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  حقوق الطفلة نجل
 الرابعة واخلمسونالدورة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٢٥

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

  األرجنتني: املالحظات اخلتامية    
 التقريـر اجلــامع للتقريـرين الــدوريني الثالـث والرابــع   نظـرت اللجنــة يف    -١

 CRC/C/SR.1522ر  ـانظ (١٥٢٤ و ١٥٢٢ي جلستيها   ـف) CRC/C/ARG/3-4( لألرجنتني
املالحظات اخلتاميـة   ، واعتمدت   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢املعقودتني يف   ) CRC/C/SR.1524و
  .)CRC/C/SR.1541انظر  (٢٠١٠يونيه/ حزيران١١، املعقودة يف ١٥٤١يف جلستها لية التا

  مقدمة  -ألف   
، وترحـب   اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابـع     ترحب اللجنة بتقدمي التقرير       -٢

وترحب اللجنة  .  الذي استخدم يف إعدادمها، مبا يف ذلك مشاركة األطفال         ركيشاتبالنهج ال 
وتعرب ) CRC/C/ARG/Q/3-4/Add.1(دود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها        أيضاً بالر 

عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع الوفد املتعدد القطاعات، مما مسح للجنة بالتوصـل               
  .إىل فهم أفضل حلالة األطفال يف الدولة الطرف

نبغي أن ُتقـرأ مقترنـة      وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ي          -٣
 للدولة الطرف مبوجب الربوتوكولني االختياريني      ني األولي ينالتقريرعلى  باملالحظات اخلتامية   
 ، واملعتمـدة  )CRC/C/OPAC/ARG/CO/1و CRC/C/OPSC/ARG/CO/1(امللحقني باالتفاقية   

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١١ يف
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  رزته الدولة الطرفتدابري املتابعة اليت اختذت والتقدم الذي أح  -باء   
تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابري القانونية التالية وإنشاء مؤسسات وبرامج،             -٤

  :وخباصة منها ما يلي
، الذي يؤسس نظامـاً للحمايـة       ٢٠٠٥ لسنة   ٢٦٠٦١القانون رقم     )أ(  

 واألسرة  الشاملة لألطفال واملراهقني وينشئ األمانة الوطنية املعنية باألطفال واملراهقني        
)SENAF( واجمللس االحتادي لألطفال واملراهقني واألسرة، وأمني املظامل املعين باألطفال ،

  ؛)٢٠٠٥(واملراهقني 
، واملتعلـق   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٧ املؤرخ   ٢٦٢٩٠القانون رقم     )ب(  

   املقدمة لقوى األمن؛برامج التدريببإدراج حقوق الطفل يف مجيع 
، الذي ينشئ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١ املؤرخ ٢٥٩٧٤القانون رقم   )ج(  

صندوق التعويضات التارخيي من أجل البحث عن األطفال املختطفني واألطفال املولـودين            
  ر وردهم إىل ذويهم؛األْسأثناء 

، واملتعلـق   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ املؤرخ   ٢٦٥٢٢القانون رقم     )د(  
ة وإنشاء اجمللس االستشاري املعين باالتصاالت السمعية       خبدمات االتصاالت السمعية البصري   

البصرية واألطفال، وكذلك املرصد املعين بعالقات وسـائط اإلعـالم الـسمعية البـصرية              
  .األطفال مع
   :وتالحظ اللجنة أيضاً التدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٥

  ؛)٢٠٠٦(إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بالالجئني   )أ(  
املـراهقني داخـل   تأسيس اللجنة املعنية برقابة أساليب معاملة األطفـال و        )ب(  

  ؛)٢٠٠٦(املؤسسات 
إنشاء الربنامج املعين مبسائل الغذاء والتغذية لألطفال الذين تقل أعمـارهم             )ج(  

 عاماً،  ٧٠ عاماً، والنساء احلوامل، واملعوقني، واألشخاص الذين جتاوزت أعمارهم          ١٤عن  
 كـانون   ٢٧خ   املـؤر  ٢٥٧٢٤ يف حالة فقر، وذلك من خالل القانون رقـم           ممن يعيشون 

  .٢٠٠٢ديسمرب /األول
وترحب اللجنة بتصديق الدولـة الطـرف علـى املعاهـدات الدوليـة التاليـة                 -٦

  :اإلنسان حلقوق
                                                                      الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشـراك األطفـال يف             )أ(  

  ؛)٢٠٠٢يف عام (               الرتاعات املسلحة
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )ب(  
  ؛)٢٠٠٣يف عام (األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        االربوتوكول  ال  )ج(  
  ؛)٢٠٠٤يف عام (  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

يف  (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم           )د(  
  ؛)٢٠٠٦عام 

                                                                           الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           )ه(  
  ؛)٢٠٠٦يف عام (

 يف (القـسري االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء             )و(  
  ).٢٠٠٧ عام

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  

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

 التوصيات السابقة للجنة    

ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية املقدمـة            -٧
ومع ذلك، فهي تالحـظ     ). CRC/C/70/Add.10(الثاين للدولة الطرف    بشأن التقرير الدوري    

  .مع األسف أن التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية مل تعاجل بالقدر الكايف
التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات    الطرف على اختاذ مجيع حتث اللجنة الدولة  -٨

 تنفذ بعدليت مل ، وا الدوري الثاينهاقريرت اليت قُدمت بشأنالواردة يف املالحظات اخلتامية 
تنفيذ قوانني جديدة علـى املـستوى       وهي تتضمن قضايا مثل     . بالقدر الكايف  نفذتمل  أو  

واألطفال ،  )CRC/C/70/Add.10 من الوثيقة    ١٦الفقرة  (الوطين وعلى مستوى املقاطعات     
 للرعاية واحلماية واألطفال     وعدم التمييز بني األطفال احملتاجني     احملرومني من البيئة األسرية   

، والتعليم املتعـدد    )٥١الفقرة  (، وصحة ورفاه املراهقني     )٤٣ و ٤١الفقرتان  (اجلاحنني  
واجلنـسي هلـم    ، وبيـع األطفـال واالسـتغالل االقتـصادي          )٥٧الفقرة  (الثقافات  

 الدولة الطرف علـى      أيضاً حتث اللجنة و). ٦٣الفقرة  (، وقضاء األحداث    )٦١ الفقرة(
التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلـامع للتقريـرين            متابعة  

  .الدوريني الثالث والرابع متابعة مالئمة
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  التحفظات واإلعالنات    
الـذي  حتفظات وإعالنات الدولة الطـرف علـى االتفاقيـة          حتليل   اللجنة   الحظت  -٩

وفيما يتعلق باملالحظة   . واألسرة ملراهقنيألطفال وا اضطلعت بإعداده األمانة الوطنية املعنية با     
 املتعلقة حباالت التـبين علـى       ٢١من املادة   ) ه(إىل  ) ب(املقدمة على الفقرات الفرعية من      

ترتيـب  "الصعيد الدويل، فإن اللجنة تعرب عن تقديرها لرغبة الدولة الطـرف يف اعتمـاد               
" ار ظاهرة بيع األطفال واالجتار هبملتوفري احلماية القانونية لألطفال هبدف منع انتش ... صارم

هـذا  ال تزال قلقة من عدم معاجلة ولكن اللجنة ، )CRC/C/ARG/3-4 من الوثيقة ٣٨الفقرة  (
  .النظام بشكل كامل حىت اآلن

يف ضوء قوائم االنتظار الطويلة لطلبات التبين، فإن اللجنة حتث الدولة الطـرف               -١٠
األطفـال واالجتار هبم متاشياً مع الربوتوكول      على إقامـة نظام قانوين صارم ضـد بيع        

االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، بغية            
تنفيذ مجلة أمور من بينها إقامة نظام مأمون للتبين من شأنه مراعاة مصاحل الطفل الفضلى،               

  .وبغية سحب حتفظها يف هناية املطاف
إلعالن التفسريي الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الفقـرة         تقادم ا حب اللجنة ب  وتر  -١١

  . مقاطعة٢٤ مقاطعة من بني ١٨ املتعلقة مبفهوم تنظيم األسرة، يف ٢٤من املادة ) و(الفرعية 
 إعالهنا التفسريي للفقرة    تقادمتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على ضمان          -١٢

  . مجيع املقاطعات املتبقية، هبدف سحبه من التداول يف٢٤من املادة ) و(الفرعية 

  التشريعات    
ترحب اللجنة باإلصالحات القانونية اليت أجرهتا الدولة الطرف جلعـل تـشريعاهتا              -١٣

املتعلق باحلمايـة الـشاملة     ) ٢٠٠٥(٢٦٠٦١متماشية مع االتفاقية، وال سيما القانون رقم        
ق هذه اإلصالحات قد اتسع تدرجيياً ليـشمل        وتالحظ أن نطا  . حلقوق األطفال واملراهقني  

وحتيط اللجنة علماً . معظم املقاطعات، وذلك بالنظر إىل البنية االحتادية اليت متيز الدولة الطرف
إىل احلماية  ") patronato("ذج الكفالة   ومنغيري  بالصعوبات اليت تعترض التنفيذ الكامل لعملية ت      

بعد بالكامل، ومل ُيتـرجم علـى مـستوى         حقق  مل يت  غيريالشاملة للطفل، وبأن مثل هذا الت     
  .رض ومزود باملوارد الكافيةاملقاطعات إىل هيكل مؤسسي مصمم خصيصاً هلذا الغ

لدولـة  اليت أجرهتـا ا   تشجع اللجنة على التنفيذ الكامل لإلصالحات القانونية          -١٤
التدابري الالزمة  الطرف يف مجيع املقاطعات املتبقية، وحتث الدولة الطرف على اختاذ مجيع            

وتوصي أيـضاً    .من أجل تطبيق االتفاقية وبروتوكوالهتا االختيارية يف كامل أحناء إقليمها         
الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وضع إطار مؤسـسي وإداري مالئـم              

  . على املستوى الوطين وعلى مستوى املقاطعات٢٦٠٦١لتنفيذ القانون رقم 
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  التنسيق    
يف ) COFENAF (واألسرة  لألطفال واملراهقنيترحب اللجنة بإنشاء اجمللس االحتادي  -١٥
، وهو هيئة متعددة القطاعات ومتعددة املقاطعات ترأسها األمانة الوطنية اجلديدة           ٢٠٠٦عام  

املعنية باألطفال واملراهقني واألسرة، باعتباره يشكل آلية التنسيق الوطنية يف نظـام احلمايـة              
ـ               .الشاملة ى مـستويي    بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تنـسيق كـاٍف عل

  .املقاطعات والبلديات
 بتحسني مستوى التنسيق على مستويي املقاطعـات   اللجنة الدولة الطرف  وصيت  -١٦

            سياسـة     وضع   إىل اليت تدعو حكومات املقاطعات بعناية يف احلاجة      والبلديات وبأن تنظر    
           ، وتفـادي          لـذلك        ماليـة  و            موارد بشرية     ختصيص  و  ،      الطفل    ات     خصوصي      تراعي         وبرامج

   .                    االزدواجية أو الفجوات

  خطة العمل الوطنية    
تالحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق األطفال واملراهقني قد اعتمدت           -١٧

 ات هدفاً ومؤشـر   ٣٦تضمن  ت، و ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨ الفترة من    يغطأهنا ت ، و ٢٠٠٩يف عام   
 وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اشتمال هذه اخلطة على أية أحكام تـشغيلية              .هذه األهداف 

  . على خمصصات حمددة يف امليزانيةملحقة هبا، أو على آلية رصد لتتبع املؤشرات، أو
خطة العمل الوطنية جزءاً ال يتجزأ من التخطيط اإلمنائي أن تصبح  توصي اللجنة ب    -١٨

. ٢٦٠٦١، واستخدامها لتعزيز تنفيذ القانون رقم الوطين ومن صيغة السياسة االجتماعية
 خطة العمل الوطنية مع امليزانيـة الوطنيـة وميزانيـات           ضرورة اتساق وتوصي كذلك ب  

كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . املقاطعات، وبتوسيع نطاق مدهتا لتشمل فترة جديدة      
ظم وحتديد أوجـه    بضمان وضع آلية تقييم ورصد من أجل تقييم التقدم احملرز بشكل منت           

وتشجع الدولة الطرف على تعزيز ضمان التنفيذ الكامل خلطة العمـل           . القصور املمكنة 
  .الوطنية على املستوى الوطين ومستويي املقاطعات والبلديات بطريقة متناسقة

  الرصد املستقل    
تالحظ اللجنة إدراج رصد حقوق الطفل ضمن واليـة أمـني املظـامل الـوطين                 -١٩

)Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina .(    وترحب اللجنة بتعـيني أمـني مظـامل
؛ بيد أهنا تشاطر الدولة الطرف      )٢٠٠٥(٢٦٠٦١لألطفال واملراهقني، مبقتضى القانون رقم      

  .ملان يف تعيني صاحب هذه الواليةقلقها إزاء تأخر الرب
 الـيت تكفـل إسـراع   مة توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالز     -٢٠

الربملان بتعيني أمني املظامل املعين باألطفال واملراهقني، بغية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل             
 تلقي ما يقدمه األطفـال،       أمني املظامل تخويل  وتوصي اللجنة ب  . وبروتوكوالهتا االختيارية 
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 هديزوتفيها، و قوقهم والتحقيق   انتهاكات تطال ح  من ينوب عنهم، من شكاوى تتعلق ب       أو
  .باملوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة

  ختصيص املوارد    
وترحب . ٢٠٠٢ترحب اللجنة بالزيادة املستدامة يف االستثمار االجتماعي منذ عام            -٢١

 يف تقدمي عالوة شاملة لألسرة عن كل طفـل ألغـراض    ٢٠٠٩بوجه خاص بالشروع عام     
يف )  دوالراً أمريكياً  ٤٨حوايل  ( بيزو أرجنتيين    ١٨٠رها  احلماية االجتماعية، حيث يبلغ مقدا    

، وتستفيد منها أسر املـوظفني يف سـوق         )لعدد يصل إىل مخسة أطفال على األكثر      (الشهر  
العمل غري الرمسية وحيصل عليها العاطلون عن العمل الذين ال يستفيدون يف املقابل من احلماية 

وترحب اللجنة  .  مليون طفل  ٣,٥ي حالياً حوايل    االجتماعية، وتالحظ أن هذه املبادرة تغط     
بالنتائج األولية لتنفيذ هذه اإلعانة؛ فلقد ارتفع، على سبيل املثال، معدل االلتحـاق بـدور               

 ١٥احلضانة قبل املدرسية واملدارس االبتدائية ومدارس التعليم الثانوي، يف عام واحد، بنسبة             
 التوايل، وارتفع عدد امللتحقني بربنامج صـحة األم         يف املائة على   ٢٠ يف املائة و   ١٠يف املائة و  
 الزيادتـان  ، وكـال ٢٠٠٨ يف املائة منذ عـام  ٣٠بنسبة ) Programa Nacer( والطفل

تقدمي شهادة مدرسـية ودفتـر      (تتطابقان مع شروط احلصول على اإلعانة الشاملة لألسرة         
قتصاد واملالية ومنظمة األمم    وترحب اللجنة أيضاً بالعمل الذي تضطلع به وزارة اال        ). التلقيح

ُيحسب علـى أسـاس   (من أجل حتديد االستثمار يف األطفال   ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
بيد أهنـا  . ، والتركيز على املناطق اليت تعاين من الفقر    ) يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٢,٥

 وتصل أقصى نسبة هلـذا      تالحظ بقلق شديد بقاء أوجه التفاوت بني املقاطعات على حاله،         
  . يف املائة٥٠٠التفاوت بني أفقر املقاطعات وأغناها إىل 

 من االتفاقية، إىل    ٤ و ٣توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، يف ضوء املادتني            -٢٢
اختاذ مجيع التدابري املناسبة، إلتاحة أقصى ما ميكن من املوارد لضمان اعتماد مبالغ كافية               

مات املقدمة لألطفال، وإيالء اهتمام خاص حلماية حقوق األطفال املنتمني       يف امليزانية للخد  
إىل الفئات واملقاطعات احملرومة، مبن فيهم أطفال الشعوب واألطفال الذين يعيـشون يف             

وبالتحديد، ومتاشياً مع توصيات اللجنة اليت أسفر عنها النقاش العـام الـذي             . حالة فقر 
 مسؤولية الدولة، فـإن   -وارد املخصصة حلقوق الطفل     أجرته طيلة يوم كامل ملوضوع امل     

  :اللجنة تشجع الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي
  ؛ على استدامتهفاظاالجتماعي مع احل مواصلة زيادة مستوى االستثمار  )أ(  
عـدم   أي ل وامليزانيات االجتماعية مـن    اطفمليزانية املخصصة لأل  محاية ا   )ب(  

والكـوارث الطبيعيـة      مثل حاالت األزمات االقتـصادية     ارجي،خاستقرار داخلي أو    
  ؛من أجل احلفاظ على استدامة االستثمارات ،غريها من حاالت الطوارئ أو
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 للمقاطعات والفئات احملرومة    زيادة مقدار االعتمادات املخصصة   ضمان    )ج(  
ادة يف اسـتف  بوجه خـاص    النظر  و  من أجل معاجلة أوجه التفاوت     وتوزيعها توزيعاً عادالً  

 احلـضانة   مؤسـسات  ( يف مؤسسات الرعاية البديلة     املودعني واألطفالن  أطفال املهاجري 
من برنامج اإلعانة الشاملة لألسرة     )  على حد سواء   ألخرىا ة البديلة ـالرعايمؤسسات  و

  ؛عن كل طفل
احلاالت اليت قد تتطلب  بالنسبة إىللميزانية لاالستراتيجية  طوطاخلحتديد   )د(  

املزمن، والعنف ضـد     مثل تسجيل املواليد، وسوء التغذية     ( اجتماعية إجيابية  اختاذ تدابري 
وأطفال السكان األصليني واملهاجرين،     األطفال، واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية،     

  ؛)وما إىل ذلك
  بشكل مفتوح وشفاف، على حنوت احملليةلسلطاملساءلة الفعلية لاضمان    )ه(  

  ؛ورصد املواردوتنسيق املخصصات  ،ت احمللية واألطفال مشاركة اجملتمعايتيح
اليونيسيف واملنظمـات الدوليـة      مواصلة التماس املساعدة التقنية من      )و(  

  .األخرى، حسب االقتضاء

  مجع البيانات    
 حلمايـة األطفـال واملـراهقني    ترحب اللجنة بإنشاء السجل الـوطين الـشامل    -٢٣

والـيت  ،  عنية باإلدارة والتنمية املؤسسية   املديرية امل إنشاء   ، وكذلك )٢٠٤٤/٢٠٠٩ املرسوم(
 لتـزام االأيـضا   وتالحظ  .  وتقييمها واألسرة ألطفال واملراهقني ابرامج  رصد  تتوىل مسؤولية   

ـ  بناءب )Acta de Compromiso (قاطعات مع املدهعتالب ل للمعلومـات املتعلقـة   نظام متكام
الناجم عـن     تشعر بالقلق   اللجنة لك، ال تزال  مع ذ و .ألطفال واملراهقني املعنية با بالسياسات  

، والتعداد عدم وجود هنج منظم جلمع البيانات وحتليلها بالتنسيق مع املعهد الوطين لإلحصاء           
 قاطعـات  حسب امل  ةزأاجملووثوق هبا   املشفافة و التوافر البيانات   وهو ما يعرقل بشكل مستمر      

 والـسن، واألطفـال     ،نوع اجلنس   املتغريات األخرى ذات الصلة مثل     ، وكذلك والبلديات
  .املعوقني وأطفال الشعوب األصلية

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تنفيـذ خطـط               -٢٤
تنشئ نظاماً متكامالً للمعلومات املتعلقة بالسياسات املعنية باألطفال واملراهقني وتغطـي           

وينبغي . املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد   مجيع جوانب االتفاقية، وتنسيق هذه اخلطط مع        
للدولة الطرف ضمان اشتمال املعلومات اليت يتسىن مجعها من خالل هذا النظام املتكامل             
على بيانات شفافة وموثوق هبا وقابلة للمقارنة خبصوص مجيع احلقوق املـصنفة حـسب              

ختاذ قـرارات   املقاطعات والبلديات، ونوع اجلنس، والعمر، والدخل، وذلك للسماح با        
تتعلق بالسياسات والربامج، ولضمان اطالع اجلمهور على التقـدم احملـرز والثغـرات             

وعالوة على ذلك، فإنه ينبغي إيالء االهتمام لعملية استحداث ورصد          . املسجلة يف تنفيذه  
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البيانات واملعلومات املتعلقة باألطفال الذين حيتاجون إىل محايـة خاصـة، أو األطفـال              
أو األطفال يف نظام قضاء األحداث، أو األطفال يف أسر وحيـدة العائـل، أو               املعوقني،  

األطفال الذين تعرضوا إليذاء جنسي، أو األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلة،            
وتوصي . أو األطفال احملرومني من الرعاية األبوية، وأطفال آخرين، على حسب االقتضاء          

  .لتماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيفاللجنة أيضاً الدولة الطرف با

  نشر والتدريب والتوعيةال    
يف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر االتفاقية، فإهنا تـشعر                -٢٥

. بالقلق إزاء تدين مستوى التوعية باالتفاقية وبروتوكوالهتا االختيارية يف العديد من املقاطعات   
ـ          وتشعر الل   اآلن إىل   ىتجنة كذلك بالقلق لعدم ترمجة االتفاقية وبروتوكوالهتا االختياريـة ح

وتعرب أيضاً عن أسفها لعدم االطالع على االتفاقية يف أوسـاط           . لغات السكان األصليني  
أن جامعات كـثرية بـدأت      الكوادر التقنية واملهنية اليت تعمل مع األطفال، غري أهنا تالحظ           

  . براجمهاضمندرج حقوق الطفل ت
 الدولة الطرف مبضاعفة جهودها يف جمـال التوعيـة باالتفاقيـة             اللجنة وصيت  -٢٦

وبروتوكوالهتا االختيارية وتشريعاهتا الوطنية املتعلقة باحلماية الشاملة لألطفال، مبا يف ذلك 
وتوصي أيضاً بتعزيز بـرامج التـدريب       . عن طريق ترمجتها إىل لغات السكان األصليني      

نهجي جلميع الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال، مبـن فـيهم املعلمـون،              الكايف وامل 
والعاملون يف جمال الصحة، والعاملون يف احلقل االجتماعي، واملوظفـون العـاملون يف             

ويف هذا الصدد، توصـي     . مؤسسات رعاية األطفال، واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني      
ان يف املنهج الدراسي الرمسـي جلميـع مـستويات          اللجنة بإدراج التثقيف حبقوق اإلنس    

  .التعليم، ويف أنشطة التدريب

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ترحب اللجنة باملشاورات اليت جتريها الدولة الطرف مع اجملتمع املدين من أجل إعداد     -٢٧

فهي تعرب  تقرير الدولة الطرف والردود اليت تقدمها على قائمة املسائل املطروحة، ومع ذلك             
وترحب اللجنة بوجه خاص بالعمليـة      . عن أسفها لعدم إجراء هذه املشاورات يف املقاطعات       

 واليت جتري متابعتها يف     -  اليت تضم دوائر األعمال، ونقابات العمال، واألطفال       -التشاركية  
مقاطعة سان خوان إلنشاء حتالف من أجل األطفال واملراهقني بغية إصالح القانون، وصياغة             

  .سات، وختصيص املوارد لألطفالالسيا
توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع منظمات اجملتمع املدين املعنية باألطفال على         -٢٨

وحتث أيضاً حكومات املقاطعات على تعزيـز  . العمل يف مجيع املقاطعات ودعمها يف ذلك    
 األعمـال،   حقوق األطفال بالتعاون مع ائتالفات واسعة تضم اجملتمع املـدين، ودوائـر           

  .ونقابات العمال، واملنظمات املعنية باألطفال
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  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
 عدم وجود مبادئ توجيهية ولوائح واضحة للـشركات         بسببتشعر اللجنة بالقلق      -٢٩

وحتيط علماً بالدراسـة    . التجارية، الوطنية منها والدولية، بشأن محاية واحترام حقوق الطفل        
بشأن اآلثار الضارة اليت تتعرض هلا صحة الطفـل         ) ٢٠٠٩(ملظامل الوطين   اليت أجراها أمني ا   

والبيئة بسبب املواد السمية الزراعية واملواد الضارة األخرى املستخدمة يف الزراعة والـصناعة             
وتالحظ اللجنة بقلق كذلك التقارير اليت تشري إىل ما قد ينطوي عليه إنتاج             . وداخل البيوت 

  .صويا من آثار ضارة على األطفالل، واهيتااملوالتبغ، 
 حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية ولوائح واضحة لقطـاع             -٣٠

األعمال من أجل محاية واحترام حقوق الطفل على النحو الذي نصت عليـه االتفاقيـة،       
، والدستور، وإحراز تقدم يف جمال املسؤولية االجتماعية والبيئية         ٢٦٠٦١والقانون رقم   

وينبغي على الدولة الطرف كذلك ضمان متابعة الدراسة اليت         . من منظور حقوق اإلنسان   
  .اها أمني املظامل وتوسيع نطاقهاأجر

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( املبادئ العامة  -٢  

  عدم التمييز    
 الذي ينشئ خطة وطنية ملكافحـة       ١٠٨٦/٢٠٠٥حتيط اللجنة علماً باملرسوم رقم        -٣١
ويف حني ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتلبية احتياجات األطفـال   . ييزالتم

احملرومني، وكذلك لوضع برامج ترمي إىل تعزيز التعليم الثنائي اللغة واملتعدد الثقافات ألطفال         
الشعوب األصلية، وبرامج صحية تركز على تلبية احتياجات أطفال الشعوب األصلية، فإهنـا     

واإلسـاءة   التمييز، واالستبعاد االجتمـاعي،   التبليغ عن    استمرار   مع ذلك من   بالقلق   تشعر
 يف  ٥ إىل   ٣  أطفال الشعوب األصلية، الذين يشكلون ما بني      اجلسدية واجلنسية والنفسية ضد     
      متـس                   الفـوارق الـيت    معدالتوتالحظ اللجنة بقلق أن. املائة من جمموع السكان يف البلد    

وعلى سبيل  تؤدي إىل انتشار ظاهرة التمييز؛ قد        الغربية                    الشرقية والشمالية                 املقاطعات الشمالية
 يف  ٦٠املثال، فإن خماطر موت األطفال يف عامهم األول يف هذه املقاطعات تتجاوز بنـسبة               

ا ينعدم  بينم يف املائة،    ١١املائة مثيالهتا يف بقية أحناء البلد، ويبلغ معدل األمية يف هذه املناطق             
 يتعرض  نلذيل والتمييز ا  وصموتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ال     . طق األخرى من البلد   يف املنا 

، أو   يف البلـد    املراهقون الذين يعيشون يف حالة فقر يف املراكز احلضرية أو يف الشوارع            ماهل
  .األطفال املنحدرون من أصول مهاجرة
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  : يليحتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل ما  -٣٢
 واإلسـاءة اجلـسدية     مكافحة أوجه التمييز، واالستبعاد االجتمـاعي،       )أ(  

واجلنسية والنفسية اليت تتعرض هلا فئات األطفال اليت تعيش يف أوضاع هشة، وال سيما               
  أطفال الشعوب األصلية؛

املراهقون الذين يعيشون يف     ما يتعرض هل  نذيل والتمييز ال  وصممكافحة ال   )ب(  
  .طفال املنحدرون من أصول مهاجرةملراكز احلضرية أو يف الشوارع، أو األحالة فقر يف ا

يف تقريرهـا الـدوري القـادم       الدولة الطرف   أن تدرج   كذلك  تطلب اللجنة     -٣٣
معلومات حمددة عما اختذته من تدابري وما نفذته من برامج ذات صلة باالتفاقيـة ملتابعـة     

ؤمتر العاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز        إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف امل      
لعـام  اتعليـق   الالعنصري وكره األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعـاة            

  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١ رقم

  مصاحل الطفل الفضلى    
ن إما تالحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى قد ُيستخدم من أجل تقدير        -٣٤

 لعـام   ٢٢٢٧٨ مبقتضى القانون رقـم      هتمحايبدواعي  الطفل من حريته    حرمان  كان ينبغي   
. مـع االتفاقيـة  فالة انسجامه  بشأن قضاء األحداث، والذي مل جير بعد إصالحه لك    ١٩٨٠

وتشعر كذلك بالقلق الحتمال عدم مراعاة هذا املبدأ يف مجيع القرارات، واإلجراءات اإلدارية      
  .ئية، والربامج املعنية بالطفلوالقضا
يف حني أن اللجنة حتث الدولة الطرف بشدة على إصالح نظام قضاء األحداث                -٣٥

ليكون متوافقاً مع االتفاقية، فإهنا توصي الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا             
من أجل ضمان إدماج املبدأ العام املتعلق مبصاحل الطفل الفضلى بشكل مالئـم يف مجيـع     

 وكذلك يف القرارات القضائية واإلداريـة، ويف مجيـع الـسياسات،            األحكام القانونية، 
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى       . والربامج، واخلدمات اليت هلا تأثري على الطفل      

التوقف عن استخدام مبدأ مصاحل الطفل الفضلى عند اختاذ القرارات املتعلقة باحلرمان من   
زيادة الضمانات املتعلقـة    بدالً من العمل على     ل،  الطف" حتمي" ُيدعى أهنا    ةلوسياحلرية ك 

  .حبقوق الطفل

  احترام آراء الطفل    
 والتزام السلطات بضمان هـذا      يهإلماع  تساالحق الطفل يف    ترحب اللجنة بإدراج      -٣٦

وعلى الرغم من   . ٢٦٠٦١احلق يف مجيع اإلجراءات القانونية املتعلقة بالطفل يف القانون رقم           
جلسة االسـتماع  اشتراط طلب الطفل نفسه لعقد   عرب عن قلقها من أن      ذلك، فإن اللجنة ت   

وأعربت كذلك عـن قلقهـا إزاء       .  التمييز وعدم االتساق يف املمارسة العملية      قد يؤدي إىل  
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انعدام اإلجراءات الرمسية الالزمة لضمان مشاركة األطفال يف القضايا اليت تؤثر عليهم وإزاء             
  .اهتم ال ُيستمع إليها بشكل كاٍفأن أصوالتصور السائد لدى األطفال من 

 من االتفاقية ومراعاة    ١٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، وفقاً للمادة           -٣٧
، احترام حق الطفل يف يهإلماع تساالبشأن حق الطفل يف ) ٢٠٠٩(١٢للتعليق العام رقم    

دون طلـب  ب، حىت جلسة استماع يف إطار مجيع اإلجراءات القانونية املتعلقة بالطفلعقد  
ماع تساالوتوصي كذلك بنشر املعلومات املتعلقة حبق الطفل يف         . مسبق من الطفل بذلك   

 يف أوساط اآلباء، واملوظفني العمـوميني، والقـضاة، واحملـامني،           يه على نطاق واسع   إل
  .والصحفيني، واألطفال أنفسهم، بغية زيادة الفرص املتاحة أمام املشاركة اهلادفة لألطفال

  ق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو ح    
 على الربوتوكول االختيـاري     ٢٠٠٨ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          -٣٨

وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء وقـوع       . الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
. عة بوينس آيرس  حاالت انتحار وإصابات ذاتية لدى األطفال احملتجزين، وال سيما يف مقاط          

 الـذي أبطـل     ٢٠٠٥وعالوة على ذلك، ففي حني تالحظ اللجنة قرار احملكمة العليا لعام            
حكماً بالسجن مدى احلياة على أحد املراهقني، فإهنا تشعر بقلق عميق ألن ثالثة أطفال من               

 ملدة ثـالث    ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٧ طفالً حكم عليهم بالسجن املؤبد خالل الفترة من          ١٢بني  
الون يواجهون هذه العقوبة، وتالحظ أن قضاياهم قد عرضت علـى جلنـة البلـدان               يز ال

  .األمريكية حلقوق اإلنسان
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة ملنع حاالت انتحار األطفال              -٣٩

 عـن أسـباب   مستفيضة  دراسةإجراء عالوة على ذلك هلا وينبغي .يف أماكن االحتجاز
ويف حني ترحب اللجنة بعدم إصدار أية عقوبـة بالـسجن           .  الذاتية واالنتحار  اإلصابات

، فإهنا حتث الدولة الطرف على االمتناع عن احلكم على األطفال           ٢٠٠٢املؤبد منذ عام    
  .بالسجن مدى احلياة أو ملدد تصل إىل السجن مدى احلياة

) أ(٣٧، واملادة   ١٧ إىل   ١٣، واملواد من    ٨ و ٧املادتان  (احلقوق واحلريات املدنية       –٣  
  )من االتفاقية

  تسجيل املواليد    
ترحب اللجنة بالتشريع اجلديد الذي يضمن تسجيل املواليد بشكل جماين وشـامل              -٤٠

بيد أهنا تعرب عن قلقها إزاء التنفيذ غري الكايف هلذا التـسجيل علـى مـستوى                . وتلقائي
وتشعر اللجنة كذلك   . كافية لتسجيلهم املقاطعات، مما حيرم الكثري من األطفال من الفرص ال        

بالقلق ألن األطفال الذين يولدون خارج مرافق الرعاية الصحية، مبا يف ذلك أطفال الشعوب              
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األصلية أو األطفال املنتمني إىل أسر حمرومة، مثل أولئك الذين يعيشون يف املنـاطق النائيـة                
  . من فرص تسجيلهميعانون من االستبعاد االجتماعي، ال ميكنهم االستفادة أو
اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبـا يف ذلـك         مبواصلة  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٤١

الـذين    األطفـال ، مبن فـيهم األطفال رجعي، لضمان وصول مجيعالثر التدابري ذات األ
املنتمني إىل   أو األطفال    الشعوب األصلية أطفال  ويولدون خارج مرافق الرعاية الصحية،      

 االسـتبعاد   يعـانون مـن  أو نائيـة الناطق املمثل أولئك الذين يعيشون يف  ومة،أسر حمر
 لتحديد مجيع األطفال الـذين مل        الالزمة طوات إىل تسجيلهم جماناً، واختاذ اخل     االجتماعي

 على  أيضاً الدولة الطرف وتشجع اللجنة   . ة على وثيقة هوي   حيصلواتسجيلهم أو مل    يتسنَّ  
من أجل   وحدات متنقلة،     إنشاء تسجيل املواليد، مبا يف ذلك    لية  يف عم تدابري مرنة    عتمادا
استراتيجية حمددة  بتنفيذ  الدولة الطرف كذلكتوصي اللجنةو. األطفال لوصول إىل مجيعا

التعليـق  وتراعـي  م ثقافاهت  احترام تقوم على أساسجملتمعات األصليةاواليد متسجيل يف 
ن أطفال الشعوب األصـلية وحقـوقهم       اللجنة بشأ  عنالصادر  ) ٢٠٠٩(١١العام رقم   

  .مبوجب االتفاقية

  التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة    
يف حني تعرب اللجنة عن تقديرها لسياسة عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب كجزء               -٤٢

من عملية االنتعاش الدميقراطي يف البلد، على النحو الذي أبرزه الوفد الرمسي خالل احلـوار               
جري معه، فإهنا تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء عدم وجود بيانات موثوق هبا علـى        الذي أُ 

وتعرب كذلك عن بالغ قلقهـا      . املستوى الوطين بشأن ادعاءات املعاملة الالإنسانية واملهينة      
 ادعاًء بـني    ١٢٠ُسجل  (إزاء العدد الكبري من االدعاءات املسجلة يف مقاطعة بوينس آيرس           

بشأن األفعال اليت يرتكبها رجال الشرطة وغريهم مـن املـوظفني           ) ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧عامي  
وتـشعر  . املكلفني بإنفاذ القوانني، ومتس بوجه خاص اجملرمني األحداث وأطفال الـشوارع          

يف مقاطعة بوينس آيرس   ) أ. ل(اللجنة أيضاً بالقلق بسبب حالة اختفاء قسري ألحد األطفال          
، وعدم الشروع علـى الفـور يف        ٢٠٠٩يناير  /لثاينأثناء احتجازه لدى الشرطة يف كانون ا      

وزيادة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أيـة           . التحقيق بشأن هذه االدعاءات   
معلومات تتعلق بإجراء حتقيقات سريعة يف هذه االدعاءات، ومعرفة نتائجها، مبـا يف ذلـك               

  .معاقبة املسؤولني عنها، ووضع حد هلذه املمارسة
عدم ب  املتعلقةتدابري ملموسة لتنفيذ سياستها ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذحت  -٤٣

 علـى   فـوراً،  الدولة الطرف على أن تنشئ        كذلك حتثو . التعذيب مطلقاً مع التسامح  
 مبـا يف ذلـك    تها،  ومتابع  آلية لتسجيل االدعاءات   مستوى املقاطعات،  الوطين و  ىاملستو

 الدولة  كذلكحتثو .الالإنسانية واملهينة املعاملةب قة املتعلالدعاءاتل سجل وطين ختصيص
  بشأن هذه االدعـاءات     وشاملة ومستقلة  فورية  حتقيقات الشروع يف إجراء  الطرف على   
تعويضات للضحايا، واختاذ مجيع التدابري   العدالة وتقدميعنها إىل املسؤولني من أجل إحالة
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تـدابري تأديبيـة    ختـاذ   واالتحقيقات   نشرمبا يف ذلك     ، هذه األفعال   حدوث الالزمة ملنع 
أسباب هذه  دراسة للدولة الطرف  كذلكينبغيو.  ضد مرتكيب اجلرائموإصدار عقوبات

 واختاذ تدابري عاجلـة للوقايـة      ،يرسآ يف مقاطعة بوينس     ال سيما االنتهاكات اخلطرية، و  
ـ ب املكلفني وظفنيلشرطة واملل  شامل تدريب توفرييف ذلك  مبامنها، وانني بـشأن  إنفاذ الق

 بـشأن  حتقيـق شـامل وحمايـد      جنازوحتث اللجنة الدولة الطرف على إ      .حقوق الطفل 
  لالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      وفقاً  ل أ،  االختفاء القسري للطفل  ب  املتعلقة دعاءاتاال

  .األشخاص من االختفاء القسري
ت حلقوق وتعرب اللجنة عن قلقها من التقارير اليت تتحدث عن وقوع انتهاكا            -٤٤

اإلنسان يف مؤسسات الصحة العقلية وبقاء األطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية 
مستشفيات األمراض العقليـة دون     /يف بعض األحيان لفترات طويلة داخل مؤسسات      

  .مربر طيب مقبول
ينبغي للدولة الطرف اختاذ التدابري املناسبة لتفـادي العـالج يف املستـشفيات               -٤٥

وتوصي اللجنـة   . قط عند الضرورة القصوى وألدىن فترة ممكنة من الوقت        واستخدامه ف 
كذلك الدولة الطرف بإتاحة سبل احلصول على املساعدة العالجية، وتوفري السكن الالئق  
لألطفال املفرج عنهم من املستشفيات واملؤسسات األخرى، ورصد ذلك، مع مراعـاة            

  .مصاحل الطفل املثلى

  العقوبات البدنية    
 والذي ينص   ٢٦٠٦١يف حني حتيط اللجنة علماً باملبدأ العام الوارد يف القانون رقم              -٤٦

على ضرورة عدم تعريض األطفال للمعاملة العنيفة أو التمييزية أو املهينة أو املخيفـة، فإهنـا            
 من القانون املدين،    ٢٧٨تعرب عن قلقها إزاء إدراج حق اآلباء يف التأديب الواجب يف املادة             

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعـدم      . د يؤدي إىل تكريس سوء املعاملة والعقوبة البدنية       مما ق 
حظر العقوبة البدنية حظراً صرحياً خارج البيت، مبا يف ذلك يف املدارس، ومراكز االحتجاز،              

  .وأماكن الرعاية البديلة
توصي اللجنة الدولة الطرف باحلظر الصريح، مبقتضى القـانون، للعقوبـة          -٤٧
لبدنية يف مجيع املقاطعات ومجيع أشكال العنف اليت ُتمارس ضد األطفال يف مجيـع              ا

األماكن، مبا يف ذلك داخل األسرة، ويف املدارس، ويف مؤسسات الرعاية البديلـة،             
ويف أماكن االحتجاز املخصصة للمجرمني األحداث، وبإنفاذ هذه القوانني على حنو           

طرف بتكثيف محالت التوعية من أجل تغـيري        وتوصي اللجنة أيضاً الدولة ال    . فعال
املفاهيم املتعلقة بالعقوبة البدنية وبغية تشجيع استخدام أشكال تأديب بديلة وغري           

 ٢عنيفة على حنو يتفق مع كرامة الطفل اإلنسانية وفقاً لالتفاقية، وال سيما الفقرة              
، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التعليق        ويف هذا الصدد  . ٢٨من املادة   
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 بشأن حق الطفل يف احلماية مـن العقوبـة          الصادر عن اللجنة  ) ٢٠٠٦(٨العام رقم   
  .البدنية وغريها من ضروب املعاملة القاسية أو املهينة

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
 األمـم  أجرهتـا  إىل الدراسة الـيت    مشريةً الطرف مبا يلي،     صي اللجنة الدولة  تو  -٤٨

  :(A/61/299)املتحدة بشأن العنف ضد األطفال 
 مجيع التدابري من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير اخلبري           أن تتخذ   )أ(  

بعني م املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، آخذةً        األمإجراء دراسة لفائدة    املستقل املعين ب  
بار نتائج وتوصيات حلقة التشاور اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية املعقودة يف بوينس     االعت

وتوصي اللجنة، بوجـه    . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١مايو إىل   / أيار ٣٠آيرس يف الفترة من     
  :لتوصيات التالية تويل الدولة الطرف عناية خاصة لخاص، بأن
 مارس على األطفال مبا فيهـا     امل مجيع أشكال العنف     أن متنع مبوجب القانون    •

 العقوبة البدنية يف مجيع األوساط؛

  األولوية للوقاية وتنهض بقيم الالعنف وتنمي الوعي؛أن تعطي •

  احملاسبة وإهناء اإلفالت من العقاب؛أن تضمن •

  األطفال؛ضدلبعد اجلنساين للعنف ا أن تعاجل •

 منهجية وإجـراء    ياً جلمع البيانات الوطنية بصورة    وطننفذ نظاماً   تنشئ و أن ت  •
 . واألطفال واملراهقنياملمارس على النساء العنف حبوث يف مسألة

اجملتمـع املـدين    للعمل بالشراكة مع كأداةأن تستخدم هذه التوصيات      )ب(  
 من مجيع أشكال العنف املـادي       األطفالاألطفال لكي تضمن محاية كل      وخاصة مشاركة   

 عنـد    التدابري العملية، واملوقوتـة     اختاذ واجلنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على     
   وذاك؛واالعتداء والتصدي هلذااالقتضاء، من أجل منع العنف 

أن تلتمس التعاون التقين يف هذا الصدد من املمثل اخلاص لألمني العـام               )ج(  
املعين بالعنف ضد األطفال ومن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمـة             

فضالً عن الشركاء من بني املنظمـات       ملعنية األخرى   دة للطفولة والوكاالت ا   األمم املتح 
  .غري احلكومية

   املعلومات املناسبةاحلصول على    
 احلـصول   ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان حق الطفل يف            -٤٩
وترحـب  . تنوع الثقايف مراعاة ال مع  ، مبا يف ذلك من مصادر خمتلفة و        املناسبة  املعلومات على

 "طفـال التصاالت السمعية والبصرية واأل   اجمللس االستشاري ل  "كل من   اللجنة أيضا بإنشاء    
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 مبوجـب القـانون     "مرصد العالقات بني وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واألطفـال        "و
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن وسائل اإلعالم ال تـزال تقـدم   . ٢٠٠٩ لعام  ٢٦٥٢٢ رقم
. تشويه مسعتـهم  الذي قد يساهم يف     ة، األمر   طفال وخاصة املراهقني يف صورة غري مالئم      األ

وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما ميكن أن حتدثه وسائل اإلعالم من آثار يف سلوك األطفال                
االستهالكية، والتغذية غري الـصحية وأمنـاط احليـاة         الرتعة   أمناط االستهالك و   فيما خيص 
  .خاطربامل احملفوفة
احلصول حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان حق الطفل يف              -٥٠

 التدابري التشريعية حلماية األطفال من املعلومات الـضارة         تدعيمناسبة و املعلومات  على امل 
. وضمان تعامل وسائل اإلعالم مع صور األطفال وخـصوصيتهم وكرامتـهم بـاحترام            

طرف وسائل اإلعالم إىل املزيد من االنضباط الذايت عرب أمـور            َتْحفز الدولة ال   وينبغي أن 
منها وضع مدونة قواعد سلوك موظفي اإلعالم وتدريب الصحفيني على تعزيز احتـرام             

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا علـى تـرويج         . حقوق األطفال واملراهقني وضماهنا   
 مـشاركتهم يف    عزيـز إلعـالم وت  وسائل ا النقدية ل قراءة  الم  تيح هل برامج األطفال اليت ت   
  .األنشطة اإلعالمية

 ١١-٩ املوادو ١٨من املادة  ٢-١ والفقرتان ٥املواد ( الوسط األسري والرعاية البديلة  -٤  
  ) من االتفاقية٣٩املادة و ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥ و٢١-١٩و

  وسط األسريال    
كافحة الفقـر   ملألسر  تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لدعم ا          -٥١

دة يحوبفعالية، إضافة إىل ضمان استعداد األسر ألداء دور األبوة واألمومة، سيما األسر             
العائل وتلك اليت قد تعاين صعوبات أكرب لتلقي خدمات الدولة الطرف، مثل األسر اليت              

فـال  تعيش يف املناطق النائية وأسر السكان األصليني واملهاجرين واألسر اليت لـديها أط            
مجيع األسر  إمكانية حصول   ضمن  أن ت وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على       . معاقون
أن على الصعيدين احمللي واجملتمعي و    املتاحة  اخلدمات النفسية واالجتماعية والقانونية     على  

ح لألطفال تلقي الرعايـة النهاريـة، وأن        أن تتي ساعدها على توطيد روابطها األسرية و     ت
  .تجنيب األطفال فعليا دخول املؤسساتلبري أخرى تداتضمن اختاذ 

  الرعاية البديلة    
 مـساعدة   يف ٢٦٠٦١ترحب اللجنة بالتغيريات املؤسسية اليت أحدثها القانون رقم           -٥٢

األطفال ومحايتهم، واملبادئ التوجيهية اليت أصدرها اجمللس االحتـادي للطفولـة واملراهقـة             
ني من وسطهم العائلي، خاصة التوصية بتجنب اإليداع يف         واألسرة واملتعلقة باألطفال احملروم   

، والدراسة اليت أعدهتا األمانـة الوطنيـة للطفولـة          "املؤسسات العظمى "املؤسسات وإلغاء   
  :وتالحظ اللجنة بقلق ما يلي. واملراهقة واألسرة
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قلة البيانات واملعلومات املقدمة بشأن األطفال املوجودين يف مراكز الرعاية            )أ(  
ضح بني اإلصالحيات اخلاصة باألطفال اجلاحنني ودور       اووجود تفريق   سيما عدم    بديلة، ال ال

إيواء األطفال املعزولني عن أسرهم من أجل محايتـهم، وكـذا بـني خمتلـف أسـاليب                 
  البديلة؛ الرعاية

عدم وجود تعريف موحد ملختلف أساليب الرعاية البديلة ومنهجية متسقة            )ب(  
ؤسسات واألسر احلاضنة، إضافة إىل عدم وجود معلومات عن آليـات           جلمع البيانات عن امل   

  الرصد والتقييم؛
عدم مراقبة مقدمي الرعاية وعدم إعدادهم وأن الدولة الطرف ليس لـديها              )ج(  

يف إطـار   رعايـة   اللوائح موحدة بشأن خمتلف أساليب الرعاية البديلة، مبا فيها الكفالـة و           
  املمتدة؛ األسرة

 ميزانيـة لتعزيـز الـروابط األسـرية وتـشجيع بـدائل             عدم ختصيص   )د(  
  .املؤسسية الرعاية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٣

األسرة يف إطار   رعاية  الالتأكد من اعتماد لوائح موحدة بشأن الكفالة و         )أ(  
والتأكد أيضا من اتساق منهجية مجـع البيانـات يف          كل أراضيها   املمتدة واستعماهلا يف    

  ملقاطعات؛ا مجيع
قصد اختاذ اإلجراءات التـصحيحية     بإعداد دراسة عن ظروف الكفالة        )ب(  

  الالزمة ورصد تلك الظروف عن طريق الزيارات املنتظمة؛
استكمال الدراسة اليت بدأهتا بشأن تقييم وضع األطفـال املـودعني يف              )ج(  

دمة إليهم ومدة مؤسسات وأن تدرج ضمن أهدافها تقييم ظروفهم املعيشية واخلدمات املق       
إقامتهم، إضافة إىل اإلجراءات املتخذة إلجياد وسط عائلي مناسب ميلك املوارد الالزمـة             

  وخيضع للرقابة الواجبة، واختاذ التدابري املالئمة لتنفيذ استنتاجاهتا؛
علـى صـعيد    مبا يف ذلـك     االستمرار يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة،         )د(  
 املودعني يف مؤسسات كي يعودوا إىل أسرهم مـا أمكـن أو             ، لفائدة األطفال  املقاطعات

اً أخرياً  ذمالإيداعهم يف مراكز رعاية شبيهة باألسرة واعتبار إيداع األطفال يف املؤسسات            
  وألقصر مدة ممكنة؛

امليزانية لتعزيز الروابط العائليـة وتـشجيع       كفالة تعيني املخصصات يف       )ه(  
لـك تقـدمي املـساعدة إىل األطفـال ودعمهـم           بدائل الرعاية املؤسـسية، مبـا يف ذ       

  ؛واجتماعياً نفسياً
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 من االتفاقية واملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة       ٢٥العمل يف ضوء املادة       )و(  
وضع معـايري واضـحة للرعايـة        على   ٦٤/١٤٢لألطفال املرفقة بقرار اجلمعية العامة      

ملعايري، وإنـشاء آليـة شـاملة       البديلة، وتقدمي الدعم للمؤسسات القائمة لكي تستويف ا       
للشكاوى من أجل األطفال املودعني يف مؤسسات، وإجراء استعراض دوري للتـدابري            

  املتخذة لفائدة األطفال املودعني يف مؤسسات؛
التأكد من االحترام الكامل حلق الطفل يف أن ُيستمع إليه عنـد اختـاذ                )ز(  

  .قرارات بشأن مسائل الرعاية البديلة

  واإلمهال اإلساءة    
 بشأن العنف املمارس على املرأة، لكنـها        ٢٦٤٨٥حتيط اللجنة علما بالقانون رقم        -٥٤

وتالحظ بقلق بالغ استمرار توارد تقارير تتحدث عـن         . تأسف لعدم وجود مرسوم تنفيذي    
األطفال، يف الوقت ضد  والعنف ،، مبا يف ذلك قتل اإلناثعدد حاالت العنف العائليارتفاع 

طـوط  إقامـة خ يه علما بإنشاء أفرقة متنقلة للتعامل مع ضحايا العنف العائلي والذي حتيط ف  
 يف مجيع املقاطعات تقريبا وتوفري قضاة متخصصني مدربني علـى الـشؤون              هاتفية مساعدة
عـن  شاملة  أو إحصاءات   وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء عدم وجود دراسات          . العائلية

وتعرب عن قلقها أيضا . وهو واقع تعترف به الدولة الطرف هذه احلوادث يف كل أحناء البلد، 
إزاء ضعف التجاء ضحايا اإلساءة واإلمهال إىل العدالة، وكذا عدم وجود برامج جلرب األضرار 

  .اليت تلحق بضحايا العنف وإعادة االعتبار إليهم وإدماجهم جمددا
ات والـسياسات   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ مجيع التـشريع           -٥٥

األطفال واإلساءة إليهم واسـتغالهلم     ضد   العنف   ومنعوغريها من التدابري الالزمة ملعاجلة      
الدولة الطرف  بأن تزيد كذلكوتوصي . ورعاية األطفال ضحايا اإلساءة وإعادة إدماجهم

عدد القضاة املتخصصني يف الشؤون األسرية وتدرهبم كما ينبغي يف جمال العنف املمارس             
وينبغي للدولة الطرف أيـضا أن تـنظم        .  األطفال والنساء واإلساءة إليهم وإمهاهلم     على

محالت توعية عامة وتقدم معلومات عن توجيه الوالدين وتقدمي املشورة إليهما قصد حتقيق        
بتدريب املعلمني ومـوظفي    كذلك  وتوصي  . أمور منها منع اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم      

ني يف امليدانني الصحي واالجتماعي واملدعني العامني علـى طريقـة           إنفاذ القوانني والعامل  
تلقي الشكاوى املتعلقة بالعنف واإلمهال اللذين حييقان باألطفال ورصدها والتحقيق فيها           

  .ومالحقة اجلناة على حنو يراعي الطفل واالعتبارات اجلنسانية
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 ٢٦ و ٢٤ و ٢٣املـواد  و ١٨ملـادة  من ا  ٣الفقرة   و ٦املواد  ( والرعايةالصحة األساسية     -٥  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١الفقرات و

  األطفال املعاقون    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلعمال حقوق األطفال املعاقني يف              -٥٦

وتالحـظ  . التعليم عن طريق حتسني معايري التعليم اخلاص باعتباره جزءا من النظام التعليمي           
.  سنة يستفيدون من التأمني الصحي     ١٤ يف املائة فقط من األطفال املعاقني دون         ٤٢ن  بقلق أ 

 ما يتعرضون للتمييز، مبا فيـه التمييـز         اًكثريوتالحظ اللجنة بقلق أيضا أن األطفال املعاقني        
ـ  صول  االقتصادي، بسبب أمور منها قضايا املعاشات العالقة وصعوبات احل         . كناسعلى امل

لقلق أيضا إزاء اجلهود غري الكافية للتأكد، عرب برامج التدريب، من أن مجيع             وتشعر اللجنة با  
املهنيني الذين يعملون مع األطفال املعاقني ميلكون املعارف واملهارات الالزمة، سيما بـشأن             

  .التعليم الشامل للجميع
، يف ضوء قواعد األمم املتحـدة املوحـدة          مبا يلي  توصي اللجنة الدولة الطرف     -٥٧
 وتعليـق   )٤٨/٩٦مرفق قرار اجلمعية العامـة      (تعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني      امل

  :بشأن حقوق األطفال املعوقني) ٢٠٠٦(٩اللجنة العام رقم 
التأكد من أن األطفال املعاقني مندجمون يف النظام التعليمي ويف خطـط              )أ(  

  التأمني الصحي؛
 التشريعات املتعلقـة بتـوفري      اختاذ كل ما يلزم من تدابري لضمان تنفيذ         )ب(  

  اخلدمات لألطفال املعاقني والنظر يف اعتماد تشريعات حمددة بشأن هذه املسألة؛
مواصلة براجمها وخدماهتا املقدمة إىل مجيع األطفال املعـاقني وتـدعيمها            )ج(  

بأساليب منها وضع برامج للتشخيص املبكر، وضمان تغطية مجيع األطفال الذين حيتاجون            
وينبغي . دماهتا، عالوة على إدراج برامج تعليمية خاصة يف إطار املقررات الدراسية          إىل خ 

للدولة الطرف يف هذا الصدد أن تتأكد من أن تلك اخلدمات تتلقى املـوارد البـشرية                
  واملالية الكافية؛

 التدريب املقدم إىل املهنيني العاملني مع األطفـال، مثـل           عسيعزيز وتو ت  )د(  
  .لني ذوي الصلةمعا وشبه الطبيني وغريهم من الني الطبينيعاملال

  اخلدمات الصحيةوصول إىل لاالصحة و    
وكـذلك  ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل احلد من وفيات األطفال،              -٥٨

اعتماد خطة عمل صحية شاملة، مبا فيها خطة الوالدة والربنامج اخلـاص بتـوفري األدويـة                
حظ اللجنة إنشاء جلان لتحليل وفيات األمهات واألطفال واعتـراف          وتال. األساسية للجميع 

تحسني، خاصة الوقاية والنهوض بالصحة أثناء احلمل الالدولة الطرف باجملاالت اليت حتتاج إىل 
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، استمرار ارتفاع معدل وفيات األمهات والرضـع      عن قلقها إزاء    مع ذلك   تعرب  ووالوضع،  
جنة بقلق التباين يف سوء التغذية املزمن بني املعـدل          وتالحظ الل . خاصة يف بعض املقاطعات   

وتعـرب  ).  يف املائـة   ١٥,٥(واملعدل السائد يف مشال غريب األرجنتني       )  يف املائة  ٨(الوطين  
سيما املراهقـات، بـسبب   وال اللجنة عن قلقها أيضا إزاء النسبة املرتفعة لوفيات األمهات،        

زاء اإلجراءات املطولة لإلجهاض القـانوين      وإ) ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٨,٣١(اإلجهاض  
  . من القانون اجلنائي٨٦للحمل الناجم عن االغتصاب، مبا يف ذلك بسبب املادة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٩
أثنـاء  مبا يف ذلـك     زيادة جهودها للنهوض بصحة األمهات واألطفال،         )أ(  

  احلمل والوضع؛
دي للتفاوت بني املقاطعات يف تلقي اخلـدمات        اختاذ تدابري عاجلة للتص     )ب(  

الصحية وجودة هذه اخلدمات، مع التركيز بوجه خاص على الرعاية الصحية األوليـة،             
  عالوة على التصدي ألسباب سوء التغذية املزمن يف مقاطعات الشمال الغريب؛

إعداد دراسة بشأن حمدِّدات النسبة املرتفعة واملعدالت الثابتة لوفيـات            )ج(  
  األمهات والرضع والتصدي هلا بسرعة؛

ـ           )د(   لة باإلجهـاض،   صاختاذ تدابري عاجلة للحد من وفيات األمهـات املت
وباخلصوص ضمان أن يكون احلكم اخلاص باإلجهاض الذي ال يعاقب عليـه القـانون،              

الفتيات والنساء ضحايا االغتصاب، معروفا لدى العاملني يف املهن الطبية          وخاصة يف حالة    
  قا من لدهنم بناء على طلبهم دون تدخل احملاكم؛ومطّب

 من القانون اجلنائي علـى الـصعيد الـوطين ملنـع            ٨٦مراجعة املادة     )ه(  
   يف تشريعات املقاطعات اجلديدة والقائمة بشأن اإلجهاض القانوين؛الختالفاتا

التماس املساعدة التقنية من اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة العامليـة،           )و(  
  .آخرين بني

  الرضاعة الطبيعية    
غري أهنا  . تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعية           -٦٠

تأسف لعدم مجع البيانات بطريقة منهجية عن ممارسات الرضاعة الطبيعية وعدم وجود جلنـة          
الطبيعيـة  وتشعر بالقلق أيضا إزاء املعدالت املنخفضة للرضـاعة         . وطنية للرضاعة الطبيعية  

  .اخلالصة لألطفال دون ستة أشهر
جتمـع  أن توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ جلنة وطنية للرضاعة الطبيعية و         -٦١

بطريقة منهجية البيانات عن ممارسات الرضاعة الطبيعية، على أن تضمن يف الوقت نفسه             
 أيـضا أن تنـشئ      وينبغي للدولة الطرف  . إعمال املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم      
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تـدريب  المستشفيات مالئمة للرضع وتشجع على إدراج الرضاعة الطبيعية يف منـاهج            
  .تمريضال على

  صحة املراهقني    
 باعتماد برنامج الرعاية الشاملة للمراهقني الذي يهدف،        أحاطت اللجنة علماً  بينما    -٦٢

تحار وتعـاطي الكحـول     فيما يهدف، إىل احلد من وفيات املراهقات أثناء النفاس ومن االن          
عدد املراهقني الذين يستعملون املخـدرات  ارتفاع وغريه من املخدرات، فإهنا تظل قلقة إزاء       

وحتيط علما أيضا بإنشاء الربنامج الوطين للصحة اجلنسية وتنظيم األسرة          . ويسيئون استعماهلا 
 ٢٦٢٠٦رقـم    بشأن التربية اجلنسية الشاملة، وكذا القانون        ٢٦١٥٠مبوجب القانون رقم    

بشأن التربية الوطنية الذي ينص على أهداف منها النهوض بالتربية على الـسلوك اجلنـسي               
غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيادة األمـراض املنقولـة جنـسيا يف صـفوف                . املسؤول

وترحب اللجنة بتعميم استعمال وسائل منع      . ة البشري ةاملناعنقص  املراهقني، مبا فيها فريوس     
كانـت أعمـار    (نسبة محل الطفالت    من ارتفاع   بيد أهنا تظل قلقة     .  وتوزيعها جمانا  احلمل

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ يف املائة مـن األطفـال الـذين ولـدوا أحيـاء يف عـامي                 ١٥أمهات  
  ).العشرين دون
ـ   االعتبـار ال  يف   ةخذبأن تعمد، آ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٦٣ ام ـتعليـق الع
إىل ملراهقني ومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل،        بشأن صحة ا  للجنة  ) ٢٠٠٣ (٤ رقم
ز جهودها لوضع وتنفيذ برامج وخدمات منها الرعاية املالئمة لألطفال وإعادة تأهيل            يتعز

األطفال وتقدمي املشورة إليهم، يف جمال صحة املراهقني، مبا يف ذلك باخلـصوص احلمـل    
وتوصي . احلياة احملفوفة باملخاطر  املبكر وتعاطي املخدرات والكحول وغري ذلك من أمناط         

الدولة الطرف أيضا بأن حتصل على بيانات ومعلومات موثوق هبا عن الشواغل املتعلقـة              
وتوصي اللجنة الدولة   . بصحة املراهقني عرب وسائل منها إجراء دراسات عن هذه املسألة         

ـ              راهقني الطرف باخلصوص بأن تتناول مسائل الوقاية من املخاطر اليت تتهدد صـحة امل
  .وأمناط حياهتم، بالتشاور مع املراهقني

  احلق يف مستوى معيشي الئق    
هود الدولة الطرف الرامية إىل التغلب على الفقر والفقـر املـدقع،            ترحب اللجنة جب    -٦٤

 ٢٠٠٢، بعد أن بلغ ذروته يف عام        ٢٠٠٨مالحظةً أن معدل الفقر اخنفض تدرجييا حىت عام         
ب اللجنة أيضا بالزيادة املطردة يف االستثمار االجتماعي، خاصة         وترح.  يف املائة  ٥٤,٣بنسبة  

ـ اكل طفـل    البدل الشامل لألسرة    يف السكن والبنية التحتية االجتماعية، و      يف طّبـق   ي  ذل
غري أهنا تأسف ألن من غري املمكن بعُد إقامة الدليل القطعي على اآلثار الفعلية              . ٢٠٠٩ عام

 يف ٤٧ و١٣يتـراوح بـني   ( حسابات خمتلفة ملعدل الفقر  هلذا االستثمار يف الفقر وأن هناك     
جتعل ويساور اللجنة القلق ألن قواعد البيانات واإلحصاءات املوجودة ). املائة، حسب املصدر
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، اًتركيـز طريقة أكثر    على الدولة الطرف مواصلة توسيع االستثمار االجتماعي ب        من الصعب 
قاطعـات  سيما أطفال امل  وال   واملراهقني،   األطفاللصاحل  االستثمار  يف صدد توجيه    وخاصة  

  .رومةواجملموعات احمل
حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الفعالة واملنهجية للحـد مـن               -٦٥

تفشي الفقر والتركيز على األطفال واملراهقني، خاصـة أشـدهم حرمانـا، يف إطـار               
الية وتقوم على إحصاءات وأدلة     استراتيجية شاملة للعدالة االجتماعية تتجاوز التدابري امل      

  .موثوق هبا

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية  -٦  

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
 بشأن التعليم الوطين الـذي سـبقته        ٢٦٢٠٦ اعتماد القانون    ريقدتالحظ اللجنة بت    -٦٦

 يف املائة من النـاتج      ٦ف ختصيص   اهدكذلك است الصعيد الوطين؛ و  نقاشات مستفيضة على    
وترحب اللجنة خاصة باألخذ بالتعليم الثانوي وقبل االبتدائي اإللزامي        . احمللي اإلمجايل للتعليم  

". التعليم حق شخصي واجتماعي تكفلـه الدولـة  "وأن الدولة الطرف اعترفت صراحة بأن      
نح الدراسية لتيسري إدماج املراهقني وببناء مدارس جديدة        وحتيط اللجنة علما أيضا بربنامج امل     

  .وتوزيع حواسيب على املدارس الثانوية
غري أن اللجنة تالحظ أن عددا كبريا من املراهقني يتسربون مـن املـدارس وأنـه                  -٦٧
وهذا يؤثر باخلصوص يف    . لمعتوجد تدابري كافية كفيلة بتأمني االنتقال من املدرسة إىل ال          ال
وتالحظ اللجنة أيضا أن نسبة األطفـال       . اهقني من السكان األصليني الفقراء فقرا مدقعا      املر

 سـنوات  ٣ يف املائة ممن تتراوح أعمارهم بني ٧٨(املعاقني الذين يتلقون تعليما خاصا يتزايد       
 يف املائة منهم فقط مندجمون يف املؤسـسات التعليميـة           ٥٣؛ بيد أهنا تأسف ألن      ) سنة ١٧و

تأسف اللجنة أيضا لعدم وجود معلومات موثوق هبا عن عدد حـاالت التـسرب             و. العادية
  .وأسبابه، خاصة بني الفتيات احلوامل

تعليق العـام   اليف االعتبار   آخذة  الطرف مبا يلي،    بأن تقوم الدولة    توصي اللجنة     -٦٨
  :بشأن أهداف التعليمللجنة ) ٢٠٠١(١رقم 

لك اليت يعيش فيهـا أطفـال       تقليص الفوارق بني املقاطعات، خاصة ت       )أ(  
معاقون وأطفال السكان األصليني والفتيات احلوامل، يف جمال التعليم والتمتـع الكامـل      

  باحلق يف التعليم؛
استثمار موارد إضافية بغية ضمان حق كل األطفال يف التعليم الـشامل              )ب(  

  للجميع حبق؛
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اختـاذ  واسـتهم،   اختاذ مجيع التدابري للتأكد من أن األطفال يكملون در          )ج(  
إجراءات ملموسة ملعاجلة األسباب الكامنة خلف عدم إمتام الدراسة، واختـاذ التـدابري             

  ؛لعمالالالزمة لتأمني انتقال األطفال من املدرسة إىل 
غادروا مبن فيهم من     ،التعليم والتدريب املهنيني لألطفال   وحتسني  توسيع    )د(  

يف تعزيـز فرصـهم     لفاءات ومهارات   اكتساب ك متكينهم من    و ،املدرسة دون شهادات  
  على عمل؛احلصول 
االرتقاء بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وإدراج حقـوق الطفـل يف              )ه(  

  .املقررات الدراسية
وحتيط اللجنة علما بالدراسة اليت أعدت يف الدولة الطرف بشأن حوادث العنف يف               -٦٩

اء عدد األطفال الكبري الذين تعرضـوا       وتعرب عن قلقها إز   . املدارس واملؤسسات املرتبطة هبا   
الستئـساد  لتلك احلوادث أو االعتداءات اجلسدية وغريها من أشكال االعتداء، مبا فيهـا ا            

  .األطفال بني
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة حلماية األطفال من التعرض للعنف              -٧٠

هـا البلطجـة يف     أو االعتداء اجلـسدي أو غـريه مـن أنـواع االعتـداء، مبـا في               
  .التعليمية املؤسسات

 ٣٧من املادة   ) د(و) ب(الفقرتان   و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢املواد  ( تدابري احلماية اخلاصة    -٧  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢ و٣٠املواد و

  األطفال غري املصحوبني أو املهاجرون أو ملتمسو اللجوء    
 وإنـشاء   ٢٠٠٦وفمرب  ن/ يف تشرين الثاين   ٢٦١٦٥ترحب اللجنة بسن القانون رقم        -٧١

بيد أنه يساورها القلق ألن الدولة الطرف مل تعتمـد أي إجـراءات   . اللجنة الوطنية لالجئني 
وتشعر بالقلق أيضا ألن مبـدأ      . قانونية للتعامل مع األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني       

قلق أيضا ألن ويساورها ال.  ال يطبَّق دائما لدى البت يف طلبات اللجوء     فضلىمصاحل الطفل ال  
الرعاية املناسبة واملساعدة االجتماعية واملادية لألطفال املهاجرين أو ملتمسي اللجـوء غـري             

  .املصحوبني ال تقدم إليهم دائما
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إجراءات قانونية تتعامل مـع األطفـال               -٧٢

بشأن للجنة  ) ٢٠٠٥ (٦رقم  تعليق العام   الملتمسي اللجوء غري املصحوبني، مع مراعاة       
وينبغـي  . معاملة األطفال غري املصحوبني واملفصولني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية         
أن تؤخـذ  للدولة الطرف أيضا أن تضع إجراءات رمسية لتحديد املصاحل العليا، اليت جيب  

جتماعيـة  وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تتأكد من تقدمي املساعدة اال         . عتبارالادائماً يف   
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واملادية الالزمة جلميع األطفال الالجئني أو ملتمسي اللجوء غري املصحوبني، مع مراعـاة             
  .االعتبارات اجلنسانية والثقافية

  االستغالل االقتصادي، مبا فيه عمل األطفال    
اخلطة الوطنية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه وشبكة الشركات  باللجنة  مع ترحيب     -٧٣
جـود  ول األطفال، فإهنا تالحظ بقلق عدم وجود آليات تنسيق فعالة وعـدم             عملة  ناهضامل

وتظل اللجنة قلقة أيضا إزاء النسبة املرتفعـة        . هياكل كافية للتنفيذ على مستوى املقاطعات     
أيـضا  الذي يقتـرن    للمراهقني املعرضني لالستغالل االقتصادي، خاصة يف املناطق الريفية؛         

  .كرار املرتفع والغياب املتكرر والوصول املتأخرمبشاكل دراسية مثل معدل الت
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٤

أن تضمن التحاق األطفال بالتعليم ومتتعهم باحلماية من اآلثار الـضارة             )أ(  
  عمل األطفال؛ل

أن تواصل تعزيز اجلهود واهلياكل الرامية إىل القضاء على عمل األطفال             )ب(  
 ١٨٢تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        مجلة أمور منها    طريق  وأسوأ أشكاله عن    

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فوريـة للقـضاء             ١٩٩٩لعام  
عليها، على أن ترصد بفعالية االنتهاكات اليت تتعرض هلا األحكام ذات الـصلة بعمـل               

  تهاكات؛األطفال وفرض عقوبات فعلية عند حدوث تلك االن
زأة حـسب   ، جم  العاملني أن تتوىل مجع بيانات حمدَّثة وموثوقة عن ألطفال         )ج(  

اطعة، مبا يشمل   االقتصادية واملق  - الجتماعيةاوئات منها العمر واجلنس واخللفية اإلثنية       ف
العاملني يف القطاع غري الرمسي مثل العاملني يف البيوت والعاملني يف القطاعـات             األطفال  

أوضـاع هـؤالء األطفـال      وأن ترصد    "املاتيه"خلطر مثل مزارع التبغ وعشب      الية ا عال
  منهجيا؛ رصداً

التـدابري  أثناء صـياغة وتطبيـق   ه إليع امتساالأن حتترم حق الطفل يف        )د(  
  الرامية إىل القضاء على عمل األطفال جبميع أشكاله؛

لربنـامج  ا/أن تلتمس يف هذا الصدد املساعدة من منظمة العمل الدولية           )ه(  
  .الدويل للقضاء على عمل األطفال

  االجتار واالستغالل واالعتداء اجلنسيان    
بـاراغواي  : ترحب اللجنة مببادرة الدولة الطرف بالتعاون مع البلـدين اجملـاورين            -٧٥

والربازيل ملكافحة االجتار باألطفال واملراهقني واستغالهلم جنسيا يف مناطق احلدود بني البلدان 
ضحايا وبإنشاء وحدة الوحتيط اللجنة علما بربنامج منع االجتار باألشخاص ومساعدة     . الثالثة

.  لتشجيع القضاء على استغالل األطفال جنـسيا       ٢٠٠٥داخل أمانة حقوق اإلنسان يف عام       
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اعترفت به الذي غري أهنا تأسف لغياب التنسيق بني خمتلف األجهزة احلكومية وغري احلكومية، 
الصادرة يف حق مـرتكيب     املتساهلة   إزاء األحكام    ر اللجنة بالقلق أيضاً   وتشع. الدولة الطرف 

  .االجتار، األمر الذي قد يفضي إىل اإلفالت من العقاب
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٦

  تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن االجتار واالستغالل واالعتداء اجلنسيني؛  )أ(  
ــز التــدابري التــشريعي  )ب(   ة ملعاجلــة قــضايا االعتــداء اجلنــسي تعزي

  اجلنسي؛ واالستغالل
  اختاذ التدابري املناسبة ملقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسية حبق األطفال؛  )ج(  
التأكد من عدم جترمي األطفال ضحايا االستغالل أو االعتداء اجلنـسي             )د(  

  معاقبتهم؛ أو
من أجل الوقاية وتعايف    االستمرار يف تنفيذ السياسات والربامج املالئمة         )ه(  

األطفال الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعيا وفقا ملا جاء يف اإلعـالن وخطـة العمـل               
وااللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر العاملي املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال ألغـراض            

، إضافة إىل نتائج مؤمترات دولية أخرى بشأن        ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦جتارية ألعوام   
  .هذه املسألة

  إدارة قضاء األحداث    
 لوطينقضاء األحداث على املستوى ا    لعملية إصالح   االضطالع ب اللجنة  مع مالحظة     -٧٧

 ٢٢٢٧٨وعلى مستوى املقاطعات، فإهنا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تطبيق القانون رقـم              
ن حق الطفـل  وتشعر بالقلق أيضا أل  . سيما بشأن إمكان احتجاز األطفال    وال  ،  ١٩٨٠لعام  

  .يف أن ُيستمع إليه وأن يساعده حمام مستقل يف اإلجراءات اجلنائية ال حيظى باالحترام دائما
ألطفال ليست باة اصويساور اللجنة قلق أيضا ألن ثلث مرافق احلرمان من احلرية اخل            -٧٨

وتعرب أيضا عن قلقهـا إزاء ضـعف     . متخصصة وألن األطفال حيتجزون مع الكبار أحيانا      
  .فيذ التدابري البديلة للحرمان من احلرية على صعيد املقاطعاتتن

األحداث حيرمون مـن حريتـهم يف       اجملرمني  معظم  ألن  وتشعر اللجنة بالقلق أيضا       -٧٩
حيتجزون لفترات أطول   األحداث   جملرمنيويساورها القلق أيضا ألن بعض ا     . انتظار حماكمتهم 

املتكرر لإلجراءات التأديبية عند االحتجاز، مبا يف       وتشعر بالقلق أيضا إزاء االلتجاء      . من سنة 
، إضافة إىل قلة األنشطة التثقيفية والترفيهية والتعليمية وقلة فـرص           (engome) لـزذلك الع 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدد حاالت االنتحار أثناء االحتجاز          . اخلروج إىل اهلواء الطلق   
  . يلحقها األشخاص بأنفسهماملبلغ عنها وإزاء أمناط اإلصابات اليت
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حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن معايري قضاء األحـداث تنفـذ       -٨٠
 من االتفاقية، عالوة علـى قواعـد األمـم          ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧بالكامل، خاصة املواد    

، واملبـادئ   )قواعـد بـيجني   (املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث        
، وقواعد األمم املتحدة بشأن     )مبادئ الرياض التوجيهية  (ع جناح األحداث    التوجيهية ملن 

توصي اللجنة الدولـة     ،بالتحديدو). قواعد هافانا (محاية األحداث اجملردين من حريتهم      
بشأن للجنة  ) ٢٠٠٧(١٠أن تقوم مبا يلي، آخذة يف االعتبار التعليق العام رقم           الطرف ب 

  :اثحقوق األطفال يف إطار قضاء األحد
 بشأن قضاء األحداث واعتماد قانون جديد       ٢٢٢٧٨إلغاء القانون رقم      )أ(  

  ينسجم مع االتفاقية واملعايري الدولية لقضاء األحداث؛
التأكد من تلقي األطفال اجلاحنني مساعدة قانونية جمانـا مـن جهـات               )ب(  

  مستقلة، إضافة إىل آلية للشكاوى مستقلة وفعالة؛
  حق الطفل يف أن يستمع إليه يف اإلجراءات اجلنائية؛التأكد من احترام   )ج(  
اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها تعزيز سياسـة العقوبـات البديلـة               )د(  

األحداث، للتأكد من عدم احتجـاز األطفـال إال عنـد           اجملرمني  وتدابري إعادة إدماج    
  الضرورة القصوى وألقصر مدة ممكنة؛

لقـانون يف   وفقاً ل االحتجاز  أن جيري   الزمة لضمان   اختاذ مجيع التدابري ال     )ه(  
إطار احترام حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية والتفريق بني األطفال والكبـار يف    

  مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة وبعد اإلدانة؛
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم تعارض الظـروف الـسائدة يف              )و(  

يف هذه املرافـق وعـرض      املعايري الدولية الدنيا    الوفاء ب ع مناء الطفل و   مرافق االحتجاز م  
  كن؛ممالقضايا اليت يكون األحداث أطرافا فيها على احملاكم يف أسرع وقت 

ضمان حصول األطفال احملرومني من احلرية علـى التعلـيم، شـامالً              )ز(  
  التدريب املهين وأنشطة الترفيه والتعلّم؛

ع حاالت االنتحار وحماوالت االنتحار حتقيقـا سـريعا         التحقيق يف مجي    )ح(  
   ومستقال؛دقيقاًو

ـ  نظام قضاء األحداث،    حسنياختاذ إجراءات لت    )ط(   ن طريـق  مبا يف ذلك ع
املـوارد  علـى   النظام  حصول  احملاكم املتخصصة يف قضايا األحداث والتأكد من        تعزيز  

  ؛لصحيحالكافية لتسمح له بالعمل على النحو االبشرية واملالية 
ألشخاص الـذين   ملالئم واملنتظم ل  لتدريب ا لتوفري ا اختاذ التدابري الالزمة      )ي(  

  ؛ألحداثقضاة اعدالة ويعملون مع األطفال يف نظام ال
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التماس املساعدة التقنية وغريها من أوجه التعاون من فريق األمم املتحدة          )ك(  
كتب األمم املتحـدة املعـين      املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضم م        

باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان            
  .ومنظمات غري حكومية

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن توفر احلماية اليت تقتضيها االتفاقية، مـن               -٨١

أو الشهود عليهـا،    /ية، جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و     خالل األحكام واللوائح القانون   
مثل األطفال ضحايا االعتداء والعنف العـائلي، واالسـتغالل اجلنـسي واالقتـصادي             
واالختطاف واالجتار، والشهود على هذه اجلرائم؛ وأن تراعي الدولة الطرف مراعاة تامة            

املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرميـة     مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور         
  ).٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (والشهود عليها 

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابري املناسـبة لـضمان التنفيـذ                -٨٢

ـ ؤىل رئـيس الدولـة ور     إالكامل هلذه املالحظات والتوصيات بوسائل منها إحالتها          اءس
إىل رؤسـاء   وكـذلك   الربملان الوطين وبرملانات املقاطعات وسـلك القـضاء،         وأعضاء  

جـراءات  اإلدينة بوينس آيرس، من أجل النظر فيهـا واختـاذ           محكومات املقاطعات و  
  .بشأهنا املالئمة

  النشر    
لبلـد،  على نطاق واسع وبلغـات ا      توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح        -٨٣

ـ للتقريرين الدوريني الثالث والرابع والردود اخلطية اليت قدمتـها          التقرير اجلامع     ةالدول
مبا يف ذلك تلك    (اعتمدهتا اللجنة   اليت  ) تاميةاخلالحظات  امل(ف والتوصيات وكذلك    رالط
 بني اجلمهور عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات        )لقة بالربوتوكولني االختياريني  املتع
على سبيل املثال   (نترنت  إل واألطفال املراهقني بوسائل منها ا     ،شباب واجملموعات املهنية  ال

 وتوصـي   .بغرض إثارة النقاش والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها      ، وذلك   )ال احلصر 
  .كذلك بترمجة االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني إىل لغات السكان األصليني

  التقرير القادم  -١٠  
اخلامس والسادس  اجملمع   تقريرها الدوري    ميتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقد       -٨٤

وينبغـي أال يتجـاوز عـدد صـفحات هـذا           . ٢٠١٦يوليه  / متوز ٢يف موعد أقصاه    
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وتتوقع اللجنة أن تقـدم الدولـة الطـرف         ). CRC/C/118انظر  ( صفحة   ١٢٠ التقرير
  . االتفاقية ملا تنص عليهتقاريرها بعد ذلك كل مخس سنوات، وفقاً

 إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثـة وفقـا         وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً      - ٨٥
ملتطلبات الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي            
التقارير اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات األمـم             

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ه يوني/املتحدة يف حزيران

       
  


