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  حقوق الطفلجلنة 

ندورا، اليت اعتمدهتا   أل التقرير الدوري الثاين     بشأناملالحظات اخلتامية       
 /األول  تشرين ٥ -سبتمرب  / أيلول ١٧(اللجنة يف دورهتا احلادية والستني      

  )٢٠١٢أكتوبر 
 ١٧٣٤  يف جلـستيها   (CRC/C/AND/2)ندورا  ألنظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين         -١
، ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢١املعقـودتني يف    ) 1735 و CRC/C/SR.1734انظر   (١٧٣٥و

، املالحظـات   ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ٥ املعقودة يف    ١٧٥٤ يف جلستها    ،واعتمدت
  .ةاخلتامية التالي

  مقدمة  -أوالً  
 (CRC/C/AND/2)ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقريـر الـدوري الثـاين              -٢

، مما أتاح فهمـاً     (CRC/C/AND/Q/2) على قائمة املسائل اليت أعّدهتا اللجنة      وبالردود اخلطية 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناّء الذي أجرته مـع          . أفضل للحالة يف الدولة الطرف    

  . وفد الدولة الطرف
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع              -٣

مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األّويل املقدم من الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول            
ـ        االختياري بشأ   (CRC/C/OPAC/AND/CO/1)سلحة  ن اشتراك األطفـال يف املنازعـات امل

ـ          والربوتوكول االختياري بشأن   ة بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحي
(CRC/C/OPSC/AND/CO/1).   
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -ثانياً  
  :إجيابيةه خطوة على أنترحب اللجنة باعتماد التدابري التشريعية واملؤسسية التالية   -٤

 ،)٧٩/٢٠١٠القانون  (تعديل القانون املتعلق بإنشاء وعمل مكتب أمني املظامل           )أ(  
  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين الثاين٢٥ يف

  ؛ ٢٠١٠إنشاء اللجنة الوطنية للمساواة يف عام   )ب(  
 املتعلـق   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢١ املؤرخ   ٩/٢٠٠٥اعتماد القانون املعدَّل      )ج(  

  نائي؛بالقانون اجل
 واملعدِّل ٢٠٠٥فرباير / شباط٢١ املؤرخ ١٠/٢٠٠٥اعتماد القانون املعدَّل     )د(  

  لقانون اإلجراءات اجلنائية؛
 املعدِّل  ٢٠٠٤نوفمرب  /ين الثاين  تشر ٣ املؤرخ   ١٤/٢٠٠٤اعتماد القانون     )ه(  
  ؛املعدَّل لزواجلقانون ا

فـل حقـوق    ك الذي ي  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٧القانون املؤرخ     )و(  
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

بتصديق الدولة الطرف على الـصكوك الدوليـة التاليـة أو           أيضاً  ترحب اللجنة   و  -٥
  :انضمامها إليها

ية وبروتوكوله االختياري، يف    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس       )أ(  
  ؛٢٠٠٦ عام

العقوبة القاسـية أو    تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو         ا  )ب(  
  ؛٢٠٠٦ة، يف عام أو املهين الالإنسانية
  ؛٢٠٠٦اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، يف عام   )ج(  
 التمييـز    مجيع أشكال  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على       )د(  

  ؛٢٠٠٢ضد املرأة، يف عام 
  ؛٢٠٠١ الدولية، يف عام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  )ه(  
  ؛٢٠١١، يف عام بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر اتفاقية جملس أوروبا  )و(  
تفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية،       ال ١٢الربوتوكول رقم     )ز(  

  .٢٠٠٨بشأن عدم التمييز، يف عام 
 من اتفاقية   ٨ و ٧تني   بسحب الدولة الطرف إعالهنا بشأن املاد      وترحب اللجنة أيضاً    -٦

  .حقوق الطفل بعد أن صّدقت عليها
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -ثالثاً  

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

  التوصيات السابقة للجنة    
تنفيذ املالحظـات   بينما ترحب اللجنة مبا بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل              -٧

 ٢٠٠٢لدولـة الطـرف يف عـام        األويل ل تقريـر   بـشأن ال  للجنـة   اليت أبـدهتا ا   اخلتامية  
(CRC/C/61/Add.3)، مل ُتنفذ تنفيذاً    هنا تالحظ مع األسف أن بعض التوصيات الواردة فيها        فإ 

  .كامالً
    نفَّـذ أو  ما مل يُ  الالزمة لتنفيذ   تدابري  مجيع ال حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ         -٨

التقريـر األّويل   بشأن  ما مل ُينفّذ بالقدر الكايف من التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية            
سائل التنسيق،  خطة عمل وطنية، ومب   بوضع  املقدم مبوجب االتفاقية، وال سيما تلك املتعلقة        

  . ومجع البيانات، وتعريف الطفل والعنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقاب البدين

  التشريعات    
تالحظ اللجنة بقلق افتقار الدولة الطرف إىل تشريعات حمـددة مكّرسـة حلمايـة                -٩

  . األطفال، تشمل األحكام الرئيسية لالتفاقية
 بشأن محايـة األطفـال، يقـدم        قانوناًبأن تعتمد   توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٠

احلكوميـة واملـوظفني    االت  الوكبأدوار ومسؤوليات   املتعلقة  توجيهات  اإلرشادات أو ال  
  .احلكوميني، وبالضمانات احمللية املتاحة

  السياسة واالستراتيجية الشاملتان    
ـ  خطة واستراتيجية وطنيتني بشأن األطفال       وجودتالحظ اللجنة بقلق عدم       -١١ ضمان ل

خلطية التنفيذ التام لالتفاقية يف الدولة الطرف، كما تالحظ بقلق املعلومات املقدمة يف الردود ا             
خطة عمل وطنية لألطفال على الـرغم       وضع  للدولة الطرف واليت تفيد بأهنا قد قررت عدم         

  . ٢٠٠٦من بدء العملية يف عام 
 سياسـةً وطنيـة بـشأن       عاجالًتضع وتعتمد   بأن  الدولة الطرف   توصي اللجنة     -١٢

رجعية األطفال تتناول بالتفصيل رؤيةً واضحة مدعّمة باستراتيجيات، وأهداف، ومعايري م         
ومؤشرات حمددة هبدف التعامل مع مصلحة الطفل وشواغله وضمان االستثمار الكايف يف            

السياسة  هذه   توضعوتوصي اللجنة كذلك بأن     . جمال محاية الطفل من أجل إعمال حقوقه      
 إىل معلوماٍت منهجية عن األطفال ومشاوراٍت ُتجرى مع األطفال أنفسهم، ومع            استناداً

ية واملنظمات الدولية واملهنيني العاملني مع األطفـال، مبـن فـيهم      املنظمات غري احلكوم  
  .املعلمون واألخصائيون االجتماعيون
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  التنسيق    
تنسيق تنفيـذ   املسؤولة عن    بأن وزارة الصحة والرعاية هي اجلهة        حتيط اللجنة علماً    -١٣

احلكوميـة  الت  الوكابيد أن قلقا يساورها بشأن انعدام الوضوح السائد فيما بني           . االتفاقية
ويساور . واجلهات صاحبة املصلحة األخرى بشأن نطاق والية الوزارة ومسؤولياهتا التنسيقية         

الوكاالت احلكومية الوطنية واحملليـة      بشأن عدم كفاية التنسيق بني خمتلف        قلق أيضاً الاللجنة  
قلـق أن    عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة ب      .العاملة يف جمال حقوق الطفل يف الدولة الطرف       

وزاراٍت وهيئاٍت حكومية أخرى متعددة، على الصعيدين الوطين واحمللي كليهما، تعمـل يف             
  .جماالت خمتلفة متصلة حبقوق الطفل دون خطة عمل مشتركة بشأن األطفال

تشدد اللجنة على أن التنسيق والتعاون فيما بني خمتلف الكيانـات احلكوميـة               -١٤
 سياسات ومعايري وأدوات مشتركة متعلقة حبمايـة         وتنفيذ وضعمسألةٌ أساسية من أجل     

. حقوق الطفل وتعزيزها، مبا يف ذلك مجع البيانات ورصد تأثري األنشطة املـضطلَع هبـا              
 بـأن تعـزز     )١٣، الفقرة   CRC/C/15/Add.176(وتكرر اللجنة تأكيد توصياهتا السابقة      

 سياسة  بوضعئات التقنية   الدولة الطرف شراكاهتا االستراتيجية بني خمتلف الوزارات واهلي       
لدور التنسيقي الذي تـضطلع بـه وزارة        اتعريف   بشأن األطفال و   واستراتيجية شاملتني 

  . تعريفاً واضحاًالصحة والرعاية

  ختصيص املوارد    
 باِملنح االقتصادية اليت قدمتها الدولة الطرف إبان األزمة االقتصادية          حتيط اللجنة علماً    -١٥

يـساورها  القلق  ن ضعف وضعها عن طريق خمتلف الوزارات، إال أن          إىل األسر اليت تعاين م    
  :ما يليإزاء 

عدم ختصيص ميزانية حمددة لتنفيذ االتفاقية واالفتقار إىل آلية واحدة ملتابعة             )أ(  
  عملية ختصيص املوارد لألطفال من جانب خمتلف الوزارات؛

ال الذين يعـانون    خمصصة لألطف يف امليزانية   استراتيجية  أبواب  عدم وجود     )ب(  
  فقر؛الاحلرمان أو الضعف، كاألطفال الذين يعيشون يف 

 تقدمه من تربعات إىل     أن الدولة الطرف قد خفّضت ما     اليت تفيد ب  علومات  امل  )ج(  
  .املنظمات الدولية وِمنح إىل املنظمات غري احلكومية احمللية

ناقشة العامة الـيت    التوصيات اليت قُدمت خالل يوم امل     يف احلسبان   تأخذ اللجنة     -١٦
 مـسؤولية   - قوق الطفل ختصيص املوارد حل  " بشأن   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١يف   أجرهتا
  :الدولة الطرف مبا يليتوصي و، "الدول

ومؤشرات حمددة  أبواب  يشتمل على     الطفل حلقوقنظام ميزانية    اعتماد  )أ(  
  خمصصات امليزانية لألطفال ورصدها وتقييمها؛متابعة تتيح 
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خمصصة لألطفال الـذين يعـانون      يف امليزانية   استراتيجية  ديد أبواب   حت  )ب(  
 احلرمان أو الضعف قد تقتضي اختاذ تدابري إجيابيـة للحمايـة االجتماعيـة،              اً من أوضاع

اإلثنيـة  ن إىل الفئات    الفقر، واألطفال املنتمو  وخباصة األطفال الذين يعيشون يف أوضاع       
اإليدز، /ابون بفريوس نقص املناعة البشري    املصواألطفال  األقليات، وأطفال الشوارع،    و

حـىت يف حـاالت     األبواب من امليزانية    محاية هذه   ضمان  واأليتام، و واألطفال املعوقون،   
  األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غريها من حاالت الطوارئ؛

غـري  نحها إىل املنظمـات      على تربعاهتا إىل املنظمات الدولية ومِ      اإلبقاء  )ج(  
  احلكومية احمللية؛

بإجراء حوار عام، وخباصة مع     التشاركية  املْيزنة  والشفافية  ضمان حتقيق     )د(  
  .األطفال واجملتمع املدين

  مجع البيانات    
 مببادرة البلد إىل توقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة أندورا من أجـل             حتيط اللجنة علماً    -١٧

التـاريخ  " باقتراح تدوين هقني، كما حتيط علماًإجراء دراسة مستقلة عن حالة األطفال واملرا  
بيد أن اللجنة تكرر تأكيد . من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة   " االجتماعي املشترك 

 إزاء عدم توافر بيانـات      )١٨الفقرة   ،CRC/C/15/Add.176(سبق أن أعربت عنه من قلق        ما
مل جلمع البيانات يهدف إىل حتليـل  عن األطفال وافتقار الدولة الطرف إىل نظام مركزي شا    

وتشري اللجنـة إىل  . حالة األطفال، مبا يف ذلك تأثري األزمة االقتصادية على األطفال وأسرهم        
أن عدم توافر بيانات عن األطفال يقّيد بشدة فعالية ومنهجية عملية رصد إعمـال حقـوق                

  .الطفل، وكذلك وضع وختطيط سياسات وبرامج الطفل

 بـأن   )١٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.176( تأكيد توصيتها السابقة     تكرر اللجنة   -١٨
ُتنشئ الدولة الطرف نظاما شامال جلمع البيانات بدعمٍ من شركائها من أجل ضمان فعالية      

 وضـع رصد وتقييم ما حترزه من تقدم يف جمال إعمال حقوق الطفل، وكذلك من أجل               
أن ُتفصَّل البيانات اجملّمعة حبسب السن وينبغي . سياسات وبرامج هتدف إىل تنفيذ االتفاقية

 واملوقع اجلغرايف واخللفية االجتماعية االقتـصادية، ضـمن         اإلثينونوع اجلنس واألصل    
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن احتـواء  . األطفالكل معايري أخرى، لتيسري حتليل حالة      

ال الذين يعانون من ضعف املعلومات اجملّمعة على بياناٍت حمّدثة عن طائفة واسعة من األطف   
  .واألطفال الفقراءذوو اإلعاقة، األطفال أوضاعهم، مبن فيهم األطفال املهاجرون، و

  الرصد املستقل    
بالنظر إىل عدم وجود شكاوى مقدمة من األطفال لدى مكتب أمـني املظـامل،                -١٩

رصد ل اًعمل مكتب أمني املظامل وأنشطته ضمانبأن تستعرض توصي اللجنة الدولة الطرف 
 توسيع نطاق عمل املؤسسة يف       رصداً شامالً ومنهجياً، بوسائل منها     إعمال حقوق الطفل  
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. الدولة الطرف، وبأن تنظر يف كيفية تعزيز إمكانية احتكام األطفال إىل هـذه املؤسـسة              
 إىل  أيضاًوهتيب هبا   ) ٢٠٠٢(٢إىل تعليقها العام رقم     الطرف  انتباه الدولة   اللجنة  وتوجه  

يد هذه اآللية الوطنية باملوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لضمان استقالها           ضمان تزو 
  . وفعاليتها

  النشر والتوعية     
جبهود الدولة الطرف الرامية إىل نشر االتفاقية فيما بني عامة اجلمهور           ترحب اللجنة     -٢٠

تنسيق أنشطة التوعيـة هـذه      إال أن اللجنة قلقةٌ لعدم فعالية       . واملهنيني واألطفال واملراهقني  
 واملهنيني  احلكوميني،وظفنياملواستمرار حمدودية املعرفة باالتفاقية حىت اآلن، وخباصة فيما بني 

  . ، وسائط اإلعالم، واآلباء، واألطفال أنفسهمالعاملني مع األطفال ومن أجلهم
 وترويج  تعزيز جهودها الرامية إىل نشر    بأن تواصل   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٢١

االتفاقية على حنو منهجي بني عامة اجلمهور، وال سيما بني املهنيني العاملني مع األطفـال               
ويف ضوء تنوع نظـام     . ومن أجلهم ووسائط اإلعالم واآلباء واملعلمني واألطفال أنفسهم       

ترمجة االتفاقية ونشرها جبميع    بأن تضمن   التعليم يف أندورا، توصي اللجنة الدولة الطرف        
، )الكتالنية واإلسبانية والفرنسية والربتغالية   (ات املستخدمة يف نظام التعليم يف أندورا        اللغ

وتيسري اطالّع األطفال عليها يف احلياة العامة، وإدماج مبادئ االتفاقية وأحكامها تدرجييا            
  .هج الدراسية جلميع مراحل التعليم ويف كل املدارسيف املنا

  ) ن االتفاقية م١املادة (تعريف الطفل   -باء  
، (CRC/C/15/Add.176تالحظ اللجنة مع األسف أنه رغم إعراهبا سابقا عن قلقهـا              -٢٢

 بإذن من القاضـي،      عاماً ١٤، و  عاماً ١٦ اخنفاض احلد األدىن للزواج وهو       إزاء) ٢٤الفقرة  
  . ن الدولة الطرف مل ترفع احلد األدىن لسن الزواجفإ

لدولة ل) ٢٥الفقرة  ،  (CRC/C/15/Add.176بقة  تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السا      -٢٣
  . عاما١٨ًتشريعاهتا وترفع احلد األدىن لسن الزواج إىل بأن تعّدل الطرف 

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -جيم  

  عدم التمييز    
ية الراماللجنة الوطنية للمساواة     ٢٠١٠ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف يف عام          -٢٤

 خطة عمل وطنيـة  وضعإىل التعامل مع املسائل املتعلقة مبكافحة التمييز، كما ترحب مببادرة       
 األولوية لعمـل اللجنـة       مل تعط   الدولة الطرف  ألن يساورها   القلقبيد أن   . لتحقيق املساواة 

ار، يف هذا املضم  وألهنا مل حترز إال تقدماً ضئيالً        ٢٠١٠الوطنية للمساواة منذ إنشائها يف عام       
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 بشأن ما هو قائٌم     ويساور اللجنة قلق أيضاً   . خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة    وضع   همبا في 
يف الدولة الطرف من مواقف مكرِّسة للسلطة األبوية وممارسات وقوالب منطية متّيـز ضـد               

  . البنات واألطفال ذوي اإلعاقة
  :مبا يليبأن تضطلع توصي اللجنة الدولة الطرف   -٢٥

عمل اللجنة الوطنية للمساواة بتوفري ما يكفي من املوارد البشرية          زيز  تع  )أ(  
 والتقنية واملالية؛ 

 القضاء على مجيع املمارسات التميزية القائمـة ضـد البنـات            ضمان  )ب(  
  ري احلماية الكافية من التمييز؛ واألطفال ذوي اإلعاقة وتوف

آلية وإنشاء  ،  هدافلأل  واضحاً تعريفاًتتضمن   استراتيجية شاملة،    وضع  )ج(  
 اليت متيـز    رصد، هبدف تعديل املواقف واملمارسات السلبية والقوالب النمطية املتأصلة        لل

  ضد البنات والنساء واألطفال ذوي اإلعاقة على حد سواء، والقضاء عليها؛
 هذه اجلهود بالتنسيق مع طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة           بذل  )د(  

ع كافة من أجل تيسري التغيري االجتماعي والثقايف وهتيئـة بيئـة            وبإشراك قطاعات اجملتم  
  متكينية داعمة لتحقيق املساواة بني األطفال؛

لتقدم املُحَرز حنو حتقيـق األهـداف       وإجراء تقييم ل  هذه اجلهود،   رصد    )ه(  
عما ستكون قد اختذته مـن      يف تقريرها الدوري املقبل،     معلومات حمددة   وإدراج  احملددة،  
ونفذته من برامج متصلة باتفاقية حقوق الطفل، يف إطار متابعة تنفيـذ اإلعـالن              تدابري  

ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة     وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي       
، وكذلك يف إطار متابعة تنفيذ الوثيقة       ٢٠١١ لعام   باألجانب وما يتصل بذلك من تعص     

  .٢٠٠٩متر استعراض ديربان لعام اخلتامية املعتمدة يف مؤ

  مصاحل الطفل الفضلى    
بينما تالحظ اللجنة أن هيئات حكومية خمتلفة، مثـل اللجنـة التقنيـة لألطفـال                 -٢٦

تقترحه   وما والشباب، تأخذ يف حسباهنا مصلحة الطفل الفضلى يف مجيع ما تتخذه من قرارات            
ُيـدمج   البدأ مصلحة الطفل الفضلى     مفإن القلق يساورها ألن     من تدابري من أجل األطفال،      

عالوة و.  يف التشريعات والسياسات والربامج وعمليات اختاذ القرار        أو كافياً  منهجياًإدماجاً  
يتعلـق   فيمـا ال حيظى مبا يكفي من االعتبار       هذا املبدأ   ألن  قلق  العلى ذلك، يساور اللجنة     

، واألطفال احملتاجني إىل احلماية     ةسرياألالبيئة  بالقرارات املّتخذة بشأن األطفال احملرومني من       
  .وأطفال العمال املومسيني أو املؤقتني ،اإليذاءمن 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان إدماج مبـدأ               -٢٧

 يف مجيع اإلجراءات التشريعية      مّتسقاً مصاحل الطفل الفضلى إدماجا مالئما وتطبيقه تطبيقاً      



CRC/C/AND/CO/2 

GE.12-48352 8 

القضائية، وكذلك يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع املتصلة باألطفـال          واإلدارية و 
وضع ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على . واليت تترتب عليها آثار متّسهم

إجراءات ومعايري توجيهية لتحديد مصاحل الطفل الفضلى يف كل جمال، وتعّممهـا علـى             
أو اخلاصة، واحملاكم القضائية، والسلطات اإلدارية،      مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة     

 األحكام  كما ينبغي أن يقوم االستدالل القانوين الذي تستند إليه مجيع         . واهليئات التشريعية 
  .ت القضائية واإلدارية على هذا املبدأاوالقرار

  ) من االتفاقية) أ(٣٧ و١٩ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (نية احلقوق واحلريات املد  -دال  

  محاية اخلصوصية    
 وسائط اإلعالم   فعال بشأن قلق بشأن افتقار البلد إىل تشريع تنظيمي        اليساور اللجنة     -٢٨

إضافة إىل ذلـك،    . حيمي األطفال من احملتوى اإلعالمي الضار ويكفل حقهم يف اخلصوصية         
د تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود هيئة مستقلة مسؤولة عن تلقّي ما قد ُيقدَّم من شكاوى ض               

  . نتهاك حق األطفال يف اخلصوصيةوسائط اإلعالم فيما يتعلق با
بأن تتخذ مجيع ما يلزم من تدابري لـضمان حـق           الدولة الطرف   توصي اللجنة     -٢٩

األطفال يف اخلصوصية يف وسائط اإلعالم وكفالة عدم تعرضهم لالطّالع على حمتويـات             
هيئة البث األندوريـة دورهـا      ويف هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تعزز        . إعالمية ضارة 

وجهودها من أجل ضمان احترام الربامج التلفزيونية واإلذاعية حلقوق الطفـل وفعاليـة             
  .تقييد اطّالع األطفال على خمتلف أنواع احملتويات اإلعالمية اليت ُيحتمل أن تكون ضارة

  العنف ضد األطفال  -هاء  

  العقاب البدين     
دولة الطرف التوصية اليت قُدمت خالل عملية االستعراض         بقبول ال  حتيط اللجنة علماً    -٣٠

 وبقبوهلـا تعـديل      حبظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال،      ٢٠١٠الدوري الشامل لعام    
بيد .  حبيث يشمل حكما خاصا بإساءة املعاملة يف املرتل        ٩١/٢٠١٠القانون اجلنائي بالقانون    

أن اللجنة قلقة ألن احلكم املعدَّل ال يشري حتديدا إىل العقاب البدين وال حيظر صراحةً أشكال                
هذا العقاب يف مجيع األوساط، كاملؤسسات التعليمية أو مؤسسات الرعاية البديلة اخلاصة أو             

  . العامة أو يف نظام العقوبات
، إىل توصيتها السابقة    )٢٠٠٧لعام   (٨العام رقم   تشري اللجنة، يف ضوء تعليقها        -٣١

CRC/C/15/Add.176) وحتث الدولة الطرف على االضطالع مبا يلي)٤٠، الفقرة ،:  
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ظر صراحةً ممارسة مجيع أشكال العقاب البدين يف األسـرة          ت حت تشريعا  )أ(  
  لعقابية؛واملدرسة وأوساط الرعاية البديلة واملؤسسات ا

 التنفيذ الفعال لقوانني حظر العقاب البدين والشروع املنهجي يف          ضمان  )ب(  
  اختاذ إجراءات قانونية ضد املسؤولني عن ممارسة العنف ضد األطفال؛ 

مـع  واحلشد االجتماعي،   مستدامة للتثقيف العام والتوعية     برامج  وضع    )ج(  
 البدين من آثار ضارة على املستويني ما يترتب على العقاباألطفال واألسر، بشأن إشراك 

بغية تغيري املواقف إزاء هذه املمارسة، والترويج ألشكال إجيابية وغـري           البدين والنفسي،   
  عنيفة وتشاركية لتنشئة األطفال وتأديبهم؛

األطفال، ومشاركته يف رسم وتنفيذ     ه  اخنراط اجملتمع ككل، مبا في    ضمان    )د(  
  . وغريه من أشكال االعتداءالعنف استراتيجيات وقائية ضد 

  واإلمهالاملعاملة إساءة     
تالحظ اللجنة بقلق ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن تـأثري األزمـة                 -٣٢

 على األسـر وأدى     االقتصادية على األسر، وال سيما، ارتفاع نسبة البطالة، قد شكّل ضغطاً          
قلق، بوجه  الويساور اللجنة   . فال والنساء  يف حوادث العنف املرتيل ضد األط      هامةإىل زيادة   

د حـاالت األطفـال     خاص، إزاء ما خلصت إليه الدولة الطرف من نتائج تفيد بارتفاع عد           
عـدم  إزاء  قلق  الكما يساورها   . واإلمهال يف السنوات األخرية   املعاملة  إساءة  املعرضني خلطر   

إسـاءة  ع حـاالت  اية من مجيلوقلمناسبة  خدمات ميقدفاية نظام محاية الطفل حىت اآلن لت   ك
ألطفال وإمهاهلم، وحتديدها، واإلبالغ عنها، وإحالتها، والتحقيق فيهـا، وعـالج           معاملة ا 

  . هبا، وإعادة تأهيلهم، ومتابعتهااألطفال املتضررين
  :مبا يليبأن تضطلع توصي اللجنة الدولة الطرف   -٣٣

ت التعايف وإعادة   كل ما يلزم من تدابري لضمان سرعة تقدمي خدما        اختاذ    )أ(  
علومات املىل  وصوهلم إ اإلدماج االجتماعي على حنو كاف إىل األطفال وأسرهم، وتيسري          

  ماكن احلصول على املساعدة الفعالة؛املتعلقة بأ
 شاملة عن األسباب اجلذرية لظاهرة العنف املرتيل وطبيعتها         إجراء دراسة   )ب(  

مؤشرات حمـددة جلمـع     ووضع  مهال،  واإلاملعاملة  إساءة  ومدى انتشارها، مبا يف ذلك      
  بيانات مفّصلة؛

شامل بشأن الوقاية من مجيع أشكال العنف ضـد         تقدمي تدريب منتظم و     )ج(  
ل وحتديدها والتصدي هلا إىل مجيع املوظفني احلكوميني العاملني من أجل األطفـال             اطفاأل

 الرعايـة   مهنييومعهم، كموظفي الوزارات، وأفراد الشرطة، وموظفي شؤون اهلجرة، و        
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وأخصائيي اإلعالم  ؤسسات  املالصحية، واحملامني، واملعلمني، ومقدمي الرعاية العاملني يف        
   ووسائط اإلعالم؛

 تدابري محاية األطفال يف مجيع سياسات وبرامج احلماية االجتماعية          إدماج  )د(  
واألسـر  الفقـراء   مجيع األطفـال    تشمل  هذه السياسات والربامج    أن  ضمان  لالقائمة،  

  لضعيفة؛ا
  . يف تقريرها الدوري املقبل ذه التوصياتهلمعلومات عن تنفيذها تقدمي   )ه(  

  االستغالل اجلنسي واإلساءة    
 الدولة الطرف إىل مراجعة قانوهنـا       أن من اإلجيايب أن تبادر    يف حني تالحظ اللجنة       -٣٤

هنا تالحظ  فإباحية،  األطفال يف املواد اإل   باستغالل   ة املتعلق اتاجلنائي من أجل تعزيز التشريع    
أي تدابري إللغاء اشتراط ازدواج التجرمي يف حاالت تـسليم          مل تتخذ   الدولة الطرف   أن  بقلق  

املطلوبني للعدالة يف اجلرائم املرتكَبة يف اخلارج واملقاضاة عليها، مبا يف ذلك جرميتا االعتـداء               
  . واالستغالل اجلنسيني

 )١٥، الفقرة   CRC/C/OPSC/AND/CO/1(تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة        -٣٥
تشريعاهتا من أجل إلغاء اشتراط ازدواج التجرمي لتسليم املطلوبني         للدولة الطرف بأن تعّدل     

، إىل   احلاجـة  عنـد  عليها، وتستند،    أو مقاضاهتم /رائم املرتكَبة يف اخلارج و    للعدالة يف اجل  
كما .  منه ٥  للمادة ، وفقاً ةدالالربوتوكول االختياري كأساس قانوين لتسليم املطلوبني للع      

وقايـة  الربامج والسياسات الراميـة إىل      بأن تضمن مطابقة    الدولة الطرف   توصي اللجنة   
املؤمتر لوثائق اخلتامية املعتمدة يف     وتعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، ل     ضحايا  الاألطفال  

ـ  جتارية االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض   ملكافحة  العاملي    يف  ١٩٩٦ عـام ود يف    املعق
  .رّيو دي جانريو يف ٢٠٠٨يوكوهاما و يف ٢٠٠١كهومل وست

  حترر األطفال من مجيع أشكال العنف    
 اللجنة إىل التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضـد             تشري  -٣٦

األولوية للقضاء على مجيع أشكال     أن تعطي   الدولة الطرف   وتوصي  ،  (A/61/299)األطفال  
يف حسباهنا التعليق   بأن تأخذ   وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف      . العنف ضد األطفال  

  :، وال سيما ما يلي)٢٠١١(١٣العام رقم 
 شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفـال         وضع استراتيجية وطنية    )أ(  

  والتصدي هلا؛
 من أجل التصدي جلميع أشكال العنف ضد        اعتماد إطار تنسيقي وطين     )ب(  
  األطفال؛
   للُبعد اجلنساين لظاهرة العنف؛إيالء اهتمام خاص  )ج(  
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 مع املمثِّلة اخلاصة لألمني العام املعنية بـالعنف ضـد األطفـال           التعاون  )د(  
  .مؤسسات األمم املتحدة املعنيةوغريها من 

 ١١-٩ و ٢ و ١الفقرتـان    (١٨ و ٥املـواد   (بديلة   والرعاية ال  البيئة األسرية   -واو  
  ) من االتفاقية٣٩و) ٤الفقرة  (٢٧ و٢٥ و٢١-١٩و

  التبّني    
. تالحظ اللجنة ارتفاع عدد حاالت التبين على الصعيد الدويل يف الدولة الطـرف              -٣٧

  .رصد حاالت التبينلعلى هيئة حمددة ال ينص القانون ألن قلق الويساور اللجنة 
ومجع البيانات  هبيئة حمددة مسؤولية رصد     بأن ُتنيط   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٨

املتعلقة حباالت التبين على الصعيدين احمللي والدويل، مبا يف ذلك رصد مرحلة مـا بعـد                
  . يف االعتبارالتبين، وتضمن أخذ مبدأ مصاحل الطفل الفضلى دوماً

 ٢٣و) ٣الفقرة   (١٨ و ٦املواد   (خدمات الصحة األساسية والرعاية   اإلعاقة و   -زاي  
  )ن االتفاقيةم) ٣-١الفقرات  (٢٧ و٢٦ و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    
تالحظ اللجنة مع التقدير ما اختذته الدولة الطرف من تدابري تـشريعية ومؤسـسية                -٣٩

ـ    لتمتع األطفال ذوي اإلعاقة بنفس        ضماناً هامةوسياساتية   ا احلماية واحلقوق اليت يتمتـع هب
ستمرار تعـرض األطفـال    يساورها إزاء االقلقبيد أن   . األطفال اآلخرون يف الدولة الطرف    

  .ذوي اإلعاقة للتمييز االجتماعي
الدولة الطرف  وتوصي   يف احلسبان ) ٢٠٠٦(٩تعليقها العام رقم     وتأخذ اللجنة   -٤٠

  :مبا يليبأن تضطلع 
 الرامية إىل إذكاء وعي اجلمهور وتوعيته حبقوق األطفـال          اجلهود تعزيز  )أ(  

طفال الذين يعانون من مشاكل متعلقـة       ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم اخلاصة، مبن فيهم األ      
  ؛لة احلواجز الثقافية واالجتماعيةبالصحة العقلية، هبدف املساعدة على إزا

حـصول  يف  فـرص   الخمصصات امليزانية املرصودة لتحقيق تكافؤ      زيادة    )ب(  
األطفال ذوي اإلعاقة على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافية، مبا يف ذلـك تقـدمي              

اإلعاقة، وتقدمي  طفال ذوي   األسر  األبوي أل توجيه  السي، وخدمات املشورة، و   الدعم النف 
 لألطفال الذين يواجهون صـعوبات يف الـتعلم ويعـانون مـن             ُمعّدة خصيصاً خدمات  

  . الوعي جبميع اخلدمات املتاحةوإذكاء اضطرابات سلوكية، 
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  صحة املراهقات    
 الذي قد يدفع بعض املراهقات إىل       قلق بشأن قانون جترمي اإلجهاض    اليساور اللجنة     -٤١

خللو تقرير الدولـة    أيضاً  وتأسف اللجنة   . البحث عن حلول أخرى بديلة يف البلدان اجملاورة       
  .الطرف من معلومات عن صحة املراهقات، مبا يف ذلك صحتهن اإلجنابية واجلنسية

تلغي لاإلجهاض  أحكام القانون اجلنائي املتعلقة ب    مبراجعة  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٤٢
جترمي اإلجهاض حتت ظروف معينة، كحاالت احلمل النامجة عن االغتصاب، بغيـة ضـمان              

، )٢٠٠٣(٤ إىل تعليقها العام رقـم    وإذ تشري اللجنة    . املصاحل الفضلى للمراهقات احلوامل   
على زيادة توفري اخلدمات الصحية املراعية للـسرية واملالئمـة          فإهنا حتث الدولة الطرف     

، وتعزيز توافر خدمات منع احلمل، مبـا يف ذلـك يف مجيـع         البلديف مجيع أحناء    للشباب  
، مع  املراهقات واملراهقني املؤسسات التعليمية، وتشجيع التثقيف اجلنسي الذي يستهدف        

  . مراض املنقولة باالتصال اجلنسيإيالء اهتمامٍ خاص للوقاية من حاالت احلمل املبكّر واأل

 ٣٧ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   (خلاصة األخـرى    تدابري احلماية ا    -حاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و) د(-)ب(

  األطفال ملتمسو اللجوء والالجئون    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات داخلية بـشأن ملتمـسي اللجـوء                 -٤٣

  .ال الالجئنيوالالجئني، وال سيما إزاء عدم وجود تدابري حلماية األطفال غري املصحوبني واألطف
بـشأن ملتمـسي اللجـوء والالجـئني     بأن تسن توصي اللجنة الدولة الطرف      -٤٤

يف ) ٢٠٠٥(٦ها أخذ تعليق اللجنة العام رقم لمعايري الدولية، بسبل منتشريعات مطابقة ل  
 املتعلقة ١٩٥٤إىل كل من اتفاقية عام بأن تنضم وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . احلسبان

، واتفاقية  املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية     ١٩٥٤واتفاقية عام   مبركز الالجئني،   
  .خفض حاالت انعدام اجلنسية بشأن ١٩٦١ عام

   اهلجرةحاالتاألطفال يف     
ستعراض الدوري الـشامل    تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف رفضت خالل اال          -٤٥

ني األجانب، مبن فيهم أطفاهلم،      باختاذ اخلطوات الالزمة لتكفل للمقيم      توصيتها ٢٠١٠لعام  
 كـان  إمكانية التمتع حبقوق اإلنسان االجتماعية األساسية، كالرعاية الصحية والتعليم، أيـاً          

 / أيـار  ١٤قلق ألن قانون اهلجرة املعدَّل املؤرخ       الكما يساور اللجنة    . وضعهم كمهاجرين 
ومسيني أحقية مجـع مشـل       ال مينحان العمال امل    ٢٠٠٧ والقانون املعدِّل له لعام      ٢٠٠٢مايو  

أسرهم، وال يراعيان مصاحل الطفل الفضلى، ومن ثَم، ال يتفقـان مـع مبـادئ االتفاقيـة                 
  .  منها١٠ و٩ و٣ و٢دة يف املواد وأحكامها، مبا يف ذلك تلك الوار
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  :مبا يليبأن تضطلع توصي اللجنة الدولة الطرف   -٤٦
حبث حالة حقوق األطفال     اللجنة الوطنية للمساواة إىل      ضمان أن تبادر    )أ(  

املهاجرين وأطفال العمال املومسيني وتنسيق جهودها يف سبيل تعزيز حقوقهم ومحايتـها،            
بسبل منها إطالق محالت لتوعية اجلمهور من أجل تغيري القوالـب النمطيـة واملواقـف          

  التمييزية السائدة ضد هاتني الفئتني من األطفال؛
 ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١٤ملعدَّل املؤرخ   قانون اهلجرة ا   مراجعة وتعديل   )ب(  

ألصحاب تصاريح اهلجرة املؤقتة احلق يف مجع مشل األسرة وتكفل حق الطفـل يف              لتجيز  
 بأن تضمن الدولة الطرف اختاذ إجراء مجـع مشـل           توصي اللجنة أيضاً  و. احلياة األسرية 

  بان؛ األسرة على حنو إجيايب وإنساين وسريع، مع أخذ مصاحل الطفل الفضلى يف احلس
التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين         على ا التصديق    )ج(  
  .حقوق الطفلإعمال  من أجل زيادة تعزيز  أسرهموأفراد

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال    
 وبالالئحة  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٢ترحب اللجنة بسن قانون عقود العمل املؤرخ          -٤٧

 مـن   اً، اليت حتكم عقود عمل املتدربني وتفرض مزيد       ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٨املؤرخة  
بيد أن اللجنة قلقة ألن القانون      . على تشغيل األطفال حتت سن الثامنة عشرة      والرقابة  القيود  

سيما من أجل ضـمان   ال العاملني يف سياق األسرة، وال     ال يعاجل على حنو شامل حالة األطف      
عالوة على ذلك، يساور و. ل أو ساعات العمل على حق الطفل يف التعليمعدم تأثري هذا العم

، رغم أنه ُيجيـز     "األعمال اخلفيفة  "دم نص القانون على تعريف واضح ملفهوم      اللجنة قلق لع  
ل نصف الُعطل الدراسية، علـى      تشغيل األطفال بني سن الرابعة عشرة واخلامسة عشرة خال        

  . الثني ساعة أسبوعياً كحدٍّ أقصىات يوميا وثتتجاوز احلدود الزمنية ست ساع أال
منـع وقمـع    وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تصّدق على بروتوكـول              -٤٨

  ).بروتوكول بالريمو ( وخباصة النساء واألطفال،ومعاقبة االجتار باألشخاص
 :بأن تضطلع مبا يليالدولة الطرف توصي اللجنة   -٤٩

امتثال إشـراك األطفـال يف مجيـع        الالزمة لضمان    مجيع التدابري    اختاذ  )أ(  
ل األطفال، من حيث سنهم وسـاعات        للمعايري الدولية املتعلقة بعم     تاماً السياقات امتثاالً 

 الدولـة    توصي اللجنـة   ويف هذا الصدد،  . وتعليمهم وصحتهم وظروف عملهم    همعمل
قية منظمة  د احملددة يف اتفا    للقواع ، وفقاً "األعمال اخلفيفة  "ملفهوم تعريفاًبأن حتدد   الطرف  

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات       ) ١٩٩٩(١٨٢العمل الدولية رقم    
الفورية للقضاء عليها، وبأن حتظر صراحةً تشغيل األطفال بني سن الرابعة عشرة والثامنة             

وينبغـي تعمـيم هـذا      . صحتهم وسالمتهم وأخالقهم  أن تضر   عشرة يف أعمال ُيرّجح     
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ف على مجيع أرباب العمل واهليئات احلكومية وعامة اجلمهور، وخباصة األطفـال،            التعري
  من أجل رفع مستوى الوعي باملعايري الدولية املتعلقة بعمل األطفال؛ 

على منتهكي التشريعات القائمة املتعلقة بعمـل       املنطبقة  عقوبات  توقيع ال   )ب(  
  األطفال؛
 وخباصة  ،اقبة االجتار باألشخاص  منع وقمع ومع   على بروتوكول    التصديق  )ج(  

  ).بروتوكول بالريمو (النساء واألطفال

  إدارة شؤون قضاء األحداث    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن سن املسؤولية اجلنائية يف الدولة الطرف مثانية عـشرة                -٥٠
 إجيابية املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عـن أن          على أهنا وتالحظ اللجنة كذلك    . عاماً

 عـن   متاماًكان مفصوالً    ٢٠١٢ من احلرية يف عام      الطفل احملتَجز الوحيد الذي كان حمروماً     
  .احملتَجزين البالغني

فإهنـا   ضآلة عدد األطفال رهن احلبس يف مراكز االحتجـاز،           إذ تالحظ اللجنة    -٥١
 ، وحبسهم دوماً  طفال مبرافقة املهنيني ورعايتهم   متتع األ بأن تضمن   الدولة الطرف   توصي  

حينما ُيسمح هلم باستخدام مناطق مـشتركة مـن   حىت عن احملتَجزين البالغني، مبعزلٍ تام  
  .مرفق االحتجاز

  قوق اإلنسانحلالتصديق على الصكوك الدولية   -طاء  
بأن تصدق على   توصي اللجنة الدولة الطرف     حقوق الطفل،   إعمال  زيادة تعزيز   ل  -٥٢

ـ   تفاقية حقوق الطفل  الالربوتوكول االختياري   : املعاهدات التالية  إجراء تقـدمي    املتعلق ب
 وبروتوكوله  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      البالغات، و 
 أسـرهم،   التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد         ااالختياري، و 

روب املعاملة أو العقوبـة  تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضالوالربوتوكول االختياري  
ة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء         القاسية أو الالإنسانية أو املهين    

  . القسري، واالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  -ياء  
بيل تنفيذ االتفاقية مع جملس أوروبا يف س    بأن تتعاون   طرف  توصي اللجنة الدولة ال     -٥٣

صكوك حقوق اإلنسان، يف الدولة الطرف ويف غريها من الدول األعضاء يف            وغريها من   
  .جملس أوروبا على حد سواء
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  املتابعة والنشر  -كاف  
مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه       بأن تتخذ   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٤
، بسبلٍ منها إحالتها إىل رئيس الدولة والربملان والوزارات املعنيـة            تاماً وصيات تنفيذاً الت

واحملكمة العليا والسلطات احمللية من أجل النظر فيها على النحو املالئم واختاذ مزيد مـن               
  .اإلجراءات بشأهنا

ريـر  بأن ُيتاح على نطاق واسع بلغات البلد كلٌّ مـن التق          أيضاً  توصي اللجنة     -٥٥
املالحظـات  (الدوري الثاين والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف وهذه التوصيات           

شبكة اإلنترنت، كي يطّلع عليها عامة      ) على سبيل املثال ال احلصر    (، بسبلٍ منها    )اخلتامية
اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم وجمموعات الشباب والفئات املهنيـة           

ا هتنفيذحول   أجل إثارة النقاش حول االتفاقية وبروتوكوالهتا االختيارية و        واألطفال، من 
  . هباورصد تطبيقها ورفع مستوى الوعي 

  التقرير املقبل  -الم  
 اجلامع للتقارير الثالث     املوحد تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري         -٥٦

 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هـذه       ٢٠١٨يناير  / كانون الثاين  ٣١والرابع واخلامس حبلول    
وتوّجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقـدمي           . املالحظات اخلتامية 

ـ        ٢٠١٠ أكتـوبر / تـشرين األول ١ددة، واملعتمـدة يف  التقارير املتعلقـة مبعاهـدات حم
)CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1(      ينبغي أن متتثـل للمبـادئ      ، وُتذكّرها بأن تقاريرها املقبلة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريرها وفقاً        .  صفحة ٦٠التوجيهية وأال تتجاوز    
ويف حال جتاوز عدد صفحات التقرير املقـدَّم احلـد األقـصى،            . هلذه املبادئ التوجيهية  

كورة سُيطلب إىل الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهيـة املـذ             
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ال ميكن ضمان ترمجة التقرير كي تبحثه هيئـة              . أعاله

  . من جديدإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقدميه املعاهدة
وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً ملتطلبـات               -٥٧

لواردة يف املبادئ التوجيهية املنسَّقة لتقدمي التقـارير، الـيت          الوثيقـة األساسية املوّحدة ا   
أقّرها االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف               

 .)، الفصل األول(HRI/GEN/2/Rev.6 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

        


