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  جلنة حقوق الطفل

للتقارير الدورية مـن الثـاين إىل       التقرير اجلامع    على   املالحظات اخلتامية   
 دورهتـا  الرابع للبوسنة واهلرسك، اليت اعتمدهتا جلنة حقـوق الطفـل يف         

  )٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول٥ -سبتمرب / أيلول١٧(احلادية والستني 
للتقـارير الدوريـة مـن الثـاين إىل الرابـع           نظرت اللجنة يف التقريـر اجلـامع          -١

 CRC/C/SR.1730انظر   (١٧٣١ و ١٧٣٠ يف جلستيها    (CRC/C/BIH/2-4)واهلرسك   للبوسنة
املعقـودة  ، ١٧٥٤اعتمدت يف جلستها ، و٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٩، املعقودتني يف    )1731و

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥يف 

  مقدمة  -أوالً  
 الدورية من الثـاين إىل      هالتقاريرترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع          -٢

ــع ــة   (CRC/C/BIH/2-4) الراب ــى قائم ــة عل ــالردود اخلطي ــذلك ب ــضايا وك  الق
(CRC/C/BIH/Q/2-4/Add.1)     كما تعرب  . حالة يف الدولة الطرف   ل، اليت أتاحت فهماً أفضل ل

الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى        واملنفتح  اللجنة عن تقديرها للحوار البناء      
  .واملتعدد االختصاصات

مقترنة مبـا   وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ              -٣
 من الدولـة    ني املقّدم ني األولي ين من مالحظات ختامية على التقرير     ٢٠١٠اعتمدته يف عام    

الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشـتراك األطفـال يف             
الربوتوكول االختيـاري امللحـق      ومبوجب   )CRC/C/OPAC/BIH/CO/1(املنازعات املسلحة   

املـواد اإلباحيـة    البغاء ويف   يف   الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال        باتفاقية حقوق 
)CRC/C/OPSC/BIH/CO/1(.  
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
كما تعترب  .  من االتفاقية  ٩ها على املادة     اللجنة بسحب الدولة الطرف حتفظ     ترحب  -٤

   :خطوة إجيابية التشريعات التاليةاعتماد اللجنة 
 /متـوز يف  يف احتاد البوسـنة واهلرسـك، املعتمـد          تسجيل املواليد قانون    )أ(  

  ؛٢٠١١ يوليه
قانون محاية ومعاملة األطفال واألحداث اجلاحنني يف مجهورية صربـسكا،            )ب(  

  ؛٢٠١١يناير /املعتمد يف كانون الثاين
، ٢٠١٠لبوسنة واهلرسك املعتمد يف عـام       قانون الرعاية الصحية يف احتاد ا       )ج(  
  تنظيم توفري احلماية الصحية لألقليات القومية؛إىل هدف الذي ي

قانون تسجيل املواليـد يف مجهوريـة صربـسكا، املعتمـد يف تـشرين                )د(  
  ؛٢٠٠٩أكتوبر /األول

  ؛٢٠٠٩يوليه / التمييز، املعتمد يف متوزحظرقانون   )ه(  
  : أو تصديقها عليهالصكوك التاليةل الدولة الطرف مبانضماوترحب اللجنة أيضاً   -٥

  ؛٢٠١٠مارس /آذار يف ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )ب(  

  ؛٢٠٠٨أكتوبر /أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف تشرين األول
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري، يف               )ج(  

  ؛٢٠١٢مارس /آذار
 بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبـشر، يف كـانون       أوروباجملس  اتفاقية    )د(  

  ؛٢٠٠٨يناير /الثاين
اجلرمية احلاسوبية وبروتوكوهلا اإلضايف بـشأن      بشأن  جملس أوروبا   اتفاقية    )ه(  

  .٢٠٠٦مايو /نصرية وكره األجانب املرتكبة بواسطة النظم احلاسوبية، يف أيارجترمي أعمال الع
  : التاليةيةاتالتدابري املؤسسية والسياسوترحب اللجنة أيضاً باعتماد   -٦

 مبكراً يف   السياسات اإلطارية اخلاصة بتحسني منو األطفال الصغار ومنائهم         )أ(  
  ؛٢٠١٢مارس /يف آذار ،البوسنة واهلرسك

  ؛)٢٠١٤-٢٠١١(طة العمل املتعلقة بأطفال البوسنة واهلرسك خ  )ب(  
االستراتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات ومنع إدمان املخدرات وقمعـه يف            )ج(  

  ؛)٢٠١٣-٢٠٠٩ (البوسنة واهلرسك
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  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٨ (خطة العمل الوطنية املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر  )د(  
ي املتعلق بتطوير التعليم يف البوسنة واهلرسك       خطة تنفيذ التوجيه االستراتيج     )ه(  

  ؛)٢٠١٥-٢٠٠٨(
  ؛)٢٠١٤-٢٠١١ (االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد األطفال  )و(  
  .احتياجات الروما يف جمال التعليمبشأن  ٢٠١٠عام لخطة العمل املنقحة   )ز(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -اًثالث  

  )التفاقية من ا٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املواد (امة تدابري التنفيذ الع  -ألف  

  السابقة للجنة التوصيات    
 الدولة الطرف الرامية إىل تنفيذ املالحظـات اخلتاميـة علـى            ترحب اللجنة جبهود    -٧

تالحظ مـع   ا  غري أهن ،  ٢٠٠٥، اليت اعتمدهتا يف عام      (CRC/C/15/Add.260)تقريرها األويل   
  . كامالً تنفيذاًاملالحظاتتلك وصيات اللجنة الواردة يف  عدم تنفيذ بعض تاألسف

حتث اللجنة الدولةَ الطرَف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ ما مل ينفـذ                -٨
 مـن التوصـيات الـواردة يف املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة              بالقدر الكايف   أو كلياً

)CRC/C/15/Add.260(    نسيق والبيئة األسـرية والتـبين      ، وخباصة التوصيات املتعلقة بالت
  .والصحة والضمان االجتماعي ومستوى املعيشة

  التشريعات    
 ،تالحظ اللجنة أن معظم قوانني الدولة الطرف باتت تتوافق مع أحكـام االتفاقيـة                -٩
أهنا تظل قلقة إزاء استمرار افتقار الدولة الطرف إىل تشريع وطين شامل بـشأن حقـوق                 غري

 أن  وتالحظ اللجنة أيضاً  .  يف قانوهنا الوطين    ومباشراً  كامالً  االتفاقية تنفيذاً  الطفل يسمح بتنفيذ  
 ١٠كيانان و (غياب هذا التشريع أّدى، يف ظل البنية السياسية واإلدارية املعقدة للدولة الطرف             

 غري متسق، فإعمال    ، إىل إعمال حقوق الطفل داخل أراضيها إعماالً       )نتونات ومقاطعة إدارية  اك
  . متشاهبة خيتلف باختالف املناطق اليت يعيشون فيهاألطفال الذين يعيشون أوضاعاًحقوق ا

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف سن قانون وطين شامل بشأن حقـوق                -١٠
، ويـنّص    بشكل كامل  أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني   مبادئ و الطفل يتضمن   

  .كامل إقليم الدولة الطرف واملباشر يف املتسققها على مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبي
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  السياسات واالستراتيجيات الشاملة    
ـ        ترى اللجنة أن    -١١  يف  ٢٠١٤-٢٠١١رة   اعتماد خطة العمل املتعلقة باألطفـال للفت
والتعاون بني  تعزيز القدرات املؤسسية والتنسيق     إىل   ، خطوة إجيابية هتدف   ٢٠١١يوليه  /متوز

إلداري يف  غري أن اللجنة تالحظ بقلق أن النظام ا       .  املستويات احلكومية   على مجيع  القطاعات
قيود متعلقة بالصالحيات   و مالية وتقنية    قيود ينطوي على الدولة الطرف نظام شديد التجزئة و     

  . تنفيذ خطة العملأمام
 التقنيـة واملاليـة   واملوارد البشرية   توفري  الدولة الطرف   تكفل  توصي اللجنة بأن      -١٢
  اللجنـة أيـضاً    وتوصي. أحنائها يف مجيع     ومتسقاً  شامالً ية لتنفيذ خطة عملها تنفيذاً    الكاف

  .اور مع األطفال واجملتمع املدينبتنفيذ خطة العمل بالتش

  التنسيق    
االتفاقية إىل وزارة حقوق    تنفيذ   بتنسيقتالحظ اللجنة أنه يف الوقت الذي يعهد فيه           -١٣

 تقّسم مسؤولية حقوق الطفل على عدد كـبري         ،ة الطرف الالجئني يف الدول  شؤون  اإلنسان و 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء    . د الكيان واملقاطعة والكانتون    من الوزارات التنفيذية على ُصع     داًج

كما تعرب اللجنة عن    .  متسقاً غياب التنسيق الفعال لتنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء البلد تنفيذاً         
 بسبب عدم االتفـاق علـى       ٢٠٠٧س املعين باألطفال يف عام      أسفها لعدم جتديد والية اجملل    

 وذلـك رغـم توصـيتها الـسابقة بتعزيـز هـذا اجمللـس               ،إجراءات انتخاب أعضائه  
)CRC/C/15/Add.260،   ويساور اللجنة قلق ألن ذلك يعوق بشكل كبري وضع         ). ١٣الفقرة

  .يةسياسات حكومية متسقة لتنفيذ االتفاقوتنسيق وإعمال 
  :لجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لبلوغ األهداف التاليةوحتث ال  -١٤

ضمان احترام حقوق الطفل يف مجيع أحناء الدولة الطرف وعلى مجيـع              )أ(  
  لد والكيان واملقاطعة والكانتون؛حكومة الب: املستويات احلكومية

ـ شؤون تعزيز الدور التنسيقي لوزارة حقوق اإلنسان و    )ب(   ضمان الالجئني ب
تزويد الوزارة مبا يكفي من الصالحيات ومن املوارد البشرية والتقنية واملاليـة لتنـسيق              

 البلـد   ُصـعد األعمال املتعلقة حبقوق الطفل تنسيقاً فعاالً يف خمتلف القطاعات وعلـى            
  والكيان واملقاطعة والكانتون؛

ي الالجئني ومركزها القيـاد   شؤون  توطيد دور وزارة حقوق اإلنسان و       )ج(  
يف الدفاع عن حقوق الطفل وصياغة السياسات ورصد تنفيذ الربامج وتعبئـة املـوارد              

  لصاحل األطفال؛
  إعادة تفعيل اجمللس املعين باألطفال للمساعدة يف القيام مبا سبق؛  )د(  
ترشيد عمل خمتلف اهليئات املعنية حبقوق الطفـل وتزويـدها بـاملوارد              )ه(  

  . دورها بفعاليةالبشرية واملالية الالزمة ألداء
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  ختصيص املوارد    
 كبرية من ميزانيتها الوطنيـة ملـسألة        تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ختصص حصصاً        -١٥

 لفئات املتضررين مـن    تصرف   النفقاتاحلماية االجتماعية، غري أهنا تشعر بالقلق ألن معظم هذه          
طفال وأسرهم، الذين لديهم    احلرب مما يقلص حصة األموال املتاحة لغريهم من املستضعفني، كاأل         

 إزاء استمرار التفـاوت الكـبري يف حجـم          وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   . احتياجات مماثلة أو أكرب   
ويف هذا السياق، تعرب اللجنة عـن       . أقاليم الدولة الطرف   يف خمتلف    املتاحةاملساعدة االجتماعية   

ت إعالة األطفـال املقدمـة يف       قلقها اخلاص إزاء اإلجراء األخري القاضي بتخفيض مستوى بدال        
وإىل جانب ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب تشريع ينص على تنظيم             . مجهورية صربسكا 

 االجتماعية املقدمة إىل األطفال وأسرهم يف عدد مـن كانتونـات احتـاد              االستحقاقاتومتويل  
  .ق عديدةيف مناطاالستحقاقات لى هذه واهلرسك، مما حيول دون حصوهلم ع البوسنة
بـأن تنـسق    ) ١٧ الفقرة   ،CRC/C/15/Add.260(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -١٦

الدولة الطرف بني الكيانني إنفاقها يف جمال محاية حقوق الطفل على حنو يضمن حداً أدىن من            
 على ذلـك، ويف     وعالوةً. احلماية االجتماعية والصحية جلميع األطفال يف كافة أحناء البلد        

 ٢٠٠٧ صيات املقدمة من اللجنة أثناء يوم املناقشة العامة الذي نظمتـه يف عـام             ضوء التو 
  :، توصي اللجنة مبا يلي" مسؤولية الدول-املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل "بشأن 

أن تعتمد الدولة الطرف عملية ميزنة تراعي على حنو مناسب احتياجات             )أ(  
يص اعتمادات واضحة لألطفال يف القطاعات      الطفل على صعيد البلد واإلقليم، مع ختص      

  ؛والوكاالت املعنية، وأن تضع أيضاً مؤشرات حمددة ونظاماً للتعقب
لرصد وتقييم فعالية نظام توزيع املـوارد       أن تضع الدولة الطرف آليات        )ب(  

  ؛املخصصة لتنفيذ االتفاقية ومدى كفايته وإنصافه
 تنظـيم التمويـل العـادل       ينص على اً  أن تسّن الدولة الطرف تشريع      )ج(  

  . االجتماعية املقدمة إىل األطفال وأسرهم يف مجيع أحناء البوسنة واهلرسكاالستحقاقاتو

  مجع البيانات    
يف سبيل مجع البيانات املتاحة بـشأن       اً  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهود        -١٧

غري أن اللجنة تظل    . تنميةاألطفال عن طريق إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لنظام معلومات ال         
شديدة القلق إزاء االفتقار إىل بيانات إحصائية عن تنفيذ االتفاقية يف الدولـة الطـرف وإزاء    

تقـسيم  القلق إزاء عـدم     إعراهبا عن    اللجنة   كما تكرر . ضعف قدرات مكاتبها اإلحصائية   
تلـف اهليئـات    بـني خم  اً  واضحاً  املسؤوليات املتعلقة جبمع وتوحيد وحتليل البيانات تقسيم      

، CRC/C/15/Add.260 (١٩٩١احلكومية وعدم إجراء أي تعداد وطين للسكان منـذ عـام            
 على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن قاعدة بيانات نظام معلومـات             وعالوةً). ١٨الفقرة  

  .اهتا أية عملية لضمان اجلودة تسمح بالتأكد من مدى موثوقية بيانتشملالتنمية ال 
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جنة توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه االسـتعجال           وتكرر الل   -١٨
بإجراء تعداد للسكان، وأن تضع نظاماً منسقاً جلمع البيانات على حنوٍ شامل، حبيث تغطي          
هذه البيانات مجيع األطفال دون الثامنة عشرة وتكون مصنفة حبسب فئـات األطفـال              

 توصـي    على ذلك،   وبناءً .)١٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.260(احملتاجني إىل محاية خاصة     
نـوع  بأن تصنف الدولة الطرف البيانات حبسب خصائص منها الـسن و          اً  اللجنة حتديد 

  .اجلنس واألصل اإلثين واإلعاقة واحلالة االقتصادية واالجتماعية واملوقع اجلغرايف

  الرصد املستقل    
نة مظامل حقوق اإلنسان يف  ترحب اللجنة بإنشاء إدارة محاية حقوق الطفل داخل أما          -١٩

األطفـال يف مجهوريـة   مستقلة معنيـة ب   مظامل   احتاد البوسنة واهلرسك، وبإنشاء أمانة    كيان  
د الدولـة  ُصـع غري أن اللجنة تالحظ أن السلطات املعنية علـى          . ٢٠٠٨صربسكا يف عام    

  .قوق الطفل توصيات هذه اآلليات املعنية حببعّد أو الكانتون مل تنفذ الكيان أو املقاطعة أو
، )٢٠٠٢، CRC/GC/2002/2 (٢إن اللجنة، إذ تضع يف اعتبارها تعليقها العام رقم            -٢٠

إدارهتا املعنية حبماية حقوق الطفل     توصي الدولةَ الطرَف باختاذ التدابري املناسبة لضمان تزويد         
ا يكفي مـن     مب يف احتاد البوسنة واهلرسك وأمانة املظامل املعنية باألطفال يف مجهورية صربسكا          

املوارد البشرية والتقنية واملالية ومبا يلزم من حصانات لكي تضطلع بعملها على حنو فّعال،              
مبا يف ذلك معاجلة الشكاوى املقدمة من األطفال معاجلة سريعة تراعي مـشاعر األطفـال،               

  .وضمان متابعة توصيات هاتني اآلليتني املعنيتني حبقوق الطفل متابعة مناسبة

  والتوعيةالنشر     
الدورية من الثاين إىل الرابع املقدمة      للتقارير   التقرير اجلامع تالحظ اللجنة بتقدير نشر       -٢١

زيـادة  الالجـئني و  شؤون   على املوقع اإللكتروين لوزارة حقوق اإلنسان و        االتفاقية مبوجب
لصعيد االتفاقية على ا  بالتوعية حبقوق الطفل و   جمال   إعالمها يف    نشاط الدولة الطرف ووسائط   

  .باالتفاقيةاألطفال وإملامهم تدين مستوى وعي إزاء قلق غري أن اللجنة يساورها . الوطين
 تعزيز مشاركة وسائط اإلعالم يف التوعية       مبواصلةتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٢

، وخباصة من خالل تكثيف استخدام الصحافة واإلذاعـة      مالئم للطفل باالتفاقية على حنو    
لفعالة يف أنـشطة    نترنت وغريها من وسائط اإلعالم، ومشاركة األطفال ا       والتلفزيون واإل 
  .التوعية العامة

  التدريب    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت بأنشطة لتدريب وتثقيف العاملني يف جهازهـا     -٢٣

 أنّ  غـري .  بشأن االتفاقية  القضائي وموظفيها املعنيني بإنفاذ القانون والعاملني يف اخلدمة املدنية        
توفري معظم هذه الدورات التدريبية     يف  لدولة الطرف   ل املشاركة الفاعلة اللجنة يساورها قلق ألن     
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، وألن الربامج التدريبية احلالية اليت تقدمها باألساس منظمـات غـري حكوميـة              ةظل حمدود ت
  .تطبيقهامدعومة من ماحنني دوليني ليست كافية لضمان الكفاءة التقنية فيما يتعلق باالتفاقية و

بأن تضطلع الدولة الطرف يف املقام األول مبسؤولية        السابقة  تكرر اللجنة توصيتها      -٢٤
أو برامج للتوعية حبقوق األطفال لفائـدة الفئـات   /توفري دورات تدريبية كافية ومنهجية و  

سيما املوظفون املكلفون بإنفـاذ القـانون،        الاملهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهم،        
ك الربملانيون والقضاة واحملامون والعاملون يف قطاع الصحة واملدرسون واملـشرفون           وكذل

  )٢٤، الفقرة CRC/C/15/Add.260( حسب االقتضاء ،على إدارة املدارس وغريهم

  التعاون مع اجملتمع املدين    
استمرار توسع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية املعنيـة         اللجنة بتقدير   تالحظ    -٢٥

 غري أن اللجنة قلقة ألن املنظمات غري احلكومية تؤدي دوراً         . حبقوق الطفل يف الدولة الطرف    
املـاحنني  لكن نشاطها يعتمد علـى       يف توفري خدمات محاية الطفل يف الدولة الطرف          رئيسياً

ـ ،   يهدف إىل الـربح    أي كيان خاص  ك الضرائب    وتظل مطالبة بدفع   األجانب ا يفـاقم   مم
  .املواردمشاكلها املتعلقة ب

إن اللجنة إذ تذكر الدولة الطرف بالتزامها الرئيسي املتمثـل يف ضـمان متتـع               -٢٦
األطفال حبقوقهم مبوجب االتفاقية، حتثّها على النظر يف حتسني ظروف عمل اجملتمع املدين             

وتوصي . واملنظمات غري احلكومية بطرق منها توفري التمويل وختفيض املعدالت الضريبية         
 أنشط يف تقدمي اخلـدمات األساسـية إىل          بأن تؤدي الدولة الطرف دوراً     اللجنة كذلك 
  .أن املنظمات غري احلكومية هي اليت تقدم جل هذه اخلدمات حالياًب األطفال، علماً

  حقوق الطفل وقطاع األعمال التجارية    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن الشركات متعددة اجلنسيات والشركات الوطنية الـيت              -٢٧
 ما تتعاقد   سيما يف قطاع إنتاج الصلب وقطاع األمن، واليت غالباً         ، ال الدولة الطرف  يف   تعمل

ويـساور  . تزاول نشاطها يف غياب أطر عمل تنظيمية واضـحة        ،  معها مؤسسات حكومية  
 البيئية وغريها من املعـايري     حقوق اإلنسان الدولية واملعايري   اللجنة قلق خاص إزاء عدم رصد       

علـى  اً   يؤثر القطاع اخلاص سلب    ، لضمان أال  وتنفيذها على النحو الواجب   ومحايتها  الدولية  
وإذ تسلّم اللجنة بأن املفتشية االحتادية      . األشخاص مبن فيهم األطفال وعلى األسر واجملتمعات      

يساورها قلق  ض االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها،     يف الدولة الطرف تعكف على التحقيق يف بع       
ل التأثريات البيئية والصحية املترتبة على األنشطة التجارية يفتقر إىل           ألن التصدي ملشاك   أيضاً

  .سمح برقابة ومشاركة عامتني مستنريتنياليت تالشفافية 
ـ ١٨ املؤرخ ٨/٧يف ضوء قرار جملس حقوق اإلنسان       -٢٨  ٢٠٠٨يونيـه  /ران حزي

 ١٦ املـؤرخ    ١٧/٤وقـراره   " إطار احلماية واالحترام واالنتـصاف    "الذي اعتمد فيه    
، اللذين يدعوان إىل مراعاة حقوق الطفل عند حبث العالقة بـني            ٢٠١١يونيه  /حزيران
  : التجارية وحقوق اإلنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلياألعمال
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 لضمان  تكيفهو) املدين واجلنائي واإلداري  (أن تبحث إطارها التشريعي       )أ(  
، منـه اً  ارة انطالق ولة الطرف أو املد   الدإقليم  خضوع الشركات وفروعها، العاملة داخل      

سيما حقوق الطفـل، وأن تـضع        والللمساءلة القانونية عن انتهاكات حقوق اإلنسان،       
آليات لرصد هذه االنتهاكات وأن حتقق فيها وتوفر للضحايا سبل االنتـصاف، هبـدف              

  حتسني املساءلة والشفافية ومنع االنتهاكات؛
 شـركات سيما    اخلاصة، ال  أن الشركات أن تتخذ التدابري اليت تضمن        )ب(  

 نشاطها تزاول توفري خدمات األمن، مبا فيها املتعاقدة مع الدولة،     شركاتقطاع الصلب و  
 .التفاقية وبروتوكوليها االختيارينيلاالمتثال يف إطار ضمانات تنظيمية مناسبة تكفل 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -باء  

  تمييزالعدم     
 وخطة العمـل    ٢٠٠٩يوليه  / التمييز يف متوز   مكافحةترحب اللجنة باعتماد قانون       -٢٩

غـري أن اللجنـة   . ٢٠١٠يوليـه  /املنقحة املتعلقة باحتياجات الروما يف جمال التعليم يف متوز  
وتشعر . تالحظ بقلق أن التمييز العنصري ال يزال ظاهرة خطرية ومتفشية يف الدولة الطرف            

  :ق خاص إزاء األمور التاليةاللجنة بقل
 التمييـز   مكافحةعدم توافق تشريعات الدولة الطرف مبا يكفي مع قانون            )أ(  

يفضي إىل ضعف تطبيقها من الناحية العملية، وهو ما تعكسه قلة عدد الشكاوى املتعلقة               مما
  تمييز؛للبالتمييز وتدين الوعي العام بسبل االنتصاف القانونية املتاحة يف حاالت التعرض 

استمرار تفشي التمييز يف جمال التعليم، بطرق منها استمرار الدولة الطرف             )ب(  
وسياسات املدارس أحادية اإلثنيـة حيـث       " مدرستني حتت سقف واحد   "يف تطبيق سياسة    

ملـدارس اخلاصـة     با ُتشكَّل الفصول على أساس إثين مما يفضي إىل التحاق األطفال حصراً          
 جبماعتهم اإلثنية؛

عدم تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة باحتياجات أفراد أقلية الروما وغريها             )ج(  
 لضعف خمصصاهتا من امليزانية والغموض  نظراً فعاالًمن األقليات القومية يف جمال التعليم تنفيذاً

بـشكل  استمرار تعرض أطفال الروما     ملسؤوليات بني اجلهات املعنية؛ و    الذي يكتنف تقاسم ا   
 منها االنتهاكات السافرة حلقهم يف      أمورالواسع واخلطري مما يسفر عن حدوث       يز  للتمي متكرر

  التعليم ويف الرعاية الصحية؛
ــيات    )د(   ــرف إىل التوص ــة الط ــتجابة الدول ــدم اس ــع ــة سابقة ال للجن

)CRC/C/15/Add.260   بشأن اعتماد مدونة لقواعد السلوك يف جمال التمييـز          )٢٧ و ٢٦، الفقرتان 
أو اجلماعات العرقية   / القوالب النمطية وأوجه الوصم اليت تستهدف األقليات و        حظريكون هدفها   
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اإلعالن وبرنامج العمل املعتمـدين يف املـؤمتر         يف وسائط اإلعالم، واختاذ تدابري يف سبيل متابعة       
  .العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  :يليما  على ، من االتفاقية٢باملادة   عمالً، اللجنةحتثو  -٣٠
ـ تـشريعية   التدابري  ال  املزيد من  أن تتخذ الدولة الطرف     )أ(    تنـسيق   دفهب

 ملكافحـة   ٢٠٠٩مع مقتضيات القانون الذي سـنته يف عـام          اً   منهجي تشريعاهتا تنسيقاً 
التمييـز،  توعية الناس بسبل االنتصاف القانونية املتاحة يف حاالت         تعمل على   التمييز، و 

 إىل أمانة مظامل حقوق اإلنسان يف       الشكاوىبطرق منها إتاحة املعلومات عن كيفية تقدمي        
ما يتعرض  اً  البوسنة واهلرسك، وخباصة ضد مؤسسات التعليم والرعاية الصحية اليت غالب         

 فيها األطفال للتمييز؛

ـ       فوراً  أن تبادر الدولة الطرف       )ب(   دارس إىل وقف الفصل بني األطفال يف امل
ارس وسياسة املـد  " مدرستني حتت سقف واحد   "على أساس إثين من خالل إلغاء سياسة        

، توفري تدابري دعم كافية ومـوظفني مـدربني         يف هذا السياق  ثنية، وأن تكفل،    أحادية اإل 
  إىل تيسري التنوع واالندماج اإلثنيني يف املدارس؛يف قطاع التعليم سعياًتدريباً جيداً 

ولة الطرف تدابري فعالة لضمان تنفيذ خطـة عملـها املنقحـة       أن تتخذ الد    )ج(  
املتعلقة باحتياجات الروما يف جمال التعليم، بطرق منها ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية             

  .أو اجلهات املعنية املختصة/ اجلهات احلكومية املعنية واتسؤوليالواضح ملتحديد الالكافية و
ع وسائط اإلعالم، مدونة لقواعد السلوك يكـون        أن تضع، بالتشاور م     )د(  

أو /هدفها القضاء على القوالب النمطية وأوجه الوصم الـيت تـستهدف األقليـات و              
للجنـة   الـسابقة بالتوصـيات     اجلماعات العرقية يف وسائط اإلعالم، وذلـك عمـالً        

)CRC/C/15/Add.260 ؛)٢٦، الفقرة  
ت حمددة عما تتخذه من تدابري      أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلوما       )ه(  

وما تضعه من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل من أجل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل              
املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل            

 .)٢٠٠١ ،CRC/GC/2001/1 (١بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

  مصاحل الطفل الفضلى    
 تالحظ اللجنة أن أغلبية قوانني الدولة الطرف تراعي مبدأ مصاحل الطفل الفـضلى،              -٣١

لكنها تشعر بالقلق ألن هذا املبدأ ال يطبق على النحو الواجب يف حالة األطفال احملرومني من                
فل الفضلى عند تنظيم    كما يساورها قلق خاص لعدم إعطاء األسبقية ملصاحل الط        . بيئة أسرية 

وتنفيذ إيداع األطفال احملرومني من بيئة أسرية يف خمتلف أشكال الرعاية البديلة، مبـا فيهـا                
  .مؤسسات الرعاية
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان اإلملـام علـى                -٣٢
يف بيقـه باسـتمرار   وتطنطاق واسع مببدأ مصاحل الطفل الفضلى وإدماجه على حنو مناسب   

مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية ويف مجيع السياسات والربامج واملـشاريع           
 ويف هذا الـسياق،  .سيما احملرومون من بيئة أسرية، واملؤثرة يف حياهتم      ال املتصلة باألطفال، 

ديد مصاحل  تشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايري ترمي إىل إسداء املشورة لتح           
الطفل الفضلى يف كل جمال، ونشرها يف مؤسسات الرعاية االجتماعية العامـة واخلاصـة              

 أن يقوم املنطـق القـانوين       وينبغي أيضاً . واحملاكم والسلطات اإلدارية واهليئات التشريعية    
وتشدد اللجنة على ضرورة    .  املبدأ رارات القضائية واإلدارية على هذا    جلميع األحكام والق  

ويل الدولة الطرف، عند تنفيذ هذه التوصية، اهتماماً خاصاً لضمان أسبقية مبدأ مصاحل             أن ت 
سيما فيما يتعلق بضمان مراعاة املبدأ مراعاة كاملة عند تنظيم وتنفيـذ             الطفل الفضلى، ال  

  .إيداع األطفال يف خمتلف أشكال الرعاية البديلة، مبا فيها مؤسسات الرعاية

  احترام آراء األطفال    
تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف، مبا فيها قوانني األسرة وغريهـا مـن                -٣٣

 اإلجـراءات القـضائية ذات      يفالقوانني ذات الصلة، تقر حبق األطفال يف التعبري عن رأيهم           
 ٢٠٠٩كما تالحظ أن الدولة الطرف أطلقت يف عـام          . الصلة، وتعترب ذلك خطوة إجيابية    

ية االجتماعية وإدماج األطفال من أجل دعم مشاركة األطفال على          برنامج تعزيز نظام احلما   
  :غري أن اللجنة يساورها قلق إزاء ما يلي. املستوى اجملتمعي وحتسينها

التشريعات اليت تقر حبقوق األطفال يف      اً  احلاالت النادرة اليت تنفذ فيها فعلي       )أ(  
 ذلك اإلجراءات القضائية ذات الصلة،      التعبري عن رأيهم بشأن القرارات املؤثرة عليهم، مبا يف        

 املرشدين االجتماعيني واحملاكم؛من قبل اً منهجياً وعدم رصد هذه التشريعات رصد

ررات الدراسية  املقآراء األطفال عند وضع      فيها   احلاالت النادرة اليت تراعى     )ب(  
ملـدارس،  ، وضعف املشاركة يف جمالس الطالب، رغم وجودها يف معظـم ا           واملواد التعليمية 

صـنع  على  التأثري احلقيقي   إمكانية  بسبب تدين الوعي وقلة سبل املشاركة النشطة املباشرة و        
 القرارات يف الشؤون املدرسية؛

نقص املوارد املخصصة لربنـامج تعزيـز نظـام احلمايـة االجتماعيـة               )ج(  
  .األطفال وإدماج

ــم   -٣٤ ــام رق ــا الع ــة الطــرف إىل تعليقه ــاه الدول ــة انتب  ١٢ توجــه اللجن
)CRC/C/GC/12، وتوصيها باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز حق األطفال يف إمساع          )٢٠٠٩ 

  :وتوصي الدولةَ الطرَف، يف هذا السياق، مبا يلي.  من االتفاقية١٢للمادة اً صوهتم وفق
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اختاذ تدابري لضمان تنفيذ التشريعات اليت تقر حبق األطفال يف التعبري عن              )أ(  
، بطرق منها النظر يف وضع نظـم        فعلياًاً  ات القضائية ذات الصلة تنفيذ    رأيهم يف اإلجراء  

 أو إجراءات تسمح للمرشدين االجتماعيني واحملاكم برصد مدى التقيد باملبدأ؛/و

بلورة برامج وأنشطة للتوعية يف سبيل تعزيز مشاركة مجيـع األطفـال              )ب(  
لس امبا يف ذلك داخل هيئات جم     مشاركة جمدية ومدّعمة داخل األسرة واجملتمع واملدرسة،        

  مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الضعفاء؛-الطالب 

ضمان توفري ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية لتنفيذ برنامج             )ج(  
 .وإدماج األطفال تنفيذاً فعلياًتعزيز نظام احلماية االجتماعية 

ــة    -جيم   ــات املدني ــوق واحلري ــواد (احلق ) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧امل
  )االتفاقية من

  املواليدتسجيل     
 على إعـالن  ٢٠١١أكتوبر /ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف تشرين األول         -٣٥

وترى .  يف جنوب شرق أوروبا    والتسجيل املدين بالتوثيق  زغرب هبدف سد الثغرات املتصلة      
 /بـسكا يف تـشرين األول   يف مجهوريـة صر   املواليدأن اعتماد تشريع لتسجيل     اً  اللجنة أيض 

غـري  . ، ميثل خطوة إجيابية   ٢٠١١يوليه  /، ويف احتاد البوسنة واهلرسك يف متوز      ٢٠٠٩ أكتوبر
 املواليـد أهنا تظل قلقة إزاء افتقار الدولة الطرف حىت اآلن إىل نظام شامل وجماين لتـسجيل                

 املناطق النائيـة     يف املقيمنييعيق تسجيل األطفال املولودين خارج املستشفيات واألطفال         مما
  :وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي. وأطفال الالجئني واألقليات

  نقص مكاتب التسجيل يف املناطق الريفية واملناطق النائية؛  )أ(  
  ؛عدم تسجيل املولودين خارج املستشفيات جماناً  )ب(  
ـ   الصعوبات اليت تواجهها أسر األقليات اإلثنية، وال    )ج(   سبب سيما الرومـا، ب

  ؛الشفويةغياب خدمات الترمجة التحريرية والترمجة 
 على وضع أبوي الطفل يف اهلجرة، مما يسيء بشكل          املواليداعتماد تسجيل     )د(  

  لوثائق الضرورية؛لاآلباء حيازة  معدالت بوضوح فيها تقلخاص إىل مجاعة الروما اليت 
  .يد الروما، بأمهية تسجيل املوالسيما نقص وعي الناس، ال  )ه(  

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فورية وملموسة لتنفيذ إعـالن               -٣٦
 هبدف ضمان   املواليدزغرب، بطرق منها إجراء مراجعة مفصلة للعملية املتبعة يف تسجيل           

 أّي طفل مـن     وعدم حرمان تسجيل مجيع األطفال املولودين داخل أراضيها عند الوالدة         
  :ويف هذا السياق، توصي اللجنة مبا يلي. ائيةالتسجيل بسبب عراقيل إجر
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 يف املناطق   املواليدأن تنظر الدولة الطرف يف زيادة عدد مكاتب تسجيل            )أ(  
  الريفية والنائية؛

  ؛ الدولة الطرف شهادات امليالد جماناًتصدرأن   )ب(  
 إىل األميني أو األشـخاص الـذين         خاصاً أن تقدم الدولة الطرف دعماً      )ج(  

  ن وثائق هوية ملساعدهتم على تسجيل مواليدهم؛حيملو ال
 الدولة الطرف شهادات امليالد جلميع األطفال املولودين داخل         تصدرأن    )د(  

  أو أبويه يف اهلجرة؛/وضع الطفل وأراضيها، بصرف النظر عن 
  .املواليدتوعية الناس، ال سيما الروما، بأمهية تسجيل   )ه(  

  احلق يف اخلصوصية    
القلـق   يكرس احلق يف اخلصوصية، غري أن     لجنة أن دستور الدولة الطرف      تالحظ ال   -٣٧

يساورها إزاء سلوك الصحفيني غري األخالقي وغري املهين املتكرر واملتمثل يف نشر البيانـات              
ويف هذا الـسياق، تـشعر      . الشخصية املفصلة لألطفال والشباب ضحايا اجلرائم أو اجملرمني       

يف  خاصة بالصحفيني    خالقيات املهنة أل الرغم من وجود مدونة      ألنه على  بالقلق   اللجنة أيضاً 
 ال توجد أي آلية إنفاذ تضمن االمتثال، وألن وكالة تنظيم االتـصاالت             الدولة الطرف، فإنه  

يف الدولة الطرف ال تتدخل يف الوقت املناسب يف حـاالت انتـهاك خـصوصية الطفـل،            
  .وبات متناسبة مع هذه االنتهاكاتتفرض عق وال
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف سن تشريع وطين مينع وسائط اإلعالم               -٣٨
أو الصحفيني من نشر البيانات الشخصية املفصلة لألطفال ويضمن عقوبات متناسـبة            /و

كما حتث الدولة الطرف على أن توفر لألطفال الذين يقدمون شكاوى           . مع هذا السلوك  
، وأن تزيـد مـن       خاصة باألطفال ومالئمة هلم    بشأن انتهاك حقهم يف اخلصوصية آليات     

 على ذلك، توصي اللجنة بـأن        وعالوةً . األطفال املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية     يةمحا
تنظر الدولة الطرف يف تنظيم محالت لتوعية الصحفيني وغريهم من العاملني يف وسـائط              

  .اإلعالم باالتفاقية وحبق األطفال يف اخلصوصية

 ٣٩ واملـادة    ،٣٧مـن املـادة     ) أ(، والفقرة   ١٩املادة  ( األطفال    ضد العنف  -دال  
  )االتفاقية من

  العقاب البدين    
تالحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف مينع العقاب البدين يف املدارس، ومينعه كجزاء        -٣٩

، ومينعه يف املـرتل   بكل أحناء الدولة الطرفعلى ارتكاب جرمية وكإجراء تأدييب يف السجون      
 ولكـن ، وتعترب ذلك خطوة إجيابية،      ٢٠٠٥عام  لذ اعتماد قانون احلماية من العنف املرتيل        من
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 على ذلك، يساور    وعالوةً. تفشي العقاب البدين يف املرتل    استمرار  يساورها قلق شديد إزاء     
  .األطفال" تأديب"اللجنة قلق ألن بعض درجات العنف مقبولة على نطاق واسع يف 

مجيع التدابري املناسبة حلظر العقاب البدين      تتخذ الدولة الطرف    توصي اللجنة بأن      -٤٠
 على ذلـك،   وعالوةً. ، يف كل أحناء إقليمها    حظراً صرحياً يف مجيع األماكن، مبا فيها املرتل       

 نتوصيها اللجنة بأن تعزز برامج التوعية والتثقيف، مبا يف ذلك احلمالت ذات الصلة، وبأ     
ا، بغية تشجيع استخدام أشكال تأديب إجيابية وبديلـة         توسع نطاقها وتشرك األطفال فيه    

  .واحترام حقوق الطفل، والتوعية يف الوقت ذاته بنتائج العقاب البدين السلبية

   واإلمهالإساءة املعاملة    
كافحة العنف ضـد األطفـال      تماد الدولِة الطرِف استراتيجية م    باعترحب اللجنة     -٤١
على اً  مكثفاً  عملياً   مع األطفال أو ألجلهم تدريب     ، وبتدريب العاملني  ٢٠١٤-٢٠١١ فترةلل

غري أن اللجنة تشعر بـالقلق ألن       . كيفية كشف تعرض األطفال للعنف املرتيل والتصدي له       
يعوق إىل حد كبري    يف كل أحناء الدولة الطرف      تشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل     العدم تناسق   

يـساور  إضافةً إىل ذلك،    و. ة مرتكبيها ضمان منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال ومعاقب       
اللجنة القلق ألن االفتقار إىل قاعدة بيانات وطنية بشأن العنف ضد األطفال يف املرتل حيـول             

وعـالوة علـى    . دون إجراء تقييم شامل ملدى انتشار هذه الظاهرة وأسباهبا وطبيعتها         اً  أيض
شر املعلومات املتعلقة بتأثري العنـف    ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص املستمر يف تدابري ن         

  .بالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفالاملرتيل على األطفال ويف تدابري تشجيع اإل
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملموسة ترمي إىل ضمان تناسـق               -٤٢

 ذلك، توصـي     على وعالوةً. التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل يف مجيع كياناهتا وأقاليمها       
ضـد  املرتيل  اللجنة الدولة الطرف بوضع قاعدة بيانات وطنية بشأن مجيع حاالت العنف            
تكرر كما  . األطفال بغية إجراء تقييم شامل ملدى انتشار ظاهرة العنف وأسباهبا وطبيعتها          

برامج التوعية والتثقيف، مبا يف ذلـك       اللجنة توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف        
 . األطفـال  ومكافحة إساءة معاملـة   ت ذات الصلة، مبشاركة األطفال، بغية منع        احلمال

)CRC/C/15/Add.260  ،  تعزز الدولة الطـرف التـدابري   أن اً وينبغي أيض . ))د(٤٣الفقرة
  األطفـال ومقاضـاة اجلنـاة      إسـاءة معاملـة   الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن حاالت       

  ).من املرجع ذاته) و(٤٣ الفقرة(

  الل واالعتداء اجلنسياناالستغ    
 من أجـل    ٢٠١٢-٢٠١٠خطة عمل الفترة    ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف        -٤٣

حتسني نظام محاية األطفال من االستغالل يف املواد اإلباحية وغريه من أشـكال االسـتغالل               
 غري. االتصاالت يف البوسنة واهلرسك   املعلومات و واالعتداء اجلنسيني باستخدام تكنولوجيات     

  : تشعر بالقلق إزاء ما يلياأهن
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غياب إطار للتعاون عرب احلدود يسمح مبالحقة اجلناة ومساعدة الـضحايا             )أ(  
  والشهود ومحايتهم؛

قلة احلاالت اليت تتناسب فيها العقوبات املتصلة باالسـتغالل واالعتـداء             )ب(  
النوع كيان، من حيث     وال  الدولة يالقوانني اجلنائية على صعيد   اجلنسيني املنصوص عليها يف     

  خطورة اجلرائم؛ مع واملدة،
  .نقص املوارد املالية لتنفيذ خطة العمل  )ج(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٤
مالحقة الفعالية يف   أن تسّن تشريعات وأطر عمل قانونية مناسبة لضمان           )أ(  

  اجلناة ومساعدة الضحايا والشهود ومحايتهم؛
اق واليتها القضائية ويف مجيع أحنـاء البلـد، معاقبـة           أن تضمن، يف نط     )ب(  

بعقوبات تتناسب وخطـورة    حبق األطفال   مرتكيب جرائم االستغالل واالعتداء اجلنسيني      
  ؛هذه اجلرائم

أن تضمن توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية لتنفيذ خطة عمل             )ج(  
ألطفال من االسـتغالل يف املـواد        من أجل حتسني نظام محاية ا      ٢٠١٢-٢٠١٠الفترة  

اإلباحية وغريه من أشكال االستغالل واالعتداء اجلنـسيني باسـتخدام تكنولوجيـات            
  . االتصاالت يف البوسنة واهلرسكاملعلومات و

  عدم تعّرض األطفال جلميع أشكال العنف    
ل إن اللجنة إذ تشري إىل توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفا              -٤٥

)A/61/299(             توصي الدولة الطرف بأن متنح األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنـف ،
 ١٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك مبراعاة التعليـق العـام رقـم             . ضد األطفال 

CRC/C/GC/13) ،وخاصة مبا يلي) ٢٠١١:  
وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفـال             )أ(  
  ي هلا؛والتصد

من أجل التصدي جلميع أشكال العنف      للتنسيق  اعتماد إطار عمل وطين       )ب(  
  ضد األطفال؛

  إيالء اهتمام خاص للبعد اجلنساين للعنف؛  )ج(  
التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال             )د(  

  .وغريها من مؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة
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، )٢ و ١الفقرتـان    (١٨ واملـادة    ٥املـادة   (سرية والرعاية البديلة    البيئة األ   -هاء  
  ) من االتفاقية٣٩، و)٤الفقرة  (٢٧، و٢٥، و٢١-١٩، و١١-٩ واملواد

  البيئة األسرية    
 لتعزيز نظام احلماية االجتماعية وإدماج األطفال       ٢٠٠٨ترّحب اللجنة بربنامج عام       -٤٦

أسفها إزاء نقص املوارد املالية والبشرية املتاحة هلذه        يف البوسنة واهلرسك، غري أهنا تعرب عن        
وهلذا السبب باتت املراكز عاجزة عن منع تفكك األسر يف احلاالت اليت كان ميكن              . املراكز

وعالوة على . فيها إجياد حل بديل، وعن تلبية احتياجات األطفال احملرومني من رعاية األبوين     
ر هذه املراكز إىل اختصاصات واضحة تركّز على تـوفري  ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقا 

الدعم االجتماعي، وهلذا عادة ما ينصّب جلّ عملها على املسائل اإلدارية املتصلة بتـسجيل              
من توفري    املستفيدين وتقييم املعايري القانونية الرمسية إلعمال احلق يف املساعدة االجتماعية بدالً          

  . الدعم لألسر
ة توصيتها السابقة بأن توفر الدولة الطرف املوارد البشرية والتقنيـة           تكّرر اللجن   -٤٧

واملالية الكافية ملراكز العمل االجتماعي، وأن تضمن التدريب املنـهجي ملـوظفي هـذه           
املراكز وتتخذ مجيع التدابري الالزمة األخرى لضمان جودة وفعالية وشفافية مجيع األنشطة            

توصيها كـذلك   و). ٣٧، الفقرة   CRC/C/15/Add.260(اليت تضطلع هبا هذه املؤسسات      
 يتعلق مبنع التفكك األسري وأن تـسند        بأن تعطي األولوية للتدريب وبناء القدرات فيما      

ويف . إىل مراكز العمل االجتماعي اختصاصات واضحة تركز على توفري خدمات الدعم          
هذا السياق، توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف يف وضع آلية مستقلة لتدبري              

ة إلعمال احلق يف العمل اإلداري املتصل بتسجيل املستفيدين وتقييم املعايري القانونية الرمسي
  .املساعدة االجتماعية

  األطفال احملرومون من بيئة أسرية    
ترحب اللجنة باعتماد سياسة محاية األطفال احملرومني من الرعاية األبوية واألسـر              -٤٨

 اللجنـة   تالحـظ و). ٢٠١٦-٢٠٠٦(احتاد البوسنة واهلرسك    يف  املعرضة خلطر االنفصال    
ذات طابع ا تطبق سياسة تسعى قدر اإلمكان إىل توفري رعاية       أهنمن  الدولة الطرف   تفيد به    ما

  :  غري أهنا تعرب عن قلقها إزاء ما يلي،لألطفال احملرومني من رعاية الوالدينأسري 
إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية ال لسبب سـوى وضـع أسـرهم               ) أ(  

  االقتصادي العسري؛
 املتاحـة لألطفـال     جملتمعـي األسري وا ذات الطابع   نقص بدائل الرعاية      ) ب(  

احملرومني من بيئة أسرية أو األطفال احملتاجني إىل محاية خاصة مما يسفر يف الغالب عن إيداع                
األطفال بأسرهم  هؤالء  األطفال يف مؤسسات الرعاية؛ وضعف اجلهود الرامية إىل مجع مشل           
  ؛١٨الطبيعية مما يؤدي إىل بقاء الكثريين منهم يف هذه املؤسسات حىت سن 
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إيداع األطفال يف مؤسسات خارج إقليم إقامتهم الرمسية مما حيرمهم مـن              ) ج(  
  ؛الرعاية الطبية بسبب العوائق اإلدارية املتصلة بإعادة توطينهم

 يف مراكز العمل االجتماعي ممـا يتـسبب يف نقـص         نقص عدد املوظفني    ) د(  
  االهتمام بنماء األطفال املوجودين يف املؤسسات؛

ب نظام شامل لكفالة األطفال، ونقص األموال الالزمة لتغطية تكاليف          غيا  ) ه(  
 حاضنة وعدم توافر هذه األموال بشكل منتظم، مما ينجم عنه عادة،            أسرلدى  إيداع األطفال   

  ؛يف ظل هذه الظروف، تدين مستويات الرعاية
سوء إعداد األطفال والشباب الذين يغادرون نظام الرعاية العـام ونقـص              )و(  

  دعم املقدم إليهم؛ال
عدم تشجيع مجع مشل األطفال بأسرهم الطبيعية يف إطار نظـام الرعايـة               )ز(  

  .البديلة القائم حىت عندما يكون هذا اخليار صاحلاً
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤٩

أن تقوم حيثما أمكن بتيسري الرعاية األسرية لألطفـال ودعمهـا، وأن              ) أ(  
ها بذلك عدم إيداع األطفال يف مؤسسة رعاية خارج األسرة ال لـسبب             تضمن عند قيام  

  سوى قساوة الظروف االجتماعية واالقتصادية؛
، أن جتري مراجعة شاملة ودورية لعمليات إيداع األطفال يف املؤسسات           ) ب(  
 عند قيامها بذلك إىل ما حيمله األطفال من أمارات سوء املعاملة؛ وأن تيـّسر،               وأن تنتبه 

 ما اقتضت مصاحل الطفل الفضلى ذلك، االتصال بني الطفل وأسرته الطبيعية لتشجيع           حيث
  ؛مل الشمل ودعمه حيثما أمكن ذلك

أن تضمن املساواة بني األطفال املودعني يف مرافق الرعاية وغريهـم يف              )ج(  
  فرص احلصول على الرعاية الطبية والتعليم؛

ان إمكانية تلبية احتياجـات     أن تزيد عدد املرشدين االجتماعيني لضم       )د(  
كل طفل بصورة فعالة، وأن تضع معايري النتقاء وتدريب ودعم وتقييم العاملني يف جمال              

  رعاية األطفال؛
ما يكفي مـن    وتضمن توفري   اً  ومتسق  شامالًاً  أن تضع نظام كفالة وطني      ) ه(  
  عاية البديلة؛ألسر احلاضنة كمكمل لسائر أشكال الرليف الوقت املناسب والدعم األموال 
أن تعد الشباب وتدعمهم على النحو املناسب قبل مغادرة مرافق الرعاية             )و(  

ـ  من خالل إشراكهم يف مرحلة مبكرة يف ختطيط عملية االنتقال و            بعـد   ةساعدإتاحة امل
  مغادرة مؤسسة الرعاية؛

  أن تيسر مجع مشل األطفال بأسرهم الطبيعية عند اإلمكان؛  )ز(  
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لزم من املوارد البشرية والتقنية واملالية للنهوض بأوضـاع         أن تتيح ما ي     )ح(  
  .األطفال يف مراكز الرعاية البديلة

  التبين    
بشأن التـبين   اً  تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء اعتماد الدولة الطرف تشريع            -٥٠
ق، ويف هذا الـسيا   ). ٣٨الفقرة   ،CRC/C/15/Add.260(مع أحكام االتفاقية    اً  يتوافق متام  ال

 إزاء اختالف تشريعات التبين يف كياين الدولة الطرف وأقاليمهـا،           تشعر اللجنة بالقلق أيضاً   
وعالوة على ذلك يساور اللجنة قلق      . يسفر عن غموض تشريعي وثغرات يف جمال احلماية        مما

  :خاص إزاء ما يلي
اخنفاض معدالت التبين بسبب إجراءات التبين املعقدة والطويلة؛ وغيـاب            ) أ(  

التنسيق بني مؤسسات احلماية االجتماعية؛ وعدم وجود قاعدة بيانـات بـشأن األطفـال              
  املؤهلني للتبين والطلبات املقدمة من األشخاص الراغبني يف التبين؛

مس سـنوات   خبحتديد السن القصوى لتبين األطفال يف مجهورية صربسكا           ) ب(  
  ؛معظم األطفال غري مؤهلني للتبينجيعل  مما

احتواء تقرير الدولة الطرف بيانات مفّصلة، حبسب معايري منها السن          عدم    )ج(  
اجلنس والوضع االجتماعي واالقتصادي، عن األطفال املشمولني بالتبين على الصعيدين          نوع  و

للجنـة  والدويل، رغم أنه قد طُلب منها ذلك بشكل حمدد يف التوصـيات الـسابقة               احمللي  
)CRC/C/15/Add.260،  ٣٩الفقرة .(  

وحتث الدولة  ) ٣٩ الفقرة   ،CRC/C/15/Add.260(تكّرر اللجنة توصيتها السابقة       -٥١
الطرف على أن تسرع يف اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الالزمـة              

 من االتفاقيـة،    ٢١تكون إجراءات التبين متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام املادة          لضمان أن   
ضمام إىل اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على            وأن تنظر يف االن   
  : وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. الصعيد الدويل

أن تيّسر عمليات التبين، بطرق منها تبسيط إجراءات التبين وترشـيدها      ) أ(  
ملؤسساهتا املعنية باحلمايـة    ُتنشئ  كفالة الضمانات املنصوص عليها يف االتفاقية، وأن        مع  

ـ    االجتماعية قاعدة بيانات متكاملة وشاملة تضم معلومات عن           بيناألطفال املـؤهلني للت
  على الصعيد الوطين؛واألشخاص الراغبني يف التبين 

  يف مجهورية صربسكا؛ أن تنظر يف رفع احلد األقصى لسن التبين  ) ب(  
) ٣٩ الفقـرة    ،CRC/C/15/Add.260(أن تستجيب إىل التوصية السابقة        )ج(  

وتسرع يف مجع بيانات مفّصلة عن األطفال املشمولني بعمليات التبين علـى الـصعيدين              
   .احمللي والدويل، وتدرجها يف تقريرها املقبل إىل اللجنة
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 ٢٤ و ٢٣و) ٣الفقـرة    (١٨ و ٦املواد  (اإلعاقة والصحة األساسية والرعاية       -واو  
  )ن االتفاقيةم) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
 على اتفاقية حقوق األشخاص     ٢٠١٠ترّحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          -٥٢

لتعريـف اإلعاقـة    ملموسة  غري أنه يساورها قلق إزاء عدم اختاذ أية خطوات          . ذوي اإلعاقة 
ان والكـانتون مـع     البلد والكي على ُصُعد   تشريعات  ال وضمان توافق     واضحاً  تشريعياً تعريفاً

  :وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي. أحكام هذه االتفاقية
إذ يبقى معظم األطفال ذوي     اً  جداً  نطاق التعليم الشامل الذي يظل حمدود       ) أ(  

املدارس اخلاصة مما يؤدي إىل وصـمهم       /اإلعاقة يف منازهلم أو يدرسون يف عزلة املؤسسات       
  ؛االجتماعية فرص العمل واخلدمات وحرماهنم من

نقص الرعاية والدعم وعدم مالءمتهما، إذ يفتقـر مقـدمو اخلـدمات يف            ) ب(  
لحماية االجتماعية والرعاية الصحية إىل التجهيزات املناسبة واملؤهالت الكافية         معينة ل مراكز  

يلزم من اخلدمات والدعم لتلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة دومنا حاجـة إىل              لتقدمي ما 
  ؛سرهمترك أ

ضعف تطبيق األحكام القانونية يف جمال البناء ممـا يـؤدي إىل اسـتمرار                )ج(  
  العقبات اهلندسية واملادية يف األماكن العامة مبا فيها املدارس؛

وجود فوارق يف توفري احلماية بني األشخاص املعـوقني نتيجـة احلـرب               )د(  
سيما األطفال، مما يؤدي إىل      الواألشخاص املعوقني منذ الوالدة أو نتيجة حادث أو مرض، و         

  . محاية منقوصة وضعيفة للفئة الثانية
، )٢٠٠٦ ،Corr.1 و CRC/C/GC/9( ٩حتث اللجنة، يف ضوء تعليقها العام رقم          -٥٣

لإلعاقة وتضمن اتساق التـشريعات     اً  واضحاً  تشريعياً  الدولةَ الطرَف على أن تضع تعريف     
، ٢٧ و٢٣د مع مواد االتفاقية، ومنها املادتان  والسياسات واملمارسات يف مجيع أحناء البال     

اإلعاقات اإلدراكية والعقلية، تلبية الحتياجات األطفال ذوي اإلعاقة        بسيما فيما يتعلق     ال
  :وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. دون متييزبفعالية و
يسري إدماجهم يف   ضمان متتع األطفال ذوي اإلعاقة حبقهم يف التعليم، وت          ) أ(  

نظام التعليم العام قدر املستطاع، بطرق منها وضع خطة عمل بشأن تعليم األطفال ذوي              
اإلعاقة لتحديد أوجه القصور احلالية يف املوارد على وجه اخلصوص ووضـع أهـداف              
واضحة مرتبطة جبداول زمنية عملية لتنفيذ التدابري الرامية إىل تلبية احتياجات األطفـال             

  ؛ يف جمال التعليمعاقةذوي اإل
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مبدأ تعزيز تدابري دعم الوالدين لرعاية أطفاهلم املعوقني، وضمان مراعاة            ) ب(  
مصاحل الطفل الفضلى مراعاة كاملة، إن لزم إيداع الطفل يف مركز للرعاية، وإيداعه يف              

 والدعم  مركز مزّود باملوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية لتقدمي ما يلزم من اخلدمات           
  لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم؛

للعقبـات  وتطبيقها  تصدى األحكام القانونية يف جمال البناء       تضمان أن     )ج(  
البيئية اليت متنع األطفال املعوقني من أن يشاركوا يف اجملتمع مشاركة كاملة وفعالة علـى               

  قدم املساواة مع غريهم؛
 املعوقني نتيجـة احلـرب      التصدي لفوارق توفري احلماية بني األشخاص       )د(  

املعوقني منذ الوالدة أو نتيجة حادث أو مرض لضمان توفري احلماية والـدعم             األطفال  و
   .للفئة األخرية على قدم املساواة مع األوىل

  الصحة واخلدمات الصحية    
أعربت اللجنة من جديد عن قلقها ألنه يصعب على مجيع األطفال االستفادة مـن                -٥٤

لصحية على قدم املساواة يف ظل البنية السياسية املعقدة هلذا البلـد وعـدم              خدمات الرعاية ا  
ويساور اللجنة قلق خاص    ). ٤٧الفقرة   ،CRC/C/15/Add.260(توحيد القوانني والسياسات    

  : إزاء ما يلي
رغـم  الـصحي   استمرار حرمان نسبة كبرية من أفراد الروما من التأمني            ) أ(  
تنظيم ، الذي يهدف إىل     ٢٠١٠الحتاد البوسنة واهلرسك لعام      الرعاية الصحية قانون  اعتماد  

  ؛لألقليات القوميةتوفري احلماية الصحية 
 واالخنفاض الشديد يف    ٢٠١١-٢٠٠٥تراجع معدالت التحصني يف الفترة        ) ب(  

 بالتحـصني   مستوى تغطية الفئات املستضعفة، إذ ال يتجاوز عدد أطفال الروما املـشمولني           
  ؛ائة يف امل٤٠ الكامل

استمرار ارتفاع معدالت اإلصابة بفقر الدم بسبب نقص احلديـد لـدى              )ج(  
  األطفال والنساء احلوامل واملرضعات؛

نقص املمارسات املالئمة لألطفال يف املستشفيات إذ تـنخفض معـدالت           )د(  
ي الذ يف املائة من جمموع األطفال       ٢٠االستئناس املبكر بالرضاعة الطبيعية، واستفادة أقل من        

  ؛شهر من الرضاعة الطبيعية احلصريةستة أتقل أعمارهم عن 
عدم إنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم علـى الـصعيد الـوطين                ) ه(  

   . مما يترتب عليه انتهاك واسع للمدونةلرصد املنهجيلوغياب آلية 
 الالزمـة   بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التـدابري      السابقة  تكرر اللجنة توصيتها      -٥٥

لضمان متتع كافة األطفال خبدمات صحية جيدة، مع إيالء اهتمـام خـاص لألطفـال               
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وعالوة علـى  ). ٤٩ الفقرة ،CRC/C/15/Add.260(سيما أطفال الروما    املستضعفني، وال 
  :ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

حتـاد  الة  اختاذ تدابري عاجلة وحمددة لضمان تنفيذ قانون الرعاية الصحي          ) أ(  
   جلميع أفراد الروما؛صحيالالتأمني يضمن تغطية اً  تنفيذ٢٠١٠عام لالبوسنة واهلرسك 

ختصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز براجمها املتعلقة بالتطعيم من             ) ب(  
  خالل وضع جداول زمنية وأهداف واضحة، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال املستضعفني؛

 وضع برنامج وطين ألقراص احلديد يقوم على استخدام أقراص          النظر يف   )ج(  
احلديد لعالج فقر الدم الناتج عن نقص احلديد، والتفكري أثناء قيامها بـذلك يف طلـب                

  املساعدة التقنية من منظمة الصحة العاملية؛
النظر يف إحياء برناجمها املتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية، ومتويل مبادرة            )د(  
فيات املالئمة لألطفال، وإنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم على الصعيد            املستش
  . انتهاكات املدونةوضع آليات رصد فعالة وفرض عقوبات تتناسب ومع  ،الوطين
ملا ذكرته أثناء   اً  إن اللجنة إذ تالحظ أن الدولة الطرف ترصد الوضع عن كثب، وفق             -٥٦

اً  موقع١٥ا إزاء اآلثار الصحية الضارة اليت أسفر عنها تلوث       عن قلقه مع ذلك   احلوار، تعرب   
سـيما يف    الباليورانيوم املستنفد وأّدت إىل زيادة كبرية يف حاالت اإلصابة بداء السرطان،            

  .زالوا يعيشون يف هذه املواقع صفوف األطفال الذين ما
ـ              -٥٧ ع امللوثـة   وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم سـريع حلالـة املواق

إيالء االعتبـار الواجـب حلقـوق       مع  باليورانيوم املستنفذ، وإجالء سكان هذه املواقع       
اإلنسان اخلاصة هبم واحتياجاهتم من حيث إعادة توطينهم، ووضع برنامج ملموس لتطهري            

حتثها اللجنة على اإلسراع يف تقييم التأثري احملتمـل هلـذا التلـوث              كما. املواقع امللوثة 
سيما يف صفوف النساء احلوامل واألطفال لضمان        احملتملني ال وحتديد ضحاياه   يوم  باليوران

  .إمدادهم على وجه السرعة باخلدمات الصحية الضرورية

  صحة املراهقني    
يف تعاطي الكحول   يف الدولة الطرف    تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار املراهقني          -٥٨

وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا        . ق واسع والتبغ والعقاقري غري املشروعة على نطا     
  . للكحول والتبغ وعدم تنظيمها يف الدولة الطرف" غري املباشرة"إزاء انتشار اإلعالنات اً أيض
، )٢٠٠٣، CRC/GC/2003/4( ٤توصي اللجنة، إذ تشري إىل تعليقها العام رقـم       -٥٩

العقاقري والكحول والتبغ   هقني  املرابأن جتمع الدولة الطرف بانتظام معلومات عن تعاطي         
إنفاذاً حظر بيع هذه املنتجات لألطفال  إلنفاذ  غري املشروعة، وأن تتخذ التدابري الضرورية       

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف يف حظر مجيع أشكال اإلعالن الرامية             . فعاالً
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إلنترنت ويف املنـشورات    إىل ترويج املنتجات الكحولية والتبغ يف التلفزيون واإلذاعة وا        
  .األطفاليطلع عليها وغريها من وسائط اإلعالم اليت عادة ما 

   املعيشةىمستو    
يف االنتفاع بالضمان االجتماعي، مبا يف ذلك     اً  مباشراً  تالحظ اللجنة أن لألطفال حق      -٦٠

ق يقتصر  غري أن اللجنة تظل قلقة ألن هذا احل       . التأمني االجتماعي، وتعترب ذلك خطوة إجيابية     
كما يستمر قلقها العميق ألن فئة واسـعة        . فيما يبدو على األطفال دون سن اخلامسة عشرة       

من األطفال تعيش حتت عتبة الفقر يف الدولة الطرف مما يؤدي إىل حرماهنـا مـن الـسكن             
. ومرافق الراحة والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يعوق إىل حد كـبري إعمـال حقوقهـا               

ك، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفق على الصحة والرفاه االجتمـاعي            وعالوة على ذل  
 لكنها تعرب عن قلقها ألن نظام الرفـاه         ،أكثر من ثالثة أضعاف متوسط اإلنفاق اإلقليمي      

   .االجتماعي احلايل ال يليب احتياجات الفقراء مبا يكفي
 من احلق املباشـر   توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استفادة مجيع األطفال          -٦١

يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي، وأن تتخذ التـدابري الـضرورية              
بأن تتخذ الدولة   السابقة  وتكرر اللجنة كذلك توصيتها     . كامالً  إلعمال هذا احلق إعماالً   

دياً، الطرف مجيع التدابري الالزمة لتوفري الدعم واملساعدة املادية لألسر احملرومـة اقتـصا            
يف ذلك وضع برامج تستهدف فئات األسر األكثر احتياجاً بغية ضمان حـق مجيـع                مبا

يف هـذا    و .)٥٥ الفقرة   ،CRC/C/15/Add.260(األطفال يف التمتع مبستوى معيشة الئق       
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليالسياق، 
دين أن تضع استراتيجيات وبرامج بشأن احلد من الفقر علـى الـصعي             ) أ(  

ساسية مثل التغذيـة    األدمات  اخلاحمللي واجملتمعي، حبيث تضمن العدل يف احلصول على         
  الكافية واإلسكان واملياه والصرف الصحي، واخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليم؛

أن تعتمد تدابري خاصة مؤقتة وإجراءات إجيابية وتتخذ تدابري لتحسني توافر   ) ب(  
  ؛ل هبدف رفع مستوى معيشة أطفاهلا املعوزين وأسرها املعدومةالوظائف للشباب واألطفا

أن تنظر يف اعتماد نظام شامل لبدالت إعالة األطفال من أجـل تـصحيح              ) ج(  
  .وى معيشي مناسب جلميع أطفاهلامستضمان الفوارق و

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

  ، مبا يف ذلك التدريب املهين واملشورةالتعليم    
. ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانون اإلطاري املتعلق بالتعليم قبل املدرسي            -٦٢

 استراتيجية لتطوير التعلـيم قبـل       ٢٠٠٧أن الدولة الطرف اعتمدت يف عام       اً  وتالحظ أيض 
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 يف املائـة،    ٩٨ بلغت   وأن نسبة التسجيل يف التعليم االبتدائي     ،  )٢٠١٣-٢٠٠٧(املدرسي  
وأهنا نفّّذت على نطاق واسع مقّرر تعليم أساسي ميتد على تسع سنوات، وتعترب ذلك خطوة               

  :غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي. إجيابية
إصالحات قطاع التعليم األخرية املتمثلة يف ختفيض اإلنفاق وإغالق املدارس      ) أ(  

  وق حصول األطفال على التعليم يف هذه املناطق؛يف املناطق النائية، مما يعالتابعة 
يف معظم املدارس االبتدائية اً والنقل املدرسي جمان املدرسية  عدم توفري الكتب      ) ب(  

والثانوية، مما يفاقم الصعوبات اليت يواجهها أطفال األسر ذات الدخل املنخفض يف احلصول             
  ؛) يف املائة٣١(الثانوي التعليم على التعليم، ويساهم يف اخنفاض نسبة إكمال 

هيزات ما ال تستويف معايري النظافة والتجاً أوضاع املدارس االبتدائية اليت غالب      )ج(  
  ؛والتدريس على النحو الواجب

نقص دروس اللغة والدعم اللغوي، ونقص برامج اإلعداد املدرسي وبرامج            )د(  
  ريها من األقليات اإلثنية؛طفال أقلية الروما وغألتعليم الالدعم اليت تليب احتياجات 

 ٩ يتجاوز  إذ ال  ،معدل األطفال يف التعليم قبل املدرسي الذي يظل منخفضاً          ) ه(  
  ؛يف املائة

الفوارق الشاسعة يف نوعية التعليم بني املناطق احلضرية والريفية، ونقـص             )و(  
يم يف مـدارس  التدريب املتاح للمعلمني وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على نوعية التعل         

  . الدولة الطرف
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٣

ـ مراعـاة    من االتفاقية    ٢٨ من املادة    )  ه(١أن تراعي الفقرة      ) أ(    يف  ةكامل
يف املنـاطق الريفيـة     التابعة  إصالحها اجلاري لقطاع التعليم الذي يشمل إغالق املدارس         

   هذه املناطق؛ وتبعات ذلك على حصول األطفال على التعليم يف
 من االتفاقية، تدابري ترمـي      ٢٨من املادة   ) ب(١للفقرة  اً  أن تتخذ، طبق    ) ب(  

 مثل اعتماد التعلـيم اجملـاين وتقـدمي         ،إىل توفري التعليم الثانوي وإتاحته جلميع األطفال      
  املساعدة املالية عند احلاجة؛

سها معايري  أن تضمن ختصيص ما يكفي من املوارد لضمان استيفاء مدار           )ج(  
  النظافة والتجهيزات والتدريس على النحو الواجب؛

أن تعتمد تدابري حمددة ترمي إىل مكافحة التمييز فيما يتعلـق حبـصول               )د(  
دروس اللغة والدعم اللغوي ووضع املزيد من أطفال الروما على التعليم بطرق منها تقدمي   

طفال أقليـة الرومـا     ألتعليم  ال برامج اإلعداد املدرسي وبرامج الدعم لتلبية احتياجات      
وغريها من األقليات، وأن تضمن عند قيامها بذلك عدم تطبيق هذه التـدابري اإلضـافية        

  على حنو يفاقم الوصم أو الفصل؛
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أن متضي يف حتسني نوعية خدماهتا املتعلقة بالتعليم والرعايـة يف مرحلـة               ) ه(  
 تقدمي هذه الرعايـة علـى سـبيل         مبكرة من الطفولة وتوسيع نطاق تغطيتها، بطرق منها       

حرصاً علـى   و سنوات   ٣األولوية إىل مجيع األطفال املتراوحة أعمارهم بني أقل من سنة و          
  يشمل النماء العام للطفل وتعزيز قدرات الوالدين؛كلي ضمان تقدمي هذه الرعاية على حنو 

 لتحسني نوعية على وجه التحديد    أن ختصص موارد بشرية وتقنية ومالية         )و(  
التعليم يف املناطق الريفية، وأن تعيد النظر يف عمليتها الوطنية املتعلقة بتأهيـل املعلمـني               

  .وتدريبهم وتعّززها هبدف االرتقاء بنوعية التعليم عموماً

   حقوق اإلنسان والسالمالتثقيف يف جمايل    
ترى اللجنة أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مدارس مجهوريـة صربـسكا                -٦٤
التثقيف يف قاطعة برشكو أمر إجيايب، غري أهنا تالحظ بقلق أن احتاد البوسنة واهلرسك ألغى              وم

الدميقراطية وحقوق اإلنسان من مقررات مدارسه االبتدائية كجزء من التغيريات الـيت            جمايل  
 واملتعلقة بالتعليم االبتدائي املمتد علـى       ٢٠١٠سبتمرب  /تضمنتها السياسة املعتمدة يف أيلول    

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم وجود برامج             . ع سنوات تس
 ،CRC/C/OPAC/BIH/CO/1(تدرج بانتظام التثقيف يف جمال السالم يف املقررات الدراسـية           

  ). ١٢الفقرة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية بشأن التثقيف يف جمـال          -٦٥

توفري هذا التعليم يف مجيع أحناء البالد، عمالً بالتوصيات الواردة          حقوق اإلنسان لضمان    
ويف هذا الصدد، توّجه اللجنة     . لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    العاملي ل ربنامج  اليف إطار   

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن      . ١انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم         
الة إلدراج التثقيف يف جمال السالم يف املقررات الدراسـية          تتخذ الدولة الطرف تدابري فع    

تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى      كما  و. وتشجيع ثقافة السالم والتسامح يف املدارس     
  . إدراج التثقيف يف جمال السالم يف مناهج تدريب املعلمني

) ب(، والفقـرات    ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة      -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢، واملواد ٣٧من املادة ) د(و) ج(و

  أطفال املهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني    
لتنفيذ املرفق السابع التفاق     ٢٠١٠لعام  تالحظ اللجنة اعتماد االستراتيجية املنقحة        -٦٦

 الذي ينص على تدابري ترمي إىل تعزيز حصول أطفال العائدين واملـشردين             ،دايتون للسالم 
  : غري أهنا ال تزال قلقة إزاء ما يلي. على احلقوقاً داخلي



CRC/C/BIH/CO/2-4 

GE.12-48318 24 

استمرار عيش أطفال العائدين من أقلية الروما وغريها مـن األقليـات يف               ) أ(  
يف املراكز اجلماعية اليت تظل موجودة رغم       اً  ظروف غري الئقة، وعيش أطفال املشردين داخلي      

   سنة؛١٦انتهاء الرتاع منذ 
 أطفال ملتمسي اللجوء وأطفـال املـشردين داخليـاً    حصولعدم ضمان    ) ب(  

الرعاية الصحية املالئمة إذ ليس هلم حـق إال يف الرعايـة الـصحية              على  وأطفال العائدين   
ما تكون غري كافية؛ وتدمري العديد مـن مرافـق          اً  اليت ال يعّرفها القانون وغالب    " األساسية"

ات الالزمة مما يسفر عن حرمان العائـدين إىل  الرعاية الصحية الريفية أو افتقارها إىل التجهيز      
  األرياف من الرعاية الصحية احمللية؛

إثنيـة  اليت غالباً ما يواجهها العائدون من أفراد األقليات، مبا فيهـا            الصعوبات    )ج(  
  ؛ الروما، واملشردون داخلياً يف تغطية تكاليف التعليم املترتبة مثالً على اقتناء اللوازم املدرسية والنقل

ـ           )د(   وأفـراد  اً  عدم توفري الدولة الطرف املساعدة القانونية للمـشردين داخلي
  .األقليات العائدين والالجئني وملتمسي اللجوء واألشخاص املعرضني النعدام اجلنسية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٧
ذ املرفـق   أن تنفذ التدابري املنصوص عليها يف االستراتيجية املنقحة لتنفي          ) أ(  

لـتمكني أطفـال    وخطة عمل إسكان الروما تنفيذاً كامالً       السابع التفاق دايتون للسالم     
  وأطفال العائدين وأطفال أقلية الروما من العيش يف ظروف مالئمة؛اً املشردين داخلي

املوارد املتاحة هلا على    كل  أن تضع خطة عمل منسقة وتنفذها مستعينة ب         ) ب(  
ويل من أجل تنفيذ تدابري الرعاية الصحية املنـصوص عليهـا يف            الصعيدين الوطين والد  

هبـدف  تنفيذاً كـامالً    االستراتيجية املنقحة لتنفيذ املرفق السابع التفاق دايتون للسالم         
  وأطفال العائدين على أفضل رعاية صحية ممكنة؛اً ضمان حصول أطفال املشردين داخلي

ـ          )ج(   العائـدين  األقليـات و  ال  أن تقدم الدعم املايل لتيسري حـصول أطف
والروما على التعليم، مبا يشمل اختاذ تدابري ترمي إىل ضمان حـصول            اً  واملشردين داخلي 

  األطفال بسهولة على التعليم دون اخلوف من التعرض للتمييز؛مجيع 
اعتماد قانوهنا بشأن احلق يف املـساعدة القانونيـة   بأن تنظر يف اإلسراع    )د(  
ملن يتعذّر علـيهم    اً  تقدمي املساعدة القانونية جمان   إىل  هدف   فيه بعد وي   ُيبت الذي مل اجملانية  

دفع تكاليفها مبن فيهم احملتاجون إىل محاية دولية وعـدميو اجلنـسية وضـحايا االجتـار                
  . بذويهمواألحداث غري املصحوبني

   األطفال يف الرتاعات املسلحة    
ب النظر يف التقرير األويل املقدم من       اليت قدمتها عق  السابقة  تكرر اللجنة مالحظاهتا      -٦٨

البوسنة واهلرسك مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك             
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األطفال يف املنازعات املسلحة، واليت أعربت فيها عن قلقها باخلصوص إزاء تشريعات الدولة             
 واستخدامهم يف الرتاع    ١٨والكيانني اليت ال حتظر وال جتّرم صراحةً جتنيد أشخاص دون سن            

  ).١٤ و١٣، الفقرتان CRC/C/OPAC/BIH/CO/1(املسلح 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف مجيع التدابري القانونية الالزمـة              -٦٩

ـ      النتـهاك أحكـام   اً صـرحي اً لضمان أن يتضمن القانون اجلنائي يف الدولة الطرف جترمي
نيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال، وذلك علـى         الربتوكول االختياري املتعلقة بتج   

  .د الدولة والكيان واملقاطعةُعُص

  االستغالل االقتصادي وأطفال الشوارع    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن التسول ميثل أحد أبرز أشكال اسـتغالل األطفـال يف                 -٧٠

 الصعيد احمللـي    وتالحظ أن الدولة الطرف اختذت تدابري هبذا اخلصوص على        . الدولة الطرف 
ويف هذا السياق، يساور اللجنة قلق خـاص        . لكنها تفتقر إىل هنج منتظم ملعاجلة هذه املسألة       

  :إزاء ما يلي
بأن إجبـار األطفـال علـى       يف الدولة الطرف    عدم إقرار القانون اجلنائي       ) أ(  

  التسول ميثل أحد أشكال االجتار؛
ـ         ) ب(   ن أجـل التـصدي ملـسألة      غياب إطار منسق للتعاون بني القطاعات م

  جبار على التسول؛اإلاالستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك 
أو املراكز االجتماعيـة حلمايـة أطفـال        /نقص مراكز الرعاية النهارية و      )ج(  

  .  وإعادة إدماجهمإعادة تأهيلهمالشوارع و
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧١

ئية على األشـخاص الـذين       ينص على فرض عقوبات جنا     سن تشريع   ) أ(  
  يستغلون األطفال من خالل إجبارهم على التسول؛

وكاالهتـا احلكوميـة    ووضع إطار وطين للتعاون القطاعي بني منظماهتا          ) ب(  
   على التسول؛جباراإل بطرق منها قتصادياالستغالل االاملعنية بغية التصدي ملسألة 

إعـادة   الشوارع من أجـل      توفري احلماية واملساعدة الوافيتني ألطفال      )ج(  
 ووضع استراتيجية شاملة تعاجل األسـباب األساسـية هلـذه           ،دماجهمإوإعادة  تأهيلهم  

  الظاهرة، وذلك بالتعاون مع املنظمات املعنية مبساعدة هؤالء األطفال؛
إذكاء الوعي العام حبقوق أطفال الـشوارع واحتياجـاهتم ومكافحـة             )د(  

  املتصلة هبم؛املفاهيم اخلاطئة وأوجه التحامل 
ضمان التشاور مع أطفال الشوارع عند تصميم الـربامج الراميـة إىل              ) ه(  

  .محايتهم وحتسني منائهم
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  البيع واالجتار واالختطاف     
ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف اخلطة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر                -٧٢

  :غري أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي). ٢٠١٢-٢٠٠٨(
بوقوعهـا  الشرطة  أفادت  االجتار اليت   حوادث  الفوارق اجلوهرية بني عدد       ) أ(  

  ؛ نتيجة هلاوعدد أوامر التحقيق الصادرة عن املّدعني العامني
فرض احملاكم جبميع درجاهتا عقوبات غري متناسبة مع خطـورة حـاالت              ) ب(  

  االجتار، مبا فيها حاالت االجتار باألطفال؛
  ت فيها شهادة الطفل الضحية غري كافية إلثبات جرمية اجلاين؛احلاالت اليت اعترب  )ج(  
الروما، يتعرضن لالجتـار    من إثنية   التقارير اليت تفيد بأن الفتيات، وخباصة         )د(  

   .أو االستعباد املرتيل/لغرض الزواج باإلكراه و
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٣

قات الواجبة والسليمة يف مجيع حاالت      اختاذ تدابري لضمان إجراء التحقي      ) أ(  
  ؛ منها النظر يف إنشاء مرصد مستقلاالجتار، بطرق

ضمان معاقبة اجلناة بعقوبات تتناسب وخطورة حاالت االجتار، وخباصة           ) ب(  
  حاالت االجتار باألطفال؛

  ضمان عدم االستناد إىل سن الضحية أبداً كأساس وحيد لعدم قبول شهادته؛   ) ج(  
يص موارد بشرية وتقنية ومالية حمددة للتحقيق يف االجتار ألغراض           ختص  )د(  

  .أو االستعباد/الزواج باإلكراه و

متابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات اليت قدمتها اللجنـة يف مرحلـة سـابقة بـشأن                   
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال واسـتغالل             

  يف املواد اإلباحية لبغاء ويف ااألطفال 
ـ            -٧٤ ديل القـانون اجلنـائي يف      تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانـت بـصدد تع
تنفيـذاً كـامالً     غري أهنا تظل قلقة إزاء عـدم تنفيـذ توصـياهتا الـسابقة               ،٢٠١٢ عام

)CRC/C/OPSC/BIH/CO/1 .(         وتكرر اللجنة املالحظات السابقة اليت قدمتها عقب النظر يف
 األويل املقدم من الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق            التقرير

يف املواد اإلباحية، اليت أعربت فيهـا       يف البغاء و  الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال       
عن قلقها باخلصوص ألن القوانني اجلنائية للدولة والكيانني ال تتضمن بالكامل مجيع اجلرائم             

مولة بالربوتوكول االختياري، وألهنا غري متسقة من حيث حظر هذه اجلرائم وجترميهـا،             املش
على وجه  وال تزال اللجنة قلقة     ).  من املرجع ذاته   ٢٦الفقرة  (عليها من عقوبات    ينطبق  وما  

ألن استخدام األطفال يف العمل القسري واحلصول بطرق غري سليمة على املوافقة            اخلصوص  
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). املرجـع نفـسه   (مران غري مشمولني بالقانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك        على تبين الطفل أ   
وتكرر اللجنة كذلك قلقها ألن التشريع اجلنائي ال جييز ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم   

 من الربوتوكـول االختيـاري وألن       ٤ من املادة    ٢يف مجيع احلاالت املشار إليها يف الفقرة        
  ). من املرجع ذاته٣٠الفقرة (ج اإلقليم ختضع ملعيار التجرمي املزدوج الوالية القضائية خار

تكرر اللجنة توصياهتا بأن تعّدل الدولة الطرف تشريعاهتا لضمان جترمي األفعـال              -٧٥
واتساقها يف القوانني اجلنائية على       كامالًاً  اإلجرامية املشمولة بالربوتوكول االختياري جترمي    

املقاطعة، وأن تتخذ خطوات لضمان أن جييز هلا التشريع احمللي          مستوى الدولة والكيان و   
ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم علـى اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول             إقرار و 

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتـرب الدولـة        . االختياري دون تطبيق معيار التجرمي املزدوج     
دون اشتراط وجود معاهدة    اجملرمني   لتسليم   الطرف الربوتوكول االختياري أساساً قانونياً    

  ). من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٢الفقرة (ثنائية 

  قضاء األحداثإدارة شؤون     
 القانون اجلديد املتعلق    ٢٠١١تالحظ اللجنة أن مجهورية صربسكا اعتمدت يف عام           -٧٦

غري أن اللجنة تعرب    . إجيابية، وتعترب ذلك خطوة     األطفال واألحداث اجلاحنني  ومعاملة  حبماية  
  : على الصعيد الوطينعن قلقها إزاء املسائل التالية

أشكال إعادة تأهيلـهم،    ونقص التدابري البديلة الحتجاز األطفال اجلاحنني         ) أ(  
  عن وجود حاالت حيتجز فيها األطفال مع البالغني؛ فضالً

  لة؛إمكانية احتجاز األطفال رهن احملاكمة ولفترات مطّو  ) ب(  
  ؛ على التعليمحملتجزين دون سن الثامنة عشرةحصول اعدم ضمان   )ج(  
  عقوبات السجن املفروضة على األحداث؛لتنفيذ عدم إجراء رصد منتظم ومستقل   )د(  
عدم حصول معظم املهنيني العاملني مع األطفال اجلاحنني أو من أجلهم على        ) ه(  

  تدريب أو تثقيف حمددين يف جمال حقوق الطفل؛
استمرار تعرض األطفال اجلاحنني، بسبب نقص الوعي، ألشـكال وصـم             )و(  

  خطرية من جانب وسائط اإلعالم وعموم الناس؛
عدم توافر بيانات شاملة عن األطفال اجلاحنني وغيـاب إمكانيـة تقيـيم               )ز(  

أوضاعهم على الصعيد الوطين بسبب اختالف املعايري اليت تستخدمها نظم مجع البيانـات يف              
  . أعمقاً يعوق فهم نظام قضاء األحداث احلايل فهم كيانني مماال

وتوصي اللجنة الدولةَ الطرَف بأن جتعل نظام قضاء األحداث متماشياً متاماً مـع               -٧٧
، ومع سائر املعايري ذات الصلة، مبا يف ذلـك          ٤٠ و ٣٩ و ٣٧االتفاقية، وال سيما املواد     

، )قواعـد بـيجني   (رة شؤون قضاء األحداث     قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدا     
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، )مبـادئ الريـاض التوجيهيـة     (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث        
بادئ التوجيهية امل، و)قواعد هافانا(والقواعد املتعلقة حبماية األحداث اجملرَّدين من حرِّيتهم  

ق اللجنــة العــام  وتعليــ،للعمــل املتعلــق باألطفــال يف نظــام العدالــة اجلنائيــة
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولـة الطـرف         ). ٢٠٠٧،  CRC/GC/10(١٠ رقم
  :التحديدوجه يلي على  مبا

ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لضمان تـدابري بديلـة             ) أ(  
ل الحتجاز األطفال اجلاحنني وأشكال إعادة تأهيلهم، وضمان عدم احتجاز األطفا         مناسبة  

  مع البالغني؛
جتنب اللجوء إىل احتجاز األطفال رهن احملاكمة، وضمان أن يكون هذا             ) ب(  

  قدر اإلمكان يف حال اللجوء إليه؛اً االحتجاز قصري
  اختاذ تدابري لضمان حصول احملتجزين دون سن الثامنة عشرة على التعليم؛   )ج(  
ات السجن املفروضة عقوبتنفيذ اإلسراع بوضع آلية وقائية وطنية لرصد   )د(  

  على األحداث؛
علـى    شامالًاً  تدريب العاملني مع األطفال اجلاحنني أو من أجلهم تدريب          ) ه(  

  حقوق الطفل وقضاء األحداث؛
 السلوك اخلاصة بوسائط اإلعالم     اتية األطفال اجلاحنني وإنفاذ مدون    توع  )و(  

  لناس؛والصحافة ملنع تعرضهم للوصم من ِقبل وسائط اإلعالم وعموم ا
إنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن األطفال اجلاحنني بغية تيـسري حتليـل              )ز(  

أوضاعهم على الصعيد الوطين، واستخدام نتائج هذا التحليل لتحـسني نظـام قـضاء              
  .األحداث يف الدولة الطرف

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  -طاء  
،  بقدر أكـرب   عزيز إعمال حقوق الطفل   تشجع اللجنة الدولة الطرف، من أجل ت        -٧٨

على االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بـإجراء تقـدمي             
البالغات ومجيع الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية            

  . بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني)٢٠١١(١٨٩ رقم

  ون مع اهليئات اإلقليمية والدوليةالتعا  -ياء  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جملس أوروبا من أجل تنفيذ االتفاقيـة               -٧٩

وغريها من صكوك حقوق اإلنسان يف كل من الدولة الطرف وغريها من الدول األعضاء              
  .يف جملس أوروبا
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  املتابعة والنشر  -كاف  
رف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه        توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الط       -٨٠

والربملان التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اختاذ إجراءات منها إحالتها إىل أعضاء احلكومة             
كي تنظر فيهـا     ،، مىت كان ذلك مناسباً    يمية وغريها من احلكومات احمللية    واهليئات اإلقل 

  . اعلى النحو الواجب وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهن
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير اجلامع              -٨١

الدورية من الثاين إىل الرابع والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات الصلة  لتقاريرها
علـى  (، وذلك باللغات املستخدمة يف البلد، بوسائل منها اإلنترنت         )املالحظات اخلتامية (

، لَيطَّلع عليها اجلمهور عامةً ومنظمات اجملتمع املـدين ووسـائط           ) ال احلصر  سبيل املثال 
اإلعالم وجمموعات الشباب والفئات املهنية واألطفال، هبدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي           

  . باالتفاقية وبروتوكوالهتا االختيارية وتنفيذها ورصدها

  التقرير املقبل  -الم  
للتقريـرين الـدوريني    إىل أن تقدم تقريرها اجلامع      تدعو اللجنة الدولة الطرف       -٨٢

، وأن تدرج فيه املعلومـات املتعلقـة        ٢٠١٧سبتمرب  / أيلول ٥حبلول  اخلامس والسادس   
وتوجه اللجنة االهتمام إىل مبادئها التوجيهيـة املنـسقة         . بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية   

 ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١  لتقدمي التقارير واخلاصة مبعاهدة بعينها، اليت اعتمدت يف       
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(           وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير اليت تعد يف املـستقبل ،

وحتث اللجنة  .  صفحة ٦٠ينبغي أن متتثل للمبادئ التوجيهية وأال يتجاوز عدد صفحاهتا          
 التقرير املقدم   ويف حال جتاوز  . الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية       

عدد الصفحات احملدد سيطلب إىل الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقدميه وفقـاً             
وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه يف حـال عـدم   . للمبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله  

ه متكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقدميه فال ميكن ضمان ترمجة التقرير ألغراض النظر في             
  .من جانب هيئة املعاهدة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تقدمي وثيقـة أساسـية تتـضمن آخـر                 -٨٣
املستجدات وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهيـة            

 معاهدات  املنسقة لتقدمي التقارير، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئات          
  ).HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األول من الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /حقوق اإلنسان يف حزيران

        


