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  جلنة حقوق الطفل
  اخلمسون احلادية والدورة

) ١(١٢النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة          
   ببيـع من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق   

  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
  مانُع: املالحظات اخلتامية

ــر    - ١ ــة يف تقري ــرت اللجن ــان ُعنظ ــست(CRC/C/OPSC/OMN/1) األويل م  ١٤٢٠ها  يف جل
)CRC/C/SR.1420( ١٢، املعقـودة يف     ١٤٢٥واعتمدت يف جلـستها     ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩يف  ة  ، املعقود 
  .، املالحظات اخلتامية التاليةيونيه/زيرانح

  مقدمة

 يل، كمــا ترحــب بردودهــا اخلطيــةاألوالدولــة الطــرف تقريرهــا ترحــب اللجنــة بتقــدمي   - ٢
)CRC/C/OPSC/OMN/Q/1/Add.1 (  وتعرب عن تقديرها للحوار مع الوفد الرفيع املستوى         على قائمة املسائل 

  .والشامل لعدة قطاعات

 املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير؛ فهو يقدم معلومات عامة         بالكاملالتقرير ال يّتبع    وتالحظ اللجنة أن      - ٣
  . عن القوانني واألنظمة، ولكنه ال يتضمن سوى معلومات حمدودة عن التنفيذ العملي للربوتوكول

ت اخلتاميـة   وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنةً باملالحظـا              - ٤
 ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ٢٩السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير الدوري الثـاين للدولـة الطـرف يف         

)CRC/C/OMN/CO/2 (      بشأن التقرير األويل    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢وباملالحظات اخلتامية اليت اعُتمدت يف 
تعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة         املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل امل       
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   مالحظات عامة- أوالً 
  اجلوانب اإلجيابية

  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  - ٥

  ؛١٢٦/٢٠٠٨قانون مكافحة االجتار بالبشر الذي أُصدر مبوجب املرسوم السُّلطاين رقم   )أ(  
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦ص ذوي اإلعاقة، يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخا  )ب(  

   البيانات- ثانياً 
تأسف اللجنة لعدم توافر بيانات تتعلق بالربوتوكول مصنفةً، يف فئات تشمل العمر، واجلنس، واملنـشأ،                 - ٦

جود وتأسف اللجنة ملوقف الدولة الطرف الذي يؤكد عدم و. الريفية، واجملموعات األشد ضعفاً/واملناطق احلضرية
حاالت تستدعي الذكر، وتالحظ العدد الكبري من أطفال املهاجرين األجانب الذين يتعرضون بـشكل خـاص                

  .النتهاك حقوقهم

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات وحتليلها ورصـدها                - ٧
وينبغي تصنيف البيانات يف فئات تـشمل       . تياريوتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االخ        

الريفيـة والوضـع االجتمـاعي      /طبيعة اجلرمية واجلنس والعمر واألصل القومي واإلثين واملناطق احلـضرية         
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تلـتمس   . االقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص لشد فئات األطفال ضعفاً      

  .يسيف فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيةالدعم التقين من جهات تشمل اليون

   تدابري التنفيذ العامة- ثالثاً 
  التحفظات

ُتعرب اللجنة عن أسفها إزاء الطابع الواسع لتحفظات الدولة الطرف ولعدم إحراز تقدم فيمـا يتعلـق                   - ٨
   يف  بسحب هذه التحفظات أو تضييق نطاقها، وذلك منذ النظر يف التقرير الـدوري الثـاين للدولـة الطـرف                  

  ).٧، الفقرة CRC/C/OMN/CO/2 (٢٠٠٦عام 

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن ُتعيد الدولة الطرف النظر يف حتفظاهتا بغيـة سـحبها أو تـضييق          - ٩
يونيه / حزيران ٢٥نطاقها، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف              

١٩٩٣) A/CONF.157/23 .(            كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستلهم جتارب البلدان األخرى الـيت
  .قامت بسحب حتفظات مشاهبة أو مل تسجل أي حتفظات على االتفاقية
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  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

فـل هـي اهليئـة    تالحظ اللجنة أن جلنة املتابعة الشاملة لعدة قطاعات واملعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الط          - ١٠
  املسؤولة عن تنسيق تنفيذ الربوتوكول، ولكنها تعـرب عـن قلقهـا ألن هـذه اللجنـة ال تـويل االعتبـار                      

  . الكايف للربوتوكول

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جلنة املتابعة املعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وضمان إدمـاج                 - ١١
ويدها مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية لتمكينها من االضطالع مهمة تنسيق الربوتوكول ضمن مهامها، وتز

  . بواليتها بفعالية على مجيع املستويات، مبا يف ذلك على املستويني اإلقليمي واحمللي

  خطة العمل الوطنية

ـ  هيف حني تالحظ اللجنة املعلومات اليت تضمنها رد الدولة الطرف على قائمة املسائل ومفادها أن                - ١٢ ري  جي
العمل على وضع مشروع استراتيجية وطنية بشأن رفاه الطفل، فإهنا تأسف لعدم وجود خطة عمـل وطنيـة أو                   

  .استراتيجية وطنية ملكافحة اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية ملكافحة انتـهاكات االتفاقيـة وأحكـام                  - ١٣
تنفذها بالتشاور مع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها األطفال واجملتمع املدين، وأن تـضّمنها       الربوتوكول، وأن   

  .آلية للمتابعة

  النشر والتدريب

يف حني تنظر اللجنة بإجيابية إىل أنشطة التوعية والتدريب املضطلع هبا يف الدولة الطرف، فإهنا تشعر بالقلق   - ١٤
وتشعر اللجنة  .  على االتفاقية وال تويل اعتباراً كافياً ألحكام الربوتوكول        ألن هذه األنشطة تركز بشكل أساسي     

  بالقلق ألن األطفال، وخباصة األطفال غري العمانيني، واملهنيني الذين يتعاملون معهم ال يلّمـون إملامـاً كافيـاً                  
  .بأحكام الربوتوكول

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٥

 مـن   ٩ مـن املـادة      ٢لربوتوكول تعريفاً واسع النطاق، وفقاً للفقـرة        أن تعّرف بأحكام ا     )أ(
الربوتوكول، حبيث تكون معروفة للجمهور عامةً، مبا يف ذلك األطفال غري العمانيني وأسـرهم وجمتمعـاهتم                

ه احمللية، وذلك بطرق شىت تشمل خاصةً املناهج الدراسية وتدابري التوعية الطويلة األمد، على حنوٍ ُتراعى في                
  مجلة أمورٍ منها االعتبارات اخلاصة بالطفل؛

أن توطد التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم لدعم أنشطة التوعية والتدريب               )ب(
  املتعلقة بأحكام الربوتوكول؛

أن تواصل وتعزز أنشطة التثقيف والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول، على حنـو منـهجي                )ج(
نوع اجلنس، وتوجهها جلميع الفئات املهنية العاملة مع األطفال ضحايا اجلرائم اليت يشملها ومراعٍ العتبارات 
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الربوتوكول، مبن فيهم أفراد الشرطة واحملامون ووكالء النيابة والقضاة واألخصائيون االجتماعيون وموظفو            
  اهلجرة وغريهم؛

ة فيمـا يتعلـق بالتوصـيات       أن تلتمس الدعم التقين من اليونيسيف ومنظمة العمل الدولي          )د(
  .املذكورة أعاله

  ختصيص املوارد

 أن الدولة الطرف قد خصصت بعض املوارد، ولكنها تعرب عن قلقها ألن هذه املوارد ال تزال                  اللجنة تالحظ  - ١٦
دة كما تالحظ اللجنة خاصةً نقص املوارد املخصصة للتحقيقات اجلنائية واملساع         . غري كافية لتنفيذ أحكام الربوتوكول    

  . القانونية وتدابري التعايف البدين والنفسي للضحايا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة خمصصات امليزانية ألغراض التنـسيق والوقايـة والتعزيـز       - ١٧
واحلماية والرعاية والتحقيق يف األفعال اليت يشملها الربوتوكول ومقاضاة مرتكبيها، مبا يف ذلـك ختـصيص                

ة كافية للسلطات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين من أجل تنفيذ الربامج املتعلقة بأحكـام              موارد بشرية ومالي  
  الربوتوكول، والسيما ألغراض التحقيقـات اجلنائيـة واملـساعدة القانونيـة وتـدابري التعـايف البـدين                 

  .والنفسي للضحايا

  الرصد املستقل

، ١٢٤/٢٠٠٨ مبوجب املرسوم امللكي السُّلطاين رقم تالحظ اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   - ١٨
  .نة املذكورة مل تباشر عملها بعدولكنها تالحظ أن اللج

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقالل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وامتثاهلـا ملبـادئ                 - ١٩
فية لتلقي الشكاوى من األطفال، باريس، وبأن تنشئ وحدة خاصة لألطفال ختصص هلا موارد بشرية ومالية كا

أو من ينوب عنهم، بشأن انتهاكات حقوقهم، ومن مث رصد هذه الشكاوى والتحقيق فيها والتوصية بـسبل                 
دور بشأن ) ٢٠٠٢(٢ة الطرف إىل تعليقها العام رقم   ويف هذا الصدد، توّجه اللجنة اهتمام الدول      . االنتصاف

  . يف محاية وتعزيز حقوق الطفلاملؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان

منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف           - رابعاً 
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (املواد اإلباحية 

   الربوتوكول االختياري املشار إليها يف اجلرائم ملنع حدوثالتدابري املعتمدة 

 قامت هبا الدولة الطرف، كمبادرة رقابة الدولة على قطاع          تالحظ اللجنة املبادرات الوقائية اإلجيابية اليت       - ٢٠
بيد أهنا تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابري الوقائية، وال سيما بالنظر إىل العدد الكـبري مـن الـسكان                   . السياحة

ألطفال املهاجرين يف ُعمان، وعدم كفاية الوثائق والبحوث املتعلقة باألسباب اجلذرية ملشكلة بيع األطفال وبغاء ا              
  . ونطاقهاواستغالهلم يف املواد اإلباحية، وبطابع هذه املشكلة
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على االضطالع مبزيد من أنشطة التوثيق والبحث اليت تراعـي نـوع                  - ٢١
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، بغية حتديد اجلنس بشأن طابع ونطاق مشاكل 

  .األسباب اجلذرية هلذه املشاكل وحتديد نطاقها والتدابري الوقائية الواجب اختاذها

حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة            - خامساً 
؛ ٣ املـادة (وبغاء األطفال وما يتصل بذلك مـن أمـور          

  )٧ و٦ و٥املواد و؛ ٤ من املادة ٣ و٢الفقرتان و
  قائمة الاجلزائيةالقوانني واللوائح اجلنائية أو 

  يف حني تالحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة االجتار بالبشر، الـصادر مبوجـب املرسـوم الـسُّلطاين                   - ٢٢
اشتمال قانون العقوبات على مجيع     ، وتضمينه األشخاص االعتباريني، فإهنا تظل قلقة إزاء عدم          ١٢٦/٢٠٠٨رقم  

اجلرائم اليت تغطيها أحكام الربوتوكول، وتأسف لعدم توفر معلومات عن األحكام اجلزائية املتعلقة ببيع األطفال               
كما تالحظ اللجنة عدم توفر معلومات عما إذا كان قد مت إنفاذ هذا التـشريع يف              . واستغالهلم يف املواد اإلباحية   

  .املمارسة العملية

 من ٣ و٢تنقح الدولة الطرف قانون العقوبات لتجعله متوافقاً بالكامل مع املادتني توصي اللجنة بأن   - ٢٣
  . الربوتوكول، وأن تضمن إنفاذ القانون يف املمارسة العملية

  .وتالحظ اللجنة أن اعتماد قانون الطفل ال يزال معلقاً  - ٢٤

تماد قانون الطفل وأن تضمن توافقه مـع االتفاقيـة          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إىل اع         - ٢٥
  .وبروتوكوليها، توخياً لزيادة تعزيز محاية حقوق الطفل

  الوالية القضائية

  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ميكن أن تبسط واليتها القضائية على اجلـرائم بغـض النظـر عـن                     - ٢٦
  .جنسية الضحية

اختاذ مجيع التدابري القانونية والعملية الالزمة لبسط واليتها        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن         - ٢٧
  . من الربوتوكول٤القضائية على اجلرائم فعلياً وفقاً للمادة 

  التسليم

حتيط اللجنة علماً باالتفاقات الثنائية لتسليم مرتكيب اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول، ولكنها تشعر بالقلق   - ٢٨
  .ند إىل الربوتوكول كأساس قانوين للتسليمألن الدولة الطرف ال تست

   ٥توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف الربوتوكول أساساً قانونياً للتـسليم، وفقـاً للمـادة                  - ٢٩
  .من الربوتوكول
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 ٨ة  املـاد ( محاية حقوق األطفـال الـضحايا       -سادساً 
  )٩ من املادة ٤ و٣الفقرتان و

   األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياريالتدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل

) ٦٥، الفقرة   CRC/C/OMN/CO/2 (٢٠٠٦عام  الذي أعربت عنه يف     تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها        - ٣٠
بشأن عدم كفاية التدابري املتخذة لتحديد األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول، وتوّجه االنتباه يف     

  ذا الصدد إىل الشواغل اليت أعربت عنها املقررة اخلاصة املعنية باالجتار، بعد البعثة اليت قامت هبا إىل عمـان يف                    ه
، بشأن تفشي ظـاهرة األطفـال املتـاجر هبـم، مبـن فـيهم األطفـال العـاملون يف املنـازل                      ٢٠٠٦عام  

)A/HRC/4/23/Add.2 ٨٠، الفقرة.(  

ضحايا مرة أخرى مبعاملتهم كجناة، وأن الفتيات أن يقعوا لضحايا ميكن كما تالحظ اللجنة أن األطفال ا  - ٣١
  .ضحايا بغاء األطفال قد يتعرضن للتجرمي بتهم تشمل الزنا وجرائم الشرف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٢

  اختاذ إجراءات شاملة مـن أجـل التحديـد املبكـر لألطفـال ضـحايا اجلـرائم الـيت                     )أ(  
  وتوكول؛الربشملها ي

رمي األطفال ضحايا أي اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها التدابري التشريعية، لضمان عدم جت  )ب(  
يف مجيـع مراحـل     الـضحايا   وينبغي محاية األطفال    . الربوتوكول االختياري يشملها  جرمية من اجلرائم اليت     
  تياري؛ من الربوتوكول االخ٨ وفقاً للمادة إجراءات العدالة اجلنائية

ختصيص موارد مالية وبشرية كافية للسلطات املختصة من أجل ضمان حصول مجيع األطفال               )ج(  
  الضحايا على متثيل قانوين؛

  اعتبار ضحايا االستغالل اجلنسي اليافعني أطفاالً ال بالغني، عندما يوجد شك هبذا الشأن؛  )د(  
  .ٍف بشأن أحكام الربوتوكولريب كاضمان حصول القضاة واملّدعني العامني على تد  )ه(  

 يف  بشأن العدالةتسترشد باملبادئ التوجيهيةتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن عالوة على ذلك، و  - ٣٣
، )٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     ( باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها       علقة املت سائلامل

  :وحتثها بصورة خاصة على ما يلي

  وأخـذها يف االعتبـار يف       واحتياجاهتم وشـواغلهم   ماح بعرض آراء األطفال الضحايا    الس  )أ(  
   مصاحلهم الشخصية؛ متساليتالقضائية اإلجراءات 

سري أثناء قد يقاسيها مشقة  من أي تهلطفل حلمايتراعي االعتبارات اخلاصة باإجراءات تطبيق   )ب(  
واستخدام أسـاليب    ،ة خصيصاً ملقابلة األطفال   غرف مصمم هتيئة  بطرق تشمل    وذلك   اإلجراءات القضائية 

  . إليهوجلسات االستماع وإفاداته  معه من عدد املقابالتاحلدلطفل، و تراعي االعتبارات اخلاصة بااستجواب
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  التعايف وإعادة اإلدماج

حايا وما تالحظ اللجنة عدم كفاية تدابري إعادة اإلدماج االجتماعي والتعايف البدين والنفسي لألطفال الض  - ٣٤
  .يواجهونه من صعوبات يف احلصول على تعويضات

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٥

لتعزيز تدابري إعادة اإلدماج االجتمـاعي والتعـايف البـدين          الالزمة  وارد  املضمان ختصيص     )أ(  
 طريق توفري املساعدة الشاملة  من الربوتوكول االختياري، وال سيما عن٩ من املادة ٣والنفسي، وفقاً للفقرة 

  لألطفال الضحايا؛
الربوتوكول االختياري إىل إجراءات يشملها ضمان وصول مجيع األطفال ضحايا اجلرائم اليت   )ب(  

مالئمة ومتكينهم مجيعاً، دون متييز، من التماس تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم ممن يتحملون املسؤولية                
  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤م، وذلك وفقاً للفقرة القانونية عن تلك اجلرائ

  سباق اهلجن

   عامـاً حبلـول     ١٨إىل  يف سـباقات اهلجـن      سن املتسابقني   أن لوائح قد صدرت لرفع      تالحظ اللجنة     - ٣٦
حـاالت  ، بيد أهنا تالحظ عدم توفر معلومات عن آليات الرصد املتاحـة والعقوبـات املطبقـة يف                ٢٠٠٩عام  
طفال يف األستمرار خطر استخدام إزاء اوتشعر اللجنة بالقلق . تهاكات املتمثلة يف استخدام أطفال هلذا الغرضاالن

  .الصلة احملتملة بني هذه املمارسات واالجتار باألطفالإزاء سباقات اهلجن، و

 برفع سـن    توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات رصد لضمان اإلنفاذ الفعال للوائح املتعلقة              - ٣٧
 عاماً، وبإجراء عمليات تفتيش منتظمة ألماكن إقامة سـباقات اهلجـن            ١٨املتسابقني يف سباقات اهلجن إىل      

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام بأنشطة . وتطبيق عقوبات على املسؤولني عن استخدام أطفال فيها
  .للتوعية بشأن األثر السليب لسباقات اهلجن عن صحة األطفال

  الدوليان املساعدة والتعاون - سابعاً 
   الدويلالتعاون

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الربوتوكـول                - ٣٨
مـان  االختياري، بوسائل تشمل حوار أبو ظيب، وبإجراء حبوث لدراسة مسائل احلماية عرب احلـدود بـني عُ         

الدولة الطرف على التماس الدعم التقين من جهات تشمل اليونيسيف          اللجنة   كما ُتشجع    .والبلدان اجملاورة 
  .  ومنظمة العمل الدولية هلذا الغرض
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  إنفاذ القوانني

تالحظ اللجنة عدم كفاية املعلومات املقدمة بشأن املساعدة والتعاون اللذين توفرمها الدولة الطـرف يف                 - ٣٩
 مـن  ٣ مـن املـادة   ١ة أو اجلنائية فيما يتعلق باجلرائم اليت تنّص عليها الفقـرة    مجيع مراحل اإلجراءات اجلزائي   

  .الربوتوكول االختياري، أي إجراءات الكشف والتحقيق واملقاضاة واملعاقبة والتسليم

  .تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات أكثر تفصيالً هبذا الشأن يف تقريرها القادم  - ٤٠

  بعة والنشراملتا -  ثامناً
  املتابعة

التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،       مجيع  توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف         - ٤١
وذلك بطرق تشمل إحالتها إىل أعضاء احلكومة وجملس الدولة وجملس الشورى وإىل األقاليم واحملافظـات،               

  .ت بشأهناللنظر فيها كما ينبغي واختاذ املزيد من اإلجراءا

  النشر

توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصـيات ذات الـصلة                 - ٤٢
املعتمدة على نطاق واسع، لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ووسـائل اإلعـالم             ) املالحظات اخلتامية (

 إثارة النقاش غيةب ، دون أن تقتصر عليهانترنت اإلبوسائل تشمل شبكة  واجملموعات الشبابية والفئات املهنية،   
كما توصي اللجنة بأن تعّرف الدولة الطـرف بأحكـام          .  بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده    والتوعية

 وذويهم، بوسائل تشمل املنـاهج الدراسـية   األطفالالربوتوكول االختياري تعريفاً واسع النطاق يف أوساط        
  . اإلنسانوالتثقيف يف جمال حقوق

  قادمالتقرير ال - تاسعاً 
 تنفيذ  عن معلومات إضافية     إىل الدولة الطرف أن تدرج     تطلب اللجنة  ،١٢ من املادة    ٢لفقرة  ل وفقاً  - ٤٣

والذي حيني موعـد    تقريرها املوحد الذي جيمع التقريرين الثالث والرابع،        أحكام الربوتوكول االختياري يف     
   .٢٠١٢يوليه / متوز٧ يف تقدميه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل

_ _ _ _ _ 


