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ـ دونـة امل  )ب(    Código de la Niñez y la ( باألطفـال والـشباب  ة املتعلق

Adolescencia؛)1680/2001وجب القانون رقم ، مب  

 الذي يعامل مبوجبه األطفال غري املصحوبني       1938/2002 رقم   قانونال  )ج(  
  وفقا ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى؛

   سنة؛18د عند  الذي حيدد مبوجبه سن الرش2169/2003القانون رقم   )د(  

 تـصور  لقمع التجارة يف املواد اإلباحية اليت        2861/2006القانون رقم     )ه(  
  ؛ا جتاريها أو املعوقني ونشرالقصر

، لتيسري  1266/1997 املعدل للقانون رقم     3156/2006القانون رقم     )و(  
  تسجيل األطفال عدميي شهادات امليالد؛

  ؛)3231/2007القانون رقم (ية قانون التعليم املتعلق بالشعوب األصل  )ز(  

يعـدل  الذي   و 10املادة  الذي يلغي جزئيا     ،3360/2007القانون رقم     )ح(  
عـدم  "، الذي ينص على     569/1975 من قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية رقم        5ملادة  ا

  ؛" سنة18 دون القصرجتنيد 

عقوبة ال لقانون اجلنائي، مبا يف ذلك    ل املعدل،  3340/2008القانون رقم     )ط(  
  .االجتار بغرض االستغالل يف العمل واستئصال األعضاءعلى 

  :كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  -4

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال           )أ(  
  ؛ 2002سبتمرب / أيلول27 يف ،يف الرتاعات املسلحة

اري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال         الربوتوكول االختي   )ب(  
  ؛2003أغسطس / آب18 يف ،وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

اتفاقية البلدان األمريكية بشأن القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد               )ج(  
  ؛2002يونيه / حزيران28 يف ، ذوي اإلعاقةاألشخاص

 ، ملنظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل        138االتفاقية رقم     )د(  
  ؛2004مارس / آذار3يف 

املتعلـق  اجلرمية العابرة للحدود الوطنية مكافحة  الربوتوكول امللحق باتفاقية      )ه(  
 ،)بروتوكول بالريمو ( واملعاقبة عليها    مبنع وقمع االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال      

  ؛ 2004مرب سبت/ أيلول22يف 

سـبتمرب  / أيلول23 يف ،اتفاقية محاية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        )و(  
  ؛2008
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 3 يف   ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا االختيـاري          )ز(  
  .2008سبتمرب /أيلول

، 2004أغـسطس   / يف آب  ياوترحب اللجنة أيضا بإنشاء جلنة احلقيقة والعدالة فعل         -5
  .2225/2003ة مبوجب القانون رقم املنشأ

   القلق الرئيسية والتوصياتمواطن  -جيم  

 من 44 من املادة 6 والفقرة ،42، واملادة 4 املادة( تدابري التنفيذ العامة  -1  
  )االتفاقية

  التوصيات السابقة للجنة    

 اليت قدمتها ) CRC/C/15/Add.166(تالحظ اللجنة تناول بعض الشواغل والتوصيات         -6
 بالقدرعدم تناول غريها    لب النظر يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، ولكنها تأسف           عق
  . أو إىل حد ما فقطيفالكا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري الالزمة لتناول التوصـيات              -7
 تنفذ بعد أو اليت     املنبثقة عن املالحظات اخلتامية املقدمة بشأن التقرير الدوري الثاين اليت مل          

مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبواءمة القوانني مـع االتفاقيـة وحتـسني            مل تنفذ بالقدر الكايف،     
التنسيق على الصعيدين الوطين واحمللي وختصيص املوارد لألطفال ومجع البيانات واملبادئ           

طفال، مبـا يف    العامة لالتفاقية وتسجيل املواليد واألطفال ذوي اإلعاقة والعنف وإيذاء األ         
 يف هـذه  الـواردة التوصـيات   وعلى متابعـة ذلك اإليذاء اجلنسي وقضاء األحداث، 

  .على حنو فعالاملالحظات اخلتامية 

  التشريعات    

ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية اليت حدثت خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير            و  -8
 أو إعـدادها ريع القوانني اليت جيرى لتحقيق التوافق بني التشريعات واالتفاقية، فضال عن مشا 

غري أن اللجنة تأسف لعدم توافق التشريعات الوطنية توافقا تاما مع           . مناقشاهتا يف هذا الصدد   
ذلك، تأسف اللجنة ألن القانون اجلنائي اجلديـد        إىل  وباإلضافة  . االتفاقية يف بعض اجملاالت   

نة باجلزاءات املنصوص عليها يف القانون       عقوبة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية مقار       خيفف
كما تشعر اللجنة بالقلق من أن مشروع تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية           . 2861/06رقم  

 مع القانون املتعلق باألطفال والشباب من حيـث اإلجـراءات           يتسقال يزال قيد النظر وال      
  .اجلنائية املتعلقة باألحداث
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مة تشريعاهتا مع مبادئ وأحكـام      ءة الطرف موا  وتوصي اللجنة بأن تواصل الدول      -9
كما توصي بأن تكون اخلطـوات املتخـذة   . تشريعات الوطنيةالاالتفاقية وأن تعزز تنفيذ   

 استيفاءإلجراء اإلصالحات التشريعية جزءا من حتليل شامل للنظام التشريعي يهدف إىل            
إعمال حقـوق البـنني     االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية وينبغي أن يشتمل على          

والبنات على حنو فعال، وتدابري فعالة حلمايتهم من العنف وأن يشتمل على إصـالحات              
وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إجراء تعـديالت          .  امليزانية مبخصصاتتتعلق  

كما توصي  . الضحية واجملتمع ب يلحقتشريعية تتضمن جزاءات تتناسب مع الضرر الذي        
  . 2861/06 بني القانون اجلنائي والقانون رقم االتساقدولة الطرف بأن حتقق ال

  التنسيق    

 Sistema Nacional de(ترحب اللجنة بإنشاء النظام الـوطين حلمايـة األطفـال      -10

Promoción y Protection Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (
ألطفـال  من أجل ا  ، مبا يف ذلك األمانة الوطنية       ومؤسسات جديدة ذات صلة حبقوق الطفل     

 Consejerías Municipales(حقوق الطفولة واملراهقة من أجل واملراهقني وأمانات البلديات 

por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente(   بالتنسيق مع اجمللس الـوطين للطفولـة ،
لجنة تشعر بالقلق إزاء ضعف أداء اجمللـس        غري أن ال  . والبلدياتاملقاطعات  واملراهقة وجمالس   

حـىت  والبلديات  املقاطعات   العديد من جمالس     وإزاء عدم انتخاب  الوطين للطفولة واملراهقة    
 بلديـة   30لبلديات يف حنـو     اذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود أمانات       إىل  وباإلضافة  . اآلن

بـالقلق إزاء   اللجنة  ما تشعر   ك.  واألمانة الوطنية  اتتنسيق فعال بني هذه األمان    وجود  وعدم  
  .وسوء تدريب املهنيني العاملني يف أمانات البلدياتالتخصصات عدم وجود أفرقة متعددة 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -11

تعزيز دور اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة من أجل ضمان فعالية النظام             )أ(  
  ماية األطفال؛حلالوطين 

   املعنية باألطفال واملراهقة؛هات والبلديات على تعيني جمالسطعااملقاحتث   )ب(  

ألطفال ميع  البلد من أجل ضمان متثيلها جل     لكل بلدية يف    إنشاء أمانات     )ج(  
  يف مجيع أحناء البلد؛

  تزويد مجيع أمانات البلديات باملوارد البشرية والتقنية املالئمة؛  )د(  

جلميع آليات التنسيق، من أجل ضـمان       ختصيص املوارد املالية املالئمة       )ه(  
  .التنسيق الفعال بني خمتلف املؤسسات
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  خطة العمل الوطنية    

 بشأن السياسة الوطنيـة لألطفـال واملـراهقني         الواردةترحب اللجنة باملعلومات      -12
)2003-2013) (Política Nacional de Niños y Adolescentes (  وبشأن تطبيقها من خـالل

ملواصلة تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة      ) 2008-2003(نية لألطفال واملراهقني    خطة العمل الوط  
 إزاء عدم ختصيص موارد كافية      تشعر بالقلق غري أن اللجنة    . والتنسيق بني أصحاب املصلحة   

 يف تطبيق  احملرزلية متابعة ورصد وتقييم تسمح بتحديد التقدمافتقارها آلهلذه اخلطة واستمرار 
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اعتماد خطـة عمـل           .  تطبيقها حتد  االتفاقية والقيود اليت  

  . وطنية جديدة

وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف اجلهود الالزمة للرصد والتقييم من أجل              -13
بصورة ) 2008-2003(اخلطة الوطنية لألطفال واملراهقني     تنفيذ  تقييم التقدم احملرز يف     

كما توصي بأن تتخذ الدولـة      .  املخصصة امليزانيةيف   احملتملة   العجزديد أوجه   منتظمة وحت 
تقيـيم  ) تنفيذ ورصـد و   (الطرف اخلطوات الالزمة لضمان املشاركة الفعالة لألطفال يف         

كما حتث الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية جديدة ميكن           . خطة العمل الوطنية  
  .نية ومالية كافيةتنفيذها على حنو فعال وتزويدها مبوارد بشرية وتق

  الرصد املستقل    

ترحب اللجنة بإنشاء إدارة معنية حبقوق األطفال واملراهقني يف مكتب أمني املظـامل               -14
ة اإلدارة  واليمن أن   غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد املوظفني احملدود و         . 2005يف عام   
كما تشعر  . على حنو فعال   طفالمصاحل األ مبا يتيح الدفاع عن      واضحة مبا فيه الكفاية      ليست

علـى  سـيما    الـسكان، وال  عامة  مني املظامل على    ألبالقلق إزاء عدم نشر التقارير السنوية       
  . األطفال

 حتديد والية اإلدارة املعنية حبقـوق األطفـال         وحتث اللجنة الدولة الطرف على      -15
ـ  . واملراهقني التابعة ملكتب أمني املظامل  ذ الدولـة الطـرف   كما توصي اللجنة بـأن تتخ

إجراءات لتعزيز عمل أمني املظامل ونشر تقريره السنوي على حنـو فعـال علـى عامـة         
الشكاوى لتلقي آليات السكان، وال سيما األطفال، فضال عن ضمان سهولة الوصول إىل 

تعليق العـام   ال وأن تأخذ يف احلسبان   مبادئ باريس   تكون مراعية للطفل وأن تتوافق مع       
وينبغي أن ُيكلـف    . قوق اإلنسان حلاملستقلة   ؤسساتامل بشأن دور    2002 لعام   2رقم  

أمني املظامل برصد تنفيذ االتفاقية والنظر يف الشكاوى املقدمة من مجيع األطفال، وأن يقوم              
  .بذلك بطريقة تراعي الطفل وبصورة عاجلة
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  ختصيص املوارد    

 السنوات األخرية لتحسني لدولة الطرف يف ترحب اللجنة باجلهود اليت اضطلعت هبا ا        -16
أن هذه املخصـصات غـري      بوعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة       . ختصيص املوارد لألطفال  

 عند حقوق الطفل    ىلمستند إ كافية لتلبية احتياجات مجيع األطفال وأن هناك حاجة إىل هنج           
  .إعداد ميزانية الدولة

  :وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف مبا يلي  -17

ص موارد مالئمة لألطفال على الصعيد الـوطين وعلـى صـعيد            ختصي  )أ(  
   من االتفاقية؛4البلديات وفقا للمادة 

ضمان ميزنة شفافة وتشاركية من خالل حوار عام ومـشاركة عامـة،              )ب(  
  وخاصة من قبل األطفال؛

حقوق الطفل يف إعداد ميزانية الدولة عن طريق   مستند إىل   استخدام هنج     )ج(  
بع املخصصات واستخدام موارد لألطفال يف امليزانية بأكملها، مما يـضمن           تنفيذ نظام لتت  

كما حتث اللجنة على استخدام نظام التتبع هذا        . رؤية استثمارات خمصصة لألطفال   ايل  بالت
مـصاحل   "من أجـل  إلجراء تقييمات األثر بشأن كيفية عمل االستثمارات يف أي قطاع           

  هذا االستثمار على البنات والبنني؛ملثل ملتفاوت  مما يضمن قياس األثر ا،"الطفل الفضلى

حتديد بنود استراتيجية يف امليزانية للحاالت اليت تتطلب تدابري اجتماعية            )د(  
) مثل تسجيل املواليد وتعليم أطفال الشعوب األصلية والعنف ضـد األطفـال           (إجيابية  

كـوارث الطبيعيـة أو     وضمان محاية هذه البنود حىت يف حالة األزمات االقتصادية أو ال          
   األخرى؛ةاالت الطارئاحل

 توصيات األمم املتحدة لبدء امليزنة بالنتائج من أجل         إتباععند اإلمكان،     )ه(  
رصد وتقييم فعالية ختصيص املوارد، وإذا تطلب األمر، التماس التعـاون الـدويل هلـذا               

منـائي، وأصـحاب     األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة اإل       منظمةالغرض من   
  قدم إىل الدول األطراف األخرى يف اإلقليم؛حسبما ياملصلحة اآلخرين 

ملناقشة العامـة   الصادرة عقب يوم ا    توصيات اللجنة    األخذ يف احلسبان    )و(  
  ". مسؤولية الدول– طفلموارد حقوق ال" بشأن 2007عام الذي نظمته يف 

  مجع البيانات     

بذهلا الدولة الطرف ملواصلة حتسني آليات مجع البيانات،        تالحظ اللجنة اجلهود اليت ت      -18
 من أن غري أهنا تشعر بالقلق     . وخاصة من خالل التعاون بني الدولة الطرف واملنظمات املعنية        

 اإلحصاءات املطلوبة لصياغة ورصـد      إلعدادإىل نظام معلومات كامل     تفتقر  الدولة الطرف   
بصورة منتظمة ويف الوقت املناسـب ومـن أن         السياسات العامة يف القطاعات االجتماعية      
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وباإلضافة إىل ذلـك،    . بيانات بطريقة غري منسقة   ُتعد ال جمموعة من الوكاالت واملؤسسات     
تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم توافر معلومات موثوقة ومصنفة بشأن اجملـاالت اهلامـة يف                

ال وأطفال الشوارع واألطفـال      األطفال وعمل األطف   وإيذاءاالتفاقية، مثل شهادات امليالد     
  .  من حريتهمنياحملرم

 الدولة الطرف، مبا يتماشى مع توصياهتا الـسابقة، علـى تعزيـز              اللجنة وحتث  -19
 مـن خـالل   الرامية إىل وضع نظام شامل جلمع البيانات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية    جهودها  

يع األطفـال دون سـن      وينبغي أن تشمل هذه البيانات مج     . إنشاء نظام إحصاءات وطين   
. والسن واملؤشرات األخرى ذات الصلة    نس  اجل حسب   صنفةالثامنة عشرة وأن تكون م    

كما توصي اللجنة بأن تستعمل الدولة الطرف هذه البيانات لرصد وتقييم التقدم يف تنفيذ        
  .االتفاقية على حنو فعال واملساعدة يف صياغة ووضع السياسات العامة ذات الصلة

  اقية والتدريبنشر االتف    

ترحب اللجنة باملبادرات املضطلع هبا لنشر االتفاقية يف الدولة الطـرف، وخاصـة               -20
 وسائل اإلعالم، مبا فيها وكالة األخبار املعنية حبقوق األطفال والتـدريب            املنفذة مع األعمال  

عـدم  غري أن اللجنة تؤكد من جديد قلقها إزاء         . املواضيعي للصحفيني واحلمالت اإلعالمية   
كفاية نشر االتفاقية من قبل الوكاالت احلكومية، وخاصة يف املناطق الريفية وبـني أطفـال               

كما أهنا تشعر بالقلق من أن اجلهود مل تؤد بعد إىل توعية مالئمـة بـني                . الشعوب األصلية 
وتشعر اللجنة بقلق   . املهنيني الذين يعملون مع األطفال وملصلحتهم وفيما بني عامة اجلمهور         

بالقـدر  غ من أن األطفال أنفسهم ليسوا على علم جيد حبقوقهم وأن االتفاقية مل تترجم               بال
  . إىل لغات أخرىالكايف

  :وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف على ما يلي  -21

 )Guarani(غواراين  زيادة اجلهود املبذولة لترمجة املواد اإلعالمية إىل لغة           )أ(  
   الرئيسية للشعوب األصلية ونشرها؛واللغات

عداد طرائق أكثر ابتكاريه لتعزيز االتفاقية، مبا يف ذلـك مـن خـالل       إ  )ب(  
  مرئية مثل الكتب املصورة وامللصقات، وخاصة على الصعيد احمللي؛ومساعدات مسعية 

أو التوعية املالئمة واملنهجية للمجموعات املهنية اليت /مواصلة التدريب و  )ج(  
مع األطفال وملصلحتهم مثل القضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القـوانني واملعلمـني            تعمل  

  ومديري املدارس واألخصائيني الصحيني والعاملني بوسائل اإلعالم؛ 

إدراج االتفاقية بصورة كاملة يف املناهج الدراسية على مجيع مـستويات             )د(  
  النظام التعليمي وضمان ترمجتها إىل مجيع لغات البلد؛

  . اليونيسيف منظمات منهاالتماس املساعدة التقنية، إذا تطلب األمر من  )ه(  



CRC/C/PRY/CO/3 

GE.10-40626    (EXT) 8 

  ) من االتفاقية1املادة (تعريف الطفل   -2  

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اخنفاض احلد األدىن لسن التعاقد على الزواج، الـذي                -22
  . سنة14 سنة، والذي ميكن خفضه يف بعض احلاالت إىل 16يبلغ 

اللجنة بأن حتدد الدولة الطرف احلد األدىن لسن الزواج للبنات والبنني           وتوصي    -23
  . سنة18عند 

  ) من االتفاقية12 و6 و3 و2املواد ( مبادئ عامة  -3  

  عدم التمييز    

 احلكومـة ترحب اللجنة بأن حقوق الشعوب األصلية أعطيت األولوية يف إطـار              -24
غري أن اللجنة ال تزال تـشعر       . ل التمييز ملكافحة مجيع أشكا  قانون  اجلديدة ووجود مشروع    

بالقلق من أن التمييز يؤثر على األطفال يف الدولة الطرف بسبب األصل اإلثين واللغة األصلية               
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التمييـز       . واجلنس واجلنسية واإلعاقة ويف حالة أطفال الشوارع      

  . من عدم املساواة لألطفالأدى إىل حاالت الذي تواجهه الشعوب األصلية والذي

 مـن االتفاقيـة،     2وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، مبا يتماشى مع املادة            -25
  :يلي مبا

تعزيز جهودها ملنع التمييز على أرض الواقع ضـد أطفـال الـشعوب               )أ(  
فقر والبنات وأطفال الشوارع واألطفال     ال  حالة من  األصلية واألطفال الذين يعيشون يف    

  ؛ى هذا التمييزعاقة والقضاء علذوي اإل

تعجيل عملية اعتماد مشروع القانون املتعلق مبكافحة مجيـع أشـكال             )ب(  
  التمييز؛

 اخلدمات الصحية ألطفال الشعوب األصـلية والتغذيـة         كفاءةضمان    )ج(  
  .والتعليم وإمكانية العمل واألنشطة الثقافية

تقرير الدوري القـادم بـشأن      وتطلب اللجنة أيضا إدراج معلومات حمددة يف ال         -26
التدابري والربامج ذات الصلة باالتفاقية اليت تضطلع هبا الدولة الطـرف ملتابعـة إعـالن     

 العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز     2001ديربان وبرنامج العمل املعتمدين يف مؤمتر عام        
ملعتمدة العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضال عن نتيجة الوثيقة ا            

  .2009يف مؤمتر ديربان االستعراضي لعام 
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  مصاحل الطفل الفضلى    

ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف املبذولة لتحقيق مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، مثل       -27
وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنـة     . إدراج هذا املبدأ يف القانون املتعلق باألطفال والشباب       

 عمليـا وال حيـصل    ، حيث ال يتم ممارسـته        بالقدر الكايف  ذا املبدأ بالقلق إزاء عدم تنفيذ ه    
  .مالئمعلى تدريب ن عن حتديد مصاحل الطفل الفضلى واملسؤول

 لضمان تفعيل املبدأ     جهودها تعزز الدولة الطرف  أن  وتوصي اللجنة بأن تواصل و      -28
 القـرارات   يفوالعام ملصاحل الطفل الفضلى بصورة مالئمة يف مجيع األحكام القانونيـة،            
  .القضائية واإلدارية واملشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على األطفال

  احلق يف احلياة    

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املزاعم اليت تفيد حباالت التعذيب واالحتجاز التعـسفي               -29
ـ               رد يف املرتكبة ضد األطفال خالل احلكم الديكتاتوري اليت مل يتم تسويتها بعد، حـسبما ت

  .2008احلقيقة والعدالة الصادر يف عام جلنة تقرير 

ق يف  احل اجلهود املمكنة لتعزيز محاية      مجيعوحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل         -30
كما توصي بأن جتري الدولة حتقيقات على حنـو         . ميع األطفال يف الدولة الطرف    جلاحلياة  

 وتقدميزعومة واملرتكبة ضد األطفال     فعال بشأن حاالت التعذيب واالحتجاز التعسفي امل      
 عن العدالة، فضال عن توفري معلومات يف تقريرها الدوري القادم           إىلمرتكيب هذه األفعال    

 ةالتعذيب واالحتجاز التعسفي املرتكب   حاالت  مجيع التحقيقات املضطلع هبا بشأن مزاعم       
  .ضد األطفال خالل فترة احلكم الديكتاتوري

  احترام آراء الطفل    

تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز واحترام حقـوق               -31
األطفال يف التعبري حبرية عن آرائهم، وخاصة إنشاء اإلطار الـوطين لألطفـال واملـراهقني               

)Plataforma Nacional de niñas, niños y adolescentes .(   وعلى الرغم من ذلـك، تـشعر
 على النحو الواجب يف مجيع احلـاالت أو عـدم           الطفل عدم مراعاة آراء     اللجنة بالقلق إزاء  

 اليت تؤثر على الطفل، مثل اإلجراءات القضائية والشؤون املتعلقة          احلاالتمراعاهتا يف خمتلف    
  .احلوارات العامةو والتثقيف صفوف الدراسيةبإدارة املدارس وال

 بأن تبذل الدولة الطرف مجيـع        توصي اللجنة  ، من االتفاقية  12ويف ضوء املادة      -32
اجلهود الالزمة لتعزيز تنفيذ التدابري اليت هتدف إىل ضمان حق األطفال يف االستماع إليهم              

 تـؤثر علـى     ميكـن أن  يف املدرسة واملرتل وخالل اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت         
كمـا  . تات والبلـديا  قاطع النطاق العام على الصعيد الوطين وصعيد امل       ويفحقوقهم،  
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 املعتمد يف عـام     12تعليق اللجنة العام رقم     يف احلسبان    الدولة الطرف    تأخذتوصي بأن   
  . بشأن حق الطفل يف االستماع إليه2009

  )من االتفاقية) أ(37 و17-13 و8 و7املواد ( احلقوق واحلريات املدنية  -4  

  تسجيل املواليد    

ف لتشجيع تسجيل املواليد يف الوقت      ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطر        -33
غـري أن   . املواليد املضطلع هبا يف املدارس    مجيع  املناسب، مبا فيها احلمالت اجلديدة لتسجيل       

اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد حاالت عدم اإلبالغ عن املواليد والصعوبات الـيت               
 الذين يعيشون يف منـاطق      تواجه بعض األطفال، وخاصة أطفال الشعوب األصلية واألطفال       

 تسجيل املواليد لعدة أسباب، من بينها عدم املعرفة بالعمليـة           إىل مكاتب  يف الوصول    ،ريفية
  .نفسها

، فإهنـا    للجنة  السابقة اتتوصيال من االتفاقية ومبا يتماشى مع       7ويف ضوء املادة      -34
يع األطفال، مـع  توصي بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان تسجيل مج    

. إيالء اهتمام خاص بأطفال الشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية           
وحتث الدولة الطرف على توفري مكاتب ووحدات تسجيل غري مركزية وتزويدها باملوارد            

تسجيل  بشأن أمهية  احملليةالبشرية واملادية واملالية وتعزيز أنشطة التوعية يف مجيع اجملتمعات
ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إىل  وباإلضافة . كافةلبنني والبناتلاملواليد 

   .عدم حرمان األطفال غري املسجلني من حقوقهم، وخاصة الصحية والتعليمية

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

اليت نسانية  إبالتعذيب واملعاملة القاسية والال   املتعلقة  لق إزاء التقارير    تشعر اللجنة بالق    -35
بالقلق إزاء اللجنة كما تشعر . ألطفال الذين يعيشون يف الشوارع من قبل الشرطة يتعرض هلا ا  

.  مـن حريتـهم    الواردة من األطفال احملرومني    بشأن املعاملة القاسية واملهينة      الواردةاملزاعم  
 تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقدمي معلومات كافية بشأن التحقيقات يف            ،ذلك إىلوباإلضافة  

  . العدالةإىل مرتكيب هذه األفعال لتقدميهذه املزاعم والتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -36

نسانية أو  إ أو الال  اعتماد تدابري مالئمة ملكافحة التعذيب واملعاملة القاسية        )أ(  
إىل املهينة، مبا يف ذلك برامج التدريب املنهجية على الصعيدين الوطين واحمللي، املوجهـة              

سوء غريه من ضروب    مجيع املهنيني العاملني مع األطفال وملصلحتهم بشأن منع التعذيب و         
  ها؛مناملعاملة األخرى واحلماية 
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ـ         )ب(   ألطفـال وحماكمـة    اة  التحقيق يف مجيع حاالت تعذيب وسوء معامل
 وضمان عدم وقوع األطفال ضحايا اإليذاء       ،مرتكبيها، من أجل منع اإلفالت من العقاب      

  ؛خصوصيتهم يف اإلجراءات القانونية ومحاية كضحايا مرة أخرى

ضمان توفري خدمات مالئمة لألطفال الضحايا مـن أجـل رعايتـهم              )ج(  
  وتعافيهم وإعادة إدماجهم؛

  الية من العنف؛اخلثقافة ال تثقيف عامة لتشجيع االضطالع حبمالت  )د(  

  .إنشاء آلية وقاية وطنية ملنع التعذيب  )ه(  

  العقوبة البدنية    

ترحب اللجنة باملبادرات اليت تضطلع هبا الدولة الطرف ملنع العنف ضد األطفـال،               -37
ر بـالقلق إزاء    غري أن اللجنة تشع   . مثل محالت التوعية املنظمة بالتعاون مع املنظمات املعنية       

 أو يف   العقابيـة ؤسـسات   املعدم وجود حظر صريح للعقوبة البدنية يف املدارس واملنـازل و          
حاالت العمل ومن أن العقوبة البدنية مقبولة ثقافيا كأسلوب من أساليب التعليم والتهـذيب              

  .األسري

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف، كمسألة ذات أولوية، مبا يلي  -38

وبة البدنية صراحة مبوجب القانون يف مجيع املؤسسات، مـع          حظر العق   )أ(  
 بشأن حق الطفل يف احلماية مـن العقوبـة          8 تعليق اللجنة العام رقم      األخذ يف احلسبان  

  أشكال العقوبة القاسية أو املهينة؛غريها من البدنية و

وضع نظام فعال للرصد من أجل ضمان عدم استغالل املعلمني واملهنيني             )ب(  
  ين العاملني مع األطفال لسلطتهم؛اآلخر

االضطالع حبمالت تثقيف عامة وتوعية وتعبئة اجتماعية بشأن العقوبـة            )ج(  
الطفـل   وتشجيع أشكال تربية وتعلـيم       ة هذه املمارس  حنو العام   االجتاهالبدنية بغية تغيري    

  .اإلجيابية واخلالية من العنف والتشاركية

   األطفالضدعنف العن متابعة دراسة األمم املتحدة     

، توصـي   )A/61/299(األطفال  ضد   العنف   عنألمم املتحدة   اباإلشارة إىل دراسة      -39
   :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

الواردة يف تقريـر اخلـبري      توصيات  الاختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ        )أ(  
األخـذ يف   ، مع   )A/61/299(األطفال  ضد   العنف   عنألمم املتحدة   ادراسة  املستقل املعين ب  

املعقـودة يف   ألمريكا الالتينية    النتائج والتوصيات املنبثقة عن املشاورة اإلقليمية        احلسبان
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وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة     . 2005يونيه  / حزيران 1مايو و   / أيار 30األرجنتني بني   
  : للتوصيات التالية خاصاالطرف، بصفة خاصة، اهتماما

، مبا يف ذلك العقوبة البدنيـة يف مجيـع           األطفال ضدحظر مجيع أشكال العنف       "1"
  ؛املؤسسات

  ؛تعزيز القيم اخلالية من العنف والتوعية هبا  "2"  

  ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛  "3"  

  معاجلة البعد اجلنساين للعنف ضد األطفال  "4"  

  استحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحوث؛  "5"  

 وال سيما   ،اجملتمع املدين للعمل مبشاركة   توصيات كأداة   هذه ال استخدام    )ب(  
 واجلنـسي   البدين األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشكال العنف           راكتباش

واكتساب الزخم الختاذ إجراءات عملية، وحسب االقتضاء، حمددة زمنيا ملنع          والنفسي،  
  ؛العنف واإليذاء والتصدي هلما

توفري معلومات يف التقرير الدوري القادم تتعلق بتنفيذ توصيات الدراسة            )ج(  
  من قبل الدولة الطرف؛

املمثل اخلاص لألمني العام املعين التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من   )د(  
حلقـوق اإلنـسان    الـسامية   مفوضية األمم املتحدة    وواليونيسيف  بالعنف ضد األطفال    
  . امليةومنظمة الصحة الع

 ؛11-9 و ؛)2 و 1الفقرتـان    (18و ؛5 املواد( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -5  
  ) من االتفاقية39 و؛)4الفقرة  (27 و؛25 و؛21-19و

  البيئة األسرية    

يف حني ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف املوجهة حنو تعزيز األسـر،               -40
 أخر مـن البيئـة      بشكل عدد األطفال املهجورين أو احملرومني       فإهنا تشعر بالقلق إزاء زيادة    

رب األطفال على العمل أو اإلقامة      جياملوارد املالية قد    إىل  االفتقار  من أن   األسرية نتيجة الفقر و   
لهجرة على األطفـال يف الدولـة       لثر احملتمل   األكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      . يف الشوارع 

  .الطرف

أن تدخل الدولة الطرف تدابري وقائية لدعم وتعزيز األسر، مبا يف           وتوصي اللجنة ب    -41
 تدريبفرص  ة  تاح، على سبيل املثال إ     تدابري منها  ذلك تثقيف األسر وتوعيتها من خالل     

وهلذا الغرض، توصي اللجنـة بـإيالء       . منع إيداع األطفال يف املؤسسات    وآلباء  مجاعية ل 
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ايل  اجملموعات حرمانا والدعم امل    شدأإىل  نتمني  األولوية للخدمات االجتماعية لألطفال امل    
كمـا  .  تربية األطفال ومنـوهم    املتمثلة يف والنفسي ملساعدة اآلباء يف ممارسة مسؤولياهتم       

ة توصي بأن جتري الدولة الطرف تقييما آلثار مجيع أشكال اهلجرة على توزيـع األسـر              
  . النواة

  الرعاية البديلة    

من القانون املتعلق باألطفال والشباب، الذي يتضمن حـق          8تالحظ اللجنة املادة    و  -42
ـ الطفل أو املراهق يف أن يعيش مع أسرته وحيظر فصل الطفل             الـة  احلن أسـرته بـسبب      ع

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات إحصائية عن عدد            . ألسرةلاالقتصادية  
، فضال عن عدم وجـود معلومـات       حاليا يف مؤسسات مثل بيوت اإليواء      املودعنياألطفال  

بالقلق إزاء عدم وجـود تـدابري       اللجنة  كما تشعر   . بشأن الظروف املعيشية هلؤالء األطفال    
  . وقائية لتعزيز هذه األسر

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -43

دراسة لتقييم حالة األطفال املودعني يف املؤسسات، مبـا يف          االضطالع ب   )أ(  
  ؛املقدمة هلمعيشية واخلدمات ذلك ظروفهم امل

رعاية  يف مؤسسات    اختاذ مجيع التدابري الالزمة للسماح لألطفال املودعني        )ب(  
من العودة إىل أسرهم حيثما أمكن، واعتبار إيداع األطفال يف املؤسسات آخـر إجـراء               

  ؛يلجأ إليه وألقصر مدة ممكنة

  آلية شـاملة    وضمان  وتدريبها وضع معايري واضحة للمؤسسات القائمة      )ج(  
  مـن االتفاقيـة    25ضوء املادة   على  ،   املودعني فيها  ة األطفال الالستعراض الدوري حل  ل

، 64/142واملبادئ اإلرشادية للرعاية البديلة لألطفال الواردة يف قرار اجلمعية العامـة            
  .2009نوفمرب / تشرين الثاين20املعتمد يف 

  التبين    

 1997 الدولة الطرف يف عـام       الذي اعتمدته  1169ترحب اللجنة بالقانون رقم       -44
د التـبين   ي تقي تؤدي إىل وخمتلف املبادرات اليت اضطلعت هبا فيما يتعلق بعمليات التبين، اليت           

غري أن اللجنة تشعر بالقلق     . األطفال وبيعهم بانتشار االجتار   إىل  على الصعيد الدويل استجابة     
ؤدي مع طـول الوقـت   ت قد اليتد وقطاع الصحة إزاء أوجه القصور يف نظام تسجيل املوالي     

لقـانون فيمـا    اعدم فهم صحيح    إىل  الذي يستغرقه االمتثال لإلجراءات القانونية الضرورية       
بالقلق من أن األسر اليت تعتزم التبين ميكن أن ختتار          اللجنة  كما تشعر   .  املؤقتة ةيتعلق بالوصاي 
  . مؤهال للتبين وبدون إجراء تقييم لألسرةمرتهلا، حىت قبل إعالن الطفل إىل طفال وتأخذه 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -45
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 مصاحل الطفل   أخذ يف احلسبان  اعتماد استراتيجية لضمان وجود عملية ت       )أ(  
  الفضلى واملبادئ العامة األخرى لالتفاقية؛

 عمليـة    السابقة للتبين يف   ةتعديل القانون املتعلق بالتبين بغية منع الوصاي        )ب(  
  التبين؛

إجـراء  توفري املوارد البشرية واملالية والتقنية الالزمة لضمان أن يكون            )ج(  
  التبين قائما على احلقوق؛

  تعزيز السلطة املركزية يف عملية التبين؛  )د(  

حتقيق الالمركزية يف بعض اخلدمات من أجل تيـسري التـبين يف مجيـع                )ه(  
  .البلد أحناء

  اإليذاء واإلمهال    

ترحب اللجنة باملبادرات اليت تضطلع هبا الدولة الطرف لرفع الوعي بشأن العنـف               -46
عـن  االت املبلغ عنـها  احلغري أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء     . املرتيل املرتكب ضد األطفال   

واإلمهال الذي يتعرض له األطفال يف الدولة        - مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي     - ءاإليذاوالعنف  
 - فعالة ملكافحتـها  التدابري  الانتشار هذه املشكلة و   مدى  دم وجود دراسات عن      وع ،الطرف

  . وسبل االنتصاف الفعالة للضحايا - وخاصة عندما حتدث داخل األسرة

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -47

تعزيز محالت التوعية العامة وتوفري معلومات وإرشادات واستـشارات           )أ(  
  اء وإمهال األطفال؛ يذمنع إيق مجلة أمور منها بغية حتقلآلباء 

مبـن فـيهم املعلمـون      (ضمان حصول املهنيني العاملني مع األطفـال          )ب(  
 على)  واملهنيون الطبيون وضباط الشرطة والعاملون بالقضاء      واألخصائيون االجتماعيون 

املرتيل  نف الع شبهة ممارسة تنطوي على   التزامهم باإلبالغ عن احلاالت اليت      بشأن  تدريب  
  ؛ضد األطفال

مـن أجـل ضـمان       واإلمهال،   اإليذاءز الدعم املقدَّم إىل ضحايا      يتعز  )ج(  
  واملشورة وغريمها من أشكال إعادة التأهيل؛ مناسبة للتعايف  على خدماتمصوهلح

القضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه وتعزيز     وتنفيذ سياسات ملنع إيذاء األطفال        )د(  
  كشف عنها؛وكاالت من أجل االستجابة إىل احلاالت اليت أبلغ التنسيق بني خمتلف الو

توفري مرافق لرعاية الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم بطريقة تراعـي            )ه(  
  .اجلنسانيةالشؤون 
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 24 و 23 واملواد   ؛)3الفقرة   (18 واملادة   ؛6املادة  ( الصحة األساسية والرعاية    -6  
  )تفاقيةمن اال) 3-1الفقرات ( 27واملادة ؛ 26و

  األطفال ذوو اإلعاقة    

ترحب اللجنة مبختلف املبادرات واجلهود املضطلع هبا لضمان حقوق األطفال ذوي             -48
. اإلعاقة يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             

يـة شـاملة    وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة أو خطة وطن             
سـتمرار  الذلك، تأسف اللجنة    إىل  وباإلضافة  . هذا القطاع من السكان   إىل  موجهة حتديدا   

ممارسة التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة وعدم تدريب املعلمني بطريقة سـليمة ملـساعدة              
  .لبيانات املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقةااألطفال على تلبية احتياجاهتم وعدم مجع 

محاية حقوق  الرامية إىل   تعزيز التدابري    الدولة الطرف بأن تواصل   للجنة  وتوصي ا   -49
) 2006( 9تعليق العام رقـم     مع األخذ يف احلسبان ال    األطفال ذوي اإلعاقة وتعزيزها،     

ألشـخاص   من االتفاقية واتفاقية حقوق ا     23 واملادة   بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة    
ية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص        واتفاقية البلدان األمريك  ذوي اإلعاقة   
  :عن طريقوذلك ، ذوي اإلعاقة

إعداد سياسة عامة واعتماد خطة عمل حمددة لتوفري الرعايـة الـصحية          )أ(  
  والتثقيف الشامل واحلماية لألطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة؛

سـسي  تعزيز عملية صنع السياسات العامة عن طريق إضفاء اهليكل املؤ           )ب(  
ـ عليها وتزويدها بالقدرات املطلوبة لتنسيق عملية تصميم وتطبيـق           عامـة  السياسات  ال

  شاملة؛ ال

  عالية اجلودة بشأن مدى اإلعاقة وأسباهبا؛موثوقة وإتاحة بيانات مصنفة   )ج(  

أي املتخصصني يف   (مضاعفة اجلهود الرامية إىل توفري ما يلزم من املهنيني            )د(  
تعزيز وتوسيع نطاق برامج    ل،  البلدياتال سيما على صعيد     واملالية،  ومن املوارد   ) اإلعاقة

، لضمان رعاية مجيع األطفـال      ، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء      إعادة التأهيل اجملتمعية  
  .ذوي اإلعاقة

  الصحة واخلدمات الصحية    

 خـدمات   لتـوفري يف حني ترحب اللجنة باملبادرات اليت تضطلع هبا الدولة الطرف             -50
 تشعر بالقلق من أن العديد من األطفال، مثل الذين          اعالج مجيع األطفال، فإهن   لحية جمانية   ص

، يواجهون صعوبات يف احلصول على    مدقعيعيشون يف املناطق الريفية والذين يعيشون يف فقر         
اخلدمات الصحية على حنو فعال أو ال ميكنهم احلصول عليها على اإلطالق نتيجة عدم كفاية               
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ة مبواد سامة على    الزراعياحملاصيل  كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اآلثار السلبية لتبخري         . ةامليزاني
  .األسر الزراعية، وخاصة أثاره على األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -51

ية اجملانية لتـشمل    اختاذ مجيع التدابري املالئمة لتوسيع نطاق الرعاية الطب         )أ(  
  ؛مدقعمجيع األطفال، وخاصة الذين يعيشون يف املناطق الريفية والذين يعيشون يف فقر 

زيادة امليزانية املخصصة للصحة من أجل زيادة فعالية تنفيذ خمتلف مناذج             )ب(  
  تقدمي الرعاية الصحية، مثل مناذج اجملتمعات األصلية؛

 الربامج الصحية القائمة، وخاصة     تنفيذ إجراء تقييم منهجي وتقييم آثار      )ج(  
  ؛اليت تعاين من الفقرالربامج املنفذة يف املناطق 

تنفيذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها الدراسات والتقييمات، للتـصدي            )د(  
  .يف اجملتمعات الريفيةلتبخري احملاصيل الزراعية مبواد سامة كبري إىل حد لآلثار السلبية 

  صحة املراهقني    

ملراهقني واخلطة الوطنية بـشأن     ايف حني ترحب اللجنة باخلطة الوطنية بشأن صحة           -52
الصحة اإلجنابية واجلنسية، فضال عن املبادرات اليت تضطلع هبا الدولة الطرف لتحسني صحة             
املراهقني، فإهنا تأسف لعدم وجود معلومات بشأن تقييم هذه اخلطط وتـشعر بـالقلق إزاء               

احلمل بني املراهقات، واألمراض املنقولة جنسيا وزيادة حاالت تعاطي         عدد حاالت   ارتفاع  
  .املخدرات والكحول بني املراهقني يف الدولة الطرف

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -53

االضطالع بدراسة شاملة من أجل فهم طبيعة ومدى املشاكل الـصحية             )أ(  
س لصياغة سياسات وبرامج بـشأن صـحة        ن واستخدامها كأسا  واليت يعاين منها املراهق   

  ن، مع إيالء اهتمام خاص باملراهقات، وباملشاركة الكاملة للمراهقني؛واملراهق

 علي سـبيل    السعي إىل إقامة شراكات مع املنظمات ذات الصلة للقيام          )ب(  
ألطفال واألمهات يف حـاالت محـل       على ا  حبمالت توعية بشأن املخاطر الصحية       املثال

  أمهية التطعيم؛املراهقات و

تصميم استراتيجيات ملنع محل املراهقات واألمراض املنقولـة جنـسيا            )ج(  
 وقـت   لقضاء جذابة   تاحة فرص  املخدرات والتبغ والكحول، من خالل إ      تعاطيوإساءة  
  الفراغ؛
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تعزيز وضمان إمكانية احلصول على خدمات الصحة اإلجنابيـة جلميـع             )د(  
املـدارس  على مستوى    جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية      املراهقني، مبا يف ذلك التثقيف يف     

  املرافق الصحية؛وواجملتمعات 

بـشأن صـحة    ) 2003 (4 تعليق اللجنة العام رقم      األخذ يف احلسبان    )ه(  
  .املراهقني ومنوهم يف سياق االتفاقية

  الرضاعة الطبيعية     

ـ     1478يف حني ترحب اللجنة بالقانون رقم         -54 ، فـإن   األمنب   بشأن تسويق بدائل ل
تنفيذ هذا  وعدم  اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض مستوى الرضاعة الطبيعية يف الدولة الطرف            

  . على حنو فعالالقانون

مهيـة  أل  للتـرويج  وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف املزيد من اجلهـود           -55
ما توصي اللجنة   ك. الرضاعة الطبيعية عن طريق تقدمي معلومات إىل املراهقني بصفة خاصة         

  . على حنو فعال1478لقانون رقم ابتنفيذ 

  مستوى املعيشة    

ترحب اللجنة باملبادرات الرامية إىل مكافحة الفقر وحتسني مستوى معيشة األطفال،             -56
غري . والربنامج املتعلق مبنع سوء التغذية ومعاجلتهوالتغذية مثل الربنامج الوطين للمعونة الغذائية 

 خالل الـسنوات    بشكل مطرد عر بالقلق من ارتفاع الفقر يف املناطق احلضرية         أن اللجنة تش  
عـدم  من   و 2008األخرية ومن أن الربنامج الوطين قد واجه العديد من الصعوبات يف عام             

عدد األطفال الـذين    ارتفاع  كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      . حتقيق أي حتسن أو توسع بشأنه     
  .مالئمة رافق صحيةم مياه شرب وخدمات ليس لديهم إمكانية احلصول على

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -57

كافحة األسباب العديـدة    مبتقوية التزامها   الرامية إىل    جهودها   مضاعفة  )أ(  
  لسوء التغذية ووضع نظام ملراقبة سوء التغذية وتقييم فعالية االستراتيجيات القائمة؛

نسيق بني املؤسـسات العامـة والـشركات        زيادة االستثمار وتعزيز الت     )ب(  
 الـصحي   الـصرف شرب وخدمات   الاخلاصة واملنظمات االجتماعية لضمان توفري مياه       

  املالئمة للسكان، وخاصة األطفال يف املناطق الريفية؛

متكني مجيع األطفال، وخاصة األطفال الـذين       الرامية إىل   زيادة جهودها     )ج(  
  .الستفادة من الربامج املنفذةامن يعيشون يف املناطق الريفية، 

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
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جدول أعماهلا  رأس  تالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف قد وضعت على             -58
غري أهنا تشعر بالقلق من أن بـرامج الوقايـة          . فريوس نقص املناعة البشرية   اإلصابة ب مسألة  

 عدم وجود خدمات عامة تقدم مـساعدة ورعايـة          لألطفال واملراهقني حمدودة نسبيا ومن    
  .اإليدز وأسرهم/فريوس نقص املناعة البشريةب املتأثرينشاملتني إىل األطفال 

فـريوس  اإلصابة ب أن تتخذ الدولة الطرف تدابري خلفض انتشار        بوتوصي اللجنة     -59
الطـرف  وتوصي الدولة   . نقص املناعة البشرية يف إقليمها، وخاصة فيما يتعلق بالشباب        

  :بصفة خاصة مبا يلي

مواصلة وتعزيز وإعداد سياسات وبرامج لتوفري الرعاية والدعم لألطفال           )أ(  
اإليدز أو املتأثرين به، مبا يف ذلك برامج وسياسات         /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

  تعزيز قدرات األسر واجملتمعات على رعاية هؤالء األطفال؛ل

العـدوى  منـع   مستلزمات   للحصول على عامة الالزمة   تأمني األموال ال    )ب(  
  ، مثل االختبارات السريعة واملواد األخرى؛ةسيأالر

اإليـدز  /بذل جهود التوعية ملنع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية      )ج(  
  وانتشاره؛

 فريوس نقـص     مع نييشاعاملتمكافحة مجيع أشكال التمييز ضد األطفال         )د(  
  يدز؛املناعة البشرية واإل

وضع خدمات عامة لرعاية األطفال املتأثرين بفـريوس نقـص املناعـة              )ه(  
  البشرية واإليدز وأسرهم؛

التماس املساعدة التقنية من عدة جهات من بينها برنامج األمم املتحـدة         )و(  
اإليدز ومنظمة الصحة العاملية واليونيـسيف      /املشترك بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     

  م املتحد اإلمنائي؛وبرنامج األم

بشأن فـريوس   ) 2003 (3 تعليق اللجنة العام رقم      األخذ يف احلسبان    )ز(  
اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص       /نقص املناعة البشرية  

  .اإليدز وحقوق اإلنسان عند إعداد السياسات والربامج اإلمنائية/البشريةاملناعة 

  ) من االتفاقية31 و29 و28املواد ( نشطة الترفيهية والتثقيفيةالتعليم واأل  -7  

   اناملهني التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه    

 باملدارس من أجل    االلتحاقترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة           -60
 التعلـيم املتعلـق     خفض حاالت ترك الدراسة وتقر بالتقدم احملرز، مبا يف ذلك اعتماد قانون           

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء سوء جودة التعليم يف          . 3231/07بالشعوب األصلية رقم    
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الناتج إىل حد ما بسبب ضعف تدريب املعلمـني، ومعـدالت تـرك         والعديد من املدارس،    
الدراسة خالل املرحلة الثانوية، ويعزى ذلك يف بعض األحيان إىل عدم وجود موارد ماليـة               

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات اليت       .  والتكاليف األخرى  الرسوماألسر لسداد   لدى  
تعليم وعدم كفاية التدابري املتخذة للتعبري      احلصول على   يواجهها أطفال الشعوب األصلية يف      

خـالل املراحـل    كما حتيط اللجنة علما بزيادة التعليم       . عن الطابع املتعدد اللغات للسكان    
 باملدارس، على الرغم من أهنا تشعر بالقلق        ق يف السنوات السابقة لاللتحا    ولةطف ال ة من املبكر

إمكانية التحاق أطفال املنـاطق الريفيـة وأطفـال         ضعف  إزاء عم كفاية رياض األطفال و     
وتأسف اللجنة لالفتقار شبه الكامل ملرافق الرعاية والتعلـيم ألصـغر           . الشعوب األصلية هبا  

حتصل اللجنة على معلومات عن التدريب املهين للمـراهقني الـذين           كما مل   .  سنا األطفال
  .خيتارون العمل يف جمال غري أكادميي

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -61

التعليم على مجيع مـستويات التعلـيم       جمانية  توفري متويل كاف لضمان       )أ(  
  أخرى يف مجيع املدارس؛ الرسوم وأي تكاليف إلغاءعن طريق جلميع األطفال، االبتدائي 

وتيسري االنتقـال مـن املـدارس       لالستمرار يف الدراسة    توفري حوافز     )ب(  
  االبتدائية إىل املدارس الثانوية؛

) اإلسـبانية وغريمهـا   -الغوارانية(تعزيز الطابع املتعدد اللغات للسكان        )ج(  
  ؛هلذا الواقعواعتماد منهجيات ومواد تعليمية وفقا 

دريب املعلمني، وخاصة فيما يتعلـق بـالتعليم املتعـدد          حتسني جودة ت    )د(  
  الثقافات وثنائي اللغة؛

  وتوعية اآلبـاء ،للشبابتوفري مرافق كافية للطفولة املبكرة، مبا يف ذلك           )ه(  
  أمهية تنمية الطفولة املبكرة والتعليم املبكر؛ب

أطفال املنـاطق الريفيـة وأطفـال       الرامية إىل حصول     اجلهود   مضاعفة  )و(  
  الطفولة املبكرة؛يف مرحلة تعليم التعليم، وخاصة الالشعوب األصلية على 

توسيع نطاق نظام التدريب املهين وحتسني إمكانية وصول املـراهقني إىل             )ز(  
  . هذه املرافق

-)ب( 37 و؛40 و؛39 و؛38 و؛30 و؛22املواد ( تدابري احلماية اخلاصة  -8  
  ) من االتفاقية36-32 و؛)د(

الحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني حالة الالجـئني يف            يف حني ت    -62
اللجنة كما تأسف   .  تأسف لعدم توفري معلومات كافية عن حالة األطفال الالجئني         االبلد، فإهن 
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 غري املصحوبني طاليب اللجوء، مبـا يف ذلـك          القصرلعدم وضع إجراءات خاصة للتعامل مع       
  .ياجاهتم اخلاصة وحتديد مصاحلهم الفضلىتدابري هتدف إىل تلبية احت

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لضمان حتليل طلبـات اللجـوء               -63
 االحتياجـات   يأخذ يف االعتبار  املقدمة من األطفال مبوجب إجراء لتحديد مركز الالجئ         

جئني وحقوق  وفقا للقانون الدويل املتعلق بالال    وحقوقهم  ألطفال ملتمسي اللجوء    لاخلاصة  
حلقوق السامية   املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة        األخذ يف احلسبان   اإلنسان ومع 

ويف هذا الصدد، تسترعى اللجنة االنتبـاه إىل        . الطفل بشأن حتديد مصاحل الطفل الفضلى     
بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفـصلني عـن         ) 2005 (6تعليقها العام رقم    

  . ارج بلدهم األصلي خذويهم

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للقضاء على عمل األطفال، مثـل               -64
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم     . 2005 عام   ه خالل الذي شرع في  " أبرازو"برنامج  

ل الذين يقومون بأنشطة اقتصادية، يف بعض األحيان وجود إحصاءات موثوقة عن عدد األطفا
 ظـروف عمـل     ومالحظـة يف سن صغري جدا، وإزاء االفتقار إىل وحدة متخصصة لرصد           

  .األطفال

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لرصد ومعاجلة أشـكال              -65
  : عن طريقيةستغاللاالعمل األطفال 

  فال دون السن األدىن من العمل يف مجيع القطاعات؛اختاذ تدابري ملنع األط  )أ(  

تعزيز جهودها من أجل توفري معلومات موثوقة بشأن عـدد األطفـال              )ب(  
  الذين يقومون بأنشطة اقتصادية؛

حتسني آليات الرصد من أجل تعزيز قوانني العمل القائمة ومحاية األطفال             )ج(  
  من االستغالل االقتصادي؛

 التقنية من الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال         التماس املساعدة   )د(  
 واملنظمات غري احلكومية املعنية وشركاء التنمية ،فالتابع ملنظمة العمل الدولية، واليونيسي

  .إلعداد برامج إلعادة تأهيل وإدماج األطفال العاملني

  criadazgoممارسة 

شأن استمرار املمارسة املعروفة باسم     تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء املعلومات الواردة ب         -66
criadazgoوإزاء عدم تعريفها كجرمية مبوجب القانون حىت اآلن  .  

ويف . criadazgoوتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف القضاء على ممارسـة             -67
  :هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
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  هلذه الظاهرة؛إجراء دراسة لتحليل مجيع اآلثار السلبية   )أ(  

  مسألة ذات أولوية؛ك ، كجرمية مبوجب القانونcriadazgoحتديد ممارسة   )ب(  

إعداد سياسات وبرامج للتوعية بشأن اآلثار السلبية هلذه الظاهرة على            )ج(  
  .األطفال

  أطفال الشوارع

ية الرامية إىل معاجلة حالة أطفال الشوارع ولكنها تـشعر          ستراتيجترحب اللجنة باال    -68
عدد األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع، والذين يتعرضـون           ارتفاع  بالقلق إزاء   

  .الشرطةوقسوة بصورة دائمة للعنف واالستغالل اجلنسي والتمييز 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -69

مواصلة معاجلة قضية أطفال الشوارع بالتعاون مع األطفال أنفسهم، مثل     )أ(  
طة عمل وطنية ميكن أن تشتمل على تـدابري وقائيـة واسـتجابات وبـرامج               صياغة خ 

  وخدمات تتصل جبهود القضاء على الفقر املدقع؛

ة ألطفـال   الئماملساعدة والتغذية واإليواء    املماية و سبل احل ضمان توفري     )ب(  
  ، فضال عن الرعاية الصحية والفرص التعليمية من أجل دعم منوهم الكامل؛الشوارع

احترام حق أطفال الشوارع يف االستماع إليهم عند إعـداد الـربامج              )ج(  
  . والتدابري املصممة حلمايتهم ومساعدهتم

  نااالستغالل واإليذاء اجلنسي    

حتيط اللجنة علما باخلطة الوطنية ملنع االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال والقضاء             -70
 تشعر بـالقلق    غري أن اللجنة  . ة هذه الظاهرة  طرف ملكافح هود اليت تبذهلا الدولة ال    باجلعليه و 

بالقلق إزاء عـدم    اللجنة  كما تشعر   . إزاء عدم تنفيذ اخلطة نتيجة االفتقار إىل التمويل العام        
وجود معلومات بشأن االستغالل واإليذاء اجلنسيني للبنني والبنات وعدم حماكمة مـرتكيب            

  .اجلرائم اجلنسية ضد األطفال

  :ولة الطرف مبا يليوتوصي اللجنة الد  -71

 لتنفيذ اخلطة الوطنية ملنع االستغالل      املطلوبةتوفري املوارد البشرية واملالية       )أ(  
  اجلنسي التجاري لألطفال والقضاء عليه؛

تعـافيهم  لتنفيذ سياسات وبرامج مالئمة ملنع وقوع األطفال ضـحايا و           )ب(  
الـدورات األوىل    الواردة من     الوثائق نتائج األخذ يف احلسبان  وإدماجهم االجتماعي، مع    

يف والثانية والثالثة للمؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتاريـة            
  ، على التوايل؛2008 و2001و 1996أعوام 
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تدريب موظفي إنفاذ القوانني واألخـصائيني االجتمـاعيني والقـضاة            )ج(  
ها والتحقيق فيهـا بطريقـة تراعـي         كيفية تلقي الشكاوى ورصد    علىواملدعني العامني   

  األطفال وحتترم السرية؛

إيالء األولوية للمساعدة على التعايف وضمان تقدمي تعلـيم وتـدريب،             )د(  
  . إىل الضحاياومشورةفضال عن مساعدة نفسية 

  البيع واالجتار    

ر ا الدولة الطـرف ملكافحـة االجتـا       هتتالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اعتمد        -72
للنـساء  واملقصد   ال تزال من بلدان املصدر       يغري أهنا تشعر بالقلق من أن باراغوا      . األطفالب

  .ريسواألطفال ضحايا االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل الق

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -73

  املستويني  على اختاذ مجيع التدابري لضمان محاية األطفال من االجتار والبيع          )أ(  
  الدويل والداخلي؛

تعزيز اجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية للبيع واالجتار، مبـا يف              )ب(  
  ذلك التمييز القائم على اجلنس والفقر وعدم إمكانية احلصول على تعليم وتدريب مهين؛

لـتاليف  التحقيق يف مجيع حاالت االجتار باألطفال وحماكمة مرتكبيهـا            )ج(  
  ت من العقاب؛اإلفال

توفري مساعدة اجتماعية ونفسية شاملة لألطفال ضحايا البيع واالجتار من   )د(  
  أجل تعافيهم وإدماجهم اجتماعيا؛

  إنشاء نظام جلمع البيانات وتصنيفها بشان بيع األطفال واالجتار هبم؛  )ه(  

  .اراآلباء واألطفال مبخاطر البيع واالجتإلعالم االضطالع بأنشطة توعية   )و(  

  خط املساعدة     

ألطفال ل األمانة الوطنية يف كربنامج فرعي Fono Ayudaترحب اللجنة بإدراج خدمة   -74
غري أهنا تشعر بالقلق من أن خط مساعدة الطفل ليس جمانيا يف حالـة اهلواتـف                . والشباب
ـ   . ألطفالغري متاح جلميع ا   املتنقلة و  صعوبات وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال

اليت تواجهها هذه اخلدمة فيما يتعلق بتحويل املكاملات من الضحايا إىل أمانـات البلـديات               
املعنية حبقوق الطفولة واملراهقة نتيجة عدم التنسيق بني خمتلف املؤسسات، فضال عن عـدم              

  .عدد املكاملات الواردةارتفاع وجود نظام فعال للمتابعة نتيجة 

  :لطرف على ما يليوحتث اللجنة الدولة ا  -75
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ختصيص املوارد املالئمة خلط مساعدة األطفال لضمان أن يكون جمانيـا             )أ(  
  من مجيع أنواع اهلواتف، مبا فيها اهلواتف املتنقلة؛

  التوعية بني األطفال بشأن خط مساعدة الطفل؛  )ب(  

 خلـط   األجـل ختصيص املوارد املالية املالئمة لدعم األنـشطة طويلـة            )ج(  
   مبا يف ذلك من أجل التدريب وبناء القدرات لتحقيق معايري اجلودة العاملية؛،املساعدة

بذل جهود من أجل تعزيز وضمان تنسيق أفضل بني خمتلف املؤسسات             )د(  
  املعنية؛

  .وضع نظام فعال لرصد ومتابعة املكاملات الواردة  )ه(  

   قضاء األحداثإدارة شؤون    

 الدولة الطرف لتحسني نظام قضاء األحداث مثل        ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا      -76
لقضاء املتخصص للنظر يف القـضايا املتعلقـة        املنشئ لنظام ا  ،  1680/2001القانون رقم   

 تشعر بالقلق إزاء عدم تقدمي الدولة الطـرف        اللجنة غري أن .  القانون اخلارجني علي باألطفال  
 القضاة واحملاميني العاميني املتخصصني      مثل ،معلومات عن املهنيني العاملني يف النظام القضائي      

الذين تتراوح  ي لألطفال   تحفظن األطفال وإزاء االستخدام الواسع النطاق للحجز ال       ؤويف ش 
 سنة، فضال عن الظروف السيئة اليت يقضي فيها املراهقـون مـدة             18 و 15بني  أعمارهم  
ياسة فعالـة لتنفيـذ      تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود س       ،وباإلضافة إىل ذلك  . عقوبتهم

  . القانوناخلارجني علىالتدابري االجتماعية والتعليمية املوجهة حنو األطفال 

ضمان تنفيذ معايري قضاء األحـداث تنفيـذا        وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -77
قواعد األمم املتحدة   فضال عن   ،   االتفاقية  من 40 و 39 و )ب (37املواد  كامال، وخاصة   

ومبادئ األمـم املتحـدة     ) نييجقواعد ب (إلدارة شؤون قضاء األحداث     النموذجية الدنيا   
 وقواعد األمم املتحدة حلماية     )مبادئ الرياض التوجيهية  (ألحداث  التوجيهية ملنع جنوح ا   

وحتث اللجنة الدولة الطـرف، بـصفة       . )قواعد هافانا ( من حريتهم    احملرومنياألحداث  
بـشأن قـضاء    ) 2007( 10ة العام رقم    تعليق اللجن خاصة، على أن تأخذ يف احلسبان       

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليكما . األحداث

  بذل جهود لتنفيذ السياسة املتعلقة بقضاء األحداث؛  )أ(  

قضاة متخصصني يف شؤون األطفال يف مجيع املنـاطق وضـمان           تعيني    )ب(  
  حصول مجيع القضاة املتخصصني على تعليم وتدريب مالئمني؛

أصحاب املصلحة املعنيني بنظام قضاء األحداث على      مجيع   تدريب   ضمان  )ج(  
  تنفيذ القضاء على حنو فعال، مبن فيهم ضباط الشرطة واملدعون العامون؛
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 بدائل للحرمان من احلرية مثل الوضع حتت املراقبـة أو تعليـق             إعداد  )د(  
  ؛األحكام، حيثما أمكن

كآخر إجراء يلجـأ إليـه      ضمان عدم استخدام احلرمان من احلرية إال          )ه(  
 واستعراضه دوريا وفصل األطفال عن البالغني خالل فترة احلرمان          ،وألقصر مدة مالئمة  

  من احلرية؛

التماس املساعدة التقنية وأشكال التعاون األخرى من اللجنة املـشتركة            )و(  
 بني الوكاالت املعنية بقضاء األحداث، اليت تشتمل على مكتب األمم املتحـدة املعـين             

باملخدرات واجلرمية ومكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف          
  .واملنظمات غري احلكومية

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    

، من خالل أحكام ولوائح قانونية      تضمنتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن         -78
ضحايا اإليذاء، والعنف   رائم، مثل   أو الشهود على اجل   /الضحايا و ميع األطفال   جلمناسبة،  

أو الشهود على مثـل     /املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار و      
احلماية اليت تنص عليهـا     إىل العدالة وأن توفر هلم        إمكانية الوصول الفعال   هذه اجلرائم، 

العدالة يف األمور املتعلقة    مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن      متاما  االتفاقية، وأن تراعي    
   .باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

  أطفال الشعوب األصلية    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم متتع أطفال الشعوب األصلية حبقوقهم إال على نطـاق                -79
حمدود، وخاصة إمكانية حصوهلم احملدودة على خدمات التعليم والصحة، ومعـدل سـوء             

وتشعر .  أثناء الوالدة  هاتواألماملواليد   ومعدالت الوفيات بني     تناسب وغري امل  التغذية املرتفع 
 الشعوب أطفال   من بني األطفال العاملني   االرتفاع الكبري جدا يف عدد      بقلق بالغ إزاء    اللجنة  
  .األصلية

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة حلمايـة حقـوق               -80
 ألصلية ضد التمييز وضمان متتعهم حبقوقهم املنصوص عليها يف القانون         أطفال الشعوب ا  

  الدولة الطـرف إىل تعليـق      انتباهويف هذا الصدد، توجه اللجنة      . ويف االتفاقية الداخلي  
  .  بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية11قم اللجنة العام ر

  نسان التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإل  -9  

توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكول االختيـاري امللحـق              -81
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية حلماية          
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كما تشجع الدولة الطرف على تقدمي تقريريهـا        . مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
وتوكوليني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشـتراك         األوليني مبوجب الرب  

األطفال يف الرتاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
سـبتمرب  / وأيلـول  2004أكتـوبر   /املواد اإلباحية، املستحق تقدميهما يف تشرين األول      

   . على التوايل، بأسرع ما يف اإلمكان2005

 املتابعة والنشر  -10  

  املتابعة    

الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هـذه         بأن تتخذ   توصي اللجنة     -82
والـوزارات املعنيـة    احملكمة العليا والربملان    التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل       

  . بشأهناللنظر فيها بشكل مناسب واختاذ إجراءات إضافيةاحمللية والسلطات 

  النشر    

الثالث والـردود   الدوري  توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقرير           -83
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنـة،      ) املالحظات اخلتامية ( اليت قدمتها والتوصيات     طيةاخل

من ) ومنظمات اجملتمع املدين  وخاصة األطفال والشباب    (على نطاق واسع للجمهور عامة      
  .ارة النقاش وزيادة الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدهاإثأجل 

  التقرير القادم  -  11  

والـسادس  اخلامس  الرابع و  ة الدوري تقاريرهاتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي         -84
 120وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقريـر         . 2017أكتوبر  /حبلول تشرين األول  
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