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  جلنة حقوق الطفل 
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول١٣

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

  إسبانيا: تاميةاخلالحظات امل    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع إلسـبانيا                  -١
)CRC/C/ESP/CO/3-4 (   ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ١٥ املعقودتني يف    ١٥٥٠ و ١٥٤٨يف جلستيها ،

، املالحظـات   ٢٠١٠توبر  أك/تشرين األول  ١ املعقودة يف    ١٥٨٣واعتمدت اللجنة يف جلستها     
  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث        -٢

على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة      ) CRC/C/ESP/Q/3-4/Add.1(والرابع وبالردود اخلطية    
وتعرب اللجنـة عـن   . ال يف الدولة الطرفوهو ما أتاح التوصل إىل فهم أفضل حلالة األطف      

  .تقديرها حلضور وفد ميثل عدة قطاعات وللحوار الصريح واملفتوح الذي دار مع هذا الوفد
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا بـاالقتران              -٣
 يف إطـار    ٢٠٠٧أكتوبر  /ولتشرين األ  ١٧اللجنة يف   املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا      مع

النظر يف التقرير األويل للدولة الطرف عن تطبيق الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال             
 وتقريرها  ،)CRC/C/OPSC/ESP/CO/1(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

الرتاعـات املـسلحة     االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف        األويل عن تطبيق الربوتوكول   
)CRC/C/OPAC/ESP/CO/1.(  
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وتأسف اللجنة ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن أي معلومات حمّدثة عن تنفيـذ                -٤
الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد              

وتـذكّر  . الرتاعات املـسلحة  اإلباحية، والربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف        
 مـن   ٨ مـن املـادة      ٢ والفقـرة    ١٢ من املادة    ٢الدولة الطرف بأنه وفقاً للفقرة      اللجنة  

بعد تقدمي تقريرها األويل الشامل،  ،الربوتوكولني االختياريني املعنيني، فإن على الدولة الطرف  
 االتفاقية أي معلومـات      من ٤٤أن ُتدرج يف التقارير اليت ستقدمها إىل اللجنة مبوجب املادة           

  .إضافية تتعلق بتنفيذ هذين الربوتوكولني

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
تالحظ اللجنة بتقدير التطورات اإلجيابية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك علـى               -٥

  :وجه التحديد اعتماد ما يلي
  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٦(تراتيجية الوطنية األوىل لألطفال واملراهقني اخلطة االس  )أ(  
خطة العمل الوطنية الثانية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال            )ب(  

  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٦(واملراهقني 
  ؛)٢٠١٠-٢٠٠٧(اخلطة االستراتيجية املتعلقة باملواطنة واإلدماج   )ج(  
املعّدل للقـانون   يونيه  /حزيران ٢٢ الصادر يف    ٥/٢٠١٠القانون األساسي     )د(  
 الذي ينص على توسيع نطاق جرمية استغالل األطفال يف املواد اإلباحية وُيعّرف جرمية اجلنائي

  التحرش اجلنسي باستخدام شبكة اإلنترنت؛
املتعلق بالتدابري  سبتمرب  /أيلول ٢٩ الصادر يف    ١١/٢٠٠٣القانون األساسي     )ه(  

امة والعنف املرتيل وإدماج األجانب اجتماعياً الذي ُيعّرف جرمية         اخلاصة املتصلة بالسالمة الع   
 الذي ينص علـى     ٣/٢٠٠٥تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، إضافة إىل القانون األساسي         

  .املالحقة القضائية خارج الوالية اإلقليمية ألسباب تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
 ا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهل     وترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية      -٦

، واتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة    )٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول (االختياري  
، واتفاقية جملس أوروبا بشأن محايـة األطفـال مـن           )٢٠٠٩أبريل  /نيسان(االجتار بالبشر   

  ).٢٠١٠أغسطس /آب(االستغالل واإليذاء اجلنسيني 
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  لق الرئيسية والتوصياتدواعي الق  -جيم   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦الفقرة  و٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات السابقة للجنة    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لتنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة                -٧

 تالحظ أن بعض التوصيات ، لكنها)CRC/C/15/Add. 185(على تقريرها الدوري الثاين  للجنة
وتشري اللجنة إىل أن هـذه الـشواغل        . الواردة يف تلك املالحظات مل ُتعاجل بالشكل الكايف       

  .والتوصيات قد أُعيد تأكيدها يف هذه الوثيقة
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملعاجلة التوصـيات          -٨

نفذ بعد تنفيذاً   التقرير الدوري الثاين اليت مل ت     ملقدمة بشأن   ة يف املالحظات اخلتامية ا    الوارد
 ، ومجع البيانات  ، املتصلة على وجه اخلصوص بالتنسيق     كافياً، من ضمنها تلك التوصيات    

 واألطفال احملـرومني    ، واألطفال األجانب غري املصحوبني    ، واألطفال املهاجرين  ،والتمييز
 الدولـة الطـرف إىل تعليقهـا العـام     انتباه تلفت اللجنة السياقويف هذا . من حريتهم 

  .بشأن تدابري التنفيذ العامة التفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٤(٥ رقم

  تشريع    
ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملواءمة تشريعها مع مبادئ االتفاقية              -٩

متعة بـاحلكم الـذايت     وأحكامها، لكنها تالحظ أن القوانني واألنظمة املطبقة يف األقاليم املت         
ختتلف عن االتفاقية وال تتسق دوماً معها يف جماالت هامة، مثل محاية األطفـال املعرضـني                

  .املهملني أو املودعني لدى أسر حاضنة أو معاملة األطفال األجانب غري املصحوبني للخطر أو
ـ    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية           -١٠ ون لـضمان أن تك

 اإلدارية يف مجيع األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت متفقة بالكامل مـع            التشريعات واألنظمة 
  .والربوتوكولني االختياريني مبادئ االتفاقيةأحكام و

  التنسيق    
ترحب اللجنة بالتدابري واإلجراءات اليت اختذهتا خمتلف األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت             -١١

وحتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولـة الطـرف          . ايتهالتعزيز حقوق الطفل ومح   
يتعلق بآليات التعاون والتضامن القائمة بني احلكومة املركزية واألقاليم املتمتعة بـاحلكم             فيما

الذايت، مبا يف ذلك املؤمتر القطاعي للشؤون االجتماعية، واللجنة املشتركة بني األقاليم املتمتعة             
 العامني للطفولة، واملرصد املعين باألطفال، لكنها ُتعرب عن قلقهـا           للمديرينايت  باحلكم الذ 

  .إزاء عدم وجود آلية وطنية للتنسيق بشأن حقوق الطفل
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتعزيز نظام تنسيق فعال ومناسب             -١٢
يت لتنفيذ سياسات ترمي إىل تعزيز      بني األقاليم املتمتعة باحلكم الذا    وداخل اإلدارة املركزية    

  .الطفل ومحايته على النحو الذي أوصت به سابقاً

  خطة العمل الوطنية لألطفال    
تقّر اللجنة بالتقدم احملَرز املتمثل يف اخلطة االستراتيجية الوطنية لألطفال واملراهقني،             -١٣

ات واملنظمـات   وتعرب عن تقديرها لعملية إعدادها اليت متت مبشاركة واسـعة للمؤسـس           
 قد أظهـر    ٢٠٠٨بيد أن اللجنة تالحظ أن التقييم اجلزئي الذي أُجري يف عام            . االجتماعية

بعض أوجه الضعف على املستويني اهليكلي واملنهجي، مبا يف ذلك نقص املوارد االقتـصادية              
عيد هنائية  اإلضافية املخصصة حتديداً لتنفيذ التدابري املقترحة، واالفتقار إىل أهداف حمددة وموا          

  .فيما يتعلق باألهداف والتدابري
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفل إدراج املوارد البشرية واملادية الـضرورية يف             -١٤

اخلطط االستراتيجية الوطنية لألطفال واملراهقني اليت ستعد الحقاً من أجل تعزيز التنفيـذ       
تيجية لألهـداف والتـدابري،     الفعال هلذه اخلطط، مبا يف ذلك عملية اختيار أكثر اسـترا          

، وحتسني عمليـات مـشاركة األطفـال    ، ومؤشرات التأثري احملددة املدة الغاياتوحتديد  
  .واجملتمع املدين يف إعداد اخلطة ورصدها وتقييمها

  ختصيص املوارد    
 يف اعتمادات امليزانية املرصـودة      ٢٠٠٨ترحب اللجنة باالجتاه التصاعدي حىت عام         -١٥

 االجتماعي، مبا يف ذلك السياسات والربامج اليت تتناول حقـوق األطفـال             ألنشطة القطاع 
بيد أن اللجنة تالحظ أنه ال تزال هناك صعوبات يف حتديد االحتياجات اخلاصـة              . واملراهقني

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود بنـود خاصـة          . لألطفال املرصودة يف امليزانية الوطنية    
يات اليت وضعتها الدولة للتصدي لألزمة الراهنة اليت تؤثر تـأثرياً           باألطفال يف اخلطط وامليزان   

 يف املائة وتبلغ نـسبة األطفـال        ٢٠بالغاً على الدولة الطرف حيث يبلغ معدل البطالة زهاء          
وإضافة إىل ذلك تواصل اللجنـة      .  يف املائة  ٢٥الذين يعيشون يف الفقر أو حتت هتديد الفقر         

جود معلومات بشأن اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال اليت اإلعراب عن قلقها إزاء عدم و     
  . ترصدها األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت

حتث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة عقب يوم   -١٦
 مسؤولية - بشأن املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل ٢٠٠٧مناقشتها العامة يف عام   

  :وعلى ما يلي) CRC/C/46/3انظر (ل الدو
 هنج قائم على حقوق الطفل يف إعداد ميزانية الدولة وميزانيـات            اتباع  )أ(  

نظام لتعقب مـسار املـوارد املخصـصة    األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت عن طريق تطبيق  
. طفاللألطفال واستخدامها يف كل امليزانية مما يربز بوضوح عمليات االستثمار لصاحل األ           



CRC/C/ESP/CO/3-4 

5 GE.10-46324 

 ميزانيات تتعلق باألطفال حتدد مبالغ ونسب اإلنفـاق املخـصص           وتوصي اللجنة بوضع  
لألطفال على املستويات الوطين ومستوى احلكم الذايت واحمللي من أجل تقييم مضاعفات            

  .هذا اإلنفاق وآثاره على األطفال
ثر ضمان محاية بنود امليزانية ذات األولوية املخصصة لألطفال من التـأ            )ب(  

العامة، وعلى وجه التحديد محاية بنود بالتغيريات يف مستويات املوارد يف أولويات امليزانية    
امليزانية اليت تشري إىل التدابري االجتماعية اإلجيابية املتَّخذة لصاحل األطفال الذين حيتاجون            

  . حىت يف أوقات األزماتإليها

  مجع البيانات    
صد املعين باألطفال يف جماالت البحث وحتليـل البيانـات       تقّر اللجنة بأمهية دور املر      -١٧

مجع البيانات الذي ال يغطي مجيع جمـاالت        ومجعها، لكنها تشعر بالقلق إزاء النهج اجملّزأ يف         
  . بشكل متساو على املستويني الوطين واإلقليمياالتفاقية وال ينفَّذ

 اللجنـة الدولـة     ، توصـي  (CRC/C/15/Add.185)متشياً مع التوصيات السابقة       -١٨
الطرف بتعزيز آليتها اليت تتيح القيام بصورة منهجية جبمع وحتليل بيانات مصنفة، يف مجلة              
أمور حسب العمر ونوع اجلنس واخللفية اإلثنية فيما يتعلق جبميع األشخاص دون سـن              

 عاماً ويف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية مع التركيز، بصفة خاصة على الغجـر               ١٨
لروما واملهاجرين واألطفال األجانب غري املصحوبني وأطفال األسر املعيـشية احملرومـة            ا

  .اقتصادياً واجتماعياً

  النشر والتوعية    
تالحظ اللجنة بتقدير اجلهود املبذولة لتثقيف اجلمهور وإعالمه بشأن حقوق الطفل             -١٩

 ٣ الصادر يف ٢/٢٠٠٦ساسي وترحب اللجنة بالتقدم احملَرز من خالل القانون األ. يف إسبانيا 
املتعلق بالتعليم الذي ُيدرج حمتوى حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية يف املرحلتني            مايو  /أيار

  ". التربية من أجل املواطَنة"االبتدائية والثانوية حتت عنوان 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة بذل جهودها لضمان نشر املعرفة جبميـع              -٢٠

تفاقية على نطاق واسع وفهمها وقبوهلا يف أوساط البالغني واألطفال على حـد             أحكام اال 
ويف هذا اخلصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيفية منهجية            . سواء

بشأن مبادئ وأحكام االتفاقية لعامة اجلمهور واألطفال واألسر واملهنيني العـاملني مـع             
امون، واملوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، واملعلمـون،       األطفال، مبن فيهم القضاة، واحمل    
  . واألخصائيون االجتماعيون،والعاملون يف جمال الرعاية الصحية
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  التعاون الدويل    
. ترحب اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف للمسامهة يف التعاون الدويل           -٢١

كأولوية متعددة القطاعات يف اخلطة الرئيـسية       وتالحظ اللجنة بتقدير إدراج مسألة األطفال       
وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للمسامهات املتزايدة للدولة        . ٢٠١٢-٢٠٠٩للتعاون للفترة   

  .الطرف يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار، إن أمكـن، يف زيـادة مـستوى                -٢٢

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على توجيه اهتمام خـاص، يف إطـار          كما  . التعاون الدويل 
تعاوهنا الثنائي مع بلدان أخرى، إىل الربوتوكولني االختياريني واملالحظات اخلتامية للجنة           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مراعاة التوصيات الـيت         . وتوصياهتا بشأن هذه البلدان   
املـوارد املخصـصة   "بـشأن  م مناقشتها العامة  عقب يو ٢٠٠٧اعتمدهتا اللجنة يف عام     
  ". مسؤولية الدول- إلعمال حقوق الطفل

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  
بيد أهنا تكـرر مـا      .  عاماً ١٨ يف الدولة الطرف هو      سن الزواج تالحظ اللجنة أن      -٢٣

تثنائية، بالزواج منذ   يف ظل ظروف اس    تشعر به من قلق بالنظر إىل أن القاضي ميكنه أن يأذن،          
  ).CRC/C/15/Add.185انظر ( عاماً ١٤سن 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا هبدف رفع احلـد األدىن لـسن               -٢٤

 عاماً يف احلالة اليت يأذن فيها القاضي بذلك يف ظل ظـروف اسـتثنائية،               ١٦الزواج إىل   
  .ستثنائيةوبتحديد حكم صريح ينص على جواز ذلك يف الظروف اال

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز     
ترحب اللجنة جبميع اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة التمييز على أراضيها،              -٢٥
 ،العمـال املهـاجرين  أطفـال   التمييز ضد األطفال املنحدرين من الغجر الروما، و   سيما الو

وترحب اللجنة بوجه خـاص     .  واألطفال ذوي اإلعاقة   ،ب غري املصحوبني  واألطفال األجان 
 الرامية إىل ضمان    ٢٠١٠-٢٠٠٧باملوافقة على اخلطة االستراتيجية للمواطَنة واإلدماج لعام        

. حصول مجيع الطالب املهاجرين على التعليم اإللزامي وتيسري إدماجهم يف نظـام التعلـيم             
لق إزاء العقبات اليت يواجهها أطفال األجانب الذين هـم يف       تزال تشعر بالق   أن اللجنة ال   بيد

  .أوضاع غري نظامية يف جمال خدمات التعليم والصحة
 رصد حالة األطفال من الفئات املشار إليها        مبواصلةتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٦

 إعـداد الرغم من اإلطار القانوين القائم، وب     أعاله الذين ال يزالون يتعرضون للتمييز على        
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نتائج هذا الرصد تتضمن إجراءات حمددة وموجهة توجيهاً        على أساس   استراتيجية شاملة   
  .جيداً للقضاء على مجيع أشكال التمييز

  مصاحل الطفل الفضلى     
ترحب اللجنة بإدراج مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف التشريع إضافة إىل احتجاج القضاة               -٢٧

بيد أن اللجنة ال تزال تـشعر       . أ يف القرارات اليت تؤثر على األطفال      وأعضاء النيابة العامة هبذا املبد    
بالقلق إزاء عدم وجود عملية موحدة تتيح حتديد ما الذي ميثل مصاحل الطفل الفضلى فضالً عـن                 

 يف سـيما  الاستمرار الفوارق بني األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت يف فهم هذا املبـدأ وتطبيقـه، و      
  .لق باألطفال األجانب غري املصحوبني واإلعادة إىل الوطن والتبيناحلاالت اليت تتع

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٢٨
اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان أن يكون مبدأ مصاحل الطفل الفضلى             )أ(  

 هو املبدأ الذي تسترشد به مجيع اإلجراءات والقرارات على مستوى احلكومة املركزيـة            
ومستوى األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت فيما يتعلق باألحكام القانونية فضالً عن القرارات            

  القضائية واإلدارية اليت تؤثر على األطفال؛
تقييم تأثري اإلجراءات والقرارات احلكومية على مصاحل الطفل الفضلى           )ب(  

 التوجيهات يف هـذا     من أجل مواصلة تعزيز فهم ما الذي ميثل املصلحة الفضلى وحتسني          
مبن فيهم القضاة واملوظفـون العموميـون       (الشأن وإتاحة التدريب جلميع صانعي القرار       

  ).وغريهمواهليئات التشريعية 

  احترام آراء الطفل    
ترحب اللجنة باالعتراف يف تشريع الدولة الطرف حبق الطفـل يف االسـتماع إليـه                 -٢٩

ا تشعر بالقلق ألنه يف بعض احلاالت ال يزال اللجوء          لكنه. وحبقوق الطفل األخرى يف املشاركة    
إىل حماكم عليا ضرورياً للحصول على االعتراف حبق الطفل يف املثول أمام احملكمـة بـصورة                

  . يف اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت متس الطفلسيما المستقلة عن أوصيائه القانونيني، و
 ١٢إىل تنفيذ املادة    ز جهودها الرامية    يتعز و صي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة    تو  -٣٠

الواجب آلراء الطفل يف أي سن      من االتفاقية تنفيذاً كامالً والتشجيع على إيالء االعتبار         
 اإلدارية والقضائية، مبا يف ذلك جلسات حضانة الطفل وقضايا اهلجرة ويف            يف اإلجراءات 
ري املمارسة  اركة األطفال وتيس  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مش      . اجملتمع ككل 

الفعالة هلذا احلق وضمان إيالء االعتبار الواجب آلرائهم يف مجيع املسائل املتعلقة هبـم يف               
األسرة أو املدرسة أو أماكن أخرى ويف اجملتمع احمللي، وصياغة السياسات الوطنية فضالً             

دولة الطرف مبراعـاة  وتوصي اللجنة ال . عن تنفيذ اخلطط والربامج والسياسات وتقييمها     
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املعتمد ) CRC/C/CG/12( املتعلق حبق الطفل يف االستماع إليه        ١٢تعليق اللجنة العام رقم     
  .٢٠٠٩يف عام 

  ) من االتفاقية)أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧ املواد(احلقوق واحلريات املدنية   -٤  

  احلصول على املعلومات املناسبة    
تعلـق باالتـصاالت الـسمعية والبـصرية        ترحب اللجنة باعتماد القانون العام امل       -٣١

 البـدين ، الذي يفرض قيوداً على حمتويات قد تّضر بنمـاء األطفـال             )٢٠١٠مارس  /آذار(
وتالحظ اللجنة بتقدير أيضاً توقيع حمطات البث التلفزيوين العامـة          . العقلي أو األخالقي   أو

مبحتـوى التلفزيـون     على مدونة سلوك ذاتية التنظيم تتعلق        ٢٠٠٥مارس  /واخلاصة يف آذار  
، )Código de Autorregulación sobre los Contenidos Televisions e Infancia(واألطفـال  

وعلى الرغم من مجيـع     . وهو قانون ينص على بعض معايري تعزيز محاية املشاهدين األحداث         
 اصـة اجلهود املبذولة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها ألن حمطات البث التلفزيوين العامـة واخل             

تقدم برامج كافية مناسبة لألطفال يف األوقات األساسية اليت يـشاهد فيهـا األطفـال                ال
  .التلفزيون بل تبث حمتويات تؤثر يف بعض األحيان سلباً على مناء األطفال

وتقّر اللجنة بأن سهولة حصول األطفال على التكنولوجيات اجلديدة له نتائج إجيابية              -٣٢
ن األطفال قد جيدون أنفسهم يف حاالت خاصة مـن الـضعف إذا مل              وسلبية يف آن معاً وبأ    

  .تتيسر هلم وملن يرعاهم األدوات الالزمة ملنع إيذائهم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٣٣

مواصلة جهودها لتعزيز وجود وسائط إعالم من نوعية جيدة تـسهم يف        )أ(  
  توعية األطفال بالتكنولوجيات الرقمية؛

ضمان اختاذ حمطة البث التلفزيوين العامة للمبـادرات وتقلـد الـدور              )ب(  
القيادي يف توفري برامج مسؤولة يف األوقات األساسية اليت يشاهد فيها األطفال التلفزيون          
وإيالء األولوية لنماء الطفل ال للربح االقتصادي، مبا يف ذلك مشاركة األطفال يف وضع              

  ضمون هذه الربامج وتصميمها؛برامج لألطفال ويف حتديد م
تشجيع الشركات اليت تعمل يف قطاع اإلنترنت على اعتماد مـدونات             )ج(  

  سلوك مناسبة؛
تشجيع التدريب يف جمال االطالع السريع املأمون على شبكة اإلنترنت            )د(  

  .لألطفال والبالغني

  العقوبة البدنية    
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ون املدين املتعلقة بالعقوبـة البدنيـة        من القان  ١٥٤ترحب اللجنة بشدة بتعديل املادة        -٣٤
، الذي حيذف حكماً ينص على      )CRC/C/15/Add.185(يتمشى مع التوصيات السابقة للجنة       مبا

جواز تأديب اآلباء ألطفاهلم بصورة معقولة ومعتدلة ويستعيض عنه حبكم آخر ينص علـى أن               
م وباحترام سالمتهم اجلسدية    السلطة األبوية متارس دوماً ملصلحة األطفال مبا يتفق مع شخصيته         

التأديـب ال   "وترحب اللجنة أيضاً باجلهود املبذولة عن طريق محالت التوعية، مثل           . والنفسية
 لتعزيز األشكال اإلجيابية واخلالية من العنف للتأديـب،  )"Corregir no es pegar"( يعين الضرب

  .  يف املرتلسيما القبولة اجتماعياً، ولكنها تعرب جمدداً عن قلقها ألن العقوبة البدنية ال تزال م
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها عن طريق محالت إذكاء الـوعي              -٣٥

وبرامج تثقيف اآلباء لضمان اللجوء إىل األشكال اإلجيابية واخلالية من العنف للتأديـب             
 مـن   ٢قـرة    الف سـيما  اليتسق مع الكرامة اإلنسانية للطفل ويتفق مع االتفاقيـة و          مبا

املتعلق حبق الطفل يف احلماية     ) ٢٠٠٦(٨ مع املراعاة الواجبة للتعليق العام رقم        ٢٨ املادة
  .من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال     
دولة الطرف ملتابعة التوصيات الواردة يف      تالحظ اللجنة بتقدير التدابري اليت اختذهتا ال        -٣٦

وترحب اللجنة باخلطة االستراتيجية الوطنية     . دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      
 اليت تتضمن أهدافاً وتدابري ملكافحة العنف       ٢٠٠٩-٢٠٠٦األوىل لألطفال واملراهقني للفترة     

  .ضد األطفال
يع التدابري الضرورية لتنفيـذ توصـيات       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مج       -٣٧

وعلى وجه التحديد، توصي    ). A/61/299(دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال        
اللجنة الدولة الطرف بتوجيه اهتمام خاص إىل التوصيات املتعلقة بإيالء األولوية للوقايـة     

اج االجتماعي وضمان   وتعزيز قيم الالعنف وإذكاء الوعي وتوفري خدمات للتعايف واإلدم        
  .مشاركة األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإقرار قانون شامل يتعلق بالعنف ضد األطفال              -٣٨
ضمان التعـويض عـن انتـهاك       مماثل للقانون املتعلق بالعنف اجلنساين واملرتيل يرمي إىل         

  . تعة باحلكم الذايت األدىن لالهتمام يف خمتلف األقاليم املتمحقوقهم وتطبيق معايري احلد

 ٢١-١٩و ١١-٩و )٢ و ١الفقرتـان    (١٨ و ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٥  
  )  من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة ( ٢٧ و٢٥و

  البيئة األسرية     
ترحب اللجنة بإتاحة جمموعة واسعة من اخلدمات االجتماعية لألسر، لكنها تعرب             -٣٩

ثرية ال تزال تفتقر إىل املساعدة املناسبة يف االضطالع مبسؤولياهتا          عن قلقها ألن هناك أسراً ك     
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 األسر اليت تواجه أزمات بسبب الفقر أو انعدام سكن الئق           سيما اليف جمال تربية األطفال، و    
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة األطفال يف األسر اليت تعاين من األزمة              . أو االنفصال 

 األسر اليت تنحدر من أصل سيما ال اليت حتتاج إىل تدابري اجتماعية إجيابية، واالقتصادية الراهنة
  .الوحيدة الوالدأجنيب واألسر 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقـدمي املـساعدة املناسـبة إىل               -٤٠
 سيما الالوالدين واألوصياء القانونيني يف االضطالع مبسؤولياهتم يف جمال تربية األطفال، و       

وتوصي . إىل تلك األسر اليت متر بأزمات بسبب الفقر أو انعدام سكن الئق أو االنفصال             
اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تلبية احتياجات مجيع األطفال واختاذ مجيـع التـدابري     

وتوصـي اللجنـة    . الضرورية اليت تكفل عدم عيش أي فئة من األطفال حتت خط الفقر           
بتعزيز نظام استحقاقات األسرة وعالوات الطفـل لـدعم اآلبـاء           الدولة الطرف أيضاً    

الكـثرية  األسـر   أو  /الوحيدة الوالد و  واألطفال بوجه عام وتقدمي دعم إضايف إىل األسر         
  .عن العملالعاطلني باء اآلأو /األطفال و

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
ية لألطفال واملراهقني تويل أولوية لرعاية      ترحب اللجنة بكون اخلطة االستراتيجية الوطن       -٤١

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة األطفال الذين يعانون مـن           . األسرة على الرعاية املؤسسية   
اضطرابات يف السلوك املودعني يف مراكز خاصة متوهلا اإلدارة العامة وتديرها مؤسسات خاصة             

خل لدى األطفال بدءاً باملبادرات التقييديـة       واليت لديها جمموعة واسعة ومتنوعة من برامج التد       
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء      . للغاية وانتهاء بأخرى أكثر انفتاحاً على الصعيد االجتماعي       

تـشعر اللجنـة    كما  . عدم كفاية املعايري واإلجراءات الالزمة إلحالة األطفال إىل هذه املراكز         
  .بالقلق ألن هذه املراكز اخلاصة قد متثل شكالً من أشكال احلرمان من احلرية

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع معايري وبروتوكوالت لتحديد نطاق ومعايري            -٤٢
أو املعرضني ملخاطر /الرعاية املقدمة إىل األطفال الذين يعانون من اضطرابات يف السلوك و 

وحتث اللجنة الدولة الطـرف   . إىل معايري تتيح إحالتهم إىل مراكز خاصة      اجتماعية إضافة   
وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولـة       . على ضمان كفالة حقوق الطفل بشكل تام      

  :الطرف مبا يلي
عدم إحالة األطفال إىل هذه املراكز إال بصفة استثنائية كتدبري ال ُيلجـأ               )أ(  

  إليه إال كمالذ أخري؛
 اإلذن للمحاكم بإيداع األطفال يف املراكز إال بعد احتـرام حـق             عدم  )ب(  

  األطفال يف االستماع إليهم؛
إنشاء هيئة مستقلة لرصد ظروف إيداع األطفال ولتلقي الشكاوى اليت            )ج(  

  تقدم من األطفال املودعني يف املراكز ومعاجلتها؛
  ية ممكنة؛إجراء تقييمات دورية وحصر مدة اإلقامة بأقصر فترة زمن  )د(  
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مبا يف ذلك الترفيه بعد املدرسة،      (وضع برامج للدعم النفسي االجتماعي        )ه(  
 ،)املدرسني وحتـسني التواصـل     -واألنشطة الطوعية، وبرامج إرشادية، وتدريب اآلباء       

إضافة إىل عقد مؤمترات أسرية وجمتمعية وتقدمي العالج اإلدراكي السلوكي عوضاً عـن             
انون من اضطرابات يف السلوك إىل املراكز وتوفري بـرامج دعـم    إحالة األطفال الذين يع   

  .وبرامج راحة لآلباء ملساعدهتم يف التغلب على الصعوبات والعناية بأطفاهلم يف املرتل
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسني نوعية الرعاية مع مراعـاة              -٤٣

) A/RES/64/142املرفقة بالوثيقة   ( لألطفال   مبادئ األمم املتحدة التوجيهية للرعاية البديلة     
وتوصـي اللجنـة أيـضاً      . ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف      

مراجعة دورية لعملية اإليداع يف املؤسسات على النحـو املنـصوص عليـه يف               بإجراء
  . من االتفاقية٢٥ املادة

  التبين    
بـشأن  ديـسمرب  /كانون األول ٢٨ الصادر يف ٥٤/٢٠٠٧ترّحب اللجنة بالقانون     -٤٤

التبين على الصعيد الدويل الذي يعّزز الضمانات املتعلقة بعمليات التبين على الصعيد الـدويل              
بيـد أن   .  حقوق الطفل ومـصاحله    عن طريق تقدمي أدوات تنظيمية واضحة لضمان احترام       

 اتفاقيـة الهـاي للتـبين        سلطة مركزية ألغراض تطبيق    ٢٣اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود      
الوكاالت اخلاصة املسموح هبا رمسياً واهليئات الدولية املكلفـة بـالتبين           ووجود العديد من    

(Entidades Colaboradores de Adopción Internacional (ECAIS))  وهو ما ُيعقِّد عمليـات 
ة مـن دعـم وتـدريب       الرقابة والتقييم واملتابعة، وإزاء اعتماد فعاليتها على ما تقدمه الدول         

  .وإشراف ومراقبة
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لضمان احترام حقوق الطفل يف             - ٤٥

. ، مبا يف ذلك يف البلد األصلي للطفـل       على الصعيد الدويل  خمتلف مراحل عملية التبين     
على الـصعيد   وهلذه الغاية ستكون اخلطوة األوىل هي ضمان أال تشمل عمليات التبين            

 بشأن محاية األطفال    ١٩٩٣سوى البلدان اليت صدَّقت على اتفاقية الهاي لعام          الدويل
وتوصي اللجنة أيضاً بالتمييز بوضوح بني      . على الصعيد الدويل  والتعاون يف جمال التبين     

 programas de acogida( الربامج االجتماعية مثل برامج الترحيب باألطفال األجانـب 

temporal a menores extranjeros(  وبرامج التعاون الدويل الرامية إىل تقدمي الـدعم إىل 
 على الصعيد الـدويل املنازل واُألسر واجملتمعات احمللية يف البلدان املنشأ لعمليات التبين  

وتالحظ اللجنة أن القانون يف الدولة الطرف       . على الصعيد الدويل  وبني عمليات التبين    
شروعة، لكنها توصي بتغطية اجلـرائم الـواردة يف         يعاقب على عمليات التبين غري امل     

 من الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل            ٣  املادة
  .األطفال يف املواد اإلباحية تغطية كاملة يف القانون اجلنائي للدولة الطرف
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 ٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢٣و )٣الفقـرة   (١٨ و٦املواد (الصحة األساسية والرعاية الصحية     -٦  
  )من االتفاقية) ٣-١الفقرات (

  األطفال ذوو اإلعاقة    
ُتعرب اللجنة عن تقديرها للتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لـصاحل األشـخاص           -٤٦

، ٢٠١٢-٢٠٠٤ اخلطة الوطنية األوىل إلتاحة ُسُبل الوصول للفترة         سيما الذوي اإلعاقة، و  
بشأن ديسمرب /كانون األول ٢ الصادر يف ٥١/٢٠٠٣ وترحب اللجنة بالقانون األساسي رقم

تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتعميم إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقـة إضـافة إىل              
بشأن تعزيز االستقالل الشخصي    ديسمرب  /كانون األول  ١٤ الصادر يف    ٣٩/٢٠٠٦القانون  

 االسـتراتيجية الوطنيـة      وتالحظ اللجنة بتقدير أن أحد أهداف اخلطة       .للمعالني ورعايتهم 
وتـشري اللجنـة إىل ُنـدرة       . لألطفال واملراهقني هو زيادة االهتمام باألطفال ذوي اإلعاقة       

  .املعلومات املتعلقة مبستوى العنف الذي يتعرض له األطفال ذوو اإلعاقة
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها ومضاعفتها لتعزيـز حقـوق              -٤٧

بشأن حقوق  ) ٢٠٠٦(٩اقة ومحايتها مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم         األطفال ذوي اإلع  
  .األطفال ذوي اإلعاقة، وتوصي بإجراء دراسة عن العنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة

  الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    
ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان وكَفل صحة األطفـال،              -٤٨

. ن تقديرها إلنشاء وحدات للطب النفسي لألطفال واملراهقني داخل النظام الطيب          وتعرب ع 
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن املشاكل املرتبطة بارتفاع نسبة االضـطرابات العاطفيـة               

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء املعلومات اليت    . والنفسية االجتماعية مل تعاجل معاجلة كافية     
لزيادة يف غضون فترة قصرية من الزمن يف وصفات املنشطات النفـسية لألطفـال          تشري إىل ا  

  .الذين ُتشخَّص حاالهتم على أهنا إصابات بقصور االنتباه وفرط النشاط
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات وطنية للصحة العقلية للطفل تشمل         -٤٩

مـشاكل الـصحة    فة إىل الوقاية من     تعزيز الصحة العقلية اإلجيابية والراحة النفسية إضا      
أفرقـة تـضم مهنـيني      وإنـشاء   األساسية  الصحية   الشائعة يف املدارس واملُعاجلة      العقلية

متخصصني يف جمال الصحة العقلية للطفل من أجل خدمة األطفال الذين هم حباجـة إىل               
ع اللجنة  وتشج. اخلدمات املُقدَّمة ملرضى العيادات اخلارجية واملرضى نزالء املستشفيات       

الدولة الطرف أيضاً على إجراء حبوث يف جمال الطب النفسي للطفل مع التركيز، بـصفة     
وتوصي . خاصة على العوامل االجتماعية املُحدِّدة لالضطرابات الصحية العقلية والنفسية        

 دراسة دقيقـة   اللجنة الدولة الطرف بدراسة ظاهرة اإلفراط يف وصف األدوية لألطفال         
 وفـرط   ت إلتاحة الفرصة لألطفال الذين ُتشخَّص إصابتهم بقصور االنتباه        واختاذ مبادرا 

لحصول على لبائهم ومدرسيهم آلالنشاط وغري ذلك من االضطرابات السلوكية وكذلك 
  .النفسية والتعليميةوالعالجات جمموعة واسعة من التدابري 



CRC/C/ESP/CO/3-4 

13 GE.10-46324 

  صحة املراهقني    
ني املراهقني فضالً عن زيادة البدانـة  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعاطي املخدرات ب    -٥٠

  .بني األطفال واملراهقني يف الدولة الطرف
 ملكافحـة تعـاطي      وتعزيزهـا  توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودهـا        -٥١

 إىل  وتوجيه اهتمام متزايد   ،املخدرات بني املراهقني والتصدي ملشكلة البدانة بني األطفال       
بـشأن صـحة    ) ٢٠٠٣(٤عاة تعليق اللجنة العام رقم      صحة األطفال واملراهقني مع مرا    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التـدابري        . املراهقني والتنمية يف إطار االتفاقية    
  .الالزمة ملنع تعاطي املخدرات

  مستوى املعيشة    
تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة للتصدي ملسألة فقر األطفال عـن طريـق اخلطـة                -٥٢

 اج االجتماعي يف إسبانيا للفترة    جية الوطنية لألطفال واملراهقني وخطة العمل لإلدم      االستراتي
هناك قرابة  بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ألن       . ٢٠١١-٢٠٠٨من مث للفترة     و ٢٠٠٨-٢٠٠٦

حتت خط الفقر وللتركيز احملدود على  طفل من أصل أربعة أطفال يعيشون يف أُسر ذات دخل   
يق بني السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل مكافحة فقر األطفال يف          فقر األطفال وقلة التنس   

  .خمتلف البيئات وهو ما ُيعرِّض مناء األطفال الكامل للخطر
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات عامة ترمـي بـصفة خاصـة إىل                -٥٣

ها يف  املشكلة يتمثل هـدف   التصدي ملشكلة فقر األطفال ووضع خطة وطنية ملكافحة هذه          
حتديد اإلجراءات ذات األولوية ملكافحة استبعاد األطفـال مـع           إطار متسق يتيح     إنشاء

أهداف حمددة وقابلة للقياس ومؤشرات واضحة ومواعيد هنائية وتوفري الدعم االقتصادي           
ويتعني أن تتيح هذه اخلطة التنسيق الفعال لإلجراءات اليت تتخـذ علـى             . واملايل الكايف 

خاصة االقتصاد والرعاية الصحية    (ي والوطين واإلقليمي يف جماالت خمتلفة       املستويات احملل 
تتناول حتديداً األطفال، وأن تتضمن ضرورة      ) واملسكن والسياسات االجتماعية والتعليم   

  .مشاركة البنات والبنني

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

  ا يف ذلك التدريب والتوجيه املهنيانالتعليم، مب    
بشأن التعلـيم الـذي     مايو  /أيار ٣ الصادر يف    ٢/٢٠٠٦ترحب اللجنة باعتماد القانون       -٥٤

التربية من أجل   "يدرج حمتويات حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية االبتدائية والثانوية حتت عنوان            
 اليت قدمتها الدولة الطرف اليت تفيـد أن نظـام           وتالحظ اللجنة أيضاً بتقدير املعلومات    ". املواطنة

، ٢٠١١-٢٠١٠التعليم سيشهد معدالت تسجيل أعلى من أي وقت مضى أثناء العام الدراسي             
كما ترحب بزيادة عدد املعلمني وبوضع خطط للتقوية والتوجيه والدعم مـن أجـل حتـسني                
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 تعليميـة والطـالب      مستوى الطالب الذين يواجهون صـعوبات      سيما المستويات التعليم، و  
 بيد أن اللجنة تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء معدل التسرب املبكر من الدراسة الذي             . األجانب

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء اخنفاض مشاركة األطفال واملراهقني يف           . يزال مرتفعاً للغاية   ال
ملشاركة يف جمـالس املدرسـة   املدارس وتالحظ أن مشاركة الطالب ال تزال قليلة وتقتصر على ا      

  .بدءاً من مرحلة الدراسة الثانوية
  : بالقيام مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف   -٥٥

تعزيز جهودها خلفض معدل التسرب املبكر من الدراسة واختاذ التدابري            )أ(  
الضرورية لضمان أن يكمل األطفال تعليمهم املدرسي، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات عملية             

  اجلة األسباب اليت تكمن وراء عدم إكماهلم للتعليم املدرسي؛ملع
توسيع نطاق التعليم والتدريب املهنيني لألطفال الذين تركوا الدراسـة            )ب(  

دون احلصول على شهادة لتمكينهم من اكتساب الكفاءات واملهارات الالزمة لتحـسني        
  فرص حصوهلم على العمل؛

ول على تعليم شامل حقاً يكفل التمتع       ضمان حق مجيع األطفال يف احلص       )ج(  
  الكامل هبذا احلق لألطفال من مجيع الفئات املستضعفة واملهمشة والبعيدة عن املدارس؛

ضمان حق األطفال يف املشاركة يف البيئة الدراسية بدءاً مـن املرحلـة               )د(  
  .الدراسية االبتدائية

كافحة العنف يف املدارس، مبا يف      ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف مل       و  -٥٦
ذلك عن طريق خطة العمل لتعزيز التعايش يف املدارس وحتسينه، واخلطة الرئيسية للتعـايش              
وحتسني سالمة املدرسة، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودهـا الراميـة إىل              

ود الرامية إىل احلـد     مكافحة تسلط األقران يف املدارس ودعوة األطفال إىل املشاركة يف اجله          
  .من هذا السلوك الضار والقضاء عليه

         ) د(-)ب(الفقـرات    (٣٧ و ٣٦-٣٢ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلمايـة اخلاصـة        -٨  
  ) من االتفاقية٤٠-٣٨و

  األطفال ملتمسو اللجوء أو األطفال الالجئون واألطفال األجانب غري املصحوبني     
ـ      -٥٧ تـشرين   ٣٠ الـصادر يف     ١٢/٢٠٠٩انون اجلديـد    ترحب اللجنة باعتماد الق

 الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بالظروف اخلاصـة        الفرعيةبشأن اللجوء واحلماية    أكتوبر  /األول
لألطفال غري املصحوبني الذين حيتاجون إىل احلماية الدولية واحلاجة إىل ضـمان معاملتـهم              

يد ال يتيح طلب احلماية الدوليـة     ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن التشريع اجلد      . معاملة تفضيلية 
والتمتع هبا سوى لألطفال من غري مواطين االحتاد األورويب واألطفال عدميي اجلنسية، وبالتايل           

  . يستبعد مواطين االحتاد األورويب من احلق يف التماس اللجوء يف الدولة الطرف
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ا يتمشى مـع    نطاق قانون اللجوء اجلديد مب    توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع        -٥٨
  .املعايري الدولية لضمان إتاحة احلماية املناسبة جلميع األطفال بغض النظر عن جنسيتهم

تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك وضع سجل لألطفال             و  -٥٩
كانون  ٣٠ الصادر يف    ٢٣٩٣/٢٠٠٤انظر املرسوم امللكي    (غري املصحوبني يف إدارة الشرطة      

والربوتوكول الذي وضعه املرصد املعين باألطفال فيما يتعلق باألطفال غـري            )ديسمرب/ولاأل
وتالحظ اللجنة اخنفاض عمليات إعادة األطفال غري املصحوبني إىل أوطاهنم يف           . املصحوبني

  :السنوات املاضية لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد ما يلي
حديد ُعمر األطفال غري املصحوبني اليت ختتلف من        األساليب املستخدمة لت    )أ(  

منطقة إىل أخرى وال تراعي بالضرورة مسائل، مثل العادات التغذوية اليت قد تـؤثر علـى                
   والنفسي للطفل؛البدينالتطور 

إساءة معاملة األطفال غري املصحوبني على أيدي الشرطة أثنـاء اإلعـادة              )ب(  
 األصلي حيث ُيرحلون يف بعض احلاالت دون ضـمانات          القسرية أو غري الطوعية إىل البلد     

مثل االستعانة مبحامٍ واحلصول على خدمات الترمجة الفورية ومراعاة مصاحل الطفل           (ضرورية  
  ؛)الفضلى واحترام حق الطفل يف االستماع إليه

إىل سلطات احلدود   ) وبصفة خاصة املغاربة  (تسليم األطفال غري املصحوبني       )ج(  
ئر اخلدمات االجتماعية للبلد املنشأ حيث يقعون أحيانـاً ضـحايا لإليـذاء             وليس إىل دوا  

  واالحتجاز على أيدي قوات األمن وسلطات احلدود يف هذا البلد؛
عدم منح السلطات وضع إقامة مؤقتة لألطفال غري املصحوبني وهو حيق هلم          )د(  

  طلبات للحصول عليه؛قانوناً بسبب حاالت تأخر إدارة الرعاية االجتماعية يف تقدمي ال
ظروف إقامة دون املستوى املطلوب واإلمهال يف مراكز الطوارئ يف جزر             )ه(  

  . سبتةسيما ال وواجليبني اإلسبانيني وجزيرة تنرييفي يف ال إسبرينسا سيما الالكناري، و
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦٠

 إجراءات غري قانونيـة أثنـاء طـرد         اختاذ التدابري الضرورية ملنع اتباع      )أ(  
  األطفال األجانب غري املصحوبني؛

 مع آليات فعالة لتلقي     تراعي احتياجاهتم إنشاء مراكز استقبال لألطفال       )ب(  
ومعاجلة الشكاوى املقدمة من األطفال املودعني لدى أسر حاضنة والتحقيق بفعاليـة يف             

  ألطفال؛احلاالت املبلّغ عنها اليت تفيد إساءة معاملة ا
 املغرب لـضمان إعـادة      سيما الالتنسيق مع حكومات بلدان املنشأ، و       )ج(  

األطفال إىل أفراد أسرهم الذين يبدون االستعداد لرعايتهم أو إىل وكالة خمتصة للخدمات             
  االجتماعية؛



CRC/C/ESP/CO/3-4 

GE.10-46324 16 

وضع بروتوكول موحد يتعلق بأساليب حتديد العمـر وضـمان سـري              )د(  
 وعلمية ومراعية للطفل ولنوع اجلنس وعادلـة مـع          إجراءات حتديد العمر بصورة آمنة    

  جتنب أي خطر النتهاك السالمة البدنية للطفل؛
ضمان إجراء حتليل للظروف الفردية لألطفال غري املـصحوبني، بعـد             )ه(  

  التعرف إليهم، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى وحق الطفل يف االستماع إليه؛
صحوبني مبعلومات عن حقوقهم مبوجب     موافاة األطفال األجانب غري امل      )و(  

  القانون اإلسباين والدويل، مبا يف ذلك احلق يف طلب اللجوء؛
ضمان التنسيق اإلقليمي املناسب بني اإلدارات املركزيـة واإلقليميـة            )ز(  
   قوات األمن؛ومعواحمللية 
معاجلة حالة نوعية الظروف السائدة يف مراكز الطوارئ يف جزر الكناري   )ح(  

  يبني اإلسبانيني؛واجل
توفري التدريب يف مسائل تتعلق باللجوء واالحتياجات اخلاصة لألطفال،           )ط(  

مبا يف ذلك حالة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، واالجتار بالبشر ومعاملة             
األطفال املصابني بصدمات، وإتاحة هذا التدريب للعاملني الذين يتعاملون مع األطفـال            

صحوبني، مبن فيهم املوظفون املعنيون باللجوء وشرطة احلدود وموظفـو اخلدمـة            غري امل 
  العامة الذين قد يكونون أول أشخاص على اتصال باألطفال احملتاجني إىل احلماية؛

بشأن معاملة األطفال غـري     ) ٢٠٠٥(٦مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )ي(  
  .األصليةاملصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم 

  االستغالل واإليذاء اجلنسيان    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحـة االسـتغالل واإليـذاء               -٦١

 خطة العمل الوطنية الثانية ملكافحة االستغالل اجلنـسي         سيما الاجلنسيني ألغراض جتارية، و   
املتعلق سجل  ال بإنشاء وترحب اللجنة أيضاً  ). ٢٠٠٩-٢٠٠٦(التجاري لألطفال واملراهقني    

بالتدابري الوقائية واإلنابات القضائية واألحكام غري امللزمة الذي يرمي إىل دعم أنشطة اهليئات             
بيد أن اللجنة   . القضائية وتيسري االتصاالت بني نظام السجالت يف إسبانيا واالحتاد األورويب         

تعلقة بزيادة عدد ضحايا االستغالل     تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف امل        
وتالحظ اللجنـة  . واإليذاء اجلنسيني اليت تعزى جزئياً إىل سرعة منو استخدام شبكة اإلنترنت  

بقلق أيضاً صعوبة تنسيق البيانات املتعلقة باإليذاء اجلنسي بسبب االفتقار إىل نظام تـسجيل              
  . لألطفالنياجلنسيواالستغالل اإليذاء مركزي حلاالت 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -٦٢
تكثيف جهودها جلمع البيانات املتعلقة بنطـاق االسـتغالل واإليـذاء             )أ(  

اجلنسيني لألطفال وإجراء دراسة متعمقة عن االستغالل اجلنسي لألطفال وفقـاً خلطـط             
  سبة عليها؛العمل الوطنية بوصفها أدوات أساسية ملكافحة هذه الظاهرة وإعداد ردود منا

  إنشاء نظام تسجيل مركزي حلاالت اإليذاء واالستغالل اجلنسيني لألطفال؛  )ب(  
مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة حلماية األطفال الـضحايا مـن             )ج(  

االستغالل اجلنسي ولتعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً لإلعالن وبرنامج العمـل            
يف املؤمترات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال املعقودة        وااللتزام العاملي املعتمدة    

فـضالً عـن    ) ٢٠٠٨(وريو دي جانريو    ) ٢٠٠١(ويوكوهاما  ) ١٩٩٦(يف ستوكهومل   
  حصيلة املؤمترات الدولية املتعلقة هبذه املسألة؛

تفادي وقوع األطفال ضحايا من جديد أثناء اإلجراءات القضائية بكفل            )د(  
اية املناسبة للضحايا وألسرهم أثناء اإلجراءات، والـسعي إىل عـدم زيـادة             توفري احلم 

  .التجارب األليمة

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
ترحب اللجنة بالزيادة يف املوارد البشرية واملالية املخصصة لنظام قضاء األحداث، مبا              -٦٣

ليت تبذهلا الدولة الطرف    وتالحظ اللجنة بتقدير اجلهود ا    . يف ذلك زيادة عدد حماكم األطفال     
بيد أن اللجنة   . لتدريب املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث فيما يتعلق بقضايا األطفال          

تعرب عن قلقها ألن التعديالت اليت طرأت على التشريع قد أفضت إىل تشديد العقوبـات               
  .فيما خيص األطفال الذين يرتكبون جرائم جنائية خطرية

لدولة الطرف مبراجعة تشريعها والتخفيف من العقوبات القاسـية      توصي اللجنة ا    -٦٤
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان . على األطفال حىت يف حالة اجلرائم اجلنائية اخلطرية 

 مـن   ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧ املـواد    سيما التنفيذ معايري قضاء األحداث تنفيذاً كامالً، و      
موذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحـداث       االتفاقية فضالً عن قواعد األمم املتحدة الن      

مبادئ الريـاض   (، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         )قواعد بيجني (
 األحـداث اجملـردين مـن حريتـهم       وقواعد األمم املتحدة بـشأن محايـة        ) التوجيهية

للجنة العام  وحتث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على مراعاة تعليق ا         ). هافانا قواعد(
  ):٢٠٠٧، CRC/C/GC/10( بشأن حقوق األطفال يف إطار قضاء األحداث ١٠رقم 

من أجل  احمللية  تعزيز التدابري الوقائية، مثل دعم دور األسر واجملتمعات           )أ(  
املساعدة يف القضاء على الظروف االجتماعية اليت تدفع األطفال إىل االحتكـاك بنظـام              

   مجيع التدابري املمكنة لتجنب الوصم؛العدالة االجتماعية واختاذ
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ضمان عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية حبـق األحـداث اجلـاحنني               )ب(  
كمالذ أخري والتشجيع على استخدام تدابري بديلة للحرمان من احلرية، مثل الوساطة             إال

تمعات واإلفراج رهن املراقبة وإسداء املشورة واخلدمات اجملتمعية وتعزيز دور األسر واجمل          
  احمللية يف هذا الشأن؛

ضمان أن يفضي احلرمان من احلرية إىل اقتراح متابعة فردية يرمـي إىل               )ج(  
  إعادة إدماج الطفل بالتنسيق الوثيق مع اخلدمات االجتماعية والتعليمية؛

حتسني الربامج التدريبية املتعلقة باملعايري الدولية ذات الـصلة جلميـع             )د(  
   يف نظام العدالة اجلنائية؛املهنيني العاملني

زيادة تدخل املتخصصني فيما يتعلق باجلاحنني األحداث الذين ارتكبـوا            )ه(  
  .اعتداءات جنسية

  التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان  -٩  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع             -٦٥

  .فراد أسرهمالعمال املهاجرين وأ

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٦٦

التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا والربملان             
لى النحو املالئم واختاذ املزيد من      والوزارات ذات الصلة وسلطات األقاليم للنظر فيها ع       

  .اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
بإتاحة التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية      الدولة الطرف   توصي اللجنة أيضاً      -٦٧

اليت اعتمـدهتا   ) املالحظات اخلتامية (املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة        
على سـبيل   (البلد، بوسائل منها اإلنترنت     ) لغات( اللجنة على نطاق واسع وذلك بلغة     

، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئـات          )املثال ال احلصر  
املهنية واألطفال هبدف إثارة النقاش حول االتفاقية وزيادة الوعي هبا وتنفيـذ أحكامهـا              

  . ورصد تطبيقها
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  التقرير املقبل  -١١  
 الطرف إىل تقدمي تقريرها املقبل اجلامع للتقريرين الـدوريني          تدعو اللجنة الدولة    -٦٨

وتوجـه اللجنـة    . ٢٠١٥أكتوبر  /تشرين األول  ١اخلامس والسادس يف موعد أقصاه      
اهتمام الدولة الطرف إىل مبادئها التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهـدة             

(CRC/C/58/Rev.2)     اللجنـة  ، وتذّكر   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١ اليت اعتمدت يف
الدولة الطرف بأن التقارير اليت تعد يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهيـة وأال               

تقدمي تقريرها وفقاً   على  وحتث اللجنة الدولة الطرف     .  صفحة ٦٠يتجاوز عدد صفحاهتا    
ـ       . للمبادئ التوجيهية املذكورة   دد للـصفحات   ويف حال جتاوز التقرير املقدم العدد احمل

سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار            
وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه يف حال عدم متكنها من مراجعة التقريـر             . إليها أعاله 

  .وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه من قبل هيئة املعاهدة
تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقـاً لـشروط                -٦٩

تقدمي الوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير             
(HRI/MC/2006/3)            اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات 
ويشكل التقرير املتعلق مبعاهدة حمددة والوثيقة      . ٢٠٠٦يونيه  /رانحزيحقوق اإلنسان يف    

  .األساسية املشتركة معاً االلتزام بإعداد تقارير منسقة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل
        


