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 جلنة حقوق الطفل

 الدورة الرابعة واألربعون

 الدول األطرافمن مة النظر يف التقارير املقد
  من االتفاقية٤٤مبوجب املادة 

 مايل: املالحظات اخلتامية

       انظـر     (    ١٢٠٧   و    ١٢٠٦              يف جلـستيها  (CRC/C/MLI/2)                                          نظرت اللجنة يف تقرير مايل الدوري الثـاين      - ١
CRC/C/SR.1206املعقودة     ١٢٢٨                   ؛ واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٨             ، املعقودتني يف  )1207   و          

  .                       املالحظات اخلتامية التالية      ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٢  يف 

  مقدمة-ألف 

َ                                                           جنة بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف، املَُعد وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، والذي قـدم                       ترحب الل  - ٢ ُ                                          
                                                                                                              صورة واضحة عن حالة الطفل يف الدولة الطرف، وبالردود اخلطية املفصلة علـى قائمـة املـسائل املطروحـة                   

(CRC/C/MLI/Q/2) .     ي جرى مع الوفد الرفيـع                                          احلوار املفتوح والصريح والبناء الذ                 مع التقدير                وتالحظ كذلك                            
  .      املستوى

 تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته -باء 

  :                                     مع التقدير القوانني التالية اليت مت سنها            تالحظ اللجنة  - ٣

                             ينص على جمانية تسجيل املواليد؛       ، الذي     ٢٠٠٦       ، لعام    ٠٢٤-  ٠٦            القانون رقم   ) أ ( 

  ؛    ٢٠٠٦      يف عام   "                           اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان "                     ، الذي مت مبوجبه إنشاء P-RM /   ١١٧-  ٠٦           املرسوم رقم   ) ب ( 

                                 نص على جمانية العالج مبضادات فريوسات        ، الذي     ٢٠٠٥       ، لعام /P-RM   ١٤٧-  ٠٥             املرسوم رقم   ) ج ( 
   ي؛ س          النسخ العك
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    رأة                                               املركز الوطين للوثائق واملعلومات املتعلقة بامل                      مت مبوجبه إنشاء             ، الذي      ٠٠٤-  ٠٤              القانون رقم     ) د ( 
  ؛    ٢٠٠٤             والطفل يف عام 

ِ                             ، الذي ُوِضعت مبوجبه مدونة محاية الطفل؛    ٢٠٠٢       ، لعام /P-RM   ٠٦٢-  ٠٢          األمر رقم  )   ه (   ُ         

                      ، اللذان وضعا شروط        ٢٠٠٢         ، لعام      ٠٦٧-  ٠٢         ، ورقم       ١٩٩٩         ، لعام      ٤٥٠-  ٩٩               املرسومان رقم     ) و ( 
                                                                   إنشاء وتشغيل مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه واإليواء اخلاصة للطفل؛

                                                           ، املتعلق باملسؤولية اجلنائية للقاصرين وبإنـشاء حمـاكم             ٢٠٠١         ، لعام      ٠٨١-  ٠١              القانون رقم     ) ز ( 
        األحداث؛

         السنغال و  )     ٢٠٠٤   (       فاسو         وبوركينا  )     ٢٠٠٠   (           كوت ديفوار                                       اتفاقات مع عدد من البلدان، منها         ) ح ( 
  .                                                  ، بشأن التعاون يف جمال مكافحة االجتار باألطفال عرب احلدود )    ٢٠٠٤ (

  :                                                                    للجنة بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية التالية أو االنضمام إليها          كما ترحب ا - ٤

                                                                                          الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة               ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٢        ، يف عام                                   واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية                 وبشأن بيع األطفال 

                                                          مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             اري التفاقية                الربوتوكول االختي  ) ب ( 
  ؛    ٢٠٠٥                             الالإنسانية أو املهينة، يف عام

  ؛    ٢٠٠٦        ، يف عام                                                            الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل        اتفاقية   ) ج ( 

  ؛    ٢٠٠٣        ، يف عام                  جرين وأفراد أسرهم                                           االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها  ) د ( 

                                        حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات     شأن  ب  )    ١٨٢    رقم  (                    منظمة العمل الدولية         اتفاقية   )   ه ( 
  ؛    ٢٠٠٠        ، يف عام                   فورية للقضاء عليها

  ؛    ٢٠٠٠         ل، يف عام                           احلد األدىن لسن االلتحاق بالعم     بشأن   )    ١٣٨    رقم  (                    منظمة العمل الدولية         اتفاقية   ) و ( 

                                                                                        روتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة             ب  ) ز ( 
  ؛ ٢   ٢٠٠        ، يف عام     ٢٠٠٠       لعام                                           األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

                                                                                           الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بإنشاء حمكمة أفريقيـة              ) ح ( 
  ؛    ٢٠٠٠                     إلنسان والشعوب، يف عام       حلقوق ا

  .    ٢٠٠٠                                                نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف عام   ) ط ( 
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 العوامل والصعوبات اليت تعيق تنفيذ االتفاقية -جيم 

        املتعلقة                                  ارتفاع معدل الفقر؛ واملشاكل اخلطرية   :                                      التحديات اليت تواجهها الدولة الطرف وهي   ّ          تسلّم اللجنة  - ٥
           تعيق إحراز                             وشيوع التقاليد والعادات اليت                                                    نيات، خاصة لسكان املناطق الصحراوية الشاسعة يف البلد؛            بتوفري اإلمكا

  .                         سية للطفل على النحو التام                        حقوق اإلنسان واحلريات األسا               تقدم إلعمال مجيع 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات�دال 

 العامةالتنفيذ تدابري  -١
 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ واملادة ٤املادة (

                       التوصيات السابقة للجنة

                   تأسف لكون العديد           ولكنها  ُ  ِّ      ُنفِّذ،      قد    ) CRC/C/15/Add.113 (                           أن بعض توصياهتا السابقة             اللجنة      تالحظ   - ٦
   ال                   وإساءة معاملة األطف                 العقوبة البدنية،                          املتعلقة بتسجيل املواليد، و         التوصيات          َّ                           مها مل ينفَّذ بالقدر الكايف، ومن بينها 

                                                                                                          وإمهاهلم واالعتداء عليهم، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر والقسري، واالستغالل االقتصادي،            
                           وترد هذه الشواغل والتوصيات   .                                                                   والتمييز ضد بعض الفئات املستضعفة من األطفال وإصالح نظام قضاء األحداث  

  .                  جمددا يف هذه الوثيقة

                                                                        ى بذل كافة اجلهود لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظـات اخلتاميـة                                          وحتث اللجنة الدولة الطرف عل     - ٧
                   ُ   َّ                                                                                                للتقرير األويل اليت مل ُتنفَّذ بعد بالقدر الكايف وتقدمي معلومات كافية بشأن متابعة التوصيات الـواردة يف هـذه                   

  .               املالحظات اخلتامية

         التحفظات

                                             قات الدولية ذات الصلة وسن مدونة محايـة                                                                   ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن التصديق على االتفا         - ٨
َ     الغيا وأنه سُيسَحب  ١٦                           الطفل جعال التحفظ على املادة    ُ            .  

                                                       توصي الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لإلسراع بسحب  و                   إىل توصياهتا السابقة            تشري اللجنة  - ٩
  .             التحفظ املذكور

        التشريع

                                   بعض اخلطوات التشريعية والتنظيمية                ه مت اختاذ                   ني الوطنية وأن                                               تالحظ اللجنة أن االتفاقية تسمو على القوان       -  ١٠
    ألنه                          غري أن اللجنة ال تزال قلقة   .                                                                      لتفعيل االتفاقية، مثل مدونة محاية الطفل ومشروع مدونة شؤون األفراد واألسرة
  .                                                                    ً     ً  مل يتم تطبيق عدد من التدابري اليت من شأهنا أن تيسر تنفيذ االتفاقية تنفيذاً تاماً

                                                                                           اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتنفيذ االتفاقية والعمل مع خمتلف األقاليم والدوائر              توصي   -  ١١
                                                    كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مدونة          .                مع االتفاقية       ً   تاماً       ً تطابقاً         اللوائح                   تطابق القوانني و         لضمان  
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                                    املكلفني حبماية الطفل واملوظفني املكلفني                               ، وذلك بوسائل منها تعيني املوظفني     ً  كامالً                         ً محاية الطفل وتنفذها تنفيذاً
                                                ِّ                              وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرِّع قدر اإلمكان عملية اعتمـاد   .                 باالختبار القضائي 

  .                                                                       مشروع مدونة شؤون األفراد واألسرة وبأن توفر املوارد الكافية لتنفيذها الكامل

                                                 مجيع األطفال ضحايا جرائم من قبيـل االعتـداء                 متتع                                              كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل       -  ١٢
                                      أو الشهود عليها باحلماية اليت تقضي       /                                                             والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي واالقتصادي واالختطاف واالجتار و       

                                         بأن تأخذ يف االعتبار بالكامل وهي تقوم بذلك                                        ذلك بإصدار أحكام ولوائح قانونية كافية و                   االتفاقية بتوفريها، و
       املرفقة    (                                                                                      األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها     مبادئ

   ).    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ   ٢٠ /    ٢٠٠٥                              بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

                  خطة العمل الوطنية

         بـاملرأة                             وضعتها وزارة النـهوض        اليت      ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                                                  تالحظ اللجنة اخلطة االستراتيجية الوطنية للفترة        -  ١٣
                                  وتعرب اللجنة مع ذلك عن أسفها لعدم   .              بالطفل واألسرة       للنهوض                                        والطفل واألسرة واليت تشتمل على خطة فرعية 

                ويف ذلك الصدد،      ،   )    ٢٠٠٠-    ١٩٩٢ (                                                                      خطة العمل الوطنية لبقاء األطفال على قيد احلياة ومنائهم ومحايتهم                 جتديد  
  .                                  لشؤون الطفل تغطي مجيع جماالت االتفاقية      شاملة      طنية                                تأسف اللجنة لعدم وجود خطة عمل و

         مجيع جماالت                            شاملة تقوم على احلقوق وتغطي                                                توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل وطنية  -  ١٤
                     اليت اعتمدهتا اجلمعية  ، "              عامل صاحل لألطفال "                                                              االتفاقية وتأخذ يف االعتبار أهداف ومرامي الوثيقة اخلتامية املعنونة 

              ويف هذا الصدد،   .                              ، وكذلك األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢٠٠٢                                       مة يف دورهتا االستثنائية بشأن الطفل يف عام     العا
  .                                                                                          حتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لتنفيذ خطة من ذلك القبيل

        التنسيق

                                        حمل اللجنة الوطنيـة الـسابقة للتقيـيم           ا يبدو         حتل فيم                                          تالحظ اللجنة إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات   -  ١٥
  .                                             ما إذا كانت لدى هذه اهليئة اجلديدة والية التنسيق                        على أن ليس هناك ما يوضح   .       والرصد

                                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز قدرة اللجنة املشتركة بني الوزارات، اليت ينبغـي أن                 -  ١٦
                                                                   ودورها وعضويتها وبأن تزودها مبا يكفي من املوارد البـشرية                                                     تشمل التنسيق، وذلك بتحديد واليتها بدقة     

                   بشأن التـدابري     ٥                                                                      ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم              .                      واملالية ألداء واليتها  
   ).CRC/GC/2003/5 (                                 العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 

             الرصد املستقل

                         ، هي اللجنة الوطنية حلقوق     ٢٠٠٦                                مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام      إنشاء           مع التقدير             تالحظ اللجنة  -  ١٧
                     يكفي مـن املـوارد                                        لعدم تزويد هذه املؤسسة بعد مبا                      غري أهنا تأسف      .                                         اإلنسان، وخمتلف آليات املتابعة القطاعية    

                 يقدمها األطفال أو                   معاجلة الشكاوى اليت                 قدرة املؤسسة على                      املعلومات املتعلقة مبدى     قلة                        البشرية واملالية، وتالحظ 
  .ُ   َّ       ً        ُتقدَّم نيابةً عنهم
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                          لمؤسسة الوطنيـة حلقـوق      ل                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر املوارد البشرية واملالية الالزمة            -  ١٨
                                 كما توصي الدولة الطرف بكفالة       .                                                     لتضطلع بفعالية باألنشطة اليت تنص عليها واليتها                          ً   اإلنسان املنشأة مؤخراً  

                                                                        تناول األطفال، وذلك بإنشاء وحدة منفصلة، وأن تتوافر هلا اإلمكانيات، مبـا يف                              أن تكون هذه املؤسسة يف م     
                                                                ُ   َّ       ً                       ذلك موظفون جيدو التدريب، للتحقيق يف الشكاوى اليت يقدمها األطفال أو ُتقدَّم نيابةً عنهم، بطريقة تراعي 

                     دولة الطرف أن تضع                                        ويف مجيع هذه اإلجراءات، جيب على ال        .                مع االتفاقية       ً   تاماً                          ً    شعور الطفل وتتوافق توافقاً   
  يف                                          دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان     بشأن   )     ٢٠٠٢   ( ٢                                   يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم     ً متاماً

                                                                             كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس املساعدة من جهات من بينـها               .                          تشجيع ومحاية حقوق الطفل   
   ).         اليونيسيف (              ملتحدة للطفولة                                          املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم ا

                          املوارد املخصصة لشؤون الطفل

     احمللي             من الناتج                                                                              ً ينتاب اللجنة قلق من أن امليزانية املخصصة لشؤون الطفل تشكل نسبة مئوية متدنية جداً -  ١٩
                                 لألطفـال املنـتمني إىل الفئـات                                                                           ليس هناك ما يوضح ما إذا كانت اعتمادات من امليزانية ختصص              ه          اإلمجايل وأن 

                                                  وينتاب اللجنة كذلك قلق إزاء حمدودية امليزانية         .                                                       أو القاطنني يف املناطق الريفية والنائية وإىل أي حد         /           املستضعفة و 
  .                                     باملرأة والطفل واألسرة وللقطاع االجتماعي       النهوض               املخصصة لوزارة 

          يزانيـات                      جهودها من أجل رفع امل                            تقوم على وجه السرعة مبضاعفة                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن       -  ٢٠
                 مثـل التعلـيم     (                                                                                          املرصودة لتنفيذ االتفاقية، وخباصة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للطفل           

            كافية مـن             اعتمادات                                                                                إىل أقصى حد تسمح به املوارد املتاحة، مع إيالء عناية خاصة لكفالة توفري                )       والصحة
                                                      ستضعفة أو احملرومة، مبن فيهم األطفال املصابون بفريوس                                                             امليزانية حلماية حقوق األطفال املنتمني إىل الفئات امل       

                                           اإليدز واأليتام واألطفال الذين يعانون من       /                                        أو املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية      /                       نقص املناعة البشرية و   
                                                         وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد           .                                                    الفقر والذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية      

                                                       باملرأة والطفل واألسرة بغية متكينها من االضطالع بشكل                النهوض                          يف امليزانية لوزارة      ة     املخصص          العتمادات   ا
  .                                                                        كامل باألنشطة اليت تنص عليها واليتها وخباصة فيما يتعلق بالقطاع املتعلق بالطفل

            مجع البيانات

                               غري أهنا قلقة من أن اآللية احلالية   .    نات                                                           تالحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف نظام مجع البيا -  ٢١
      اجملاالت          بشأن مجيع                                                                                       جلمع البيانات غري كافية لضمان االنتظام والشمولية يف مجع البيانات الكمية والنوعية املصنفة    

                                                                                                      اليت تشملها االتفاقية فيما يتعلق جبميع فئات األطفال، وذلك بغية رصد وتقييم التقدم احملرز وتقييم أثر السياسات 
  .                         املعتمدة فيما يتعلق بالطفل

         ذلك مـن                                                                                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لتحسني نظام مجع البيانات اإلحصائية وغري              -  ٢٢
                                                                                                يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وعلى أساس مؤشرات مالئمة على الصعد الوطنية واإلقليمية                        البيانات  

                    مجيع فئات األطفال، مع      كهذا                     وينبغي أن يشمل نظام   .                   ة والبشرية املناسبة                               واحمللية وذلك بتخصيص املوارد املالي
                                               ، مبن فيهم األطفال الذين يعانون من الفقر واألطفال                                                  ً إيالء عناية خاصة ملن ينتمون منهم إىل أشد الفئات ضعفاً

  . )garibou (                                             املعوقون وأطفال الشوارع واألطفال من فئة غاريبو 
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                    نشر الوعي باالتفاقية

                                                                                         يد اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل تعزيز الوعي حبقوق الطفل ونشر الوعي باالتفاقية وذلك، على   تش -  ٢٣
   غري   .       كتيبات  ال                                                                                                    سبيل املثال، من خالل برامج تدريبية وترمجات لنص االتفاقية إىل اللغات الوطنية املختلفة وتوزيع               

                                            ني العاملني مع األطفال ولصاحلهم ليس بعد على وعي                   من السكان واملهني                              ً      ً  أن اللجنة ال تزال قلقة من أن جزًء كبرياً
  .                              باالتفاقية وباملبادئ املكرسة فيها

                                                                                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز محالت التوعية لتحـسني فهـم أحكـام االتفاقيـة            -  ٢٤
                 الطرف بأن تنشر                كما توصي الدولة  .                                                                   ومبادئها، وال سيما بالتعاون الوثيق مع زعماء اجملتمعات والقادة الدينيني

                                                                                                           الوعي باالتفاقية يف أوساط األطفال وآبائهم وغريهم من مقدمي الرعاية واملهنيني العـاملني مـع األطفـال                 
                                                                                                             ولصاحلهم، مبا يف ذلك يف جمال القضاء ومهنة القانون، ويف أوساط عامة الناس، وبأن تويل عناية خاصة ملـن                   

                                          اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز إدمـاج         تشجع          ذلك،             وعالوة على   .                                     يعيشون يف املناطق الريفية والنائية    
  .                                                                          التثقيف يف جمال االتفاقية يف املناهج الدراسية للمهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهم

                      التعاون مع اجملتمع املدين

     يـز                                                                                                      تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف يف سبيل التعاون مع اجملتمع املدين يف جمال تعز                 -  ٢٥
  .                                                                  حقوق الطفل وخباصة يف إعداد تقرير الدولة الطرف ويف نشر الوعي باالتفاقية

                            وإضفاء الطابع املؤسسي عليه                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين -  ٢٦
                   زيز حقوق الطفـل                                                                                    ، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية والزعماء التقليديون والدينيون يف جمال تع             )      مأسسته (

                   ويف هذا الصدد، توصي   .                                                                         ومتابعة املالحظات اخلتامية للجنة من خالل التوعية وإتاحة املعلومات على حد سواء
  .                                                                               اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لتعزيز القدرة التنظيمية للمجتمع املدين وتعبئته

              التعاون الدويل

                     بـالفقر وترحـب                                           ً      لدان الفقرية املثقلة بالديون واألشد تأثراً                                                 تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف من بني الب        -  ٢٧
         املعلومات      قلة                       غري أهنا قلقة إزاء       .                                                        أهنا تتلقى خمتلف أشكال الدعم من خالل التعاون الدويل         ب                      باملعلومات اليت تفيد    

          اء كـون                                                                           املساعدة األجنبية، وإزاء مدى استفادة األطفال من تلك املـساعدة، وإز                  وإدارة                        املتعلقة بتنسيق صرف    
  .  ٢٠ /  ٢٠                                  الدولة الطرف مل حتقق بعد هدف مبادرة 

                                                                                                  توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة صرف املساعدة األجنبية بطريقـة فعالـة وشـفافة ومنـسقة                 -  ٢٨
                                                                          كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتحقيـق             .                                   واستفادة األطفال منها بنسبة كبرية    

  .  ٢٠ /  ٢٠           هدف مبادرة 
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 عريف الطفلت - ٢
 ) من االتفاقية١املادة (

         الـزواج                سنة سـن       ١٨            حيدد سن                               مدونة شؤون األفراد واألسرة                     تقدير أن مشروع          مع ال               تالحظ اللجنة    -  ٢٩
  .                للفتيان والفتيات

                                                                                                   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري الناجعة لتسريع عملية اإلصالح التشريعي بغيـة                -  ٣٠
  .                          فتيات والفتيان يف سن الزواج                   كفالة املساواة بني ال

 مبادئ عامة - ٣
 ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

            عدم التمييز

                                                                             أن الدستور ومدونة محاية الطفل حيظران التمييز على أسس األصل االجتماعي أو اللون أو             تالحظ اللجنة  -  ٣١
              التمييز ضـد                             لق إزاء استمرار ممارسة                         وتشعر مع ذلك بالق                                                               اللغة أو العرق أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي،           

                                                                  األطفال املعوقني واألطفال املولودين خارج نطاق احليـاة الزوجيـة                       ، خاصة ضد                               الفتيات وبعض فئات األطفال   
  .                                                               وأطفال األسر احملرومة وأطفال الشوارع، مبن فيهم األطفال من فئة غاريبو

                عن استراتيجية                          ً ، مبا يف ذلك التشريعية، فضالً                                                حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابري املالئمة -  ٣٢
                                                                                                ملكافحة التمييز على أي أسس وضد مجيع الفئات املستضعفة من األطفال مبا يف ذلك من خالل محالت                        شاملة  

  .                                                               تثقيفية للجماهري تتوخى تغيري املواقف االجتماعية السلبية يف هذا الصدد

                  احترام آراء الطفل

                                                                      جلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف لتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل من خالل  ا                       تالحظ اللجنة مع التقدير  -  ٣٣
                                                                         وال يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء املواقف اجملتمعية التقليدية اليت                                                محالت للتوعية وإنشاء برملان الطفل،             تنظيم  

                             تمعات واحملاكم وغريهـا مـن                 املدارس واجمل    يف                                                               من قدرة الطفل على اإلعراب حبرية عن آرائه داخل األسرة و              حتد  
  .              األوساط املؤسسية

                                                                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل كفالة إعطاء آراء الطفل االعتبار الواجب                -  ٣٤
            وفيما يتعلق   .                                                                               يف األسرة واملدارس واجملتمعات واحملاكم واإلجراءات اإلدارية ذات الصلة ويف اجملتمع بصفة عامة

                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل محالت التوعية يف أوساط اجلماهري عامة وحتثهـا                 ،    ١٢               بتنفيذ املادة   
                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن        .                               والقادة الدينيني يف هذه احلمالت                        اجملتمعات التقليدية         شراك        على إ 

                        العامة الـذي نظمتـه                  يف يوم املناقشة    ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                                      تأخذ يف االعتبار التوصيات اليت مت اعتمادها يف أيلول        
  .                          ُ  َ          اللجنة بشأن حق الطفل يف أن ُيسَتمع إليه
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 احلقوق واحلريات املدنية - ٤
 )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

       اجلنسية

                                                                                                        ينتاب اللجنة قلق من أن األحكام املعمول هبا يف الوقت الراهن متنع األطفال من اكتساب اجلنسية عـن                   -  ٣٥
  .           طريق أمهاهتم

                                                                                        سبيل عدم التمييز وملا فيه املصلحة العليا للطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري     على  -  ٣٦
                                                                                                     التشريعية الالزمة لكفالة متكني الطفل من اكتساب اجلنسية ليس عن طريق األب فقط وإمنا كذلك عن طريق             

  .   األم

              تسجيل املواليد

                                                           ل املواليد، من قبيل احلمالت اليت جرت مبناسبة يوم الطفل                                                            ترحب اللجنة مببادرات الدولة الطرف لتشجيع تسجي       -  ٣٧
  يف                                                     لتعزيز عملية التسجيل يف سجل احلالة املدنية واإلقـدام      ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤                    ؛ وخطة العمل للفترة     ٢٠٠٣                األفريقي يف عام   

          وتشعر مع    .  د                    جمانية تسجيل املوالي                                            ، الذي حيكم نظام احلالة املدنية ويكفل           ٠٢٤-  ٠٦                              على اعتماد القانون رقم          ٢٠٠٦     عام  
                                                                                                                       ذلك بالقلق إزاء تعقد عملية تسجيل املواليد وضخامة عدد األطفال ممن ال يتم تسجيلهم عند الوالدة وال يف وقت الحق                    

  .                                                                                       وشدة التفاوت القائم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية والنائية فيما يتعلق بتسجيل املواليد

                                                   دها الرامية إىل االنتظام يف تـسجيل مجيـع األطفـال                                                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهو       -  ٣٨
                                                                     بأمور منها تبسيط عملية تسجيل املواليد وكفالة جمانيتها وزيـادة                                                   املولودين داخل أراضيها الوطنية، وذلك      

    كما   .                                                                                              ً نطاق تغطية الوحدات املتنقلة، وخباصة يف املناطق الريفية والنائية، بغية الوصول إىل أشد السكان حرماناً
                                                                                     لجنة الدولة الطرف على املضي يف تسجيل من مل جير تسجيلهم بعد من األطفال ومتكينهم من االستفادة      حتث ال

  .                                        على وجه اخلصوص من التعليم والرعاية الصحية

        البدنية        العقوبة 

                             وذلك بتنفيذ تدابري تشريعية                      العقوبة البدنية                               قبل الدولة الطرف ملكافحة                                       تقدر اللجنة اجلهود املبذولة من       -  ٣٩
َ               أمر مشروع يف البيت وأنه مياَرس داخل                         العقوبة البدنية                                   غري أهنا ال تزال قلقة من أن          .                           دارية واجتماعية وتعليمية    وإ                          

  .                                                                                األسر والكتاتيب ومؤسسات الرعاية البديلة، وليس حمظورا بشكل صريح يف املؤسسات التأديبية

             بشأن أهداف  ١                     ار التعليق العام رقم                                                ً         حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم مبا يلي، آخذةً يف االعتب -  ٤٠
  ا  م                      العقوبة البدنية وغريمه                                     بشأن حق الطفل يف احلماية من         ٨                      والتعليق العام رقم      ) CRC/GC/2001/1 (         التعليم  

   ):CRC/GC/2006/8 (                  القاسية أو املهينة                 من ضروب العقوبة 

                   رعاية البديلـة ويف                   ويف مجيع مؤسسات ال                     ً     ً               العقوبة البدنية حظراً صرحياً يف البيت                   حظر ممارسة     ) أ ( 
                   املؤسسات التأديبية؛
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                                                                         وتثقيف اآلباء واألوصياء واملهنيني العاملني مع األطفال ولـصاحلهم وذلـك                  توعية          مواصلة    ) ب ( 
                 العقوبة البدنية؛                                     بالقيام حبمالت تثقيفية عامة بشأن مضرات 

              قوبة البدنية؛   للع                                                                 مواصلة تشجيع اعتماد أشكال التأديب اإلجيابية واخلالية من العنف كبديل   ) ج ( 

  .                                                              التماس املساعدة من جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية  ) د ( 

 والرعاية البديلة البيئة األسرية � ٥
 ؛٢٥؛ واملادة ٢١ إىل ١٩؛ واملواد ١١ إىل ٩؛ واملواد ١٨ من املادة ٢ و١؛ والفقرتان ٥املادة (

 )ة من االتفاقي٣٩؛ واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة 

                الرعاية البديلة

                                                                                                     تالحظ اللجنة أنه يوجد يف الدولة الطرف كثري من األيتام وغريهم من األطفـال املستـضعفني الـذين                   -  ٤١
         إزاء عدم        مع ذلك              ينتاهبا القلق    و                                        اجلهود املبذولة لوضع معايري للرعاية املؤسسية      وتالحظ   .                       حيتاجون للرعاية واحلماية

ـ         إيداع                                  وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة        .             ديلة لألطفال                    لتوفري الرعاية الب         شاملة               وجود سياسة       جني  ا              الفتيان احملت
  .                                                                        للرعاية البديلة والفتيان املخالفني للقانون يف بعض املراكز، كما هو األمر يف بويل

                               لرعاية ومحاية األيتام وغريهم مـن        شاملة                                      ِّ                   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفِّذ سياسة وطنية      -  ٤٢
         ً                                                                                      ضعفني آخذةً يف االعتبار التوصيات اليت جرت صياغتها يف أعقاب يوم املناقشة العامة املتعلقـة                           األطفال املست 

                ، وينبغـي أن     )CRC/C/135        انظـر      (    ٢٠٠٥       سبتمرب   /    َّ            املنظَّم يف أيلول     ،                                      باألطفال احملرومني من الرعاية األبوية    
  :                  تشمل تدابري ترمي إىل

                 الرعاية البديلة؛         يف مؤسسات          األطفال                                        تقدمي املساعدة الكافية لألسر كي ال يتعني وضع  ) أ ( 

              واألسر احلاضنة          املوسعة                                                                     تقدمي ما يكفي من الدعم املايل وغري ذلك من أشكال الدعم لألسر               ) ب ( 
                       اليت تتوىل رعاية األطفال؛

                                       ُ                                                         كفالة أن تكون الرعاية املؤسسية آخر خيار ُيلجأ إليه وأن تتوافق جودة الرعاية املقدمـة يف               ) ج ( 
                                                                                                 تاما مع مبادئ االتفاقية وأحكامها؛ ويف هذا الصدد، ينبغي إمتام اجلهود الرامية إىل وضـع                               املؤسسات توافقا 

                                                                       املعايري وكفالة تنفيذها بالكامل، مبا يف ذلك من خالل عمليات التفتيش الفعالة؛

      اليت                                                                                اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع إيداع الفتيان احملتاجني للرعاية البديلة يف املؤسسات ذاهتا  ) د ( 
                              تأوي الفتيان املخالفني للقانون؛

  .        ورصدها     ً  حسناً                                                               ً كفالة ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية لسري هذه املراكز سرياً  )   ه ( 
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      التبين

                            بشأن محاية األطفال والتعاون يف                   إىل اتفاقية الهاي     ٢٠٠٦                                             ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف يف عام        -  ٤٣
  ،                                                                                   وباإلصالحات اجلارية يف ميدان التبين وبإنشاء هيئة مركزية تعاجل مسألة التـبين                    د الدويل                       جمال التبين على الصعي   

                                                      غري أن اللجنة ال تزال قلقة من أن التـبين علـى              .                                                               وكذلك بالتعاون مع البلدان اجملاورة فيما يتعلق هبذا املوضوع        
                   وينتاب اللجنة كذلك   .                      التشريعية والسياسات               ُ        ُ    َ                                    الصعيد الدويل مل ُيقنن أو ُيعالَج بعد بالقدر الكايف من خالل التدابري

                                                                                                 قلق من أن اإلصالحات ليست معروفة على نطاق واسع وأن األطفال ال يزالون يغـادرون البلـد دون موافقـة      
  .                     السلطات املعنية بالتبين

  :                                                          تكرر اللجنة مالحظتها اخلتامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بأن -  ٤٤

                                                        فيما يتعلق بالتبين على الصعيدين احمللي والدويل على حد سواء؛                         تعتمد إجراءات رصد مناسبة   ) أ ( 

                               توفر التدريب للموظفني القضائيني؛  ) ب ( 

                                                                                                 تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك القانونية واإلدارية منها، لتنظيم عملية التبين علـى                 ) ج ( 
              الصعيد الدويل؛

                       ة جيدا لدى عموم الناس؛                                          تعزز السلطة املركزية وجتعل طريقة عملها معروف  ) د ( 

                           يف مجيع مراحـل إجـراءات                                                 لتكون املصاحل العليا للطفل هي الرئيسية                                   تتخذ مجيع التدابري الالزمة       )   ه ( 
       التبين؛

                                                        تدابري الدعم لتحقيق االمتثال الكامل للوائح اجلديـدة                                       تواصل وتعزز احلمالت اإلعالمية و      ) و ( 
  .                        املتعلقة بإصالح نظام التبين

            طفال وإمهاهلم              االعتداء على األ

                                                                                          تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف لوضع قوانني ولوائح ملكافحة االعتداء على األطفال  -  ٤٥
           وعالوة على    .                                                                                                     وإمهاهلم، وينتاهبا القلق مع ذلك من أن القانون يف مايل ال مينع هاتني الظاهرتني وال يعاقب عليهما                

                                                                          ود الدعم النفسي واالجتماعي وغياب املساعدة القانونية واملادية للضحايا                                                ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وج      
  .                                                     وقلة البيانات اإلحصائية بشأن االعتداء على األطفال وإمهاهلم

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -  ٤٦

            ً        ً     ً       ً                                                    تعتمد إطاراً قانونياً شامالً وقائماً على احلقوق يعاجل ظاهريت االعتداء على األطفال وإمهاهلم؛  ) أ ( 

                                                                            تنظم محالت توعية، مبشاركة األطفال، ملنع ومكافحة ظاهريت االعتداء على األطفال وإمهاهلم؛  ) ب ( 
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                       ساعة ملساعدة األطفال؛   ٢٤       مدار                ً       ً      ً     ً                      توفر لألطفال خطاً هاتفياً وطنياً جماناً وثالثي األرقام يعمل على  ) ج ( 
                                                          تكفل الدعم النفسي والقانوين لألطفال ضحايا االعتداء أو اإلمهال؛  ) د ( 
                        ّ                                                                      تكفل وجود نظام فعال لتلقّي التقارير املتعلقة باالعتداء اجلنسي وإساءة املعاملة ورصـدها               )   ه ( 

                          وتقدمي اجلناة إىل العدالة؛                                                                 والتحقيق فيها بطريقة تراعي شعور الطفل وصون خصوصيات الضحايا بإحكام
                                                                                   جتري دراسات بشأن االعتداء على األطفال وإمهاهلم، مبا يف ذلك االعتداء اجلنـسي، بغيـة            ) و ( 

  .                                               تقييم مدى استشراء هذه املمارسات ونطاقها وطبيعتها

  :                                                                                 وفيما يتعلق بدراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -  ٤٧

                                                                                      تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الشاملة واملتعلقة بسياقات حمددة والـواردة يف       ) أ ( 
      ً       ، آخـذةً يف     )A/61/299   (                                                          املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال                             تقرير اخلبري املستقل    

                                  تضافتها الدولة الطرف يف باماكو                                                                              االعتبار نتائج وتوصيات املشاورة اإلقليمية لغرب ووسط أفريقيا، اليت اس         
  ؛    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٥     إىل   ٢٣   من 

                                                                                        تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل بالشراكة مع اجملتمع املدين ومبشاركة األطفال، علـى               ) ب ( 
                                                                                                  وجه اخلصوص، لكفالة متتع كل طفل باحلماية من مجيع أشكال العنف اجلسدي واجلنسي والذهين ولإلسراع               

                  ً                                                       لموسة وحمددة زمنياً، عند االقتضاء، ملنع أشكال العنف واالعتداء هذه ومواجهتها؛                يف اختاذ إجراءات م

                                                                                        تطلب املساعدة التقنية من اليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة الـصحة              ) ج ( 
  .                            العاملية لألغراض السالفة الذكر

  الصحة األساسية والرعاية-٦
 ؛٢٤؛ واملادة ٢٣واملادة ؛ ١٨ من املادة ٣؛ والفقرة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١؛ والفقرات ٢٦واملادة 

               األطفال املعوقون

                                                                                             تالحظ اللجنة أنه مت وضع وزيادة عدد الربامج والدورات التدريبية املتعلقة باألطفال املعوقني وإدماجها يف  -  ٤٨
                                                          املعلومات والبيانات اإلحصائية املتعلقة بوضع األطفـال                                                                     النظام التعليمي العادي، وينتاهبا القلق مع ذلك إزاء قلة        

                                                                                                      وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بعدم كفاية اخلدمات املخصصة لألطفال املعـوقني                 .       املعوقني
      طـار                                                ِّ                                                            وتناقص عددها وعدم جتهيز مجيع األماكن العامة مبا ميكِّن األطفال املعوقني من ارتيادها واالفتقـار إىل اإل                

  .                                           القانوين ملعاجلة االحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني

      قواعد                                                                         ً                          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقيام مبا يلي، آخذةً يف االعتبار                 -  ٤٩
     لعام                  وتعليق اللجنة ا )  ٩٦ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (                   ُ            بشأن حتقيق تكافؤ الفُرص للمعوقني                    األمم املتحدة املوحدة 

  :                         بشأن حقوق األطفال املعوقني ٩    رقم 
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                                                                               مواصلة تشجيع إدماج األطفال املعوقني يف نظام التعليم العادي ويف اجملتمع وذلك، بأمور من   ) أ ( 
                  مبـا يف ذلـك      -                                                                                              بينها، بإيالء مزيد من االهتمام ملسألة توفري التدريب اخلاص للمدرسني وهتيئة البيئة املادية              

       ِّ                              مبا ميكِّن األطفال املعوقني من ارتيادها؛-                                 الترفيه ومجيع األماكن العامة األخرى                        املدارس ومرافق الرياضة و

                                                                           اعتماد إطار قانوين شامل وقائم على احلقوق يعاجل االحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني؛  ) ب ( 

                                                                           تنفيذ مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف التشريعات القائمة بشأن األطفال املعوقني؛  ) ج ( 

                                                        القيام حبمالت توعية مبشاركة األطفال تركز على األطفال املعوقني؛  ) د ( 

                                      ة وبروتوكوهلا االختياري والتصديق عليهما                              اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق            التوقيع على   )   ه ( 
  .                    مبجرد فتح باب التصديق

                     الصحة واخلدمات الصحية

                                      اخلدمات الصحية، وال سيما يف جمال التحصني                                                    تقر اللجنة باجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف لتحسني -  ٥٠
                                                                                                                ومكافحة املالريا وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وال تزال قلقة مع ذلك إزاء تدين مستوى الناتج احمللـي اإلمجـايل                  
                                                                                                           املخصص للصحة وحمدودية عدد األطباء واملراكز الصحية، وخباصة يف املناطق الريفية والنائية، وارتفاع معدالت              

                                                                                                    مهات واألطفال وارتفاع معدل سوء تغذية األطفال ومعدالت الرضاعة الطبيعية اليت ال تزال متدنيـة                        وفيات األ 
  .            وتفشي املالريا

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -  ٥١

                                                                                         تكثف جهودها من أجل كفالة تعميم االستفادة من خدمات ومرافق الرعاية الصحية لـألم                ) أ ( 
                                                                والنائية، مبا يف ذلك عن طريق ختصيص مزيد من املوارد املالية والبشرية؛                       وخباصة يف املناطق الريفية   ،       والطفل

                                                                                         تكثف جهودها من أجل كفالة استفادة مجيع األطفال من الرعاية الـصحية األساسـية، يف                 ) ب ( 
                                               املناطق احلضرية وكذلك يف املناطق الريفية والنائية؛

                                           واملالريا وإىل زيادة نطاق تغطية التحـصني                                                              تعزز التدابري الرامية إىل الوقاية من سوء التغذية           ) ج ( 
                                     ليشمل أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات؛

                                                                                           تعزز التدابري الرامية إىل ترويج وتشجيع الرضاعة الطبيعية دون غريها خالل األشهر الستة               ) د ( 
  .                                  املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم                           األوىل من حياة الرضيع وتعتمد 

               التقاليد املضرة

                                                                                            ترحب اللجنة بإنشاء الربنامج الوطين الذي وضعته الدولة الطرف موضع التنفيذ بالتعاون مع منظمات غري  -  ٥٢
                                                                                                          حكومية ملكافحة ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وباجلهود املبذولة لتحسيس السكان خبطر املمارسـات              
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                                                 إىل نص قانوين حمدد حيظر تشويه األعضاء التناسـلية                                                        غري أن اللجنة ينتاهبا قلق بالغ إزاء االفتقار           .             األخرى املضرة 
                                                                                                        كما أهنا قلقة بشكل خاص إزاء استمرار ظاهرة الزواج املبكر والقسري وغريها من التقاليـد املـضرة                   .      لإلناث

  .                           املدرجة يف تقرير الدولة الطرف

  :                          حتث اللجنة الدولة الطرف على -  ٥٣

                                                    ويه األعضاء التناسلية لإلناث وحظر تقاليد الزواج                                                  تنفيذ التدابري التشريعية املتعلقة حبظر تش       ) أ ( 
                                                                            املضرة باألطفال، مبا يف ذلك الزواج املبكر والقسري، وكفالة تقدمي اجلناة إىل العدالة؛

                                                                                          مواصلة وتعزيز محالت التوعية الرامية إىل مكافحة ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث              ) ب ( 
                                                                    لناس للتشجيع على تغيري املواقف االجتماعية، وذلك بإشراك األسـرة                                                 وتعزيز برامج توعية ممارسيها وعامة ا     
                                   املوسعة والقادة التقليديني والدينيني؛

                                                                                               اختاذ التدابري الكافية لتزويد ممارسي مهنة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مبا يكفـي مـن                 ) ج ( 
                                      التدريب الالزم إلجياد مصادر بديلة للدخل؛

                                                                          ئمة للقضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث وغريهـا مـن                               اختاذ التدابري املال    ) د ( 
  .                                                                              التقاليد املضرة بصحة األطفال، وال سيما الفتيات منهم، وببقائهم على قيد احلياة ومنوهم

            صحة املراهقني

          ذلك مـا                                                                                                      ينتاب اللجنة قلق إزاء عدم كفاية االهتمام باملشاكل الصحية اليت يعاين منها املراهقون، مبا يف                 -  ٥٤
                       كما أهنا قلقـة إزاء       .                                               ً                                           يتصل منها بالنمو وبالصحة العقلية واإلجنابية، فضالً عن إدمان املخدرات والكحول والتبغ           

  .                                                                                       ارتفاع معدل حاالت محل املراهقات وعدم كفاية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت ميكن احلصول عليها

  :                            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -  ٥٥

                                                                               ات اإلرشاد املراعية الحتياجات املراهقني يف جمال الصحة العقلية وجتعلها معروفة                    تعزز خدم   ) أ ( 
                  لديهم ويف متناوهلم؛

                                                                                        تتخذ تدابري ملنع إدمان الكحول واملخدرات واحلد منه يف أوساط املراهقني ولدعم بـرامج                ) ب ( 
                               اون التقين، على سبيل املثال،                                                                                   تعايف ضحاياه من األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع مبا يف ذلك بالتماس التع            

                                   من منظمة الصحة العاملية واليونيسيف؛

                                                                                        تعزز تثقيف املراهقني يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وال سيما يف املدارس، بغرض احلد                ) ج ( 
                                                                                                           من ظاهرة محل املراهقات وتزويد املراهقني مبا يلزم من املساعدة وفرص االستفادة من الرعايـة والتثقيـف                 

    يني؛    الصح
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ّ                  صحة املراهقني ومنّوهم يف إطـار               بشأن       ٢٠٠٣         لعام    ٤                                       تأخذ يف االعتبار التعليق العام رقم         ) د (                
   ).CRC/GC/2003/4   (                  اتفاقية حقوق الطفل

      اإليدز /                      فريوس نقص املناعة البشري

  ل           اإليدز، مث  /                                                                                        ترحب اللجنة باجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري             -  ٥٦
                                               اإليدز والقرار الذي ينص على جمانية العـالج         /                                                            إنشاء اجمللس الوطين األعلى ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري        

                                                                                       غري أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء ارتفاع عدد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعـة                 .                      مبضادات النسخ العكسي  
                                                       اإليدز، وقلة التدابري الوقائية املتخذة وعدم كفايـة         /                                             أو املتضررين بسبب فريوس نقص املناعة البشري       /         البشري و 

  .                                               املساعدة املقدمة لأليتام بسبب اإليدز، وقلة البيانات

  )     ٢٠٠٣ ( ٣                                              ً                                      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، آخذةً يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم     -  ٥٧
             نقص املناعة                              ئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس     املباد   و                 اإليدز وحقوق الطفل /                      فريوس نقص املناعة البشري     بشأن 
  :                  اإليدز وحقوق اإلنسان /      البشري

                      مبضادات النسخ العكسي؛       العالج                    كفالة تعميم وجمانية   ) أ ( 

                           اإليدز، وال سيما بكفالـة      /                                                           إشراك األطفال يف برنامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشري          ) ب ( 
       اإليدز؛ /                   نقص املناعة البشري                                       إيالء مزيد من االهتمام ملسألة األطفال وفريوس

                                                               مواصلة وتعزيز جهودها من أجل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل؛  ) ج ( 

                            اإليدز، مبا يف ذلك من خالل       /                                                         تعزيز جهودها من أجل مكافحة فريوس نقص املناعة البشري          ) د ( 
                                                                  كفالة توفري وسائل منع احلمل يف سائر أرجاء البالد ومن خالل محالت التوعية؛

                                                   حتسني مستوى الدعم احلمائي والوقائي لأليتام بسبب اإليدز؛  )   ه ( 

               أو املتـضررين    /                                               األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البـشري و                                 مواصلة منع التمييز ضد       ) و ( 
  ؛     اإليدز /                           بسبب فريوس نقص املناعة البشري

           اإليـدز يف    /                                                                          اختاذ خطوات جلمع بيانات مصنفة بشأن انتشار فريوس نقص املناعة البـشري             ) ز ( 
                                                                                                      الدولة الطرف، مبا يف ذلك يف أوساط األطفال، ميكن استخدامها لوضع سياسات وبرامج لألطفال احلـاملني                

  .                      للفريوس وتنفيذها ورصدها

             مستوى املعيشة

                                 ، والذي يأخذ يف االعتبار محاية          ٢٠٠٢                                                                تالحظ اللجنة اعتماد اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر يف عام           -  ٥٨
                                                                                                 ال القلق يساورها مع ذلك إزاء ارتفاع عدد األطفال وأسرهم الذين يعيشون حتت خـط الفقـر                               الطفل، وال يز  

  .                   أو يعملون يف الشوارع /                                        وارتفاع وزيادة عدد األطفال الذين يعيشون و
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                                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز إطارها االستراتيجي ملكافحة الفقر وذلك بتوفري ما يكفي  -  ٥٩
  .                                                              ً املالية والبشرية وإيالء اهتمام خاص الحتياجات أشد فئات األطفال ضعفاً              لـه من املوارد 

  التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية-٧
 ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

                                                                                                         تقر اللجنة جبهود الدولة الطرف من أجل حتسني سبل االستفادة من التعليم، مبا يف ذلك بالنسبة لألطفال                  -  ٦٠
   ُّ                                                                                        الرُّحل، وزيادة معدالت احلضور ومكافحة التفاوتات بني اجلنسني بتحقيق هدف توفري التعلـيم                             املعوقني وأطفال   

                                                                                    غري أهنا ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تدين معدالت التسجيل يف املـدارس                 .     ٢٠١٥                   للجميع حبلول عام    
                                كما أن اللجنـة قلقـة إزاء         .           التعليم                                                                           وخباصة التفاوتات بني اجلنسني واملناطق اجلغرافية فيما يتعلق باالستفادة من         

                                                                                                        ارتفاع معدالت األمية يف أوساط األطفال وإزاء تدين مؤهالت املدرسني وأعدادهم ونسبة التالميذ إىل املدرسني               
                                                                                                           احملدودة للغاية ونقص املرافق املناسبة وارتفاع معدالت االنقطاع والرسوب، وخباصة يف أوساط الفتيات، ورسوم              

                                                                                                   رة اليت تعيق االلتحاق بالتعليم وقلة املعلومات بشأن التدريب املهين ونوع التعلـيم املقـدم يف                                  الدراسة غري املباش  
  .                                                                         وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق اخنفاض االعتمادات املخصصة يف امليزانية للتعليم  .         الكتاتيب

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٦١

               بإيالء اهتمام     ٢٠١٥                            وفري التعليم للجميع حبلول عام                                مواصلة جهودها من أجل حتقيق هدف ت  ) أ ( 
                                                                                                          خاص ملسألة زيادة معدل التسجيل يف املدارس واملساواة يف ذلك بني الفتيات والفتيان وبني املناطق احلضرية                

                          واملناطق الريفية والنائية؛

               التعليم وإيالء                                                                                  اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتخصيص ما يكفي من املوارد املالية لتحسني حالة               ) ب ( 
ٍ              اهتمام خاص لضمان وجود عدد كاٍف من املدارس؛                               

                                                                              حتسني تدريب املدرسني وتعيني املزيد منهم، كما هو مقرر، بغية حتسني نوعية التعليم ويف هذا   ) ج ( 
                                            الصدد حتسني نوعية مناهج الدراسة، حسب االقتضاء؛

     سوب؛                                                 تنفيذ التدابري الرامية إىل تقليص معدالت االنقطاع والر  ) د ( 

                               إلغاء رسوم الدراسة غري املباشرة؛  )   ه ( 

                                                                                         تشجيع إنشاء معاهد التدريب املهين وتقدمي معلومات مفصلة هبذا الشأن يف تقريرها الدوري              ) و ( 
        الثالث؛

                                                                                     ً             اختاذ التدابري املناسبة لكفالة مراعاة الكتاتيب ملناهج الدراسة الوطنية ومقاصد التعليم طبقاً              ) ز ( 
                                ية وخضوعها لسلطة وزارة التعليم؛           من االتفاق  ٢٩       للمادة 

  .                                                      طلب املساعدة التقنية يف هذا الصدد من اليونيسيف واليونسكو  ) ح ( 
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  تدابري احلماية اخلاصة-٨
 ) د(-)ب (٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 ) من االتفاقية٣٦-٣٢ و٣٠و

                   املتسولون من األطفال /             أطفال الشوارع

                                                                 الدولة الطرف للحد من تسول األطفال باعتماد مجلة من التدابري                                                 تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من قبل        -  ٦٢
                                                                                                                     منها توفري برامج التدريب املهين لألطفال املتسولني، وال تزال تشعر ببالغ القلق إزاء ارتفاع وتزايد عدد أطفـال                  

            ذين يـشار                                                    وتالحظ اللجنة أن هؤالء املتسولني من األطفال، ال         .                                            الشوارع واألطفال املتسولني يف الدولة الطرف     
       وينتاب   .  )marabouts (        املاراب                                                   ، تالميذ خيضعون لوصاية املدرسني يف الكتاتيب الذين يسمون       غاريبو             إليهم بعبارة 

                                                                                                             اللجنة قلق إزاء تعرضهم جلملة أشـياء منـها مجيـع أشـكال العنـف واالعتـداء واالسـتغالل اجلنـسيني                     
  .                 واالستغالل االقتصادي

                                                              ي يف معاجلتها ملشكلة أطفال الشوارع واألطفال املتسولني وتيسري                                          توصي اللجنة الدولة الطرف باملض     -  ٦٣
  :                            إعادة إدماجهم يف اجملتمع مبا يلي

                                                                                             أن جتري، كما قيل للجنة أثناء احلوار، دراسة وتقييما حلالة هؤالء األطفال لتكوين صـورة                 ) أ ( 
                                               دقيقة عن أسباهبا وحجمها بإشراك املاراب يف الربامج؛

                                                                      اركة نشيطة من األطفال املعنيني واملنظمات غري احلكومية، سياسة شاملة                             أن تضع وتنفذ، مبش     ) ب ( 
                                                                                                 تعاجل األسباب اجلذرية بغية الثين عن تسول األطفال ومنعه واحلد منه وتوفر ألطفال الشوارع احلماية الالزمة     

                                                                                  وما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغري ذلك من خدمات إعادة اإلدماج االجتماعي؛

                                                                                    أن تنشئ برامج دعم األسر، مبا يف ذلك محالت التوعية بغرض إعادة إدماج أطفال الشوارع           ) ج ( 
                                                        واألطفال املتسولني يف األسرة إذا كان ذلك خيدم مصلحتهم العليا؛

  .                                    أن تطلب املساعدة التقنية من اليونيسيف  ) د ( 

                                      االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

                                                                                     زاء ارتفاع عدد األطفال العاملني يف الدولة الطرف، مبن فيهم العاملون يف احلقـول                                   ينتاب اللجنة قلق إ    -  ٦٤
  .                                                                            الزراعية وكشغالني يف البيوت، الذين ميكن أن يتعرضوا للعنف مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٦٥

                           عاجلـة األسـباب اجلذريـة                                                                 أن تكثف جهودها من أجل مكافحة عمل األطفال، ال سيما مب            ) أ ( 
                                                                   لالستغالل االقتصادي لألطفال وذلك باستئصال الفقر وتوفري سبل التعليم هلم؛ 
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  ،    ١٨٢       ورقم    ١٣٨                                                                    أن تتخذ تدابري لكفالة التنفيذ الفعال التفاقييت منظمة العمل الدولية رقم   ) ب ( 
                    اللتني صادقت عليهما؛

                                    ك عدد املفتشني وتعتمد تدابري قانونيـة                                                  أن تنشئ آليات للتظلم واحلماية، وأن تضاعف كذل       ) ج ( 
                ملعاقبة املسؤولني؛

  .                                                         أن تطلب املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف  ) د ( 

                      االستغالل اجلنسي والبغاء

                                                                                        يساور اللجنة قلق إزاء قلة املعلومات املقدمة خبصوص االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء يف  -  ٦٦
  :                                                  الطرف، وتعرب بصفة خاصة عن قلقها إزاء انعدام ما يلي       الدولة 

                                      قوانني شاملة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال؛  ) أ ( 

                                              أو مساعدهتم على التعايف وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛ /                                 محاية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي و  ) ب ( 

  .           اء وأمناطهما                                                   البيانات املتاحة بشأن مدى انتشار االستغالل اجلنسي والبغ  ) ج ( 

  :                               توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -  ٦٧

                                                                       أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف البغاء؛  ) أ ( 

                                                                                           أن تتخذ التدابري القانونية املناسبة حلماية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلـك                ) ب ( 
                                              رتكيب جرمية االعتداء واالستغالل اجلنسيني إىل العدالة؛                       االجتار والبغاء، ولتقدمي م

                                                                                      أن تدرب املسؤولني عن إنفاذ القانون، وخباصة شـرطة اآلداب، والـشرطة واملـساعدون                ) ج ( 
                                                                                           االجتماعيون والصحفيون ووكالء االدعاء على كيفية تسلم الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي 

  ؛                           شعور الطفل وحتافظ على السرية

                                                                                       أن تنفذ السياسات والربامج املناسبة لوقاية الضحايا األطفال وتعافيهم وإعادة إدمـاجهم يف        ) د ( 
         ملكافحـة                األول والثـاين                            املعتمدة يف املؤمترين العامليني    ي                 وااللتزام العامل     مل                   عالن وبرنامج الع             ً     اجملتمع، وفقاً لإل  

  ؛ ١   ٢٠٠   و    ١٩٩٦      عامي            اللذين عقدا                                     استغالل األطفال ألغراض التجارة اجلنسية

                                                                                         أن متنح األولوية للمساعدة على التعايف وتكفل توفري التعليم والتدريب، وكـذلك الـدعم              )   ه ( 
  .                        النفسي والتوجيه، للضحايا
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              االجتار باألطفال

                                                                                             ترحب اللجنة باجلهود املختلفة املبذولة من قبل الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألطفال، مبـا يف ذلـك       -  ٦٨
                                                                   غري أن القلق ال يزال يساورها إزاء هتريب األطفال عرب احلدود إىل              .                                 التعاون مع البلدان اجملاورة هلا                    توقيع اتفاقات   

                                                                     ، والنقص يف التحقيقات املفتوحة والبيانات املتعلقة بعدد األطفـال                     كوت ديفوار                                بلدان أخرى يف املنطقة وخباصة      
  .                  الذين جرى االجتار هبم

  : ي                              توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل -  ٦٩

                                                                        أن تتخذ تدابري، مبا يف ذلك إصدار قوانني، لوقاية األطفال ومحايتهم من االجتار هبم؛  ) أ ( 

                                                                                               أن تنفذ بفعالية سياسة ملكافحة االجتار، ويشمل ذلك رصد املوارد املالية والبشرية املناسـبة                ) ب ( 
                      والقيام حبمالت للتوعية؛

                             ً             اجلناة وإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً لألصـول                                                       أن تكفل التحقيق يف مجيع حاالت االجتار ومتابعة           ) ج ( 
                  املرعية يف القانون؛

                                                           أن تكفل تطبيق اتفاقات التعاون لوقف االجتار باألطفال عرب احلدود؛  ) د ( 

                                                                          أن تعزز وحدات املراقبة احمللية يف مناطق سيكاسو وسيغو وموبيت وكوليكورو احلدودية؛  )   ه ( 

                             ا كان ذلك خيدم مصلحته العليا؛                                    أن تكفل عودة الطفل إىل بلده وأسرته إذ  ) و ( 

                                                                               أن توفر ما يكفي من برامج املساعدة والتعايف من املخلفات وإعادة اإلدماج ملن جرى االجتار   ) ز ( 
                              ُ                  ّ ُ   َّ           َ         هبم من األطفال، الذين ينبغي أن ُيعاملوا كضحايا وأالّ ُيجرَّموا أو يعاقَبوا؛

  .                ة الدولية للهجرة                                                    أن تسعى إىل التعاون مع جهات من بينها اليونيسيف واملنظم  ) ح ( 

            قضاء األحداث

                                                                                                 ترحب اللجنة باإلصالحات القانونية اجلارية وبأن اإلصالحات اليت أجنزت قد راعت األحكام الواردة يف              -  ٧٠
                                                                     غري أهنا ال تزال قلقة إزاء حمدودية التقدم احملرز يف إنشاء نظـام                ".            قواعد بيجني  "    ويف    "                         مبادئ الرياض التوجيهية   "

                                                          ويساورها القلق على وجه اخلصوص إزاء عدم االنتظـام يف            .                            طبيقه يف سائر أحناء البالد                         لقضاء األحداث ميكن ت   
                       وحبس األحداث يف نفـس       )                                                  مثل بدائل اإلجراءات القضائية والعدالة اإلصالحية      (                                 اعتماد التدابري البديلة للسجن     

ـ                                        ة عـدد قـضاة األحـداث                  ُ                                                                        املرافق اليت ُيحتجز فيها الكبار وانعدام حماكم األحداث يف معظم املناطق وحمدودي
                                                                                                          املتخصصني واملدربني وعدم كفاية املرافق والربامج املخصصة للتعـايف البـدين والنفـسي وإعـادة اإلدمـاج                 

  .               االجتماعي لألطفال



CRC/C/MLI/CO/2 
Page 19 

                      االتفاقية، وخباصة املواد  و                 نظام قضاء األحداث                                                    توصي اللجنة الدولة الطرف بتحقيق املواءمة الكاملة بني  -  ٧١
                                                                            ع معايري األمم املتحدة األخرى يف ميدان قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعـد                         ، وكذلك م    ٣٩    و   ٤٠ و  )  ب (  ٣٧

                                ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية       ) " ني  يج        قواعد ب  " (                                                            األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث         
                   األحداث احملرومني من                                   قواعد األمم املتحدة الدنيا بشأن محاية   و ) "                      مبادئ الرياض التوجيهية " (                ملنع جنوح األطفال 

                                                                                        املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات املعنية باألطفال يف نظـام العدالـة اجلنائيـة              و   ")              قواعد هافانا     ("      حرياهتم
                                                                           وتوصيات اللجنة اليت قدمتها يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته بشأن قضاء األحداث    ")                      مبادئ فيينا التوجيهية  ("
) CRC/C/46 ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي   ).    ٢٣٨   إىل      ٢٠٣          ، الفقرات                                             :  

  ؛ ة        القانوني   ات                  تسريع عملية اإلصالح  ) أ ( 

                                 والعدالة اإلصالحية بغية تعزيـز                                بدائل اإلجراءات القضائية                                    وضع وتنفيذ تدابري بديلة مثل        ) ب ( 
          القضائية؛                                              األطفال املخالفني للقانون دون اللجوء إىل اإلجراءات            التعامل مع          إمكانيات 

                                       كإجراء أخري وأن يكون ذلك ألقصر مدة ممكنة؛  ّ  إالّ  ُ                          ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية   ّ أالّ      كفالة   ) ج ( 

                                              ُ                                             يف احلاالت اليت ال ميكن فيها تفادي احلرمان من احلرية وُيلجأ إليه كإجراء أخـري، حتـسني                   ) د ( 
                              اية خاصة يف هذا الصدد للفتيات؛                                                            ظروف االعتقال وكفالة فصل األطفال يف املعتقالت عن الكبار، وإيالء عن

                                                سنة من املساعدة القضائية املالئمة والدفاع وآليات   ١٨                                كفالة استفادة من تقل أعمارهم عن   )   ه ( 
                                         تظلم مستقلة ومراعية لشعور األطفال وفعالة؛

            نظام قـضاء       شؤون                                                     يب يف جمال املعايري الدولية ذات الصلة للمسؤولني عن إدارة  ر          توفري التد   ) و ( 
               إنفاذ القانون؛                                  وظفون القضائيون واملوظفون املعنيون ب                      اث، مبن فيهم القضاة وامل    األحد

    ١٨                              سواء ممن تقل أعمارهم عـن         ال                   واملفرج عنهم على                                 توفري فرص التعليم للمدانني            كفالة    ) ز ( 
                                       ، وخدمات تيسر التعايف واإلدماج االجتماعي؛       احلياتية               اكتساب املهارات     على                    مبا يف ذلك التدريب  ،   سنة

        املتخصصني      قضاة   ال                                                          إنشاء حماكم متخصصة لألحداث يف خمتلف مناطق البالد وتعيني مزيد من   ) ح ( 
                يف شؤون األحداث؛ 

                                وتزويدهم باملوارد الكافية لالضطالع                  باالختبار القضائي                                تسريع عملية تعيني املوظفني املكلفني   ) ط ( 
         بواليتهم؛

  ي  ذ    ، ال                           ني الوكاالت املعين بقضاء األحداث                     فريق التنسيق املشترك ب                       طلب املساعدة التقنية من   ) ي ( 
                                                                                         ضم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات  ي

  .         غري حكومية
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 فل التفاقية حقوق الطان االختيارينالربوتوكوال -٩

                                           ختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع                                                               ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكولني اال        -  ٧٢
  .                                     وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة                                         األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية

                                                                                         اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تقريريها األوليني مبوجب الربوتوكولني االختياريني التفاقية                 تشجع   -  ٧٣
                                                                       تغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبشأن إشراك األطفال يف الرتاعات                                 بشأن بيع األطفال واس                حقوق الطفل 

  .    ٢٠٠٤      يونيه  /                                      املسلحة، اللذين حل أجل تقدميهما يف حزيران

 املتابعة والنشر -١٠

        املتابعة

                                                                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلذه التوصيات، مبا يف                -  ٧٤
                                                                       جملس الوزراء والربملان وإىل حكام األقاليم وإىل اجملالس اإلقليمية وجمالس                 أعضاء                             لك عن طريق إحالتها إىل       ذ

  .                                                      البلديات للنظر فيها بالشكل املناسب واختاذ إجراءات إضافية

      النشر

                                                                                                 توصي اللجنة كذلك جبعل التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف               -  ٧٥
                                                         اليت اعتمدهتا اللجنة متاحة على نطاق واسع بلغات البلد لعموم   )                املالحظات اخلتامية (  ة  ل              توصيات ذات الص   وال

                                                                                                          الناس ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات الشباب واجلمعيات املهنية واألطفال بغية إثارة النقاش والوعي فيما              
  .                               يتعلق باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

 التقرير املقبل -١١

    ١٩        حبلـول      ة      موحد            يف نسخة       امس  اخل و      رابع  ال و      ثالث     ال      تقرير  ال                                          دعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم         ت -  ٧٦
                               وهذا إجراء استثنائي مرده العدد   .                                             ، وهو املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدوري اخلامس    ٢٠١٢       أكتوبر  /          تشرين األول

   ). CRC/C/118 (           صـفحة       ١٢٠                   اوز هذا التقرير          يتج   ّ أالّ        وينبغي    .                                                   الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة كل سنة       
  .                                                                                          وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها كل مخس سنوات بعدئذ، وفق ما تنص عليه االتفاقية

                 َّ       ً                                     م وثيقة أساسية حمدَّثة وفقاً ملقتضيات الوثيقـة األساسـية                                                       كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقد        -  ٧٧
                                االجتماع اخلامس املشترك بني جلان                          اليت وافق عليها                          نسقة لتقدمي التقارير    امل         توجيهية    ال      بادئ                      املوحدة الواردة يف امل   

   ).HRI/MC/2006/3   (    ٢٠٠٦      يونيه  /                              معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران     هيئات
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