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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٣ -سبتمرب / أيلول١
  

 ٤٤مبوجـب املـادة      ة من الدول األطراف   ـالنظر يف التقارير املقدم       
  االتفاقية من

  اجلبل األسود : املالحظات اخلتامية    
 ١٥٥٨يف جلستيها   ) CRC/C/MNE/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل للجبل األسود         -١
، ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٠، املعقودتني يف    )CRC/C/SR.1560 و CRC/C/SR.1558 انظر (١٥٦٠و

، املالحظـات   ٢٠١٠كتـوبر   أ/ تشرين األول  ١، املعقودة يف    ١٥٨٣واعتمدت يف جلستها    
  . اخلتامية التالية

  مقدمة   - ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير األويل للدولة الطرف، وبالردود اخلطية على قائمة القـضايا             -٢
)CRC/C/MNE/Q/1/Add.1.(        كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املفتوح والصريح والبناء

  . اتمع الوفد الرفيع املستوى والشامل لعدة قطاع

  اجلوانب اإلجيابية   - باء  
  : تالحظ اللجنة سن ما يلي -٣

  ؛ ٢٠١٠يوليه /قانون احلماية من العنف العائلي يف متوز  )أ(  
  ؛٢٠١٠يوليه /القانون املتعلق مبكافحة التمييز يف متوز  )ب(  
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  . ٢٠٠٧ يناير/قانون األسرة اجلديد يف كانون الثاين  )ج(  
  : ما يليوترحب اللجنة بالتصديق على   -٤

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )أ(  
  ؛ ٢٠٠٩مارس /أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف آذار

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف تـشرين           )ب(  
  ؛ ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين

 بشأن تفادي وقوع حاالت انعدام اجلنسية ٢٠٠٩وروبا لعام اتفاقية جملس أ  )ج(  
  ؛ ٢٠١٠أبريل /يف سياق خالفة الدول يف نيسان

   ؛٢٠١٠مارس /االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف يف آذار  )د(  
 /اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتـار بالبـشر يف متـوز            ) ه(  

  . ٢٠٠٨ يوليه

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   - جيم  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التشريعات     
تقدر اللجنة اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنسيق تشريعاهتا بغية جعلها أكثر              -٥

تشعر بالقلق ألن بعض جوانب التشريعات احمللية،        ال تزال    لكنهاتوافقاً مع أحكام االتفاقية،     
 وعـالوة   .مثل قانون الطفل واحلماية االجتماعية، غري متسقة مع مبادئ االتفاقية وأحكامها          

على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تنفيذ القوانني بسبب مجلة أمور منها ندرة املوارد               
  . البشرية والتقنية واملالية

الدولة الطرف مبواصلة عملها جلعل تشريعاهتا متوائمة مع مبـادئ          توصي اللجنة     -٦
االتفاقية وأحكامها، من خالل دمج االتفاقية بالكامل يف القوانني القائمة، مبـا يف ذلـك               

وعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى          .قانون الطفل واحلماية االجتماعية   
نيني ومبشاركة اجملتمع املدين، التنفيذ الفعـال       أن تضمن، بالتشاور مع مجيع الشركاء املع      

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بـضمان   .للتشريعات احمللية املتصلة حبقوق الطفل    
ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية من أجل تنفيذ القوانني ذات الـصلة علـى                

   .كاف حنو
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  التنسيق    
يرصد امتثـال الدولـة الطـرف       الذي  لطفل  تالحظ اللجنة وجود جملس حقوق ا       -٧

ومع ذلك، تشعر اللجنة     .لالتفاقية وغريها من الصكوك الدولية املتعلقة حبماية حقوق الطفل        
بالقلق ألن هذه اهليئة ليست نشطة مبا فيه الكفاية يف ختطيط السياسات وحتديد األولويـات               

االختياريني وألن اختصاصات جملس ولعدم وجود موارد كافية لتنفيذ االتفاقية والربوتوكولني 
تـشعر اللجنـة    باإلضافة إىل ذلك،    و. حقوق الطفل ال تشمل مجيع اجملاالت املتعلقة بالطفل       

بالقلق إزاء اإلمكانيات احملدودة املتاحة للمجتمع املدين واألطفـال للمـشاركة يف أعمـال              
  . اجمللس

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٨
جملس حقوق الطفل ومتكني اجمللس من اإلمساك بزمام املبادرة   تعزيز دور     )أ(  

  يف ختطيط السياسات وحتديد األولويات بشأن تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني؛ 
توسيع اختصاصات اجمللس لتشمل بوضوح مجيع األنشطة ذات الـصلة            )ب(  

  بتنسيق تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني؛ 
تزويد اجمللس مبا يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية، لالضـطالع             )ج(  

  بواليته بفعالية؛ 
ضمان وسائل كافية للمشاركة الفعالة للمجتمع املدين واألطفال، مـن            )د(  

   .خالل تشكيلة اجمللس وأساليب عمله

  خطة العمل الوطنية     
 إال أهنـا  ،  ٢٠١٠-٢٠٠٤فترة  تالحظ اللجنة وجود خطة عمل وطنية لألطفال لل         -٩

بالقلق ألن اخلطة ال تغطي مجيع جماالت االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقـني             تشعر
 رصد بالقلق لعدم     اللجنة كما تشعر . هبا، وال تتيح التنفيذ الفعال ملبادئ االتفاقية وأحكامها       

أجل التنفيذ الفعال ملبادئ االتفاقية     من  هلا   خطة العمل الوطنية واملوارد املالية املخصصة        تنفيذ
  . وأحكامها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية جديـدة مـن أجـل                 -١٠
 يف إطار   وتدرج،  ٢٠١٠-٢٠٠٤ تقييم خطة العمل الوطنية للفترة       تستند إىل األطفال،  

عامل صـاحل   "نونة   جماالت االتفاقية مع مراعاة الوثيقة اخلتامية املع       مجيعوطين شامل يغطى    
 ٢٠٠٢اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل، يف عام            " لألطفال

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف . ٢٠٠٧استعراض منتصف املدة لسنة   و
عهم  خطط العمل املتصلة باألطفال وبتمتمجيعبوضع آليات تتسم بالكفاءة والفعالية لتنفيذ 
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ما يكفي مـن     اًوينبغي أن توفر الدولة الطرف أيض      .حبقوقهم واستعراضها بشكل مالئم   
  . املوارد البشرية واملالية لتنفيذ خطة العمل الوطنية

  الرصد املستقل     
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمتها الدولة أثناء احلوار واليت تفيد بأن قانون حـامي                -١١

ـ  إدارةجيري تعديله وسوف ينص، يف مجلة أمور، على إنشاء          حقوق اإلنسان واحلريات      ة معني
ومع ذلك، تأسف اللجنـة ألن      . حبقوق الطفل داخل مكتب حامي حقوق اإلنسان واحلريات       

هذا املكتب مل يتقدم بعد بطلب اعتماد إىل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز                
من أن والية نائب حامي حقوق اإلنـسان        اً  لق أيض وتشعر اللجنة بالق  . ومحاية حقوق اإلنسان  
 ومن عدم كفاية املـوارد      بوضوح من الناحية القانونية    غري حمددة    ٢٠٠٩واحلريات املعيَّن عام    

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق ألن األطفال وآبـاءهم  . املخصصة لقضايا األطفال يف هذا املكتب     
قدمي الشكاوى؛ ونتيجة لذلك، ال يصل إىل نائـب         وأمهاهتم يفتقرون إىل املعلومات عن إمكانية ت      

  . نيابة عنهم حامي احلقوق واحلريات سوى عدد قليل جداً من الشكاوى من األطفال أنفسهم أو
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٢

  اعتماد القانون املعدل املتعلق حبامي حقوق اإلنسان واحلريات؛   )أ(  
امللحقـة  " (مبادئ بـاريس  "ؤسسة متماشية مع    ضمان أن تكون هذه امل      )ب(  

ومع التعليق  ) ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤بقرار اجلمعية العامة    
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة املعنية حبقـوق        ) CRC/GC/2002/2 (٢العام رقم   

مؤسسات الوطنية  اإلنسان والسعي إىل احلصول على االعتماد من جلنة التنسيق الدولية لل          
  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ 

 لنائـب حـامي حقـوق اإلنـسان         ضمان وضع والية واضحة قانونياً      )ج(  
 إدارتـه واحلريات، وضمان توفري ما يكفي من املوارد البشرية واملالية الالزمة كي تؤدي             

   مهامها بفعالية؛
ق الطفل التابعـة     املعنية حبقو  اإلدارة إمكانية وصول األطفال إىل      ضمان  )د(  

 لتلقِّـي   اإلدارة بالوسائل الكافيـة    هذه   وضمان تزويد حلامي حقوق اإلنسان واحلريات     
الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصلحة الطفل،           

  إمكانية تقدمي الشكاوى إىل هذه املؤسسة؛ ب األطفال وأسرهم وضمان وعي

  ختصيص املوارد     
لنسبة املخصصة من ميزانية الدولـة الـسنوية        ا عدم كفاية تشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٣

للرعاية الصحية، ولدعم األسرة وغريها من اجملاالت ذات الصلة املباشرة باألطفـال، وإزاء             
  . اخنفاض خمصصات التعليم
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 يف   األولويـة   حقوق األطفال ورعايتـهم    متنحتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -١٤
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصـل،          . سياستها املتعلقة بامليزانية  

 من االتفاقية، زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة إلعمال احلقـوق          ٤وفقاً ألحكام املادة    
. الصحية والتعليم ودعم األسرة    املعترف هبا يف االتفاقية وال سيما احلقوق املتصلة بالرعاية        

للجنة يف هذا الشأن الدولة الطرف على أن توّجه عناية خاصة لألطفال احملرومني             وحتث ا 
 وغجـر البلقـان     ااقتصادياً واملهمشني واملهملني، ومن ضمنهم أطفال الروما واألشكالي       

 اإلعاقة بغية احلد من التفاوت وأوجه القـصور         واسم املصريني، واألطفال ذو   ب املعروفني
 إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعـّزز مهـارات            وباإلضافة. وعدم املساواة 

املوظفني املعنيني بإدارة نظام محاية الطفل فضالً عن احلكومات احمللية يف جمـال ختطـيط               
   .وإدارة امليزانيات اليت تليب احتياجات األطفال وأسرهم

  مجع البيانات     
جلمع وحتليل البيانات املصنفة،    تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم وجود آلية منهجية            -١٥

الريفية، / تشمل العمر، واجلنس، واألصل اإلثين أو االجتماعي، واملناطق احلضرية         وفقاً ملعايري 
 مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيـة     بانتظام عن   من أجل توفري بيانات كمية ونوعية شاملة        

ض رصد وتقييم التقدم احملرز وتقييم      وبروتوكالها االختياريان فيما يتعلق جبميع األطفال، بغر      
  . تأثري ما مت اعتماده من سياسات بشأن األطفال

توصي اللجنة بأن تضع الدولة، بدعم من مجيع الشركاء املعنيني مبـا يف ذلـك                 -١٦
ـ  جلمع البيانات وحتليلها بشكل شامل، من أجل حتليـل            موحداً اليونيسيف، نظاماً   ريأثت

 مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيـة والربوتوكـوالن         يفج  القوانني والسياسات والربام  
وينبغي أن تشمل البيانات مجيع األطفـال       .  وتقييمه بفعالية  التأثرياالختياريان ورصد هذا    

 تشمل العمر، واجلنس، واألصـل      وفقاً ملعايري حىت سن الثامنة عشرة وأن تكون مصنفة        
 هلمفية، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين     الري/اإلثين أو االجتماعي، واملناطق احلضرية    

  . احلق يف تدابري محاية خاصة

  النشر والتوعية    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف خالل احلوار والـيت تفيـد                -١٧

ن أل تشعر بـالقلق     إال أهنا إلذكاء وعي األطفال وآبائهم وأمهاهتم باالتفاقية،        باختاذ إجراءات 
ن مستوى الوعي باالتفاقية    أل و حمددة اهلدف ه اإلجراءات ال ُيضطلع هبا بطريقة منتظمة و       هذ

  . ضعيفاًال يزال األطفال أنفسهم، بني اجلمهور وعامة بني 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لنشر االتفاقية والترويج هلا مـن               -١٨

   .اجلمهور واألطفال بوجه خاصة عامبني قوق الطفل حب وهباأجل رفع مستوى الوعي 
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  التدريب     
 من أجل واملهنيني اآلخرين العاملني    اجلبل األسود   ترحب اللجنة بتدريب مجيع قضاة        -١٩

 يتـاح  تعرب عن األسف ألن هذا التدريب ال         لكنها على حقوق األطفال،     ومعهماألطفال  
  . ميع املهنيني العاملني مع األطفال أو من أجلهمجل
للجنة مبواصلة وتعزيز التدريب الكايف واملنهجي جلميع الفئات املهنيـة          توصي ا   -٢٠

 مجيع املسؤولني عن إنفاذ القانون، واملدرسون،       مبن فيهم العاملة من أجل األطفال ومعهم،      
. واملوظفون الصحيون واملرشدون االجتماعيون والعاملون يف مؤسسات رعاية األطفـال         

حقـوق اإلنـسان يف املنـهج       يف جمال   ج التثقيف   ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بإدرا     
   .الدراسي الرمسي جلميع مستويات التعليم، ويف أنشطة التدريب

  التعاون مع اجملتمع املدين     
تالحظ اللجنة العدد الكبري من املنظمات غري احلكومية النشطة يف الدولة الطـرف،               -٢١

غـري أن   . ٢٠٠٩لعام   ري احلكومية وترحب باستراتيجية التعاون بني احلكومة واملنظمات غ      
اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التشاور مع اجملتمع املدين يف إعداد تقرير الدولة الطرف وعـدم      
كفاية التعاون يف صوغ وتنفيذ التشريعات والسياسات يف اجملاالت الـيت تتعلـق حبقـوق               

   .األطفال
 تـضمن   حبيثتمع املدين   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعاوهنا مع اجمل          -٢٢

 يف مجيـع  و مجيع اجملاالت املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل         على نطاق واسع يف   التعاون  
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان        . مراحل تنفيذ االتفاقية ورصدها   

يع اجملاالت  التشاور مع اجملتمع املدين يف صوغ وتنفيذ التشريعات والسياسات والربامج يف مج           
 مبـادئ توجيهيـة لتخـصيص       ة الطرف بأن تضع الدول  اً  وتوصي أيض . اليت تتعلق باألطفال  

   .األموال للمنظمات غري احلكومية من أجل ضمان وحتسني شفافية عملية توزيع األموال

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  
لتشريعات احملليـة وعـدم     تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تعريف للطفل يف ا           -٢٣

  . الوضوح يف استخدام مصطلحات الطفل والقاصر واحلدث
   .توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد حكم واضح بشأن تعريف الطفل  -٢٤

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز     
افحة التمييز ال سيما التمييز ضد      تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملك         -٢٥

 لكنـها  جمموعة من القوانني واالستراتيجيات وخطط العمل واملشاريع،         عن طريق األقليات  
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األطفال املنتمـون إىل  عدة فئات منها  واجهه  تاء استمرار التمييز الفعلي الذي      تشعر بالقلق إز  
يما يتعلق باحلـصول علـى      ، ال سيما ف   واألطفال ذوو اإلعاقة  واألطفال الالجئون   األقليات  

  . التعليم والرعاية الصحية والسكن
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦

ضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها على حنو فعال جبميع احلقوق           )أ(  
 من االتفاقية، عـن طريـق   ٢ وفقاً ألحكام املادة   ،املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز     

  قوانني القائمة؛ تنفيذ ال
جوانـب  مكافحة املواقـف و   ملنع و شاملة  تثقيف  تنظيم محالت   مواصلة    )ب(  

ي السلوك االجتماعية السلبية القائمة على أساس اجلنس والسن والعرق واألصل القـوم           
  ؛ واألصل اإلثين والدين واإلعاقة

تدابري وتطلب اللجنة تضمني التقرير الدوري القادم معلومـات حمـددة عـن ال         -٢٧
 الدولة الطرف ملتابعة إعالن وبرنامج عمــل        واملنفذة يف والربامج ذات الصلة باالتفاقية     

ديربان اللذيـن اعتمدا يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره             
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويف مؤمتر استعراض ديربـان الـذي عقـد يف                

  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ، و٢٠٠٩أبريل /نيسان

  مصاحل الطفل الفضلى     
الفـضلى يف بعـض     لطفل  اتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مبدأ مصاحل           -٢٨

 تأسف ألن هذا املبدأ ال ينعكس بعُد بصورة كافيـة يف مجيـع املـسائل                لكنهاتشريعاهتا،  
 هاصة األطفال املودعني يف مؤسسات، وأن     خب تؤثر على األطفال، و    التشريعية والسياساتية اليت  

  . من جانب السلطات القضائية واإلداريةاً جيداً ال يطبق تطبيق
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالـة إدراج مبـدأ               -٢٩

، يف مجيع األحكـام      من االتفاقية، على حنو كافٍ     ٣مصاحل الطفل الفضلى، وفقاً للمادة      
القانونية، وتنفيذه عملياً يف األحكام القضائية والقرارات اإلدارية ويف الربامج واملشاريع           

   .واخلدمات اليت تؤثر على حياة األطفال

  احترام آراء الطفل     
تالحظ اللجنة أن مبدأ احترام آراء الطفل مدرج يف قانون األسرة، وتالحظ وجود               -٣٠

 واملواقـف   التقاليد القلق يساورها ألن بعض      إال أن ل يف العديد من املدارس،      برملانات األطفا 
جبلـسات   من االتفاقية وال سيما فيما يتعلـق         ١٢الثقافية قد حتد من التنفيذ الكامل للمادة        

، املدرسـي إدارة املدارس والتعليم اليت ختص سائل امل القضائية املتعلقة باألطفال، يف    االستماع
   . العامةويف النقاشات
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تعليق اللجنـة العـام     آخذة يف اعتبارها    توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف،         -٣١
  : بشأن حق الطفل يف االستماع لرأيه مبا يلي) ٢٠٠٩(١٢ رقم

مضاعفة جهودها لضمان متتع األطفال حبق التعبري عن آرائهم حبريـة يف              )أ(  
هلذه اآلراء يف املدارس وغريهـا مـن         وإيالء االعتبار الواجب     متسهم املسائل اليت    مجيع

املؤسسات التعليمية وكذلك داخل األسرة، واحلد من التفاوت يف فرص مشاركة الطالب 
  ؛املناطقشىت من خمتلف الشرائح االجتماعية و

أي إجـراء قـضائي،   ضمان إتاحة الفرصة لألطفال لالستماع إليهم يف          )ب(  
 االعتبار الواجب آلرائهـم     إيالء، و متسهميت  ويف اإلجراءات اإلدارية ال   مدين أو جنائي،    

  الطفل ودرجة نضجه؛وفقاً لسن 
وعي حبقوق األطفال يف التعبري عن آرائهـم        الوضع هنج منهجي لزيادة       )ج(  

 احترام آراء األطفال داخل األسرة ويف املدارس ومؤسـسات          وتشجيعواإلصغاء إليهم،   
  واجملتمع؛ الرعاية

 إعداد وتنفيذ اخلطط والـربامج اإلمنائيـة        ضمان مشاركة األطفال يف     )د(  
الرئيسية يف البلد مثل اخلطط اإلمنائية الوطنية وخطـط العمـل وامليزانيـات الـسنوية               

  واستراتيجيات احلد من الفقر؛

  ) من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧ إىل ١٣من  و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -٤  

  تسجيل املواليد    
 حاالت عدم تسجيل األطفال، وال سـيما        معاجلةجلهود الرامية إىل    ترحب اللجنة با    -٣٢

 غري أهنـا  ،  )٢٠١٠-٢٠٠٨(من خالل االستراتيجية املتعلقة بالسياسات اخلاصة باألقليات        
الرومـا  الالجئني مـن    طفال  األتشعر بالقلق ألنه ما زال هناك عدد من األطفال، ال سيما            

 وثائق هوية، ولعدم وجود استراتيجية      يس لديهم ، غري مسجلني ول    وغجر البلقان  اواألشكالي
  . أو وثائق هوّية/ وليس لديهم شهادات ميالدلتحديد األطفال الذين 

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٣
مواصلة وتعزيز جهودها املبذولة لضمان تسجيل مجيع األطفـال عنـد             )أ(  
 إيالء اهتمام خاص لألطفـال      مع إنشاء وحدات تسجيل متنقلة،      بطرق تشمل الوالدة؛  

    وغجر البلقان؛االالجئني من الروما واألشكالي
االضطالع بدراسة استقصائية لتحديد األطفـال الـذين يفتقـرون إىل          )ب(  

أو إىل وثائق اهلوّية واّتخاذ التدابري اإلدارية والقضائية الفورية لـضمان  / وشهادات امليالد 
  ؤالء األطفال؛ هلثائق  بأثر رجعي وإصدار واملواليدتسجيل 
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 األطفال الـذين يفتقـرون إىل       حرماناّتخاذ تدابري فورية لضمان عدم        )ج(  
 خدمات التعليم واخلدمات الصحة واخلدمات العامة، مبا يف ذلك عالوات منوثائق اهلوّية  

   األطفال؛ إعالة

  و املهينة التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ    
تشعر اللجنة باألسف ألن الدولة الطرف ال تقدم معلومات حول موضوع التعذيب              -٣٤

 أن هنـاك    وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة خـصوصاً            
كمـا  . الرعاية يف مؤسسات    وحتديداًأو التعذيب   / األطفال لسوء املعاملة و    بتعرضادعاءات  
لجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات صرحية حتظر استخدام التعذيب وعدم وجـود             تعرب ال 

  . آلية تتيح لألطفال احملرومني من حريتهم واألطفال املودعني يف مؤسسات تقدمي الشكاوى
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٥

لتعذيب اختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري حلظر مجيع أشكال ا           )أ(  
  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 

 مبـن فـيهم    جلميع األطفال احملرومني من حريتـهم        شكاوىتوفري آلية     )ب(  
 مـن   حبرماهنمتتصل  اليت  شكاوى  ال، حبيث ميكنهم تقدمي     ن يف مؤسسات  واألطفال املودع 

  ؛ تهممعامل وماعتقاهل/هماحلرية، وظروف احتجاز
لتعذيب وغريه من ضروب    ل  تعرض األطفال  التحقيق يف مجيع ادعاءات     )ج(  

  ؛ قاسية أو الالإنسانية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة ال
  . توفري الرعاية وسبل التعايف وإعادة اإلدماج والتعويض لضحايا التعذيب  )د(  

   ة البدنيالعقوبة    
مات اليت تقدمها الدولة الطرف خبصوص حظـر        يساور اللجنة القلق إزاء قلة املعلو       -٣٦

مارس على نطاق   ُت ة البدني العقوبةن  ألوعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق       . ة البدني العقوبة
. األمـاكن  واسع يف األسرة واملدارس واملؤسسات، ويف نظام قضاء األحداث وغري ذلك من           

ضد ة على نطاق واسع      البدني لعقوبةاوعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء انتشار          
  . األطفال املعوقني

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي، آخذة يف االعتبار تعليقها العام                -٣٧
 بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية         ٨رقم  

  ): CRC/GC/2006/8(أو املهينة 
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ـ  العقوبة القوانني ذات الصلة لضمان حظر       تعديل مجيع   )أ(    حظـراً   ة البدني
 اإلنفاذ الفعـال    ضمانصرحياً يف مجيع األماكن، مبا فيها األسرة ومراكز الرعاية البديلة، و          

  هلذه القوانني؛ 
 على التأثري السليب للعقوبـة     عامة اجلمهور    طالعتنظيم محالت توعية إل     )ب(  
  ال ووسائط اإلعالم مشاركة نشطة يف هذه العملية؛  على األطفال، وإشراك األطفةالبدني

أساليب إجيابية وخالية من العنـف وتقـوم علـى          اتباع  التشجيع على     )ج(  
 أشكال مجيعاملشاركة لتنشئة األطفال وتربيتهم وتعزيز وعي األطفال حبقهم يف احلماية من 

  ؛ العقوبة البدنية
  . لقضائية املختصةإحالة املخالفني إىل السلطات اإلدارية وا  )د(  

  متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال     
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف   -٣٨

، )A/61/299(دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال        ب وفيما يتعلق . ضّد األطفال 
  :  الطرف مبا يليتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة

اّتخاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمـم             )أ(  
وروبا أل اإلقليمية   ةاملتحدة بشأن العنف ضّد األطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاور         

). ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٧ إىل   ٥اليت ُعقدت يف سلوفينيا يف الفترة من        (وآسيا الوسطى،   
جه اخلصوص، توصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصـيات            وعلى و 
  : التالية

  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  '١'
  ؛ يةو األوللوقايةا إعطاء '٢'
  ؛ تشجيع التوعيةالعنف ونبذ  قيم نشر '٣'
  تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلهم؛  '٤'
  العقاب؛ ضمان املساءلة ووضع حد لإلفالت من  '٥'
استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل، بالشراكة مع اجملتمـع املـدين،             )ب(  

سيما مبشاركة األطفال، لضمان محاية مجيع األطفال من مجيع أشكال العنـف البـدين               ال
عند االقتضاء،  حمددة اآلجال   و ،الزخم إلجراءات ملموسة  وإلعطاء  واجلنسي والنفسي،   

  ؛ ااإلساءة والتصدي هل العنف وهذه األشكال مننع مل
تقدمي معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف توصيات الدراسة وذلك يف            )ج(  

  التقرير الدوري املقبل؛ 
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التماس املساعدة التقنية يف هذا اخلصوص من املمثِّل اخلاص لألمني العام             )د(  
املفوضـّية  ، و )اليونيـسيف (املعين بالعنف ضّد األطفال، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         

ذات الصلة ومـن    األخرى  الوكاالت  والسامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية،       
، )اليونسكو(ضمنها منظمة العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           

ومفّوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين              
  .  واجلرمية، وكذلك املنظمات غري احلكومية الشريكةباملخدَّرات

 ٩ واملواد مـن     ١٨ من املادة    ٢ و ١ والفقرتان   ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٥  
  ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥ واملادة ٢١ إىل ١٩ ومن ١١ إىل

  البيئة األسرية     
 نظام رعاية األطفال وأنه مت توفري بعض يفة إصالحات أجريت تالحظ اللجنة أن عد  -٣٩

عدم كفاية وعدم استمرارية الـدعم       بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء     . خدمات دعم األسرة  
املقدَّم لألسر اليت لديها أطفال وال سيما األسر اليت تواجه أزمات جراء الفقر واألسـر الـيت        

ويف هذا الصدد، يساور اللجنة القلق      . ة الوالد وحيدعيشية  امل واألسر   ذوي إعاقة ترعى أطفاالً   
 وبرامج تثقيف الوالدين فضالً عن نقص املوظفني        ةألسرل املشورة املقدمة إزاء نقص خدمات    

  .الفنيني املدربني على حتديد املشاكل األسرية ومعاجلتها
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٠

 وسائلملة  جب األبويةسر يف االضطالع مبسؤولياهتا     زيادة الدعم املقدم لأل     )أ(  
  منها إنشاء شبكة اجتماعية حلماية األطفال على صعيد اجملتمع احمللي وتعزيز بنية األسرة؛ 

توفري برامج املساعدة االقتصادية واالجتماعية لألسر مع إيالء اهتمـام            )ب(  
 ن واألسر اليت ترعى أطفاالً     وغجر البلقا  اخاص ألضعف األسر مثل أسر الروما واألشكالي      

  ؛ الوحيدة الوالد واألسر ذوي إعاقة
  ؛  ودعمها مالياًخلدمات اجملتمعية اليت تركز على األسرةتطوير ا  )ج(  
األسـر والتثقيـف    املشورة  اخلاصة بتوفري   تعزيز اخلدمات االجتماعية      )د(  
ـ       لتدريب  الوللوالدين   اعيون املعنيـون   لموظفني الفنيني، مبن فيهم األخـصائيون االجتم

 ويراعـي   حمدد اهلدف مبساعدة الوالدين على تنشئة أطفاهلم وتزويدهم بتدريب مستمر و        
  . نوع اجلنس

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية     
تالحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إىل أن إيداع األطفال يف أسر أخرى، كبـديل                -٤١

، هو إجراء ُيفضل علـى إيـداع األطفـال يف           بويةاألإليداع األطفال احملرومني من الرعاية      
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. عدم تراجع عدد األطفال املودعني يف املؤسسات      ل تشعر بالقلق    ومع ذلك مؤسسات الرعاية،   
 حلـاالت   نيدوريورصد   استعراضوعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود          
  . اإليداع وإزاء حاالت إساءة معاملة األطفال يف املؤسسات

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٢
إعادة النظر يف سياساهتا للحيلولة دون إيداع األطفال يف مؤسـسات،             )أ(  

  وتقليل عدد األطفال املودعني يف املؤسسات؛ 
املضي يف إعطاء األولوية ملؤسسات الرعاية األسرية علـى اإليـداع يف              )ب(  

لإليداع يف املؤسسات على      السليب بالتأثريالتوعية  املؤسسات، عن طريق مجلة أمور منها       
  مناء الطفل؛ 

 مـن   ٢٥ املادة   حلالة اإليداع وفق ما تقتضيه    ضمان االستعراض املنتظم      )ج(  
  االتفاقية؛ 
جلمعية امراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال الواردة يف قرار   )د(  

، لضمان تطبيـق املعـايري      ٢٠٠٩مرب  نوف/ تشرين الثاين  ٢٠ املعتمد يف    ٦٤/١٤٢العامة  
  ومنع إساءة املعاملة؛ 

 اليت تتيح لألطفال رفع الشكاوى يف حالة سـوء          اآلليات وتيسري   زيادة  ) ه(  
   مقاضاة املسؤولني عن انتهاكات حقوق األطفال؛ وضمانمعاملتهم يف هذه املؤسسات، 

  التبين    
ومع ذلك، تشعر   . ل يف عملية التبين   تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة حلماية حقوق الطف        -٤٣

اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الترتيبات املؤسسية لضمان السالسة يف عمليات التبين وإزاء عدم              
   .وضوح اخلطوات اليت يتعني القيام هبا يف جمال التبين على الصعيدين الوطين والدويل

 املتعلقة بـإجراءات     التشريعات تكييفتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف         -٤٤
 من االتفاقية ومبادئها، وأن تنظر يف التصديق علـى اتفاقيـة الهـاي              ٢١التبين للمادة   

 والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل من أجـل           األطفال بشأن محاية    ١٩٩٣ لعام
وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولـة الطـرف يف          . منع بيع األطفال ألغراض التبين    

  . عن عملية التبين تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث معلومات أكثر تفصيالً

  إساءة املعاملة واإلمهال     
اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة إسـاءة معاملـة األطفـال            ترحب اللجنة ب    -٤٥

باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف خـالل احلـوار          اً  خاصاً  وترحب ترحيب . وإمهاهلم
ومع ذلك،  . بشأن سن قانون احلماية من العنف العائلي، وصياغة استراتيجية ملكافحة العنف          



CRC/C/MNE/CO/1 

13 GE.10-45841 

 ة العاطفي اإلساءة معاملة األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك        ساءةإتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار      
  . األماكن يف املرتل واملدارس وغريها من ة واجلنسيةواجلسدي

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦
 األطفال وإمهاهلم واحلد    إساءة معاملة اعتماد وتنفيذ استراتيجية ملكافحة       )أ(  

نها، تنظيم محالت للتوعية وتقدمي الدعم الكايف لألطفـال         من هاتني الظاهرتني، بوسائل م    
واألسر املعرضني للخطر مع مراعاة العمل الذي اضطلعت به األفرقة التنفيذية املتعـددة             

  التخصصات وإدماج أنشطة هذه األفرقة يف نظام محاية الطفل؛ 
 واإلمهال وفرض عقوبـات     إساءة املعاملة إجراء حتقيق فوري يف حاالت        )ب(  

  ؛ مرتكبيهاعلى 
وضع آلية لرصد عدد وخطورة حاالت االعتداء على األطفال وإمهاهلم            )ج(  

وإساءة معاملتهم، مبا يف ذلك داخل األسرة ويف املدارس ويف مؤسسات الرعاية أو غريها              
  من املؤسسات؛ 

ـ      ني العامل ني املهني حصولضمان    )د(    ن فـيهم   مع األطفال ومن أجلهم، مب
رجـال  الشرطة و أفراد  ، و مقدمو الرعاية الصحية   االجتماعيون و  يونواألخصائاملدرسون  
 إساءة معاملة   حالة االشتباه يف حدوث   التدريب على اإلجراءات املناسبة يف      على  القضاء،  

  لألطفال وإمهال هلم؛ 
 إسـاءة املعاملـة   تعزيز الدعم النفسي والقانوين املقدم لألطفال ضحايا          ) ه(  
  . واإلمهال

 ٢٦ و ٢٤ و ٢٣، واملواد   ١٨ من املادة    ٣، والفقرة   ٦املادة   (والرعايةساسية  الصحة األ   -٦  
  )  من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١  منوالفقرات

  األطفال ذوو اإلعاقة     
ترحب اللجنة باعتماد عدد من االستراتيجيات لتحقيـق االنـدماج االجتمـاعي              -٤٧

إزاء املواقف اجملتمعية التمييزية اليت يواجهها       تشعر بقلق عميق     غري أهنا ،  ذوي اإلعاقة لألطفال  
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن            . هؤالء األطفال 

كومانـسكي  "تالحظ اللجنة معاجلة الوضع إىل حد ما يف مؤسسة          و. ذوي اإلعاقة األطفال  
دمات لألطفال يف مبان منفـصلة،      هود الدولة الطرف الرامية إىل تقدمي اخل      جل نتيجة" موست

.  يساورها القلق إزاء استمرار إيداع األطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسات للكبـار            ومع ذلك 
من النقص املستمر يف املوارد الالزمة لتطوير اخلدمات التعليميـة          اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   

 الـنقص يف خـدمات      ألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم وإزاء    ل املقدمةواالجتماعية والصحية   
  . التدخل املبكر لصاحل هؤالء األطفال
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توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، يف ضوء قواعد األمم املتحدة املوحـدة               -٤٨
العـام  للجنة  وتعليق  ) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (لمعوقني  لبشأن حتقيق تكافؤ الفرص     

 اذ مجيـع التـدابري الالزمـة   بشأن حقوق األطفال املعوقني، باخت) CRC/C/GC/9 (٩رقم  
  : لتحقيق ما يلي

 املواقـف    ومكافحـة  تنفيذ برامج توعية طويلة األجل من أجل تغـيري          )أ(  
  اجملتمعية السلبية السائدة ضد األطفال ذوي اإلعاقة؛ 

  مجع بيانات إحصائية وافية بشأن األطفال ذوي اإلعاقة؛   )ب(  
 تعزز متتع مجيع األطفال ذوي      باإلعاقة،متعلقة   وطنية شاملة    ةوضع سياس   )ج(  

اإلعاقة متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مع التركيز بوجه خـاص             
 إيداعهم يف مؤسسات الرعاية وعلى حقهم يف العيش يف أسـرهم وجمتمعـاهتم              إهناءعلى  

  احمللية؛ 
 محصوهلتوفري الدعم الكايف لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم، مبا يف ذلك             )د(  

  على احلماية االجتماعية مبا يتيح هلم البقاء داخل أسرهم؛ 
توسيع شبكة مراكز الرعاية النهارية لألطفـال ذوي اإلعاقـة الـذين              ) ه(  

ميكن إدماجهم يف النظام التعليمي العادي، على النحو الذي أشـارت إليـه الدولـة                ال
  الطرف؛ 
 كثب يف مـدى متتـع       إنشاء نظام لرصد مؤسسات الرعاية يبحث عن        )و(  

األطفال ذوي اإلعاقة حبقوقهم، وضمان أن تتضمن عملية الرصد خطوات عملية ملتابعـة      
  اإلجراءات املوصى هبا وأن ُتيسِّر مشاركة منظمات اجملتمع املدين؛ 

لعاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة، مثل املدرسني المهنيني لتوفري التدريب   )ز(  
 وغريهـم مـن املـوظفني     املعاونني الطبيني  و الطبينياملوظفني   االجتماعيني و  واألخصائيني

  املعنيني؛ 
مواصلة جهودها الرامية إىل إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم             )ح(  

ية الضرورية للمدارس اليت يلتحق هبا هؤالء األطفـال         داملاالبشرية و العام، وتوفري املوارد    
ال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة إىل احلـد        وتقليص عدد املدارس املخصصة لألطف    

  األدىن الذي ال ميكن تفاديه؛
) أي املتخصصون يف جمال اإلعاقة    (بذل جهود أكرب إلتاحة املوارد املهنية         )ط(  

 برامج التدخل املبكر وإعـادة      زيادةواملوارد املالية، وخاصة على الصعيد احمللي وتشجيع        
  لية، مبا يف ذلك جمموعات دعم اآلباء؛ التأهيل على صعيد اجملتمعات احمل
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  الصحة واخلدمات الصحية     
 تـشعر   غري أهنا ،  ٢٠٠٣تالحظ اللجنة اإلصالح اجلاري يف قطاع الصحة منذ عام            -٤٩

 الرعايـة يف املرافـق      سوءبالقلق إزاء تدين نوعية اخلدمات الصحية بشكل عام، مبا يف ذلك            
 وعدم تكـافؤ فـرص الوصـول إىل         لقلة بالقلق   وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة    . الصحية

ن ذلك يؤثر بشكل خاص على أطفـال   أل خارج العاصمة و   املناسبةخدمات الرعاية الصحية    
  . الروما واألطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقة

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٠
ونوعية الرعايـة   زيادة اجلهود الرامية إىل حتسني مرافق الصرف الصحي           )أ(  

  يف املرافق الصحية؛ 
 بوسائل فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات الصحية        عدم املساواة معاجلة    )ب(  

منها املضي يف تطوير خدمات الرعاية الصحية األولية، وتنفيذ هنـج منـسق يف مجيـع                
 التنسيق بني السياسات الـصحية والـسياسات        حتسني احلكومية، مبا يف ذلك      اإلدارات

  .  االجتماعيواإلقصاءامية إىل احلد من الفقر الر
 بوسائل منـها تقـدمي    وضع برنامج شامل لتحسني صحة األم والطفل          )ج(  

اصة أطفال الروما واألطفـال  خبشد األطفال ضعفاً و   ألخدمات الرعاية الصحية األساسية     
  الذين يعيشون يف املناطق الريفية واألطفال الالجئون؛ 

عاون اليونيسيف ومنظمة الـصحة العامليـة يف إطـار          مواصلة التماس ت    )د(  
  . جهودها الرامية إىل حتسني الوضع الصحي لألطفال

  الرضاعة الطبيعية     
 الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف الدولة الطرف،        معدل ضعفيساور اللجنة القلق إزاء       -٥١

  .  تشريعاهتا الوطنيةوألن الدولة الطرف مل تدمج املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم يف
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل تشجيع ممارسات الرضاعة             -٥٢

  . الطبيعية اخلالصة وسن تشريعات لتنفيذ أحكام املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم

  صحة املراهقني     
اإلجهـاض بـني     حاالت احلمـل و     كبري من   عدد وجودتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٥٣

 حاالت لألطفال واملراهقني وتزايد     العقليةاملراهقات، ونقص املعلومات املقدمة بشأن الصحة       
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنـة      . التبغ والكحول بني األطفال   استعمال  تعاطي املخدرات و  

 بالقلق إزاء عدم توفري التدريب للموظفني الصحيني بشأن تعزيز الصحة ومشاركة املنظمات           
  . غري احلكومية يف هذا الصدد
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 ٤توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف اعتبارها تعليق اللجنة العـام رقـم        -٥٤
  : للقيام مبا يلي٢٠٠٣لسنة ) CRC/GC/2003/4(بشأن صحة املراهقني ومنوهم 

اعتماد معايري للخدمات الصحية املالئمة للمراهقني واعتماد استراتيجية          )أ(  
   ورصد هذه اخلدمات؛ شاملة لتنفيذ

تزويد املراهقات خبدمات الصحة اإلجنابية املالئمة، مبا يف ذلك تثقـيفهن             )ب(  
يف جمال الصحة اإلجنابية يف املدارس، من أجل احلّد من عدد حاالت احلمل بني املراهقات،      

  ووضع برامج مالئمة للمراهقات ملساعدة األمهات املراهقات وأطفاهلن؛ 
ب ممارسي الطب العام، واملمرضني واألخصائيني االجتماعيني،     تعزيز تدري   )ج(  

 أمنـاط   ما خيص وغريهم من أخصائيي الرعاية األولية يف جمال تعزيز الصحة، مبا يف ذلك             
املهنـيني  ومهـارات    للمراهقني، هبدف حتسني قدرات      السالمة العاطفية احلياة الصحية و  

  العاملني يف جمال الصحة يف البلد؛ 
الـصحة  خدمات تعزيز    شاملة للصحة العقلية، مبا يف ذلك        ةياسوضع س   )د(  
تتعلـق  اضـطرابات   الذين يعانون مـن       للمراهقني داخل املستشفيات وخارجها  العقلية  

  عن برامج لدعم األسر اليت لديها أطفال معرضون للخطر؛  بالصحة العقلية، فضالً
بـني  كحـول   التبـغ وال  استعمال  التصدي النتشار تعاطي املخدرات و      ) ه(  

 واملوضوعية حول تعاطي املـواد      الدقيقةاألطفال بوسائل منها تزويد األطفال باملعلومات       
  .  ومن ضمنها التبغ وحتسني فرص احلصول على خدمات إعادة التأهيلالضارة

  اإليدز /فريوس نقص املناعة البشري    
قـص املناعـة    بـشأن فـريوس ن    املتاحة   العامة   املعلوماتن  ألتشعر اللجنة بالقلق      -٥٥

   .اًاإليدز، وال سيما يف أوساط فتيات الروما، ضئيلة جد/البشري
 بتنظـيم توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها املبذولة يف جمال الوقاية              -٥٦

عن طريق  اليت تنتقل   األمراض  ب للتوعيةداخل املدارس،   اً  محالت وبرامج تثقيفية، خصوص   
اإليدز فـضالً عـن أسـاليب       /س نقص املناعة البشري    بينها فريو  االتصال اجلنسي ومن  

بشأن فـريوس   ) CRC/GC/2003/3 (٣ تعليق اللجنة العام رقم      آخذة يف اعتبارها  الوقاية،  
اإليدز وحقوق الطفل واملبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بفـريوس         /نقص املناعة البشري  
  . اإليدز وحقوق اإلنسان/نقص املناعة البشري

  عيشة مستوى امل    
 غري أهنا ترحب اللجنة باخلطط واالستراتيجيات اليت جيري تنفيذها للحد من الفقر،             -٥٧

أطفال وخباصة  تشعر بقلق عميق إزاء تدين مستوى معيشة نسبة كبرية من األطفال وأسرهم،             
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 وغجر البلقان، الذين يعيشون يف فقر وعزلة اجتماعية واحملرومـون مـن             االروما واألشكالي 
  . تكافئة ومن الوصول إىل اخلدمات الضروريةالفرص امل

  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٨
إيالء عناية خاصة لألطفال لدى صوغ خطط واستراتيجيات احلد مـن             )أ(  
  الفقر؛ 

اختاذ خطوات لرفع مستوى معيشة األسر اليت لديها أطفال، وال سـيما              )ب(  
 التدابري الضرورية إلتاحة الـسكن الالئـق        مجيعتلك اليت تعيش حتت خط الفقر واختاذ        

املنخفـضة   األسر ومن بينها األسـر       جلميعومرافق الصرف الصحي واهلياكل األساسية      
   وغجر البلقان؛ ا الكبرية وأسر الروما واألشكاليالدخل واألسر

تعزيز جهودها للتخفيف من حدة الفقر وضمان الدعم واملساعدة املادية            )ج(  
وأسـرهم   رمـان احلومعاناة من التهميش     األطفال    أشد ة خاصة على  مع التركيز بصور  

  .وضمان حق األطفال يف مستوى معيشة مناسب

  )  من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية   -٧  

   نياملهنيوالتوجيه التعليم مبا يف ذلك التدريب     
الدولة الطرف، وباجلهود املبذولة لتحسني إدماج      ترحب اللجنة بإصالح التعليم يف        -٥٩

عن استراتيجية التعليم الشامل الـيت اعُتمـدت يف           أطفال الروما يف املدارس العادية، فضالً     
اإلجنازات اليت مت التوصل إليها من خالل هذه        ضعف   تشعر بالقلق إزاء     غري أهنا ،  ٢٠٠٨ عام

  :  يليإزاء مااً وتشعر اللجنة بالقلق خصوص. التدابري
ملعدات املدرسية واخنفاض نسبة املدرسـني      ا سوء التعليم، مبا يف ذلك      سوء  )أ(  

  التالميذ؛  إىل
املصروفات غري الظاهرة الناجتة عن شراء الكتب املدرسـية ومـستلزمات             )ب(  
  املدرسة؛ 
وثـائق والدة   ليس لـديهم    ألطفال الذين   ا تعليم   حتول دون وجود عوائق     )ج(  

  ال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة؛ ووثائق هوّية وأطف
 يف  وا وغجر البلقان مل ُيسجَّل    اكبري من أطفال الروما واألشكالي    عدد  وجود    )د(  
  يرتفع معدل انقطاعهم عن الدراسة؛  وأ هم باملدارس تنخفض معدالت انتظامأواملدارس، 
   بالتعليم؛ املتعلقةبيانات ال نقص  ) ه(  
  انتشار العنف يف املدارس؛   )و(  
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مرحلة الطفولة  املتكاملة لألطفال يف     التنشئة والتربية مرافق ومؤسسات    قلة  )ز(  
  ؛ املبكِّرة
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٠

 وال سيما بإدراج أساليب التعليم التفاعلي وتوفري        املدارس جودة   حتسني  )أ(  
ريب املدرسني وتدريبهم   مدارس، وزيادة نسبة املدرسني إىل التالميذ، وتد      للمعدات أفضل   

  أثناء اخلدمة وإشراكهم بفعالية يف عمليات اإلصالح؛ 
  ؛  أيضاً التعليم يف الواقعجمانيةضمان   )ب(  
احلصول على  فرص   تدابري فورية لضمان عدم حرمان األطفال من         اختاذ  )ج(  

  التعليم على أي أساس كان؛ 
وغجر البلقان يف نظام     ا إلدماج أطفال الروما واألشكالي    تعزيز جهودها   )د(  

التعليم العام بتعزيز تدريب املدرسني ومراجعة املناهج الدراسية وتطبيق أساليب مناسـبة            
   تثقيف الوالِدين والعمل على زيادة مشاركتهم؛ نشاطللتعليم والتعلم فضالً عن تكثيف 

 بني أطفـال  األعلى نسبياًاختاذ تدابري للتصدي بفعالية ملعدالت التسرب    ) ه(  
  للتعليم العايل والتدريب املهين؛ اً مناسباً الروما وضمان إعداد أطفال الروما إعداد

  مجع بيانات إحصائية كافية عن التعليم؛   )و(  
 اخلالية من العنـف مواصلة تنفيذ برامج الوقاية من أجل تعزيز العالقات           )ز(  

  ووضع حد للعنف يف املدارس؛ 
ليم قبل املدرسي وتوفري فرص التعلم      رفع مستوى الوعي فيما خيص التع       )ح(  

بشأن إعمال حقـوق الطفـل يف       ) ٢٠٠٥(٧ مراعاة تعليق اللجنة العام رقم       ، مع بكرامل
  ). CRC/C/GC/7/Rev.1(مرحلة الطفولة املبكرة 

من ) د(إىل ) ب(والفقرات من  ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (تدابري احلماية اخلاصة      -٨  
  ) من االتفاقية٣٦ىل  إ٣٢  من واملواد٣٧املادة 

  املشردون /األطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون    
خطة العمل  ( وخبطة العمل    ٢٠٠٦ترحب اللجنة بقانون اللجوء الذي اعتمد يف عام           -٦١

لتسوية الوضع القانوين للمشردين من مجهوريات يوغوسالفيا السابقة والوضـع القـانوين            
 واليت أدت إىل    ٢٠٠٩اليت اعتمدت يف عام     ) بل األسود من كوسوفو واجل  اً  للمشردين داخلي 

ن بـالقلق أل  ومع ذلك، تشعر اللجنة     . حتسني الوصول إىل التسجيل املدين لألطفال الالجئني      
 وباإلضافة إىل ذلك فإن اللجنـة تـشعر         .كامالًاً  نفذا تنفيذ ُيقانون اللجوء وخطة العمل مل      

داخل الدولة  خلطر انعدام اجلنسية املعرضنيجئني األطفال الالكبري من  عدد وجودبالقلق إزاء  



CRC/C/MNE/CO/1 

19 GE.10-45841 

لعدم حصوهلم على شهادات ميالد وشهادات جنسية، مما حيـد مـن فـرص              اً  نظرالطرف  
  . حصوهلم على اخلدمات األساسية

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع إطار قانوين واضح، مبا يف ذلك من                -٦٢
تعزيز تنفيذ  وب معاملة األطفال من طاليب اللجوء       خالل مراجعة قانون اللجوء الذي ينظم     

 الفعلية من نظـام     استفادهتمالكامل و بمجيع األطفال   خطة العمل من أجل ضمان تسجيل       
  . احلماية االجتماعية

  االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال     
وال سيما  اصة،  اخل مايةاحليف تدابري     احلق هلم األطفال الذين    ألنتشعر اللجنة بالقلق      -٦٣

 وخباصة  الضارة ويستغلون يف األعمال   يستخدمون   وغجر البلقان،    اأطفال الروما واألشكالي  
   .التسوليف 
، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حالة       صي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف     تو  -٦٤

طفـال،  ميع أشكال االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمـل األ         جل اخلاضعنياألطفال  
 والعمل يف الشوارع والعمل يف املنازل هبدف وضـع          ،سيما يف القطاع غري النظامي     وال

. لقضاء على هذه املمارسـات    ولتعزيز برامج التوعية والوقاية واملساعدة      لاستراتيجيات  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باختاذ تدابري لكفالة التنفيذ الفعال التفاقييت منظمة            

  قت عليهما؛، اللتني صد١٨٢َّ ورقم ١٣٨ية رقم العمل الدول

  أطفال الشوارع     
 معاجلـة    بشأن املعلومات املقدمة من الدولة الطرف أثناء احلوار      علماً ب  اللجنة   حتيط  -٦٥

 عدد كبري من األطفال، ومعظمهم مـن        لوجود تشعر بالقلق    إال أهنا مسألة أطفال الشوارع،    
هبم ن هؤالء األطفال عرضةً بشكل خاص لالجتار        ألوالروما، يعيشون ويعملون يف الشوارع      

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق العميق ألن أطفال          .ولالستغالل االقتصادي واجلنسي  
  . كمجرمنياً الشوارع يعاَملون غالب

 بالتعاون مع املنظمـات غـري       مبا يلي حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم          -٦٦
  : احلكومية
 احلماية واملساعدة لألطفال الذين يعيشون حالياً يف الشوارع مـع           توفري  )أ(  

   وضع آرائهم يف االعتبار؛
 األسباب اجلذرية وحتليلـها  دراسةوضع برامج وتنفيذها باالعتماد على       )ب(  

   األطفال أسرهم ومدارسهم للعيش يف الشوارع؛ تركبعمق هبدف جتنب 
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لحيلولـة دون   ل املناسبةومات   برامج توفر ألطفال الشوارع املعل     وضع  )ج(  
ليـة  باآل واملعلومات املتعلقـة  وقوعهم ضحايا لالجتار واالستغالل االقتصادي واجلنسي،       

  الئمة لتقدمي الشكاوى؛ امل
  . كمجرمنيضمان عدم اعتبار أطفال الشوارع أو معاملتهم   )د(  

  اناجلنسيواإليذاء االستغالل     
 واإليـذاء د األطفال الذين خيضعون لالستغالل      يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عد       -٦٧

  . معدوماً وألن عدد القضايا اليت ترفع إىل احملاكم يكاد يكون نياجلنسي
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٨

مضاعفة محالت توعية وتثقيف األطفال وأسرهم واجملتمعـات احملليـة            )أ(  
، وضـمان   ئهمال، وبغاء األطفال، وإيذا   ي لألطف  االستغالل اجلنس  بشأن،  عامة اجلمهور و

   تثقيف اجلمهور؛يف إطاراالعتراف باملنظور اجلنساين يف هذه احلمالت و
اختاذ التدابري الالزمة ملقاضاة املسؤولني عن االستغالل اجلنسي لألطفال           )ب(  
  وإيذائهم؛
ايا  حلماية األطفال الضحاحملددة اهلدفتنفيذ السياسات املالئمة والربامج   )ج(  

وااللتـزام العـاملي    وتعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل          
املعتمدين يف املؤمترات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفـال الـيت عقـدت يف              

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦السنوات 
ل التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االسـتغال            )د(  
  . ٢٠٠٧ اجلنسي لعام واإليذاءاجلنسي 

  بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم     
تالحظ اللجنة اجلهود التشريعية املبذولة من أجل مكافحة االجتـار باألشـخاص،              -٦٩

-٢٠١٠وكذلك خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر للفتـرة             
 على الصعيد الوطين وعـرب      شخاصتفشي ظاهرة االجتار باأل   ل ال تزال قلقة     غري أهنا ،  ٢٠١١

ن تنفيذ التشريعات يف الواقع     أل و نيأطفال الروما واألطفال الالجئ   االجتار ب احلدود وال سيما    
  . العملي ال يزال ميثل مشكلة

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي، آخذة يف االعتبار املالحظات اخلتامية         -٧٠
 بغـاء بيع األطفـال و   املتعلق ب تفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختياري   للجنة على ال  
   املواد اإلباحية؛استغالل األطفال يفاألطفال و
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 إيالء اهتمـام  معاإلعالم و مبا فيها محالت التثقيفتعزيز محالت التوعية    )أ(  
  خاص للفئات الضعيفة من األطفال؛ 

جتار بوسائل من بينها الوقاية وإعادة      تعزيز احلماية املقدمة إىل ضحايا اال       )ب(  
اإلدماج يف اجملتمع وضمان الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية واملـساعدة النفـسية             

  واحلصول على املساعدة القانونية اجملانية؛ 
عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف ملكافحة االجتار باألطفال وإعـادة     )ج(  

  . ادهتم إىل أوطاهنمتأهيل األطفال ضحايا االجتار وإع

  خط اتصال للمساعدة     
 مـشاريع   تنفذمن املنظمات غري احلكومية     اً  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف وعدد       -٧١

 تأسف لعـدم    لكنها اً،متوازية لتوفري خطوط اتصال للمساعدة تركز على قضايا حمددة جد         
  . تيارينيوجود خط مساعدة يغطي مجيع جماالت االتفاقية والربوتوكولني االخ

 الدولة الطرف، بالتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة،         تنشئتوصي اللجنة بأن      -٧٢
برقم منسق  ، و الكافيةوارد  بامل يزودملساعدة األطفال على مدار الساعة،      اً  جمانياً  هاتفياً  خط

يغطي مجيـع   على تلقي املكاملات من مجيع مشغلي االتصاالت و       أورويب سداسي، وبقدرة    
وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطـرف هبـذا اخلـط كمـصدر             . تفاقيةجماالت اال 

للمعلومات والبيانات لغرض وضع السياسات والتشريعات املتعلقة حبقـوق األطفـال،           
وضمان علم األطفال ومتكينهم    الوقاية  وكأداة تساعد على التبكري يف عمليات التدخُّل و       

  . من الوصول إليه وتوفري املتابعة الكافية

  إدارة شؤون قضاء األحداث     
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل ضمان امتثال التـشريعات               -٧٣

ن مشروع قـانون   أل تشعر بالقلق    غري أهنا يف جمال قضاء األحداث لالتفاقية واملعايري الدولية،        
جود نسبة صغرية مـن     وبينما تالحظ اللجنة و   .  يف الربملان  قيد النظر قضاء األحداث ال يزال     

ن األطفال املخالفني للقـانون     ألاألطفال املخالفني للقانون يف الدولة الطرف، تشعر بالقلق         
عدم وجـود نظـام     ولما خيضعون للقوانني واإلجراءات نفسها اليت خيضع هلا الكبار،          اً  كثري

  . ها الكباراليت ُيحتجز في ن األطفال ُيحتجزون يف نفس املرافقوألمنفصل لقضاء األحداث، 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة جلعل نظام قضاء األحداث              -٧٤

، ومـع  ٣٩ و٤٠و) ب(٣٧فيها متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام االتفاقية، وال سيما املواد          
قواعد األمم املتحدة   : معايري األمم املتحدة األخرى املتعلقة بنظام قضاء األحداث، مبا فيها         

، ومبادئ األمم املتحـدة     )قواعد بيجني (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
، وقواعد األمم املتحدة حلماية     )مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
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املتعلـق  لعمل  ل، ومبادئ فيينا التوجيهية     )قواعد هافانا (األحداث احملرومني من حريتهم     
 ١٠م العدالة اجلنائية، والتوصيات الواردة يف تعليق اللجنة العـام رقـم          باألطفال يف نظا  

)CRC/C/GC/10 (      ويف هـذا الـصدد،     . بشأن حقوق األطفال يف إطار قضاء األحداث
  : توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي

التعجيل يف اعتماد مشروع قانون لقضاء األحـداث واختـاذ التـدابري           )أ(  
  فيذه؛ الالزمة لتن
 بإنشاء نظام مالئم لقضاء األحداث، مبا يف ذلك    السرعةالقيام على وجه      )ب(  

  األطفال؛  ألحداث يعمل فيها قضاة متخصصون يف شؤونلإنشاء حماكم 
  ضمان الفصل بني اجملرمني األطفال واجملرمني الكبار؛   )ج(  
ع يف  عدم اللجوء إىل إجراء احلرمان من احلرية مبـا يف ذلـك اإليـدا               )د(  

ويف حالة اللجوء إىل هذا اإلجراء، ينبغـي        .  وإصالحية إال كمالٍذ أخري    تربويةمؤسسات  
   مصاحل الطفل الفضلى؛ مع مراعاةرصده واستعراضه بصورة منتظمة 

 التربوية كبديل إلجراء احلرمان     -توفري جمموعة من التدابري االجتماعية        ) ه(  
  ري تنفيذاً فعاالً؛ من احلرية، ووضع سياسة لتنفيذ هذه التداب

التركيز على استراتيجيات مكافحة اجلرمية لدعم األطفـال املعرضـني            )و(  
  للخطر يف مرحلة مبكرة؛ 

لقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     ا  جلميع مواصلة توفّير التدريب    )ز(  
ريـة أو   توقيفهم إىل أن تنفذ القـرارات اإلدا      منذ حلظة   األطفال  بتصال  اال جيرونالذين  

  القضائية املتخذة حبقهم؛ 
  ضمان الرصد املستقل لظروف االحتجاز؛   )ح(  
االستفادة من أدوات املساعدة التقنية اليت وضعها فريق األمم املتحـدة             )ط(  

املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث وأعضاؤه، وهم مكتب األمم املتحدة املعين            
فوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان          باملخدرات واجلرمية واليونيسيف م   

  . واملنظمات غري احلكومية
توصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف، من خالل أحكام ولوائح قانونيـة               -٧٥

أو الشهود عليها، احلماية الـيت تقتـضيها        /وافية، تلقِّي مجيع األطفال ضحايا اجلرائم و      
 مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بـشأن العدالـة يف          اماًها مت االتفاقية، وأن تأخذ يف اعتبار    

املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي    (األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها        
  ). ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرَّخ ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 
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  املتابعة والنشر   -٩  

  التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     
األساسية ألمم املتحدة   اتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على معاهدات           -٧٦
 طرفاً فيها بعد، وعلـى وجـه التحديـد          هي ليست قوق اإلنسان وبروتوكوالهتا اليت     حل

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم واالتفاقيـة            
امللحـق   االختفاء القسري والربوتوكول االختيـاري       الدولية حلماية مجيع األشخاص من    

  . لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبا

  املتابعة     
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املالئمة كافة لضمان التنفيذ التام              -٧٧

 دولة واحملكمـة العليـا    هلذه التوصيات بطرق تشمل إحالة هذه التوصيات إىل رئيس ال         
 ما يلزم  والوزارات املعنية والسلطات احمللية كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ            والربملان

  .من إجراءات بشأهنا

  النشر     
 توصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطـرف             -٧٨

عتمدهتا اللجنة على نطـاق واسـع       واملالحظات اخلتامية والتوصيات ذات الصلة اليت ا      
شبكة اإلنترنت لعامة اجلمهور    ) على سبيل املثال ال احلصر    (وسائل تشمل   ببلغات البلد و  

ـ  الوووسائط اإلعالم    الشباب   ومجاعاتومنظمات اجملتمع املدين      ة األخـرى  فئات املهني
   .واألطفال، بغية إثارة النقاش وبث الوعي بشأن االتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل   -١٠  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثـاين              -٧٩

 مبادئهـا وتوجـه اللجنـة االنتبـاه إىل        . ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١والثالث قبل   
 برأكتو/ تشرين األول  ١يف   املعتمدة   التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اخلاصة بكل معاهدة      

٢٠١٠ )CRC/C/58/Rev.2(       وتذكر الدولة الطرف بأن التقارير املقبلة ينبغي أن تكـون ،
وحتث اللجنة الدولة   .  صفحة ٦٠ا   صفحاهت متفقة مع املبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد      

ويف حالة تقدمي تقرير    . للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير   اً  الطرف على تقدمي تقريرها وفق    
، سُيطلب من الدولة الطرف إعادة النظر يف التقرير         عدد الصفحات  األقصى ل  احلديتجاوز  

 ه ال ميكن ضمانوتذكر اللجنة بأن. تقدميه مع مراعاة املبادئ التوجيهية املشار إليهاإعادة و
 الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقدميـه        تعذر على ترمجة التقرير ألغراض النظر فيه إذا       

  . ثانية مرة
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و اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدثة وفقاً ملتطلبـات             وتدع  -٨٠
 التقارير، اليت لتقدمياملبادئ التوجيهية املنسقة " الواردة يف املشتركةالوثيقة األساسية تقدمي 

 االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان، يف              اعتمدها
ويشكل التقرير اخلاص باالتفاقية والوثيقـة       ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /حزيران

مبوجـب  وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة      بتقدمي التقارير    االلتزاماً  األساسية املشتركة مع  
  . اتفاقية حقوق الطفل

        


