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 جلنة حقوق الطفل

مدغ  1مبوجد  الفقدر  املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدم  مدغ نينيدا   
مددددغ الكولواددددور االتتيدددداقو اللفافيددددة حقددددوق الطفددددل املت  دددد   ٨املددددا   
 *اك األطفار يف املنازعات املس حةابشت 

 مقممة -أوالا  
)انظررررر   2242( يف جلسررررر    CRC/C/OPAC/GIN/1) غينيررررر  تق يررررر  يف اللجنررررر  نظررررر   -١

CRC/C/SR.2242 خل  مير  ا  هره  املحظظر   ، واع مر 20١7أيلول/سب مرب  25( املعقودة يف
 .20١7أيلول/سب مرب  29( املعقودة يف CRC/C/SR.2251)انظ   225١يف جلس    

وت ظررررل اللجنرررر  ر قرررر ل تق يرررر  ال ولرررر  ال رررر ا وةلرررر دود ال   ريرررر  علرررر     مرررر  املسرررر     -2
(CRC/C/OPAC/GIN/Q/1/Add.1 .)  وتعرر   اللجنررر  عررر  تقررر ي ه  للحرروار البنررر   الررره  دار مررر

 وف  ال ول  ال  ا اله  ميث     ع   م ع دة. 
وتررررررهلج  اللجنرررررر  ال ولرررررر  ال رررررر ا نب هرررررره  املحظظرررررر   اخل  ميرررررر  ينب رررررر  أب ت قرررررر أ مق نرررررر   -٣

قرو  وجرل اتا  ير  ظمب  ال ر ا ةملحظظ   اخل  مي  امل علق  ةل ق ي  ال ور  الث ين املق جم م  ال ولر
 ق ير  ال ولر  ر، وتلك امل علقر  20١٣زي اب/يونيه ظ ١٣(، واملع م ة يف CRC/C/GIN/CO/2ال ا  )

الب رر   ويف  لارر ل يفال رر ا املقرر م مبوجررل الربوتولررول ابش يرر ر  رطررلب ريرر  االارر ل واسرر  حل اا
 .20١7أيلول/سب مرب  29(، واملع م ة يف CRC/C/OPSC/GIN/CO/1املواد اإلةظي  )

 مالحظات عامة -اا اثني 
 اجلوان  اإلجيابية  

ل اللجن  ر ص يق ال ول  ال  ا عل  الربوتولول ابش ي ر  امللحق ةتا  ي  ظقو  ت ظج  -4
  تط ي  الث ين/ ١6ال ا  رطلب ري  االا ل واس  حل االا ل يف الب    ويف املواد اإلةظي ، يف 

  .20١١نوفمرب 
__________ 

 .(20١7أيلول/سب مرب  29-١١يف دورهت  الس دس  والسبعني ) اع م هت  اللجن  *
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رررل اللجنررر  لعرررحب ال ولررر  ال ررر ا لررر ت ال صررر يق علررر  الربوتولرررول ابش يررر ر   -5 أب وت ظج
 س  الث من  عط ة هو احل  اادىن لس  ال جني  ال وع  يف القوا  املسلح .

وت ظجل اللجنر  رطرا ال ر ارإل اإلي رير  امل يفرهة يف ذر ب  ةا  نرل  ر نايره الربوتولرول  -6
 اع م د م  يل : سيم  بابش ي ر ، و 

ورف هره يف غينير  رطرلب تعزيرز وي ير  ظقرو  ال ار   20١5السي س  الولني  لع م  )أ( 
 ؛20١6، يف ع م 20١9-20١7وش     ااوىل الثحثي  السنوا  للا ة 

القر نوب العرر م ل نظرريم املرروساني العسرر  يني الرره  ارر جد السرر ج الرر ني  لل جنيرر  يف  ) ( 
 ؛20١2القوا  املسلجح  ال يني ، يف ع م 

م عل  ان   ل     نوب القض   العس    اله  يقيم وبي   ض  ي  ش رج اإل لي )ج( 
 . 20١2الق نوب اإلنس ين ال ويل، يف ع م 

 لمابري التنفيذ ال امة -اا اثلث 
 التنسي  -ألف 

تحظررا اللجنرر  رقلررق أب اللجنرر  ال ينيرر  املعنيرر  مب  رعرر  ي يرر  ظقررو  ال ارر  ) نرر  امل  رعرر (  -7
  الرول،، ب للرك املروارد وامل لا  ر ن  تنايه ابتا  ي   ال ولي  امل علق  حبقو  ال ا  عل  الصرعي

البط ي  وال قني  وامل لير  الحممر  لضرم ب ال نسريق ررني ا لرس املوسسر   واإلدارا  واإلدارا  الا عير  
املطررر رل  يف تنايررره السي سررر   وتقييم ررر ، وأب  عررر دة ااي لررر  الرررد  ضررر  اررر  هررره  اللجنررر   ررر ج مررر  

اخلصرررو  يف اتررر ب  املطرررمول  ةلربوتولرررول جن ع  ررر  ال نسررريقي  علررر  الصرررعي  امل لرررز ، وعلررر  وجررره 
 ما  ال قر ري  الرد تطرإل  ىل أب وظر ة الن روف ةالار ل وير ي  م  ً ابش ي ر . ويس وره  القلرق أيضر

ال  رعررر  للقررروا  املسرررلح  ال ينيررر  و تعررر  ترررودج  وس  ا ررر ، اب هرررها أمررر  مررر   رررلنه أب يعرررو  ال عررر وب 
  ي  فيم  ي علق ر نايه أظ  م الربوتولول ابش ي ر .الاع ل رني ال ي ان  امل ني  والعس 

 لوصي ال جنة المولة الطرف مبا ي ي: -٨
اختاذ التمابري املناسبة لضمان أن لكفدل جلندة املتاب دة لنسدي  لعمدار حقدوق  )أ( 

الطفل ولنفيذ أحكا  الكولواور االتتياقو، واذا حتميم املسدووليات املقاب دة لسداار اجل دات 
 اا؛واضحاا  نية حتميمالفاع ة امل
لسددريو ولددري  لعددا   جليك ددة جلنددة املتاب ددة ولدويددمجلا ابملددواق  البشددرية والتقنيددة  ) ( 

واملاليددة الالزمددة لضددمان الف اليددة ليمددا يت  دد  بتنسددي  وقصددم ولقيددي  األعمددار املضددط و  ددا 
 لتنفيذ أحكا  الكولواور االتتياقو يف خمت ف القطاعات وع ى االة املستوايت؛

ل ديددد الت دداون بدددمل جلنددة املتاب ددة وسددداار املوسسددات واإل اقات والوحدددمات  )ج( 
 امل نية بتنفيذ االلفافية وبرولواوالهتا االتتياقية؛

اختاذ التمابري املناسبة لضمان اضطالع وحم  الن دو  ابألطفدار ويدايت    )د( 
 الكيددداات املمنيدددة التاب دددة ل قدددوات املسددد حة الاينيدددة بو،ااف دددا اام دددة، وضدددمان الت ددداون بدددمل
 وال سكرية إلعمار حقوق الطفل ولنفيذ أحكا  الكولواور االتتياقو. 
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 الرصم املستقل -ابء 
لنط   موسس  ولنير  مسر قل  حلقرو  اإلنسر ب، رير  أب القلرق يسر وره   ً  يط اللجن  علم -9

مينع ررر  ةلرررك مررر  اب ررر ح   ما  نقرررمل املررروارد البطررر ي  وال قنيررر  وامل ليررر  امل  ظررر  اررره  املوسسررر  الرررد 
روبي    امل مثل  يف تقييم ال ق م احملر م يف  عمر ل احلقرو  املنصرو  علي ر  يف الربوتولرول ابش ير ر ، 

 ويف تلق     وت االا ل ومع     .
ولددذا ر ال جنددة مبالحظاهتددا اخلتاميددة السددابقة مبوجدد  االلفافيددة وحتدد  المولددة الطددرف  -١0

 ع ى ما ي ي:
املوسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ابملواق  البشرية والتقنية واملالية الالزمة لدويم  )أ( 

 لالضطالع بواليت ا؛
ل ديد املوسسة ل سماح إبجراء قصم ل ار ل تقدم  اردرز يف لعمدار احلقدوق  ) ( 

 املنصوص ع ي ا يف الكولواور االتتياقو، ومل اجلة شكاوى األطفار؛
لتقنيدة مدغ ج دات مدغ بين دا بدرام  األمد  املتحدم  مواص ة التماس املساعم  ا )ج( 

 اإلمنااي ومفوضية األم  املتحم  السامية حلقوق اإلنسان.

 النشر والتوعية -جي  
يس ور اللجن   لق  ما  عر م لا ير  ا  رود املبهولر  ل روفإل رر امة  ر مل  ت مر   ىل ال وعير   -١١

يم العر يل، وتسر   ا، علر  وجره اخلصرو ، نظ  م الربوتولول ابش ي ر ، مب  يف ةلرك يف ال علر
الوالرر ي  واملرر اهقني واالارر ل الررهي  يعيطرروب يف  ررواظ  لرروانل   وي ررلث وب ننطرر   ا م عرر   

 املسلح  غإل ال  رع  لل ول . 
( مغ الكولواور االتتياقو، لوصي ال جنة أبن لكفدل المولدة 2)٦وليما يت    ابملا    -١2

كولوادددور االتتيددداقو ع دددى نطددداق واسدددو بدددمل عامدددة اجلم دددوق، الطدددرف نشدددر مبدددا ا وأحكدددا  ال
من ا الت  ي  ال ايل والتوعيدة املتصص صدة يف صدفوف الوالدميغ واملدراجلقمل واألطفدار الدذيغ  بطرق

 ي يشون يف ضواحي اواارو ويتأثرون أبنشطة اجلماعات املس حة نري التاب ة ل مولة.

 التمقي  - ار 
ررررل اللجنرررر  لدمرررر ج ظقررررو  -١٣   اإلنسرررر ب يف ال رررر ريل ااويل للقرررروا  املسررررلح  ووجررررود ت ظج

أظ رر م يف السي سرر  ال اميرر   ىل تعزيررز وي يرر  ظقررو  ال ارر  ورف هرره يف غينيرر  تررنمل علرر  ترر ريل 
رير  أب اللجنر  يسر وره  الائ   امل ني  املعنير  علر  أدوا  و واعر  ومعر يإل ي ير  ظقرو  ال ار . 

 القلق  ما  م  يل : 
مجيرر  الائرر   امل نيرر  املعنيرر ، مثرر  احملرر مني والقضرر ة وال عرر   ال ينيررني  عرر م ظصررول )أ( 

 املط رلني يف البعث   اإلنس ني  يف اخل رج، عل  ت ريل من سل رطلب أظ  م الربوتولول ابش ي ر ؛
ع م ظصرول السي سر  ال امير   ىل تعزيرز وي ير  ظقرو  ال ار  ورف هره، رصرا     ) ( 

نيرر  االارر ل يف ا م عرر   املسررلح  والقرروجا  املسررلح ، سرروت علرر  دعررم أداة اسرر اتيجي  ملنرر  ج
 م يل اصجمل م  ال ول  ال  ا واه م م حم ود م  ات م  امل ين.
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 لوصي ال جنة المولة الطرف مبا ي ي: -١4
ل ديد ل قاج أحكدا  الكولوادور االتتيداقو يف التدمقي  الدذو يسدت مف  يدو  )أ( 

 امل نيمل امل نيمل؛
ل ديد الت اون مو اجملتمو املمين وضمان لوالر ما يكفي مدغ املدواق  البشدرية  ) ( 

والتقنيددة واملاليددة ملنددو ألنيددم األطفددار يف اجلماعددات املسدد حة أو القددوات املسدد حة مددغ تددالر 
 السياسة الرامية لىل ل ديد وياية حقوق الطفل وقلاجله.

 البياات -جلاء 
يرررر ان  عرررر  االارررر ل مل مسرررر  اللجررررو  والحجئررررني يسرررر ور اللجنرررر  القلررررق لعرررر م تررررواف  ر -١5

وامل  ج ي ، مب  في م االا ل غإل املصحورني أو املناصلوب ع  ةوي رم، الرهي  دشلروا  ىل ال ولر  
 ال  ا وا  م  أب ي ونوا    ج نج وا أو اس  يف موا يف أعم ل الق  ل يف اخل رج.

 لوصي ال جنة أبن لضط و المولة الطرف مبا ي ي: -١6
لنشدداء يليددة لسددمي بتسددجيل  يددو األطفددار م تمسددي ال جددوء أو الالج ددمل  ()أ 

 اخلاض مل لواليت ا القضااية؛
ابإلشداق  لىل مالحظددات ال جنددة اخلتاميدة مبوجدد  االلفافيددة، لنشداء نظددا  وطدد   ) ( 

جلمو بياات مصنفة حبس  اجلنس والسغ واجلنسية واألصدل اإلثد  بشدأن األطفدار، مبدغ لدي   
األطفدار ندري املصدحوبمل، الدذيغ  ت دوا المولدة  سيما الم تمسو ال جوء وامل اجرون، و األطفار 

تمل أن يكونوا فم جحن موا أو استحصمموا يف أعمار القتار يف اخلاقج.  الطرف وُيح

 املندو -اا قاب  
 لجراءات التحق  مغ السغ -ألف 

تحظا اللجنر  أب  ر نوب تنظريم املروساني العسر  يني يع ررب االار ل دوب سر  الث منر  عطر ة  -١7
غإل موهلني لحل ح   ة يش. وت ظل اللجن  ةملب درة ال امي   ىل  ر ي  نظر م السرج  املر ين، غرإل 

ارررر ف أنرررره يسرررر وره  القلررررق  ما  رررررط  ال قرررر م احملرررر م يف ر منرررر  احملاوسرررر   وسررررجح  ااويرررر ، و ما  اخ
مع ب  تسجي  الوبدا ، وب سيم  يف املن لق ال ياي ، و ما  تزوي   ر  دا  الروبدة. لمر  يسر وره  

 ا يش ب ت وب موثو   رسبل ةلك. القلق اب عملي  ال حقق م  أعم ر اتنج ي  يف 
لن ال جندددة، لذ لشدددري لىل لوصددديت ا السدددابقة املقم مدددة مبوجددد  االلفافيدددة، لوصدددي المولدددة  -١٨

لطرف مبواص ة ول ديد ج و جلا، وال سيما يف املناط  الريفية، لرفمندة نظام دا املت  د  ابلتسدجيل ا
املمين ولتحقي  التسجيل الشامل ل وال ات، مبا يكفل حتميم جلوية األطفار. اما لوصدي ال جندة 
المولددة الطددرف إبصددماق مبددا ا لوجي يددة بشددأن التحقدد  مددغ سددغ  املرش ددحمل لاللتحدداق ابجلددي ، 

 إلي از لىل املو،فمل املك  فمل ابلتجنيم ب م  ل يمل شصص يكون سن ه موضو شك. واب
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 املماقس ال سكرية -ابء 
يس ور اللجن  القلق  ما  املعلومر   الرد   ر جمث أثنر   احلروار وما دهر  أب ال ولر  ال ر ا غرإل  -١9

 وار الد ي س   لي ر  االار ل م لع  عل  املن هة ال راسي  املس يف م  يف امل ارس العس  ي  لبل اب ا
 ال ينيوب، وعل  القواع  واللوا ح ال لديبي  امل بق  وب تعلم م   ةا ل نث اوب  ال لب  نا  م ني . 

لوصي ال جندة أبن لكفدل المولدة الطدرف عدم  لحلداق األطفدار الاينيدمل سدوى ابملدماقس  -20
أت يبية لتوال  مدو أحكدا  الكولوادور  ال سكرية لب مان اجلواق اليت هلا مناجل   قاسية وفواعم

  االتتياقو.

 احلظر واملساال ذات الص ة -اا تامس 
 التشري ات وال وااي اجلنااية الساقية -ألف 

ةمل اجع  ا  ري  لق نوب ال ا  يف غيني  ر  ف  دراج أظ ر م الربوتولرول  ً  يط اللجن  علم -2١
  ب أب اللجن  يس وره  القلق  ما  م  يل :يف ال ط يع   الولني .  ً اتم ً ابش ي ر   دراج

عرر م جرر ل جنيرر  االارر ل مرر   برر  القرروا  املسررلح  وا م عرر   املسررلح  غررإل  )أ( 
ال  رع  لل ول  والط ل   العس  ي  واامني  اخل ن ، ولها ال والرو يف ا ر ا م املطرمول  ةلربوتولرول 

  ً؛ن ا ً ابش ي ر ، ج مي
عررر م نرررملج  ررر نوب ال اررر  يف غينيررر  علررر  عقررروة  ت ن سرررل وش رررورة ج ميررر  جنيررر   ) ( 

 االا ل، ولها اع م د   نوب اإلج ا ا  ا ن  ي  ف ة تق دم م هت  ثحث سنوا  يف مث  هه  ا  ا م؛
عرر م تع يررس جنيرر  االارر ل دوب سرر  اخل مسرر  عطرر ة ةع برر ر  ج ميرر  ظرر   يف  )ج( 

 ال  ا.تط يع   ال ول  
 لوصي ال جنة المولة الطرف مبا ي ي: -22

ألدددرن ألنيدددم األطفدددار  ون سدددغ الثامندددة عشدددر  مدددغ فبدددل القدددوات املسددد حة  )أ( 
واجلماعات املس حة نري التاب ة ل مولة والشراات ال سكرية واألمنية اخلاصة، واذا التواطدو 

 اا؛صرُياا يف اجلراا  املشمولة ابلكولواور االتتياقو، ألرمي
لر  عقوابت لتناس  وتطوق  جلذه اجلرمية وللاداء أحكدا  التقدا   املطبقدة  ) ( 

 ع ى ل ك اجلراا ؛
عتبددداقه جرميدددة حدددر  ل ريدددف ألنيدددم األطفدددار  ون سدددغ اخلامسدددة عشدددر  اب )ج( 

 ؛وامل افبة ع يه
نشر التشدري ات اجلميدم  ع دى نطداق واسدو وضدمان لدوالر املدواق  البشدرية  )د( 

 لالزمة لتنفيذجلا.والتقنية واملالية ا

 الوالية تاقج احلمو  اإلف يمية -ابء 
يس ور اللجنر  القلرق اب الوبير  القضر  ي  شر رج احلر ود اإل ليمير  تن برق علر  أفر اد القروا   -2٣

 املسلح  فقط.
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لوصدددي ال جندددة المولدددة الطدددرف أبن لحقدددي  واليدددة فضدددااية تددداقج احلدددمو  اإلف يميدددة  -24
ق  مبوج  الكولواور االتتياقو، مبا يف ذلدك ألنيدم األطفدار يف ومتاقس ا ع ى األل ار ارظو 

القدددوات املسددد حة أو اجلماعدددات املسددد حة أو لطدددوع   لي دددا، أو لشدددراا   بصدددوق  ل  يدددة يف 
أعمار القتار، لذا اقلحكبت جلدذه اجلدراا  ع دى يدم، أو يف حد ، مدواطغ نيد ، أو أو شدصص 

 وثي  الص ة ابلمولة الطرف.

 س حةمرافبة األ -جي  
روجررود اللجنرر  الولنيرر  مل  فحرر  ان طرر ر ااسررلح  الصرر إلة وااسررلح   ً  رريط اللجنرر  علمرر -25

ري  أب اللجن  تحظا رقلق أب   نوب ااسلح  وامل ش ا  والب رود ااسرود وامل اجر ا  اخلايا . 
ه . ويس ور اللجن   لع م ١996 ب اظ  ن اظ ً  ظي مة االا ل ااسلح  الن ري  واس يف ام م   ج
 لررق أيضرر ً  ما  عرر د ااسررلح  الصرر إلة وااسررلح  اخلايارر  الررد ب تررزال يف ظيرر مة املرر نيني وتظرر  

 تط   هت ي اً لسحم  االا ل.
 لوصي ال جنة المولة الطرف مبا ي ي: -26

الت جيل ابعتما  فانون جميم بشأن األس حة الناقية ُيظر حيداز  األسد حة  )أ( 
 اا؛صرُياا تالا ا أو استصمام ا مغ فبل األطفار حظر الناقية أو ام
اختاذ لمابري لضالية ملنو حصدور األطفدار واملدراجلقمل ع دى األسد حة الناقيدة  ) ( 

 حازوا ع ي ا بصوق  نري مشروعة.اليت واست ا  ل ك 

 احلماية والت ايف ولعا   اإل ماج -اا سا س 
 التمابري امل تمم  حلماية حقوق األطفار الضحااي  -ألف 

يسررر ور اللجنررر  القلرررق  ما  نقررررمل احلم يررر  امل  ظررر  ل لاررر ل الررررهي  ارت بررروا جررر ا م ظررررني  -27
          ارتبرررر ل م ةلقرررروا  املسررررلح  وا م عرررر   املسررررلح  غررررإل ال  رعرررر  لل ولرررر ، سرررروا  يف أو رررر   السررررلم 

 أو النزا ، و ما   ل  اإلج ا ا  ةا  الصل . 
ولذا ر ال جنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة املقممدة مبوجد  الكولوادور )انظدر الوثيقدة  -2٨

CRC/C/GIN/CO/2  ولوصي المولة الطرف مبا ي ي:٨7، الفقر ) 
مراج ة فانون القضاء ال سكرو ل تأام مغ م ام ة األطفار املدرلبطمل ابلقدوات  )أ( 

 ش و ؛املس حة واجلماعات املس حة ابعتباقجل  ضحااي و 
ضمان أن يستفيم  يو األطفار ضحااي و/أو ش و  اجلدراا  مدغ احلمايدة الديت  ) ( 

لقتضددي ا االلفافيددة، وأن أتتددذ السدد طات احلكوميددة امل نيددة يف االعتبدداق املبددا ا التوجي يددة بشددأن 
 ال مالة يف األموق املت  قة ابألطفار ضحااي اجلرمية والش و  ع ي ا.
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  ماج التسريي ولعا   اإل -ابء 
تحظا اللجن  ال عم املمنوح لبعض االا ل املط رلني يف النزاع   الد ظ ثث شرحل  -29

ل سررر ا م و عررر دة  دمررر ج م يف ات مررر  واتررر ل امل ررر،.  2009ويف عررر م  2002-200١الاررر ة 
 غإل أب اللجن  أتسس  ما  م  يل :

ةلنرررزا  وحم وديررر   عررر م وجرررود سي سررر   ررر مل  إلعررر دة  دمررر ج االاررر ل امل رررلث ي  )أ( 
 ال   ي  الد ت يح   مط ري   ع دة اإلدم ج؛

عرر م ال رر ش  املن جرر  عرر  ل يررق النظرر م ال يرر، حلم يرر  ال ارر   رر ا تسرر يح  ) ( 
 االا ل الهي  ج نج وا أو اس  يف موا يف أعم ل الق  ل و ع دة  دم ج م يف ات م  وات ل امل ،؛

ل ارررر  فيمرررر  ي علررررق ر ح يرررر  االارررر ل املع ج ررررني اادا  احملرررر ود لنظرررر م ي يرررر  ا )ج( 
لليف ررر ، رسررربل نقرررمل املررروارد البطررر ي  وال قنيررر  وامل ليررر  امليفصصررر  ملمثلي تررره علررر  الصرررعي  الرررول، 

 وعل  نعي  البل   .
 لوصي ال جنة المولة الطرف مبا ي ي: -٣0

اعتما  سياسة شام ة لرمي لىل حتقيد  الت دايف البدمين والنفسدي جلميدو األطفدار  )أ( 
املتضددرقيغ ولىل لعددا   ل مدداج   يف اجملتمددو، وختصدديص املددواق  البشددرية والتقنيددة واملاليددة الالزمددة 

 لتنفيذ جلذه السياسة؛ 
ل ديددد جليااددل نظددا  يايددة الطفددل لتضددمينه تددممات متصصصددة، مبددا يسددمي  ) ( 
لذيغ جحن موا أو استحصمموا يف أعمار القتدار ابحلصدور ع دى املسداعم  املناسدبة مدغ لألطفار ا

أجدل ل دالي   البددمين والنفسدي ولعددا   ل مداج   يف اجملتمددو واجملدار امل دد ، وختصديص املددواق  
 البشرية والتقنية واملالية الالزمة لكي لو و جلذه اهلياال و،ااف ا؛

ايددة الطفددل ع ددى الصدد يم الددوط  وع ددى ضددمان وجددو  جليااددل متث ددل نظددا  ي )ج( 
صدد يم الب ددمايت يف  يددو أقجدداء المولددة الطددرف ولشدداي  ا ع ددى النحددو األمثددل، وختصدديص 
املواق  البشرية والتقنية واملالية الالزمدة لتحميدم جلويدة األطفدار الالج دمل أو م تمسدي ال جدوء 

تمددل أن أو امل دداجريغ، مبددغ لددي   األطفددار نددري املصددحوبمل الددذيغ  ت ددوا ال مولددة الطددرف وُيح
 اا.واج  ل االا اا يكونوا فم جحن موا أو استحصمموا يف أعمار القتار يف اخلاقج، حتميم

 املساعم  والت اون ع ى الص يم المويل -اا ساب  
لوصي ال جنة أبن لواصل المولة الطرف ول دز ل اوهنا مدو ال جندة الموليدة ل صد ي   -٣١

 ال دا  امل د  ابألطفدار والندداع املسد ي، وأبن لبحد  سدبل األير ومو املمثدل اخلداص لألمدمل
لكثيددف الت دداون مددو منظمددة األمدد  املتحددم  ل طفولددة ونريجلددا مددغ ايدداات األمدد  املتحددم  يف 

 سياق لنفيذ الكولواور االتتياقو.

 التصمي  ع ى الكولواور االتتياقو املت    إبجراء لقمن البالنات -اا اثمن 
مولدة الطدرف ابلتصدمي  ع دى الكولوادور االتتيداقو املت  د  إبجدراء لوصي ال جنة ال -٣2

 لقمن البالنات، باية املضي يف ل ديد لعمار حقوق الطفل.
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 التنفيذ واإلبالغ -اا اتس  
 املتاب ة والنشر -ألف 

لوصددي ال جنددة المولددة الطددرف ابختدداذ  يددو التددمابري الالزمددة لضددمان التنفيددذ الكامددل  -٣٣
  يف جلذه املالحظات اخلتاميدة، بوسداال من دا لحالت دا لىل الكملدان والدوزاقات ل توصيات الواق 

امل نيددة، مبددا لي ددا وزاق  الددملاع، واركمددة ال  يددا والسدد طات ار يددة، ل نظددر لي ددا ع ددى النحددو 
 املالا  واختاذ مديم مغ اإلجراءات بشأهنا.

بيددة ع ددى فاامددة املسدداال ولوصددي ال جنددة إباتحددة لقريددر المولددة الطددرف وق و جلددا الكتا -٣4
وجلذه املالحظات اخلتامية ع ى نطاق واسو، بسبل من ا وسااط اإلعال ، ليط و ع ي ا عامدة 
اجلم وق، ومنظمات اجملتمو املمين، وجمموعات الشبا ، واجملموعات امل نية، واألطفار، مدغ 

 أجل لاثق  النقاش ولذااء الوعي بشأن الكولواور االتتياقو ولنفيذه وقصمه.

 التقرير الموقو املقبل -ابء 
مددغ الكولواددور االتتيدداقو، لط دد  ال جنددة لىل المولددة  ٨مددغ املددا    2ولقدداا ل فقددر   -٣5

الطددرف أن لددمقج املديددم مددغ امل  ومددات عددغ لنفيددذ الكولواددور االتتيدداقو وجلددذه املالحظددات 
 االلفافية. مغ 44اخلتامية يف لقريرجلا الموقو املقبل املقرق لقمميه ولقاا ل ما   

    


