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  جملس حقوق اإلنسان
  باالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل املعين 

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -  نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  عدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاًجتميع للمعلومات أ
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  بروين دار السالم

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة مبا يف ذلك                 
ري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم  املعنية، ويف غةاملالحظات والتعليقات املقدمة من الدول

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           . املتحدة
تمدها وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اع. غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. جملس حقوق اإلنسان
ويف حـال عـدم وجـود       . وروعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            

وملا كـان هـذا     . املتاحة ما مل ميض عهدها    معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق          
التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومـات أو إىل                  

أو تدين مستوى التفاعل أو التعاون      /التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و            
  .دولية حلقوق اإلنسانمع اآلليات ال
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية–ألف 

  املعاهدات العاملية األساسية 
 )٢(حلقوق اإلنسان

 تاريخ التصديق أو االنـضمام     
 تالتحفظـا/اإلعالنـات أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

عامة، مبـا يـشمل     (نعم   ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضا
 ))١(٢٩و) ٢(٩املادتني 

- 

عامة، مبا يشمل املواد    (نعم   ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٧ اتفاقية حقوق الطفل
 )٢١ و٢٠ و١٤

- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
ألطفال واسـتغالل   املتعلق ببيع األطفال وبغاء ا    
 األطفال يف املواد اإلباحية

 - - ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١

العهد الدويل، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري: تشمل املعاهدات األساسية اليت مل تنضم إليها بروين دار السالم
والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة،  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة)٣(والثقافية
التفاقية القضاء علـىاحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري      والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص ب       

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختيـاري
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،      

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق)٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ عليها يف    مت التوقيع (واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
  .اء القسرياألشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختف

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 ال نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

   والربوتوكوالت ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ة اتفاقيات جنيف املؤرخ
 )٦(اإلضافية امللحقة هبا

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث

 ١٨٢ال، باستثناء االتفاقية رقم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم انضمام بروين دار السالم إىل أي صك من جلنة  أعربت، ٢٠٠٣يف عام   - ١
وكما يتبني يف اجلدول أعاله، فإن بروين قد . )٨(الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، فيما عدا اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكـول  و على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        ) ٢٠٠٦يف عام   (صّدقت منذ ذلك احلني     
. االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة                

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ بروين اخلطوات الالزمة من أجل التصديق على العهـد الـدويل اخلـاص                   
االتفاقية الدوليـة   ودويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد ال     

 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع       ، واتفاقية مناهضة التعذيب،   للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
ري كما أوصت اللجنة بأن تصّدق بروين دار السالم على الربوتوكول االختيا. )٩(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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، واتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفـال       )١٠(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     التفاقية حقوق الطفل    
  .)١١(١٩٩٣والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل لعام 

 وإضافة إىل ذلك، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظر بروين يف التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل                   - ٢
  . )١٢(١٣٨الدولية رقم 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الشديد ألن الطابع الواسع وغري احملدد للتحفظ العام الذي سجلته                  - ٣
وقد أشار املقرر   . بروين دار السالم على اتفاقية حقوق الطفل ميكن أن ينفي العديد من أحكام االتفاقية ومبادئها              

، إىل شواغل مماثلة بشأن التحفظات واإلعالنات       ٢٠٠٢تقد، يف تقرير قدمه عام      اخلاص املعين حبرية الدين أو املع     
  وأوصت جلنة حقوق الطفل بإعادة النظـر يف هـذه التحفظـات وصـوالً              . )١٣(اليت تستند إىل اعتبارات دينية    

  . )١٤(إىل سحبها

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

يعية العديدة اليت اعُتمدت يف جمال حقوق الطفـل، ومنـها           وأشارت جلنة حقق الطفل إىل التدابري التشر        - ٤
، واملرسوم املتعلق بتبين األطفال على الطريقة اإلسالمية، واملرسوم املتعلـق           ٢٠٠٠املرسوم املتعلق باألطفال لعام     

، ولكنها ظلت قلقة ألن هذه التشريعات ال تعكس بصورة كافية وجود هنج حقـوقي               ٢٠٠١بتبين األطفال لعام    
وأوصت اللجنة بأن تضطلع بروين دار السالم باستعراض شامل للتشريعات القائمة من . )١٥(لتنفيذ االتفاقيةل شام

منظور حقوقي لضمان توافقها مع مبادئ االتفاقية وأحكامها، وأن تضمن اإلسراع بإصدار القوانني املتعلقة حبقوق 
  .)١٦(الطفل وتنفيذها تنفيذاً فعاالً

تمدت بروين دار السالم املرسوم املتعلق بالتعليم اإللزامي لضمان التحـاق مجيـع             ، اع ٢٠٠٧ويف عام     - ٥
  . )١٧( عاماً باملدرسة١٤ أعوام و٦األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

جلنة نسان معتمدة من ، مل يكن لربوين دار السالم مؤسسة وطنية حلقوق اإل٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٣حىت   - ٦
وقد أوصت جلنة حقوق الطفل بإنـشاء       . )١٨(التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، ومتكينها من رصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على                 
وأضافت اللجنة أن على الدولة أن ختصص موارد        . احمللي حسب االقتضاء  الصعيد الوطين، وكذلك على الصعيد      

  . )١٩(مالية وبشرية كافية هلذه املؤسسة

وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن اجمللس الوطين للطفولة مكلف بتنسيق أنشطة خمتلف اهليئـات فيمـا          - ٧
وزارة الثقافة والشباب والرياضة، هي اهليئة يتعلق بشؤون الطفل، يف حني أن وحدة اخلدمات االجتماعية، التابعة ل

وأعربت اللجنة عن قلقها ملا قد يؤدي إليه هذا التنظيم من تكـرار للجهـود               . اليت تتوىل تنسيق تنفيذ االتفاقية    
وأوصت اللجنة بأن تنشئ بروين دار السالم والية واضحة للمجلس          . )٢٠(واالفتقار إىل الفعالية يف تنفيذ االتفاقية     
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   فعاالً مـن أجـل   للطفولة لتمكينه من تنسيق أنشطة الوزارات احلكومية واملنظمات غري احلكومية تنسيقاً       الوطين  
  .)٢١(تنفيذ االتفاقية

وإذ الحظت اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية للمشورة والتنسيق املعنية باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،               - ٨
  . )٢٢( األطفال ذوي اإلعاقةفإهنا ظلت قلقة إزاء عدم كفاية املعلومات عن

   التدابري السياساتية- دال 

، وأوصت بـأن    )٢٣(ة القطاعات لصياغة خطة عمل وطنية     رّحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء جلنة متعدد        - ٩
  رصـد ومؤشـرات لقيـاس      تغطي خطة العمل املذكورة أحكام االتفاقية بصورة شـاملة، وبوضـع نظـام لل             

  .)٢٤(التقدم احملرز

ربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اجلهود املبذولة إلشراك اجملتمع املدين يف التنفيـذ الكامـل            وإذ أع   - ١٠
، فإهنا أوصت بأن حترص بروين دار السالم على إشراك املنظمـات غـري              )٢٥(تفاقية ويف عملية إعداد التقارير    لال

الطفل، إشراكاً منهجياً يف مجيع مراحل تنفيـذ  احلكومية وفئات اجملتمع املدين األخرى، مبا فيها اجلمعيات املعنية ب    
القادم املقـرر  االتفاقية، مبا يف ذلك يف صياغة خطة العمل الوطنية والسياسات والربامج، وكذا يف صياغة التقرير            

  .)٢٦(تقدميه إىل اللجنة

وين دار  متـها بـشأن بـر     وشّددت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، يف الورقة اليت قد            - ١١
على احلاجة إىل وضع نظام جلمع البيانات ومؤشرات تنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل وُتـصنف يف                ،  )٢٧(السالم

، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل يف عام )٢٨(فئات تشمل نوع اجلنس، والعمر، واملناطق احلضرية والريفية
من هذا النوع لرصد وتقييم التقدم احملرز وتقييم أثـر  وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات     . ٢٠٠٣

 بتوصية اللجنة بضرورة أن يغطـي نظـام         )٣٠(كما استشهدت املفوضية  . )٢٩(السياسات املعتمدة املتعلقة بالطفل   
 عاماً، مع التركيز حتديداً على األطفال الضعفاء بشكل خاص، ومنهم ١٨البيانات املذكور مجيع األطفال حىت سن 

ل ضحايا االعتداء أو اإلمهال أو إساءة املعاملة؛ واألطفال ذوو اإلعاقة؛ واألطفال املنتمون إىل فئات إثنية؛                األطفا
واألطفال الالجئون وطالبو اللجوء؛ واألطفال خمالفو القانون؛ واألطفال العاملون؛ واألطفال املتبنون؛ وأطفـال             

 وشجعت املفوضية بروين دار السالم على استخدام هذه .)٣١(ناطق حضريةالشوارع؛ واألطفال الذين يعيشون يف م
  . )٣٢( تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالًاملؤشرات والبيانات لصياغة سياسات وبرامج هتدف إىل

  ويف رسالة موجهة إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، أوضـحت حكومـة بـروين دار الـسالم يف                    - ١٢
امج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ُوضعت خطة استراتيجية لوزارة  أنه، يف إطار تنفيذ الربن٢٠٠٨عام 

، هبدف إنعاش نظام التعليم وبثّ احليوية فيه لكي يتسىن جلميع الطالب، مبن فيهم              ٢٠١١- ٢٠٠٧التربية للفترة   
عليم اخلاص  وتدعم وحدة الت  . ذوو االحتياجات اخلاصة، احلصول على أفضل نوعية تعليم حتقق متطلبات النجاح          

التابعة للوزارة إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان يف نظام التعليم االبتدائي والثانوي عن طريق التشجيع النشط ملبدأ                
  . )٣٣(التعليم اجلامع يف النظام التعليمي
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   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  مع هيئات املعاهدات التعاون - ١

  )٣٤(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

جلنة القضاء على التمييز    
 ضد املرأة

يونيه /تأخر تقدمي التقرير األول منذ حزيران -  -  - 
٢٠٠٧ 

قريرين الثاين والثالث منـذ     تأخر تقدمي الت   -  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠١ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٧يوليه /متوز

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

 ال وجهت دعوة دائمة

 ال يوجد آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 ال يوجد الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  ال يوجد الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

 -  التعاون أثناء البعثات/ريالتيس

 -  متابعة الزيارات

  -  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         
 )٣٥(مواضيعية

 عـشر   اخلمسة ضمن املهل احملددة على أيٍ من االستبيانات         بروين دار السالم  مل ترد   
 . )٣٦(اءات اخلاصةاليت أرسلها املكلفون بواليات اإلجر

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

  ال ينطبق

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار التمييز وعدم إدراج مبدأ عدم التمييز يف تـشريعات                   - ١٣
 السالم، وأشارت حتديداً إىل التمييز ضد الفتيات واألطفال املولودين خارج رباط الزوجية مبوجب قانون بروين دار

وأوصت اللجنة بأن تتخذ بروين دار السالم تدابري فعالة ملنع التمييز على أسـاس              . )٣٧(احلالة الشخصية الساري  
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافيـة، وأن      اجلنس واملولد، والقضاء عليه يف مجيع جماالت احلياة املدنية و         

كما أوصت باختاذ تدابري تـشمل      . تضمن توافق التشريعات واملمارسات الوطنية توفقاً تاماً مع أحكام االتفاقية         
  . )٣٨(القيام حبمالت تثقيف عام شاملة ملنع ومكافحة املواقف اجملتمعية السلبية على هذا الصعيد
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 إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنـة حقـوق الطفـل،    )٣٩(ية السامية لشؤون الالجئنيوأشارت املفوض   - ١٤
ومفادها أن قانون اجلنسية يف بروين ال مينح حق املواطنة تلقائياً ألطفال النساء املتزوجات من غري املـواطنني، يف                   

 بتنقـيح  )٤١(إىل الدولة الطرفكما اقتبست توصية اللجنة . )٤٠(حني مينحهم هذا احلق عندما يكون األب مواطناً     
قانون اجلنسية لضمان منح اجلنسية للطفل الذي يكون أحد والديه مواطناً لربوين دار السالم، وذلك على قـدم                  

  . )٤٢(كان الوالد املذكور أباً أم أماً املساواة بغض النظر عما إذا

، إىل ما تواجهه املرأة يف      ٢٠٠٨دمه يف عام    وأشار املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف تقرير ق            - ١٥
بروين دار السالم من متييز يف تطبيق القوانني الدينية، وال سيما يف ميادين الطالق واإلرث وحضانة األطفال ونقل            

وكانت احلكومة قد قالت يف ردها على التقرير األصلي . )٤٣(٢٠٠٠اجلنسية، مستشهداً يف هذا السياق بتقرير عام 
أة يف بروين دار السالم تتمتع بفرص متساوية يف التعليم والعمل واألنشطة االقتصادية واحلـق يف الرعايـة                  إن املر 
وأوضحت، يف مجلة أمور، أن قانون اجلنسية ينّص على جواز تسجيل الطفل القاصر ألي مـن رعايـا                 . الصحية

.  يكفله طلباً حسب األصول هبذا الـشأن       جاللته باعتباره هو اآلخر من رعايا جاللته إذا قّدم والد الطفل أو من            
  . )٤٤(كما ذكرت احلكومة أن هذا احلكم ال ينطوي على أي داللة دينية

املفوضـية الـسامية لـشؤون       وهو ما شّددت عليه أيضاً    ، أعربت جلنة حقوق الطفل،      ٢٠٠٣ويف عام     - ١٦
كن أن تؤدي إليه هذه املمارسة من متييـز         ، عن قلقها إزاء اإلشارة إىل العرق يف وثائق اهلوية، ملا مي           )٤٥(الالجئني

وأوصت اللجنة بأن تتخذ بروين دار السالم التدابري الالزمة كافةً لضمان متتع مجيع األطفـال               . )٤٦(حبكم الواقع 
وطلبت اللجنة كذلك   . )٤٧( منها ٢ دون متييز، وفقاً للمادة      اخلاضعني لواليتها جبميع احلقوق الواردة يف االتفاقية      

تقرير الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة والربامج املنفذة على سبيل متابعة اجلوانب املتـصلة               تضمني ال 
  .)٤٨(باالتفاقية من إعالن وبرنامج عمل ديربان

   حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه- ٢

ل مع األطفال ضحايا االعتداء  للتعام١٩٩٧رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء وحدة شرطة خاصة يف عام   - ١٧
والعنف، ولكنها ظلت قلقة إزاء عدم كفاية املعلومات والوعي يف بروين دار السالم فيما يتعلق بإساءة معاملـة                  

وأوصت اللجنة، يف ما أوصت، بأن تضطلع بروين دار . )٤٩(األطفال واالعتداء عليهم داخل األسرة ويف املؤسسات
نطاق ممارسات إساءة املعاملة واالعتداء املرتكبة حبق األطفال، ووضـع سياسـات            السالم بدراسة لتقييم طابع و    

وبرامج للتصدي هلذه املمارسات، واختاذ تدابري تشريعية حتظر مجيع أشكال العنف البدين والنفسي، مبا يف ذلـك                 
صت بالقيام حبمـالت  كما أو. العقوبة البدنية واالعتداء اجلنسي على األطفال، سواء يف األسرة أو يف املؤسسات       

تثقيف عامة عن اآلثار السلبية إلساءة معاملة األطفال، وبوضع إجراءات تظلم فعالة تراعي خصوصيات الطفل،               
وبالتحقيق يف حاالت إساءة املعاملة ومقاضاة مرتكبيها، على أن ُيضمن عدم وقوع الطفل املُعتدى عليه ضحيةً يف 

  .)٥٠(سياق اإلجراءات القانونية

 أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم حظر العقوبة البدنية يف املرتل أو املدارس واملؤسسات، وقد  - ١٨
كما الحظت أن دليل اإلجراءات التأديبية اجلديد للمدارس . وألن هذا النوع من العقاب ال يزال مقبوالً يف اجملتمع

وأوصت اللجنة بـشدة أن     . )٥١(من أشكال التأديب  ال حيظر العقوبة البدنية حتديداً، وال يشري إليها حىت كشكل           
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حتظر بروين دار السالم العقوبة املدنية يف املرتل واملدارس واملؤسسات، وأن تنظم محالت لتثقيف األسـر بـشأن               
وإذ أبدت اللجنة انشغاهلا إزاء استخدام اجللد كشكل من أشـكال معاقبـة األوالد     . )٥٢(أشكال التأديب البديلة  

  . )٥٤( فإهنا أوصت بإلغاء هذه املمارسة،)٥٣(قانوناملخالفني لل

، ٢٠٠٦ويف تقرير أصدرته جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ يف عـام                  - ١٩
ووفقاً ملعلومات واردة من    . )٥٥(ُصنفت بروين دار السالم ضمن البلدان اليت تشكل وجهة لالجتار بالبشر يف آسيا            

مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فإن جرمية االجتار بالبشر حتديداً قد أُدرجت يف قوانني بروين دار                مكتب األ 
  . )٥٦( إقامة مؤقتة لضحايا هذه اجلرمية، وتوفر السلطات احلكومية رخص٢٠٠٤السالم يف عام 

 مذكرة شفوية ُوجهـت إىل      وكانت بروين دار السالم من بني البلدان الثمانية ومخسني اليت أعربت، يف             - ٢٠
، عن اعتراضها على املساعي الراميـة إىل        ٦٢/١٤٩ خبصوص قرار اجلمعية العامة      )٥٧(٢٠٠٨األمني العام يف عام     

  .فرض إلغاء عقوبة اإلعدام

  وسيادة القانون إقامة العدل - ٣

 أعوام، وهـي سـن      ٧أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية هو                - ٢١
وأوصت اللجنة، يف مجلة    . )٥٨(زاء عدم وجود نظام لقضاء األحداث     كما أعربت اللجنة عن قلقها إ     . مبكرة جداً 

أمور، بأن تضمن بروين دار السالم أن تعكس تشريعاهتا وممارساهتا يف جمال قضاء األحداث أحكام االتفاقية على                 
كمـا  . ذا الصدد، فضالً عن املعايري الدولية األخرى ذات الصلة         يف ه  ٤٠ و ٣٩ و ٣٧أمتّ وجه، وال سيما املواد      

  . )٥٩(اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياًأوصت اللجنة برفع احلد األدىن لسن املسؤولية 

وأوصت اللجنة بتدريب املنتسبني إىل املهن القانونية، وخباصة العاملني يف اهليئة القضائية، على مراعـاة                 - ٢٢
  . )٦٠(ة بنوع اجلنس، وبتعبئة القيادات الدينية لدعم هذه اجلهوداملسائل املتعلق

، إىل ٢٠٠٥وقد أشارت احلكومة، يف تقرير قدمته إىل جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن يف عام        - ٢٣
 هذا اجملال، عزمها على سّن مرسوم بشأن املساعدة املتبادلة يف الشؤون اجلنائية، من أجل تيسري املساعدة الدولية يف

  مبا يف ذلك حتصيل األدلة واختاذ ترتيبات لألشخاص، مبـن فـيهم احملتجـزون، لتقـدمي األدلـة أو املـساعدة                     
  . )٦١(يف التحقيقات

  يف الزواج ويف حياة أُسرية احلق - ٤

نخفضاً  عاماً، الذي اعتربته م١٤أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء احلد األدىن لسن الزواج، البالغ   - ٢٤
وأوصت اللجنة بإعادة النظر يف     . )٦٢(جداً، وإزاء إمكانية تزويج األطفال األصغر سناً مبوجب الشريعة اإلسالمية         

هذه املسألة ومن مث اختاذ خطوات لتعديل التشريعات ذات الصلة حبيث تكون متطلبات احلد األدىن لسن الزواج                 
ون، ورفع احلد األدىن لسن الزواج حبيث يكون متساوياً بني          واضحة وحمايدة جنسياً، وضمان إنفاذها حبكم القان      

  . )٦٣(األوالد والبنات
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وإذ أشارت جلنة حقوق الطفل إىل وجود فترة خطوبة تسبق زواج أي شخصني، فإهنا أوصت باستخدام                  - ٢٥
  .)٦٤(ف بشأن مبادئ االتفاقية وأحكامهاهذه الفترة للتثقي

  كة يف احلياة العامة والسياسيةحرية الدين أو املعتقد وحق املشار - ٥

على قلق جلنة حقوق الطفل بشأن التفاوتـات يف متتـع            )٦٥(شّددت املفوضية السامية لشؤون الالجئني      - ٢٦
األطفال الذين ميارسون ديانة غري اإلسالم واألطفال غري املواطنني جبميع احلقوق املـشمولة يف اتفاقيـة حقـوق               

لتدابري الالزمة كافةً لضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليـة بـروين دار       وأوصت اللجنة باختاذ ا   . )٦٦(الطفل
  .)٦٧(وص عليها يف االتفاقية دون متييزالسالم جبميع احلقوق املنص

 ٢٦فإن  ،٢٠٠٧/٢٠٠٨ووفقاً إلحصاءات بروين دار السالم الواردة يف تقرير التنمية البشرية عن الفترة   - ٢٧
  ويف . ٢٠٠٥ وعـام  ١٩٩٩ يف الفترة بني عـام  كن من النساءكبار املسؤولني واملديرين يف املائة من املشّرعني و  

  .)٦٨( املائة يف٩,١، بلغت نسبة النساء بني املسؤولني احلكوميني على املستوى الوزاري ٢٠٠٥عام 

  ومواتية عمل عادلة ظروف احلق يف العمل ويف - ٦

وأوصت اللجنة  . )٦٩(وضوح احلد األدىن لسن االستخدام     حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم         أعربت جلنة   - ٢٨
بأن تضع الدولة الطرف حداً أدىن واضحاً لسن االستخدام وفقاً للمعايري الدولية القائمة، كتلك الواردة يف اتفاقية 

 ١٩٩٩ لعام ١٨٢ بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، واالتفاقية رقم ١٩٧٣لعام  ١٣٨منظمة العمل الدولية رقم 
  . )٧٠(بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها

ففي . ووفقاً ملعلومات من منظمة العمل الدولية، فإن البطالة، وال سيما بني الشباب، تظل قضية شائكة                - ٢٩
النهوض بـالقوة  حني تسعى احلكومة إىل تنويع مواردها االقتصادية للمساعدة على إجياد املزيد من فرص العمل و     

العاملة، فإن مثة اختالل واضح بني توقعات الباحثني عن عمل وفرص العمل املتاحة واملهارات اليت يطلبها أرباب                 
ويركز عمل احلكومة يف القطاع اخلاص على مسائل تشمل املساواة بني اجلنسني، والضمان االجتماعي،              . العمل

لتوعية يف جمال اهلجرة العمالية، وتعزيز احلوار االجتماعي، وإجياد سبل وحتسني معايري السالمة والصحة املهنيتني، وا
  . )٧١(أخرى لتوطيد سوق العمل

   الئقي احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش- ٧

ق بصحة املراهقني وعـدم     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم كفاية املعلومات املتاحة فيما يتعل             - ٣٠
وأوصت اللجنة، يف مجلة أمور، بأن تـضمن        . )٧٢(كفاية وصوهلم إىل خدمات املشورة الصحية اإلجنابية والنفسية       

الدولة الطرف توفري التثقيف للمراهقني بشأن الصحة اإلجنابية والنفسية وغريها من املسائل الصحية اليت تعنيهم،               
  . )٧٣(واملراعية خلصوصيات الطفل، ومتكينهم من الوصول إليهافضالً عن خدمات املشورة السرية 
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وفيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة، أوصت جلنة حقوق الطفل، يف مجلة أمور، بإجراء دراسة استقصائية                 - ٣١
 لتقييم أسباب اإلعاقة بني األطفال ونطاقها، واستعراض السياسات واملمارسات القائمة فيما يتعلق باألطفال ذوي  

  .اإلعاقة، واحلرص على إشراك األطفال وأسرهم يف وضع هذه السياسات واستعراضها

أن نسبة السكان الذين     إىل   ٢٠٠٨وأشار مصدر من مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام              - ٣٢
  .)٧٤(٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٣ و١٩٩١م  يف املائة يف عا٤ بلغ يعانون نقص التغذية

لضمان تـسجيل   " فريق األطباء اجلوالني  "نة حقوق الطفل مع التقدير إىل العمل الذي أجنزه          وأشارت جل   - ٣٣
فال معينني، وال سـيما     األطفال يف املناطق النائية، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار عدم تسجيل والدة أط             

  .)٧٥(ضمان تسجيل املواليدوأوصت اللجنة مبواصلة اجلهود الرامية إىل . ذين ختلى عنهم ذووهماألطفال ال

   احلق يف التعليم- ٨

أشارت جلنة حقوق الطفل إىل مؤشرات التعليم املمتازة، وإىل النطاق الواسع من التعليم املوفر يف   - ٣٤
 االتفاقية يف املناهجاملدارس، والذي يشمل منهجاً ذا توجه إمنائي إىل جانب املنهج األكادميي، والعزم على إدماج 

 يف املائة من السكان البالغني يف بروين دار ٩٤,٩وقد أشار تقرير ملنظمة العمل الدولية إىل أن . )٧٦(الدراسية
بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء عدم كفاية اخلدمات . )٧٧(٢٠٠٧ا يف عداد املتعلمني يف عام السالم كانو

جنة، يف مجلة أمور، بأن ُتدمج بروين دار  وأوصت الل.)٧٨(تعليميةاملقدمة إىل األطفال الذين يعانون صعوبات 
  . )٧٩(السالم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التثقيف بشأن حقوق األطفال، يف املناهج الدراسية

  والالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجرون  - ٩

أحد أهم بلـدان    هي   إىل أن بروين دار السالم       ٢٠٠٨أشار تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية يف عام           - ٣٥
 يف بـروين دار      يف املائة من القوة العاملة     ٣٠ويتألف أكثر من    . الوجهة لالجئني يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا       

  .)٨٠(السالم من عمال أجانب وافدين من املنطقة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  - ١٠

 اإلرهاب التابعة جمللس األمن بشأن  إىل جلنة مكافحة٢٠٠٥  يف عامقدمتهأشارت احلكومة، يف تقرير   - ٣٦
  ، مبوجب "املهاجر احملظور"، إىل أن تعريف )٢٠٠١(١٣٧٣لتنفيذ قرار جملس األمن رقم اخلطوات املتخذة 

ترِد معلومات من قانون اهلجرة، يتضمن األشخاص املشتبه بارتكاهبم نشاطاً إرهابياً استناداً إىل ) ك(٨الفقرة 
  . )٨١(ق به أو من دولة أخرى عرب قنوات رمسية أو دبلوماسيةمراقب اهلجرة من مصدر موثو

  واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات -  ثالثاً
رحبت جلنة حقوق الطفل، يف مجلة أمور، بنظام الرعاية الصحي املمتاز الذي يتجلى يف جودة املؤشرات                  - ٣٧

ار مصدر من مصادر شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف وقد أش. )٨٢(ت التسجيل املدرسي املرتفعة جداًومعدال
  .)٨٣( يف املائة٩٧,٤بلغت  ٢٠٠٦ إىل أن صايف نسبة التسجيل يف التعليم االبتدائي يف عام ٢٠٠٨عام 
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
   تعهدات الدولة- ألف 

  ال ينطبق

  بعة توصيات حمددة للمتا- باء 

  .أُدرجت توصيات املتابعة يف الفروع املواضيعية ذات الصلة أعاله  - ٣٨

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  : أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية من اجلهات التالية  - ٣٩

 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف      منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومفوضية األمم         )أ(  
  ؛)٨٤(ام االتفاقية والتدريب يف جماهلااملسائل املتعلقة بنشر أحك

 وباألطفال )٨٥(ملتعلقة بإنشاء هياكل رصد مستقلة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف املسائل ا  )ب(  
  ؛)٨٦(املخالفني للقانون

وصحة  )٨٧(تعلقة بالعنف واالعتداء واإلمهال وإساءة املعاملة     منظمة الصحة العاملية، يف املسائل امل       )ج(  
  .)٨٩( واألطفال ذوي اإلعاقة)٨٨(املراهقني

Notes  
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, 
Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  
2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT 

CRC  Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 



A/HRC/WG.6/6/BRN/2 
Page 11 

OP-CRC-SC   Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 

ICRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CED  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. 
3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which the General 
Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009. Article 17, paragraph 1, of OP-
ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded 
to the Covenant”. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the 
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of 
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of 
Foreign Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  
7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association 
and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the 
Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men 
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; 
Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms 
of Child Labour. 
8 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, 27 Oct. 2003, CRC/C/15/Add.219, 
para. 8. 
9 CRC/C/15/Add.219, para. 9. 
10 Ibid., para. 57 
11 Ibid., para. 42. 
12 Ibid., para. 52. 
13 Rapport soumis par M. Abdelfattah Amor, Rapporteur spécial, conformément à la résolution 2001/42 de la 

Commission des droits de l’homme: étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au 

regard de la religion et des traditions (E/CN.4/2002/73/Add.2) (French only), para. 74. 
14 CRC/C/15/Add.219, para. 4. 
15 Ibid., para. 6. 
16 Ibid., para. 7 (a) and (b). 



A/HRC/WG.6/6/BRN/2 
Page 12 

 

17 Letter from the Government of Brunei Darussalam dated on 5 April 2008, and letters from the 
High Commissioner for Human Rights dated 9 January 2006 and 10 December 2007; see 
www2.ohchr.org/english/issues/education/ training/Summary-national-initiatives2005-2009.htm 
(accessed on 23 April 2009). 
18 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/10/55, annex I. 
19 CRC/C/15/Add.219, para. 17. 
20 Ibid., para. 10. 
21 Ibid., para. 11. 
22 Ibid., para. 47. 
23 Ibid., para. 12. 
24 Ibid., para. 13. 
25 Ibid., para. 14. 
26 Ibid., para. 15. 
27 UNHCR submission to the UPR on Brunei Darussalam, p. 1 (hereinafter “UNHCR submission”), citing 
CRC/C/15/Add.219, para. 19. 
28 CRC/C/15/Add.219, para. 19. 
29 Ibid., para. 18. 
30 UNHCR submission, citing CRC/C/15/Add.219, para. 19. 
31 CRC/C/15/Add.219, para. 19. 
32 UNHCR submission, citing CRC/C/15/Add.219, para. 19. 
33 Letter from the Government of Brunei Darussalam dated 5 April 2008 and letters from the 
High Commissioner for Human Rights dated 9 January 2006 and 10 December 2007; see 
www2.ohchr.org/english/issues/education/ training/Summary-national-initiatives2005-2009.htm 
(accessed on 23 April 2009). See also General Assembly resolution 59/113 B and Human Rights 
Council resolution 6/24 September 2007.  
34 The following abbreviations have been used for this document: 

CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CRC  Committee on the Rights of the Child. 
35 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a 
special procedure mandate-holder. 
36 See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 

education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the human rights of 

migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 

2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 

questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d) report of the Special 

Representative of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on 

the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 

to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; 

(e) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous 

people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (f) report of the 

Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children (E/CN.4/2006/62) and the Special 

Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 

on the relationship between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation sent in July 2005; 

(g) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to 



A/HRC/WG.6/6/BRN/2 
Page 13 

education for girls sent in 2005; (h) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire 

concerning its mandate and activities sent in November 2005; (i) report of the Special Rapporteur on the sale of 

children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent 

on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 

(A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation 

sent in July 2007; (k) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 

transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights 

policies and management practices; (l) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), 

questionnaire on the right to education in emergency situations sent in 2007; (m) report of the Special Rapporteur on 

the right to education (June 2009) (A/HRC/11/8) , questionnaire on the right to education for persons in detention; 

(n) report of the independent expert on the question of human rights and extreme poverty (June 2009) 

(A/HRC/11/9), questionnaire on cash transfer programmes sent in October 2008: (o) report of the Special 

Rapporteur on violence against women (June 2009) A/HRC/11/6, questionnaire on political economy and violence 

against women. 
37 CRC/C/15/Add.219, para. 24. 
38 Ibid., para. 25 (a), (b) and (c). 
39 UNHCR submission, citing CRC/C/15/Add.219, para. 35. 
40 CRC/C/15/Add.219, para. 35. 
41 UNHCR submission, citing CRC/C/15/Add.219, para. 36. 
42 CRC/C/15/Add.219, para. 36. 
43 Interim report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief (A/63/161), para. 37, citing the report of 

her predecessor, Abdelfattah Amor (E/CN.4/2000/65), para. 19. 
44 Interim report of the Special Rapporteur on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based 

on religion or belief [now Special Rapporteur on freedom of religion or belief] (A/55/280), para. 58. 
45 UNHCR submission, citing CRC/C/15/Add.219, para. 26. 
46 CRC/C/15/Add.219, para. 26. 
47 Ibid., para. 27. 
48 Ibid., para. 28. 
49 Ibid., para. 43. 
50 Ibid., para. 44. 
51 Ibid., para. 37. 
52 Ibid., para. 38. 
53 CRC/C/15/Add.219, para. 55. 
54 Ibid., para. 56 (a), (b) and (g). 
55 International Migration: An Emerging Opportunity for the Socio-economic Development of the ESCAP 
Region, p.19, available at www.unescap.org/esid/psis/publications/spps/06/chap1.pdf (accessed on 8 June 
2009). 
56 Global Report on Trafficking In Persons, United Nations Office on Drugs and Crime, p.168, available at 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Country_profiles/East_Asia_Pacific.pdf (accessed on 8 June 
2009). 
57 A/62/658. 
58 CRC/C/15/Add.219, para. 55. 
59 Ibid., para. 56 (a), (b) and (g). 
60 Ibid., para. 25 (d). 
61 S/2005/259, annex, enclosure, para. 29. 
62 CRC/C/15/Add.219, para. 22. 



A/HRC/WG.6/6/BRN/2 
Page 14 

 

63 Ibid., para. 23 (a) and (b). 
64 Ibid., paras. 39-40. 
65 UNHCR submission, citing CRC/C/15/Add.219, para. 26. 
66 Ibid., para. 26. 
67 Ibid., para. 27. 
68 Available at hdrstats.undp.org/countries/data_sheets/cty_ds_BRN.html 2007/2008 (accessed on 3 June 
2009). 
69 CRC/C/15/Add.219, para. 51. 
70 Ibid., para. 52. 
71 See www.ilo.org/asia/countries/lang--en/WCMS_DOC_ASI_CNT_BRN_EN/index.htm (accessed on 3 June 

2009). 
72 CRC/C/15/Add.219, para. 45. 
73 Ibid., para. 46 (a). 
74 See mdgs.un.org/unsd/mdg (accessed on 14 April 2009). 
75 CRC/C/15/Add.219, paras. 33-34. 
76 Ibid., para. 49. 
77 Labour and social trends in ASEAN 2008: driving competitiveness and prosperity with decent work, 20 
October 2008, p. 51, available at www.ilo.org/asia/countries/lang--en/facet--GEO-_-BRN,-_-LOC.ASIA-_-
ASIA.MKT-_-2626/WCMS_DOC_ASI_CNT_BRN_EN/index.htm (accessed on 3 June 2009). 
78 CRC/C/15/Add.219, para. 49. 
79 Ibid., para. 50. 
80 Labour and social trends in ASEAN 2008: driving competitiveness and prosperity with decent work, op. cit. 
81 S/2005/259, annex, enclosure, para. 26. 
82 CRC/C/15/Add.219, para. 3 (c) and (d). 
83 See mdgs.un.org/unsd/mdg (accessed on 14 April 2009). 
84 CRC/C/15/Add.219, para. 21 (c). 
85 Ibid., para. 17 (d). 
86 Ibid., para. 56 (h). 
87 Ibid., para. 44 (i). 
88 Ibid., para. 46 (c). 
89 Ibid., para. 48(g). 

_ _ _ _ _  


