسسات اإليواء يف الدولة الطرف وهذا ُيظهـر االجتـاه        واملتزايدة من األطفال املودعني يف    
السليب املتمثل يف اإليداع غري الضروري لألطفال يف املؤسسات بدالً من حبث حلول أخرى              

  .تعتمد على األسرة
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة خلفض عدد مؤسسات           -٤٩

وتوصي أن يتم تـوفري مجيـع       .  تعتمد على األسرة   لإيواء األطفال ولبحث وتطوير بدائ    
األطفال املوجودين يف مرافق الرعاية البديلة، سواء يف األسر أو يف املؤسسات، خبـدمات              

وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك أن تقوم الدولـة         . الصّحة األساسّية وبالتعليم املناسب   
اإليواء ورصدها لتتمكن مـن     الطرف بتوفري املوارد الالزمة لوحدة اإلشراف على دور         

القيام بدورها يف الرصد واإلشراف على الوجه املناسـب وكـذلك بتـوفري التـدريب        
وتوصي اللجنـة كـذلك الدولـة       . ألحكام االتفاقية اً  للمسؤولني عن تنفيذ واليتها طبق    

الطرف بأن تراعي املبادئ التوجيهيـة للرعاية البديلـة لألطفال املرفقــة بقــرار             
  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦٤/١٤٢العامة اجلمعية 

  التبين    
الذي يوفر ضمانات   ) قانون التبين العام   (٦١/٢٠٠٨اعتماد القانون   ترحب اللجنة ب    -٥٠

لألطفال البنميني، مبا يف ذلك حظر عمليات التبين اخلاصة وجعلها موائمة مع اتفاقية الهاي              
وتشعر اللجنة بقلق بـالغ     . ل التبين على الصعيد الدويل    بشأن محاية األطفال والتعاون يف جما     

 أكثر مرونة من شأنه أن يعرقـل، يف حالـة           ٦١/٢٠٠٨إزاء تعديل متوخى جلعل القانون      
  . اعتماده، اجنازات اللجنة يف نظام التبين اخلاص للدولة الطرف



CRC/C/PAN/CO/3-4 

GE.11-47919 14 

 ٢٠٠٨ لعـام    ٦١وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن التعديل املتوخى للقـانون            -٥١
سيما اتفاقية الهـاي     مع الواجبات الدولية للدولة الطرف ال     اً  تاماً  جيب أن ينطبق انطباق   

اتفاقيـة  بشأن حقوق الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل ومع أحكـام              
  .حقوق الطفل ومع أي تعديل يرمي إىل التوسع بدل التقليص يف محاية حقوق األطفال

 ،)٣ الفقرة (١٨ و ،٦واد  امل(الصحة األساسية والرعاية    و عاقةذوو اإل األطفال    -واو  
  ) من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧، و٢٦و ،٢٤، و٢٣و

  ذوو اإلعاقةاألطفال     
حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف إلعمال حقوق األطفال ذوي اإلعاقة شأهنم              -٥٢

ن ارتياحها لألسئلة املطروحة يف تعداد      ويف هذا الصدد، تعّبر اللجنة ع     . شأن األطفال اآلخرين  
شـبكة  (برناجمه اخلاص بالتحويالت النقدية       واملتعلقة باملعاقني وبتنفيذ   ٢٠١٠السكان لعام   

 )أجنل غاردين (وكذلك برنامج التحويالت النقدية الذي أُنشئ مؤخراً ألسر املعاقني          ) الفرص
ومـع  . عدة االجتماعية من هذا القبيلالذي يضع يف االعتبار احلاجة اآلنية إىل سياسات املسا      

ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لكون الدولة الطرف مل توفر املوارد املالية والبـشرية الكافيـة إىل      
ذوي اإلعاقة  األطفال  سياسات هتدف إىل تغيري البنية االجتماعية من أجل إقامة جمتمع يشمل            

 املعـاقني ألطفـال   لولة اليت تسمح    التجهيزات املعق  أو من أجل اعتماد سياسة شاملة لتوفري      
  .بالتمتع حبقوقهم

األطفـال ذوي   توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري املوارد الكافية إلدماج معظم            -٥٣
 عالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة       .اإلعاقة يف نظام تعليمي شامل ويف مدارس منتظمة       

األطفال مكن بفضلها مجيع     ليت األشخاص ذوي اإلعاقة  الطرف بوضع سياسة شاملة لصاحل      
جتهيزات معقولة للتمتع حبقوقهم املنصوص عليها يف اتفاقية        ذوي اإلعاقة من احلصول على      

 .حقوق األطفال

 الصحة واخلدمات الصحية    

 تالحظ اللجنة مع القلق حمدودية سبل حصول األطفال الساكنني يف املناطق النائية             -٥٤
 :ا من يعيش منهم يف املنـاطق التقليديـة اآلتيـة          سيم  على اخلدمات الصحية األساسية ال    

حيصلوا على املياه النقية وخـدمات       كونا، الذين ُيَرّجح أيضاً أن ال      و  بوغلي وإمبريا  - نغويب
 يف  ١٢,٤(ارتفاع معدالت سوء التغذيـة      وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء      . الصرف الصحي 

الـذي مت  )  مولود حي١ ٠٠٠لكل  ٣٥,٢ و ٦٢,٣بني   تتراوح ما  (وفيات األطفال و) املائة
البيانات عالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن        . تسجيله ضمن أطفال السكان األصليني    

الرضاعة الطبيعية شديدة االخنفاض بوجه عام، خاصة وأن         ُتظهِر أن مؤشرات     األخرية املتاحة 
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 يف املائة وهذا متوسط     ٢٥ االقتصار على الرضاعة الطبيعية يف سن األشهر الستة األوىل ميثل         
  .  يف املائة٤٣أدىن من املتوسط اإلقليمي الذي ميثل 

 وحـصول   تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية           -٥٥
للمناطق واجملتمعات احمللية   مجيع األطفال على الرعاية الصحية األساسية مع إعطاء األولوية          

وتوصي اللجنة  . اجلة أوجه الالمساواة الكبرية احلالية يف معايري الصحة       األقل تغطية، بغية مع   
لخطة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض وتنقيح املبادرات احلالية، أي األهداف الصحية ل           

) ٢٠٠٩  لعـام  ١٩٧املرسوم التنفيـذي رقـم      ( ٢٠١٤-٢٠١٠ستراتيجية للفترة   اال
، ألجـل   )٢٠١٥-٢٠٠٨للفتـرة   (ال  اخلطـة الوطنية ملكافحـة سوء تغذيـة األطف     و

 ضمان التركيز اخلاص على أطفال السكان األصليني واألطفال ذوي األصـول اإلفريقيـة            
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . وكذلك مجيع األطفال اآلخرين احملتاجني إىل محاية خاصة       

  . موبتنفيذ املدونة الدولية لبدائل حليب األكذلك بتعزيز ترويج الرضاعة الطبيعية 

  صحة املراهقني ورفاهتهم    
تشعر اللجنة بقلق مستمر إزاء العدد العايل من حاالت محل املراهقـات يف الدولـة        -٥٦

. سيما ضمن فتيات السكان األصليني والفتيات ذوي األصول اإلفريقية البنميـة           الطرف ال 
 بشأن الصحة   ويساورها أيضاً القلق إزاء عدم توفر معلومات موجهة إىل األطفال واملراهقني          

إضافة إىل ذلك، تشعر    . اجلنسية واإلجنابية وإزاء ضعف التثقيف اجلنسي واإلجنايب يف املدارس        
اللجنة بقلق بالغ إزاء التغيريات املقترحة يف التشريعات احلالية اليت هتدف إىل فصل الفتيـات               

  . يف مرافق تعليمية، وهذا يعد انتهاكاً خطرياً حلقوقهن احلوامل
 اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل بتوفري التثقيف اجلنسي واإلجنايب لألطفال           توصي  -٥٧

يف املدارس وأن يتم تسخري مجيع وسائل االتصال لتحقيق هذا اهلـدف، مبـا يف ذلـك                 
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن      . الوصول إىل اآلباء واألمهات وإىل عامة الناس      

سيما ضمن املراهقات مـن الـسكان        املراهقات ال تعاجل األسباب احلقيقية حلاالت محل      
األصليني ومن ذوي األصول اإلفريقية البنمية هبدف فهمٍ أعمق هلذه القضية وهبدف اختاذ             

إضافة إىل ذلك، وقفت اللجنة بشدة ضد ختصيص مـدارس          . التدابري السياساتية املالئمة  
 ٤ اللجنة العـام رقـم       وهي توصي الدولة الطرف بأن تراعي تعليق      . للفتيات املراهقات 

املتعلق بصحة األطفال وتوصية اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                
  ).٤١ و٤٠تان ، الفقر(CEDAW/C/PAN/7 ٢٠١٠ لعام

  اإليدز/البشريفريوس نقص املناعة     
فـريوس  ترحب اللجنة ببعض التقدم امللحوظ الذي حققته الدولة الطرف فيما يتعلق ب             -٥٨

اإليدز، من قبيل إتاحة الفحص اجملاين للنساء احلوامل وخفـض معـدل            /ناعة البشري نقص امل 
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام . اإلصابة هبذا املرض ضمن األمهات الشابات احلوامل
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اإليدز، وإزاء تعرض أوالد وبنات الـسكان       /برامج لألطفال حول فريوس نقص املناعة البشري      
 من غريهم خلطر اإلصابة هبذا املرض بسبب عدم توفر خدمات حمددة اهلـدف              األصليني أكثر 

  .وعدم توفر معلومات، وإزاء عدم توفر استراتيجيات هتدف إىل محاية املراهقني من هذا املرض
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لتخفيض اخلطر املتزايد املتمثـل يف              -٥٩

اإليدز عن طريـق تقـدمي      /ريوس نقص املناعة البشري   إصابة أطفال السكان األصليني بف    
الدعم التثقيفي يف جمال اجلنس الذي يعد جماالً حساساً ثقافياً، وعن طريق تقدمي معلومات              
عن الصحة اإلجنابية، وختفيض اخلطر املتنامي املتمثل يف إصابة املراهقني بفـريوس نقـص              

 جنابية اليت تستهدفهم بصورة خاصة     خدمات عن الصحة اإل    اإليدز بتقدمي /املناعة البشري 
بتوسيع نطاق املعلومات اليت تتاح عن الوقاية من األمراض املنقولة جنـسياً وبـرامج              و

وتوصي اللجنة الدولة   . اإليدز/موجهة إىل األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       
حـدة املـشترك    الطرف أن تلتمس املساعدة الفنية من جهات من بينها برنامج األمم املت           

الربنامج املشترك املعين باإليدز، اليونيسيف      و اإليدز/املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري    
  .وصندوق األمم املتحدة للسكان

  مستوى املعيشة    
يف ظل ما تشهده البالد من منو اقتصادي مستدام، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املستوى                -٦٠

على وجه اخلصوص، األطفال الذين يعيشون يف أكثر         منه،العايل واملستمر للفقر الذي يعاين      
الظروف هشاشة كاألطفال ذوي األصول األفريقية البنمية القاطنني يف الضواحي احلـضرية            

وحتيط اللجنة علمـاً    . املهمَّشة وأطفال السكان األصليني الساكنني يف املناطق القروية النائية        
لنامجة من الفقر ومن عدم املساواة كاسـتحداث        جبهود الدولة الطرف للتخفيف من اآلثار ا      

ومع ذلك، فان اللجنة قلقة ألن التدابري اليت ُتعىن بدراسة األسباب           . حتويالت نقدية مشروطة  
  . اهليكلية للفقر وعدم املساواة ينبغي أيضاً أن تتخذها الدولة الطرف

م املساواة لكي   توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة األسباب اهليكلية للفقر وعد          -٦١
تستهدي مبا ورد فيها من استنتاجات يف وضـع الـسياسات والـربامج االقتـصادية               
واالجتماعية، وتنعكس يف سياسة شاملة متعلقة باألطفال تتضمنها اخلطة اإلمنائية الوطنية           

  .وامليزانية الوطنية

   )قية من االتفا٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -زاي  

  التعليم    
اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل االلتحاق الشامل بالتعليم االبتـدائي           ترحب    -٦٢

وزيادة الدعم للتعليم غري الرمسي قبل االبتدائي يف مناطق السكان األصليني وباجلهود املبذولة             
عليميـة  وحتيط اللجنـة علمـاً بـأن إعانـات ت      . ملراجعة وحتديث مناهج التدريس الوطنية    
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 ٢٠١٠ يف عام    سن تشريعات بوترحب اللجنة أيضاً    . مت توفريها لألسر الفقرية   ) اسكولر بنو(
. يف احلصول على تعليم ثنائي اللغة ومشترك بني الثقافـات         تعترف حبقوق السكان األصليني     

  :ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة لألسباب اآلتية
يما يتعلق باملـستويات مـن      هناك فجوات يف معدالت البقاء يف املدارس ف         )أ(  

أما التعليم املهين للعدد اهلائل من األطفـال املـنقطعني عـن الدراسـة              . السابع إىل التاسع  
  لنظام الدراسي فهو نادر أو منعدم؛واملتواجدين خارج ا

تغطية التعليم قبل املدرسي ال تزال حمدودة للغاية، وإن جودة التعليم غري             إن  )ب(  
  مناطق السكان األصليني منخفضة؛ي يف املناطق الريفية ويفالرمسي ما قبل املدرس

مث إن اإلعانات النقدية التعليمية مشروطة جبودة األداء املدرسي وهذا مـن              )ج(  
 جودة من أطفال  الذين يكون أداؤهم على األرجح أقل  ءشأنه أن ينعكس على األطفال الفقرا     

 ذوي الدخل األعلى؛

 الدراسية مل تشمل حقوق اإلنسان وحقوق الطفل        إن عملية مراجعة املناهج     )د(  
 إلثنية املختلفة يف الدولة الطرف؛تاريخ وثقافة اجملموعات ا وال

  .إن فرص احلصول على التعليم املتعدد الثقافات والثنائي اللغة ال تزال غري متوفرة  ) ه(  
 :توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي  -٦٣

عدم إمتام األطفال الدراسة وانقطاعهم عنها، وتطـوير        االهتمام بقضية     )أ(  
وبـصفة  فرص أخرى وتعليم مهين لألطفال املتواجدين خارج النظام الدراسي الرمسـي،            

ـ          ال ذوي األصـول    خاصة، وليس على سبيل احلصر، ألطفال السكان األصليني واألطف
  اإلفريقية البنمية؛

 املدرسة وعلى التعلـيم     زيادة فرص احلصول على تعليم مرحلة ما قبل         )ب(  
ن اإلجباري األساسي يف املناطق الريفية مبا يف ذلك املناطق اليت يعيش فيها بكثافة الـسكا         

  األصليون والالجئون واملهاجرون؛
تغيري شروط احلصول على اإلعانات النقدية التعليمية جتّنبـاً للتمييـز،             )ج(  

   االستفادة من هذه اإلعانات؛ق يف واعتبار ملتمسي اللجوء والالجئني ممن هلم احل
 تاريخ وثقافة خمتلـف     إدماج حقوق اإلنسان وحقوق األطفال وكذلك       )د(  

ثنية املختلفة يف مجيع أحناء البالد ضمن عملية املراجعة اجلديـدة للمنـاهج             اجلماعات اإل 
  الدراسية؛ و

م التعلـي بـرامج   نشر  ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية ل        ) ه(  
املشترك بني الثقافات والثنائي اللغة يف مجيع مناطق السكان األصليني وكذلك يف منـاطق     

  . أخرى يقطن فيها سكان أصليون
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) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -حاء  
  )  من االتفاقية٣٦-٣٢و

  أطفال الالجئني وملتمسي اللجوء    
زاء انعدام نظامٍ للتحقق من هوية أطفال ملتمسي اللجوء داخل          تشعر اللجنة بالقلق إ     -٦٤

وتشعر . الدولة الطرف وبالتايل فقد يتم أحياناً إعادة األطفال إىل بلداهنم دون تقييم أحواهلم            
" رب األسـرة  " اليت جترى على أساس حماورة       عملية حتديد الالجئني  اللجنة أيضاً بالقلق إزاء     

ال الذين هم دون سن الثامنة عشرة واالستماع إليهم يف عملية           وهذا حيول دون مقابلة األطف    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر آليات مالئمة ألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء            . ختصهم

املصاحل العليا للطفـل يف القـرارات   لتقدمي الطلبات الفردية وإزاء انعدام ما يدلّ على مراعاة        
  .املتعلقة باألطفال

 اللجنة الدولة الطرف بتحسني شفافية نظام حتديد هوية الالجئني، مبن يف            توصي  -٦٥
إن إشراك األطفال إىل جانب أرباب      . ذلك األطفال وأن ترعي مبدأ املصلحة العليا للطفل       

األسر من شأنه أن يسمح لألطفال دون سن الثامنة عشرة باالستماع إليهم وبأن يكونوا              
 ٦ وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم .طرفاً يف العمليات اليت تعنيهم

 بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلـدهم            ٢٠٠٥ لعام
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس دعم فين من مفوضية األمم املتحدة            . األصلي

  . لشؤون الالجئني

   ذلك عمل األطفالاالستغالل االقتصادي، مبا يف    
 تشعر اللجنة بالقلق لكون سلطات الدولة الطرف تواصل تنفيذ النص الدسـتوري             -٦٦

الذي حيدد سن الرابعة عـشرة كحـد أدىن للحـصول علـى العمـل رغـم وجـود                   
واللجنة قلقلة أيـضاً    .  عام ١٥ الذي ينص على احلد األعلى املتمثل يف         ١٧/٢٠٠٠ القانون
 ١٢ لألطفال الذين هم بني سـن        للدولة الطرف مبنح تصاريح   أحكام قانونية تسمح    لوجود  

وتكرر اللجنة قلقها إزاء العدد اهلائل من . يف قطاعي الزراعة واخلدمة املرتلية عاماً للعمل ١٤و
، رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف حملاربـة  ١٧ و٥العاملني الذين تتراوح أعمارهم بني   

. جنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال ومحاية العمال الـشبان         عمل األطفال مثل إنشاء الل    
إن اللجنة قلقة أيضاً ألن الدولة الطرف ال متتلك نظاماً فعاالً لتفتيش ظروف العمل وآليات     مث

  .أخرى حلماية األطفال العاملني الذين ال حيملون وثائق إثبات اهلوية أو هوية قانونية
بأن تتخذ اخلطوات الالزمة ملواءمة إطارها التشريعي توصي اللجنة الدولة الطرف   -٦٧

 واملتعلقـة   ١٣٨مع املعايري الدولية املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            
.  وبتنفيذه١٧/٢٠٠٠احلد األدىن لسن العمل، وأن تتأكد من احترام السلطات للقانون ب
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 ٢٠٠٨قـوق اإلنـسان لعـام       وتكرر اللجنة توصياهتا، متشياً مع توصـيات جلنـة ح         
CCPR/C/PAN/CO/3) القائلة بأن تقوم الدولة الطـرف باعتمـاد تـدابري     ) ٢٠ة  ، الفقر

نظام فعـال   لضمان التنفيذ الكامل للقانون اهلادف إىل حمو ظاهرة عمل األطفال وإرساء            
عالوة على ذلك، توصي اللجنة     . لتفتيش ظروف العمل وآليات أخرى للرصد والتنفيذ      

حيملـون   لطرف بأن تعزز اآلليات اليت هتدف إىل محاية األطفال العاملني الذين ال           الدولة ا 
  . وثائق إثبات اهلوية أو هوية قانونية

  االستغالل اجلنسي    
إزالة االستغالل   و اخلطة الوطنية ملنع  تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن           -٦٨

 اليت تقدر بدوالر أمريكي واحد     ضريبة املطار ب اًوحتيط اللجنة علم  . اجلنسي التجاري لألطفال  
 ومحايتهم منه؛ لكنها ال تزال قلقة فيمـا يتعلـق           االستغالل اجلنسي لألطفال  املخصصة ملنع   

  . بكيفية توزيع أموال هذا الصندوق
بوقاية وتعـايف؛  توصي اللجنة بأن تكون سياسات وبرامج الدولة الطرف املتعلقة    -٦٩

 ضحايا االستغالل واالعتداء اجلنسيني، مبا يف ذلك اخلطة الوطنية،          وإعادة إدماج األطفال  
 من  ٢٠٠٨ و ٢٠٠١و ١٩٩٦متماهية مع الوثائق اخلتامية اليت مت اعتمادها يف األعوام          

قبل املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغـراض جتاريـة، املعقـود يف              
وة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف       عال.  ويوكوهاما وريو دي جانريو    ستوكهومل

ة ل إدارية كافية، مستخدمة، يف مجلة أمور، عوائد ضريبة املطار املتمث          ومواردبتوفري ميزانية   
يف دوالر أمريكي واحد، لصاحل اللجنة الوطنية ملنع جرائم االستغالل اجلنسي لألطفـال             

  .امج املتصلة هباكي تتمكن من القيام مبهمتها وتفعيل اخلطة الوطنية والرب

  البيع واالجتار    
حتيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف، وفقاً لعملية االستعراض الدوري الـشامل              -٧٠

، إلنفاذ وتعديل التشريع املتصل باالجتار بالنـساء والبنـات، والعتمـاد            )٢٢-٦٨الفقرة  (
  . السياسات والربامج املالئمة واملناسبة للتعامل مع هذه القضية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكمل تعديالهتا الدستورية املتعلقة باالجتار بالبشر             -٧١
وهتريبهم، وأن تتعامل مع قضية بيع األطفال مبا يوافق الربتوكول االختياري املتعلق ببيـع               

باختاذ مجيع التـدابري    اً  وتوصي اللجنة أيض  . األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة      
وتوصي الدولة الطرف بأن تصادق على بروتوكـول منـع        . الالزمة لضمان تطبيق القانون   

  ).املعروف بربوتوكول بالريمو(واألطفال االجتار باألشخاص، وخباصـة النساء 
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  خطوط النجدة    
 حلاالت الطوارئ اخلاصـة     ٢٠٠٩ترحب اللجنة، خبط هاتفي مباشر أنشئ يف عام           -٧٢

ولكن اللجنة قلقة لكون إمكانية استعمال األطفال هلـذا اخلـط           . )١٤٧تولينيا  (باألطفال  
  . ساعة يف اليوم٢٤حمدودة جداً حيث إنه ال يشتغل على مدار 

 ليالً هناراً ويف مجيع     ١٤٧توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن فتح اخلط رقم            -٧٣
ألطفـال بكيفيـة    أن تقوم بزيادة وعـي ا      و األيام جلميع األطفال ويف مجيع أحناء البالد،      

  .ذا اخلط واالستفادة منهاستعماهلم هل

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تعرب اللجنة عن قلقها لوجود إحساس يدعو إىل اجلزع لدى اجملتمع بتزايد ظـاهرة                -٧٤

. إجرام األحداث وهو إحساس ال يعتمد على واقع ملموس وال على بيانات رمسية يف بنمـا               
 والـيت مت اعتمادهـا      ٤٠/١٩٩٩اء التعديالت العديدة للقانون     وتشعر اللجنة بقلق عميق إز    

بسبب هذا اإلحساس الداعي للجزع وغري املربر، وبسبب ضعف األحكام القانونية املتعلقـة             
وتعرب اللجنة عن قلقها اخلاص فيما يتعلق باألحكـام         . باألطفال واليت ال تتوافق مع االتفاقية     

 وكذلك األحكـام األخـرى      ٦/٢٠١٠ والقانون   ١٥/٢٠٠٧القانونية الواردة يف القانون     
. املتعلقة بعدالة األحداث واليت ميكن أن تفضي إىل إنكار حقوق األطفال املخالفني للقـانون             

  :إن اللجنة قلقة بصورة خاصة إزاء ما يلي
 عـام   ١٢ عـام إىل     ١٤احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية مـن         ختفيض  )أ(  

  ؛)٤٠/١٩٩٩  والقانون٧ املادة تعديل(
، ٥٢تعـديل املـادة    (تقييد احلكم الـذي حيظـر احلجـز االحتيـاطي             )ب(  
  ؛)٤٠/١٩٩٩ القانون

تعـديل  (التوسيع يف نطاق احلبس االحتياطي ليشمل انتـهاكات أخـرى          )ج(  
  ؛)٤٠/١٩٩٩، القانون ٥٨ املادة

بعـد   ضمان إمكانية متديد املدة املخصصة للتحقيق يف جرم مزعوم إىل ما            )د(  
، ٨٥تعديل املـادة    (رة الزمنية القصوى احملددة قانونياً، للقضايا املتعلقة جبرائم األحداث          الفت

  ؛ )٤٠/١٩٩٩ القانون
عودة اجلـاين إىل تكـرار      يف حالة   إلغاء العقوبات االجتماعية والتربوية       ) ه(  

، ١٤١تعديل املادة (الظروف املشددة  على البقاء يف السجن بناًءاجلرائم، وزيادة مدة   بعض
  ؛ و)٤٠/١٩٩٩  القانون

متاحة للسجناء األطفال الذين بلغوا الـسن الثامنـة          إلغاء اإلمكانية اليت كانت     )و(  
  ). ٤٠/١٩٩٩ ، القانون١٥١تعديل املادة (عشرة إلمتام عقوبة سجنهم يف مراكز احتجاز القصر 
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 الدولة  إن اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء الظروف السائدة مبراكز احتجاز القصر يف             -٧٥
فاألحداث اليت وقعت يف مراكز احتجـاز الـشباب يف كـل مـن توكـومني                . الطرف
 من هذه التوصيات، متثل مصدر قلق       ٤٤ و ٤٣إريس، واليت سبق ذكرها يف الفقرتني        وأركو

خاص ألن التحقيقات مل تباشر أو مل َتكتمل بعد، وألن املسؤولني عن هذه األحداث مل تتم                
مبراكـز االحتجـاز    تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف العامة احمليطة        و. إحالتهم إىل القضاء  

السابق للمحاكمة ومبراكز احتجاز األطفال املخالفني للقانون واليت هي ظروف يرثى هلـا،             
 الظروف الراهنة وكذلك اخلروقات الـيت وقعـت         وإزاء انعدام تفتيش ممنهج لتقصي وتقييم     

  . لألنظمة احلالية
لدولة الطرف بالعمل على مواءمة نظام مقاضاة القصر مواءمة تامة توصي اللجنة ا   -٧٦

  :سيما عرب مع االتفاقية ال
  رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية؛  )أ(  
  إعادة العمل باألحكام اليت حتظر متديد مدة احلجز االحتياطي؛  )ب(  
  ت قليلة؛حصر احلاالت اليت ُيلجأ فيها إىل االحتجاز االحتياطي يف حاال  )ج(  
إلغاء إمكانية اللجوء إىل متديد فترة التحقيق يف جرم مزعوم إىل ما بعـد                )د(  

وإعادة إرساء حد زمين أطول للتحقيق يف القضايا املتعلقـة          اً،  الفترة الزمنية احملددة قانوني   
  باجلرائم الصغرى؛

بالنسبة التربوية يف حالة العودة إىل اإلجرام        و إعادة العقوبات االجتماعية    ) ه(  
  الظروف املشددة؛ وإىل بعض اجلرائم وإلغاء مدة احلجز الطويل داخل السجن يف حالة 

إعادة العمل باإلمكانية اليت كانت متاحة للسجناء األطفال الذين بلغوا            )و(  
  .سن الثامنة عشرة إلمتام عقوبة سجنهم يف مراكز احتجاز األحداث

 املعايري الدولية مبا فيها جمموعة ة باعتماد مجيعملا سبق ذكره، توصي اللجنة بقو     اً  نظر  -٧٧
، )قواعـد بـيجني   (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحـداث           

وقواعـد  ) مبادئ الرياض التوجيهية  (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        
، ومبادئ فيينا التوجيهية    )واعد هافانا ق(األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم        

بشأن اإلجراءات املتعلقة باألطفال يف نظام القـضاء اجلنـائي، والتعليـق العـام للجنـة                
وتكرر اللجنة أيضاً بياهنا القائل     . بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث     ) ٢٠٠٧(١٠ رقم

 طورها فريـق األمـم      أن تقوم الدولة الطرف باالستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت         
فيه مكتب األمم املتحدة     املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه مبا        

املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملنظمات غـري           
  . يقوأن تلتمس املساعدة التقنية يف جمال قضاء األحداث من أعضاء الفر احلكومية
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الدولة الطرف بأن حتسن، على وجه السرعة، الظروف املادية  اً  توصي اللجنة أيض    -٧٨
للخدمات املخصصة ملراكز االحتجاز السابق للمحاكمة وملراكز احلبس، مبـا يف ذلـك             

يتعلـق   غرف األلعاب وما واألجنحة املخصصة للنوم ولتناول الطعام، وكذلك احلمامات 
 اإلجراءات واملعايري املتعلقة باستعمال وصيانة هذه اخلـدمات       وأن تغري  بالتغذية واللباس، 

  .وأن تقوم بتدريب املوظفني واإلشراف على عملهم

  محاية ضحايا اجلرائم والشهود عليها    
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق اعتماد أحكام ولوائح قانونية              -٧٩

تفاقية جلميـع األطفـال ضـحايا اجلـرائم         مناسبة، توفري احلماية املنصوص عليها يف اال      
اجلنـسي   الشهود عليها،كاألطفال ضحايا اإلساءة والعنف املـرتيل، واالسـتغالل         أو/و

واالقتصادي واالجتار، واملراعاة الكاملة ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالـة يف            
قـرار اجمللـس    (  فـق ب  األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا، واملر        

  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ الصادر يف ٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 

   جمموعات األقليات أو السكان األصلينيالذين ينتمون إىل األطفال     
تكرر اللجنة قلقها ألن أطفال السكان األصليني وذوي األصول األفريقية البنميـة              -٨٠

 يف نفس الوقت من احلرمان والتمييز اللذين ينعكـسان          املنحدرين من املناطق الفقرية يعانون    
منوهم وعلى حقهم يف التمتع حبقوقهم، وإزاء عدم حصوهلم على خدمات تـتالءم           سلباً على 

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الوضع يزداد تعقيداً حـني يكـون           . مع ثقافتهم وتارخيهم ولغاهتم   
 عالوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة ألنـه     .هؤالء األطفال فتيات أو ذوي أصول أفريقية بنمية       

  .يتم بعد ترمجة االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني بلغات السكان األصليني مل
تكرر اللجنة توصيتها الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمـة ملعاجلـة            -٨١

نميـة، وأن  ومنع هتميش والسكان األصليني واألوالد والبنات ذوي األصول األفريقية الب     
لغـاهتم، وأن    و يتم تزويدهم باخلدمات الصحية والتعليم املنسجم مع ثقافتهم وتـارخيهم         

بترمجة االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا     اً  وتوصي اللجنة أيض  . يتمتعوا مبستوى معيشي مناسب   
عالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة      . االختيارية باللغات األساسية للسكان األصليني    

 املتعلقة بالشعوب األصلية    ١٦٩ديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        الطرف بالتص 
  . والقبلية يف البلدان املستقلة

  التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية  -طاء  
حتيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف، مبوجب عملية االسـتعراض الـدوري              -٨٢

ة األساسية حلقوق اإلنسان وبرتوكوالهتـا      الشامل، بالتصديق على معاهدات األمم املتحد     
االختيارية اليت مل تصادق عليها الدولة الطرف إىل اآلن أي الربوتوكول االختياري للعهد             
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الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية حلماية حقوق          
  . مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

    مع اهليئات اإلقليمية والدوليةالتعاون  -ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع منظمة الدول األمريكية ألجل تنفيذ              -٨٣

يف كل من الدولة الطرف ويف الدول األعضاء يف          حقوق الطفل وأية اتفاقية أخرى       اتفاقية
  .منظمة الدول األمريكية

  املتابعة والنشر  -كاف  
الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه          توصي اللجنة الدولة      -٨٤

التوصيات تنفيذاً تاماً باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل رئيس الدولة والربملان والوزارات            
السلطات احمللية كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيـد مـن             و املعنية واحملكمة العليا  
  .اإلجراءات بشأهنا

لك بأن ُيتاح على نطاق واسع جبميع اللغـات املـستخدمة يف          توصي اللجنة كذ    -٨٥
ها الدوريان الثالث والرابع والردود اخلطيـة والتوصـيات املتـصلة هبـا             يالبالد تقرير 

عـرب اإلنترنـت لعامـة      ) ال احلصر الذكر  على سبيل   (مبا يف ذلك    ) املالحظات اخلتامية (
موعات الشباب وغريها من اجلماعات اجلمهور وهليئات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم وجم 

املهنية واألطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي باالتفاقية والربوتوكولني االختياريني           
  .امللحقني هبا وتنفيذها ورصدها

 التقرير القادم  -مال  

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل اجلامع للتقريرين الـدوريني              -٨٦
 وتضمينه معلومات عن تنفيذ     ٢٠١٦يوليه  / متوز ١٠والسادس يف موعد أقصاه     اخلامس  

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل مبادئهـا التوجيهيـة           . هذه املالحظات اخلتامية  
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 (    وتذّكر . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١اليت اعتمدت يف

 تعد يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية         اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير اليت     
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها       .  صفحة ٦٠وأال يتجاوز عدد صفحاهتا     
ويف حال جتاوز التقرير املقـدم العـدد األقـصى احملـدد            . وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية   

 إعادة تقدميه وفقاً للمبـادئ  للصفحات سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها ورمبا       
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ال ميكن ضـمان ترمجـة           . التوجيهية املشار إليها أعاله   
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التقرير ألغراض استعراضه من قبل اهليئة املنشأة مبوجب املعاهدة إذا تعذر على الدولـة              
  . الطرف إعادة النظر فيه وتقدميه مرة ثانية

ولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً ملتطلبـات          تدعو اللجنة أيضاً الد     -٨٧
الوثيقـة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير، الـيت             
أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف               

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران
لجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا بتقـدمي التقـارير مبوجـب            وحتث ال   -٨٨

الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة والربوتوكـول            
االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة،             

  .٢٠٠٤ني هبما منذ عام اللذين تأخر تقدمي التقريرين املتعلق

        
  


