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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونمنةاثالالدورة 

  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٧ -سبتمرب/أيلول ١٩

  االتفاقية  من٤٤ادة النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل    

  آيسلندا: املالحظات اخلتامية    
 آيسلندايف التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املقدم من           نظرت اللجنة     -١
)CRC/C/ISL/3-4( ١٦٤٩و ١٦٤٨ تيهاجلس ، يف)    انظـرCRC/C/SR.1648 و CRC/C/SR.1649( ،

تـشرين   ٧ املعقـودة يف     ١٦٦٨ يف جلستها    ، واعتمدت ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣املعقودتني يف   
  .التالية املالحظات اخلتامية أكتوبر/األول

  مقدمة  -أوالً  
 اخلطّية على   الردودالتقريرين الدوريني الثالث والرابع وكذلك      ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

وتنوه مبا اتسم به كلٌ مـن التقريـر         ،  )CRC/C/ICF/Q/3-4/Add.1( املطروحة   قائمة املسائل 
لردود املقدمة على قائمة املسائل املطروحة من صراحٍة ونقٍد ذايت، مما مسح هلا بفهم حالـة                وا

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء واملفتـوح         .األطفال يف الدولة الطرف فهماً أفضل     
  .الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ممثل لعدة قطاعات

 لدولة الطرف والتقدُّم الـذي أحرزتـه      تدابري املتابعة اليت اتَّخذهتا ا      - ثانياً  
  الدولة الطرف

  :التدابري التشريعية التاليةجيابية، اعتماد إبصورة  ترحب اللجنة وتالحظ،  -٣
  ؛٢٠١١ يف عام ٨٠/٢٠٠٢التعديالت املدخلة على قانون محاية الطفل رقم   )أ(  
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  ؛٣٨/٢٠١١قانون وسائط اإلعالم اجلديد رقم   )ب(  
  ؛٢٠١١  يف عام٩١/٢٠٠٨ة على قانون التعليم االبتدائي رقم التعديالت املدخل  )ج(  
  ؛ املتعلق بالتعليم واملوجهني املهنيني٣٥/٢٠٠٩القانون رقم   )د(  
وقانون التعلـيم االبتـدائي     ،  ٩٠/٢٠٠٨قانون التعليم قبل املدرسي رقم        ) ه(  

تعلـيم   وقـانون ال   ٢٠١١والتعديالت املدخلة عليه يف عام       )٢٠٠٨لعام   (٩١/٢٠٠٨ رقم
  ؛٩٢/٢٠٠٨الثانوي رقم 

واملـديرين   املتعلق بالتعليم وبتعـيني املدرسـني      ٨٧/٢٠٠٨القانون رقم     )و(  
  ة وللمدارس االبتدائية والثانوية؛للمرحلة قبل املدرسي

، واملتعلقة برفـع    ٢٠٠٧التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي، يف عام          )ز(  
  ؛اً عام١٥ إىل ١٤قات اجلنسية من السن الدنيا للموافقة على إقامة العال

  ؛٧٠/٢٠٠٧قانون الشباب رقم   )ح(  
 املتعلق بتخصيص مبالغ مالية لوالـدي األطفـال         ٢٢/٢٠٠٦القانون رقم     )ط(  

بالقـانون  عليـه   ذوي األمراض املزمنة أو األطفال شديدي اإلعاقة، والتعـديل املـدخل            
  ؛ ١٥٨/٢٠٠٧ رقم

  . ٧٦/٢٠٠٣رقم الطفل قانون   )ي(  
  :يلي ترحب اللجنة بالتصديق أو باالنضمام إىل ماما ك  -٤

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء              )أ(  
 ٢٠٠٠ واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة العابرة للحدود لعام          

  ؛)٢٠١٠يونيه عام /حزيران(
  ).٢٠٠٧يناير عام /كانون الثاين(ملتعلقة باجلرائم احلاسوبية اتفاقية جملس أوروبا ا  )ب(  

  :التاليةاملؤسسية ترحب اللجنة كذلك بالتدابري التشريعية وو  -٥
  ؛٢٠١١-٢٠٠٧للفترة خطة العمل اهلادفة إىل حتسني وضع األطفال والشباب   )أ(  
  ؛٢٠١١ىل  إ٢٠٠٨األسر للفترة املتعلقة بإيداع األطفال خارج معايري اجلودة   )ب(  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة ندا  يف آيسلماية األطفالاملتعلقة حبخطة العمل   )ج(  
  ؛٢٠٠٨تعلقة بسياسة اهلجرة يف عام خطة العمل امل  )د(  
دون  إلعفاء األطفال    الضمان االجتماعي ه وزارة الصحة و   تالقرار الذي اختذ    ) ه(  

    الرعاية الصحية واملستشفيات؛ من رسومة عشرةالثامن
   .٢٠٠٨عام املتعلقة بالسياسة الصحية لخطة العمل   )و(  
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية  -ثالثاً  
ـ         اً  حتيط اللجنة علم    -٦ ذ اهنيـار   باألزمة املالية العميقة اليت تعاين منها الدولة الطرف من

توى االستثمار  مسعلى  افظة  احملعلى  قدرهتا  مما أثر بشدة يف     ،  ٢٠٠٨نظامها املصريف يف عام     
. الدخلمتدنية  سيما األسر     ال ، على األطفال وذويهم    ذلك بدوره  ، وانعكس التوظيف و العام

على الصعيد املايل هبـدف  الدولة الطرف  اليت تبذهلا   هود  بتقدير اجل ومع ذلك، تالحظ اللجنة     
لنظـر يف   عن طريق تدابري احلماية اخلاّصة، كما تعتزم إعادة ا        سيما    ال ،األطفالحقوق  محاية  

نظـراً  ، مبا فيها التعليم والصحة،      مسالة ختفيض امليزانيات املخصصة للمجاالت االجتماعية     
  . يف الدولة الطرفاملالية واالقتصاديةللتحسن املطرد لألوضاع 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -رابعاً  

  ) من االتفاقية،٤٤ من املادة ٦الفقرة  و٤٢ و٤املواد (تدابري التنفيذ العامة   -ألف  

  التوصيات السابقة للجنة    
اللجنـة  قدمتها  الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية اليت       جبهود  ترحب اللجنة     -٧

ومع ذلك، تالحـظ اللجنـة أن بعـض تلـك           . على التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف     
  . كافيةًعاجل معاجلةًاملالحظات اخلتامية مل ُت

ة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات           حتث اللجنة الدول    -٨
الواردة يف املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين، واليت مل تنفذ بعد أو مل تنفـذ                

 نظام جلمع البيانـات   عدم إنشاء   و ،٣٧املادة  اإلعالن املتعلق ب  بالقدر الكايف، مبا يف ذلك      
 وتطبيق معيار التجـرمي     ،ي يف أوساط أطفال املهاجرين    وارتفاع معدالت التسرب املدرس   

التوصـيات  تنفيـذ   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتابع بصورة مالئمة          . املزدوج
  .املالحظات اخلتاميةهذه الواردة يف 

  التحفظات    
 / مـن االتفاقيـة يف شـباط       ٩ترحب اللجنة بسحب التحفظ املتعلق باملـادة رقـم            -٩

  .٣٧ع ذلك، تأسف اللجنة لعدم سحب الدولة الطرف حتفظها على املادة رقم وم. ٢٠٠٩ فرباير
الـسابقة  يف مالحظاهتـا اخلتاميـة      قدمتـها   تكرر اللجنـة التوصـية الـيت          -١٠

)CRC/C/15/Add.203   فصل ،  القانونأن تكفل الدولة الطرف، بنص      ومفادها  ) ٥، الفقرة
من االتفاقية، وأن تسحب حتفظهـا      ) ج(٣٧ للمادة   البالغني وفقاً عن  احملتجزين  األطفال  

  .٣٧على املادة 
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  التشريعات    
ترحب اللجنة باإلجراءات التشريعية اليت تتخذها الدولة الطرف لتعزيز اإلطـار             -١١

 بأن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . الدستوري والقانوين واملعياري املتعلق بتنفيذ االتفاقية     
، اخلطـوات الالزمـة لـدمج االتفاقيـة         ٣٧املادة  على  ، حال سحب التحفظات     تتخذ

  .احمللية يف قوانينها ها االختيارينييوبروتوكول

  التنسيق    
وضع  ٢٠١١-٢٠٠٧تولت خالل الفترة    بإنشاء جلنة استشارية    اً  حتيط اللجنة علم    -١٢
ومع ذلك، تشعر اللجنـة     . املراهقني ودراسة توصيات اللجنة    و تعلقة باألطفال املسياسات  ال

  .التنسيق بني القطاعات لتنفيذ االتفاقيةحىت اآلن يتوىل دائم عدم وجود كيان باألسف إزاء 
لتنـسيق  فعالة  آلية دائمة   إلنشاء  أن تتخذ تدابري    بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١٣

واملؤسسات املعنية على مجيع    اهليئات  من قبل كافة    الطفل  تنفيذ السياسات املتعلقة حبقوق     
املوارد البشرية والتقنية واملاليـة الالزمـة لتنفـذ         بهذه اآللية   تزويد  وينبغي   .املستويات

الوطين واإلقليمي  املستويني  سياسات شاملة وحمكمة ومتسقة يف جمال حقوق الطفل على          
  .على مستوى البلديات

 خطة العمل الوطنية    

 اهلادفة إىل حتـسني وضـع       ٢٠١١-٢٠٠٧ للفترة   خبطة العمل اً  حتيط اللجنة علم    -١٤
. أعاله ١٢يف الفقرة    واليت تنص على إنشاء اللجنة االستشارية املذكورة         ، والشباب األطفال

لسنوات املقبلـة، لكنـها     ل عمل جديدة    ةخطبوضع   بوجود قرار     أيضاً حتيط اللجنة علماً  و
  . ُتعتمد بعدتأسف ألن هذه اخلطة مل

ـ        على  تشجع اللجنة الدولة الطرف       -١٥ ل أن تعتمد ،يف أسرع وقت ممكن، خطة عم
خطـة  إىل تقييم   اً  شأن األطفال تشمل مجيع األحكام املكرسة يف االتفاقية استناد        بجديدة  
خمّصصات يف امليزانية   بتحديد  كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . ٢٠١١-٢٠٠٧ الفترة

آلية للتقييم إنشاء  وضمان  ،تنفيذ اخلطة تنفيذاً كامالً   تكفل  متابعة  مالئمة لل آليات  إنشاء  و
  .احملتملالقصور بانتظام تقييم التقدُّم املُحرز وحتدد أوجه  تتوىلوالرصد 

  الرصد املستقل    
، ٢٠٠٧ اللجنة بزيادة املوارد املخصصة ملكتب أمني مظامل األطفال يف عام            ترحب  -١٦

بالقلق إزاء اللجنة كما تشعر  . تلقي الشكاوى الفردية  حيق له    التالحظ أن أمني املظامل     لكنها  
  . حكوميةوكاالتمعقد تشرف عليه عدة ت شكاوى آللياوجود نظام 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء مكتب أمني مظامل األطفال صالحية تلقي             -١٧
سيما    ال ،كون هذه اآللية فعالة ومتاحة جلميع األطفال      تأن  كفالة  الشكاوى الفردية، و  

سيما   لعامة، ال  فضالً عن زيادة التوعية ا     ،ُتعرضهم للمخاطر الذين يعيشون يف أوضاع     
 توجه اللجنـة انتبـاه      إذو. الشكاوىبتقدمي  اإلجراءات املتعلقة   باألطفال  يف أوساط،   

 بشأن دور املؤسسات الوطنيـة      )٢٠٠٢(٢رف إىل تعليق اللجنة العام رقم       الدولة الط 
الدولـة الطـرف    باملستقلة حلقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل، فإهنا هتيب           

وارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة آللية الشكاوى هذه لكي تـضمن           ضمان توفري امل  
  .استقالليتها وفعاليتها

  ختصيص املوارد    
تعترف اللجنة بالصعوبات املالية واالقتصادية اليت تعاين منها الدولة الطـرف منـذ               -١٨
 علـى   مباشرةحدوث آثار   الدولة الطرف لتجنب    بذلتها  ، وترحب باجلهود اليت     ٢٠٠٨ عام

ومع .  ُتعرضهم للمخاطر  الذين يعيشون يف ظروف    األطفال واألسر اخلدمات اهلادفة إىل محاية     
 الصحةاملخصصة لقطاعي   امليزانية  التخفيضات الكبرية يف    اللجنة عن قلقها إزاء     تعرب  ذلك،  
 ،عتبة احلـد األدىن للـدخل     اليت لديها أطفال وتعيش دون       عدد األسر زيادة  ، وإزاء   والتعليم

  . ، وذلك بالرغم من اجلهود املبذولة لتجنب ذلكأحد الوالديناليت يعوهلا سيما األسر  ال
، ٢٠١٠منذ عـام    الذي تشهده الدولة الطرف      للتعايف املايل واالقتصادي     نظراً  -١٩
 يف  زيـادة االسـتثمار    التعليم والصحة و   قطاعيخفض ميزانيات   بوقف   اللجنة   هاتوصي

الضمان يف العائل الوحيد لألسرة املعيشية، وتوفري       توظسيما    ال ،فرص عمل استحداث  
الدولة الطرف بتتبـع    توصي اللجنة   كما  . مستدامةبصورة  احلماية اخلاصة   واالجتماعي  

حقوق الطفل بغية رصد وتقيـيم املـوارد املخصـصة          يراعي إعمال   امليزانية من منظور    
 ٢٠٠٧اقشة العامة يف عام     أن تراعي التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف يوم املن         و طفال،لأل

  . مسؤولية الدول-بشأن املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل 

  مجع البيانات    
العديـد مـن    بشأن  البيانات اليت قدمتها الدولة الطرف      إىل  اللجنة بارتياح   تشري    - ٢٠

مع ذلك، فإهنا تشعر باألسف إزاء أن نظام مجـع البيانـات             و .باألطفالاملتعلقة  اجملاالت  
ملعاجلة ددة  احملليات  عدم كفاية اآل  شمل مجيع اجملاالت اليت نصت عليها االتفاقية، وإزاء         ي  ال

  .تقييمهاهذه البيانات و
تطوير نظام شامل جلمع البيانـات ومعاجلتـها        على  اللجنة الدولة الطرف    حتث    -٢١

يانات وجيب أن ُتِصّنف الب   . تقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل      لوحتليلها كأساس   
 والوضع االجتماعي واالقتصادي    ثيناإلاالنتماء  حسب العمر واجلنس واملوقع اجلغرايف و     

  .مجيع األطفالأوضاع حتليل لتيسري 
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  النشر والتوعية والتدريب    
 بيـوم   ٢٠٠٨منـذ عـام     سنوياً  أن الدولة الطرف حتتفل     إىل  ارتياح  باللجنة  تشري    -٢٢

علـى  اء الوكالة احلكومية حلماية الطفل صفحة       بإنشاً  وترحب اللجنة أيض  . خمصص لألطفال 
حلقات دراسية ودورات تدريبية وحمافـل  فضالً عن تنظيم    ،خاصة باالتفاقية شبكة اإلنترنت   

مايـة  حباملعنيـة  اللجـان   ملوظفي  تنظيم مؤمترات بشأن محاية األطفال وحقوقهم،       لتداول و ل
عما معلومات  لعدم تقدمي   سف  ورغم ذلك، تشعر اللجنة باأل    . األطفال وموظفي دور العالج   

ـ    حقوق األطفال   كانت مسألة    إذا ربامج مدرجة يف املناهج الدراسية، وعما إذا كانت هذه ال
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملهنـيني      تشمل بصفة خاصة     والدورات الدراسية    يةالتدريب

أن  أويني االجتماعيني،   األخصائواملرشدين الصحيني، و    واملدرسني العاملني يف اجملال الصحي   
  .هذه الفئاتعلى املعلومات املتعلقة باالتفاقية ومداوالت اللجنة لتعميم تدابري أخرى مثة 
. توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج قضية حقوق األطفال يف املنـاهج الدراسـية              -٢٣

ل لصاحل األطفال   واملنهجي جلميع الفئات املهنية اليت تعم     املالئم  بتعزيز التدريب   اً  وتوصي أيض 
سيما املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون واملدرسون والعاملون يف جمـال الـصحة،             ومعهم، ال 

  .واألخصائيون االجتماعيون، واملوظفون العاملون يف مؤسسات الرعاية البديلة جبميع أشكاهلا

  التعاون الدويل    
. ف للمسامهة يف التعاون الدويل  ترحب اللجنة باجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطر         -٢٤

ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن مسامهات الدولة الطرف اخلاصة باملـساعدات الدوليـة قـد               
  .  اليت يشهدها البلدالصعوبات االقتصاديةبسبب تقلصت 

حجم تعاوهنـا    وتزيد، إن أمكن،  تواصل  أن  على  تشجِّع اللجنة الدولة الطرف       -٢٥
 هـدفها   ، إن أمكن  ،تجاوزتحتقق و على أن   تشجعها كذلك   و. الدويل رغم األزمة احلالية   

وتقتـرح اللجنـة    . ٢٠١٥ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل حبلول عام          ٠,٧  احملدد ب 
لجنة حقـوق الطفـل     لتراعي الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، املالحظات اخلتامية          أن
  . خيص البلد املتلقِّي املعين فيما

  ) من االتفاقية١٢ و٦و ٣و ٢املواد (مة املبادئ العا  -باء  

  الفضلى للطفلصاحل امل    
ُيراعى عموماً للطفل الفضلى  املصلحة  مفهوم  أن  بترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد        -٢٦

ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق . تقييم احتياجات الطفل إىل الرعاية واخلدمات العامة      عند  
سيما فيما يتعلق بضمان     الالفردية،  يف بعض احلاالت    ى بشكل تام    ُيراعرمبا ال   هذا املبدأ   ن  أل

  .زيارة الوالدين للطفل
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أن تضمن باستمرار إعطـاء األولويـة للمـصلحة         بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٧
كـذلك  اللجنـة   وتوصي  . للطفل يف مجيع احلاالت املتعلقة بزيارة األبوين للطفل       الفضلى  

على  للطفل،الفضلى   الرامية إىل ضمان إدماج مبدأ املصاحل        الدولة الطرف بتعزيز جهودها   
يف مجيع   و حنو مالئم وتطبيقه باستمرار، يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية،         

وينبغـي أيـضاً   . السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة باألطفال واليت هلا تأثري عليهم         
  .ألحكام والقرارات القضائية واإلدارية إىل هذا املبدأيستند املنطق القانوين جلميع ا أن

  احترام آراء الطفل    
حـق  يـضمن  املتعلق بالطفـل  أن القانون إىل  الدولة الطرف   إشارة  اللجنة  تالحظ    -٢٨

 قانون الـشباب  بأن وترحب أيضاً .يف تكوين وجهات نظرهم اخلاصة والتعبري عنها    األطفال  
شؤون فيما يتعلق ب  لتقدمي املشورة للسلطات    شباب  الس  إنشاء جم من  سلطات البلديات   ميكن  
تشعر بالقلق إزاء عدم وجـود اشـتراطات        اللجنة  تزال   الوعلى الرغم من ذلك،     . الشباب

، بل ُتـرك األمـر حتـت     هاُتنظم عمل لوائح   أو   اتو أي إجراء  أقانونية إلنشاء تلك اجملالس     
على فرصـة   مجيعاً  ل قد ال حيصلون     ن األطفا بالقلق أل اللجنة  كما تشعر   . تصرف البلديات 

  .متكافئة للتعبري عن آرائهم
، املتعلق حبق الطفل يف أن ُتتاح      )٢٠٠٩(١٢ ضوء تعليق اللجنة العام رقم       يف  - ٢٩

أن تعتمد تدابري تنظم عمـل      بله فرصة االستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف         
آلراء األطفال يف احملـاكم      الواجبةودور ومهمة جمالس الشباب، وأن تكفل املراعاة        

األخـرى املتعلقـة باألطفـال      العمليات  واملدارس واملؤسسات اإلدارية املعنية ويف      
أطفال املهاجرين أو األطفال الذين يعيشون يف        و وباملرتل، مبن فيهم األطفال املعاقون    

  . ُتعرضهم للخطرأوضاع

 ٢١-١٩و ١١-٩و ٢-١ت  الفقراو ٥ املادة( البيئة األسرية والرعاية البديلة     -جيم  
  ) من االتفاقية ٣٩، واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة ، ٢٥، واملادة ١٨من املادة 

  البيئة األسرية    
 تـشمل   ٢٠٠٧خطة عمل رباعية يف عام      الدولة الطرف    باعتماد   حتيط اللجنة علماً    -٣٠

رحـب اللجنـة    ، وت رعاية األطفال تنشئة الطفل وتدريب الوالدين على      اإلرشادات املتعلقة ب  
رغم ذلك، ال تزال اللجنة قلقلة      و. بالتدابري املتخذة ملد يد العون إىل األبوين يف رعاية أطفاهلم         

 مبا يف ذلك األسر ذات العائل الوحيد،        ،لعدم كفاية االستحقاقات االجتماعية لألسر الفقرية     
إزاء بـالقلق    اللجنةكما تشري   .  األسر  على تنشئة الطفل يف تلك     ينعكس سلباً الشيء الذي   
  .أسريةعند حدوث خالفات متويل خدمات الوساطة عدم كفاية 
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 يف وضع التـدابري الداعمـة       املضي قدماً على  تشجع اللجنة الدولة الطرف       - ٣١
توصي اللجنة الدولة   . لألسرة ويف توفري التدريب للمهنيني القائمني على تلك التدابري        

دف توفري الدعم املناسب هبات االجتماعية الطرف مبراجعة برناجمها املتعلق باالستحقاق    
 صعبة، وأن تزيد متويلها خلدمات الوساطة املوجهـة إىل          يف ظروف لألسر اليت تعيش    

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتـصديق       .  حدوث خالفات  األبوين يف حالة  
، اعلى االتفاقية املتعلقة باالعتراف باألحكام املتصلة بالتزامـات النفقـة وتنفيـذه           

واالتفاقيـة املتعلقـة    ،  واالتفاقية املتعلقة بالقانون املنطبق علـى التزامـات النفقـة         
باالختصاص والقانون الواجب التطبيق واالعتراف والتنفيـذ والتعـاون يف جمـال            

  .املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال

  األطفال احملرومون من رعاية الوالدين    
االت احلكومية املعنية حبماية األطفال يف تقييم اخلـدمات         ترحب اللجنة جبهود الوك     -٣٢

، وذلك عن طريق    لشروط املهنية لواملؤسسات  األسر البديلة   وعقود اإليداع ويف ضمان تلبية      
وحتـيط  . دوريةأسرهم ومراقبة أوضاعهم بصورة     األطفال خارج   نوعية إليداع   وضع معايري   
ذي أنشأ جلنة للنظر يف أنشطة املؤسسات ودور  ال٢٦/٢٠٠٧ بالقانون رقم  أيضاًاللجنة علماً

التـدابري  عـن   معلومات  لعدم تقدمي   ومع ذلك، تأسف اللجنة     . ألطفالاملخصصة ل العالج  
  .املتخذة لدمج األطفال يف اجملتمع بعد مغادرهتم دور الرعاية البديلة

ستوى اندماج األطفال وجنـاحهم     ملدراسة  بإجراء  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٣
بـشأن  توصيات  تقدمي  ينبغي أن تشمل هذه الدراسة       و بعد مغادرهتم دور الرعاية البديلة،    

  . على أكمل وجهألطفالالضمان اندماج اليت يتعني اختاذها التدابري 

 ،١٨ من املادة    ٣، والفقرة   ٦املادة  ( وخدمات الصحة األساسية والرعاية      اإلعاقة  -دال  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦و ٢٤و ٢٣واملواد 

  ناألطفال املعوقو    
الـيت أدخلـت عليـه يف       تعـديالت   ال و ٢٢/٢٠٠٦ترحب اللجنة بالقانون رقم       -٣٤
لوالدي األطفال ذوي األمـراض املزمنـة       اليت تدفع   الية  امل ، واملتعلق باإلعانات  ٢٠٠٧ عام
. نظاميـة  األطفال املعوقني باملدارس ال    إلحلاقشديدي اإلعاقة، وترحب باجلهود املبذولة       أو

 اخلـدمات بالقلق إزاء احتمال استفادة األطفال املعوقني مـن         ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر      
عـدم تـوفر   لتأسف اللجنة كما . بشكل حمدود بسبب عدم كفاية املخصصات املالية العامة     

  . ساألطفال املعاقني مصنفة حسب حالة اإلعاقة والعمر واجلنعن بيانات 
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 ،بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة    ) ٢٠٠٦(٩يف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         -٣٥
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

ل املعـاقني يف مجيـع      تعزيز التدابري اهلادفة إىل دمج األطفا     مواصلة و   )أ(  
  مناحي احلياة؛

ن تأخري  ضمان توفري الدعم واخلدمات الالزمة لألطفال ذوي اإلعاقة، دو          )ب(  
  ؛دماتاخلاحلصول على حتول دون  القيود املالية عقبةًينبغي أن تشكل  مربر، وال غري

 حسب نوع اإلعاقة    ضمان تصنيف البيانات املتعلقة باألشخاص املعاقني       )ج(  
  والعمر واجلنس؛

التصديق، بدون تأخري، على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             )د(  
  .وبرتوكوهلا االختياري

  الصحة واحلصول على اخلدمات الصحية    
الـضمان االجتمـاعي يف     ترحب اللجنة بالقرار الذي اختذتـه وزارة الـصحة و           -٣٦
. رسوم الرعاية الـصحية واملستـشفيات      من   ة عشر ةالثامندون   إلعفاء األطفال    ٢٠٠٨ عام

 ،٢٠٠٨خبطة العمل املتعلقة بالسياسة الصحية اليت وضعت منذ عـام           اً  وترحب اللجنة أيض  
تعـرب  عالوة على ذلـك،     و. والتغذية والتمرينات الرياضية   يةالعقلالصحة  على  اليت تركز   و

ن ألاألطفال والشباب؛ ولكنها قلقلة يف أوساط   مستوى البدانة   ارتياحها إزاء تدين    اللجنة عن   
تزايـد عـدد    احتمال أن يؤدي    اللجنة بالقلق من    كما تشعر   .  قائمة تزال البدانة ال مشكلة  
 من خـدمات الرعايـة      مجيَع أطفال املهاجرين  يف الدولة الطرف إىل عدم استفادة       ن  املهاجري

عامة عـن   العلومات  املتعليمية و املواد ال سيما فيما يتعلق حبصوهلم على       ، ال الصحية لألطفال 
  .اللغويةاحلواجز بسبب وذلك اخلدمات الصحية 

التغذيـة  يف جمـال    عامة اجلمهور   تثقيف  مبواصلة  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٧
 الدولة الطـرف    وحتث أيضاً  .اآلثار السلبية للبدانة على صحة األطفال ومنوهم      والصحية  

تزويـدهم  نظامهـا الـصحي و    يف  اختاذ اإلجراءات الالزمة لدمج أطفال املهاجرين       على  
  . إن أمكن،باملعلومات املتعلقة بالصحة بلغاهتم األم

   الصحة العقلية    
شخص حاالهتم  ُتالدولة الطرف الذين    يف  طفال  األعدد  الزدياد  لق  تشعر اللجنة بالق    -٣٨

إىل  أو ما يتصل به، ممـا أدى  االنتباهفرط النشاط املقترن بنقص على أهنا إصابات باضطراب   
 إزاء قـوائم    بـالقلق اللجنة  كما تشعر   .  النفسية زيادة عدد الوصفات الطبية لألدوية املنشطة     

  . اض العقلية وعالجهااالنتظار الطويلة لتشخيص األمر
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  -٣٩
األطفال الذين يعانون من تلـك املـشاكل        حاالت  زيادة دقة تشخيص      )أ(  

العالجـات  تلقي  وتعزيز خدمات الصحة العقلية لألطفال وضمان خضوعهم للفحوص و        
  التشخيص؛ و مبا يف ذلك زيادة قدرات مراكز العالج،الالزمة

وصفات املنشطات النفسية لألطفال الذين يتم تشخيص حاالهتم        ة  مراقب  )ب(  
تزايد  مبا يف ذلك تقييم      ،االنتباهفرط النشاط املقترن بنقص     على أهنا إصابات باضطراب     

   كعالج أساسي؛تلك األدويةيتناولون عدد األطفال الذين 
لنفـسية   مبا يف ذلك التدابري ا     ،نواع العالج األخرى  اهتمام أكرب أل  إيالء    )ج(  

  ؛إىل األبوين واملدرسنياملقدم والتربوية واالجتماعية وتعزيز الدعم 
النظر يف االضطالع بعملية مجع وحتليل بيانات مصنفة وفقـاً للمـادة               )د(  

  .والعمر هبدف رصد احتمال إساءة تعاطي األطفال للعقاقري املنشطة النفسية

  الرضاعة الطبيعية    
رضـاعة  تقتصر تغذيتهم على ال   ألطفال الذين   لاملئوية  ة  ارتفاع النسب اللجنة  تالحظ    -٤٠
 يف  ٥٠ىل  إالنـسبة   هذه  تشعر بالقلق إزاء اخنفاض     لكنها  األيام القليلة األوىل؛    خالل  طبيعية  ال

  .  أشهر٦سن عند بلوغهم  يف املائة ١٢ أشهر، واىل ٤سن عند بلوغ األطفال املائة 
ها لتـشجيع الرضـاعة الطبيعيـة       أن تعزز جهود  بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤١

بزيادة الوعي العام وبتنفيذ ورصد املدونة      ك  لإىل سن ستة أشهر، وذ    احلصرية واملستمرة   
  .الدولية لتسويق بدائل لنب األم

  صّحة املراهقني    
يف أوساط عدد حاالت احلمل واإلجهاض ة يف النسبيالزيادة تشعر اللجنة بالقلق إزاء     -٤٢

عام للمعرفـة املتعلقـة بالـصحة       االفتقار ال إىل  ذلك   ُيعزى   قد، و ةعشر ةالثامندون  الفتيات  
  .الصحة اإلجنابيةيف جمال  يةستشاراالدمات موانع احلمل واخلحلصول على عدم ااإلجنابية و

الصحة اإلجنابية  توعية املراهقات يف جمال     أن تزيد   بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٣
تيسر احلصول على موانع احلمـل       وأن   ،بكر واإلجهاض واآلثار السلبية حلاالت احلمل امل    

  .مبا يف ذلك االستشارات النفسيةيف جمال الصحة اإلجنابية،  االستشاريةاخلدمات و

  ستعمال العقاقري واملواد املخدرةإساءة ا    
اإلحصائيات ُتظهر تراجع استعمال الشباب لبعض أنواع       إىل أن   اللجنة بارتياح   تشري    -٤٤

  . قائمةتعاطي الكحول ال تزالمشكلة تشعر باألسف ألن بيد أهنا حول، والكالعقاقري 
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 مبا يف ذلك ،توصي اللجنة الدولة الطرف أن تستمر يف اختاذ مجيع التدابري املالئمة        -٤٥
، حلماية األطفال   تعليم املهارات احلياتية   سيما ال التدابري اإلدارية واالجتماعية والتعليمية،   

شروع للعقاقري املخدرة والكحول ولتوفري برامج إعـادة التأهيـل          من االستعمال غري امل   
 لألطفال ضحايا تعاطي املخدرات وإساءة استعمال       اإلدماج والتعايف املوضوعة خصيصاً   و

  .  املخدرةاملواد

 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (  واألنشطة الترفيهية والثقافيةالتعليم  -هاء  

  يب والتوجيه املهنيانالتعليم، مبا يف ذلك التدر    
العديد من القوانني التشريعية لتعزيز املـصلحة       اعتماد الدولة الطرف    ترحب اللجنة ب    -٤٦

 فـإن اللجنـة     ،ومع ذلك . األطفال يف املدارس  تعزيز رعاية   التعليم و جمال  للطفل يف   الفضلى  
  :تشعر بالقلق لألسباب التالية

 ذوي  تمـام باألطفـال   تقلـل االه  قـد   عملية خفض النفقات األخـرية        )أ(  
  املعوقون؛ مبن فيهم االحتياجات اخلاصة،

أقراهنم دون جانب ط خطري وطويل األمد من   لتسل ما يتعرض األطفال     غالباً  )ب(  
  ؛السلطات املدرسية خطوات عملية واضحة وُمرضيةتتخذ أن 

من املرحلة الثانويـة العليـا      طفال املهاجرين   التسرب املدرسي أل  ظاهرة    )ج(  
  .ل مشكلةتزا  ال
أهـداف  املتعلق ب ) ٢٠٠١(١على تعليقها العام رقم     إذ تأخذ اللجنة يف االعتبار        -٤٧

  :توصي الدولة الطرف مبا يليالتعليم، فهي 
اختاذ التدابري الالزمة لتلبية احتياجـات األطفـال ذوي االحتياجـات             )أ(  
 ،اجـات اخلاصـة    مبا يف ذلك تدريب املعلمني العاملني مع األطفال ذوي االحتي          ،اخلاصة
   املعوقون؛فيهم مبن

، تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة مجيع أشكال تسلط األقران والتحـرش           )ب(  
املعلمني ومجيـع   حتسني استعداد    املتعلقة بسوء السلوك و    اللوائح املدرسية وذلك بتحسني   

  اعات؛ مهاراهتم املتعلقة حبل الرتحتسنيقبول التنوع، ولالعاملني يف املدارس واألطفال 
طفـال  التـسرب املدرسـي أل    تعزيز التدابري اهلادفة إىل معاجلة مشكلة         )ج(  

  . الثانوية العليااملرحلة املهاجرين من 
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 ٣٠واملواد   )د(و )ب(٣٧ و ٤٠و ٣٩و ٣٨و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -واو  
  )االتفاقية من ٣٦-٣٢و

  املسلحةاملتأثرون بالرتاعات األطفال     
 من قانوهنا اجلنائي تنص على أن كـل مـن جينـد             ١١٤أن املادة   إىل  للجنة  اتشري    -٤٨

داخل الدولة الطرف بغرض القيام بعمل عسكري يف اخلارج سيخضع للمـساءلة            اً  أشخاص
 ورغم ذلك، تأسف اللجنة لعدم تعرض القانون اجلنائي تعرضاً        ). السجن ملدة عامني  (اجلنائية  
  . ستلزم عقوبة أشد لقضية جتنيد األطفال اليت تصرحياً
تعزيز التدابري احمللية والدولية اهلادفة  اليت مفادها أن تها السابقةتكرر اللجنة توصي  -٤٩
 يستوجب على الدولـة  حة واستعماهلم يف القتالالرتاعات املسلجتنيد األطفال يف    منع  ىل  إ

  :الطرف ما يلي
 سـنة   ١٨أن حتظر صراحة مبوجب القانون جتنيد األطفال دون سـن             )أ(  

  ومشاركتهم املباشرة يف أعمال القتال؛أجنبية مجاعات مسلحة /قوات يف
م الربوتوكول االختيـاري   أن حتظر صراحة مبوجب القانون انتهاك أحكا        )ب(  
  املسلحة؛الرتاعات األطفال يف بإشراك  املتعلق

أن تنشئ والية قضائية خارج نطاق اإلقليم خبصوص هذه اجلـرائم عنـدما               )ج(  
  .شخص أو ترتكب حبق شخص يكون مواطناً أو يرتبط بالدولة الطرف بروابط أخرىيرتكبها 

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 عاماً، يف حـني أن مـدة        ١٥السن الدنيا لالستخدام حىت      تالحظ اللجنة بقلق أن     -٥٠

). متامه قبل هذا العمـر    بالرغم من إمكانية إ   (  عاماً ١٦هي  يف الدولة الطرف    اإللزامي  التعليم  
بعض األطفال يف الدولة الطرف يبدؤون      بالقلق إزاء املزاعم اليت مفادها أن       اللجنة  كما تشعر   

بالرغم من أن طبيعة هذا العمل ميكن أن تكـون          و. اً عام ١٤ و ١٣ة بني   العمل يف سن مبكر   
فيها األطفـال   ل  يعمغري مالئمة   ووفقاً لترتيبات    إال أنه قد ُيماَرس يف ظروف سيئة         ،خفيفة

غالبـاً مـا يتـوىل      ، و  التحرش فيها معدالت حوادث العمل وقضايا    تزيد  لساعات طويلة، و  
  .تناسب أعمارهم الاألطفال مسؤوليات 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥١
تعديل تشريعاهتا للمواءمة بني سن انتهاء التعليم اإللزامي واحلـد األدىن             )أ(  

  ؛االستخداملسن 
 وتـشجيعهم   ةرصد احلالة وكشف األطفال العاملني يف سن مبكر للغاي          )ب(  

   ؛على إمتام املرحلة الثانوية
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اختاذ خطوات هتدف إىل ضمان محاية األطفال من ظروف العمل الـسيئة              )ج(  
الئمة، مبا يف ذلك العمل لساعات طويلة وحتميلهم مسؤوليات تفوق          املعمل غري   ترتيبات ال و

  .حوادث العمل والتحرشمن كذلك محايتهم ، ومت اليت تناسب أعمارهوتتجاوز املسؤوليا

  ناالستغالل واالعتداء اجلنسيا    
لفقرة املتعلقة باجلرائم اجلنـسية مـن      ل ٢٠٠٧ يف عام    اعتماد تعديل بترحب اللجنة     -٥٢

ـ  ١٥ىل  إ ١٤ من   املوافقة على ممارسة اجلنس   احلد األدىن لسن    القانون اجلنائي، برفع     . اً عام
طفال الذين تتراوح التعديل ال يوفر محاية مالئمة لألن هذا أل، تشعر اللجنة بالقلق م ذلكورغ

وتشعر اللجنة . يىل االستغالل اجلنسإ الذين يتعرضون حىت اآلن   اً عام ١٨و ١٥أعمارهم بني   
ويؤدي إىل املقاضاة   يفضي  ألطفال  االعتداء اجلنسي على ا   قليل من حاالت    ال بالقلق ألن اً  أيض

  .صدور اإلداناتإىل منها أقل عدد 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٣

 مـن    عامـاً  ١٥أن تتخذ التدابري الالزمة حلماية األطفال فوق الـسن            )أ(  
  ؛االستغالل واالعتداء اجلنسيني

حتقيقات ومقاضاة وإدانات فعالة وسـريعة يف مجيـع         إجراء  أن تضمن     )ب(  
   لألطفال؛ستغالل اجلنسينيواالالقضايا املتعلقة باالعتداء 

أن تضمن توافق الربامج والسياسات الرامية إىل وقاية األطفال الضحايا            )ج(  
 ٢٠٠١و ١٩٩٦وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع الوثائق اخلتامية اليت أُعتمدت يف أعوام           

 يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفـال، املعقـود يف             ٢٠٠٨و
  . على التوايلريو دي جانريووكهومل ويوكوهاما ستو

  البيع واالجتار    
علـى  اليت بذلتها الدولة الطرف بإدخال تعـديالت        الكبرية  ترحب اللجنة باجلهود      -٥٤

سيما فيما خيص األطفال، وباعتمـاد خطـة عمـل            ال ،البغاءالقانون اجلنائي واليت ُتجرَّم     
ـ . ملكافحـة االجتـار    ٢٠٠٩يف عـام     وطنية قلقهـا   رغـم ذلـك،    رر اللجنـة،  وتك

(CRC/C/OPSC/ISL/CO/1)   من قانون   ٥املنصوص عليه يف املادة     "  املزدوج التجرمي"مبدأ   إزاء 
العقوبات العام، وهو املبدأ الذي ال جيوز مبوجبه أن يعاقَب يف آيسلندا أي شخص ارتكـب                

ب العقاب مبوجـب    جرمية أو جنحة يف اخلارج إال إذا كان الفعل الذي ارتكبه فعالً يستوج            
حيـد مـن   وتشعر اللجنة بالقلق ألن هذا الشرط من شأنه أن     . قانون البلد الذي ارُتكب فيه    
 استغالهلم يف البغاء ويف املـواد اخلليعـة        املتعلقة ببيع األطفال و    إمكانية احملاكمة على اجلرائم   

  . وبالتايل تقلص فرص محاية األطفال من هذه اجلرائم
تها السابقة بأن تعّدل الدولة الطرف تشريعها بغية إلغاء شرط          تكرر اللجنة توصي    -٥٥

  .املزدوج للسماح باحملاكمة داخل آيسلندا على اجلرائم املرتكبة يف اخلارجالتجرمي 
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  األحداثقضاء     
الوكالـة  تالحظ اللجنة أن االتفاق املربم بني إدارة السجون واملراقبة التابعة للدولة و             -٥٦

ال ينص على ضمان قانوين     بشأن حبس من هم دون الثامنة عشرة         طفالاحلكومية حلماية األ  
مـن  ) ج(، فقـرة    ٣٧البالغني على النحو املنصوص عليه يف املادة        عن  يقضي بفصل القصَّر    

  . عليها االتفاقية، واليت قدمت الدولة الطرف حتفظاً
اماً مـع   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متماشياً مت            -٥٧

، ومع سائر املعايري ذات الصلة، مبا يف ذلـك          ٤٠ و ٣٩ و ٣٧االتفاقية، وال سيما املواد     
، )قواعـد بـيجني   (قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث          

، )مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        
، ومبـادئ فيينـا     )قواعد هافانا ( حبماية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم       والقواعد املتعلقة 

التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية؛ وكذلك التعليق العام للجنـة             
  .املتعلق حبقوق الطفل يف إطار قضاء األحداث) ٢٠٠٧(١٠ رقم

ب حتفظاهتـا علـى     تسحأن  على  وبصفة خاصة، حتث اللجنةُ الدولة الطرف         
 وأن تبحث عن حل عملي ومعقول يفضي إىل احتجاز األطفال والبـالغني             ٣٧  املادة

  .بصورة منفصلة

 األطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها    

أحكـام وأنظمـة    عن طريـق    بأن تكفل،   كذلك  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٨
ثل األطفال ضحايا االعتـداء،     أو شهود اجلرائم، م   /قانونية، تلقي مجيع األطفال ضحايا و     

علـى  شهود  الوالعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار و       
، أو غري تابعة للدولة   أطراف تابعة    مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة من قبل         مثل هذه اجلرائم،  

ملتحدة التوجيهيـة   احلماية اليت تنص عليها االتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ األمم ا          
وتوصي اللجنة  . بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها         

  . الدولة الطرف باستخدام دار األطفال للحصول على شهادات من األطفال

   التصديق على الصكوك الدولية  -زاي  
التـصديق علـى   بالدولة الطـرف      اللجنة توصي عمال حقوق الطفل،  إل اًتعزيز  -٥٩

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيـة حقـوق             
، األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة          و
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق 
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   التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  -حاء  
جملس أوروبـا لتنفيـذ االتفاقيـة       أن تتعاون مع    بتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٦٠

و من قبل بقيـة   أوصكوك حقوق اإلنسان األخرى سواء املعتمدة من قبل الدولة الطرف           
   .الدول األعضاء يف جملس أوروبا

 املتابعة والنشر  -طاء  

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٦١
إىل رئيس الدولة، والربملـان والـوزارات       إحالتها  التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها      

ـ    عند االقتضاء،   املختصة، واحملكمة العليا، والسلطات احمللية،       علـى  ا  من أجل النظر فيه
  .واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهناالنحو الواجب 

على نطاق واسع جبميع اللغـات      تتيح الدولة الطرف    توصي اللجنة كذلك بأن       -٦٢
الثالث والرابع والردود اخلطية والتوصيات املتصلة تقريريها الدوريني املستخدمة يف البالد   

ـ    )ال احلصر ملثال  على سبيل ا  ( مبا يف ذلك     ،)املالحظات اخلتامية (هبا   ت  عن طريق اإلنترن
 اجملموعاتاجملتمع املدين ووسائل اإلعالم وجمموعات الشباب و      منظمات  لعامة اجلمهور و  

املهنية واألطفال، من أجل إثارة النقاش ونشر الوعي باالتفاقية والربوتوكولني االختياريني           
  . امللحقني هبا وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -ياء  
عو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني اخلامس والـسادس يف            تد  -٦٣

. وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية      ٢٠١٨مايو  / أيار ٢٦موعد أقصاه   
 )Corr.1 و CRC/C/58/Rev.2(وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل مبادئها التوجيهيـة          

وتذّكر اللجنة الدولة الطـرف بـأن       . ٢٠١٠كتوبر  أ/ تشرين األول  ١اليت اعتمدت يف    
التقارير اليت تعد يف املستقبل ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهيـة وأال يتجـاوز عـدد                

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً هلذه املبادئ          .  صفحة ٦٠ صفحاهتا
 سـيطلب إىل    ،دد للصفحات ويف حال جتاوز التقرير املقدم العدد األقصى احمل       . التوجيهية

الدولة الطرف مراجعة تقريرها ورمبا إعادة تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية املشار إليهـا             
وتذكر اللجنة بأنه ال ميكن ضمان ترمجة التقرير ألغراض استعراضه من قبل اهليئة             . أعاله

  .تقدميه مرة ثانيةاملنشأة مبوجب املعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه و
تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً ملتطلبـات               -٦٤

الوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير، اليت أقرها            
 /اناالجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـر             

  ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ يونيه
        


