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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونبعةالساالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ - مايو/أيار ٣٠

  قية من االتفا٤٤ادة النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل    

  كوستاريكا :اخلتاميةاملالحظات     
  ، يف  )CRC/C/CRI/4(لكوسـتاريكا    التقريـر الـدوري الرابـع      نظرت اللجنة يف    -١

 ١٠املعقـودتني يف  ، )CRC/C/SR.1631وCRC/C/SR.1630 انظر  (١٦٣١و ١٦٣٠ تيهاجلس
 ٢٠١١يونيـه  /حزيران١٧ املعقودة يف ١٦٣٩دت يف جلستها ـ، واعتم٢٠١١يونيه  /حزيران

  .التالية ملالحظات اخلتاميةا

  مقدمة  -أوالً   
وفقاً ) CRC/C/CRI/4 (الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع    ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

  املطروحـة  اخلطّية على قائمة املسائلوالردود، للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير 
)CRC/C/CRI/Q/4/Add.1(    وتعـرب   .لدولة الطرف على حنو أفضل    فهم احلالة يف ا   ، مما أتاح

ومع ذلـك،   . اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف           
تأسف ألن الوفد مل يتضمن متثيالً من الوزارات املعنية بتنفيذ االتفاقية، وهو ما كان من               فإهنا  

  . لة الطرفشأنه زيادة إثراء احلوار البناء واملثمر الذي دار مع الدو
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة                -٣

 الذي قدمته الدولـة الطـرف       باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير األويلّ       
ل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـا           

  ، ومبوجـب الربوتوكـول   )CRC/C/OPSC/CRI/CO/1(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      
االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة                

)CRC/C/OPAC/CRI/CO/1 .( 
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  تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته  - ثانياً  
  :رحب اللجنة باخلطوات اإلجيابية املتمثلة يف اعتماد التدابري التشريعية التاليةت  -٤

 من الدستور السياسي، وهو اإلصالح الذي       ٧٨اإلصالح التشريعي للمادة      )أ(  
يف اعتمـد  قد و يف املائة،  ٨املخصصة للتعليم إىل    من الناتج احمللي اإلمجايل      النسبة املئوية    يزيد
  ؛ ٢٠١٠عام 

 املتعلق حبظر العمل اخلطري وغري الصحي على املراهقني         ٨٩٢٢قانون رقم   ال  )ب(  
املراهقني  املعدل لقانون األطفال واملراهقني بغرض محاية حقوق         ٨٨٤٢والقانون رقم   العمال  

  ؛ ٢٠١٠اعتمد كال القانونني يف عام قد ، وخدم املنازل
 التأديـب دون     املتعلق حبق األطفـال واملـراهقني يف       ٨٦٥٤القانون رقم     )ج(  

  ؛٢٠٠٨يف عام وقد اعتمد  البدنية أو املعاملة املهينة، اتالتعرض للعقوب
 املتعلق بتعزيز تدابري مكافحـة االسـتغالل اجلنـسي          ٨٥٩٠القانون رقم     )د(  
  ؛٢٠٠٧ يف عام وقد اعتمد للقّصر،

 املتعلق بتطبيق العقوبات اجلنائية على األحداث، والذي     ٨٦٤٩  رقم القانون  )ه(  
 كإجراء استثنائي، ومبـدأ      واحلرمان من احلرية    ومشروعية اإلنفاذ  كد على سيادة القانون   يؤ

  .٢٠٠٥يف عام وقد اعتمد  واملصاحل العليا للطفل، التناسب
  :التدابري املؤسساتية والسياساتية التالية باختاذ وترحب اللجنة  -٥

  .٢٠٢١-٢٠٠٩للفترة السياسة الوطنية لألطفال واملراهقني،   )أ(  
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  (اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري  )ب(  
اخلطة الوطنية الثانية ملنع عمل األطفال والقضاء عليه ومحايـة املـراهقني              )ج(  
  ؛)٢٠١٠- ٢٠٠٥للفترة (العّمال 

  : على الصكوك التالية أو االنضمام إليهامع التقدير التصديقأيضاً وتالحظ اللجنة   -٦
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، يف تشرين           )أ(  
  ؛٢٠٠٠٨أكتوبر عام /األول

 ريه من ضروب املعاملة   الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغ       )ب(  
  .٢٠٠٥ديسمرب /أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف كانون األول
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  الت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنااجملا  -ثالثاً   

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

  للجنةالسابقة التوصيات     
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ املالحظات اخلتامية              -٧

، وبشأن تقاريرها األوليـة مبوجـب       )CRC/C/15/Add.266( الدوري الثالث    بشأن تقريرها 
                                                                                        الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

                         الربوتوكول االختيـاري    ، ومبوجب )CRC/C/OPSC/CRI/CO/1 (                         األطفال يف املواد اإلباحية   
ــق  ــل املتعل ــوق الطف ــة حق ــسلحة     ب                                  التفاقي ــات امل ــال يف الرتاع ــراك األطف                                        إش

) CRC/C/OPAC/CRI/CO/1(   ،    هنا تالحظ مع األسف أن بعض التوصيات الواردة فيهـا               غري أ                                                         
    .                مل تعاجل بشكل كاف

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات               -٨
 ،الدوري الثالث مبوجب االتفاقيةيرها الواردة يف املالحظات اخلتامية اليت قُدمت بشأن تقر

اليت مل تنفذ أو مل تنفذ       ،وبشأن تقاريرها األولية مبوجب الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية      
 والتمييز ضـد    ، ونشر االتفاقية  ،وال سيما املتعلقة بالتنسيق ومجع البيانات     بالقدر الكايف،   

 ، وحرية تكوين اجلمعيـات ،يات أخرىأطفال الشعوب األصلية واألطفال املنتمني إىل أقل   
   . واالستغالل اجلنسي لألطفال،وإيذاء األطفال

  التشريعات    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل تعزيز اإلطـار القـانوين                -٩

ومع ذلك، تأسف للبطء يف إنفاذ التشريعات القائمة بسبب         . واملعياري املتعلق بتنفيذ االتفاقية   
  .   وجود لوائح وآليات وسياسات تنظيميةعدم
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ التدابري الالزمة ملواءمـة تـشريعاهتا              -١٠

وسياساهتا العامة مواءمة تامة مع االتفاقية واملعايري الدولية األخرى حلقوق اإلنسان مـن             
وحتث . فال املتأثرين باهلجرةأجل محاية حقوق الطفل وتعزيزها، وال سيما فيما يتعلق باألط      

الدولة الطرف على اعتماد آليات مالئمة لضمان اإلنفاذ الفعال للقـوانني واألعـراف             
  .  الوطين واإلقليمي والبلدي واجملتمعيالصعدالقائمة على 

  التنسيق    
 اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على             تقّر  -١١

هنا ال تزال تشعر بالقلق لعدم وجود نظم محاية حملية          غري أ  الوطين لألطفال واملراهقني،     النظام
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شاملة لألطفال أو عدم فعالية عمل هذه النظم، وهو ما أدى يف الكثري من األحيان إىل عدم                 
إىل محاية حقوق الطفل، وال سيما اليت تتعلـق بـالعنف واالسـتغالل             تنفيذ الربامج الرامية    

 احمللي وعدم استفادة اجملتمعات األشد هشاشة       الصعيدلتجاري وعمل األطفال، على     اجلنسي ا 
  . من هذه الربامج

وجود تنسيق   باختاذ تدابري فعالة لضمان   تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف         -١٢
حمكم التنظيم بني مجيع الكيانات اليت تتعامل مع القضايا املتصلة باألطفـال علـى              أقوى  
بذلك، وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم أثناء االضطالع         .  الوطين واحمللي  نالصعيدي
  :مبا يلي

تزويد اجمللس الوطين املعين باألطفال واملـراهقني ورئيـسه، والوكالـة             )أ(  
 باملوارد التقنية واملالية الالزمة لضمان تنسيق الـسياسة الوطنيـة           ،الوطنية لرعاية الطفل  
ذات  راهقني ورصدها، واعتماد السياسات وآليات وبرامج التنسيق      املتعلقة باألطفال وامل  

  الصلة؛ 
تعزيز فعالية جمالس احلماية وجلان الوصاية مبراجعـة قـانون األطفـال              )ب(  

واملراهقني، عند االقتضاء، وتوضيح القانون املتعلق بتحويل االختصاصات إىل البلـديات           
  الالزمة؛بغية تزويد هذه اهليئات بالسلطات واملوارد 

  .ضمان مشاركة األطفال يف آليات التنسيق على مجيع املستويات  )ج(  

  خطة العمل الوطنية    
 ).٢٠٢١-٢٠٠٩ للفتـرة (ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية لألطفال واملراهقني          -١٣

الـيت جتـري    توصي الدولة الطرف بضمان أن تتميز خطة العمل الوطنيـة           ويف هذا الصدد    
  :تنفيذ هذه السياسة مبا يليأجل من  صياغتها
  تشكل جزءاً من اخلطة اإلمنائية الوطنية؛ أن   )أ(  
 حبماية الطفل   تعلقةتوفر املبادئ التوجيهية واملوارد الالزمة للنظم احمللية امل       أن    )ب(  

   وتنفيذمها ورصدمها؛ لألطفال واملراهقنيتنيالوطنيوخطة العمل  السياسة من أجل تقييم
قليات، مبن فيهم   األ خطة عمل وطنية بشأن األطفال املنتمني إىل         تتضمنأن    )ج(  

ن، وضـمان   طفال املنحدرون من أصل أفريقي وأطفال املهاجري      أطفال الشعوب األصلية واأل   
  . مشاركتهم يف وضع هذه اخلطة

  الرصد املستقل    
ئ املتعلقة  للمباد حتيط اللجنة علماً بقدم تقليد مكتب أمني املظامل الذي يعمل وفقاً              -١٤

يتلقى ويعاجل إىل   و،  )مبادئ باريس (لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      مبركز املؤسسات الوطنية  
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هنا توصي الدولة الطـرف بإنـشاء       أغري  اليوم الشكاوى املقدمة من األطفال أو نيابة عنهم،         
تقنية وحدة متخصصة لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها، وتزويد هذه الوحدة باملوارد البشرية وال           

) ٢٠٠٢(٢ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة إىل تعليقها العام رقم            . واملالية الالزمة 
  . ومحايتها حقوق الطفلحلقوق اإلنسان يف تعزيز دور املؤسسات الوطنية املستقلةبشأن 

   املواردرصد    
 التنفيذيوباملرسوم  ،  ترحب اللجنة بالزيادة املقررة دستورياً يف املوارد املالية للتعليم          -١٥

الذي يرمي إىل تنسيق مجيع املوارد املخصصة للقطاعات االجتماعية يف إطار املعهد املـشترك       
 تأثرت هبـا  استثناء الوكالة الوطنية لرعاية الطفل من التخفيضات اليت         ، و للمعونة االجتماعية 

 استمرار  من أن يؤدي  ق  هنا ال تزال تشعر بالقل    إال أ مؤخراً ميزانيات مجيع املؤسسات العامة،      
عدم ختصيص ميزانية كافية ومستقرة جلميع املؤسسات العامة اليت تعىن بتعزيز حقوق الطفل             

  .  إىل إضعاف فعالية هذه املؤسسات،ين الوطين واحملليصعيدومحايتها بشكل شامل، على ال
ية  كافية ومستقرة للسياسة الوطن    حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ميزانية        -١٦

 الوكالة الوطنية   هرأسألطفال واملراهقني، وخلطة عملها، ولنظام التنسيق الذي ت       املتعلقة با 
ومتـشياً مـع    . يمكّن هذه اآلليات من بلوغ أهدافها وغاياهتـا       س وهو ما لرعاية الطفل،   

ختصيص "توصيات اللجنة اليت أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته طيلة يوم كامل بشأن              
، فإن اللجنة تشجع الدولـة      )٢٠٠٧" ( مسؤولية الدولة  -طفل  ال حقوق   الاملوارد إلعم 

  :على االضطالع مبا يلي
زيادة مستوى االستثمار االجتماعي من أجل تعزيـز حقـوق الطفـل              )أ(  

 ليشمل املنـاطق والفئـات   وتوزيعه بشكل عادل ومحايتها، وضمان التوسع يف االستثمار    
   العرقية؛ واجلنسانيةومعاجلة الفوارق ومة احملر

 بتنفيذ نظـام  لطفل يف وضع ميزانية الدولة،   اتباع هنج قائم على حقوق ا       )ب(  
 امليزانية، مبا ُيربز دور      أجزاء لتعقب مسار املوارد املخصصة لألطفال واستخدامها يف كل       

   الرصد والتقييم؛عمليات االستثمار املخصص لألطفال ويتيح 
األمم املتحدة بوضع نظـام إلعـداد       تنفيذ توصية   ب،   مىت أمكن  ،القيام  )ج(  
  ؛من أجل رصد وتقييم فعالية ختصيص املواردقائم على النتائج، امليزانية 
محاية امليزانية املخصصة لألطفال وامليزانيات االجتماعية من أي        مواصلة    )د(  

، مثل حاالت األزمات االقتصادية أو الكـوارث  اً أو خارجي اً داخلي ،ستقراراالعدم  لحالة  
    االستثمارات؛،بيعية أو غريها من حاالت الطوارئ، من أجل احلفاظ على استدامةالط

 اليت قد تتطلب    للحاالتحتديد اخلطوط االستراتيجية للميزانية بالنسبة        )ه(  
خصوصاً فيما يتعلق بأطفال الشعوب     عية إجيابية، مثل تسجيل املواليد، و     اختاذ تدابري اجتما  

  األصلية واملهاجرين؛
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ة من جانب السلطات البلدية والوطنية بانفتـاح        سليمان املساءلة ال  ضم  )و(  
وشفافية، على حنو يتيـح مشاركـة اجملتمعات احملليـة واألطفال يف وضع امليزانيـات            

  ورصدها، حسب االقتضاء؛
) اليونيسيف(التماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتحدة للطفولة           )ز(  

   .يـة، حسب االقتضاءوغريها من املنظمات الدول

  مجع البيانات    
نظـام املعلومـات   يط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حالياً لتعزيز   حت  -١٧

األطفال واملراهقني، بغية احلصول على بيانات إحصائية مفصلة عن         قوق  اإلحصائية املتعلق حب  
ع يل هذه البيانات، بالتعاون مع اجملتم     مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، وإنشاء مرصد لتحل       

 تأسف لعدم تضمن تقرير الدولة الطرف بيانات مفصلة عن إعمال حقـوق             غري أهنا . املدين
، وأطفال ذوي اإلعاقة الطفل مع إيالء اهتمام خاص باألطفال املعرضني للخطر، مثل األطفال           

  . الشعوب األصلية واألطفال املتأثرين باهلجرة
 أن تعزز، بدعم من شركائها، النظام الـوطين         ة الدولة الطرف على   تشجع اللجن   -١٨

املتعلق باحلماية الشاملة حلقوق األطفال واملراهقني واألنشطة ذات الصلة بغية تتبع التقدم            
وتقييمه بالتعاون مع املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد،        احملرز يف جمال إعمال حقوق الطفل     
 أن تكفـل    وينبغي للدولـة الطـرف     . تنفيذ االتفاقية  ووضع سياسات وبرامج ترمي إىل    

اجلنسية ومستوى التعلـيم   و حبسب السن ونوع اجلنس واملوقع اجلغرايف      تصنيف البيانات 
  . األطفال مجيعتيسري حتليل حالة االقتصادية ل-خللفية االجتماعية وا

  النشر والتوعية    
ـ           -  ١٩ وعي باالتفاقيـة يف صـفوف    ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض مستوى ال

  .األطفال واملراهقني
بأن تضع وتنفذ، بالتعاون الوثيق مع اجملتمع املـدين         وصي اللجنة الدولة الطرف      ت  - ٠ ٢

ووسائط اإلعالم العامة واخلاصة، برامج تستهدف على وجه التحديد األطفال واملراهقني،   
ن،  أفريقي وأطفال املهاجريطفال املنحدرون من أصل، واألذوي اإلعاقةمبن فيهم األطفال  

 االتفاقية والتشريعات الوطنيـة     املنصوص عليها يف  من أجل نشر املعارف بشأن حقوقهم       
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف مبضاعفة جهودها الراميـة إىل إذكـاء            . ذات الصلة 

  .الوعي يف أوساط اجلمهور بشأن احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
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  التدريب    
 بتوفري التدريب الكايف واملنهجي يف جمال حقـوق          الدولة الطرف              توصي اللجنة   - ١ ٢

 وال سيما املوظفون املكلفون     ،الطفل جلميع الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم        
بإنفاذ القوانني، واملعلمون، وموظفو الصحة، واألخصائيون االجتمـاعيون، واملوظفـون          

  .لرعاية البديلة، وغريهمالعاملون يف مجيع جماالت ا

  التعاون مع اجملتمع املدين    
ترحب اللجنة بالتعاون العام القائم مع منظمات اجملتمع املدين، لكنها حتـيط علمـاً        - ٢ ٢

مبالحظة الدولة الطرف اليت بينت ضرورة حتسني مستوى التعاون بـني القطـاعني العـام               
   .   واخلاص، مبا يف ذلك يف عملية إعداد التقارير

بتكثيف جهودها الرامية إىل إشراك اجملتمع املـدين         اللجنة الدولة الطرف         توصي  -٢٣
والتعاون معه بشكل منهجي، مبا يف ذلك املنظمات املعنية بالطفل ومنظمـات الـشعوب       
األصلية، يف ختطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واخلطط والربامج املتعلقـة بتعزيـز         

  .ايتها، ويف عملية إعداد التقاريرحقوق األطفال واملراهقني ومح

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
الدولة الطـرف لقـانون     سن  اهتمام املعلومات اليت قدمها الوفد وتفيد       ب تالحظ اللجنة   - ٤ ٢

يرمي إىل تعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات يف جمال السياحة بغية القضاء علـى االسـتغالل               
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اآلثار النامجة عن الصناعات األخرى،         . اجلنسي لألطفال يف هذا القطاع    

مثل التعدين واخلدمات، على الطفل نظراً لالستثمار األجنيب الكبري يف هذين القطاعني، ممـا قـد           
  .حقوق امللكية، واحلياة األسرية، و)ل نوعية املياه والتربةمث(يؤثر على نوعية البيئة 

 اإلطار التنظيمي ليشمل قطاعـات   نطاق على توسيع    طرف اللجنة الدولة ال   ثحت  -٢٥
 ، عدم تأثري أنشطة قطاع الشركات، الوطين واألجنيب   مبا يضمن السياحة  قطاع  أخرى غري   

  وإيالء االهتمام الواجب للخربات املكتسبة يف مجيع أحناء العامل         ،سلبياً على األطفال  تأثرياً  
 الـذي   ،لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   يف تطبيق إجراءات منها إطار األمم املتحدة        

       عمليات الـشركات اخلاصـة والعامـة ال سـيما           على ،اعتمده جملس حقوق اإلنسان   
  .فيما يتصل حبقوق الطفل

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -باء   
 املعـدل   ٨٥٧١ للقانون رقم    ٢٠٠٧تالحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف يف عام          -٢٦

ا تشعر بالقلق   غري أهن  عاماً،   ١٥ األسرة والقانون املدين، والذي حيظر الزواج دون سن          لقانون
.  سنة مبوافقـة والـديهم     ١٨ و ١٥إلمكانية زواج األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني         
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  حد األدىن لسن الرضا اجلنسي وحتديـده       للوتالحظ اللجنة أيضاً بقلق أن االخنفاض الشديد        
   . يد من خطر تعرض األطفال لالعتداء اجلنسي واحلمل املبكر عاماً يز١٣يف 
 ، عامـاً  ١٨  إىل  برفع احلد األدىن لـسن الـزواج       توصي اللجنة الدولة الطرف     -٢٧

منواً سليماً، ومنع الزواج القسري     ، بغية ضمان منو األطفال      الرضا اجلنسي ومراجعة سن   
    . واالعتداء اجلنسيواحلمل املبكر

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (العامة املبادئ   -جيم   

  عدم التمييز    
 ضد أطفـال    يةال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار املواقف والتحيزات التمييز           -٢٨

، وأطفـال   نيالنيكاراغويالشعوب األصلية، واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي، واألطفال         
 أيضاً بالقلق إزاء تزايد التفاوتات اليت تؤثر علـى          وال تزال اللجنة تشعر   .  اآلخرين املهاجرين

عـدل وفيـات    مب ( احلصول على الرعاية الصحية      أطفال الشعوب األصلية فيما يتعلق بفرص     
عـن املتوسـط    يزيد ستة أضـعاف     عدل أمية   مب(والتعليم  ) ف املتوسط الوطين  ألطفال ضع ل

رحب اللجنـة بقـانون اهلجـرة       ويف حني ت  . ، وخباصة يف املناطق الريفية والساحلية     )الوطين
على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      اجلديد، تأسف لقرار الدولة الطرف بعدم التصديق        

 . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي  -٢٩
 ضد   والتحيز االجتماعيني  تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز        )أ(  

أطفال الشعوب األصلية واألطفال املنحدرين من أصل أفريقـي وأطفـال املهـاجرين             
 من خالل التدابري التشريعية وبرامج التوعية ووسـائط اإلعـالم           ذوي اإلعاقة واألطفال  

    والنظام التعليمي، وكذلك توفري التدريب أثناء اخلدمة للموظفني العموميني؛
فال الشعوب األصلية، مبا يف ذلك وضـع        اعتماد خطة عمل شاملة ألط      )ب(  

برامج حمددة اهلدف، واالستثمار يف اخلدمات واهلياكل األساسية يف أقـاليم الـشعوب             
األصلية واملناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة بغيـة حتـسني احلالـة االجتماعيـة              

عليـق العـام    تالواالقتصادية ألطفال الشعوب األصلية واألقليات األخرى، مع مراعاة         
   ؛ بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية،)٢٠٠٩(١١رقم  ،للجنة

تعريف األطفال الذين يعانون من التمييز والتحيز االجتماعيني حبقوقهم           )ج(  
  .مبوجب االتفاقية

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن              -٣٠
ربامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل يف إطار متابعتها لإلعالن وبرنـامج            التدابري وال 
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 العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب        
، وكذلك الوثيقة اخلتامية املعتمـدة      ٢٠٠١وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف عام         

  ،٢٠٠٩ن املعقود يف عام يف مؤمتر استعراض نتائج ديربا

   للطفلعليااملصاحل ال    
مبـدأ  ضمان إدماج   الرامية إىل   ث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها         حت  - ١ ٣

 يف مجيـع اإلجـراءات      بصورة مـستمرة   حنو مالئم وتطبيقه     املصاحل العليا للطفل على   
املتـصلة  واملشاريع  التشريعية واإلدارية والقضائية، وكذلك يف مجيع السياسات والربامج         

  والقرارات املنطق القانوين جلميع األحكام يستندينبغي أيضا أنو .عليهم واملؤثرة باألطفال
  . هذا املبدأإىل  الصادرةالقضائية واإلدارية

  ترام آراء الطفلاح    
 بقلق عدم مراعاة آراء األطفال واملراهقني ومتطلباهتم اللغوية اخلاصة          تالحظ اللجنة   -٣٢

يات صنع القرارات القضائية واإلدارية، مبا يف ذلك على مستوى البلـديات وداخـل    يف عمل 
  .  جمالس احلماية احمللية اليت أنشئت مبوجب قانون األطفال واملراهقني

بشأن حق الطفل يف االسـتماع      ) ٢٠٠٩(١٢رقم  للجنة  تعليق العام   اليف ضوء     -٣٣
  :ع مبا يليإليه، تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باالضطال

تعزيز الفرص املتاحة لألطفال واملراهقني، مبن فيهم الفتيات، للتعبري عن            )أ(  
آرائهم حبرية بشأن خمتلف املسائل اليت متّسهم، وال سيما على مستوى احلكومات احمللية؛             

   
  ضمان مراعاة آرائهم يف مجيع القرارات القضائية واإلدارية اليت متسهم؛  )ب(  
 ذوي اإلعاقـة  تطلبات اخلاصة واالحتياجات اللغوية لألطفال      مراعاة امل   )ج(  

  . وأطفال الشعوب األصلية واملهاجرين وغريهم من األطفال املستضعفني

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩، و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   - دال  

  تسجيل املواليد    
د  الطرف لتنفيذ نظام شامل لتسجيل املوالي      الدولةبذلتها   باجلهود اليت     اللجنة عترفت  - ٤ ٣

نـاطق  إىل م  الـسجل املـدين      تابعة ملكاتب  وحدات متنقلة    تنفذهامن خالل الزيارات اليت     
 يف املستـشفيات    شبكة ملساعدي التـسجيل   النائية، ومن خالل    املناطق   و الشعوب األصلية 

وأطفال العمال املومسيني    الشعوب األصلية  أن أطفال    هنا تالحظ بقلق  غري أ واملراكز الصحية،   
من  بوغلي القادمني  - انغويب أطفال جمموعة السكان األصليني املعروفني باسم     من نيكاراغوا و  
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، احلقول يف بعض احلاالت، وخباصة يف حالة والدهتم داخل املزارع أو جيري تسجيلهم ال بنما
  .ثائق شخصية على واحلصول لتمكينهم منضرورة تسجيلهم لديهم بعدم وعي وابسبب أو 
أطفـال   تسجيل مجيع    الرامية إىل  جهودها   بتكثيفتوصي اللجنة الدولة الطرف       -  ٣٥

 من  اليت متكّنهم الوثائق الشخصية   تزويدهم ب واملهاجرين عند الوالدة و   الشعوب األصلية   
 فرص وصول احلوامل من نـساء        ضمان من خالل احلصول على اخلدمات االجتماعية،     

ن فيهن النساء اللوايت ال حيملـن الوثـائق         مباء املهاجرين،   نسوكذلك  الشعوب األصلية   
ملستشفيات واملراكـز   الالزمة أو اللوايت يوجدن يف وضع غري قانوين، بشكل كاف إىل ا           

  وتوصي اللجنـة أيـضاً     .ضرورة تسجيل أطفاهلم  ب الوالدينتوعية  من خالل   الصحية، و 
ع الدول اجملاورة هبدف منح اجلنسية       إبرام اتفاقات ثنائية م     مسألة  يف  بالنظر الدولة الطرف 

  .ناملزدوجة ألطفال املهاجري

  حرية تكوين اجلمعيات    
 ألطفـال لفيهـا   تنمية جمتمعية يكون     لرابطاتاملراهقني  إمكانية إنشاء    تالحظ اللجنة   -٣٦

رهناً بقيود  ،  يكونون و ، احلق يف الكالم والتصويت     سنة ١٨ و   ١٢ بني   الذين تتراوح أعمارهم  
 من قانون األطفال    ١٨ املادة   نها ال تزال تشعر بالقلق لكون     لك جمالس إدارهتا، ضاء يف   ، أع معينة

  .مجعيات سياسية واالنضمام إليها كوين األطفال واملراهقني من احلق يف تحترمواملراهقني 
    ناسـبة لـضمان اتـساق     املتدابري  ال للدولة الطرف باختاذ  تكرر اللجنة توصيتها      -٣٧

 ١٨حق األشخاص الذين تقل أعمارهم عن        معون األطفال واملراهقني     من قان  ١٨املادة  
سنة يف املشاركة يف األنشطة السياسية، مع مراعاة اآلراء اليت أعربت عنها املؤسـسات              
العامة اليت تعمل على تعزيز طرق بديلة قائمة على احلقوق لتشجيع األطفال واملـراهقني              

  .على املشاركة املؤسسية

  يةمحاية اخلصوص    
السابق الـذي    الدائرة الدستورية عن قرارها      عن عدول ترحب اللجنة بإعالن الوفد       -٣٨

 تناقض والكشف عن املعلومات الشخصية، وهو ما ي       بالعرض اجلزئي لصور األطفال،    يسمح
 اإلعـالم  ط وسـائ  تداولتشعر بالقلق إزاء     اللجنة ومع ذلك، ال تزال      . االتفاقية معصراحة  

  . مع حقهم يف اخلصوصيةيتعارضوهو ما ، ومات الشخصية اخلاصة هبماألطفال واملعلصور ل
 الدولـة   فإهنا حتـث   ضمان احترام حرية التعبري،      ضرورة يف حني تراعي اللجنة     -  ٣٩

  : على أن تضطلع مبا يليالطرف 
عالم حبقوق الطفـل    تواصل جهودها الرامية إىل ضمان وعي وسائط اإل         )أ(  

  واحترامها هلا؛
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شاور مع وسائط اإلعالم، مبادئ توجيهية مناسـبة حلمايـة          تضع، بالت   )ب(  
األطفال من املعلومات واملواد اليت تضر بسالمتهم، وتشجع وسائط اإلعالم على وضـع             

  مدونات طوعية لقواعد السلوك؛
تتخذ، بالتعاون مع وسائط اإلعالم، التدابري الالزمة لـضمان احتـرام             )ج(  

خالل تعزيز إنفاذ التشريعات القائمة، وكـذلك       خصوصية الطفل يف وسائط اإلعالم من       
   .تنفيذ برامج التوعية والتثقيف

  احلصول على املعلومات السليمة    
 طوسـائ الذي تضطلع بـه     لقلق إزاء الدور السليب احملتمل       تشعر با   اللجنة ال تزال   -٤٠

فيمـا  ل   حقوق الطف  بشأناإلعالم واالتصال اجلماهريي يف تشكيل الرأي العام ونشر املعرفة          
، واد الغذائية  مثل األمن العام واجلرمية، واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، وامل        جبوانب رئيسية  يتعلق

  . األخرىأمناط االستهالكو والكحول
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي  -٤١

ضمان حصول األطفال على املعلومات واملواد من مصادر وطنية ودولية            )أ(  
   وال سيما تلك اليت ترمي إىل تعزيز عافيتهم البدنية والنفسية واملعنوية؛متنوعة،
 إيالء اهتمام خاص لالحتياجات اللغويـة       على اإلعالم   طتشجيع وسائ   )ب(  
  .جمموعات السكان األصلينيألطفال الذين ينتمون إىل اخلاصة با

  ينةالتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله    
وتعزيـز   العنـف    ملنعطة الوطنية   خلاتقييم  ل األعمال اليت جتري حالياً   تالحظ اللجنة     -٤٢

 االجتـار باملخـدرات     ترمـي إىل إدراج مـسألة     طة جديدة   صياغة خ ، و )٢٠٠٧ (السالم
 مبا يف ذلك    ٢٠١٤-٢٠١٠  للفترة ج نوافذ السالم  ربنامب أيضاًترحب اللجنة    و .واستهالكها

  :اللجنة بقلق ما يليتالحظ ، ومع ذلك". صديقة للطفل" كانتونات  عنعالناإل
ـ  عززاليت ت  التشريعية   يئة واهل اإلعالم ط يف وسائ   السائدة االجتاهات  )أ(    ة سياس

الذين يعانون  األطفال واملراهقني   يف أوساط    جلنوح ملنع ا  التعامل الصارم عدم التسامح إطالقاً و   
  الشوارع؛أطفال  ، وخباصةمن أوضاع هشة

 الحتجـاز  معاملة األحـداث يف مراكـز ا       سوءبادعاءات  ورود  تمرار  اس  )ب(  
املتعلق حبق األطفـال  ) ٢٠٠٨ (٨٦٥٤ أن القانون رقم ، على الرغم من   يةالعقابواملؤسسات  

             والقـانون  ،واملراهقني يف التأديب دون التعـرض للعقوبـة البدنيـة أو املعاملـة املهينـة              
مـوظفي  ق العقوبات اجلنائية على األحداث حيظران على        املتعلق بتطبي ) ٢٠٠٨(٨٦٤٩رقم  

  . استخدام العقوبة البدنية واملعاملة املهينةالعقابيةمراكز احتجاز األحداث واملؤسسات 
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 العنـف   منـع  تنفيذ اخلطط الرامية إىل      حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان       -٤٣
 تراجعيـة راءات القمعية وال   اإلج وقف ميكنها من  وتقييمها على حنو كاف   وتعزيز السالم   

 الدولة الطرف على     أيضاً حتثو.  األطفال املستضعفني  ضد األطفال واملراهقني، وال سيما    
 يف مجيع القضايا املتعلقة بإساءة معاملة األطفال على يد ضباط الشرطة             واملقاضاة التحقيق

  . وتقدمي اجلناة للعدالةوحراس السجون،

  ب البديناالعق    
حبق األطفال واملراهقني    املتعلق) ٢٠٠٨(٨٦٥٤ة باعتماد القانون رقم     اللجنترحب    -٤٤

حيظر تعرض األطفـال أو      ذي، وال ب البدين أو املعاملة املهينة    ايف التأديب دون التعرض للعق    
 ء ومقدمي الرعايـة البـدال     واألوصياء اآلباء   على يد واملعاملة املهينة   ب البدين   للعقا املراهقني

ومـع  . مراكز احتجاز األحـداث   يف  ليمية والصحية والرعاية النهارية و     املراكز التع  موظفيو
ة من السكان إىل العقاب البدين       نسبة كبري   نظرة  الستمرار  تشعر بالقلق   اللجنة ذلك، ال تزال  

وللعدد الكبري من الـشكاوى واالستفـسارات        ؛يف بعض األحيان   إجراء ضروري    على أنه 
اليت يتلقوهنـا   سوء املعاملة   ب فيما يتعلق طفال واملراهقني    املظامل من األ   الواردة إىل مكتب أمني   

 جنائياً إالّ يف احلاالت الـيت       ب البدين مسؤولني  ا؛ ولعدم اعتبار مرتكيب العق     املعلمني على يد 
  . إصابات جسدية فيها إىل إحداثفضيي

) ٢٠٠٦(٨ والتعليق العام رقـم      ، من االتفاقية  ٢٨ املادة    من ٢ الفقرة   يف ضوء   - ٥ ٤
 حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبـة القاسـية أو      بشأن

  :ف باالضطالع مبا يلياملهينة، توصي اللجنة الدولة الطر
 ،ب البـدين ا الذي حيظر العق٨٦٥٤ضمان التنفيذ الكامل للقانون رقم       ) أ (  

 وإحالتـها إىل    لقضايا املتعلقة بالعقـاب البـدين     ا يف مجيع    بشكل فعال وضمان التحقيق   
، بصرف النظر عمـا إذا      القضاء، واعتبار مرتكبيها، مبن فيهم املعلمون، مسؤولون جنائياً       

  ؛ أو مل يؤد إىل ذلكةتعرض الطفل إلصابات جسدي إىل ى أد قدكان العقاب
مبا يف  ،  لرفع مستوى الوعي لدى اجلمهور    مواصلة اختاذ التدابري املناسبة        ) ب (  
العواقـب  ب و، البدين وغريه من أشـكال العنـف    باوعية العق عدم مشر ب،  ل األطفا ذلك

   يف تربية األطفال؛يهالسلبية املترتبة عل
 وغريهم من العاملني مع األطفال ومن أجلـهم         علمني وامل الوالدينتوعية     ) ج (  

  .بشأن أشكال التأديب البديلة وغري العنيفة

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
  :االضطالع مبا يليعلى  اللجنة الدولة الطرف تشجع  -٤٦
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منح األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال بسبل منها             )أ(  
ضمان تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنـف ضـد األطفـال               

(A/61/299)        ينية اليت تـويل    ، مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاورة اإلقليمية ألمريكا الالت
  اهتماماً خاصاً لالعتبارات اجلنسانية؛

تضمني التقرير الدوري املقبل معلومات عن تنفيـذ الدولـة الطـرف              )ب(  
 اليت أبرزها املمثل اخلاص لألمني      التوصياتلتوصيات الدراسة املذكورة أعاله، وال سيما       

  :العام املعين بالعنف ضد األطفال، وهي على النحو التايل
ستراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفـال          وضع ا  '١'

  والتصدي هلا؛
فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال             '٢'

  يف مجيع األحوال؛
 جلمع البيانات وحتليلها ونشرها وبرنامج حبثـي         موحد إقرار نظام وطين   '٣'

  بشأن العنف  ضد األطفال؛
، اص لألمني العام املعين بـالعنف ضـد األطفـال       املمثل اخل التعاون مع     )ج(  

 اليونيسيف واملفوضية السامية حلقـوق      ،والتماس املساعدة التقنية من منظمات من بينها      
 ومفوضـية األمـم     واليونـسكو اإلنسان ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية        

ملخدرات واجلرمية، فضالً   املعين با املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة        
   .عن الشركاء من املنظمات غري احلكومية

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

  البيئة األسرية    
حكام األملتعلقة باالعتراف بتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على االتفاقية ا  - ٧ ٤

االتفاقية املتعلقة بالقانون املنطبـق علـى   و ،  )١٩٧٣(التزامات النفقة وتنفيذها    املتصلة ب 
واالتفاقية املتعلقة باالختصاص والقانون الواجـب التطبيـق   ، )١٩٧٣ (النفقة التزامات

  ).١٩٩٦( األطفال واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
                                                   ا الدولة الطرف لضمان إتاحة خـدمات الرعايـة             تبذهل                            تعترف اللجنة باجلهود اليت       - ٨ ٤

             ومع ذلك،    .                             لنظام تدابري احلماية البديلة     طفلالوكالة الوطنية لرعاية ال                            البديلة من خالل إنشاء     
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                                        وال سيما األطفـال األشـد هـشاشة، يف                     األطفال،                                 اللجنة بالقلق إليداع الكثري من          تشعر  
    .           ً                                       مؤسسات بدالً من إيداعهم يف أماكن رعاية ذات طابع أسري

   :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي  -  ٤٩
      دائمة                                                                     تعزيز جهودها لتمكني املزيد من األطفال من العيش يف بيئة أسرية               ) أ (  

                                      يف مؤسسات بشكل دوري، وتقليص مـدة                                               من خالل استعراض حالة األطفال املودعني       
                                                                                        اإليداع املؤقت لألطفال، واختاذ قرارات بشأن إيداع األطفال لفترة زمنية معقولة ومبـا             

                              يتمشى مع املصاحل العليا للطفل؛
اعتبار إيداع األطفال يف مؤسسات حالً أخرياً يطبَّق ألقصر مدة ممكنة،              ) ب (  

طفال املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلة من       واختاذ مجيع التدابري الضرورية لتمكني األ     
   العودة إىل أُسرهم كلّما أمكن؛

                                       ً                                 منح األولية للرعاية ذات الطابع األسرى بدالً من املؤسسات بالنسبة إىل              ) ج (  
                                           األطفال الذين ليس مبقدورهم العيش مع أسرهم؛ 

ـ              ) د (   ك إجراء دراسة لتقييم وضع األطفال املودعني يف مؤسسات، مبا يف ذل
ظروف معيشتهم واخلدمات املقدمة هلم، ووضع معايري واضحة تتبعها املؤسسات القائمة،           
وضمان إنشاء آلية شاملة إلجراء استعراض دوري لإليداع يف املؤسـسات، وذلـك يف              

  . املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال من االتفاقية، ومبراعاة٢٥ضوء املادة 

  التبين    
 علماً باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف واليت تفيـد بـإعالن             حتيط اللجنة   - ٠ ٥

ا الدولـة   تبذهلالدائرة الدستورية عدم دستورية حاالت التبين املباشر، وكذلك باجلهود اليت           
 ٢٠٠٨الطرف لتنظيم حاالت التبين من خالل اعتماد الوكالة الوطنية لرعاية الطفل يف عام              

هنا ال تزال تـشعر     غري أ ت التبين على الصعيدين الوطين والدويل،       للوائح جديدة تتعلق بعمليا   
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إلمكانية أن يؤدي التنظيم        . بالقلق الستمرار حاالت التبين املباشر    

غري الكايف خلدمات التبين اخلاص وما يصاحبه من ضعف يف آليات املراقبة والرصد إىل تزايد               
   .حاالت االجتار باألطفال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي  - ١ ٥
             االتفاق بـني    ب                             تشريعات حتظر التبين املباشر      ل        الفعال        نفاذ           كفالة اإل  و    سن     ) أ (  

                                                                                            الوالدين البيولوجيني والوالدين املتبنيني دون تدخل الوكالة الوطنيـة لرعايـة الطفـل،             
                              شريعات الوطنية مع املعـايري                                                                وإشراك هذه الوكالة يف مجيع إجراءات التبين، ومواءمة الت        

                                                 اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعـاون يف                                                    القانونية الدولية بشأن التبين، وال سيما       
   ؛ )    ١٩٩٣   (     الدويل                     جمال التبين على الصعيد
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وتنقيح اإلجـراءات اإلداريـة     حظر حاالت التبين املباشر بشكل فعلي          ) ب (  
من أجل تقلـيص حجـم      الطفل يف جمال التبين     املتعلقة بعمليات الوكالة الوطنية لرعاية      

   االت التبين إىل أدىن حد ممكن؛ حبة احلوافز املرتبط
                        غيـة ضـمان مواءمـة                                                     حتسني التنسيق بني اهليئات القضائية واإلدارية ب         ) ج (  

                                         ورصد حاالت التبين على الصعيد الدويل        ة                             ، وتنظيم خدمات التبين اخلاص                  إجراءات التبين 
               من االتفاقية؛   )  ب (  ٢١  ة               ً      وتقييدها، وفقاً للماد

وحماكمة اجلهـات   التحقيق يف مجيع املخالفات املنافية إلجراءات التبين،           ) د (  
اليت تقوم بالتبين غري القانوين لألطفال واالجتار هبم ومعاقبتها بشكل كاف، وإنشاء آليـة              

  .مراقبة مالئمة ملنع انتهاك القوانني واللوائح املتعلقة بالتبين

  الاإليذاء واإلمه    
ترف اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملكافحة إيذاء األطفال وإمهـاهلم،            تع  - ٢ ٥

، وإنشاء اللجان املعنية بالبحث يف جمـال        )٢٠٠٦(مثل وضع اخلطة الوطنية ملكافحة العنف       
تقدمي الرعاية النفسية لـضحايا     وإساءة معاملة األطفال، واعتماد برنامج بشأن العنف املرتيل         

اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف املرتيل،       تشعر  ومع ذلك،   . نف املرتيل من األطفال   الع
وتزايد حاالت العنف داخل األسرة، والعنف اجلنسي ضد األطفال واملـراهقني، وال سـيما            

ال يتمتعون باألهلية القانونية    الفتيات، وكذلك تزايد عدد حاالت اختطاف األشخاص الذين         
ـ عدد أحكـام    عر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن          وتش. الكاملة  ةاإلدان

 وتالحظ كذلك بقلق وجود مركز وطـين واحـد          . يف هذه القضايا   طبقتاليت  والعقوبات  
للرعاية املتكاملة يف الدولة الطرف، وهو املركز الذي يوفر خدمات التقييم واملتابعة، ويقـدم              

ويف هـذا   . ملأوى لضحايا العنف من األطفال واملراهقني     االستشارات بشكل كثيف ويتيح ا    
بشأن العنف   الصدد، حتيط اللجنة علماً بالتوصيات املستفيضة اليت ُوجهت إىل الدولة الطرف          

  . ٢٠٠٩ لكوستاريكا يف عام خالل االستعراض الدوري الشاملاملرتيل 
) ٢٠١١(١٣يف حني تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم               - ٣ ٥
 حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف، وكذلك التوصيات الـيت قدمتـها               بشأن

، وجلنة مناهـضة    ٢٠٠٧ يف عام    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
   :الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي، فإهنا توصي ٢٠٠٨التعذيب يف عام 

 وتنفيذها  ،١٩مبا يتمشى مع املادة      التشريعات القائمة وتعديلها     مراجعة   ) أ (  
طلق جلميع أشكال العنـف ضـد         امل    ظر    احل                  من أجل ضمان     ضمن إطار االتفاقية الشامل   

                          دون اللجوء إىل الوساطة؛األطفال يف كل األماكن، وفرض عقوبات مالئمة على اجلناة
 العنف املرتيل   تعريفبغية  ) ١٩٩٦(النظر يف تعديل قانون العنف املرتيل          ) ب (  
                          فرض عليها عقوبات جنائية؛ ُ ُتكجرمية 
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ختصيص األموال الكافية لتنفيذ التدابري التشريعية وغريها من التـدابري             ) ج (  
  الرامية إىل وضع حد لإليذاء واإلمهال والعنف ضد األطفال والنساء؛ 

راكم املعلومات املفصلة عن حاالت إيذاء      ُي جلمع املعلومات    اعتماد نظام    ) د (  
  رصد هذه احلاالت؛يوإمهال األطفال و

تعزيز الربامج الرامية إىل منع اإليذاء واإلمهال مع التركيز حتديداً علـى              )ه (  
  العنف املرتيل ضد الفتيات واملراهقات؛

 التوجيهـات  تـوفري املعلومـات وتقـدمي                                 تعزيز برامج التوعية العامة و     ) و (  
واإلرشادات لآلباء من أجل منع العنف املرتيل ضد األطفال، مبا يف ذلك العنف اجلنسي،              
وتشجيع ضحايا العنف من األطفال والنساء، وكذلك املعلمني واألطباء واألخـصائيني            

اليت تنطوي على االت احلاالجتماعيني وغريهم من مقدمي الرعاية على إبالغ الشرطة عن 
  من العنف؛هذا النوع 

                                                                  توفري تدريب منهجي للقضاة واملدعني العامني وموظفي الشرطة وغريهم            ) ز (  
                                                      ن بشأن كيفية منع العنف املـرتيل ورصـده، وتلقـى            و ن ا                               من املوظفني املكلفني بإنفاذ الق    

                                                                                             الشكاوى املتعلقة هبذا النوع من العنف والتحقيق فيها وإحالتها على القـضاء  بطريقـة               
       ؛ س                    تراعي الطفل ونوع اجلن

                ّ       ً                                           ضمان متثيل وصي معّين رمسياً لألطفال خالل الدعوى املرفوعـة ضـد               ) ح (  
   .                       والديهم بشأن العنف املرتيل

ـ (الصحة األساسية والرعايـة       -     واو     ،٢٤، و ٢٣ و ،)٣الفقـرة    (١٨ و ،٦واد  امل
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات  (٢٧، و٢٦و

  ذوي اإلعاقةاألطفال     
لطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       بتصديق الدولة ا  ترحب اللجنة     - ٤ ٥

هنا تالحظ بقلق عدم اعتمادها ألي تشريع من تشريعات التنفيذ أو ألية سياسة متكاملة              غري أ 
ـ تغطية  إزاء قلة ال  وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق     . ذوي اإلعاقة حلماية حقوق األطفال     دمات خب

واخنفاض جودهتا   يف املناطق الريفية     اإلعاقةقدمة لألطفال واملراهقني ذوي     الرعاية الصحية امل  
التأهيـل  ق احلضرية، والنعدام خدمات     بسبب اإلفراط يف تركيز اخلدمات الصحية يف املناط       

برامج الفرز للكشف املبكر عن     قلة  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     . املتخصصة يف الدولة الطرف   
 اآلن  ذوي اإلعاقة حىت  لة لألطفال   وتشعر بقلق بالغ لعدم وجود برامج تعليم شام       . اإلعاقات

  .   يف الدولة الطرف
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) ٢٠٠٦(٩رقـم    للجنةالعام  تعليق  ال و ، من االتفاقية  ٢٣املادة   الفقرة   يف ضوء   - ٥ ٥
  :ف باالضطالع مبا يلي، توصي اللجنة الدولة الطر حقوق األطفال ذوي اإلعاقةبشأن

ان مشاركتهم   وضم ذوي اإلعاقة اعتماد سياسة شاملة إلدماج األطفال         ) أ (  
   هلم؛ يكون مستوعباً يتعليمنظام يف احلياة العامة واالجتماعية واجملتمعية، مبا يف ذلك توفري 

 اليت تـستهدف    ية واستجابة شبكة الدعم احلكومي    حتسني مستوى تغط     ) ب (  
 لضمان إمكانية استفادهتم بشكل كاف، مبا يف ذلـك يف       ذوي اإلعاقة األطفال واملراهقني   

فية، من املعدات املتخصصة واإلعانات املالية والرعاية الطبية وخدمات النقل          املناطق الري 
  واخلدمات االجتماعية ومرافق التأهيل املتاحة يف إطار نظام الصحة  الوطين؛  

دمات الفرز ألغراض الوقاية والكشف املبكر عـن        التدرجيي خل تطوير    ال   ) ج (  
  اإلعاقات؛
ية املقدمة إىل األطفـال واملـراهقني       ضمان استناد مجيع اخلدمات الصح       ) د (  

، مبا يف ذلك خدمات الصحة العقلية، وال سيما استخدام املؤثرات العقلية،            ذوي اإلعاقة 
  . إىل املوافقة احلرة واملستنرية لألطفال املعنيني حبسب تطور قدراهتم

  الصحة واخلدمات الصحية    
لرضع واألطفال، وكذلك يف     باالخنفاض املستمر يف معدالت وفيات ا       اللجنة رحبت  - ٦ ٥

نها تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوتات النامجـة عـن ارتفـاع            لكمعدالت سوء التغذية،    
معدالت وفيات الرضع بني أطفال الشعوب األصلية واألقليات األخرى ألسباب من بينـها             

توسيع ل تالحظ مع التقدير اخلطة اليت وضعتها الدولة الطرف       و. اإلصابة بأمراض ميكن جتنبها   
اللجنة بـالقلق   ومع ذلك، تشعر    . الكانتوناتمجيع  إىل  بكة الرعاية والتنمية املتكاملة     نطاق ش 

ألطفال واألمهـات يف    لصغار ا إزاء اخنفاض مستوى تغطية خدمات الرعاية الصحية األولية         
هاجرين املناطق الريفية والساحلية، وإزاء التقارير اليت تفيد حبرمان أطفال الشعوب األصلية وامل   

فعلياً من الرعاية الطبية يف بعض األحيان بسبب الرسوم املرتفعة للغاية وعدم حيازة وثـائق               
  .     اهلوية الشخصية

  :باالضطالع مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٥٧
                           توفري سبل الرعاية الصحية    لرعاية الصحية وضمان    مراجعة نظامها املركزي ل      ) أ (  

                                                              جلميع األطفال، وال سيما أطفال الشعوب األصلية واملهـاجرين، مبـن                          األولية بأسعار معقولة  
                                                                                            فيهم أولئك الذين ال حيملون وثائق اهلوية الشخصية، مع منح األولوية للمناطق واجملتمعـات              

                                                                         احمللية األقل تغطية، بغية معاجلة أوجه عدم املساواة اليت ال تزال قائمة بشدة؛   
 شبكة الرعاية والتنمية املتكاملـة    الية الكافية ل  ختصيص املوارد التقنية وامل      ) ب (  

  قرر؛ امل على النحوبغية حتقيق تغطية شاملة خلدمات الرعاية الصحية 
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مواءمة املنهجية املتبعة يف حساب معدل وفيات الرضع وفقـاً للمعـايري       ) ج (  
  .الدولية

  الرضاعة الطبيعية    
نها تشعر بالقلق لعدم    لكلطبيعي،  تالحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف لبنك احلليب ا         - ٨ ٥

التمكن إىل اآلن من بلوغ هدف االقتصار على الرضاعة الطبيعية لألطفـال الـذين تقـل                
 والذي ُيعزى إىل االخنفاض احلاد يف اإلرضاع الطبيعي بعـد الـشهر              أشهر ٦أعمارهم عن   

،  األم لـنب  لمدونة الدولية لتسويق بدائل    ل ، والنتهاك الشركات اخلاصة بشكل متكرر     الثالث
  .    للرضع تعد مستشفيات مالئمة٢٤ مستشفيات فقط من أصل ١٠ولكون 

  :باالضطالع مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٥٩
القتصار على الرضاعة الطبيعة إىل أن يبلغ الطفل شهره         ل زيادة الترويج    ) أ (  

ألمهات العامالت  مع ضمان حقوق ا،السادس، والنظر يف متديد إجازة األمومة تبعاً لذلك     
رتب والضمان االجتماعي، وفرض جزاءات مناسبة على الشركات        املثابتة و الوظيفة  اليف  

  ، ورصد مدى االمتثال هلذه املدونة؛   األملنبملدونة الدولية لتسويق بدائل اليت تنتهك ا
الساعة األوىل   خالل   اإلرضاع الطبيعي توعية موظفي الصحة بأمهية البدء يف          ) ب (  

   وأمهية جتنب الرضاعة بالقنينة أو ببدائل لنب األم إىل أقصى حد ممكن؛تعقب الوالدةاليت 
 أو اعتمـاد مجيـع املستـشفيات        ،عادة اعتمـاد  إلالشروع يف عملية       ) ج (  

    .املستشفيات كمؤسسات مالئمة للرضعو

  الصحة العقلية    
                  انات بشأن قضايا                                                                     تالحظ اللجنة بقلق عدم تقدمي الدولة الطرف ألية معلومات أو بي            - ٠ ٦

نطاق هذه املـشكلة، أو                                                                         الصحة العقلية ذات الصلة باألطفال واملراهقني ووالديهم، أو بشأن          
الدراسات والبحوث املتعلقة هبذا اجملال، إن وجدت، أو التدابري الوقائية املتخذة، أو إمكانيـة          

  .الوصول إىل اخلدمات ذات الصلة
دراسة شاملة عن الصحة العقلية لألطفال      حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء         -٦١

واملراهقني وأسرهم، واستخدام نتائج هذه الدراسة كأساس لوضع سياسة وبرنامج وطنيني 
  .بشأن الصحة العقلية لألطفال واملراهقني

  صحة املراهقني    
هنـا  غري أ ،  ٢٠١٥-٢٠١٠  للفترة ترحب اللجنة باخلطة الصحية املتعلقة باملراهقني       -٦٢

  :لق مما يليتشعر بالق
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يقـل   يف كل والدة من مخس والدات  (ارتفاع معدل حاالت احلمل املبكر        )أ(  
   ؛) عاما١٩ًعن عمر األم 
تفوق بأربع مـرات الوفيـات يف       (خماطر الوفيات النفاسية لدى املراهقات        )ب(  

  ؛)صفوف النساء البالغات
طلـع   إجهاض مباح، وعدم وجود مبادئ توجيهيـة تُ        انعدام فرص إجراء    )ج(  

، وارتفـاع معـدل     قانوناً إجراء عمليات اإلجهاض   األطباء على احلاالت اليت ميكنهم فيها       
  حاالت اإلجهاض غري املأمون، وانعدام الرعاية ما بعد اإلجهاض؛   

عدم توافر الوسائل العاجلة ملنع احلمل يف نظام الصحة الرمسي حىت بالنسبة              )د(  
  داخل العائلة؛ حاالت االغتصاب والعنف اجلنسي لضحايا االغتصاب، على الرغم من تزايد

االخنفاض الشديد يف معدل استخدام الرفاالت، وانعدام برامج التثقيف اجلنسي،            )ه(  
  وحمدودية فرص حصول املراهقني على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلى املعلومات؛  

لعقاقري واسـتغالل   تزايد معدالت تعاطي األطفال واملراهقني للمخدرات وا        )و(  
  .األطفال واملراهقني يف بيع املخدرات

صـحة املـراهقني    بشأن  ) ٢٠٠٣(٤يف حني تشري اللجنة إىل تعليقها العام رقم           - ٣ ٦
  :، فإهنا توصي الدولة الطرف باالضطالع مبا يليومنوهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل

، باإلضافة إىل تقـدمي     االستراتيجيات الرامية إىل منع احلمل املبكر     تعزيز     ) أ (  
   الدعم للفتيات الصغريات واملراهقات اللوايت أصبحن أمهات؛

مشتركة بني القطاعـات يف جمـال الـصحة         عامة  وضع وتنفيذ سياسة       ) ب (  
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية تستهدف املراهقني داخل النظام التعليمي وخارجه، وتراعـي           

نسية السليمة، ومنع احلمل غـري املخطـط لـه          احلقوق اجلنسية واإلجنابية، واحلياة اجل    
إمكانيـة  واإليـدز،   /واإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً وفريوس نقص املناعة البـشري        

  واستخدامها؛ األخرى احلصول على الرفاالت ووسائل منع احلمل 
اعتماد مبادئ توجيهية ُتطلع األطباء على احلاالت اليت ميكنـهم فيهـا               ) ج (  

 وجود خطر على حياة األم وصحتها، وتوضـح أن          عندعمليات اإلجهاض   إجراء  قانوناً  
 من قانون العقوبات ينطبق على      ١٢١االستثناء املتعلق بالصحة واملنصوص عليه يف املادة        

، وضمان حق   شديد التشوه  واحلمل جبنني    ،حاالت منها احلمل الناجم عن العنف اجلنسي      
   على قرارات األطباء؛ احلوامل من النساء واملراهقات يف االعتراض

 داخل   اجلنسي قانوين يف حاالت االغتصاب والعنف    ال اإلجهاض    نطاق توسيع   ) د (  
  ؛ما بعد اإلجهاض يف املستشفيات العامةفي  وجودهتارعايةال مستوى توافر وحتسني العائلة،
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علـى  يف الوقت املناسـب     ورية  حب اتضمان حصول الفتيات واملراهق      )ه (  
 فيما يتعلق حبقهن  ورفع مستوى الوعي بني النساء والفتيات       ع احلمل،   الوسائل العاجلة ملن  

  ، وال سيما يف حاالت االغتصاب؛الوسائل العاجلة ملنع احلمل  استخداميف
  بـشأن  الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلـك      إدراج التثقيف بشأن       ) و (  

 وكذلك وسـائل    سياًاإليدز وغريه من األمراض املنقولة جن     /فريوس نقص املناعة البشري   
منع احلمل، يف املناهج الدراسية العادية، وضمان ختصيص املوارد الكافية هلذا النوع مـن              

  ثقيف املنهجي والشامل واملستند إىل أسس علمية؛الت
 واالرهتان بالعقاقري نطـاق     الكحولأن يوسع املعهد املعين بإدمان       ضمان   ) ز (  

، مبا يف ذلك اسـتخدام  ملخدرات والعقاقرياتعاطي  ضحايا   خططه من أجل رعاية األطفال    
الـذي  تخصص  املركز  امل خارج إطار  التأهيل   خدماتتوفري  أدوات التشخيص املالئمة و   

  . املخدراتمتعاطي لألطفال أُنشئ مؤخراً

  مستوى املعيشة    
تشعر اللجنة بالقلق لتضرر الدولة الطرف من احلالة االقتصادية العاملية وتزايد الفقـر     -٦٤
وتالحظ اللجنة اجلهود اليت ُتبـذل      ). حيث يعاين ثلث األطفال من الفقر     (ه الالمساواة   وأوج

اخلدمات األساسية لألطفال لتشمل مجيع بتغطية لاحلماية االستثمار االجتماعي وتوسيع نطاق  
الكانتونات، بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق لعدم االضطالع بعُد بتنفيذ التدابري اهليكلية الالزمة              
حلفز النمو االقتصادي ورفع مستوى املعيشة، وال سيما يف املناطق الريفية، بغية احلد من الفقر      
وحتسني فرص حصول األطفال على اخلدمات األساسية من قبيل السكن املالئم والغذاء واملياه 

  .  ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتعليم
  :يليتوصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا   - ٥ ٦

 االجتماعيـة   سـتحقاقات الربامج اليت تعىن بتقـدمي اال     مواصلة تنفيذ      ) أ (  
اخلدمات ب يتعلق   ما  سيما في وال  لألطفال وأسرهم،   واالقتصادية احملددة اهلدف والشاملة     

 ، وهشاشة واستبعاد اجتماعي    ما يعانونه من فقر     بسبب ال يستطيعون احلصول عليها   اليت  
  وشبكة الرعاية والتنمية املتكاملة؛ ألمام،التحرك ل برنامج  يف ذلكمبا

،  املتاحة يف إطار اخلدمات االجتماعية بإنصاف      ضمان منح االستحقاقات     ) ب (  
عزيز العمالة املراعيـة     ت وكذلك،  حبسب اإلقليم  تمايزةسياسات م وجود   يتطلب   وهو ما 

  للجنس واملالئمة لألطفال ودعم الوالدين العاملني؛
 الضمان  ستحقاقاتالوضع سجل واحد    ل اليت تبذهلا  هودزيادة سرعة اجل     ) ج (  

، ومجع معلومات مفـصلة     والديهمأو  / األطفال و  مبن فيهم ،  فراداالجتماعي اليت متنح لأل   
 كفاءة الوكـاالت    بشأن واملراهقة، وكذلك    للطفولة املوجه االستثمار االجتماعي    بشأن

  . نفذهتا، ومدى فعالية ومالءمة االستثمارات اليتاملنفذة، ومتويلها
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  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية   -زاي   

  ناالتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهني    
امليزانيـة  من زيـادة     من الدستور السياسي     ٧٨ املادة   ا نصت عليه  ترحب اللجنة مب    - ٦ ٦

 وحتـيط علمـاً    للدولة الطـرف،      اإلمجايل ي يف املائة من الناتج احملل     ٨إىل   للتعليماملخصصة  
النقـل والوجبـات   توفري خدمات  الدولة الطرف لتقدمي اإلعانات املالية و   اتبذهلباجلهود اليت   

 ، وتيـسري االنتقـال   يف صفوف الدراسـة  أطفال األسر الفقرية   انتظام تشجيعبغية  املدرسية  
 التـسرب يف املرحلـة      معـدل  خفض، و االبتدائية إىل املدرسة الثانوية    من املدرسة    التعليمي
اللجنة بالقلق إزاء تدين مستوى التعلـيم، واخنفـاض معـدالت           تشعر  ومع ذلك،   . ةالثانوي
وإكمال الدراسة، وال سيما يف صفوف أطفال الشعوب األصـلية واملهـاجرين يف             نتظام  اال

  .  لريفيةاملرحلة الثانوية على وجه اخلصوص، وضعف البنية األساسية املدرسة يف املناطق ا
  :باالضطالع مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ٧ ٦

إجراء دراسات ووضع برامج فعالة لتحسني مستوى التعليم وخفـض            )أ(  
  معدل التسرب املدرسي، وخباصة يف املرحلة الثانوية، ورصد آثار هذه الربامج؛ 

ني االبتدائية  ف املناهج الدراسية يف املرحلت    يكيبتاملتعلقة   اتتوجيهالتنفيذ    )ب(  
  ؛لدروسأو ختلفهم يف متابعة التفادي تسرب الطالب والثانوية 
 ساسيةصيانة البنية األو تدريب املعلمني  جمايل النظر يف زيادة االستثمار يف      )ج(  
الكافية رافق   امل  توافر ، وال سيما يف املناطق الريفية والساحلية، لضمان        وجتديدها التعليمية

  لتقدمي تعليم جيد؛ 
 ملعاجلة اخنفـاض     التعليمية الفعالة  ربامجال من   التشجيع على وضع املزيد     )د(  
   لدى أطفال الشعوب األصلية واملهاجرين؛نتظام يف صفوف الدراسةمعدل اال
  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١رقم للجنة تعليق العام ال مراعاة  )ه(  

 شترك بـني  التعليم امل توفري   اللغة األم و   دريس ت ندرة حاالت  مع القلق تالحظ اللجنة     -٦٨
الـشعوب  قـاليم    أ  وحصر ذلك يف   ألصلية يف املدارس االبتدائية   الثقافات ألطفال الشعوب ا   

بلغـات   مواد تعليميـة   ، وعدم وجود  كما تالحظ العدد غري الكايف للدروس     ،  فقطاألصلية  
  .الشعوب األصلية

   :        مبا يلي         باالضطالع                        توصي اللجنة الدولة الطرف  -  ٦٩
الثقافات ألطفال  التعليم املشترك بني     مناذج التعليم الثنائي اللغة و     تعزيز  )أ(  

  ؛أقاليم الشعوب األصليةزيادة عدد املعلمني يف  بوسائل منها الشعوب األصلية
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فة الشعوب األصلية وزيادة املتعلقة بلغة وثقا الدروس نطاق تغطيةتوسيع   )ب(  
  الثانوية؛رحلة امل ما قبل املدرسة ويف مرحلة مبا يف ذلك عددها،

تـدريس  اللفني ب كَّاملُ وحتسني ظروف املعلمني     ، برامج تدريب حمددة   وضع  )ج(  
، وذلـك   املوجه للـشعوب األصـلية     النظم الفرعية للتعليم     ذه الصفوف داخل وخارج   هل

  ؛ةاألصليالشعوب ددة ألطفال احملثقافية الالحتياجات ل وفقاًو العامةبالتعاون مع اجلامعات 
الشعوب لغات  ب لألطفال    املالئمة لكتب املدرسية واملواد التعليمية   توفري ا   )د(  
  األصلية؛
ثقافات الشعوب األصلية يف املنـاهج الدراسـية        ب املتعلق التعليم   إدراج  )ه(  

  .الشعوب األصليةالوطنية، بغية تعزيز احترام التنوع والقضاء على التحيز ضد أطفال 
 طرف لتدريب معلمي التربية اخلاصة    اختذهتا الدولة ال   بالتدابري اليت    علماًيط اللجنة   حت  -٧٠

 األساسـية املدرسـية   وحتـسني البنيـة      دراسية يف النظام املدرسي العادي    وتعديل املناهج ال  
صعوبة وصول ق إزاء  مع ذلك بالقلهنا تشعرإال أ، ذوي اإلعاقةألطفال  االستيعاب احتياجات

  .، العامة منها واخلاصةتعليميةملؤسسات الإىل ا األطفال واملراهقني املعوقني
   :        مبا يلي         باالضطالع                        توصي اللجنة الدولة الطرف  -٧١

لتيـسري  )  إنـشائياً  تكييفهاو( املدارس والفصول الدراسية     ضمان هتيئة   )أ(  
  ؛ذوي اإلعاقة األطفال وصول

طفال يستوعب األ يتعليمنظام توفري بشكل تدرجيي ب  للقيام األولويةمنح  )ب(  
 تـدريب   مبا يف ذلك من خالل     يف مؤسسات متخصصة،     همتعليم  من دالًبذوي اإلعاقة   

  ؛ داخل الفصول الدراسيةدعم خاص للمدرسنيتقدمي املعلمني و
، وضمان توافر   ذوي اإلعاقة  جلميع الطالب    وضع خطط للتعليم الفردي     )ج(  
    الفصول الدراسية؛داخلالدعم تقدمي  املساعدة واألجهزة
 الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقـوق       مسائل  بشأن  التثقيف توفريضمان    )د(  

  .ذوي اإلعاقة وسهلة املنال ومراعية لكرامة الطالب بأشكال متناسبة مع عمر األطفال

) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و ٣٠و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       - حاء  
  )  من االتفاقية٣٦-٣٢و

  لاالستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفا    
ماية األطفال مـن     حل  مؤخراً التشريعات اليت اعتمدهتا الدولة الطرف    ب  اللجنة ترحب  -٧٢

 منظمـة العمـل     مبا يتمشى مع اتفاقية   ،  )٨٩٢٢القانون رقم   ( األطفال   لأسوأ أشكال عم  
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                                                            بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات الفوريـة          ) ١٩٩٩(١٨٢الدولية رقم   
هنـا ال تـزال     غري أ ،   )٨٨٤٢م  القانون رق (ل يف العمل املرتيل     االستغالمن  ، و              للقضاء عليها 

ملكافحة أسوأ أشكال   ميزانية  عدم ختصيص   تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية منسقة و       
ها إىل الدولة الطرف خالل استعراضـها       ت بالتوصيات اليت وجه   علماًحتيط  عمل األطفال، و  
 اليت تتحدث عـن      بالقلق إزاء التقارير   ذلك ك تشعر اللجنة و. ٢٠٠٩لعام  الدوري الشامل   

عدة قطاعات،    العمل يف   أسوأ أشكال   تشغيلهم يف  ، مبا يف ذلك   العمال األطفال  ارتفاع عدد 
 علـى   ، ويف االقتصاد غري املنظم     واخلدمات تشييدة وصيد األمساك وال   مبا فيها قطاعات الزراع   

بيانات إحصائية حمدثة عن عدد      بالقلق إزاء عدم وجود       أيضاً تشعر اللجنة و .وجه اخلصوص 
  .األطفال واملراهقني العمال

   :        مبا يلي         باالضطالع                        توصي اللجنة الدولة الطرف  -٧٣
مكافحـة أسـوأ    خمصصة من أجل    ميزانية  واعتماد استراتيجية منسقة      )أ(  

  ال سيما يف االقتصاد غري الرمسي؛وأشكال عمل األطفال، 
مديريـة  وزارة العمل، وال سيما     لملالية  تعزيز املوارد البشرية والتقنية وا      )ب(  

   التفتيش والرصد والوساطة والتوفيق؛تنفيذ عمليات من أجل ،يلاالعمتفتيش ال
 احملدثة وحتـسني الـسجالت املتعلقـة بعمـل      اإلحصائيةمجع البيانات     )ج(  
  األطفال؛
لربنامج الدويل للقضاء على     ا منيف هذا الصدد     التماس املساعدة التقنية    )د(  

   .نظمة العمل الدوليةمل التابع األطفال غيلتش

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان    
بذهلا الدولة الطرف حلماية األطفال مـن االسـتغالل         تتالحظ اللجنة اجلهود اليت       -٧٤

تعزيـز تـدابري    املتعلق ب ) ٢٠٠٧(٨٥٩٠ اعتماد القانون رقم     من خالل اجلنسي، مبا يف ذلك     
القـانون اجلنـائي وقـانون     يف  أحكـام    عدة، وتعديل   ّصرللق االستغالل اجلنسي    مكافحة

يف اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال          وإدراج   ،اإلجراءات اجلنائية 
ألولويات يف خطـة التنميـة       ا إحدى باعتبارها) ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  (األغراض التجارية   

 سلوك ملكافحـة االسـتغالل      نةوالتشجيع على وضع مدو   ،  ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  ة  الوطني
 الـذي   زاء األثر احملدود  تشعر بالقلق إ  اللجنة   ال تزال ،  ع ذلك وم. اجلنسي يف قطاع السياحة   

 يقعـون الـذين   ،  أطفال الشوارع ، مبن فيهم    كبري من األطفال  العدد  ال، و التدابريتركته هذه   
بـدعم الـضحايا      املؤسسات فيما يتعلـق    بني، وانعدام التنسيق    ضحايا لالستغالل اجلنسي  

   . إعادة إدماجهمتأهيلهم وو
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   :                                       توصي اللجنة الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي  -٧٥
 بني املؤسسات وختصيص املوارد الكافيـة        املشترك ضمان فعالية التنسيق    )أ(  

تنظـيم  ومـن خـالل   ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك على املستوى احمللي     
  ؛ تنظيماً مالئماً تشكل النظام الوطين حلماية الطفلالقطاعات املختلفة اليت

وإعادة إدماج األطفال ضحايا االسـتغالل      وتأهيل   برامج دعم    مراجعة  )ب(  
  وتنفيذها بصورة فعالة؛ اجلنسي

 الرامية إىل وقاية األطفـال الـضحايا        الربامج والسياسات  ضمان توافق   )ج(  
ملكافحـة  يف املؤمتر العاملي    ة اليت اعتمدت    لوثائق اخلتامي  مع ا  ،وتعافيهم وإعادة إدماجهم  

 يف و ،١٩٩٦  يف عـام   سـتوكهومل املعقـود يف     ،االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال    
املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال         و ٢٠٠١يف عام   يوكوهاما  
  ؛٢٠٠٨يف عام  ريو دي جانريويف املعقود  ،واملراهقني
 البيانات فيما يتعلـق بعـدد األطفـال ضـحايا           تصنيف و مجع حتسني  )د(  

  . وأنواع املساعدات املقدمة للضحايااجلناة املدانني وعدد ينينساالستغالل واالعتداء اجل

  جاراالّت    
شـخاص   الدولة الطرف ملكافحـة االجتـار باأل       بذلتهاتالحظ اللجنة اجلهود اليت       -٧٦

املـوظفني  وتـدريب   من خالل التوعيـة ، ل األطفامبن فيهم، ومساعدة ضحايا هذه اجلرمية 
غـري  تهريب  ال وإنشاء التحالف الوطين ملكافحة      ؛االجتارب يف جمال اجلرائم املتعلقة   العموميني  
 يف جمالوطنية العمل الأعدت خطة  وهو اجلهة اليت،  واالجتار باألشخاص للمهاجرين املشروع
الستجابة اإنشاء فريق   ؛ و )٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  (يف خطة التنمية الوطنية      اليت أدجمت  االجتار

 وتعديل قانون ؛ ساعة٢٤ضون االستجابة السريعة لضحايا االجتار بالبشر يف غبغرض فورية ال
 بيد أن.  ضحايا االجتارمن وضع اإلقامة املؤقتة للمهاجرين    إلتاحة فرصة احلصول على   اهلجرة  
 تقرير الدولة الطرف مبوجـب       بشأن ٢٠٠٧عام   اليت قدمتها يف     توصياتال مع   متشياًو اللجنة

الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد              
  :فإن اللجنة تالحظ بقلق ما يلي، اإلباحية

ال سـيما يف    و،  ألغراض السخرة واالستغالل اجلنسي   األطفال  باالجتار  أن    )أ(  
  ؛كلة خطرية يف الدولة الطرفثل مشمييزال  ال، السياحة اجلنسيةجمال 

م االجتار باألطفال على وجه     جّر تُ  اليت حكاماأل منخيلو   القانون اجلنائي    أن  )ب(  
  ؛حديدالت

 أن، و  غري كافيـة   صعوبة استفادة ضحايا االجتار من إجراءات اللجوء      ن  أ  )ج(  
  ؛تساهلةإصدار األحكام املانتهاج سياسة منخفض فضالً عن  ات، اإلدانمعدل
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 حتديـد   يف جمال  وانني ملوظفي إنفاذ الق   تدريب املقدم الناجم عن ال  تأثري  الن  أ  )د(  
  ؛تأثري حمدود أحكام القانون اجلنائي تطبيقحاالت االجتار و

تقدمي املـساعدة   يف  على املنظمات غري احلكومية     تعتمد  الدولة الطرف   أن    )ه(  
  ؛الء األطفالء هؤعدم وجود أماكن إليوامع  املتخصصة لألطفال ضحايا االجتار

 انونية لالجتار بالنساء واألطفال الطبيعة غري القانعدام التوعية العامة بشأن   أن    )و(  
  ؛منعدمة

 على األطفـال   للحد من الطلب      استباقية اً جهود ال تبذل   الدولة الطرف  أن  )ز(  
 ضحايا االجتار بالبـشر مـن بـني         لتحديدأو   االستغالل اجلنسي والعمل القسري   ألغراض  
  .املستضعفنيل األطفا
  :باالضطالع مبا يليتوصى اللجنة الدولة الطرف   -٧٧

تضمن  اليت ال ت   لقضاياجترمي مجيع أشكال االجتار باألطفال، مبا يف ذلك ا          )أ(  
 لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،          ، وفقاً نقلهم

  جلرمية املنظمة عرب الوطنية؛املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
 االجتار باألطفال، مبا يف ذلك االجتار الداخلي،        التحقيق يف قضايا   ضمان  )ب(  

 تتناسب مع خطـورة تلـك        على اجلناة  فرض عقوبات وحماكمة مرتكبيه بشكل فعال، و    
  األفعال؛
 علـى   نوبإنفاذ القان تعزيز اجلهود الرامية إىل تدريب املوظفني املكلفني          )ج(  

  التطبيق الصارم لألحكام ذات الصلة يف القانون اجلنائي؛يد حاالت االجتار وحتد
 الوصول إىل العدالة وتقدمي تعويضات لضحايا االجتار مـن          يسري سبل ت  )د(  

  األطفال، وضمان إحالتهم إىل إجراءات اللجوء؛
تـصمم  تعزيز محاية الضحايا ومساعدهتم، من خالل إنشاء املالجئ اليت            )ه(  
نظمات غري احلكومية الـيت     امللضحايا االجتار بالبشر، مبن فيهم األطفال، ومتويل         خصيصاً

توفر الرعاية املتخصصة لضحايا االجتار من األطفال، واملساعدة علـى إعـادة إدمـاج              
  ؛الضحايا يف جمتمعاهتم

 االجتار باألطفال، وبطبيعته غـري القانونيـة،        أسباب وعواقب ب التوعية  )و(  
، مبا يف ذلك من خالل شبكة        عنه وعن املمارسات اجلنسية مع األطفال      وبضرورة اإلبالغ 

  اإلنترنت؛
 رصد  ضمانمن أجل    جلمع البيانات    وضع نطام وطين شامل وموثوق به       )ز(  

مؤشرات تتمشى  النظم واخلدمات والربامج والنتائج وتقييمها بشكل منهجي استناداً إىل          
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االحتفـاظ  ، و  احملددة حمليـاً    والغايات هدافاألل وتوجه حسب    وتعّدمع املعايري العاملية    
  .األطفالباالجتار بسجل حلاالت 

  واستغالهلم يف املواد اإلباحيةبيع األطفال     
 بشأن التقرير األويل للدولة الطرف       اليت قدمتها اللجنة    اخلتامية املالحظات مع   متشياً  -٧٨

طفال واسـتغالل األطفـال يف    الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األ       مبوجب
لعـدم تغطيـة     قلقهـا     تعرب اللجنة جمدداً عن    ،)CRC/C/OPSC/CRI/CO/1(املواد اإلباحية   

تغطية   اليت يستغل فيها األطفال    حيازة املواد اإلباحية  ملسألة  لدولة الطرف   يف ا القانون اجلنائي   
ية التـشريعية هلـذا     إىل اجلمع ) ١٤٥٦٨رقم  (القانون   مشروع   كاملة، على الرغم من تقدمي    

الـذي   ١٤٢٠٤مشروع القانون رقم      لعدم التصديق بعد على    وتأسف اللجنة أيضاً  . الغرض
من أجل تطبيق الوالية القضائية خارج اإلقليم على اجلرائم اجلنسية          قدم إىل اجلمعية التشريعية     

لة الطرف  الدو ومن مث فإن     ،اليت ترتكب ضد األطفال خارج احلدود اإلقليمية للدولة الطرف        
 اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري يف       مرتكيب قضائية حملاكمة     تنشئ إىل اآلن والية    مل

  .إقليمهاخارج  وقوعهاحالة 
   :        مبا يلي         باالضطالع                        توصي اللجنة الدولة الطرف  -٧٩

 علـى  ١٤٥٦٨ كاعتماد مشروع القانون رقـم   اختاذ التدابري الالزمة،    )أ(  
طفال إدراجاً تاماً   األإدراج حيازة املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها         لضمان   سبيل املثال، 

الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع  من ٣من املادة ) ج(١ وفقاً للفقرة ،يف قانوهنا اجلنائي
ـ   . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        شمل هـذه   وينبغي أن ت

طفال على جهاز احلاسوب أو على أداة األباحية اليت ُيستغل فيها  حيازة املواد اإلاجلرائم
  حاسوبية خلزن البيانات؛ 

 اجلـرائم ذات    اليت متكن من مقاضاة مـرتكيب     اختاذ التدابري التشريعية      )ب(  
       مـشروع القـانون      اعتمـاد  ، على سبيل املثال   ، بوسائل منها  الصلة بالسياحة اجلنسية  

بالنظر يف  حماكم الدولة الطرف    من بينها اختصاص     تدابرية   مجل بغية ضمان  ١٤٢٠٤رقم  
 يغطيها الربوتوكول االختيـاري     يرتكب فيها مواطنو الدولة الطرف جرائم      اليت   القضايا
  .إقليمهاخارج 

   من األطفالالالجئون وملتمسو اللجوء    
ـ        ل الدولة الطرف    استضافةتالحظ اللجنة     -٨٠ ا ثاين أكرب عدد من الالجـئني يف أمريك

 بالقلق لكون التأخري املسجل يف اعتماد اللوائح املتعلقة بإنفاذ قانون اهلجـرة          وتشعر. الالتينية
إيـالء املراعـاة    طويلة للغاية، ولعدم وضع الالجئنينتظار حتديد  اأدى إىل جعل فترة    اجلديد
ن اهلجرة   لقانو  وفقاً ،ني حتديد وضع الالجئ   عند  باعتباره سبباً لالضطهاد   لنوع اجلنس  الوافية

 لـشؤون اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية       اجلديد واملبادئ التوجيهية ذات الصلة      
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 . يتعلق بإصدار التأشرياتمامبا يف ذلك لعائلة،  امل مشل عقبات أمام عملية ولوجود، الالجئني
وية اهلوثائق  د   بالقلق إللغاء إعفاء الالجئني من دفع الرسوم املرتفعة إلعدا         وتشعر اللجنة أيضاً  

  . بذويهم غري املصحوبنينح هذا النوع من الوثائق لألطفالعدم م، و)الجئنيالبطاقات (
   :        مبا يلي         باالضطالع                        توصي اللجنة الدولة الطرف  -٨١

  التعجيل باعتماد وإنفاذ اللوائح ذات الصلة بتحديد وضع الالجئني؛  )أ(  
 حتديـد وضـع   عند هاد مراعاة نوع اجلنس باعتباره سبباً لالضط     ضمان  )ب(  
  ؛الالجئني
نظمـه  ت الذي    التدريب من املعنية بالتأشريات والالجئني  استفادة جلنتها     )ج(  

 املبـادئ التوجيهيـة    وحسن استخدام ،   الالجئني لشؤونمفوضية األمم املتحدة السامية     
، ٢)ألـف (١  املـادتني  مبوجـب  األطفالطلبات جلوء   : للمفوضية بشأن احلماية الدولية   

   بوضع الالجئني؛نيق املتعل١٩٦٧ّعام  أو بروتوكول/ و١٩٥١اتفاقية عام  من )واو(١و
وثائق اهلوية أو   املفروضة على    الرسوم    دفع  من إعفاء الالجئني النظر يف     )د(  
  . وثائق اهلوية بذويهم األطفال غري املصحوبنيمنحهذه الرسوم، ومبالغ ختفيض 

  إدارة شؤون قضاء األحداث
   :            القلق مما يلي             تشعر اللجنة ب   -٨٢

القاعدة العامة وليس االستثناء يف     ، على ما يبدو، هو      احلرمان من احلرية  أن    )أ(  
  ارتفـاع عـدد األطفـال    يعكسه، وهو ما    لألحداث اجلاحنني   اليت جترى  احملاكمات اجلنائية 

يف مراكـز احتجـاز األحـداث        ، سيما أولئك الذين يعيشون الـشوارع      الو،  واملراهقني
  ؛ية املعدة هلمقابعواملؤسسات ال

املتعلقة كاف يف القضايا اجلنائية بشكل ال جيري    قرينة الرباءة     تطبيق مبدأ  أن  )ب(  
  ؛ألحداثبا

الـذين   هويـة األحـداث   الكشف يف الكثري من األحيان عـن أنه جيري     )ج(  
صـون  وهو ما يـشكل انتـهاكاً حلقـوق         ،  يف وسائط اإلعالم   اهتامات جنائية    يواجهون
  .شخصيتهم

إدارة شـؤون قـضاء     بشأن    ) ٢٠٠٧(١٠رقم  للجنة  تعليق العام   لامراعاة  ع  م  -٨٣
 مـن   ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧قضاء األحداث، وال سيما املواد      املتعلقة ب عايري  املاألحداث، و 

قواعـد  (االتفاقية، وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث           
مبـادئ الريـاض    (هية ملنع جنـوح األحـداث       ، ومبادئ األمم املتحدة التوجي    )بيجني

قواعـد  (، وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتـهم            )التوجيهية
  :، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف باالضطالع مبا يلي)هافانا
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تدريب القضاة على إدارة نظام قضاء شؤون األحداث، مبـا يف ذلـك               )أ(  
 اجلنائية لعقوبات املتعلق بتطبيق ا٨٦٤٩ االحتجازية، وفقاً للقانون رقم تطبيق التدابري غري
  على األحداث؛ 

  سـنة،   ١٨حتسني ظروف احتجاز األشخاص الذين تقل أعمارهم عن           )ب(  
  وال سيما يف مراكز االحتجاز التابعة للشرطة، وفقاً للمعايري الدولية؛

عن نشر أيـة معلومـات   اخلاصة والعامة ضمان إحجام وسائط اإلعالم       )ج(  
 مبا يف ذلك صورهم وأمساؤهم واإلفادة        الذين يواجهون هتماً جنائية،    بشأن هوية األطفال  

  .ببيانات عن أماكن إقامتهم

  األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    
توصى اللجنة الدولة الطرف بضمان محاية األطفال الضحايا والشهود، وحصوهلم     -٨٤

 والتعويض، وإنفاذ اإلجراءات القانونية والقضائية بطريقة مالئمة        بشكل فعلي على اجلرب   
للطفل، مبا يف ذلك إتاحة سبل االنتصاف لألطفال يف حالة انتهاك حقـوقهم، ومراعـاة               

بشأن العدالة يف األمور    القوانني واملمارسات ذات الصلة مراعاة تامة للمبادئ التوجيهية         
  .لشهود عليهااملتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية وا

  التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية  - طاء  
بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق علـى              -٨٥

معاهدات األمم املتحدة األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا االختياريـة، الـيت            
دولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد          االتفاقية ال بعد، أي   طرفاً فيها   ليست  
، والربوتوكـول   ماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري       ، واالتفاقية الدولية حل   أسرهم

   .  واالجتماعية والثقافيةاالختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  - ياء  
وصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول األمريكية من أجل تنفيذ            ت  -٨٦

االتفاقية وصكوك أخرى حلقوق اإلنسان، سواء يف الدولة الطرف أو يف غريها من الدول              
  .األعضاء يف املنظمة



CRC/C/CRI/CO/4 

29 GE.11-44621 

  املتابعة والنشر  - كاف  

  املتابعة    
ناسبة لضمان تنفيـذ هـذه       مجيع التدابري امل   باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٨٧

واجلمعيـة   إحالة التوصيات إىل رئـيس الدولـة،         ،التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها    
 والوكالة الوطنيـة لرعايـة الطفـل، واحملكمـة العليـا،        ،، والوزارات املعنية  التشريعية

  .اوالسلطات احمللية، من أجل النظر فيها كما ينبغي واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهن

  النشر    
 والـردود   تقريرها الدوري الرابع   بأن تنشر الدولة الطرف      كذلك توصي اللجنة   -٨٨

اليت اعتمدهتا  ) املالحظات اخلتامية (اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة والتوصيات ذات الصلة         
علـى سـبيل   (بوسائل منها  نشرها ا يف ذلكمباللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد،      

ووسائط ليطلع عليها اجلمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املدين،        ت  اإلنترن)  احلصر الاملثال  
والنوعيـة   استثارة النقاش    ، والفئات املهنية، واألطفال، هبدف    والفئات الشبابية اإلعالم  
  .تنفيذها ورصدهاو،  وبروتوكوالهتا االختياريةالتفاقيةبشأن ا

  التقرير املقبل    
اجلامع للتقريرين الدوريني اخلـامس     طرف إىل تقدمي تقريرها     تدعو اللجنة الدولة ال     -٨٩

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ املالحظات اخلتامية       ٢٠١٦مارس  / آذار ١٩ حبلول   والسادس
مبادئها التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير       وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل       . احلالية

 ٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول ١الــيت اعتمــدت يف اخلاصــة بكــل معاهــدة، و
CRC/C/58/Rev.2 and Corr. 1).( املقبلة وتذكر الدولة الطرف بضرورة أن متتثل تقاريرها 

وحتث اللجنة الدولة الطرف    .  صفحة ٦٠هلذه املبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا        
رير يتجاوز عـدد    ويف حالة تقدمي تق   . على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية املذكورة      

صفحاته احلد املذكور، سُيطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقدميـه وفقـاً              
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهنا إن مل تستطع مراجعة         . للمبادئ التوجيهية املذكورة أعاله   

  .فيهالتقرير وإعادة تقدميه، فلن يتسن ضمان ترمجته لعرضه على هيئة املعاهدة كي تنظر 
 الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقاً ملتطلبـات            أيضاً وتدعو اللجنة   -٩٠

      الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير الـيت             
 يف  حقـوق اإلنـسان   أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات           

  . )HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران

        


