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  حقوق الطفل جلنة
  اخلمسونالدورة 

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب 
  ية ول االختياري التفاقـن الربوتوكـم )١(١٢املادة 

   وبغاء األطفالع األطفالـق ببيـحقوق الطفل املتعل
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  مجهورية ملديف: تاميةاخلالحظات امل

 (CRC/C/SR.1390) ١٣٩٠ يف جلـستها     (CRC/C/OPSC/MDV/1) مللـديف نظرت اللجنة يف التقرير األويل        -١
 كـانون  ٣٠املعقودة يف   ،  CRC/C/SR.1398)( ١٣٩٨يف جلستها    مدت، واعت ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٢٦املعقودة يف   

  .املالحظات اخلتامية التالية، ٢٠٠٩ يناير/الثاين

  مقدمة

. ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، على الرغم من أهنا تأسـف للتـأخري يف تقدميـه                   - ٢
 على قائمة   (CRC/C/OPSC/MDV/Q/1/Add.1)رف  اليت قدمتها الدولة الط   ترحب اللجنة بالردود اخلطية       كما

  .متعددة قطاعاتالذي ميثل رفيع املستوى الوفد المع الذي جرى  وتعرب عن تقديرها للحوار البناء ،املسائل

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتاميـة بـاالقتران مـع مالحظاهتـا                   - ٣
 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٨ للدولة الطرف يف     ين الدوريني الثاين والثالث   مدهتا بشأن التقرير  السابقة اليت اعت    اخلتامية

(CRC/C/MDV/CO/3)      الربوتوكـول   مبوجـب   املقـدم   التقرير األويل  بشأن ومع املالحظات اخلتامية املعتمدة 
 (CRC/C/OPAC/MDV/CO/1)شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      إاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     

  .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣٠  يف
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   مالحظات عامة- أوالً 
  اجلوانب اإلجيابية

 من الدستور اجلديد الذي ٣ يف املادة اليت توفر لألطفال الواردةإىل احلماية اخلاصة  رحب اللجنة باإلشارةت  - ٤
  .٢٠٠٨أغسطس /عتمد يف آبا

   البيانات- ثانياً 
إزاء إال أهنا تشعر بالقلق قاعدة بيانات وطنية لتسجيل االنتهاكات؛ إلنشاء  ةبذولتالحظ اللجنة اجلهود امل  - ٥

بانتشار ظاهرة بيـع    ، فيما يتعلق     مصنفة حبسب السن واجلنس وجمموعات األقليات واألصل       ،عدم وجود بيانات  
لجنة لعـدم تـوفر     تأسف ال على وجه التحديد،    و. األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

معلومات عن عدد الضحايا، واحلاالت املبلغ عنها، وعمليات التحقيق، والعقوبات املفروضـة علـى مـرتكيب                
  . ج الضحاياادمإتعايف وإعادة الرامية إىل تدابري االنتهاكات، وال

مع جبجية توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لضمان القيام بصورة منه  - ٦
تصنيفها حبسب أمـور منـها الـسن واجلـنس          مع  البيانات املتعلقة باجملاالت املشمولة بالربوتوكول      وحتليل  
  .تشكل أدوات أساسية لقياس تنفيذ السياساتحيث إن هذه البيانات  األقليات واألصل، اتوجمموع

   تدابري التنفيذ العامة- ثالثاً 
  التحفظات

 عند التوقيع على اتفاقية حقوق      ٢١ و ١٤أبدته الدولة الطرف على املادتني      تأسف اللجنة للتحفظ الذي       - ٧
عن نيتها سحب التحفظ،  بالتطور اإلجيايب املتمثل يف إعراب الدولة الطرف خالل احلوار الطفل، وإذ تسلم اللجنة

لدولة الطرف  اري   منذ النظر يف تقري     نطاقه فإهنا تشعر بقلق ألنه مل حيدث أي تقدم يف سحب التحفظ أو احلد من             
  )١٠، الفقرة CRC/C/MDV/CO/3 (٢٠٠٧الثاين والثالث يف عام الدوريني 

  نطاقهحتفظها هبدف سحبه أو احلد منالنظر يف  الدولة الطرف عيدتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن ت  - ٨
 ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥عمالً بإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف    

)A/CONF.157/23.(  

  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

تنسيق القضايا املتعلقـة حبقـوق   عن سؤولية  هيكلة وحتويل املتالحظ اللجنة ما حدث مؤخراً من إعادة        - ٩
ن مثـل هـذه     ويساور اللجنة قلـق أل    . سرة إىل وزارة الصحة واألسرة    ألالطفل من وزارة الشؤون اجلنسانية وا     

  . العمل املتعلق حبقوق الطفلاستمراريةالتغيريات قد تؤثر على 
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سيما  أسرع وقت ممكن، عملية تنسيق حقوق الطفل، واليف توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع،   - ١٠
ة احلقوق املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، وبأن تضمن للسلطة املسؤولة والية واضحة وموارد بشري

  .يذ الفعال للربوتوكول االختياريومالية كافية لضمان التنف

  خطة العمل الوطنية

 أحكام  خاصة باألطفال تشمل  تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية               - ١١
  .الربوتوكول االختياري

 وضـمان  خاصة باألطفال شاملة  تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية             - ١٢
  .اتفاقية حقوق الطفلحكام ألربوتوكولني االختياريني وكذلك ألحكام ااخلطة هذه مراعاة 

  النشر والتدريب

 االضطالع ببعض األنشطة التدريبية لصاحل املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني          أنه جرى   الحظ اللجنة   ت  - ١٣
املهنيون العـاملون يف اجلهـاز      مبن فيهم   مهنيني  لل التدريب   توفر تأسف لعدم    إال أهنا القضائية؛  السلطة  وأعضاء  

  . جداً حىت اآلنحمدودةما زالت بشأن أحكام الربوتوكول االختياري القضائي، وألن أنشطة التوعية العامة 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٤

 األطفـال  يف أوسـاط  الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، وخباصـة  التعريف بأحكام     )أ(  
 على املـدى    التوعية العامة ومحالت   املناهج الدراسية، وذلك عن طريق    ،   وجمتمعاهتم احمللية  وأسرهم
  ؛، وغري ذلك من الوسائلالطويل

اجلمهور توعية على تعزيز االختياري،  من الربوتوكول ٩ من املادة ٢ وفقاً ألحكام الفقرة ،العمل  )ب(  
الوسائل املناسبة، والتعلـيم والتـدريب،      جبميع  ال، من خالل تقدمي املعلومات      ، مبا يف ذلك األطف    عموماً

، مبا يف ذلك من خالل       االختياري بشأن تدابري الوقاية واآلثار الضارة للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول         
ـ   تشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية، وبصفة خاصة األطفال والضحايا من األطفال، يف             الم بـرامج اإلع

  ؛ هذهوالتعليم والتدريب

 اإلعالم بغية دعم    طمنظمات اجملتمع املدين ووسائ   املنظمات غري احلكومية و   زيادة التعاون مع      )ج(  
  بالربوتوكول االختياري؛ذات الصلة قضايا ال والتدريب بشأن التوعيةأنشطة 

 بـشأن   نـسانية ي االعتبارات اجل  ـاليت تراع ف والتدريب   ـالتثقية  ـأنشطمواصلة تعزيز     )د(  
 القضائي من خـالل      اجلهاز سيما أحكام الربوتوكول االختياري لصاحل مجيع اجملموعات املهنية، وال       

 القوانني العاملني مع األطفال ضـحايا اجلـرائم         نفاذ واملوظفني املكلفني بإ   ،جلنة اخلدمات القضائية  
  .املشمولة بالربوتوكول االختياري
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   املواردختصيص

إلجراء عمليات التحقيق اجلنائي، وتقدمي املساعدة الالزمة البشرية واملالية  املوارد توفرعدم ل اللجنة تأسف  - ١٥
  . وإعادة إدماجهم النفسي والبدين للضحاياالتعايفوتدابري  ،القانونية

لتنـسيق، والوقايـة،    ألنـشطة ا  األموال املخصصة يف امليزانية     ة  ديازب اللجنة الدولة الطرف     توصي  - ١٦
األفعال املشمولة بالربوتوكول االختياري، مبا يف فيما يتعلق بقمع ال واحلماية، والرعاية، والتحقيق و،رويجوالت

  من أجـل تنفيـذ     سلطات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين    للاملوارد البشرية واملالية    عن طريق ختصيص    ذلك  
 البـدين   والتعـايف  ،ملساعدة القانونية االربامج املتعلقة بأحكامه، وبصفة خاصة لعمليات التحقيق اجلنائي، وا        

  .والنفسي للضحايا

  الرصد املستقل

ا بأن تتلقى من األطفال وبالنيابة عنهم       هلوالية جلنة حقوق اإلنسان امللديفية تسمح       رحب اللجنة بكون    ت  - ١٧
األطفال حقوق وبكون هذه اللجنة قد شّددت على      االتفاقية والربوتوكول االختياري،   بانتهاكات   تتعلقشكاوى  
وذلك ويساور اللجنة قلق ألن جلنة حقوق اإلنسان امللديفية قد تواجه حتديات عند ممارسة استقالليتها       . يف عملها 

  .امليزانية املخصصة هلا وإجراءات تعيني أعضائهامن حيث 

ن  للجنة حقوق اإلنـسا الالزمةالية املبشرية و الوارد  املتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ختصيص         - ١٨
عمالً باملبادئ املتعلقـة مبركـز       االضطالع جبميع األنشطة املكلفة هبا مبوجب واليتها،       من   لتمكينها امللديفية

). ، املرفـق  ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    ) (مبادئ باريس (املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
 اإلنسان امللديفية وعدم التدخل دون داع يف        وتؤكد اللجنة أمهية احترام الدولة الطرف استقالل جلنة حقوق        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التعليق . تعيني أعضائهاإجراءات األمور املتعلقة بتخصيص األموال و
 دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل،           بشأن) ٢٠٠٢ (٢العام للجنة رقم    

مـثالً  بوسائل منها    الواجب لشواغل األطفال     االهتمام اإلنسان امللديفية من إيالء      لتمكني جلنة حقوق  وذلك  
إنشاء وحدة معنية حبقوق الطفل لكي يتمكن األطفال من الوصول إليها بسهولة على املستوى احمللي وتيسري                

ـ هـا ظروفهم ويتوال تراعي  معاجلةًم أو من ينوب عنهاألطفالعملية معاجلة الشكاوى اليت يقدمها     ن و موظف
  .إىل السلطاتن تدريباً جيداً، وأن تكفل متابعة جلنة حقوق اإلنسان امللديفية للقضايا عند إحالتها ومتدرب

  اجملتمع املدين

 اجملتمع املدين وتشجع الدولة الطرف على زيادة تعزيز مثل هـذه     مع بالتعاون املستمر ترحب اللجنة     - ١٩
 املالحظات اخلتامية، وتقييم التقدم احملرز وكذلك يف سياق العمليـة           الشراكات، وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ     

  .ختيارينيالاملقبلة لتقدمي التقارير مبوجب أحكام االتفاقية وبروتوكوليها ا
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منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال        - رابعاً 
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان ( يف املواد اإلباحية

  ابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياريالتد

 شرطة ملديف، لكنـها     إدارةتالحظ اللجنة التدبري اإلجيايب املتمثل يف إنشاء وحدة حلماية الطفل ضمن              - ٢٠
   . بشكل كاف وألهنا تفتقر للموارد البشرية واملالية هذه الوحدةتشعر بقلق ألنه ال ميكن لألطفال الوصول إىل

متكن األطفال من الوصول إىل وحدة محاية األطفال ضـمن          بأن تكفل   توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٢١
  . باملوارد البشرية واملالية الكافيةذه الوحدةه شرطة ملديف وتزويدإدارة 

ـ   . ويساور اللجنة قلق ألن الدولة الطرف ال تتخذ تدابري كافية ملنع بغاء األطفـال      -٢٢ ق إزاء ويـساور اللجنـة قل
كما يساور اللجنـة    .  املخدرات وبغاء األطفال   تعاطي بالعالقة بني    ت الواردة يف تقرير الدولة الطرف فيما يتصل       املعلوما

  . د معدالت السياحة واحتمال عالقتها ببغاء األطفال، على النحو الذي الحظته الدولة الطرف خالل احلواريزاتقلق إزاء 

وفضالً عن ذلك، .  املخدراتتعاطيباختاذ تدابري وقائية إضافية ملكافحة توصي اللجنة الدولة الطرف   - ٢٣
أن تويل الدولة الطرف    ب) ٩٣ ، الفقرة CRC/C/MDV/CO/3 (٢٠٠٧تكرر اللجنة توصيتها املقدمة يف عام       

،  ألغراض ممارسة اجلنس مع األطفـال       السياحة يف املنطقة   تزايدلعوامل اخلطر املوجودة، مثل     اهتماماً خاصاً   
من مقدمي اخلدمات السياحية    مع  تشجيع السياحة يف ملديف و    اخلصوص مع جملس    ومواصلة التعاون يف هذا     

السلوك اليت وضعتها منظمة السياحة العاملية بشأن محايـة         قواعد  مدونة  مبتطلبات   بصورة أفضل    أجل الوفاء 
  .األطفال من االستغالل اجلنسي التجاري يف األسفار والسياحة

 غالل بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـت        حظر - خامساً 
ما يتصل بذلك مـن     األطفال يف املواد اإلباحية و    

؛ ٤ من املادة    ٣ و ٢؛ والفقرتان   ٣املادة   (مسائل
  )٧ و٦ و٥ وادوامل

  القوانني واللوائح اجلنائية القائمة 

 أي أهنا مل تدمج يف ،ختيارييف الربوتوكول اإلاألفعال املشمولة يساور اللجنة قلق ألنه مل يتم جترمي مجيع   - ٢٤
مبا يف ذلك    ( اإلسالمية وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء احتمال القيام مبوجب الشريعة          . قانون العقوبات 

قد مبوجب الربوتوكول االختياري والذين     احملـددة  بتجرمي األطفال الذين يقعون ضحية اجلرائم       ) هتم الزنا توجيه  
  .علق مبسؤولية األشخاص االعتبارينيوتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات تت .نواتال تتجاوز أعمارهم عشر س

 وجبعل قانون العقوبات لديها     ةعملية اإلصالح القانوين اجلاري   توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب       - ٢٥
  . من الربوتوكول االختياري٣ و٢مع أحكام املادتني متوافقاً 

لطرف بالتصديق على بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء كما توصي اللجنة الدولة ا  - ٢٦
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة،           واملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول     واألطفال،  
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راءات الفوريـة    أشكال عمل األطفال واإلج    أبشأن حظر أسو  ) ١٩٩٩(١٨٢واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  . األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل حلماية ٣٣تفاقية الهاي رقم ا وكذلك ،للقضاء عليها

  االختصاص القضائي

الربوتوكول االختياري يف قانون العقوبات يشكل عقبة       املشمولة ب تأسف اللجنة ألن عدم إدماج اجلرائم         - ٢٧
رتكب ُتعندما اختصاصها القضائي ليشمل اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري ببسط الدولة الطرف قيام أمام 

  .ئم حبق مواطن ملديفي يف بلد آخرهذه اجلرا

 مجيع التدابري القانونية والعملية الالزمة بغية التمكن بفعالية إختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان   - ٢٨
  . من الربوتوكول االختياري٤ بأحكام املادة املشمولةبسط اختصاصها القضائي ليشمل اجلرائم من 

 ،٨املـادة   (محاية حقوق األطفال الـضحايا        - سادساً 
  )٩ من املادة ٤ و٣والفقرتان 

  التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

ذي اختذته الدولة الطرف املتمثل يف إنشاء مراكز للحماية االجتماعية يف تالحظ اللجنة التدبري اإلجيايب ال  - ٢٩
بالربوتوكول قد   يقعون ضحايا للجرائم املشمولة      ومع ذلك، يساور اللجنة قلق ألن األطفال الذين       . خمتلف اجلزر 

تراعـي   يساور اللجنة قلق ألن احملاكمـات وإجـراءات احملـاكم ال             على وجه التحديد،  و. ُيعاملون كمجرمني 
دماج والتعايف إل وألن تدابري إعادة ا ،احتياجات األطفال الذين وقعوا ضحايا، ولعدم إتاحة سبل لتعويض الضحايا         

ل، لكنها تأسف لعدم اطفإنشاء خط هاتفي ملساعدة األجيري العمل حالياً على كما تالحظ اللجنة أنه . غري كافية
 ٢٠٠٧ الدوريني الثاين والثالـث للدولـة الطـرف يف عـام     نإحراز تقدم يف هذا الصدد منذ النظر يف التقريري        

)CRC/C/MDV/CO/3 ٦٢، الفقرة.( 

  :الدولة الطرف مبا يلي توصي اللجنة  - ٣٠

 لضمان عدم جتـرمي     عاجلة،إصالحات قانونية   اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك إجراء           )أ(  
   ؛ بالربوتوكول االختياريشمولةامل ألي من اجلرائمين يقعون ضحية ذاألطفال ال

  هذا الشأن؛يف  ال بالغني، عند وجود شك الصغار من ضحايا االستغالل اجلنسي أطفاالًعتبار ا  )ب(  

  وارد مالية وبشرية كافية للسلطات املختصة بغية حتـسني التمثيـل القـانوين             ـختصيص م   )ج(  
  لألطفال الضحايا؛

الوصول إىل  الربوتوكول االختياري على    املشمولة ب   مجيع األطفال ضحايا اجلرائم    تأمني قدرة   )د(  
اإلجراءات الوافية للحصول، دون متييز، على تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم من األشـخاص             

  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤املسؤولني عن ذلك قانوناً، وفقاً للفقرة 
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 البدين والنفسي، وفقاً والتعايفدماج االجتماعي ضمان ختصيص املوارد لتعزيز تدابري إعادة اإل  )ه(  
املتعـددة  سيما من خالل تقـدمي املـساعدة          وال ، من الربوتوكول االختياري   ٩ من املادة    ٣ للفقرة

  ؛ إىل األطفال الضحايااالختصاصات

  .التعجيل بعملية إنشاء خط هاتف جماين ملساعدة األطفال  )و(  

ألطفال الضحايا يف مجيع مراحل إجراءات العدالة اجلنائيـة عمـالً           تالحظ اللجنة أنه جيب محاية ا     و  - ٣١
يف هذا الصدد   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد        .  من الربوتوكول االختياري   ٨بأحكام املادة   

قرار (بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها   باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة
  :وجه التحديد على وينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي. )٢٠٠٥/٢٠اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

السماح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاهتم وشواغلهم ومراعاهتا خالل اإلجـراءات         )أ(  
  القضائية اليت متس مصاحلهم الشخصية؛

ة بالطفل حلمايته من املشقة أثنـاء سـري اإلجـراءات          تطبيق إجراءات تراعي االعتبارات اخلاص      )ب(  
 وأساليب استجواب تراعي    لألطفالالقضائية، مبا يف ذلك من خالل استخدام غرف للمقابالت خمصصة           

  . واحلد من عدد املقابالت معه ومطالبته باإلدالء بأقوال وحضوره جلسات استماعظروف الطفل،

   املساعدة والتعاون الدوليان- سابعاً 
  ةالدوليملساعدة ا

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الدعم الدويل ملشاريع التعـاون املتعلقـة بتنفيـذ أحكـام                  - ٣٢
  .وتوفري التدريب للمهنينيالربوتوكول االختياري، وال سيما لتقدمي املساعدة للضحايا 

  نفاذ القانونإ

 تقدمه من مساعدة وتعـاون يف مجيـع مراحـل       تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية عما           -٣٣
 مـن الربوتوكـول     ٣ من املادة    ١ على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        ، باجلرائم ةاإلجراءات القضائية أو اجلنائية املتعقل    

  .ائية واملعاقبة وتسليم اجملرمنياالختياري، أي يف إجراءات الكشف عن وقوع اجلرائم وعمليات التحقيق واملالحقة القض

  . الصددهذامعلومات أكثر تفصيالً يف يف تقريرها املقبل تقدم أن تشجع اللجنة الدولة الطرف على   - ٣٤

   املتابعة والنشر-  ثامناً
  املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تامـاً                 - ٣٥
، وإىل مجيع اجلزر، عنـد      )اجمللس(جملس الشعب   جملس الوزراء و  أعضاء  إىل  بواسطة إجراءات تشمل إحالتها     

  .النظر فيها على النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنالكي يتم  االقتضاء،
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  النشر

توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات املعتمـدة ذات                - ٣٦
، )على سبيل املثال ال احلصر    (على نطاق واسع، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت          ) الحظات اخلتامية امل(الصلة  

 واجملموعات الشبابية والفئات املهنية هبـدف إثـارة          ووسائط اإلعالم  لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين    
وصي اللجنة الدولـة الطـرف       ت ذلك،فضالً عن   و. بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها   النقاش وزيادة الوعي    

ة  منها املناهج الدراسيبوسائلهم ئالربوتوكول االختياري على نطاق واسع يف صفوف األطفال وآباالتعريف بب
  . والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

   التقرير املقبل- تاسعاً 
 إضافية عن تنفيذ    ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج معلومات        ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٣٧

 واخلامس اللذين حيني موعد تقدميهما، مبوجـب         الرابع تقريريها الدوريني املدجمني  الربوتوكول االختياري يف    
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٢اتفاقية حقوق الطفل، يف 

 -  -  -  -  -  

  


