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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثالثة واخلمسون

   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١

 ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
  ةاالتفاقي  من

  السلفادور: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع للـسلفادور               -١

(CRC/C/SLV/3-4)    ١٤٨١ و١٤٧٩ يف جلستيها) CRC/C/SR.1479و SR.1481( املعقودتني ،
ـ  ٢٩ املعقودة يف    ١٥٠١، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢١يف   انون  ك
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يناير /الثاين

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع لتقريريها الدوريني الثالث والرابع             -٢

كما ترحب اللجنة باحلوار    . وكذلك بالردود املقدمة على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة        
  .د مع وفد متعدد القطاعاتالصريح والبّناء الذي ُعق

نبغي قراءهتا باالقتران مع    توتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية           -٣
 (CRC/C/15/Add.232)مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للـسلفادور          
 للدولة الطرف املقدم    وكذلك مع مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة عقب استعراض التقرير األويل        

 (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1)الربوتوكـولني االختيـاريني لالتفاقيـة       كـل مـن     مبوجب  
  .(CRC/C/OPSC/SLV/CO/1)و
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
التقرير، ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف الفترة املشمولة ب             -٤

  :مبا يف ذلك اعتماد تدابري تشريعية وغري تشريعية هبدف تنفيذ االتفاقية، مثل ما يلي
 ُيقر إنشاء جلنـة     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٦إصدار مرسوم رئاسي يف       )أ(  

حتقيق جديدة ملواصلة البحث عن األطفال الذين اختفوا أثناء الرتاع املسلح الداخلي، عقـب              
ي من رئيس الدولة إىل الضحايا، ومنهم األطفال، يعترف فيه مبـسؤولية            صدور اعتذار رمس  

  الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة اليت حدثت أثناء الرتاع املسلح الداخلي؛
مشروع القانون الذي يقترح إنشاء آلية ملتابعة تنفيذ توصـيات اهليئـات              )ب(  

  الدولية لرصد حقوق اإلنسان؛
  ؛٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ احلماية الشاملة لألطفال يف إصدار قانون  )ج(  
  .٢٠٠٥إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص يف عام   )د(  

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على املعاهدات الدولية التالية  -٥
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             )أ(  

  ؛٢٠٠٤مايو / أيار١٧ يف ،طفال يف املواد اإلباحيةواستغالل األ
اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا املتعلق مبنع االجتار            )ب(  

 ١٨ يف   ،)بروتوكول بـالريمو  (باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه        
  ؛٢٠٠٤مارس /آذار

 ١٤ يف   ،إلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي ا      )ج(  
  .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

  العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف تنفيذ االتفاقية  -جيم   
تالحظ اللجنة االرتفاع الشديد يف مستوى اإلجرام والعنف وانعدام األمن يف             -٦

وتعتـرف  . الدولة الطرف، حيث ُيقتل شخص دون الثامنة عشرة من عمره كل يوم           
هذه ،  ("maras")اللجنة بوجه خاص بتصاعد التحدي الذي تطرحه عصابات الشباب          

طويلة من السياسات   الناجم عن سنوات     مشكلة العنف اهليكلي     العصابات اليت جتّسد  
وتالحظ اللجنة أيضاً أن إقليم الدولة الطرف ُمعرَّض للكوارث الطبيعية، مثل           . القمعية

، وُتدرك ما خلَّفته األزمة االقتـصادية الدوليـة          مؤخراً ضرب البلد إعصار إيدا الذي    
  .األخرية من تأثري يف حياة أطفال السلفادور
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   

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

  التوصيات السابقة للجنة    
لتصدي لعدد من الشواغل والتوصيات اليت أُعرب عنها يف         تالحظ اللجنة أنه جرى ا      -٧

 بعد النظر يف كل من التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف مبوجـب             ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤عامي  
 والتقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق        (CRC/C/15/Add.232)االتفاقية  

، ولكنـها تأسـف ألن      (CRC/C/OPAC/SLV/CO/1)بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      
  . عدداً كبرياً من الشواغل والتوصيات األخرى ُنظر فيها بصورة غري كافية أو جزئية فقط

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنـاول التوصـيات        -٨
جـب االتفاقيـة    الواردة يف املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين املقـدم مبو          

وكذلك بشأن التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختيـاري املتعلـق بإشـراك             
األطفال يف الرتاعات املسلحة، وهي توصيات مل يبدأ تنفيذها بعد أو ُنفِّذت بصورة غـري               

ارتفاع مستوى اجلرمية والعنف، مبـا يف  ) أ: (كافية، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة مبا يلي   
االستغالل اجلنسي  ) ب(؛  )٣٠ و ٢٩، الفقرتان   CRC/C/15/Add.232(ك قتل األطفال    ذل

 األحداث، مبا يف ذلـك تـدابري        إدارة شؤون قضاء  ) ج(؛  )٦٤ و ٦٣الفقرتان  (واالجتار  
الفقرات (الوقاية وإعادة التأهيل واإلدماج املُتخذة لصاحل أفراد عصابات الشباب          

 ١٧ و١٦قانوناً لألشخاص البالغة أعمارهم إلغاء التجنيد الطوعي ) د(؛ )٦٨- ٦٥
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن      ). ١٧، الفقرة   CRC/C/OPAC/SLV/CO/1(عاماً  

تنفذ تنفيذاً وافياً التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية املتعلقة بـالتقرير            
  .لك التوصياتاجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع وتوفري املتابعة الالزمة لت

  اتالتشريع    
تالحظ اللجنة مع التقدير أنه جرى االحتجاج باالتفاقية مرات عديدة يف احملـاكم               -٩

 التابعـة الوطنية واستخدمها القضاة يف التعليل القضائي، وال سيما يف الـدائرة الدسـتورية              
 جلعـل   وتالحظ اللجنة أيضاً ما بذلته الدولة الطرف من جهـود كـثرية           . لمحكمة العليا ل

تماشى مع االتفاقية، مبا يف ذلك قيامها مؤخراً باعتماد قانون احلمايـة الـشاملة              تا  اهتتشريع
 يف بعض   التشريعات الوطنية ال تتماشى مع االتفاقية بعد      إال أن اللجنة تأسف ألن      . لألطفال

قضاء  إدارة شؤون اجملاالت مثل العقوبة اجلسدية، واحلد األدىن لسن الزواج، ونظام التبين، و          
  . األحداث

تثل امتثـاالً   مت ا جلعله اهتاتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مواءمة تشريع         -١٠
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كـذلك بـأن تتخـذ          . كامالً ملبادئ االتفاقية وأحكامها   
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اخلطوات الالزمة، مبا يف ذلك التعديالت اهليكلية واملالية واملؤسسية لتنفيذ قانون احلماية            
لشاملة لألطفال تنفيذاً فعاالً وفقاً للنظام املُنشأ حديثاً لتوفري محاية شاملة لألطفال علـى              ا

  ).املقاطعات والبلديات(املستويني الوطين واحمللي 

  التنسيق    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن عدة مؤسسات حكومية تسعى لتحسني حقوق الطفل              -١١

جتماعي املنشأة حديثاً ضمن مكتب رئاسة اجلمهورية،  وإعماهلا، مبا يف ذلك أمانة اإلدماج اال      
إالّ أن اللجنة تشري إىل عدم وضوح       . واملعهد السلفادوري للتنمية الشاملة لألطفال واملراهقني     

والييت هاتني املؤسستني ووجود تداخل كبري بينهما، وتأسف لعدم وجود آليات واضـحة              
ويف . الت املسؤولة عن إعمال حقوق الطفـل      تكفل التنسيق الفعال بني مجيع اهليئات والوكا      

هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن قانون احلماية الشاملة لألطفال يكلّف اجمللس الوطين للطفولة             
إال أن  . واملراهقة مبهام تنسيق السياسة الوطنية اجلديدة للحماية الشاملة لألطفال واملـراهقني          

  . اللجنة تشعر بالقلق لعدم إنشاء هذه اهليئة بعد
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد سريعاً إىل إنشاء اجمللـس الـوطين               -١٢

للطفولة واملراهقة على النحو املنصوص عليه يف قانون احلماية الشاملة لألطفال وأن     
تكفل تشغيله الفعال عن طريق إنشاء هيئة تنفيذية رفيعة املستوى ُتسند إليها وظائف 

لس الوطين للطفولة واملراهقة مبوارد بشرية ومالية وينبغي تزويد اجمل . تنسيق واضحة 
ويف هذا الـصدد،    . كافية لتمكينه من االضطالع بوظائفه التنسيقية عرب القطاعات       

بشأن تدابري التنفيذ العامـة     ) ٢٠٠٣(٥توجه اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم        
ين للحماية الشاملة، مبا كما توصي اللجنة بتعزيز النظام الوط. التفاقية حقوق الطفل

، هبدف التعاون )juntas(يف ذلك اللجان القائمة على مستوى املقاطعات والبلديات 
يف جمال وضع سياسات مراعية للحساسيات الثقافية، ورصد تطبيقهـا، وضـمان            

  .مشاركة مجيع اجلهات املعنية، مبن فيهم األطفال

  خطة العمل الوطنية    
 وضعها املعهد السلفادوري    لألطفال عمل وطنية رئيسية     تالحظ اللجنة وجود خطة     -١٣

، ووجود عدة خطط عمل أخرى      ٢٠١٠-٢٠٠١ للفترة   الشاملة لألطفال واملراهقني  للتنمية  
وضعت يف جمال حقوق الطفل ومحاية الطفل تتعلق جبملة أمور منها التعليم واالجتار وعمـل               

خطة عمل  ولعدم تصميم    العمل الوطنية     خطة عدم تقييم لإال أن اللجنة تشعر بالقلق      . األطفال
  . بعدجديدة
 وأن  لألطفـال تقيم خطة العمل الوطنية احلالية       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      -١٤

ها وأن تأخـذ يف االعتبـار       يتضع خطة جديدة تشمل مجيع جوانب االتفاقية وبروتوكول       
ـ   لألطفال واملراهقني  اإلطار اجلديد للحماية الشاملة    ه يف قـانون احلمايـة      املنصوص علي
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وتوصي اللجنة بقوة بأن تكون خطة العمل هذه حمددة األجل ومرتبطة           . الشاملة لألطفال 
كمـا  . خبطط العمل الوطنية املواضيعية األخرى لكي يتوافر هنج شامل إزاء حقوق الطفل       

 ،طة الدولة الطرف بأن توفر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه اخل            اللجنة توصي
وأن تضطلع جبهود الرصد والتقييم الالزمة لتقييم التقدم احملرز عرب القطاعـات وحتديـد    

  .بصفة منتظمة الثغرات واإلجراءات التصحيحية

  الرصد املستقل    
وترحب . ترحب اللجنة بامتثال مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان ملبادئ باريس           -١٥

 والشباب، الذي ُعيِّن ضمن مكتب وكيـل        لاألطفاأيضاً بقيام نائب الوكيل لشؤون محاية       
وحدات الشباب لنشر حقـوق     "شؤون حقوق اإلنسان، بوضع طريقة عمل مع األطفال يف          

هي طريقـة عمـل   ، و(Unidades Juveniles de Difusión de Derechos Humanos)" اإلنسان
إال أن جلنـة    . عاتتقوم على إشراك األطفال وهلا تأثري يف اجملتمعات احمللية واملدارس واجلام          

تـشرين  شـواغل يف    ما أعربـت عنـه مـن        حقوق الطفل تشاطر جلنة مناهضة التعذيب       
 إزاء االدعاءات اليت تفيد أن مكتب الوكيل تلقى هتديدات هتـدف إىل             ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة الفـرص املتاحـة          . التدخل يف أعماله وتقويض استقالله    
  . للجوء إىل إجراء الشكاوى املعمول به يف مكتب الوكيلألطفالل

تكرر اللجنة وتؤكد التوصية اليت أعربت عنها يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة               -١٦
شؤون حقوق اإلنسان، ومن خالله نائب الوكيـل        وكيل  بشأن احلاجة إىل تزويد مكتب      

لبـشرية والتقنيـة واملاليـة       والشباب، بالقدر الكايف من املوارد ا      األطفاللشؤون محاية   
 يف ذلك تيسري وصول مجيع األطفال إىل إجراء الشكاوى          مبالتمكينهما من أداء واليتهما،     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً حبمايـة        . وجعله أكثر مراعاة للحساسيات الثقافية    
 ضغط خارجي    من أي  أنشطة مكتب شؤون حقوق اإلنسان من أي تدخل ال مربر له أو           

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً علـى       . ان سري عمله بصورة سليمة واستقالله     لضم
  .متابعة توصيات مكتب الوكيل متابعة وافية

  ختصيص املوارد    
ترحب اللجنة بنهج الدولة الطرف يف ختصيص املوارد استناداً إىل مبدأ اإلنـصاف               -١٧

لتعلـيم  لقطـاعي ا  وارد املخصصة    االجتماعي، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء قلة امل        واإلدماج
).  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١,٧(لصحة  او)  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٢,٩(

وتأسف اللجنة أيضاً ألن الرب امج واإلجراءات احلالية يكاد يقتصر تركيزها على جمال محاية              
يكلية وضرورة اتباع هنج شامل إزاء      الطفولة واحلد من الفقر دون التصدي ألوجه التفاوت اهل        

  . حقوق الطفل
  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف  -١٨
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جمرد أن تتصدى ملسألة اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال ال بصفتها            )أ(  
باتباع هنج أكثر مشوالً يغطي نـواحي الـصحة         مسألة إنفاق يف جمال محاية الطفولة، وإمنا        

ألمن الغذائي وتوفري املياه واملرافق الصحية األساسية ووسائل الترفيـه  والتعليم والغذاء وا 
  ومنع العنف وما إىل ذلك؛

   الصحة والتعليم زيادة كبرية؛لقطاعيأن تزيد املوارد املخصصة   )ب(  
أن حتمي اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال والشؤون االجتماعية من           )ج(  

األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها       أي صدمات خارجية أو داخلية، مثل       
  من حاالت الطوارئ، حفاظاً على استثمارات مستدامة؛

اتباع هنج حقوق الطفل يف وضع ميزانية الدولة عن طريق تطبيق نظـام               )د(  
  تتبع لتخصيص االعتمادات، يتيح متابعة االستثمارات املخصصة للطفولة وتقييم أثرها؛

بنود االستراتيجية املخصصة يف امليزانية للحاالت الـيت قـد          أن حتدد ال    )ه(  
مثل تسجيل املواليد، وسوء التغذية املزمن، والعنف       (تستلزم اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية      

  ؛)اإلثنية واجلغرافية واجلنسانية(لفوارق القائمة ل؛ وأن تتصدى )ضد األطفال
 وأن  ؛طريقة مفتوحة وشفافة  بلية  أن تكفل املساءلة املناسبة للسلطات احمل       )و(  

 وأن ُتنشئ آليات حمددة تسمح مبشاركة الناس يف مراقبة اإلنفاق ؛تعزز آليات منع الفساد
االجتماعي على األطفال، مثل امليزانية القائمة على املشاركة، بغية ضمان املزيـد مـن              

  الشفافية واملساءلة والتنسيق يف ختصيص املوارد؛
 بأنـشطة وم اجلمهور وعلى املؤسسات اليت تـضطلع        أن تنشر على عم     )ز(  

  ؛ معلومات وبيانات إحصائية عن اإلنفاق االجتماعيحتليل وحتقيق بشأن األطفال
أن تراعي التوصيات اليت قدمتها اللجنة بناء على يوم املناقشة العامة   )ح(  

 - املـوارد املخصـصة إلعمـال حقـوق الطفـل        " بشأن   ٢٠٠٧املعقود يف عام    
  ".الدول  مسؤولية

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن وفد الدولة الطرف شدد أثناء احلوار على أمهية               -١٩

العمل مع أصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين وعلى احلاجة إىل التشاور معهم بـصفة              
حظ ويف هذا الصدد، تال .منتظمة لدى وضع الربامج والسياسات اخلاصة حبقوق الطفل   

اللجنة أن بعض الشواغل اليت أعربت عنها منظمات جمتمع املدين فيما خيـص قـانون               
 ستناقش وتؤخذ يف االعتبار يف املستقبل القريب بـشأن أي           لألطفالاحلماية الشاملة   

  .تعديالت ُيحتمل إدخاهلا على القانون
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مع جمتمع  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها جلعل تعاوهنا وتنسيقها             -٢٠
 وانتظاماً، وهو أمر ال بد      ومشوالًاملدين، وخباصة مع املنظمات املعنية بالطفولة، أكثر فعالية         

  .منه من أجل تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة

  مجع البيانات    
تالحظ اللجنة أن أمانة اإلدماج االجتماعي املنشأة حديثاً ضمن مكتـب رئاسـة               -٢١

حصاءات يف اجملاالت اليت تكاد تكـون       اإلمع املعلومات و  اجلمهورية بدأت عملية تشاور جل    
وتالحظ اللجنة أيضاً أن    . معدومة فيها، مثل أطفال السكان األصليني واألطفال ذوي اإلعاقة        

 سُيكلَّف أيضاً مبهمة التحري والبحث      الشاملة لألطفال واملراهقني  املعهد السلفادوري للتنمية    
إال أن اللجنة تظل قلقـة      . االت ذات الصلة باالتفاقية   اجمل  بيانات يف الإضافة إىل دوره يف مجع      

 وجود نظام وطين شامل حالياً جلمع البيانات يغطي مجيع جماالت االتفاقية وبروتوكوليها ملعد
  . أرجاء البلدخمتلفاالختياريني يف 

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها إلنـشاء نظـام               -٢٢
وينبغي أن تشمل البيانات مجيع األطفـال دون        . مع البيانات عن تنفيذ االتفاقية    شامل جل 

سن الثامنة عشرة، مفصلة حسب اجلنس والعمر واملناطق الريفية واحلـضرية واالنتمـاء            
وغـري  ) وال سيما الطفولة املبكرة واملراهقة    (اإلثين واإلعاقة وضحايا العنف ودورة احلياة       

وحتقيقـاً هلـذه    . لة، وأن تكون متاحة بيسر لعامة اجلمهور      ذلك من املؤشرات ذات الص    
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف تعزيز اإلدارة العامة لإلحصاء والتعداد التابعـة              
لوزارة االقتصاد، وكذلك توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة ألنـشطة مجـع             

للتنمية الشاملة لألطفـال    املعهد السلفادوري   البيانات والبحث اليت يضطلع هبا كل من        
  . وأمانة اإلدماج االجتماعيواملراهقني

  النشر والتدريب والتوعية    
تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة ملواصلة نشر االتفاقية يف صفوف العاملني مع األطفال              -٢٣

اللجنـة  إال أن   . وألجلهم وكذلك يف صفوف عامة اجلمهور، وال سيما األطفال أنفـسهم          
تأسف ألن مالحظاهتا اخلتامية السابقة مل تنشر بصورة كافية وألن مستوى الوعي باالتفاقية             
يف صفوف عامة السكان ال يزال متدنياً ومل يتحسن منذ النظر يف التقرير الدوري األخـري،                

  .على الرغم من اجلهود اليت ُبذلت يف هذا الصدد
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤

أن تواصل تدعيم محالهتا للتوعية وضمان وصول هـذه احلمـالت إىل              )أ(  
  املناطق الريفية والنائية، مبا يف ذلك أطفال السكان األصليني؛

  أن تكفل إدراج االتفاقية يف املناهج املدرسية يف مجيع مراحل التعليم؛  )ب(  
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لتوعية هذه  العمل بالتعاون الوثيق مع وسائط اإلعالم يف أنشطة النشر وا           )ج(  
وأن تشجع وسائط اإلعالم على تطوير منتجات تليب احتياجات األطفال من أجل حتقيق             

، وأن تشجع مـشاركة األطفـال        يف الوقت ذاته   تغطية أفضل مع احترام حقوق الطفل     
  أنفسهم يف برامج وسائط اإلعالم؛

سان، أن تواصل تطوير وتدعيم برامج التدريب احلالية املتعلقة حبقوق اإلن  )د(  
مبا يف ذلك حقوق األطفال، جلميع األشخاص العاملني مع األطفال أو ألجلـهم، مثـل               

التدريب علـى حقـوق اإلنـسان لألطفـال         " بعنوان   فالربنامج الذي تقوده اليونيسي   
  ".شبكة التضامن"يف سياق الربنامج احلكومي املعنون " واملراهقني

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  
دون الثانية (الحظ اللجنة التمييز الرمسي الذي تقيمه الدولة الطرف بني الطفل ت  -٢٥

وتكرر اللجنة مـا سـبق أن       ). ما بني الثانية عشرة والثامنة عشرة     (واملراهق  ) عشرة
أعربت عنه من قلق إزاء األحكام الواردة يف قانون األسرة واليت جتيز عقد الزواج بني               

رة شريطة أن يكونا قد بلغا جنسياً، أو أن يكون لديهما           طفلني مل يتجاوزا الرابعة عش    
  .طفل، أو أن تكون الفتاة حامالً

 حداً أدىن لـسن     ةتكرر اللجنة توصيتها بأن تقر الدولة الطرف سن الثامنة عشر           -٢٦
  .الزواج لكل من البنات والبنني

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
تأسف اللجنة ألنه على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود ملكافحة العنـصرية     -٢٧

والتمييز ال تزال مواقف التمييز واالستبعاد االجتماعي متس بعض فئات األطفال، وال سـيما              
املراهقني، واألطفال ذوي اإلعاقة، والفتيات، واألطفال الذين يعيشون يف املنـاطق الريفيـة             

وتالحظ اللجنة أيـضاً    . أطفال السكان األصليني، وأطفال األسر املهمشة اقتصادياً      والنائية، و 
استمرار املفهوم األبوي التقليدي لألسرة، الذي كثرياً ما يفضي إىل تكليف الفتيات بأعمال             
وضيعة وخطرية، مثل اخلدمة املرتلية، مما يضعهن يف موقـف ضـعيف وجيعلـهن عرضـة                

ة بالقلق ألن املراهقني كثرياً ما يصورون تـصويراً خاطئـاً يف            كما تشعر اللجن  . للتجاوزات
  .وسائط اإلعالم واجملتمع ألسباب أمهها انتشار العنف يف خمتلف أرجاء البلد

 من االتفاقية، تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطـرف بـأن            ٢يف ضوء املادة      -٢٨
  :مبا يلي تقوم

ة العملية ألحكـام القانونيـة الـيت        أن تكفل التنفيذ الكامل يف املمارس       )أ(  
  التمييز؛ حتظر
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أن تكافح التمييز بوسائل منها ضمان تكافؤ الفرص يف االستفادة مـن              )ب(  
التعليم ومرافق الرعاية الصحية وبرامج احلد من الفقـر، وأن تـويل وضـع الفتيـات                

  خاصاً؛  اهتماماً
 لألطفال، وال سيما أن تتخذ تدابري ملعاجلة الوصف والوصم غري املناسبني        )ج(  

  املراهقني، يف اجملتمع، مبا يف ذلك يف وسائط اإلعالم؛
  أن تشن محالت توعية عامة شاملة ملنع مجيع أشكال التمييز ومكافحتها؛  )د(  
أن تكثف جهودها املبذولة ملنع مجيع أشكال التمييز القائمة حبكم الواقع             )ه(  

 واألطفال الذين يعيشون يف املنـاطق       ،يات والفت ، واألطفال ذوي اإلعاقة   ،ضد املراهقني 
 وأطفال األسر املهمـشة     ، وأطفال السكان األصليني   ، وأطفال الشوارع  ،الريفية والنائية 

  اقتصادياً، والقضاء على أشكال التمييز هذه؛
أن تراعي يف هذه اجلهود التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام      )و(  

ل السكان األصليني وحقوقهم مبوجب االتفاقية، وكـذلك    بشأن أطفا ) ٢٠٠٩(١١رقم  
  .٢٠٠٩ربان لعام يوثيقة النتائج اليت اعُتمدت يف مؤمتر استعراض نتائج د

  مصاحل الطفل الفضلى    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى مدرج يف قانون األسـرة                -٢٩

 ١٢اية الشاملة لألطفال، وال سيما يف املـادة         وأنه مكرس أيضاً يف قانون احلم     ) ٣٠٥املادة  (
إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن املبدأ ال ُينفّذ تنفيذاً كافياً يف املمارسة العملية، وال سيما                . منه

  .يف جماالت الوقاية والعقوبة اجلسدية ومحاية الطفل وقضاء األحداث
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٠

م بقاء مبدأ مصاحل الطفل الفضلى حرباً على ورق بـل أن            أن تكفل عد    )أ(  
  تراعيه يف املمارسة العملية يف السياسات والربامج اخلاصة باألطفال؛

أن تواصل وتعزز جهودها املبذولة لضمان إدماج املبدأ العـام ملـصاحل              )ب(  
 القـضائية   يف القرارات وكذلك  الطفل الفضلى إدماجاً مناسباً يف مجيع األحكام القانونية         

  واإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت هلا تأثري يف األطفال؛ 
أن جتري دراسة لتقييم كيفية تنفيذ مبدأ مـصاحل الطفـل الفـضلى يف                )ج(  

  املمارسة العملية يف احلاالت الفردية على املستويني القضائي واإلداري؛
ــدة يف  )د(   ــا التوصــيات املعتم ــذ يف اعتباره ــام أن تأخ ــق الع  التعلي

  ).٢٠٠٣(٥ رقم
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  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء االرتفاع الشديد يف عدد حاالت قتل األطفال، الـذين                -٣١

وتـشعر  . ، مبعدل طفل قتيل كل يوم)"maras" (الشبابينتمي عدد كبري منهم إىل عصابات   
على مستويي الوقايـة    بإجراءات فعالة،   ذه اجلرائم   هلال تتصدى   السلطات  اللجنة بالقلق ألن    

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن هذه اجلرائم تبقى يف كثري من األحيان خارج دائرة              . واحلماية
التحقيق أو املالحقة القضائية وتأسف لقلة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عـن هـذا               

  .الوضع اخلطري لألطفال يف السلفادور
  : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٦ ضوء املادة يف  -٣٢

طفال، وأن تقاضي مرتكيب   أن جتري حتقيقاً شامالً يف مجيع حاالت قتل األ          )أ(  
هذه األعمال الشائنة وترتل هبم العقاب املناسب؛ وأن تتيح ألسر الـضحايا إجـراءات              

  دعم املناسب؛وآليات وافية للحصول على اجلرب والتعويض وعلى ال
أن تضع وتنفذ سياسة شاملة ملنع العنف ضد األطفال، وال سيما أعمال              )ب(  

  القتل، وأن تكثف جهودها املبذولة لضمان حق األطفال يف احلياة يف مجيع أرجاء البلد؛
أن جتمع بصورة منهجية بيانات ومعلومات عن مجيع أشـكال العنـف              )ج(  

  سيما أعمال القتل؛واإليذاء املرتكبة ضد األطفال وال 
أن تضع على وجه السرعة سياسة للقضاء على توافر األسلحة، مبا فيها              )د(  

األسلحة الصغرية، بصورة غري رمسية وضبط ذلك، وأن تكفل عدم تداول هذه األسلحة             
  خارج دائرة الرقابة احلكومية احلصرية؛

اإلفالت أن تتصدى لألسباب اجلذرية ألعمال العنف هذه، مبا يف ذلك             )ه(  
  من العقاب والفقر واالستبعاد؛

أن تتخذ، بالتعاون مع وسائط اإلعالم، التدابري الالزمة لتوعية اجلمهور            )و(  
ضد استخدام العنف وغريه من التدابري غري القانونية يف استراتيجية التـصدي ملـشكلة              

  ، وأن تشجع يف الوقت نفسه على اتباع هنج وقائي؛)"maras"(عصابات الشباب 
  .طفال من املخاطر اليت يواجهوهنا داخل اجملتمعأن تتعاون على محاية األ  )ز(  

  احترام آراء الطفل    
تعرب اللجنة عن تقديرها ملا تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز مبدإ احترام آراء                -٣٣

. األطفال ومشاركتهم يف مجيع الشؤون اليت متسهم وتيسري إعمال هذا املبدأ وتنفيذه عمليـاً             
 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم مـا بـني         ٦٠٠وتالحظ اللجنة مع التقدير أن ما يزيد على         

، فقـدموا   احلماية الشاملة لألطفال  السادسة والثامنة عشرة شاركوا يف عملية صياغة قانون         
سم، واحلـق   االوية و اهليف  احلق  مسامهات قيِّمة وال سيما يف مواضيع العنف ضد األطفال، و         



CRC/C/SLV/CO/3-4 

11 GE.10-40684 

 علـى الـرغم مـن       ،إال أن اللجنة تأسف ألن مبدأ احترام آراء الطفل        . إليهماالستماع  يف  
 ال يزال عنصراً غائباً يف كثري من األحيان عن صياغة السياسات الرمسيـة             ،االعتراف به رمسياً  

  .وتنفيذها وتقييمها وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية
احترام آراء األطفـال يف مجيـع       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز          -٣٤

الشؤون اليت متسهم وتيسري إعمال هذا املبدأ وتنفيذه عملياً داخل األسرة ويف املـدارس              
واجملتمعات احمللية ومؤسسات الرعاية وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلدارية املتعلقـة           

على مشاركة  بأن تضفي طابعاً مؤسسياً     كذلك  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . باألطفال
. األطفال يف املدارس واملناسبات العامة وغري ذلك من احملافل واألنـشطة ذات الـصلة             

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تراعي يف هذا الصدد التوصيات اليت اعتمـدهتا اللجنـة               
  .املتعلق حبق الطفل يف االستماع إليه) ٢٠٠٩(١٢مؤخراً يف تعليقها العام رقم 

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (ات املدنية احلقوق واحلري  -٤  

   واالسم واجلنسيةاملواليد،تسجيل     
 إللغاء الغرامات املفروضة على التأخر يف       ٢٠١٠ترحب اللجنة باخلطة التنفيذية لعام        -٣٥

تسجيل األطفال، إال أهنا تعرب عن قلقها للمعلومات اليت تفيد أن عدم تسجيل املواليـد ال                
مشكلة مطروحة، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية، وتأسف لنقص البيانات عن هذه             يزال  
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لالستمرار يف فرض رسوم على تـسجيل األطفـال،              . املسألة

  .وتطبيق غرامات على عدم تسجيل املواليد، والعقبات اإلدارية اليت تعوق التسجيل عملياً
وصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها من أجل     تكرر اللجنة ت    -٣٦

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى       . إنشاء نظام فعال وجماين يتيح تسجيل مجيع املواليد       
تيسري الوصول إىل نظام السجل املدين على مستوى القاعدة الشعبية، وختصيص مـوارد             

اذ مزيد من التدابري، مبا يف ذلك تـوفري         بشرية وتقنية ومالية كافية ملراكز التسجيل، واخت      
 خدمات التسجيل، مبا يف ذلك يف منـاطق         من السكان   استفادةخدمات متنقلة، لتيسري    

بيانـات  بوينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنـة  . البلد اليت يصعب الوصول إليها 
  .مناسبة عن هذه املسألة يف تقريرها املقبل

  احلفاظ على اهلوية    
 عن األطفـال يف     املعنية بالبحث تالحظ اللجنة أن اللجنة املشتركة بني املؤسسات          -٣٧

السلفادور اليت كلفت بأعمال البحث عن األطفال الذين اختفوا أثناء الرتاع املسلح الداخلي             
 يف  ُيـذكر ، دون أن حتقق تقدماً      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٣١والعثور عليهم اختتمت أنشطتها يف      

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن هذه اللجنة املشتركة بني         .  باألطفال املختفني  التحريات املتعلقة 
املؤسسات ال تفي باملعايري اليت اشترطتها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف حكمها             
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 (Hermamas Serrano"راهبات سريانو كروز ضد الـسلفادور " يف قضية ٢٠٠٥الصادر عام 

Cruz v. El-Salvador(واستقالل أعـضائها، ومتثيـل    للجنةي زيادة القدرة التحقيقية، وه ،
، ترحب اللجنة بالتزام احلكومة اجلديدة ))أ(٤الفقرة (كر أعاله وكما ذُ. الضحايا يف أنشطتها

  .بإنشاء جلنة حتقيق جديدة تفي باملعايري احملددة يف قضية سريانو كروز
اجلديدة باملوارد البشرية واملاليـة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود اللجنة          -٣٨

وينبغـي  . الالزمة، وفقاً للمعايري اليت حددهتا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان          
للدولة الطرف أيضاً أن ختصص املوارد الالزمة الحترام القرار املتخذ يف قضية راهبـات              

هبا احملكمـة والتحقيـق    سريانو كروز، بوسائل منها اختاذ التدابري التعويضية اليت أوصت          
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً أن      . الشامل يف اختفاء هؤالء األطفال وغريهم أثناء الرتاع       

 يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة الدوليـة حلمايـة مجيـع             تنظر على وجه السرعة   
ـ       على األشخاص من االختفاء القسري وكذلك     ت اال اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حب

  .االختفاء القسري لألشخاص

  محاية اخلصوصية    
تالحظ اللجنة خمتلف املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان قيـام وسـائط               -٣٩

إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن وسائط اإلعـالم ال          . اإلعالم بتعزيز حقوق الطفل واحترامها    
  .ال سيما املراهقني منهم على شرف األطفال ومسعتهم، وتعتديتزال يف حاالت كثرية 

طفال من االعتداءات غري القانونيـة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتمي األ        -٤٠
على شرفهم ومسعتهم، وال سيما يف وسائط اإلعالم، بوسائل منها تشجيع وسائط اإلعالم             

  .على اعتماد مدونة قواعد أخالقية لالنضباط الذايت هبدف احترام حقوق الطفل

  على املعلومات املناسبةاحلصول     
 املتاحة من مصادر وطنيـة ودوليـة        واملواد تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة املعلومات       -٤١

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية      . متنوعة، واليت من شأهنا أن تيسر فهم حالة األطفال        
  .طفالنشر املعلومات واملواد املناسبة ذات الفائدة االجتماعية والثقافية لأل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها لضمان معرفـة وسـائط       -٤٢
وحتقيقاً هلذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن         . اإلعالم حبقوق الطفل واحترامها   

تضع، بالتشاور مع وسائط اإلعالم، مبادئ توجيهية مناسبة حلماية األطفال من املعلومات            
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك مبا يلي. هيتهمواملواد الضارة برفا

أن تشجع وسائط اإلعالم اجلماهريية على نشر املعلومات واملواد املناسبة          )أ(  
  ذات الفائدة االجتماعية والثقافية لألطفال؛
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أن تكفل حصول األطفال على معلومات ومواد من مـصادر وطنيـة              )ب(  
املواد الرامية إىل تعزيـز رفاهيتـهم االجتماعيـة         ودولية متنوعة، وال سيما املعلومات و     

  .والروحية واملعنوية وصحتهم البدنية والعقلية
  التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تشاطر جلنة حقوق الطفل جلنة مناهضة التعذيب ما أعربت عنه مـن شـواغل يف                 -٤٣
ري إىل تعرض األطفال للتعذيب وسوء املعاملة، مبـا يف           بشأن االدعاءات اليت تش    ٢٠٠٩ عام

ذلك على أيدي موظفي إنفاذ القانون، وال سيما يف سـياق حماربـة عـصابات الـشباب                 
("maras") .              وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء االدعاءات اليت تشري إىل إساءة معاملـة أطفـال

  .ريةالشوارع واألطفال املودعني يف مراكز احلرمان من احل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تعرض األطفال              -٤٤

للتعذيب أو ألي ضرب من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف               
. مجيع الظروف، وخباصة أثناء أو بعد إلقاء القبض عليهم من جانب موظفي إنفاذ القانون             

اللجنة بالتحقيق يف مجيع ادعاءات سوء املعاملة واإليـذاء وتقـدمي اجلنـاة             كما توصي   
وتكرر اللجنة أيضاً التوصية اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب بأن          . للمحاكمة ومعاقبتهم 

تعجل الدولة الطرف يف عملية اإلصالح التشريعي إلنشاء آلية مستقلة ترصـد سـلوك              
 أيضاً أن جتعل تـشريعاهتا ولوائحهـا التنظيميـة          وينبغي للدولة الطرف  . قوات الشرطة 

تحدة األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة      ملوممارساهتا متماشية مع مبادئ األمم ا     
  .النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    
، توصي  (A/61/299) العنف ضد األطفال     فيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن       -٤٥

  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير اخلبري             )أ(  

املستقل املعين بإجراء دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، مع مراعاة نتـائج              
 ١مـايو و  / أيار ٣٠(لالتينية املعقودة يف األرجنتني     وتوصيات املشاورة اإلقليمية ألمريكا ا    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، أن تويل التوصيات         ). ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
  :التالية اهتماماً خاصاً

حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبـا يف ذلـك العقوبـة اجلـسدية يف                 •
  األماكن؛ مجيع

   ذلك العنف داخل األسرة؛إعطاء األولوية ملنع العنف، مبا يف •
  ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛ •
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  معاجلة البعد اجلنساين للعنف ضد األطفال؛ •
  .وضع وتنفيذ نظام وطين منهجي جلمع البيانات والبحث •

ن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل، يف شراكة مع اجملتمع املـدين            أ  )ب(  
مان محاية كل طفل من مجيع أشكال العنـف         مع إشراك األطفال بصورة خاصة بغية ض      و

اجلسدي واجلنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اختاذ إجراءات ملموسة وحمددة           
  ، عند االقتضاء، ملنع هذا العنف واإليذاء والتصدي هلما؛األجل

أن تلتمس التعاون التقين يف هذا الصدد من جهات من بينـها املمثـل                )ج(  
 املعين بالعنف ضد األطفال ومن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اخلاص لألمني العام  

اإلنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وغري ذلك من الوكاالت ذات الـصلة، إىل             
  .جانب املنظمات غري احلكومية الشريكة

 إىل ٩ملـواد  ؛ وا١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان  ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٥  
                ٣٩؛ واملـادة    ٢٧ مـن املـادة      ٤؛ والفقـرة    ٢٥؛ واملادة   ٢١ إىل   ١٩؛ واملواد   ١١

  )من االتفاقية

  البيئة األسرية    
ترحب اللجنة بالنهج الوارد يف قانون احلماية الشاملة لألطفال الذي يعترف بـاحلق               -٤٦

مو داخل أسرهم األصـلية أو أسـرهم        األساسي لألطفال واملراهقني يف العيش والنشأة والن      
وينص القانون اجلديد على أنه ال جيوز فصل أفراد األسـرة إال يف             . املوسعة، ويعزز هذا احلق   

حاالت استثنائية؛ وينص أيضاً بوضوح على املسؤولية املشتركة لألسرة والدولة واجملتمـع يف           
الة العديد من األطفال الذين     ومع ذلك، ُتعرب اللجنة عن القلق إزاء ح       . احترام هذه احلقوق  

يعيشون منفصلني عن أحد الوالدين أو عن الوالدين معاً والذين ُيتركون دون الدعم والرعاية              
الالزمني، وذلك ألسباب متنوعة منها ضعف النسيج االجتماعي على املـستوى اجملتمعـي،             

ـ              دام احلـس   وعدم وجود أية سياسات على الصعيد احمللي ترمي إىل مساعدة األسـر، وانع
  .باملسؤولية يف حقوق اآلباء واهلجرة إىل اخلارج

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٤٧
أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز احلـس باملـسؤولية يف صـفوف               )أ(  

األمهات واآلباء بوسائل منها تعزيز آليات التحقق من تقدمي بدل إعالة األطفال، والتنفيذ             
ل للتشريعات القائمة، اليت يفترض أن تتعزز بدخول قانون احلماية الشاملة لألطفال            الفعا

  حيز النفاذ؛
 املتعلقـة   ١٩٧٣ لعام   ٢٣أن تنظر يف االنضمام إىل معاهدة الهاي رقم           )ب(  

  باالعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها؛
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لدعم األسر مـن قبيـل      أن تطور خدمات أسرية شاملة وتضع برامج          )ج(  
الربامج اليت توفر املشورة والتدريب وتتيح القيام بزيارات إىل البيوت، فضالً عن وضـع              

  برامج ترفيهية لفائدة األسرة يف خمتلف اجملتمعات احمللية؛
  أن تعزز شبكات احلماية االجتماعية على الصعيد احمللي؛  )د(  
ى احمللـي لفائـدة األسـر                    أن تضع برامج للتوجيه والدعم على املستو        )ه(  

  املتأثرة باهلجرة؛
أن تنفذ التوصية اليت قدمتها يف الفترة األخرية اللجنة املعنيـة حبمايـة               )و(  

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بإجناز الدراسة املتعلقة بآثار اهلجـرة علـى              
سة على نطاق واسـع بغيـة وضـع    وينبغي نشر النتائج اليت ختلص إليها الدرا    . األطفال

            االستراتيجيات املناسبة لضمان محاية حقـوق األطفـال املتـأثرين بـاهلجرة ومتـتعهم              
  الكامل حبقوقهم؛

ــسات     )ز(   ــن مؤس ــصدد م ــذا ال ــساعدة يف ه ــتمس امل                أن تل
  .ومنظمات كاليونيسيف

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
نة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على إيداع الطفل بصورة مؤقتـة            تالحظ اللج   -٤٨

لدى أسرة حاضنة يف حال انفصاله عن أسرته، وتعترب األسرة احلاضنة جـزءاً مـن أسـرته                 
وينص القانون على أنه ال جيـوز إيـداع األطفـال يف            . املوسعة أو مبثابة األسرة اخلارجية    

ألقصر فترة زمنية ممكنـة، وعلـى أن جيـري          مؤسسات الرعاية إال يف حاالت استثنائية و      
كل ستة أشـهر بالنـسبة إىل       : استعراض قرار اإليداع بصورة دورية حسب الشروط التالية       

األطفال املودعني لدى أسر حاضنة وكل ثالثة أشهر بالنـسبة إىل األطفـال املـودعني يف                
 مؤسـسات   غري أن اللجنة تعرب عن أسفها من أن عدد األطفال املـودعني يف            . مؤسسات

خاصة ويف مراكز الرعاية ال يزال مرتفعاً رغم اجلهود املبذولة من أجل احلد من عدد األطفال               
املفصولني عن ذويهم، وذلك باألساس ألن ممارسة اإليداع يف مؤسسات ال تزال منتشرة على 

وتعرب اللجنة عن االنشغال أيضاً إزاء ما وردها من ادعاءات عـن تعـرض              . نطاق واسع 
ال لسوء املعاملة داخل بعض هذه املراكز وعن قيـام مراكـز أخـرى تعمـل دون                             األطف

  .ترخيص قانوين
  :مبا يليبالقيام توصي اللجنة الدولة الطرف   -٤٩

أن تنقح تشريعاهتا وبراجمها املتعلقة بالرعاية البديلة، مراعيـة يف ذلـك              )أ(  
  ؛)A/RES/64/142قرار اجلمعية العامة (لألطفال املبادئ التوجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة 
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أن تعزز جهودها الرامية إىل احلد مـن عـدد األطفـال املـودعني يف                 )ب(  
مؤسسات وتضطلع بدراسة لتقييم حالتهم، مبا يف ذلك ظروف عيـشهم، واخلـدمات             

نونيـة  املقدمة إليهم، والتدريب املهين املتاح داخل املراكز، ومدى امتثاهلا لإلجراءات القا          
  وغريها من اإلجراءات ذات الصلة؛

أن حتقق يف مجيع االدعاءات املتعلقة بسوء املعاملة داخل هذه املراكـز              )ج(  
  وتتيح لألطفال آلية فعالة لتقدمي الشكاوى؛

أن تواصل ضمان االستعراض الدوري جلميع الظروف املتصلة بإيـداع            )د(  
  األطفال لدى أسر حاضنة ويف مؤسسات الرعاية؛

              أن تضمن عدم فصل األطفال عـن ذويهـم إال ألغـراض ختليـصهم              )ه(  
  .من الفقر

  التبين    
تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على أن التـبين خيـضع لإلطـار                 -٥٠

اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الهاي بشأن      (القانوين احملدد يف املعايري الدولية الواجبة التطبيق        
، لكنها تعرب عن األسـف ألن       ) األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل        محاية

ال متتثـل امتثـاالً تامـاً       ) قانون األسرة والقانون املتعلق بإجراءات األسرة     (القوانني الوطنية   
وبينما ترحب اللجنة باجلهود املبذولة من أجل تشجيع التبين على الصعيد   . ألحكام االتفاقيتني 

طين، فإهنا تعرب عن القلق إزاء انعدام التنسيق بني خمتلف املؤسسات املعنية مبسائل التـبين            الو
على الصعيدين الوطين والدويل، وإزاء عدم وجود أية إجراءات إدارية رمسية تـنظم مـسألة               

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن القانون مينح األولوية، لدى اختاذ القرار بشأن حتديـد              . التبين
 يف املائة مـن     ٩٠، اليت تصبح األسرة املتبنية يف       )األسر البديلة (آلباء بالتبين، لألسر احلاضنة     ا

ويساور اللجنة القلق ألن اختيار الوالدين القائمني على األسرة احلاضنة بوصـفهما          . احلاالت
والدين بالتبين ال يراعي بالضرورة الشروط القانونية املتعلقة باالنتقاء واألهلية، وهو ما مـن              ال

  .شأنه أن يؤثر تأثرياً سلبياً يف مصاحل الطفل الفضلى
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٥١

 إجراءاهتا اإلدارية والقضائية مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل،            أن توائم   )أ(  
وتوكول االختياري امللحق هبا املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال           والرب

يف املواد اإلباحية، وكذلك مع اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين              
  على الصعيد الدويل بغية ضمان احترام حقوق الطفل خالل إجراء التبين؛

ري الضرورية لضمان احترام مصاحل الطفل الفـضلى      أن تتخذ مجيع التداب     )ب(  
وتستمر يف جهودها الرامية إىل ضمان ختصص املؤسسات املكلفـة بـإجراءات التـبين              

  ووضعها حتت اإلشراف؛
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أن تتحقق من أن الوالدين القائمني على األسرة احلاضنة ال يقع اختيارمها   )ج(  
ءات القانونية واإلدارية الواجبة التطبيق     كوالدين بالتبين بصفة تلقائية دون مراعاة اإلجرا      

  .يف حاالت التبين

  اإليذاء واإلمهال    
بينما تالحظ اللجنة مع التقدير مشروع القانون املتعلق حبماية ضحايا العنف املرتيل              -٥٢

والشهود عليه، فإهنا ال تزال قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف يف اجملتمع السلفادوري، حيـث               
وتعرب اللجنة . من األطفال يومياً من أعمال العنف وغريه من أشكال اإليذاءيعاين عدد كبري 

عن االنشغال بوجه خاص إزاء ارتفاع وتزايد مستوى العنف داخل األسرة رغم املبـادرات              
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن أعمـال    . العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع العنف املرتيل       

  .يف معظم احلاالت ألية حتقيقات أو إجراءات قضائيةالعنف هذه ال ختضع 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها اجلارية من أجل التصدي الرتفاع        -٥٣

وينبغي أيضاً إيالء اهتمام خـاص      . معدالت العنف الذي يؤثر يف احلياة اليومية لألطفال       
.  العنف الذي يستهدف الفتيات    للتصدي للعنف املرتيل وإيذاء األطفال وإمهاهلم وال سيما       

  :وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بوجه خاص مبا يلي
أن تكثف احلمالت التثقيفية والتوعوية العامة املتعلقة بالنتائج الـسلبية            )أ(  

للعنف واإليذاء واإلمهال وأن تضع برامج ملكافحة هذه الظواهر، مبا يف ذلـك بـرامج                               
  للنهوض باألسرة؛

أن حتقق يف مجيع أعمال العنف وسوء املعاملة واإليذاء املرتكبـة حبـق               )ب(  
  أطفال، مبا يف ذلك داخل األسرة، وُتقاضي املسؤولني عن هذه األعمال؛

أن تكفل جلميع ضحايا العنف احلصول على املشورة واملـساعدة مـن              )ج(  
مات املخصصة ملنـع    خالل خدمات التعايف وإعادة اإلدماج الضرورية، مبا يف ذلك اخلد         

  وقوع األطفال ضحايا من جديد؛
أن تكفل التنفيذ الفعال ألحكام قانون احلماية الشاملة لألطفـال ذات             )د(  

   الصلة وتعجل عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق حبمايـة ضـحايا العنـف املـرتيل               
  والشهود عليه؛

  داخل األسرة؛أن توفر احلماية الالزمة لألطفال ضحايا اإليذاء   )ه(  
  أن تنشئ جمالس بلدية تعىن مبكافحة العنف؛  )و(  
أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال   )ز(  

  .التمييز ضد املرأة
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  العقوبة اجلسدية    
تعرب اللجنة عن االنشغال من أن العقوبة اجلسدية ال تزال تشكل ممارسة مشروعةً               -٥٤

وتعرب اللجنة عن األسف بوجه خاص      .  من قانون األسرة   ٢١٥وجب املادة   داخل األسرة مب  
من أن قانون احلماية الشاملة لألطفال املعتمد حديثاً ال حيظر صراحةً العقوبة اجلسدية داخل              

تأديب أطفاهلم بوسائل مناسـبة     " منه تنص على أنه جيوز لآلباء        ٣٨األسرة، ذلك أن املادة     
ما ورد على لسان أعضاء الوفد من أن الدولة الطرف واعية بـأن  وتالحظ اللجنة   ". ومعتدلة

قانون احلماية الشاملة لألطفال ال ميتثل ألحكام االتفاقية يف هذا الصدد، وأن هذا املوضـوع               
سيدرج ضمن املسائل اليت ستناقش يف سياق التعديالت اليت قد تـدخل مـستقبالً علـى                             

  . هذا القانون
جنة الدولة الطرف بأن حتظر مبوجب القانون وبشكل صريح العقوبـة           توصي الل   -٥٥

بشأن حق  ) ٢٠٠٦(٨اجلسدية يف مجيع األماكن، مراعيةً يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم            
. الطفل يف احلماية من العقوبة اجلسدية وغريها من ضروب العقوبة القاسـية أو املهينـة              

 محالت تثقيفية عامـة خبـصوص اآلثـار         وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف      
السلبية للعقوبة اجلسدية على األطفال وأن تشجع أشكال التأديب اإلجيابية واخلالية مـن          

   .العنف كبديل للعقوبة اجلسدية

؛ ٢٤؛ واملادة   ٢٣؛ واملادة   ١٨ من املادة    ٣؛ والفقرة   ٦املادة  (الصحة األساسية والرعاية      -٦  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣  إىل١، والفقرات ٢٦واملادة 

  األطفال ذوو اإلعاقة    
تالحظ اللجنة مع التقدير املبادرات املتعددة اليت اختذها اجمللس الوطين املعين بتـوفري               -٥٦

 (Consejo Nacional de Atención Integral a lasالرعاية الشاملة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  

Personas con Discapacidad, CONAIPD (   واهلادفة إىل تعزيز وضمان متتـع األطفـال ذوي
اإلعاقة حبقوقهم على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل إدماج األطفال               

ومع ذلك، تعرب اللجنة عـن األسـف ألن الدولـة           . ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم العادي     
ألطفال ذوي اإلعاقة يف البلد وهو أمر       الطرف مل جتر تعداداً من أجل حتديد العدد الصحيح ل         

. حيول دون إبراز احتياجات هؤالء األطفال وجيعل االستراتيجيات املتصلة هبم حمدودة النطاق           
وتعرب اللجنة عن االنشغال أيضاً ألن األطفال ذوي اإلعاقة ال يزالـون يتعرضـون لـشىت      

  . أشكال التمييز
تدابري الرامية إىل محاية حقوق األطفال      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ال        -٥٧

 املتعلـق   ٢٠٠٦ لعام   ٩ذوي اإلعاقة وتعزيزها، مراعية يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم           
 من االتفاقية، وأحكام اتفاقية حقوق األشخاص       ٢٣حبقوق األطفال ذوي اإلعاقة، واملادة      
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ضاء على مجيع أشـكال   ذوي اإلعاقة، وكذلك أحكام اتفاقية البلدان األمريكية بشأن الق        
  :التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي

             أن تستمر يف اختاذ التدابري الالزمـة حلمايـة حقـوق األطفـال ذوي               )أ(  
  اإلعاقة وتعزيزها؛

أن تبذل جهوداً إضافية جلمع البيانات ومـسك معلومـات وبيانـات              )ب(  
  ائية حمّدثة ومصّنفة عن األطفال ذوي اإلعاقة؛إحص

أن تنشئ آليات عملية لتعزيز فرص حصول األطفال ذوي اإلعاقة على             )ج(  
التعليم واخلدمات الصحية على قدم املساواة مع سائر األطفال؛ وينبغي يف هذا الـصدد              

ـ             دارة تشجيع التعليم الشامل قدر اإلمكان، ووضع االحتياجات اخلاصة لكل طفل يف ص
  أولويات برامج التعليم املخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة؛

أخـصائيون يف  (أن تضطلع جبهود أكرب من أجل توفري املوارد البـشرية     )د(  
واملالية، وخباصة على الصعيد احمللي، وأن تشجع وتوسع برامج إعادة التأهيـل            ) اإلعاقة

 الرعاية إىل مجيع األطفال ذوي      اجملتمعية، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء، لضمان تقدمي        
  االحتياجات اخلاصة، وأن تعمل يف الوقت نفسه جنباً إىل جنب مع القطاع اخلاص؛

أن تنشئ أنظمة تسمح بتحديد االحتياجات يف مرحلة مبكرة ومتكن من             )ه(  
  التدخل املبكر يف إطار اخلدمات الصحية املقدمة؛

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي     أن تسهر على تنفيذ األحكام الواردة يف        )و(  
  . اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

  الصحة واخلدمات الصحية    
ترحــب اللجنــة بإصــدار القــانون الــشامل للنظــام الــصحي األساســي                    -٥٨

)(Ley del Sistema Básico de Salud Integral الذي ينظم وينسق شبكة املرافق ٢٠٠٥ لعام ،
غـري أن   . اخلدمات الصحية وضمان التغطية الصحية على الصعيد الـوطين        املخصصة لتقدمي   

  :اللجنة تعرب عن القلق إزاء ما يلي
  عدم كفاية املوارد املخصصة للمسائل املتعلقة بصحة الطفل؛  )أ(  
الصعوبات اليت ال تزال قائمة يف جمال احلصول على اخلـدمات الـصحية،                       )ب(  

ريفية، وذلك ألسباب منها ارتفاع تكلفة األدوية األساسية على الرغم          وال سيما يف املناطق ال    
  من املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لضبط أسعار األدوية؛

استمرار مشكلة سوء التغذية اليت ال تزال تشكل سبباً من األسباب الرئيسية              )ج(  
  ؛لوفيات األطفال رغم االخنفاض الطفيف يف معدالت وفيات األطفال
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انتشار فقر الدم الذي يصيب يف الوقت الراهن حنو ربـع األطفـال دون                     )د(  
  .سن اخلامسة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٥٩
أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لزيادة املوارد املخصـصة للمـسائل             )أ(  

  املتعلقة بصحة األطفال زيادةً كبرية؛
الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص يف جمـال الـصحة          أن تواصل جهودها      )ب(  

  واخلدمات الصحية جلميع األطفال يف شىت أحناء البلد دون متييز أياً كان نوعه؛
أن توجد على سبيل االستعجال احللول الالزمة لالرتفـاع املفـرط يف              )ج(  

  تكاليف األدوية، هبدف مساعدة األسر الفقرية بوجه خاص؛ 
  فيذ القانون الشامل للنظام الصحي األساسي؛أن حترص على تن  )د(  
أن تتخذ تدابري عاجلة للقضاء على سوء التغذية وفقر الدم يف صـفوف               )ه(  

  األطفال، يف كل من املناطق احلضرية والريفية؛
أن تراعي التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان عند التفاوض على االتفاقات            )و(  

              ة لالتفاقات التجارية على التمتع الكامل حبـق الطفـل         التجارية، وال سيما اآلثار املمكن    
  يف الصحة؛

أن تلتمس يف هذا الصدد التعاون التقين من جهات كمنظمـة الـصحة           )ز(  
  .العاملية واليونيسيف

  صحة املراهقني    
تكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه من شواغل عقب نظرها يف تقرير الدولة الطرف                -٦٠

لثاين إزاء ارتفاع عدد حاالت احلمل يف صفوف املراهقات وعدم فعاليـة التـدابري       الدوري ا 
ويساور اللجنـة القلـق أيـضاً مـن أن          . الوقائية اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد       

التشريعات اجلنائية احلالية جترم اإلجهاض يف مجيع الظروف وأن هذا احلظر املطلق قد يؤدي              
ة اإلجهاض السري يف ظروف غري مأمونة، مع ما ميكن أن يترتب علـى              بالفتيات إىل ممارس  

وبينما ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية ملكافحة       . ذلك من نتائج وخيمة يف بعض احلاالت      
، وبغريها من الربامج اهلادفة إىل التـصدي إلدمـان          ٢٠٠٨-٢٠٠٢إدمان التدخني للفترة    

إزاء ارتفاع معدالت تعاطي الكحول والتدخني      الكحول واملخدرات، فإهنا تعرب عن القلق       
  . واستخدام املخدرات يف صفوف أطفال البلد

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦١
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أن تضطلع بدراسة شاملة من أجل فهم طبيعة املشاكل الـصحية الـيت               )أ(  
كاملة واسـتخدام   يعاين منها املراهقون وحتديد نطاقها، وذلك بإشراك املراهقني مشاركة          

نتائج تلك الدراسة أساساً لصياغة سياسات وبرامج تتعلق بصحة املراهقني، مـع إيـالء              
  عناية خاصة للمراهقات؛

أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز وضمان حصول مجيع املراهقني على    )ب(  
ـ       ة يف خدمات الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك التثقيف يف جمال الـصحة اجلنـسية واإلجنابي

املدارس، وتوفري خدمات صحية ومشورة سرية تراعي خصوصيات الشباب، آخـذةً يف            
 بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف سـياق        ٢٠٠٣ لعام   ٤احلسبان تعليق اللجنة العام رقم      

  اتفاقية حقوق الطفل؛
           أن تسعى إىل إذكاء الوعي يف صفوف املراهقني بأمهيـة الوقايـة مـن               )ج(  
  بكر؛احلمل امل
             أن تنظر يف تنقيح أحكام قانون العقوبات اليت جتـرم إهنـاء احلمـل يف                )د(  

  مجيع الظروف؛
أن ختصص موارد إضافية لتدابري الوقاية وإعادة التأهيل بغية مكافحـة             )ه(  

  تناول املواد املخدرة يف صفوف املراهقني؛
 كمنظمـة الـصحة   جهاتأن تلتمس يف هذا الصدد التعاون التقين من         )و(  

  .العاملية واليونيسيف

  الرضاعة الطبيعية    
بينما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف لتشجيع الرضاعة الطبيعيـة،                 -٦٢

مبا يف ذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها، فإهنا تكرر تأكيد              
عدد األمهات اللوايت يقتصرن على الرضاعة الطبيعية       ما أعربت عنه من انشغال إزاء اخنفاض        

  . خالل الشهور الستة األوىل من عمر الرضيع
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم يف أسرع وقت ممكـن بـإقرار وتنفيـذ                 -٦٣

مشروع القانون املتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها، الذي جيري استعراضـه يف            
  .  يف هذا الصدد الدعم الالزم إىل األمهاتالوقت الراهن، وأن تقدم

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من جانب الدولة الطرف لتنمية احلمـالت الوقائيـة               -٦٤

الرامية إىل التصدي النتشار مرض اإليدز، إال أهنا تعرب عن االنشغال إزاء اخنفاض مستوى              
. اإليدز وبالتدابري الكفيلة مبكافحتـه    /ثقيف بفريوس نقص املناعة البشرية    املعرفة والوعي والت  
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اإليدز /وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية            
  .يف مرحلة مبكرة من عمر الطفل

 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل توفري تثقيـف ذي              -٦٥
جودة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية كأداة أساسية ملكافحة فريوس نقـص املناعـة              

اإليدز يف صفوف مجيع املراهقني، مبن فيهم املراهقـون املنتمـون إىل الـسكان              /البشرية
وينبغي للدولة الطرف أيـضاً     . األصليني، مراعيةً يف ذلك اخلصوصيات الثقافية هلذه الفئة       

  .رامية إىل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفلأن تضاعف جهودها ال

  مستوى املعيشة    
تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف من أجل احلد مـن الفقـر ومـن       -٦٦

التضامن بـني اجملتمعـات احملليـة       " االقتصادية، مبا يف ذلك برنامج       -التباينات االجتماعية   
عرب عن االنشغال من أنه على الرغم من اخنفاض مستوى غري أن اللجنة ت". احلضرية والريفية
، فإن ستة من أصل عشرة أطفال ال يزالون يعيشون يف حالـة فقـر               ١٩٩١الفقر منذ عام    

وتعـرب  . ويعانون من آثار مدمِّرة تنعكس سلباً على مستوى معيشتهم ومتتعهم حبقـوقهم           
  . حلضرية واملناطق الريفيةاللجنة عن القلق أيضاً إزاء التباين الكبري بني املناطق ا

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦٧
أن تتخذ تدابري إضافية لضمان مستوى معيشي الئق جلميع األطفـال يف        )أ(  

  الدولة الطرف، بوسائل منها تقدمي موارد إضافية وإدارة هذه املوارد إدارةً أفضل؛
ادة فرص الوصول إىل السلع األساسية      أن ُتعزِّز قدرة اخلدمات احمللية لزي       )ب(  

  والتعليم والصحة وغريمها من اخلدمات، وخباصة يف املناطق الريفية؛
أن تويل عناية خاصة حلقوق األطفال يف التنمية ولتنفيذ اسـتراتيجيات             )ج(  

  احلد من الفقر؛
أن تكثِّف جهودها من أجل هتيئة بيئة خالية من العنف وتكون أكثر أمناً               )د(  

  .اناً كشرط أساسي لتحقيق مستوى معيشي الئق لألطفالوأم

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

  التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيان    
، وبالربنامج املتعلـق    )٢٠٠٤(ترحب اللجنة بإصالح القانون العام املتعلق بالتعليم          -٦٨
وتشري اللجنة أيضاً   . ٢٠٢١ أفق   -ري فرص التعليم وخبطة العمل الوطنية املتعلقة بالتعليم         بتوف

غري أهنا تعرب عـن القلـق                   . إىل اعتزام احلكومة وضع سياسة تتعلق مبرحلة الطفولة املبكِّرة        
  :إزاء ما يلي
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  ؛٢٠٠٢اخنفاض اعتمادات امليزانية املخصصة للتعليم منذ عام   )أ(  
انعدام الرعاية الشاملة يف مرحلة الطفولة املبكرة ونقص السياسات والربامج            )ب(  

  املتعلقة بالتعليم والتغطية احملدودة للتعليم قبل املدرسي؛
اخنفاض مستوى االلتحـاق بـالتعليم الثـانوي يف صـفوف املـراهقني                               )ج(  

الء املـراهقني بـصفوف عـصابات       ، وهو ما يزيد من خطر إحلاق هؤ       ) يف املائة فقط   ٥٠(
  ؛"maras"الشباب 
التباين الكبري يف فرص نيل التعليم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية وبني              )د(  

  اإلناث والذكور؛
  استمرار ظاهرة األمية؛  )ه(  
ارتفاع عدد الفتيات والفتيان الذين ينقطعون عن الدراسة نتيجة حـاالت             )و(  

  .هقات وعمل األطفال أو ألسباب أخرى تتعلق باهلجرة االقتصاديةاحلمل يف صفوف املرا
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦٩

أن تزيد اعتمادات امليزانية املخصصة للتعليم، مبا يف ذلك من أجل حتقيق              )أ(  
  مستويات تغطية أعلى فيما يتعلق بالتعليم قبل املدرسي؛

نية شاملة فيما يتعلق بالرعايـة والتعلـيم يف         أن تضع وتنفذ سياسة وط      )ب(  
مرحلة الطفولة املبكِّرة، مبا يف ذلك على مستوى اجملتمع احمللي، باعتبار أن األخذ بنـهج               
شامل إزاء مسألة منو األطفال يف مرحلة الطفولة املبكِّرة يشكل عنصراً أساسـياً يف دورة               

  التعليم برمتها؛
دة الفرص املتاحة لألسر للوصول جماناً      أن تضاعف جهودها من أجل زيا       )ج(  

  إىل مراكز رعاية األطفال؛
تعزيز فرص احلصول على تعليم ثانوي ذي جودة كأداة أساسية لضمان             )د(  

  تكافؤ الفرص ومنع التحاق األطفال بالعصابات الشبابية؛
أن تقدم بيانات أكثر دقة خبصوص معدالت نيل التعليم، وحترص علـى              )ه(  

  البيانات مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر واملنطقة اجلغرافية؛أن تكون تلك 
أن تصدِّق على اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة              )و(  

  .ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) اليونسكو(

  أوقات الراحة واألنشطة الترفيهية والتروحيية والثقافية    
 األنشطة الثقافية والتروحيية املخصـصة لألطفـال        تعرب اللجنة عن األسف من أن       -٧٠

وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء عدم توافر أماكن عامة          . واملراهقني حمدودة يف السلفادور   
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آمنة على املستوى اجملتمعي لتنمية األنشطة الثقافية والترفيهية والتروحيية اخلاصـة باألطفـال             
، معتربةً أن هذه األنشطة متثـل أحـد أهـم                       واملراهقني، وال سيما يف مدينة سان سلفادور      

 "maras"التدابري الوقائية اليت تسمح حبماية األطفال مـن االلتحـاق بعـصابات الـشباب               
  .وباملنظمات اإلجرامية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن هتيئ املزيد من األماكن العامة واآلمنـة علـى                -٧١
وحتقيقاً هلـذا   .  الرياضية والثقافية والترفيهية والتروحيية    املستوى اجملتمعي لتنمية األنشطة   

الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزِّز قدرهتا املؤسسية يف جمال وضع وتنمية        
  .الربامج واألنشطة التروحيية والترفيهية املخصصة لألطفال

مـن  ) د(إىل  ) ب(؛ والفقرات   ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -٨  
  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢؛ واملواد ٣٧املادة 

  األطفال املتأثرون باهلجرة    
يقدَّر عـدد   (تعرب اللجنة عن االنشغال إزاء تأثري اهلجرة يف متتع األطفال حبقوقهم              -٧٢

أطفال السلفادور الذين يعيشون خارج البلد نتيجة اهلجرة االقتصادية بنحو ثالثـة ماليـني              
 وخباصة األطفال غري -كما تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء حالة أطفال املهاجرين       ،  )طفل

 املعّرضـون   -املصحوبني والذين مل ُتسوَّ حالتهم القانونية أو غري احلائزين للوثائق املطلوبـة             
بوجه خاص خلطر الوقوع ضحايا االستغالل واإليـذاء، وال سـيما االسـتغالل اجلنـسي             

عانون من صعوبات االندماج يف اجملتمع عندما يعادون قسراً إىل الوطن           واالقتصادي، والذين ي  
  .من البلد املقصد

   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنـة العـام                 -٧٣
بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم خـارج          ) ٢٠٠٥(٦رقم  

  :بلد منشئهم
ويل اهتماماً خاصاً لوضع األطفال املهاجرين، وخباصة األطفال غـري          أن ت   )أ(  

  أو غري احلائزين للوثائق املطلوبة؛/املصحوبني بذويهم واملوجودون يف وضع غري نظامي و
أن تكثف جهودها الرامية إىل منع اهلجرة غري النظامية، مبـا يف ذلـك                )ب(  

لظروف املالئمة إلعادة تـوطني هـؤالء       إذكاء الوعي مبا تنطوي عليه من خماطر، وهتيئة ا        
  األطفال وأسرهم وإعادة إدماجهم عند عودهتم؛

  .أن تعزِّز التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل يف هذا اجملال  )ج(  

  األطفال يف الرتاع املسلح    
تعرب اللجنة عن االنشغال إزاء عدم توافر معلومات عن اإلجراءات الـيت اختـذهتا                -٧٤

 متابعةً للتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية على تقرير الدولـة الطـرف             الدولة الطرف 
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األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف  
  ).CRC/C/OPAC/SLV/CO/1الوثيقة (الرتاعات املسلحة 

تامية على تقرير الدولة الطرف     حتيل اللجنة من أجل هذا الفرع إىل مالحظاهتا اخل          -٧٥
األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك             

وبوجه خاص تعيد اللجنة تأكيد بعض توصياهتا وتطلب إىل . األطفال يف الرتاعات املسلحة
 مـن   الدولة الطرف أن تزودها مبعلومات عن اإلجراءات اليت اختـذهتا متابعـةً جلملـة             

  :التوصيات، مبا فيها التالية
 عامـاً يف    ١٥احلظر الصريح مبوجب القانون لتجنيد األطفال دون سن           )أ(  

  ؛))أ(٥الفقرة (اجملموعات املسلحة واشتراكهم املباشر يف أعمال القتال /القوات املسلحة
احلظر الصريح مبوجب القانون ألي انتـهاك ألحكـام الربوتوكـول             )ب(  

  ؛))ب(٥الفقرة (لق بتجنيد األطفال واشتراكهم يف أعمال القتال االختياري املتع
              التصديق على نظام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة              )ج(  

  ؛))ه(٥الفقرة (
 سنة، حبكم القـانون،     ١٧ و ١٦إلغاء التجنيد الطوعي لألطفال البالغني        )د(  

  )).ب(١٧الفقرة (إلبراز احلالة القائمة بالفعل 

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال     
تالحظ اللجنة اعتماد اخلطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشـكال عمـل األطفـال                -٧٦

وترحب مبا رمسته الدولة الطرف من أهداف تتمثل يف القضاء على أسوأ            ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(
يـع أشـكال عمـل       واستئصال مج  ٢٠١٥أشكال عمل األطفال يف السلفادور حبلول عام        

اخلطط الوطنيـة واإلجـراءات     (وتالحظ أيضاً التدابري املتعددة     . ٢٠٢٠األطفال حبلول عام    
التعاونية مع الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التـابع ملنظمـة العمـل الدوليـة،                

املتخذة من الدولة الطرف هبدف القضاء على أسوا أشكال عمـل األطفـال،                ) واليونيسيف
غري أهنا تعرب عن    . ا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال           مب

االنشغال من أن العديد من األطفال يرغمون على االنقطاع عن الدراسة من أجل العمل يف               
ظروف خطرة، وبوجه خاص من أن الفتيات غالباً ما يستخدمن يف القطاع غري النظـامي،               

  .املنازل يف ظروف شاقة ومهينةوحتديداً للعمل يف 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٧٧

أن ُتعّرف وحتدد العمل احملفوف مبخاطر يف تشريعاهتا الوطنيـة، ووفقـاً              )أ(  
للمعايري الدولية؛ وأن تضمن عدم تعرض األطفال ملثل هذا العمـل أو أليٍ مـن أسـوأ                 

  أشكال عمل األطفال؛ 
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 تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االستغالل االقتـصادي         أن تستمر يف    )ب(  
وحتقيقاً هلذا الغرض، ينبغـي للدولـة       . لألطفال، مبا يف ذلك األطفال العاملون يف املنازل       

الطرف أن ترفع وترية عمليات التفتيش اليت تقوم هبا من أجل الكشف عـن األطفـال                
  أو الوسخة؛ املعرضني للعمل يف الوظائف اخلطرة أو املهينة 

أن تضمن مواءمة تشريعاهتا الوطنية املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام            )ج(  
  مع املعايري الدولية الواجبة التطبيق؛

أن تسعى إىل حتقيق ما رمسته من أهداف تتعلق بالقضاء على أسوأ أشكال   )د(  
 األطفـال    واستئصال مجيع أشكال عمل    ٢٠١٥عمل األطفال يف السلفادور حبلول عام       

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تواصـل            . ٢٠٢٠حبلول عام   
التماس املساعدة التقنية من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التـابع ملنظمـة              
  .العمل الدولية ومن اليونيسيف وغريمها من الشركاء املعنيني من املنظمات غري احلكومية

  وارعحالة أطفال الش    
تالحظ اللجنة ما وردها من معلومات من وفد الدولة الطـرف تفيـد أن الدولـة                  -٧٨

الطرف تعمل يف الوقت الراهن على إعادة هيكلة مركز اإلدمـاج االجتمـاعي لألطفـال               
، مـن  (Centro Infantil de Integración Social para la Niñez y la Adolescencia)واملراهقني 

ة واملوارد املالية املخصصة هلذا املركز الذي يعىن مبعاجلة حالـة أطفـال             حيث املوارد البشري  
  :وتعرب اللجنة عن االنشغال إزاء ما يلي. الشوارع
قلة املوارد البشرية املتاحة للمركز يف ظل ارتفاع عـدد األطفـال الـذين         )أ(  

  يعملون أو يعيشون يف الشوارع؛
الة ضـعفهم، بـني أيـدي       تزايد خطر وقوع أطفال الشوارع، بسبب ح        )ب(  
  ؛("maras")الشباب عصابات 
عدم توافر معلومات وحبوث عن نطاق هذه الظاهرة وطبيعتها وأسـباهبا،             )ج(  

  .وهو ما جيعل من الصعب اعتماد سياسات وقائية ومحائية فعالة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٧٩

 يف خمتلف أحناء البلـد؛ وأن       أن جتمع بيانات عن عدد أطفال الشوارع        )أ(  
      تبحث يف األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة اخلطرة، مبا يشمل تقييمـاً لظـروف العـيش               

  يف الشوارع؛ 
أن تضع سياسة وطنية وشاملة ملنع األطفال مـن العـيش والعمـل يف                )ب(  

     الشوارع، مع التركيز بشدة على التعليم واالستراتيجيات الوقائيـة علـى الـصعيدين            
  احمللي واجملتمعي؛
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أن تكثف تدابري املساعدة الرامية إىل دعم أطفال الشوارع بغية تيـسري              )ج(  
  إعادة إدماجهم الكامل يف النظام املدرسي؛

تيسري اإلجراءات الرامية إىل تعزيز الروابط بـني أطفـال الـشوارع              )د(  
اقتضى األمر وعنـدما    وأسرهم، وإعادة مجع مشل هؤالء األطفال مع أفراد أسرهم، كلما           

  حيقق ذلك مصاحل الطفل الفضلى؛
  .أن تلتمس املساعدة من جهات كاليونيسيف  )ه(  

  ("maras")عصابات الشباب     
 يف الدولة   (”maras“)تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انتشار مشكلة عصابات الشباب            -٨٠

           تتـراوح أعمـارهم   ويزعم أن هذه العصابات اليت تتكون يف معظمها من أطفـال   . الطرف
وتعرب اللجنة عـن    .  سنة، تعد يف صفوفها ما يزيد على عشرة آالف عضو          ١٨ و ١٦بني  

انشغاهلا من أن مناخ اخلوف وانعدام األمن والعنف املسيطر بسبب أعمال هذه العـصابات              
ارسـة   مممينع األطفال من التمتع متتعاً كامالً مبرحلة طفولتهم ومراهقتهم ويـؤثر بـشدة يف          

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية العناية باألسباب اجلذرية هلذه الظاهرة،            . حقوقهم
اليت عوجلت حىت اآلن بوصفها مشكلة قضاء جنائي من خالل سياسات وتدابري قمعية عديدة     

  .دون التطرق إىل اجلوانب األخرى للمشكلة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٨١

أن تنجز دراسة من أجل وضع سياسة عامة وشاملة للتـصدي للعنـف        )أ(  
واجلنوح يف صفوف األحداث، ومعاجلة العوامل واألسباب االجتماعية اليت تعترب أسـاس            
مشكلة عصابات الشباب، ومن بني هذه العوامل االسـتبعاد الـسياسي واالجتمـاعي،            

 وانتشار ثقافـة العنـف، وتـدفقات     وانعدام السياسات الوقائية واخلدمات االجتماعية،    
  اهلجرة، وانعدام الفرص، وعجز األسر عن أداء دورها؛ 

أن تسعى إىل التركيز، قدر اإلمكان، على التدابري الوقائية واحلمائية بدءاً             )ب(  
من املستوى احمللي، مع االمتناع يف الوقت نفسه عن معاجلة هذه املسألة بطريقة عقابيـة               

  صر؛وقمعية على وجه احل
أن تركز أكثر على املدرسة واألسرة وعلى التدابري واآلليات اليت ميكن             )ج(  

أن حتقق االنسجام االجتماعي، كاجلمعيات الرياضية والثقافية الـيت ميكـن أن تـصلح              
  كأدوات للوقاية من هذه الظاهرة؛

أن تستثمر يف املوارد املالية والبشرية الالزمة ملنع نشاط أفراد عصابات             )د(  
  لشباب ومحايتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛ا
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القـسري لألطفـال يف     " التجنيـد "أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع         )ه(  
صفوف عصابات الشباب، مبا يف ذلك تدابري هتدف إىل محاية األطفال األكثر عرضة خلطر         

نفـصلون عـن   الوقوع بني أيدي هذه العصابات، مبن فيهم أطفال الشوارع واألطفال امل      
  . آبائهم املهاجرين واألطفال املنتمون إىل األسر ذات الدخل املنخفض

  بيع األطفال واالجتار هبم واستغالهلم يف اجلنس    
قوبات وقانون  إصالح قانون الع   ب ٢٠٠٤قيام الدولة الطرف يف عام      تالحظ اللجنة     -٨٢

سـتغالل اجلنـسي التجـاري       اللذين ينصان على املعاقبة على أنشطة اال       اإلجراءات اجلنائية 
وكـذلك الـسياسة الوطنيـة      ) اءب -٣٦٧املادة  (لألطفال، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص       

واخلطة الوطنية الرامية إىل تنفيذ هـذه الـسياسة         ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(ملكافحة االجتار بالبشر    
غري أن اللجنة تعرب عن األسف من أن استغالل األطفـال يف اجلـنس         ). ٢٠١٢-٢٠٠٨(

اض جتارية والعمل القسري لألطفال ال يزاالن ميثالن مشكلة عويصة يف البلد، ومن أن              ألغر
الدولة الطرف مل تتخذ تدابري من أجل احلد من الطلب على عمل األطفال أو على استغالل                

وتعرب اللجنة عن االنشغال أيضاً إزاء اخنفـاض عـدد          . األطفال يف اجلنس ألغراض جتارية    
  . بعدد احلاالت املزعومة املتعلقة جبرائم االجتار مقارنةًاحملاكمات واإلدانات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٨٣
أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان إجراء حتقيقات سريعة يف جرائم بيـع              )أ(  

  األطفال واالجتار هبم واستغالهلم يف اجلنس، وحماكمة اجلناة، عند االقتضاء؛
 جهودها يف جمال توعية اجلمهور وتنظيم احلمـالت الوقائيـة           أن تكثف   )ب(  

  هبدف التصدي ألية مواقف جمتمعية تنم عن تسامح إزاء هذه املمارسة؛
أن تستمر يف نشر وتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل            )ج(  

، وكـذلك   املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة           
بروتوكول بالريمو املتعلق مبنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            

  .واملعاقبة عليه
وتشري اللجنة أيضاً إىل مالحظاهتا اخلتامية على تقرير الدولة الطرف األّويل املقدم              -٨٤

ل واسـتغالل   مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفا        
ــة  ــواد اإلباحي ــال يف امل ــة (األطف ــدة يف) CRC/C/OPSC/SLV/CO/1الوثيق               املعتم

  .التاريخ نفسه

  اخلط اهلاتفي املخصص ملساعدة األطفال    
ُتعرب اللجنة عن القلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد خطاً هاتفياً جمانيـاً يعمـل         -٨٥

  .  األطفال ساعة من أجل مساعدة٢٤على مدار 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٨٦
 ساعة يتيح ٢٤أن تنشئ خطاً هاتفياً وطنياً بثالثة أرقام ويعمل على مدار   )أ(  

  االتصال باألطفال جماناً َعرب اخلطوط األرضية واهلواتف احملمولة يف شىت أحناء البلد؛
ص لألطفال ُتتيح إمكانيـة     أن تتحقق من أن خدمة اخلط اهلاتفي املخص         )ب(  

           االتصال مبعظم األطفال املهمَّشني وأن ختصص ما يلزم من أمـوال لتـوفري اخلدمـة يف                
  املناطق النائية؛

أن تيسر التعاون بني خدمة اخلط اهلاتفي واملنظمات غري احلكومية الـيت              )ج(  
از الشرطة ومؤسسات   ُتعىن باألساس بقضايا األطفال؛ وكذلك السلطات احلكومية، كجه       

  .الصحة والرعاية االجتماعية، بغية تعزيز تدخل هذه اخلدمة وضمان املتابعة

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
 الذي مشل نظام قضاء األحداث، وهو إصـالح         ٢٠٠٤تالحظ اللجنة إصالح عام       -٨٧

ري أن اللجنة   غ. يهدف إىل مجلة أمور منها محاية حق األطفال اجلاحنني يف اهلوية واخلصوصية           
  :ُتعرب عن القلق إزاء ما يلي

  عدم وجود نظام لقضاء األحداث على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية؛  )أ(  
اتباع الدولة الطرف هنجاً قمعياً إزاء جنوح األحداث، وال سيما ملكافحـة              )ب(  

                عصابات الشباب، وما يترتب على هذا النهج من اسـتخدام متزايـد إلجـراء احلرمـان                
  من احلرية؛
  النقص الفادح يف التدابري البديلة إلجراء احلرمان من احلرية؛   )ج(  
انعدام التدريب املنهجي املخصص ملوظفي إنفاذ القانون والقضاة واملدعني           )د(  

  العامني على أحكام االتفاقية، وعلى املعايري املتعلقة بقضاء األحداث بوجه خاص؛
  ص نيل التعليم املتاحة لألطفال احملرومني من حريتهم؛حمدودية فر  )ه(  
 سجلت ما ال يقل عن مخس حـاالت         ٢٠٠٩املعلومات اليت تفيد أن سنة        )و(  

  .تتعلق بوفاة مراهقني يف مراكز إعادة التأهيل اليت تؤوي أطفاالً حمرومني من احلرية
ألحداث، وال سيما   ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الكامل ملعايري قضاء ا           -٨٨

 من االتفاقية، وكذلك قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا           ٤٠ و ٣٩ و ٣٧املواد  
ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع        ،)قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث     

عليق اللجنة العـام رقـم      ، وذلك يف ضوء ت    )مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   
وعالوة على ذلـك،    . حقوق األطفال يف إطار نظام قضاء األحداث      بشأن  ) ٢٠٠٧(١٠

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي
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  أن تضع نظاماً لقضاء األحداث وفقاً لالتفاقية؛  )أ(  
أن تضمن، قانوناً وممارسةً، أال ُيستخَدم إجراء احلرمان من احلريـة إال              )ب(  

  كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة؛
أن تسعى، قدر اإلمكان، إىل تشجيع اختاذ تدابري بديلة لالحتجاز كتقدمي             )ج(  

  املشورة وإصدار أوامر بوضع األطفال حتت املراقبة أو اإلشراف؛
زيادة فرص نيل التعليم املتاحة لألطفال احملرومني من احلرية، َمبن فـيهم              )د(  

تنفذ توصيات مكتـب وكيـل      األطفال املودعون يف االحتجاز السابق للمحاكمة؛ وأن        
  شؤون حقوق اإلنسان تنفيذاً تاماً؛

أن تقدِّم تدريباً منهجياً على أحكام االتفاقية وعلى معايري قضاء األحداث   )ه(  
  إىل موظفي إنفاذ القانون والقضاة واملدعني العامني؛

أن تقوم بتحقيقات سريعة ومتعمقة يف مجيع حاالت الوفـاة، ويف مجيـع      )و(  
سوء املعاملة أو االعتداءات اليت يتعرض هلا األطفال احملرومون من حريتـهم يف             ادعاءات  

  .مراكز االحتجاز

  محاية األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    
ُتعرب اللجنة عن األسف لعدم تضمني تقرير الدولة الطرف أيـة معلومـات عـن             -٨٩

ات اجلنائية واملتعلقة بسماع األطفـال      األحكام الواردة يف القانون اجلنائي ويف قانون اإلجراء       
ومع ذلك، حتيط اللجنة علماً مبا وردها من معلومات تفيد أن           . ضحايا اجلرمية والشهود عليها   

ُتستخَدم لسماع الضحايا مـن األطفـال يف بعـض      ) على منوال قبة جيزل   (قاعات خاصة   
  .القضايا، مبا يف ذلك قضايا تتعلق باالستغالل واإليذاء اجلنسيني

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضَمن، من خالل التشريعات واملمارسة، توفري             -٩٠
احلماية املطلوبة مبوجب االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني جلميع األطفال ضحايا اجلرمية          

أو الشهود عليها، كاألطفال ضحايا اإليذاء والعنف املرتيل والرتاع املسلح واالستغالل           /و
تصادي واالختطاف واالجتار، وأن تراعي مراعاة تامة املبـادئ التوجيهيـة           اجلنسي واالق 

لألمم املتحدة بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا             
  ).٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (

  أطفال السكان األصليني    
 من أن أطفال السكان األصليني ال يتمتعون متتعاً كامالً          ال تزال اللجنة تشعر بالقلق      -٩١

حبقوقهم، مبا يف ذلك حقهم يف احلماية من التمييز، ومن أن املعلومات اليت قدمتـها الدولـة          
وتشعر اللجنة باالنشغال أيضاً إزاء غياب ثقافـة        . الطرف خبصوص هذه املسألة غري مكتملة     

و ما يؤدي إىل انعدام أية سياسات عامة حمـددة          السكان األصليني عن الساحة الوطنية، وه     
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هتدف إىل تنمية أطفال السكان األصليني وحتقيق رفاههم، وإزاء التباينات يف مستوى املعيشة             
 يف املائة من السكان األصليني يعيشون يف حالة فقر          ٣٨حيث تشري التقارير إىل أن أكثر من        (

ويـساور  . ني املنحدرين من السكان األصليني    وحيال الزيادة الكبرية يف هجرة املراهق     ) مدقع
اللجنة القلق أيضاً بسبب عدم توافر فرص كافية للتعبري عـن ثقافـة الـسكان األصـليني                 
وممارساهتم، مبا يف ذلك التعليم املشترك بني الثقافات وثنائي اللغة، وألن السكان األصـليني              

  .زوأطفاهلم يتعرضون يف حياهتم اليومية لشىت أشكال التميي
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية حلمايـة حقـوق         -٩٢

أطفال السكان األصليني من التمييز ولضمان متـتعهم بـاحلقوق املنـصوص عليهـا يف               
التشريعات احمللية ويف االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف تعليم مشترك بني الثقافات وثنـائي               

وحتقيقاً هلذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تراعي        .  االتفاقية  من ٣٠اللغة وفقاً للمادة    
، فضالً عن التوصية الواردة يف الوثيقة       )٢٠٠٩(١١يف مجلة أمور تعليق اللجنة العام رقم        

  . الستعراض نتائج ديربان٢٠٠٩اخلتامية ملؤمتر عام 

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -٩  
لة الطرف بأن تصدق على معاهدات األمم املتحدة األساسية         توصي اللجنة الدو    -٩٣

حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا اليت هي ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد االتفاقية الدولية            
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد            

ة والثقافية، والربوتوكول االختياري الثاين     الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي    
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية          
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة            

  .أو الالإنسانية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -٩٤

الكامل هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل اجلمعية التشريعية والـوزارات املعنيـة             
لنظر فيها على النحـو الواجـب واختـاذ         واجلهاز القضائي والسلطات احمللية من أجل ا      

وتوصي اللجنة أيضاً بتعجيل املوافقة على مشروع القانون الذي         . إجراءات إضافية بشأهنا  
  .يقترح إنشاء آلية ُتعىن مبتابعة توصيات هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

  النشر    
قريرين الدوريني الثالث   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير اجلامع للت          -٩٥

والرابع وكذلك الردود اخلطية املقدمة من الدولة الطـرف والتوصـيات ذات الـصلة              
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  اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع يف صفوف اجلمهور عامـة،           ) املالحظات اخلتامية (
مبا يف ذلك على وجه اخلصوص األطفال وجمموعات الشباب ومنظمات اجملتمـع املـدين              

  . إلعالم، بغية إثارة النقاش وزيادة الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاووسائط ا

  التقرير القادم  -١١  
 CRC/C/114يف ضوء التوصية اليت اعتمدهتا اللجنـة والـواردة يف تقريريهـا               -٩٦
 بشأن تواتر التقارير، وإذ هي تالحظ أن التقرير الدوري اخلامس للدولـة             CRC/C/124و

ه يف غضون سنتني من تاريخ النظر يف تقريرها املوحـد اجلـامع             الطرف حيني موعد تقدمي   
للتقريرين الدوريني الثالث والرابع، فإهنا تدعو الدولة الطـرف إىل أن تقـدم تقريريهـا               

 ٢٠١٦مارس  / آذار ١الدوريني اخلامس والسادس يف تقرير موحد وذلك يف أجل أقصاه           
). ة لتقدمي التقرير الـدوري الـسادس       شهراً من التاريخ احملدد يف االتفاقي      ١٨أي قبل   (

انظـر الوثيقـة    ( صـفحة    ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات التقريـر املوحـد          
CRC/C/118 .(            وتنتظر اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية بعد ذلك كل

  .االتفاقية مخس سنوات على النحو املتوخى يف
ىل أن تقدم وثيقة أساسية حمدثة وفقاً ملتطلبات وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إ       -٩٧

الوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير مبوجـب            
املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسـية      "املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        

رها االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان    ، اليت أق  "موحدة ووثائق خاصة ملعاهدات بعينها    
الوثيقـة   (٢٠٠٦يونيـه  /هليئات معاهدات حقوق اإلنسان الـذي عقـد يف حزيـران    

HRI/MC/2006/3.(  

        
  


