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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣

  من االتفاقية٤٤النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

  نيكاراغوا: تاميةاخلالحظات ملا    
يف  (CRC/C/NIC/4)ا  نيكـاراغو املقدم من   نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع         -١

 ٢٣ يف   تني، املعقود )CRC/C/SR.1570و CRC/C/SR.1568ر  انظ( ١٥٧٠و ١٥٦٨جلستيها  
، ٢٠١٠ أكتوبر/ين األول تشر ١ املعقودة يف    ١٥٨٣، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

 .ةاملالحظات اخلتامية التالي

 مقدمة  -ألف   

ردود اخلطيـة   ـع وبال ـر الدوري الراب  ـترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقري       -٢
ن تقـديرها   ـوتعرب ع  .(CRC/C/NIC/Q/4/Add.1)ة  على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجن     
لوضع األطفال   أفضل   اًفهمأتاح  الذي  واإلجيايب  املفتوح  حلضور وفد رفيع املستوى وللحوار      

 .فيف الدولة الطر

قـرأ مقترنـة   وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظـات اخلتاميـة ينبغـي أن تُ           -٣
 للدولـة   ني األولي ين على التقرير  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١دة يف   ـباملالحظات اخلتامية املعتم  

ختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف          الطرف مبوجب الربوتوكول اال   
يف  ردين، الـوا  املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة         

  .يل، على التواCRC/C/OPAC/NIC/CO/1ة الوثيقو CRC/C/OPSC/NIC/CO/1 تنيالوثيق
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 قدم الذي أحرزته الدولة الطرفتدابري املتابعة والت  - باء  

ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف الفترة املشمولة بالتقرير،              -٤
 :مبا يف ذلك اعتماد تدابري تشريعية هبدف تنفيذ االتفاقية، مثل ما يلي

  ؛)٢٠٠٩(قانون اإلطاري بشأن احلق يف الغذاء ال  )أ(  
ن واحلـصول علـى الـسكن       ـء املـساك  ع بنا ـاص لتشجي اخلقانون  ال  )ب(  

 ؛)٢٠٠٩(االجتماعي 

 ؛)٢٠٠٨(قانون املساواة يف احلقوق والفرص   )ج(  

 ؛)٢٠٠٨(قانون محاية حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني مبرض عقلي   )د(  

 ؛)٢٠٠٨(قانون العقوبات   )ه(  

 ؛)٢٠٠٧( ةاملسؤولاألمومة واملسؤولة األبوة قانون   )و(  

  ).٢٠٠٦( العام قانون التعليم  )ز(  
 :ما يلي على ترحب اللجنة كذلك بتصديق نيكاراغواو  -٥

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛  )أ(  

 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛  )ب(  

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              )ج(  
 والسياسية؛

 ؛اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  )د(  

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية     ١٦٩ة رقم   ـة العمل الدولي  ـمنظماتفاقية    )ه(  
 .ةيف البلدان املستقل

  والتوصياتالرئيسية القلق جماالت   - يمج  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات الصادرة مسبقاً عن اللجنة    
تقرير ال النظر يف    عند والتوصيات املقدمة    الشواغل  خمتلف الحظ اللجنة مع القلق أن    ت  -٦

مل  ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلول ٢١املؤرخ   (CRC/C/15/Add.265)لدولة الطرف   الدوري الثالث ل  
 .دواعي القلق تتكرر يف هذه الوثيقةات وتلك التوصي أن الحظوت. مبا فيه الكفايةيتم حبثها 
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حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لتناول التوصـيات              -٧
فيـه   مبا   ايتم تنفيذه  مل   واليتالدوري الثالث    التقرير   علىيف املالحظات اخلتامية    الواردة  

، الوطنية، والتنـسيق  لعمل  الكفاية، مبا يف ذلك تلك املتصلة بتنفيذ التشريعات، وخطة ا         
 وتسجيل املواليد، والعقاب البدين، وإساءة معاملة األطفال        ، وسن الزواج  ،البياناتمجع  و

، وتوفري املتابعة املالئمة للتوصيات الواردة يف هذه املالحظـات         اتوإمهاهلم، ومحل املراهق  
 . التقرير الدوري الرابععلىاخلتامية 

  التشريعات    
بذهلا الدولة الطرف من أجل تعزيز اإلطار الدسـتوري         تجلهود اليت   الحظ اللجنة ا  ت  -٨

 التـشريعات  عدم تنفيذ والقانوين واملعياري املتصل بتنفيذ االتفاقية، لكنها تشعر بالقلق إزاء          
 مل ُيمـنح،    ١٩٩٨قانون األطفال واملراهقني لعام     إذ إن   وتشعر بقلق خاص    . على حنو كاف  

فتقـر إىل املـوارد املؤسـسية       أنه ي األولوية املطلوبة و  نفيذ،  من دخوله حيز الت   اً   عام ١٢بعد  
 .لمن أجل التنفيذ الكامالالزمة والبشرية والتقنية واملالية 

يشكل قانون األطفال واملراهقني    يظل   أن   وصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف     ت  -٩
 األسـرة  قـانون  تشملتكمله تشريعات جديدة وحمددة،       على أن  اإلطار القانوين العام،  

من أجـل   الكافية  البشرية والتقنية واملالية    أن ختصص املوارد    و ،ادهـاجلديد املقرر اعتم  
حقـوق  اليت حتمي   التنفيذ الكامل لقانون األطفال واملراهقني ومجيع القوانني ذات الصلة          

 .ا وتعززهاألطفال

  التنسيق    
ألطفـال  ل تنيالـشامل ة  واحلماياجمللس الوطين للرعاية    ألن  للجنة عن أسفها    تعرب ا   -١٠

ـ  قانون األطفال واملراهقني على املستوى الرئاسي     الذي أنشئ مبوجب    واملراهقني،    ةشاركمب
سـلطته  فقد  تنسيق السياسات املتعلقة بالطفل،     باً  معنيكان يف السابق    والذي  اجملتمع املدين،   

 مما ،لطفولة، وهو اآلن حتت إشراف وزارة األسرة واملراهقة وا)٢٠٠٨(٢٩٠القانون  مبوجب
كذلك ألن  القلق  ويساورها  . مع اجملتمع املدين  التنسيق  التنسيق الشامل، مبا يف ذلك      على  يؤثر  
، مبا يف ذلك     االجتماعية ةبات يضطلع بالتنسيق العام للسياس     ةاالجتماعيعاية   للر  وطنياً نظاماً

، وليس  عموماً طفالاألتعزيز ومحاية حقوق     فإن عملية    املتعلقة باألطفال، وبالتايل  السياسات  
 .ت صفيت التحديد والشفافيةاملعرضني للخطر، فقدحقوق األطفال فقط 

لمجلس  ل ة والتنسيق القيادمهام  تعزيز  يف  أن تنظر   بالدولة الطرف   وصي اللجنة   ت  -١١
على النحو املنصوص عليه يف قانون  ألطفال واملراهقنيل تنيالشاملواحلماية الوطين للرعاية 
وزارة األسـرة    أدوار وأنشطة كل من   ،  يف هذا الصدد  أن تبسِّط،   قني، و األطفال واملراه 

 ودقيـق لرعاية االجتماعية لضمان وجود نظام شامل       الوطين ل نظام   وال واملراهقة والطفولة 
 . ومحايتهاتعزيز حقوق الطفلل
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بلدية أنشأت   ١٥٣بلدية من أصل     ١٠٠أكثر من   أن  رتياح  مع اال الحظ اللجنة   وت  -١٢
االضـطالع  شاركة اجملتمع املدين واألطفال، من أجل مب عنية باألطفال واملراهقنيمة بلدياً جلان

. حبقوق الطفل على املستوى احمللـي  لربامج املتعلقةلالتنسيق بالدور القيادي وتقدمي خدمات 
عـدم  مقيد بـسبب     الفعلي   ل هذه اللجان  ن عم ألتشعر بالقلق   اللجنة  ومع ذلك، ال تزال     
 .وعدم كفاية املواردرمته بالوضوح يف النظام 

ألطفـال  ُتعـىن با  جلنة بلديـة    تأسيس  ث اللجنة الدولة الطرف على ضمان       حت  -١٣
 باملوارد البشرية والتقنية واملاليـة       هذه اللجان  تزويدعلى  واملراهقني يف مجيع البلديات و    

  .يألطفال على املستوى احمللاقيادة وتنسيق برامج الوضوح يف لضمان الالزمة 

 العمل الوطنيةخطة     

خطة وطنية للتنمية البشرية، لكنها     اً  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أطلقت مؤخر        -١٤
وغايـات  اً  ما إذا كانت هذه اخلطة تشمل أهـداف       أي معلومات ع  عدم وجود   لتشعر بالقلق   

مبا يتفق مع قانون    وعن كيفية تضمني هذه األهداف والغايات يف اخلطة         قوق الطفل   تتعلق حب 
 اليت  )٢٠١١-٢٠٠٢( ألطفال واملراهقني ا  من أجل  ال واملراهقني وخطة العمل الوطنية    األطف

ه اسُتعيض عن خطة العمل الوطنية، علـى مـا          أناً  تالحظ اللجنة مع القلق أيض    و. مت إقرارها 
واستراتيجية آمور للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة اللـذين وضـعتهما           ر  آموربنامج  ب يبدو،

، على الرغم   شكل متواز وقامت بتنسيقهما وزارة األسرة واملراهقة والطفولة       بالدولة الطرف   
تشكل هذه التطورات  إذ إن   وتشعر اللجنة بالقلق    . اصةاخلماية  احلا على   تركيزمهحمدودية  من  
، على النحو املنصوص عليه يف       ومحايتها بشكل كامل   تعزيز حقوق الطفل  فيما يتعلق ب  اً  تراجع

 . هقنيقانون األطفال واملرا

خطة العمل الوطنيـة مـن      إدراج  توصي اللجنة بشدِّة بأن تكفل الدولة الطرف          -١٥
ها  ختطيط جهودوصريح، يف    ، بشكل واضح  )٢٠١١-٢٠٠٢(أجل األطفال واملراهقني    

 الستفادة من توصي اللجنة بأن يتم ا    و. ، مبا يف ذلك اخلطة الوطنية للتنمية البشرية       الشامل
وضع خطة عمل يف طة العمل الوطنية من أجل األطفال واملراهقني   التقييم احلايل اجلاري خل   

. دمج بشكل كامل يف إطار ختطيط التنميـة الوطنيـة         ألطفال تُ من أجل ا  شاملة جديدة   
مع مراعاة مجيع أحكام االتفاقية     ووتوصي كذلك بأن يتم ذلك بالتعاون مع اجملتمع املدين          

  .هباوالربوتوكولني االختياريني امللحقني 

  الرصد املستقل    
املدعي ومكتب  ن  مظامل حقوق اإلنسا  لديوان  املشاركة النشطة   بترحب اللجنة   بينما    -١٦

والتحقيـق يف   حقوق الطفل   األطفال واملراهقني يف تعزيز ومحاية      محاية  اخلاص املسؤول عن    
 رية تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املـوارد البـش         ا، فإهن اليت ُترتكب يف هذا اجملال    نتهاكات  اال
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تعيني املدعني  يف  غري املربر    للتأخريكما تشعر بالقلق    . والتقنية واملالية املتاحة هلذا العمل اهلام     
 .املعنيني اخلاصني

املزيد من املوارد البـشرية والتقنيـة       ختصص  صي اللجنة الدولة الطرف بأن      تو  -١٧
ـ  األطفال واملراهقني محاية  املدعي اخلاص املسؤول عن     واملالية ملكتب    ضمان املمارسـة   ل
ضمان وتوصي كذلك ب  .  والدفاع عنها  مراقبة حقوق األطفال واملراهقني   يف  الكاملة ملهمته   

توصي اللجنـة الدولـة     و. وتفعيل دوره  يف تعيني أمني املظامل حلقوق اإلنسان        يةاالستقالل
 بشأن دور املؤسـسات الوطنيـة       )٢٠٠٢(٢الطرف بأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم        

 .االطفل ومحايتهحقوق حلقوق اإلنسان يف تعزيز  املستقلة

  ختصيص املوارد    
زيادة اإلنفاق على الصحة والتعليم على مدى السنوات املاضية،         بترحب اللجنة   بينما    -١٨

للسياسات اً  عموم تشعر بالقلق لعدم كفاية املوارد املتاحة         فإهنا وال سيما من املوارد الوطنية،    
كـذلك إزاء   وتشعر اللجنة بـالقلق     . لألطفااملتعلقة با ددة  احملمج  رباالطط و اخلاالجتماعية و 

لدعم امليزانية وبرامج حمددة    املقدمة  املوارد املالية، مبا يف ذلك التربعات       إمكانية تواصل تراجع    
   .األزمة املالية واخنفاض قاعدة اإليرادات العامةبسبب من التعاون الدويل، 

إعداد خطة عمـل    ميزنة شاملة تتماشى مع     جراء  إبوصي اللجنة الدولة الطرف     ت  -١٩
مع املراعـاة   أعاله،  ١٥ألطفال، على النحو املوصى به يف الفقرة        من أجل ا  وطنية شاملة   

والتعليم والتغذيـة والرعايـة االجتماعيـة،        الصحةللسياسات القائمة يف جماالت      ةالتام
السياسات والربامج مـن     هذه   حتياجاتالاصة وغريها من الربامج و    اخلماية  ولربامج احل 

تلبية معايري الشفافية والتـوازن يف خمصـصات        كذلك ب توصي الدولة الطرف    و. امليزانية
 .امليزانية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتعاون الدويل

وبالتحديد، ومتاشياً مع توصيات اللجنة اليت أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته              -٢٠
 فإن اللجنة تشجع   ،)٢٠٠٧" ( مسؤولية الدول  -طفل  املوارد املخصصة حلقوق ال   "بشأن  

  :الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي
 زيادة مستوى االستثمار االجتماعي من أجل تعزيـز حقـوق الطفـل             )أ(  
، وضـمان التوسـع     االستثمار يف وزارة األسرة واملراهقة والطفولة     ك  ، مبا يف ذل   ومحايتها

ـ  احملرومة  والفئات  ملناطق  ايف االستثمار ليشمل    والتوزيع العادل    ني اجلنـسني   واملساواة ب
  ومعاجلة الفوارق العرقية، وغريها؛

على حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ          هنج قائم اتباع    )ب(  
نظام لتعقب مسار املوارد املخصصة لألطفال واستخدامها يف كل امليزانية، ومبـا ُيـربز              

  الرصد والتقييم؛ويتيح لألطفال االستثمار املخصص دور بوضوح 
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 ،ذ توصية األمم املتحدة بوضع نظام إلعداد امليزانية حبسب النتـائج          يتنف  )ج(  
مىت أمكن ذلك، من أجل رصد وتقييم فعالية ختصيص املوارد، وكذلك، إن لزم األمـر،               

  التماس التعاون الدويل يف هذا اخلصوص؛
حالـة  زانيات االجتماعية من أي     محاية امليزانية املخصصة لألطفال واملي      )د(  

غريها  عدم استقرار داخلي أو خارجي، مثل األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية أو          
  من حاالت الطوارئ، من أجل احلفاظ على استدامة االستثمارات؛

الـيت قـد    األوضاع  حتديد اخلطوط االستراتيجية للميزانية بالنسبة إىل         )ه(  
 يف املنطقـتني     خـصوصاً  -  مثل تسجيل املواليـد    ،اعية إجيابية تتطلب اختاذ تدابري اجتم   

املنطقة الشمالية للمحيط األطلـسي  (املتمتعتني باحلكم الذايت على ساحل البحر الكارييب      
 وسوء  ،)املتمتعة باحلكم الذايت واملنطقة اجلنوبية للمحيط األطلسي املتمتعة باحلكم الذايت         

ن من الرعاية األبويـة،     و واألطفال احملروم   والنساء، التغذية املزمن، والعنف ضد األطفال    
  ؛وأطفال الشعوب األصلية واملهاجرين، وما إىل ذلك

انفتـاح  بالبلدية والوطنيـة  لسلطات من جانب ا ضمان املساءلة الفعلية      )و(  
 يف وضع امليزانيـات     ة واألطفال ـة اجملتمعات احمللي  ـح مشارك ـ، على حنو يتي   وشفافية
  ؛قتضاء، حسب االهاورصد

) اليونيسيف(التماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة           )ز(  
  ، ة التحالف من أجـل االسـتثمار      ـة يف جمموع  ـة املدرج ـوغريها من املنظمات الدولي   

 .ءحسب االقتضا

  مجع البيانات    
نظـام  ترحب اللجنة باخلطة اخلمسية لتحديث املعهد الوطين ملعلومات التنميـة وال            -٢١

نظـام املعلومـات    تطبيـق   عملية تصميم و  على وجه اخلصوص ب   وتشيد  . الوطيناإلحصائي  
األطفال واملراهقني وإنشاء نظام ملؤشرات حقوق الطفل بالتعاون الوثيـق          املتعلق ب اإلحصائية  

املعلومات اإلحصائية املتعلقـة    تبعية نظام   اللجنة قلقة إزاء     إال أن    .مع مجيع املؤسسات املعنية   
مـن النظـام    اً   لوزارة األسرة واملراهقة والطفولة أنه ال يـشكل جـزء          طفال واملراهقني باأل

أن البيانات املتعلقة باألطفال    من  اللجنة بالقلق   ، تشعر   وعالوة على ذلك  . الوطيناإلحصائي  
ما يكفي من املوارد املالية والبـشرية  من عدم ختصيص املعرضني للخطر ال تزال غري متوفرة و     

 .ل بشكل كاماملنظا لعمل

ه مبا  لوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ النظام اإلحصائي الوطين وتعدِّ          ت  -٢٢
ختصص أن  ، و األطفال واملراهقني حقوق  عن   ةالوطنياإلحصائية   نظام املعلومات    يتواءم مع 

 ينـتج هـذا النظـام      أن    الكافية له، عالوة على ضمان     املوارد البشرية والتقنية واملالية   
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تنفيذ حقوق الطفل، مع إيالء اهتمـام خـاص         يتعلق ب  لومات إحصائية شاملة وحتليالً   مع
 .يالبلدألطفال املعرضني للخطر على الصعيدين الوطين وحلقوق ا

   االتفاقية والتوعية هبا نشر    
حقوق الطفل لألطفال واملعلمني من     تعليم  بينما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة لتوفري         -٢٣

تـشعر بـالقلق إزاء   فإهنـا  لطفل يف مناهج التعليم االبتدائي، ل حقوق اإلنسان  خالل إدراج 
 .عموماً مستوى الوعي باالتفاقية بني األطفال أنفسهم واجلمهور اخنفاض

إىل جنب مع اجملتمـع     اً  توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها، جنب         -٢٤
ـ االتفاقيـة و  بواملـراهقني   السكان واألطفال   نطاق معرفة عامة    املدين، لتوسيع    القوانني ب
وينبغـي  . قرت على أساس االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية       ضعت وأُ الوطنية اليت وُ  

املنطقتني املتمتعتني باحلكم الذايت على ساحل البحر الكـارييب      التركيز بشكل خاص على     
 اجلنوبية للمحـيط    ةـاملنطقة الشمالية للمحيط األطلسي املتمتعة باحلكم الذايت واملنطق       (

   ).األطلسي املتمتعة باحلكم الذايت
العامـة  عـالم    اإل طوسائاحترام  توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف          -٢٥

االتفاقية والربوتوكولني  نشر  دعم  أن ت كرامة الطفل، و  اً  خصوصقوق الطفل،   واخلاصة حل 
توصـي  و. يف براجمها اءهم  آرواألطفال  وجهات نظر   أن تدرج   ، و ااالختياريني امللحقني هب  

علـى وضـع مـدونات    اإلعالم وسائط الطرف قطاع  الدولةبأن تشجع اللجنة كذلك 
 .على وجه اخلصوص قوق الطفل حبمهنية فيما يتعلقأخالقية 

  التدريب    
مستوى الوعي باالتفاقية بني املهنيني العـاملني       اخنفاض  إزاء  عن قلقها   اللجنة  عرب  ت  -٢٦

 .جلهمألمع األطفال و

وصي اللجنة بتعزيز التدريب بصورة وافية ومنهجية بني مجيع الفئـات املهنيـة             ت  -٢٧
العاملة من أجل األطفال ومعهم، ال سيما املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون واملعلمـون             

،  من أصل أفريقي   ينلمنحدرللسكان األصليني و   املعلمون يف اجملتمعات احمللية ل     مبن فيهم (
 ون،االجتماعيواألخصائيون  ن،  ون الصحي ووالعامل) الريفية والنائية طق  واملعلمون يف املنا  

 .ن يف مجيع أشكال الرعاية البديلةون العاملواملوظفو

 التعاون مع اجملتمع املدين    

طويل للتعاون بني الدولة الطـرف  منذ وقت اً متبعاً تشعر اللجنة بالقلق من أن تقليد     -٢٨
، يف اآلونة األخرية  اً   حمدود  والدولية غري احلكومية أصبح    وشبكة واسعة من املنظمات الوطنية    

 .ألطفال واملراهقنيل تنيالشاملواحلماية اجمللس الوطين للرعاية  إضعاف منها مجلة أموربسبب 
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منـاخ  إرساء  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلعادة             -٢٩
لمنحدرين للسكان األصليني و   ل شراك اجملتمعات احمللية   وإ ،الثقة والتعاون مع اجملتمع املدين    

الـسياسات واخلطـط    وضـع   من أصل أفريقي، واجملتمع املدين ومنظمات األطفال يف         
 .ها وتقييمها ورصدهاوتنفيذ والربامج املتصلة حبقوق الطفل

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
مال لتمويل مشاريع عامـة     بتعاون الدولة الطرف مع قطاع األع     اً  يط اللجنة علم  حت  -٣٠

وتشعر اللجنة بالقلق مـن عـدم وجـود         . أثناء احلوار وهو األمر الذي مت توضيحه      حمددة،  
عمليـات  البتأثري أنشطة التعدين والصناعات الزراعية وغريها مـن         تتصل  سياسات أو لوائح    

 .سالمة األطفال، ومستوى املعيشة وممارسة احلقوقالنطاق على واسعة ال

مالئمـة فيمـا    لوائح   سياسات و  ادللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتم     وصي ا ت  -٣١
خاصة أو مملوكـة    شركات  سواء كانت   (الشركات التجارية   إىل أن حتمي    يتعلق باحلاجة   

ويف . بروح من املسؤولية االجتماعية والبيئيةتعمل أن ، و  وحتترمها حقوق األطفال ) للدولة
الـيت  ضمان التنسيق بني إدارات الدولة      لى  عهذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف       

 ، واالبتكار ،العملب و ،ذات الصلة باالستثمار والتجارة   الوكاالت  قضايا األطفال و  تتناول  
وعالوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى     .  والبيئة وغريها  ،والتكنولوجيا

ستثمار وغريهـا   دراسة اعتماد بنود بشأن حقوق الطفل عند التفاوض على معاهدات اال          
 .من اتفاقات االستثمارات األجنبية مع الشركات متعددة اجلنسيات واحلكومات األجنبية

  التعاون الدويل    
على ودعم الربامج   دعم امليزانية   تالحظ اللجنة مع القلق أن التعاون الدويل من أجل            -٣٢

ة علـى التعـاون     الدولة الطرف بدرجة كبري   اعتماد  ، وأن   يف حالة تراجع  كون  يقد  السواء  
 .ى الفضل الطفلحلامصقد ال يكون يف  الدويل

حتقيـق التـوازن والـشفافية يف       إىل  تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي         -٣٣
زيادة املوارد املالية والتقنية    مع السعي إىل    امليزانية من املصادر احمللية والدولية،      اعتمادات  

 .ء على السواالتعاون الدويلعرب ولتنفيذ االتفاقية من اإليرادات احمللية 

 ) من االتفاقية١املادة (عريف الطفل ت  -٢  

غـري متـساوية     و دنيااً  الدولة الطرف حتدد سن   من أن   القلق  اللجنة تشعر ب  زال  تال    -٣٤
  ).وافقة الوالدينمب سنة للفتيات، ١٤و للفتيان سنة ١٥(لزواج ل

أن مشروع قـانون األسـرة، و     الدولة الطرف   تعتمد  كرر اللجنة توصيتها بأن     ت  -٣٥
 .لفتيات والفتياندنيا لزواج ااً تضمن حتديد سن الثامنة عشرة سن



CRC/C/NIC/CO/4 

9 GE.10-45834 

 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

 عدم التمييز    

اإلجراءات التشريعية اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان املـساواة يف          بترحب اللجنة     -٣٦
فريوس نقص املناعة   واملصابني ب ،  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ماسي الاحلقوق بني الناس،    

كما ترحب بإنشاء مكتب    . املنحدرين من أصل أفريقي    و نياإليدز والسكان األصلي  /البشرية
بإنـشاء  ، و العرقيـة احمللية  حقوق السكان األصليني واجملتمعات     املدعي اخلاص املسؤول عن     

عـن    ، فـضالً  م الذايت على ساحل البحر الكارييب     املنطقة املتمتعة باحلك  يف  له  مكتب حملي   
ومع ذلك، فإن اللجنة تـشاطر جلنـة        . لتنوع اجلنسي املدعي اخلاص املسؤول عن ا    مكتب  

القـضاء  اللجنة املعنية ب، و)١٢، الفقرة CERD/C/NIC/CO/14(ي القضاء على التمييز العنصر   
أن الشعوب األصلية   ما من   قلقه) ٣١، الفقرة   (CEDAW/C/NIC/CO/6ة  على التمييز ضد املرأ   

والشعوب املنحدرة من أصل أفريقي، وكذلك النساء والفتيات واألطفال يف املناطق الريفيـة             
 .يعانون حىت اآلن من متييز فعليوالنائية 

املواقـف  ث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهـود املبذولـة ملكافحـة             حت  -٣٧
طفـال  األ، مبا يف ذلـك ضـد         جنساين والسلوكيات العنصرية واليت تنطوي على حتيز     

املنـاطق الريفيـة أو     ، ومن   املنحدرين من أصل أفريقي    من الشعوب األصلية و    راهقنياملو
عالياً يف سلم أولوياهتا    تضع  بأن  الدولة الطرف   ي  كما توص . عاقاتمن ذوي اإل  النائية، و 

ـ   طرق منها   من خالل    والقضاء عليه    منع التمييز العامة   . ام التعلـيم  وسائل اإلعالم ونظ
انتباه الدولة الطرف إىل املبادئ الواردة يف اإلعالن وبرنامج العمـل           اً  توجه اللجنة أيض  و

يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة          ٢٠٠١عام   يناملعتمد
عن الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدت يف مؤمتر         األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً      

 .٢٠٠٩لعام  ديرباننتائج  تعراضاس

 الفضلى لطفلامصاحل     

مراعـاة   من قانون األطفال واملراهقني، ينبغـي        ٩للمادة  اً  تالحظ اللجنة أنه، وفق     -٣٨
مبدأ مـصاحل   من أن   بالقلق  اللجنة  ومع ذلك، تشعر    . كمبدأ أساسي الفضلى  لطفل  امصاحل  
أنه غـري  ، وجيداًاً  فهمواإلدارية ئيةاألسر أو سلطات الدولة القضاال تفهمه الفضلى الطفل 
 .على الدوام يف املمارسة العمليةمطبق 

املبدأ العام  توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لضمان إدماج            -٣٩
 يف مجيـع األحكـام القانونيـة والقـضائية          الواجبنحو  العلى  ملصاحل الطفل الفضلى    

 .لعلى األطفاتؤثر مج واملشاريع اليت  عن الربااإلدارية، فضالًوالقرارات 
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  احلق يف احلياة والبقاء والتنمية    
 املعـين بوضـع   رحب اللجنة بقرار الدولة الطرف املشاركة يف املشروع اإلقليمي          ت  -٤٠

واهلـادف إىل   مصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة،        ينفذه   الطفل، الذي    نماءلمؤشرات  
،  املتدهورةفال يف البيئات االجتماعية واالقتصاديةاألطصغار  وأبعاد مشكلة حجماستكشاف 

دعـم  وتوصي بأن تضع الدولة الطرف سياسات تستهدف ة، ـوال سيما يف املناطق الريفي    
ـ  األطفال لصغار الشاملالنماء   ة بغيـة  ، وال سيما األطفال يف البيئات االجتماعية احملروم

  .زيادة فرص منائهم

   يف أن ُتسمع آراؤهحق الطفل    
األطفـال واملـراهقني يف أن   ق تثين اللجنة على اإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق حب    -٤١
هـذه  الحظ أن ت هامن خالل املدارس واجملالس البلدية، على سبيل املثال، لكن      آراؤهم  سمع  ُت

"  املباشرة الدميقراطية"جديدة من     ، وأن أشكاالً  ال تعاجل املوضوع مبا يكفي من العمق      اجلهود  
 .، على ما يبـدو    الكبارهي أشكال سلطوية تتمحور حول      ) املشاركة الشعبية  اوينل دو مث(

داخـل  االعتبار الواجـب    باً  دائمحتظى  أن آراء األطفال ال     من  اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   
 .اإلجراءات القضائية واإلدارية يفاألسرة و

األطفـال  وصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان إعطـاء آراء            ت  -٤٢
 مـن ال مربر لـه    االعتبار الواجب يف األسرة واملدارس واجملتمعات احمللية، من دون تأثري           

اإلجراءات القضائية   يفعلى النحو الواجب يف األسرة و     ضمان االستماع إليهم    الكبار، و 
الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها  ويف هذا. واإلدارية اليت تؤثر عليهم

 .االستماع إليهق الطفل يف ملتعلق حب ا(CRC/C/GC/12) ١٢ لعام رقما

سـن  لألطفـال بـني     الذي يسمح   الدستوري   اإلجراءينما تثين اللجنة على     وب  -٤٣
تأمني الدعم  تشجع الدولة الطرف على     فإهنا  التصويت،  السادسة عشرة والثامنة عشرة ب    

 توعيةحقوق اإلنسان لضمان    طنية و التربية الو التثقيف يف جمال     عن طريق    اإلجراءلذلك  
األطفال مبكراً بأن احلقوق متارس باستقاللية ومسؤولية، باعتبارها جزءاً من املواطنة، وأال       

م النتـائج   وتوصي الدولة الطرف بأن تقيِّ    . مارسة نفوذ غري مربر   يسمح ذلك اإلجراء مب   
   .بطريقة مستقلة

 )من االتفاقية) أ(٣٧و ١٧-١٣و ٨و ٧واد امل(املدنية احلقوق واحلريات   -٤  

 هويةمحل  واحلق يف عند الوالدةتسجيل ال    

املنظمـات غـري    اليت تبذهلا    كبريةالهود  اجلالوطنية و باهتمام اخلطة   تالحظ اللجنة    -٤٤
الوطنية للحد مـن    طة  اخل(، للحد من عدد األطفال غري املسجلني         وجهات أخرى  احلكومية

 وتالحظ.  يف املائة حىت اآلن٢٠بنسبة خفض ا أدى إىل مم) عدم تسجيل املواليد يف نيكاراغوا
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جراء اختبـارات  بإالذي يسمح تني املسؤولواألمومة اجلهود األخرى، مثل قانون األبوة   اً  أيض
ما زالوا  اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين         تشعر  ومع ذلك،   . احلمض النووي 
أطفال الشعوب  ، وال سيما    ) يف املائة  ٤٠حوايل  (د  شهادات ميال مل تصدر هلم    غري مسجلني و  

 .ن من أصل أفريقيواملنحدراألصلية واألطفال 

 :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  -٤٥

 املوارد  وختصيصلسجل املدين   اجلديد ل قانون  على ال املوافقة دون تأخري      )أ(  
علـى الـصعيدين    حتديث جهاز التسجيل احلايل     ن  ـملتمكن  لالالزمة لتطبيقه، وذلك    

 البلدي واملركزي؛

الصحة والتعليم  السجل املدين وموظفي    موظفي  إعطاء األولوية لتدريب      )ب(  
املنطقتني املتمتعتني باحلكم الذايت على ساحل البحر الفجوة بسرعة، وال سيما يف   على سد   
جلنوبيـة  املنطقة الشمالية للمحيط األطلسي املتمتعة باحلكم الذايت واملنطقـة ا         (الكارييب  

  ؛)للمحيط األطلسي املتمتعة باحلكم الذايت
وتشجيع حمتوى القانون اجلديد    لنشر  ومحالت توعية   ربامج  االضطالع ب   )ج(  

 .ع على نطاق واستسجيل املواليد كممارسة روتينية

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينةأو العقوبة التعذيب واملعاملة     

ينصان على عدم جواز    تور وقانون األطفال واملراهقني     أن الدس اللجنة   بينما تالحظ   -٤٦
القاسية أو الالإنـسانية أو     أو العقوبة   للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة       األطفال   تعريض
يف تحقيـق   التشعر بالقلق إزاء تقارير عن معاملة الشرطة املهينة لألطفال وعدم           فإهنا  املهينة،  

 .كبيهاعدم توجيه هتم ملرتأو هذه املمارسات 

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري مناسبة ملكافحة التعذيب واملعاملـة             -٤٧
برامج تدريب منهجية موجهة إىل مجيع      وضع  املهينة، مبا يف ذلك     أو  الالإنسانية  أو  القاسية  

بشأن منـع التعـذيب    أفراد الشرطة،   خصوصاًاملهنيني العاملني مع األطفال أو ألجلهم،       
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف أيـضاً       . شكال سوء املعاملة واحلماية منهما    وغريه من أ  

معاملتهم، واختاذ مجيع التـدابري الالزمـة       إساءة  بالتحقيق يف ادعاءات تعذيب األطفال و     
  .  إىل العدالة اجلناةلتقدمي

 البدينعقاب ال    

بـات العقـاب    من قانون العقو١٥٥املادة حتظر يف حني بالغ إذ  تشعر اللجنة بقلق      -٤٨
التطبيـق غـري    إزاء  اً  تشعر بالقلق أيض  و ."تأدييبلإلصالح ال "استثناء  ، فإهنا تبقي على     البدين

  .سيف املدارلبدين دارية اليت حتظر العقاب اللوائح اإلالكايف 
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 من قانون العقوبـات     ١٥٥ الدولة الطرف املادة     بشدة بأن تعدل  وصي اللجنة   ت  -٤٩
مؤسـسات  يف  األسرة و داخل   -البدين  اب  كال العق مجيع أش أن  صراحة على   كي تنص   

وعـالوة  . شكل جرمية ت - ةالقضائيالبيئات  الرعاية البديلة، واملدرسة، واإلدارة العامة و     
ضمان تطبيق قانون التعليم واللوائح اإلدارية  على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على

وضمان املعاقبة الـشديدة    ،  لتشاركيمثل االنضباط اإلجيايب وا   بديلة  باألساليب ال املتعلقة  
الشرطة والقضاء، توصـي اللجنـة      بفيما يتعلق   و.  اللوائح بتلكللمخلني هبذا القانون و   

 مملنع العقاب البدين لألطفال واملراهقني أثنـاء احتجـازه        إنفاذها  املعايري املناسبة و  بوضع  
 .ة، وفرض عقوبة صارمة عليهلدى الشرطة، وخالل اإلجراءات القضائي

 متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    

، توصي  )A/61/299(اإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال            -٥٠
لـواردة يف   ة لتنفيذ التوصيات ا   ـع التدابري الالزم  ـاللجنة بأن تّتخذ الدولة الطرف مجي     

 اإلقليمية، الـيت ُعقـدت يف       ةشاورنتائج وتوصيات امل  مع مراعاة   ،  تقرير اخلبري املستقلّ  
 عن ممارسة العنـف  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١مايو و/ أيار٣٠ الفترة من بوينس آيرس، يف  

وعلى وجه اخلصوص، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً . ضد األطفال
 :للتوصيات التالية

 مبا يف ذلك مجيع ،البيئاتحظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيع   )أ(  
  أشكال العقوبة البدنية؛

إعطاء األولوية للوقاية من خالل معاجلة األسباب الكامنـة وختـصيص             )ب(  
  موارد كافية ملعاجلة عوامل اخلطر ومنع العنف قبل وقوعه؛

مـن خـالل     تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم          )ج(  
  التدريب؛ويم لتعلالربامج املنهجية لاالستثمار يف 

  ؛معاجلة البعد اجلنساين للعنف ضد األطفال  )د(  
تراعي  دماج االجتماعي اإلإعادة  وميسَّرة وشاملة للتأهيل    خدمات  توفري    )ه(  

 .احتياجات الطفل

يف ث اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه التوصيات كـأداة للعمـل،             حت  -٥١
 األطفال، لضمان محاية مجيع األطفـال مـن   الشراكة مع اجملتمع املدين، ال سيما مبشاركة    

وحمددة أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي ولكسب الزخم إلجراءات ملموسة     كافة  
كمـا   .مـا عند االقتضاء، تكفل منع مثل هذا العنف وتلك اإلساءة والتصدِّي هل          زمنياً،  

ملمثل اخلـاص   من ا يف هذا الصدد    تقترح اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية         
ومنظمـة الـصحة العامليـة       واليونيسيف   لعنف ضد األطفال  اسألة  املعين مب لألمني العام   

 .عن املنظمات غري احلكومية الشريكة والوكاالت األخرى ذات الصلة، فضالً
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ـ      -٥            ،١٨ مـن املـادة      ٢ و ١ والفقرتـان    ٥،  املـادة (ة  ـالبيئة األسرية والرعاية البديل
 مـن   ٣٩  واملـادة  ٢٧ من املـادة     ٤ والفقرة   ٢٥ واملادة   ٢١-١٩ و ١١-٩واملواد  
  )االتفاقية

 البيئة األسرية    

الدعم املقدَّم لألسر اليت لديها     وعدم استمرارية   بالقلق إزاء عدم كفاية     اللجنة  تشعر    -٥٢
ذوي إعاقـة    واألسر اليت ترعى أطفاالً      ، جراء الفقر  ةأطفال وال سيما األسر اليت تواجه أزم      

نقـص  مـن   يساور اللجنة القلق كـذلك      يف هذا السياق،    و. املعيشية وحيدة الوالد  ر  واألس
 فضالً عن نقص املوظفني الفنيني املدربني       الوالدينألسر وبرامج تثقيف    ل ريةشاالستدمات ا اخل

وترحب اللجنة بإنشاء حماكم لألسرة، لكنها ال تزال        . على حتديد املشاكل األسرية ومعاجلتها    
يف سيما  ، وال    الكافية املوارد املالية والتقنية  بأو  مل ُيزوَّد بعد باملعارف     ن النظام   تشعر بالقلق أل  

لعدم كفاية حمـاكم    اً  أنه نظر بالقلق من   وتشعر اللجنة   . املناطق الواقعة خارج مدينة ماناغوا    
اإلجراءات يف  بدء  الني، يتمتع موظفو السجالت بصالحية      املتخصصوالقضاة  األسرة  شؤون  

 .ددةاحملصالحيات الإىل يفتقرون يف الغالب   مدنيونقضاةلقضايا يتوىل او

 :مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٥٣

 بالتشاور الكامـل مـع      ، على وجه االستعجال،   قانون األسرة اعتماد    )أ(  
 مجيـع علـى  الدعم لتوسيع وتعزيز نظام حمكمة األسـرة  التماس م و ياجملتمع املدين، وتقي  

  األراضي الوطنية، حسب االقتضاء؛
ألسر وتثقيف الوالـدين،    لمبا يوفر املشورة    اخلدمات االجتماعية   تدعم    )ب(  

ن، واالجتماعيواألخصائيون  وتدريب مجيع املهنيني العاملني مع األطفال، مبن فيهم القضاة          
   اجلنس؛لنوعاملراعي وضمان التدريب املستمر 

، ودعم هذه اخلدمات ماديـاً    على األسرة    خدمات جمتمعية تركز     ريتوف  )ج(  
 النشاط، وذلك   يف قلب هذا  املعنية باألطفال واملراهقني    وضمان أن تكون اللجان البلدية      

  ؛وزارة األسرة واملراهقة والطفولة وبرنامج آموربالتنسيق مع 
األكثـر  لفائدة األسـر    قتصادية واالجتماعية   برامج للمساعدة اال    ميتقد  )د(  

 .ة الوالدواألسر وحيد اليت تعيل أطفاالًمثل األسر عرضة للخطر، 

  األسريةاألطفال احملرومون من البيئة     
 إلعـادة إدمـاج     ٢٠٠٧العملية اليت بدأهتا الدولة الطرف يف عام        باللجنة   ترحب  -٥٤

أن العديد من األطفال    من  قلق  ا تشعر بال  أسرهم، لكنه ات يف   ـاملودعني يف مؤسس  األطفال  
أن وزارة األسرة والطفولـة واملراهقـة       من  اً  ويساورها القلق أيض  . ملؤسساتال يزالون يف ا   
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وظائفها لالضطالع بعن هذه العملية تفتقر إىل املوارد التقنية واملالية والبشرية الالزمة  ةاملسؤول
 .وجهأكمل على 

 :ا يليوصي اللجنة الدولة الطرف مبت  -٥٥

األطفال يف املؤسسات، واحلـد     مواصلة سياستها الرامية إىل منع إيداع         )أ(  
األطفـال  هتيئة  ، و تعتمد على التخطيط والرصد   من عدد األطفال يف املؤسسات بطريقة       

  املؤسسية؛لترك الرعاية 
علـى حـاالت    الطـابع    ة الرعاية األسري  طرألمواصلة إعطاء األولوية      )ب(  

 لإليـداع يف    األثـر السليب بتوعية اجلمهور   اإليداع يف مؤسسات، من خالل أمور بينها        
  املؤسسات على مناء الطفل؛

املوارد الالزمة ملمارسة وظائفها    تزويد وزارة األسرة واملراهقة والطفولة ب       )ج(  
  بشكل صحيح؛

 وضـاع األطفـال   ألشـامل    استعراض دوري إلجراء  قيام آلية   كفالة    )د(  
ادئ التوجيهية  من االتفاقية واملب٢٥وء املادة ـ وذلك على ض،الرعاية البديلةاملودعني يف 

ـ        ٦٤/١٤٢ يف القـرار   العامـة    اجلمعيـة يت اعتمـدهتا    للرعاية البديلـة لألطفـال ال
(A/RES/64/142)؛  

 سـوء املعاملـة يف      عنشكاوى  الألطفال لتقدمي   اتوسيع وجتهيز مرافق      )ه(  
 .اجلرائمتطبيق املالحقة القضائية ملرتكيب هذه املؤسسات و

 التبين    

على لتبين  لاألفضلية   الذي يعطي    ٢٠٠٧لعام  ح قانون التبين    إصالب حتيط اللجنة علماً    -٥٦
يف ُيسمح بتبنيهم قـد ُيتركـون       أن األطفال الذين    بالقلق من   تشعر  هنا  إال أ ،  املستوى احمللي 

 .املؤسسات لفترات طويلة

قواعد وأطر زمنية وآليات رصد، وختصيص      وضع  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٥٧
اً وتوصي أيـض  .  إجراءات التبين، وضمان املصاحل الفضلى للطفل      املوارد الالزمة لتبسيط  

ـ   حيظى األطفال بالرعاية،     بأن تكون الفترة االنتقالية قصرية قدر اإلمكان وأن        ذه خالل ه
يف جيد، ولـيس  جاهزة الستقباهلم بشكل حاضنة  يف أسرأن يكون ذلك يفضل و الفترة،

الدولة بأن تصدق   اً  وصي اللجنة أيض  تو.  أطفال تبين لدى آباء مقدمني على      مؤسسات أو 
 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣مايو  /أيار ٢٩املؤرخة   ٣٣الطرف على اتفاقية الهاي رقم      

  .والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان
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  واإلمهالاإليذاء     
األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلـك      إيذاء   إزاء ارتفاع مستوى  بقلق عميق   اللجنة  شعر  ت  -٥٨

من تقارير  ورد  ملا  اً  وفق يف الدولة الطرف،     العنف اجلنساين اء اجلنسي والعنف املرتيل و    االعتد
وتشعر بقلـق خـاص إزاء      . لنساء واألطفال واملراهقني  ا  املختصة بشؤون  إىل مراكز الشرطة  

ن ألوأفراد األسرة، على يد نسي اجلعتداء االارتفاع عدد الفتيات الاليت يتعرضن لالغتصاب و 
الغتصاب وزنا للطفلة اليت حتمل نتيجة ل   إمكانية اإلجهاض، مبا يف ذلك      ألغى  وبات  قانون العق 

ـ تعريف االعتداء اجلنسي يف قانون العقوبـات و       اللجنة ب ترحب  وبينما  . احملارم اإلجراءات ب
فإهنـا  أطفـاهلم،   يعتدون على   اآلباء أو األوصياء الذين     وحماكمة  املعمول هبا حلماية األطفال     

حاالت يف  الوساطة   وباللجوء إىل النظام بعد   اليت تفيد بعدم بدء تطبيق      قارير  تالحظ بقلق الت  
 . اجلسدي واجلنسياإليذاء

العنف املـرتيل    ملنع   الالزمةالدولة الطرف التدابري    بشدة أن تتخذ    توصي اللجنة     -٥٩
 بناء قدرات املهنيني واملوظفني العاملني يف اخلـدمات       لووالعنف اجلنساين وإيذاء األطفال     

  واملدارس والنظام القضائي لضمان الكشف املبكر      ،الرعاية االجتماعية خدمات  الصحية و 
وتشمل هـذه   .  على النحو املناسب   مقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم   و تهم ومحاي عن الضحايا 

 :يلي ما التدابري

محالت التوعية وتقدمي معلومـات وإرشـادات       برامج و تعزيز  مواصلة و   )أ(  
وضـوع  ع إيذاء األطفال مع إيالء اهتمام خـاص مل        ـة من ـء بغي اـواستشارات إىل اآلب  

  إليذاء اجلنسي؛ا
عدم خـضوع   إلغاء مواد قانون العقوبات اليت جترم اإلجهاض، وضمان           )ب(  

   الظروف؛ت أي ظرف من على اإلجهاض حتنأو حصوهللسعيهن الفتيات لعقوبات جنائية 
قوقهم واخلطوات اليت   برنامج وطين لتثقيف األطفال وتوعيتهم حب     وضع    )ج(  

  اجلنسي؛اإليذاء لإليذاء، مبا يف ذلك يتعني اختاذها يف حالة التعرض 
مبا  ،إليذاءمزيد من ا  لالتعرض ل توفري احلماية لألطفال الضحايا من خطر         )د(  

جاهز لتلقـي   املساعدة  اهلاتفي القائم لتقدمي    ط  اخليف ذلك توافر املالجئ، والتأكد من أن        
  ؛كل أحناء البلدال يف األطفشكاوى مجيع 

دعمهـم  ة، مبا يف ذلـك      ـالعدالإىل  ضحايا  الاألطفال   وصولضمان    )ه(  
احلـصول  م يف   ـدعمه، و دفع تعويضات هلم  ة و ـالعدالوء إىل   ـاللجة تكاليف   ـتغطيل

إىل حتويلهم إىل ضحايا    القضاء اجلنائي   نظام  ضمان أال يؤدي    على وسيلة انتصاف فعالة، و    
  ؛مرة أخرى

خطورة اجلرمية، دون   حبسب   الواجب على النحو    اجلناةاة ومعاقبة   مقاض  )و(  
  اللجوء إىل الوساطة؛
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توفري التدريب للمعلمني واملسؤولني عن إنفاذ القـانون، واألخـصائيني       )ز(  
شكاوى اإليذاء، مبـا يف     تلقي  باملعنيني  املهنيني  االجتماعيني واملدعني العامني وغريهم من      

  تراعي مصاحل الطفل؛بطريقة مرتكبيها، تحقيق فيها ومالحقة والذلك اإليذاء اجلنسي، 
مبا يف ذلك العقاب    (خطة وطنية ملنع العنف ضد األطفال        وضعالنظر يف     )ح(  
مبهام شاملة يف   تتمتع  وتعيني جهة تنسيق    ضحاياه  ورعاية وجرب   ) واالعتداء اجلنسي البدين  

 .جماالت القيادة والتنسيق

 ٢٣؛ واملـواد    ١٨ من املادة    ٣؛ والفقرة   ٦املادة  (ية  الصحة األساسية والرعا    -٦  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١؛ والفقرات ٢٦ و٢٤و

 ذوو اإلعاقةاألطفال     

بدأ التعليم  مبألشخاص ذوي اإلعاقة و   مدع خاص مسؤول عن ا    بتعيني  ترحب اللجنة     -٦٠
ذوي اإلعاقة  ألطفال  ا التحاق   أدى إىل مضاعفة نسبة   والذي  اجلامع الوارد يف قانون التعليم،      

تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور يف نظام التعليم، مبا يف ذلك تدريب املعلمني إال أهنا ، باملدارس
نـسبة  وصول  عدم  التأهيل، و وإعادة  التدخل املبكر   خدمات  ملواجهة هذا التحدي، وضعف     

 .ةاخلدمات الصحية العامذوي اإلعاقة إىل عالية من األطفال 

بـشأن  ) ٢٠٠٦(٩ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقـم         ٢٣ ضوء املادة    يف  -٦١
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  ، (CRC/C/GC/9) حقوق األطفال ذوي اإلعاقة

 : مبا يليبأن تقوم الدولة الطرفتوصي اللجنة 

ألسـر واجملتمعـات احملليـة      لوضع آليات لدعم األسر وأنشطة توعية         )أ(  
  ممارسة حقوقهم؛ذوي اإلعاقة يف  من مساعدة األطفال لتمكينها
لتنفيذ سياسة التعلـيم      كامالًاً  جتهيزاً  جمهزأن يكون نظام التعليم     ضمان    )ب(  

مجيـع األطفـال    ضمان حصول   اجلامع، من خالل توفري املوارد املالية والتقنية املناسبة، و        
  ؛على التعليمذوي اإلعاقة 

ذوي ألطفـال  إيذاء امنع على ية واالجتماعية  اخلدمات الصحةبناء قدر   )ج(  
ـ   ،  اإلعاقة والكشف عن حاالت اإليذاء هذه وتقدمي الرعاية هلم         ألسـر  لاً  مبا يشكل دعم

 .ةواجملتمعات احمللي

 الصحة واخلدمات الصحية    

األطفـال والرضـع    معدالت وفيات   بالتقدم احملرز يف احلد من      وتقر  ترحب اللجنة     -٦٢
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء .  ال تزال مرتفعة هذه املعدالتلكنها تالحظ أن، النفاسيةوفيات الو

يف املنطقـتني املتمتعـتني     اً  حمدودية فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية، خصوص       
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املنطقة الشمالية للمحيط األطلسي املتمتعة باحلكم      (باحلكم الذايت على ساحل البحر الكارييب       
واملناطق الريفية يف منطقـة     ) للمحيط األطلسي املتمتعة باحلكم الذايت     اجلنوبيةالذايت واملنطقة   

خمصصات الـصحة مـن   التخفيضات األخرية يف من ويساورها القلق كذلك . احمليط اهلادئ 
 .اً أساساألزمة االقتصاديةبسبب اجلهات املاحنة الدولية من املوارد العامة و

الراميـة إىل مواصـلة حتقيـق       ها  الدولة الطرف جهود  عزز  وصي اللجنة بأن ت   ت  -٦٣
ـ   الوووفيات الرضع واألطفال    اإلجنازات وتعزيزها فيما يتعلق باحلد من         يةفيـات النفاس

مجيـع األطفـال    تراعي ثقافـات    جودة عالية   رعاية صحية ذات    ضمان احلصول على    ب
 مع التركيـز بـشكل    ،الشعوب األصلية مناطق  والنساء، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية و       

كما توصـي الدولـة     . الفترة اليت تلي الوالدة مباشرة    فترة ما قبل الوالدة و     على   خاص
 : مبا يليالطرف 

التـرويج   الرضاعة الطبيعية وإنفاذ قانون       االقتصار على  تعزيز    )أ(  
  األطفال؛صغار لرضاعة الطبيعية، ووضع استراتيجية لتغذية ل

أمراض األمهات  والشائعة  الرعاية الشاملة ألمراض الطفولة     تنفيذ برامج     )ب(  
  ؛النسائية والصديقة للطفلمبادرة الوحدات عن  فضالًالنفاس،  أثناء

، ودعم مقدمي اخلدمات العامـة      اجملتمعيةة و ياألسرمنوذج الصحة   تعزيز    )ج(  
  ومة؛واخلاصة يف تنفيذ شبكة بيوت األم

ـ     ختصيص مبالغ من    زيادة  ومواصلة    )د(   ة، امليزانية للرعاية الـصحية األولي
 .زيادات مناسبة يف جمال التعاون الدويلإحداث وتيسري 

  صحة املراهقني    
، ارتفعـت   يةالنفاسوفيات  الأنه رغم اخنفاض معدل     من  تشعر اللجنة بالقلق العميق       -٦٤

،  أثنـاء النفـاس    جموع وفيات األمهـات   أثناء النفاس فيما يتعلق مب    نسبة وفيات املراهقات    
اإلجهاض، حىت جيرم كما تشعر بالقلق من أن قانون العقوبات    . يف البلديات الريفية  اً  خصوص

، حمارمسفاح  عن  اغتصاب أو   عن  اً  ناجتعندما تكون حياة األم يف خطر وعندما يكون احلمل          
أعربت عنها جلنة مناهـضة التعـذيب       سبق أن   الشواغل اليت   يف هذا الصدد،    هي تشاطر،   و
)CAT/C/NIC/CO/1 ــرة ــة الو، )٢٠٠٩، ١٦، الفق ــة حبالجن ــسا ملعني ــوق اإلن ن ق
)CCPR/C/NIC/CO/3 اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية و، )٢٠٠٨، ١٣، الفقــرة

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز و) ٢٠٠٨، ٢٦، الفقرة E/C.12 / NIC/CO/4(واالجتماعية 
 أن  مناً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   ). ٢٠٠٧،  ١٧، الفقرة   CEDAW/C/NIC/CO/6(ضد املرأة   
للسالمة البدنية والعقليـة للمـراهقني وال   اً كافياً ة واجملتمعية ال تويل اهتمام    يالصحاخلدمات  
بالـصحة اجلنـسية   املتـصلة  قضايا وال للباالنتماء إىل أسرهم وجمتمعاهتم احمللية،  لشعورهم
  .بتعاطي املخدراتواإلجنابية و
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 :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  -٦٥

لصحة تتعلق با آمنة وقانونية وسرية    خدمات  راهقني إىل   ضمان وصول امل    )أ(  
وسائل منع إتاحة وإهناء احلمل، واملشورة  املعلومات و توفري  اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك      

  احلمل على نطاق واسع؛
لمراهقني بغيـة منـع     ة املالئمة ل  ـة واجملتمعي ـاخلدمات الصحي تعزيز    )ب(  

علـيم يف املـدارس     علومـات والت  مدعمة بامل خدرات،  حاالت محل املراهقات وتعاطي امل    
  ووسائل اإلعالم؛

استراتيجية لتعزيـز أمنـاط حيـاة صـحية         لوضع  قوية  إعطاء أولوية     )ج(  
للمراهقني، مبا يف ذلك األنشطة الترفيهية والرياضية، وإعادة تفعيـل اللجنـة الوطنيـة              

جلهـود  ني القطاعـات    املؤسسات وب درات لتقدمي الدعم املشترك بني      ـة املخ ـملكافح
 .الرعايةولوقاية ا

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

فـريوس نقـص املناعـة    يف انتـشار  تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيـادة الـسريعة          -٦٦
 ١١,٨ إىل   ٢٠٠٣ يف عـام     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢,٥٢من  (اإليدز يف الدولة الطرف     /البشرية
حاالت اإلصـابة،   تسجيل  يف نقص   الية  عالدرجة  من ال ، و )٢٠٠٧ يف عام    ١٠٠ ٠٠٠لكل  

 .من التمييز وعدم كفاية تدابري الوقايةو

اإليدز، ال /انتشار فريوس نقص املناعة البشريةملواجهة باجلهود اجلارية تقر اللجنة     -٦٧
توصي بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التـدابري      إال أهنا   العالج والرعاية،   بسيما فيما يتعلق    
 :الالزمة من أجل

خـدمات  مجيع على األطفال واملراهقني والنساء احلوامل حصول ضمان    )أ(  
حتقيق هدف  بغية   ،فريوس نقص املناعة البشرية   والعالج والرعاية والدعم املتعلقة ب    الوقاية  

، ٢٠١٥الزهري اخللقي حبلول عـام      على  وملرض الزهري   القضاء على االنتقال الرأسي     
  املراهقني؛ أوساط يفمع التركيز بشكل خاص على الوقاية 

ن املعرضني خلطر ـول إىل األطفال واملراهقيـبذل كل جهد ممكن للوص   )ب(  
ال الذين تيتموا بسبب    ـوإىل األطف اإليدز  /ة البشرية ـص املناع ـفريوس نق ة ب ـاإلصاب

  ؛هذا الفريوس
هبـدف  اً  توسيع نطاق اجلهود الرامية إىل توعية وتثقيف السكان عموم          )ج(  

 .ر والتمييزجتنب وصمة العا
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 مستوى املعيشة    

تالحظ اللجنة أن نظام الرعاية االجتماعية الوطنية مسؤول عـن معاجلـة الفقـر                -٦٨
وزارة آمور بإشراف   األسر املعرضة للخطر، وال سيما ضمان التنسيق مع برنامج          االهتمام ب و

 الرباالقضاء على ، واستراتيجية "القضاء على اجلوع"واستراتيجية ، األسرة واملراهقة والطفولة

علـى  اللذين يؤثران   الفقر والفقر املدقع    تفشي   تشعر اللجنة بالقلق إزاء      ،ومع ذلك . وغريها 
فوارق يف  يتسبب  البالد، مما   يف مجيع أحناء    األسر  بني  دخل  العن التفاوت يف      األطفال، فضالً 

 مستوىى يؤثر علاألصول واخلدمات األساسية وعلى لعمل وايف احلصول على فرص ة هائل

 .اتباع هنج شاملستلزم الوضع يو.  ومنائهممعيشة األطفال

الدولة الطرف مجيع اجلهود الالزمة لرفع مستوى املعيشة،        تبذل  وصي اللجنة بأن    ت  -٦٩
 والسكن والغذاء ومياه الـشرب      ،احلصول على فرص العمل    بينها   من خالل حتسني أمور   

عيلها اليت ت املعيشية الشديدة الفقر     لألسراً  وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، وخصوص    
توصية اً  وتكرر اللجنة أيض  . والذين يعيلون أطفاالً  املعرضني للخطر   اآلخرين  لسكان  لنساء و 

بـأن تـدمج    )) و(٨٣، الفقرة   A/HRC/13/33/Add.5 (املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء     
ة ـاملـشارك و ،والـشفافية  ،عدم التمييز املتمثلة يف   الدولة الطرف مبادئ حقوق اإلنسان      

ـ الدولة الطرف   قترح أن تطبق    تذ برنامج القضاء على اجلوع، و     ـواملساءلة يف تنفي   ذه ـه
 .املعايري بشكل شامل على مجيع الربامج اليت تستهدف األطفال والنساء

 ) من االتفاقية٣١و ٢٩و ٢٨ وادامل(لتعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية ا  -٧  

  املهنينيالتدريب والتوجيهذلك مبا يف التعليم     

نـسبة  وخبفض  ،   واملتعدد الثقافات  الثنائي اللغة التعليم  سياسة  اللجنة ب ترحب  بينما    -٧٠
، )٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٣,٦  إىل ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢٢من  (األمية بشكل ملحوظ    

تحقني باملدارس من   فض عدد األطفال غري املل    ُخ(امللتحقني باملدارس   األطفال  وبارتفاع عدد   
االبتدائيـة  بإلغاء رسوم التعلـيم يف املـرحلتني        ، و )٢٠٠٦  عام  منذ ٥٠٠ ٠٠٠مليون إىل   

 :تشعر بالقلق مما يلياللجنة فإن واملتوسطة، 

ـ   حـىت اآلن   املدرسةبحوايل نصف مليون طفل     عدم التحاق     )أ(    ات، والتفاوت
  ؛اإلقليمية الواسعة كثرياً

خمصصات امليزانية لتغطية إعادة بناء     وعدم كفاية    معدالت التسرب ارتفاع    )ب(  
مجيـع  الستيعاب  الالزمة  لتنفيذ أعمال التوسع    واً  جيداً  ملدارس جمهزة جتهيز  اهلياكل األساسية   

  دة أطول؛مل ئهمضمان بقالوارس املديف األطفال 
  تدريب املعلمني؛عدم كفاية نوعية املناهج الدراسية وسوء   )ج(  
  والتمييز يف املدارس؛العنف استمرار   )د(  
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مرافـق  لتعليم يف مرحلة الطفولة املبكـرة و      امرافق  ما يلزم من    توفري  عدم    )ه(  
  التعليم والتدريب املهنيني؛ 

 .يالنظام املدرسخارج اً تقريباملراهقني جمموع نصف بقاء   )و(  

 :ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  -٧١

دة تأهيل وتوسيع نظام التعليم على      زيادة خمصصات امليزانية من أجل إعا       )أ(  
، جيـداً اً  مجيع املستويات، وذلك لضمان وصول مجيع األطفال إىل مدارس جمهزة جتهيـز           

  ؛ كافية هلمودفع أجوراً مناسباً تدريباملعلمني تدريب و
وتـشجيع  خلفض معدل التسرب من املدرسة والقضاء عليه        اختاذ تدابري     )ب(  

  التعليم اإللزامي؛مرحلة  يف نظام التعليم بعد املزيد من األطفال على البقاء
  الثقافات؛التعليم الثنائي اللغة واملتعدد تنفيذ سياسة   )ج(  
املناهج، وحتسني تدريب املعلمني، وإدخال أشكال      إنفاذ تنقيح   مواصلة و   )د(  

  تفاعلية للتعلم، وتوفري بيئة مالئمة لألطفال يف املدارس؛
الطفولة املبكرة، وبوجـه خـاص، ضـمان         ومرافق مناء توسيع برامج     )ه(  
  احلوافز التنموية والتعليمية؛املعوزين من األطفال احملرومني والفقراء استفادة 
لعمل عن طريق لسن احلد األدىن   اسد الفجوة بني هناية التعليم اإللزامي و        )و(  

ـ املراهقني  إلكساب  توسيع نطاق التعليم اإللزامي ووضع برامج للتدريب املهين          ارات مه
  ؛املختلفةلعمل ا

مجيع مـستويات   ليشمل  اإلنسان وحقوق الطفل    نطاق تعليم حقوق     مد  )ز(  
   ؛نظام التعليم

 .مبشأن أهداف التعلي) ٢٠٠١ (١رقم العام للجنة تعليق امراعاة   )ح(  

مـن  ) د(إىل  ) ب(، والفقرات   ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -٨  
 ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢واد ، وامل٣٧املادة 

 االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال    

أن ُيـرجح  ي ذإزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعملون، وال      عن قلقها   اللجنة  تعرب    -٧٢
يعملون يف القطـاع غـري      األطفال الذين   نسبة  وإزاء ارتفاع   آلثار األزمة املالية،    اً  يزداد نظر 

 .أسوأ أشكال عمالة األطفالعترب  األنشطة اليت ُتالرمسي، مبا يف ذلك

 :مبا يليالدولة الطرف بأن تقوم توصي اللجنة   -٧٣
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توفري الدعم املايل والتقين الالزم لتنفيذ اخلطة االسـتراتيجية اجلديـدة             )أ(  
، مبا يف ذلك توعية عامة الـسكان،        ٢٠١٢-٢٠٠٧  للفترة للقضاء على عمالة األطفال   

اآلثار الضارة لعمالة األطفال، ومعاجلة األسباب الكامنة      بباء واألمهات   وأرباب العمل واآل  
 وراء هذه املمارسة، مبا يف ذلك الفقر؛

، وتعزيز التفتيش العمل املرتيلقانون العمل بشأن لديدة  اجللوائح  التطبيق    )ب(  
  يف هذا الصدد؛ 

العمل، ن وأنظمة   ـد وإنفاذ قواني  ـوزارة العمل لرص  لختصيص املوارد     )ج(  
 .ال سيما يف القطاع غري الرمسي

 ارعوأطفال الش

لتقيـيم  حالية دراسة بإجراء املعلومات املقدمة من الدولة الطرف حتيط اللجنة علماً ب     -٧٤
 تشعر بالقلق إزاء    إال أهنا أطفال الشوارع وعصابات الشباب،     حجم وطبيعة   أسباب ومدى و  

التخلي  ويرجع ذلك إىل عوامل متعددة مثل ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع،   
 . والعنف املرتيل واجلنسيتهمسوء معاملعنهم و

شجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة إجراءات الوقاية واحلماية يف األسـرة            ت  -٧٥
ة واالقتصادية الـيت    ـة واالجتماعي ـإىل فهم ومعرفة احملددات الثقافي    اً  واجملتمع، استناد 

على وجه اخلصوص، بأن تقـوم الدولـة        ،  توصي اللجنة و . الشوارع تدفع باألطفال إىل  
 : مبا يليالطرف

،  أطفـال الـشوارع    استراتيجية شاملة للحد من أعـداد      وضع وتنفيذ   )أ(  
العامـة  للدوائر  ، وختصيص املوارد الالزمة ووضع مبادئ توجيهية        منهممبشاركة نشطة   

  ؛تهاومراقب ستراتيجيةاال هذهواملنظمات غري احلكومية لتنفيذ 
   ربامج مجع مشل األسـرة    لن األطفال،   ـتقدمي الدعم، مبشاركة نشطة م      )ب(  

ـ  ـضممع  الكفالة األخرى،   ج  ـلربامأو   ل وتـوفري الـدعم   ـان املصاحل الفضلى للطف
   االجتماعي واالقتصادي لألسرة؛- النفسي

زويدهم  وت هاوالبقاء في باملدارس  ارع  وـال الش ـأطفاق  ـالتحضمان    )ج(  
االحتياجات املختلفـة   اة  ـمع مراع ذاء واملأوى واخلدمات الصحية،     ـ يكفي من الغ   امب

  ؛للبنني والبنات
أطفال الشوارع ومكافحـة املفـاهيم      مبحنة  رفع مستوى الوعي العام       )د(  
منـع التمييـز    حمددة األهداف ترمي إىل     ن خالل اختاذ تدابري     أوجه التحامل م  اخلاطئة و 
 .مرتكبيهمااقبة ا ومعموالتحقيق فيه والعنف
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 االستغالل اجلنسي واالجتار    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال، وال سيما الفتيات، الذين يقعون               -٧٦
تالحظ اللجنة أن قانون    و. كافية ملكافحة هذه اجلرمية   الاألولوية  عدم إعطاء   ضحايا لالجتار، و  

عر ، لكنها تـش   نيا العنف واالستغالل اجلنسي   العقوبات ينص على تدابري محاية عاجلة لضحاي      
الـضحايا  بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجيات فعالة وتطورات مؤسسية لضمان اكتشاف           

 .هلمالدعم تقدمي  وتهمومحايبسرعة 

والتنسيق توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف املوارد الكافية وتعزز العمل             -٧٧
ار باألطفال والنساء، وعلـى     ـل اجلنسي واالجت  ة االستغال ـ من أجل مكافح   نياحلكومي

 :وجه اخلصوص

اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال          جتديد  )أ(  
  من خالل عملية تشاركية؛وذلك  ،٢٠٠٨ يف عام  مدهتاواملراهقني، اليت انتهت

 والقضاة وغريهـم مـن      أعضاء النيابة تكثيف تدريب ضباط الشرطة و      )ب(  
 واالجتار هبـم،    والنساءلألطفال  االستغالل اجلنسي   للكشف عن حاالت     ظفني العامني وامل

  ؛مرتكبيهاوالتحقيق فيها ومعاقبة 
ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال ومساعدة تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة   )ج(  

ر للوثائق اخلتامية اليت اعتمـدت يف املـؤمت       اً  ، وفق هموإعادة إدماج الضحايا على التعايف    
، ويوكوهاما  )١٩٩٦(العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال الذي عقد يف ستكهومل          

  ؛)٢٠٠٨(وريو دي جانريو ) ٢٠٠١(
ألويل اتقريـر  العلى املعتمدة من اللجنة    الرجوع إىل املالحظات اخلتامية       )د(  

 بيـع  بـشأن حقوق الطفل الربوتوكول االختياري التفاقية املقدم مبوجب  لدولة الطرف   ل
  .(CRC/C/OPSC/NIC/CO/1) ةاملواد اإلباحياستغالل األطفال يف األطفال وبغاء األطفال و

 األطفال يف حاالت اهلجرة    

زادت فرص عمـل    للبحث عن   تالحظ اللجنة بقلق أن اهلجرة ألسباب اقتصادية و        -٧٨
ـ    )  يف املائة  ٢٥(زيادة مطردة يف الدولة الطرف، وأن نسبة عالية          م مـن   من املهـاجرين ه

،  عامـاً ١٧و ١٣ يف املائة من املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بـني     ١٧,٣بينهم  األطفال،  
أن الدولة الطرف تـشارك     اً  وتالحظ اللجنة أيض  .  يف املائة من اجملموع    ٤٩متثل النساء   بينما  

 املـستقبلة ىل عقد اتفاقات وبرامج حمددة مع البلدان        إ ىسعت و اإلقليميةبنشاط يف االتفاقات    
ومع ذلـك،   . عابراًاً  ها مرور ميرون عرب أراضي  املهاجرون الذين   ن فيهم   ماية املهاجرين، مب  حل

على األطفـال يف حـاالت      اً  خاصاً  ال تركز تركيز  تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف       
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ن، واألطفال الذين يهاجرون مع أسرهم واألطفال الذين        و األطفال املهاجر  ن فيهم اهلجرة، مب 
 .مآلباء املهاجرون وراءهيتركهم ا

  :مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٧٩
ـ    لمشروع القانون العام    يتناول  ضمان أن     )أ(   اً لهجرة واألجانب، وهو حالي

يف  اآلثار املترتبة على األطفال ،على وجه التحديدويف مرحلة التشاور يف اجلمعية الوطنية، 
املالئمة ملنع اآلثار الـسلبية     اساتية والربناجمية   التدابري السي خمتلف حاالت اهلجرة، واختاذ     

  ومحاية األطفال والنساء؛
إبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية تركز بشكل خاص على تعزيـز ومحايـة              )ب(  

  ؛مجع مشل األسرةيشمل حقوق األطفال والنساء يف حاالت اهلجرة، مبا 
آثـار  بطفال  اجلمهور واآلباء واأل  لتثقيـف  وضع برامج توعية ومحالت       )ج(  

اجملتمع املـدين،   منظمات  اهلجرة على األطفال واحلاجة إىل ضمان حقوقهم، والتنسيق مع          
ل رصد حالـة األطفـال   ـن املنظمات من أجـ وغريها م  ةـة والعمالي الدينيواملنظمات  
 .والنساء

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
لق بنظام قـضاء األحـداث      اللجنة بتنفيذ قانون األطفال واملراهقني فيما يتع      ترحب    -٨٠

أدلـة إجرائيـة    اريع  مشوضع  املتخصص، مبا يف ذلك إنشاء حماكم متخصصة لألحداث، و        
فـرق  إنـشاء   ، و هارصدتنفيذ اجلزاءات و  بدائل احلرمان من احلرية، و    بشأن  وبروتوكوالت  

ـ  . الرعاية النفسية واالجتماعية، اليت تنتظر املوافقة عليها      ُتعىن ب متعددة التخصصات    زال وال ت
اللجنة قلقة إزاء عدم وجود مراكز احتجاز خاصة لألطفال، مما يعين احتجاز األطفال مـع               

رضية يف  امل املادية غري    وضاعسوء املعاملة واأل  املتعلقة ب وتشعر بقلق بالغ إزاء التقارير      . كبارال
 .زمراكز االحتجا

 األحـداث،   حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام ملعايري قـضاء            -٨١
 من االتفاقية، إىل جانب قواعـد       ٤٠ و ٣٩ واملادتان   ٣٧من املادة   ) ب(وخاصة الفقرة   

، ومبـادئ   )قواعد بيجني (األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث         
وقواعد األمـم   ) مبادئ الرياض التوجيهية  (األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       

وتوصي اللجنـة الدولـة   ). قواعد هافانا(ية األحداث احملرومني من حريتهم      املتحدة حلما 
بـشأن   )٢٠٠٧(١٠ رقم    للجنة الطرف بأن تقوم مبا يلي، مراعيةً يف ذلك التعليق العام         

مناهـضة  توصيات جلنة   يف هذا الصدد،     ،وتؤيد CRC/C/GC/10) (إدارة قضاء األحداث  
وحتث اللجنة الدولة الطرف،    ). ٢٤رة  الفق ،CAT/C/NIC/CO/1( ٢٠٠٩لعام  التعذيب  

 :بصورة خاصة، على القيام مبا يلي
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نظام الختصيص موارد كافية لتنفيذ قانون األطفال واملراهقني فيما يتعلق ب           )أ(  
  ألطفال واملراهقني، يف مجيع أحناء اإلقليم؛لعدالة ااملتخصص 

، وحتديـد  ريـة املقيدة للحوالتدابري غري األصول القانونية   ضمان تطبيق     )ب(  
  ؛املهنيني القانونينيأولويات تدريب 

وحتسني ثامنة عشرة  إنشاء مراكز احتجاز منفصلة لألشخاص دون سن ال         )ج(  
ة الكاملة حلقوق الطفل أثناء احتجـازه       ـان املمارس ـظروف االعتقال، مبا يف ذلك ضم     

  لدى الشرطة؛
يرتكبـها املوظفـون   سوء املعاملة اليت قضايا يف مجيع  احملاكمة  التحقيق و   )د(  

حـساسية  وإنشاء آلية مستقلة تراعي     اصة حراس السجون،    خباملكلفون بإنفاذ القانون، و   
ظروف األطفال ويسهل عليهم الوصول إليها، وتكون مكلفة بتلقي الشكاوى الـواردة            

  من األطفال ومبتابعتها؛
ئيـة  األدلة اإلجرا اريع  مشعلى  لمحكمة العليا   لسريعة  الوافقة  املضمان    )ه(  

إنـشاء  وورصدها  اجلزاءات  وتنفيذ  بدائل احلرمان من احلرية،     املتعلقة ب والربوتوكوالت  
 .الرعاية النفسية واالجتماعيةاليت ُتعىن بتعددة التخصصات املفرق ال

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
قانونيـة  ولـوائح   ة الطرف، من خالل أحكام      ـتوصي اللجنة بأن تكفل الدول      -٨٢
والعنـف  اإليـذاء   األطفال ضحايا   مثل  (اجلرائم  ضحايا  ال  ـاألطفمجيع  ول  حص،  وافية

أو الشهود على هذه    /و )اف واالجتار ـاملرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختط    
االتفاقية، وأن تأخذ يف االعتبار التام مبـادئ األمـم          اليت تقتضيها   احلماية  على   ،اجلرائم

 ،ة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها     ـة يف األمور املتعلق   املتحدة التوجيهية بشأن العدال   
  .٢٠٠٥ يوليه/ متوز٢٢ املؤرَّخ ٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

  واألقلياتاملنتمون إىل مجاعات الشعوب األصليةاألطفال     

 ات احمللية املنحـدرة   واجملتمعحبقوق الشعوب األصلية    االعتراف الرمسي   تالحظ اللجنة     -٨٣
األطفال من  ومع ذلك، تشعر اللجنة بأن      . قانون احلكم الذايت  يف  من أصل أفريقي يف الدستور و     

الشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي يواجهون حتديات كبرية يف ممارسـة حقـوقهم              
  .هماحلق يف التمتع بثقافتهم ولغتاً األساسية مبوجب االتفاقية، وبشكل أكثر حتديد

 :مبا يليوصي اللجنة الدولة الطرف ت  -٨٤

الشعوب األصلية أطفال تعزيز حق األطفال املنحدرين من أصل أفريقي و         )أ(  
  صنع القرار واحلياة الثقافية؛بفيما يتعلق إىل آرائهم ستمع أن ُييف 
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أطفال الشعوب  ورصد وتقييم إدماج حقوق املنحدرين من أصل أفريقي           )ب(  
   والربامج الوطنية؛اخلططيف األصلية 
وأطفال من أصل أفريقي    املنحدرين  ن محاية خاصة حلقوق األطفال      ضما  )ج(  

إىل  ثقافتهم ولغتهم، وال سيما يف توفري سـبل الوصـول         بالشعوب األصلية فيما يتعلق     
ية والـصحية الـيت تراعـي       التعليمالسياسات والربامج   تعزيز  وبة،  ـاخلدمات األساسي 
  ؛الثقافات واللغات

الـشعوب  أطفـال   بشأن  ) ٢٠٠٩(١١اللجنة العام رقم    مراعاة تعليق     )د(  
  .CRC/C/GC/11) (وحقوقهم مبوجب االتفاقيةاألصلية 

 التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٩  

بأن تصدق على صكوك األمم املتحدة األساسـية      الدولة الطرف   توصي اللجنة     -٨٥
اية مجيع األشخاص من محوهي اتفاقية فيها بعد، اً  طرفاليت مل تصبحاملتعلقة حبقوق اإلنسان 

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية     
لعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         امللحق با والربوتوكول االختياري   املرأة  

 .واالجتماعية والثقافية

  نشرالتابعة وامل  -١٠  

 تابعةامل    

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابري املالئمـة لـضمان التنفيـذ                -٨٦
رئيس الدولة واحملكمة العليا واجلمعيـة      الكامل هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل        

 واختاذ الواجبنحو الللنظر فيها على الوطنية، والوزارات ذات الصلة والسلطات البلدية 
  . ءات بشأهناجرامزيد من اإل

 نشرال    

توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع التقرير الدوري              -٨٧
املالحظـات  (والردود اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصـيات ذات الـصلة            الرابع  
) ولكن ال تقتصر على   (اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل         ) اخلتامية
نت كي يطلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املـدين ومجاعـات الـشباب              اإلنتر

والفئات املهنية واألطفال من أجل إثارة النقاش العام بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصـدها             
   .توعية هباوال
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 القادمالتقرير   -١١  

ملوحد ااخلامس والسادس   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري           -٨٨
 هـا توجه اللجنة االنتبـاه إىل مبادئ     و. ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١يف موعد أقصاه    

تـشرين   ١يف  املعتمـدة   املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصـة مبعاهـدة حمـددة          التوجيهية  
بأنـه ال ينبغـي أن      ر الدولة الطرف    ، وتذكّ (CRC/C/58/Rev.2) ٢٠١٠أكتوبر  /األول

وحتـث اللجنـة الدولـة       . للمبادئ التوجيهية   امتثاالً صفحة ٦٠التقارير املقبلة   تتجاوز  
عدد الـصفحات  تقرير  وإذا جتاوز ال  . للمبادئ التوجيهية اً  الطرف على تقدمي تقريرها وفق    

ـ  هإعادة تقدمي التقرير و طلب من الدولة الطرف مراجعة      ، سوف يُ  احملدد للمبـادئ  اً   وفق
 علـى   ة غري قادر  تإذا كان ا  أهنبالطرف  ر اللجنة الدولة    تذكّو. التوجيهية املذكورة أعاله  

 .هيئة املعاهدةكي تدرسه ترمجة التقرير ضمان ال ميكن ، هوإعادة تقدميمراجعة التقرير 

تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل أن تقدم وثيقة أساسـية حمدثـة وفقـاً                 -٨٩
ة املنسقة لتقـدمي    للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهي        

التقارير اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق              
عاهدة اخلاص بامل تقرير   ويشكل ال  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /اإلنسان يف حزيران  

تقدمي التقارير مبوجـب اتفاقيـة حقـوق     بنسقامللتزام االاً  مع املوحدةساسية  األثيقة  الوو
 .لالطف

        


