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           حقوق الطفل  ة  ن جل
                        الدورة الثالثة واألربعون

     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩-  ١١

 تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

 يف التقرير الدوري الثاينقائمة بالقضايا اليت سيجري تناوهلا بصدد النظر 
ُ     لع مان   (CRC/C/149/Add.1) 

 اجلزء األول

َ                يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومستكَملة، إن أمكن،                        ً                                                   
  :         ، عما يلي    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٥    قبل 

  بيانات وإحصاءات، يف حالة توفرها-ألف 

                                                               حبسب اجلنس والفئات العمرية والفئات العرقية واملناطق احلضرية           (                            َّ       يرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنَّفة     - ١
                                                                  ، بشأن عدد ونسبة األطفال دون الثامنة عشرة من العمر الذين               ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣           تغطي عام     )           والريفـية 

  .             يعيشون يف عمان

      ٢٠٠٦ و      ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                  َّ                               من االتفاقية، يرجى تقدمي بيانات مصنَّفة إضافية تغطي عام            ٤               يف ضوء املادة     - ٢
        املرصودة   )                                                                 باألرقام املطلقة وبالنسب املئوية للميزانيات الوطنية واإلقليمية       (                                     بشـأن اعتمادات وتوجهات امليزانية      

  :                                       ً                                              لتنفيذ االتفاقية، مع تقييم األولويات أيضاً فيما يتعلق بنفقات امليزانية على اجملاالت التالية

  ؛ )                             ل االبتدائي واالبتدائي والثانوي                                    خمتلف أنواع التعليم، أي التعليم ما قب (        التعليم   ) أ ( 

                                                                         خمتلف أنواع اخلدمات الصحية أي الرعاية الصحية األولية، وبرامج التطعيم،        (                   الـرعاية الصحية      ) ب ( 
  ؛ )                                                                                    والرعاية الصحية للمراهقني وسائر خدمات الرعاية الصحية لألطفال، مبا يف ذلك الضمان االجتماعي

      عوقني؛                َّ               برامج وخدمات تقدَّم إىل األطفال امل  ) ج ( 
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                برامج دعم األسر؛  ) د ( 

                                                                                    محاية األطفال الذين هم يف حاجة إىل رعاية بديلة، مبا فيها الكفالة وإىل دعم مؤسسات الرعاية؛    ) ه ( 

                                                                               بـرامج وأنشـطة ملنع اإلساءة إىل األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال وعمل األطفال ومحاية      ) و ( 
             هؤالء من ذلك؛

               عمال املهاجرين؛                     برامج وخدمات ألطفال ال  ) ز ( 

  .                                                            قضاء األحداث وإعادة تأهيل اجملرمني األحداث وإعادة إدماجهم يف اجملتمع  ) ح ( 

  .         ً              َّ                                                          يرجى أيضاً اإلشارة إىل مقدَّرات نفقات القطاع اخلاص وال سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم 

              َّ    قدمي بيانات مصنَّفة                                                                                  فـيما يـتعلق باألطفـال احملرومني من بيئة أسرية واملفصولني عن والديهم، يرجى ت            - ٣
             تغطي األعوام    )                                                                                              حبسـب اجلـنس والفئات العمرية والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، واملناطق احلضرية والريفية              (

  :               ، عن عدد األطفال    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣

                    املفصولني عن والديهم؛  ) أ ( 

                 املودعني يف مؤسسات؛  ) ب ( 

  .           ً               املودعني وفقاً لنظام الكفالة  ) ج ( 

                                                                              األطفال املعوقني دون سن الثامنة عشرة، وتصنيفهم حبسب نوع اجلنس والفئات                               يـرجى حتديـد عدد     - ٤
       على      ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣                                                                                    العمرية، والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، واملناطق احلضرية والريفية، يف األعوام            

  :           النحو التايل

                       الذين يعيشون مع أسرهم؛  ) أ ( 

                            املودعون لدى مؤسسات الرعاية؛  ) ب ( 

        ً                ون وفقاً لنظام الكفالة؛     املودع  ) ج ( 

                           امللتحقون باملدارس النظامية؛  ) د ( 

                        امللتحقون باملدارس اخلاصة؛    ) ه ( 

  .                غري امللتحقني مبدارس  ) و ( 
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                                                                حسب اجلنس والفئات العمرية، والفئات العرقية، إن أمكن ذلك،          (                                    يرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنفة       - ٥
  :             خبصوص ما يلي    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤ و      ٢٠٠٣            تشمل األعوام   )                        واملناطق احلضرية والريفية

                           معدالت وفيات الرضع واألطفال؛  ) أ (

               معدالت التطعيم؛  ) ب (

                   معدالت سوء التغذية؛  ) ج (

                أو املتأثرون به؛ / و      اإليدز  /     كتسبة                            ن بفريوس نقص املناعة البشري امل و            األطفال املصاب  ) د (

          ومشاكل         ً  ة جنسياً                                                                       صـحة املراهقني، مبا يف ذلك حاالت احلمل يف سن مبكرة واألمراض املنقول                ) ه (
                         ، تعاطي التدخني وإدمان     )                             املتعلقة باألكل وحاالت الكآبة                                كمعدالت االنتحار واالضطرابات     (                    الصـحة العقلـية     

                            املشروبات الكحولية واملخدرات؛

  .                   رعاية الصحية لألطفال ل ا                                                      عدد العاملني يف ميدان الصحة الذين يعملون على تقدمي خدمات   ) و (

                                 حسب اجلنس والفئات العمرية والفئات  (                           َّ    ألطفال، يرجى تقدمي بيانات مصنَّفة                              فـيما يتعلق باإلساءة إىل ا      - ٦
  :          بشأن اآليت    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣         تغطي عام   )                                          َّ       العرقية، إن أمكن ذلك، ونوع االنتهاكات املبلَّغ عنها

                                           ً  عدد حاالت اإلساءة إىل األطفال املبلغ عنها سنوياً؛  ) أ ( 

                                                         رار عن احملكمة بشأهنا أو إىل أنواع أخرى من املتابعة،                                                  عدد البالغات اليت أدت إما إىل صدور ق         ) ب ( 
                           والنسب املئوية هلذه البالغات؛

  .                                                                             عدد ونسبة األطفال الضحايا الذين يتلقون خدمات املشورة واملساعدة أثناء فترة التعايف  ) ج ( 

          ً        يرجى أيضاً بيان  .                                          وإيراد عدد األطفال الذين يعيشون حتت خط الفقر  "      الفقر "        اليت حتدد          املعايري     بيان     يرجى  - ٧
  .           ُ                  الدعم الذي ُيقدم ألولئك األطفال

                            حسب اجلنس والفئات العمرية     (                                                                          فـيما يـتعلق بـاحلق يف التعليم، يرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنفة               - ٨
      ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٣            تشمل األعوام   )                                                                            والفئات العرقية، إن أمكن ذلك، واملناطق احلضرية والريفية واألطفال املهاجرين     

  :                                          املئوية للفئة العمرية ذات الصلة خبصوص ما يلي          ، بالنسبة     ٢٠٠٥ و

  ؛ )                دون الثامنة عشرة (                                 معدالت من يعرفون القراءة والكتابة   ) أ (

  ؛            ية والثانوية ئ                                                  معدل التسجيل يف املدارس قبل االبتدائية واملدارس االبتدا  ) ب (

                                                             النسبة املئوية لألطفال الذين يكملون التعليم االبتدائي والثانوي؛  ) ج (
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                                          نقطعني عن الدراسة والراسبني ونسبتهم املئوية؛      عدد امل  ) د (

  .                                                  نسبة عدد املعلمني إىل عدد األطفال وعدد األطفال يف كل فصل    ) ه (

       ٢٠٠٣              تشمل األعوام     )                               حسب اجلنس والعمر ونوع اجلرمية     (                                          يـرجى تقـدمي بـيانات إحصائية مصنفة          - ٩
  :             وباخلصوص عدد    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤ و

                                            تهمني بارتكاب جرمية مت تبليغ الشرطة عن وقوعها؛                             األشخاص دون سن الثامنة عشرة امل  ) أ (

                                                                                           األشـخاص دون سـن الثامنة عشرة املدانني بارتكاب جرمية ومن حكم عليهم بعقوبة وأنواع                 ) ب (
                                                                            العقوبات أو اجلزاءات الصادرة يف حقهم خبصوص اجلرمية مبا يف ذلك مدة حرماهنم من احلرية؛

ِ       شرة املخالفني للقانون وِسعتها؛                                    مرافق احتجاز األشخاص دون سن الثامنة ع  ) ج (                       

                                                                                         األشخاص دون سن الثامنة عشرة احملتجزين يف تلك املرافق واألشخاص دون سن الثامنة عشرة                ) د (
                             احملتجزين يف مرافق معدة للكبار؛

                                                                        األشخاص دون سن الثامنة عشرة احملتجزين يف انتظار حماكمتهم ومعدل مدة احتجازهم؛    ) ه (

                                                                        خاص دون سن الثامنة عشرة وإساءة معاملتهم املبلغ عن حدوثها أثناء                                 حاالت االعتداء على أش     ) و (
                   توقيفهم واحتجازهم؛

                                              الذين حوكموا وصدرت يف حقهم عقوبات كأشخاص                                             األشـخاص دون السـن الثامنة عشرة          ) ز (
  .    كبار

     مرية                        حسب اجلنس والفئات الع    (                                                                         فيما يتعلق بتدابري احلماية اخلاصة، يرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنفة            -  ١٠
           عن عدد       ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣              تشمل األعوام     )                                                              والفـئة العرقية، إن أمكن ذلك، واملناطق احلضرية والريفية        

  :      األطفال

                                                                                              الذيـن وقعـوا يف ورطة االستغالل اجلنسي مبا يف ذلك الدعارة واملواد اإلباحية واالجتار وعدد                  ) أ (
     عدة؛                                                     األطفال الذين تتاح هلم فرصة التعايف وغري ذلك من أوجه املسا

                                                                     طة اإلدمان على املخدرات وعدد األطفال الذين حصلوا على عالج وعلى             ور                 ذيـن وقعوا يف       ال  ) ب (
                       املساعدة من أجل التعايف؛

                                 الذين وقعوا يف ورطة عمالة األطفال؛  ) ج (

  .                                                    األطفال غري املصحوبني الباحثني عن اللجوء والالجئني واملهجرين  ) د (
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 تدابري التنفيذ العامة -باء 

                                                                                              للجنة أن تتوصل مبعلومات حمددة عن األنشطة اليت يراد بواسطتها تنفيذ التوصيات الواردة يف                       سيسـر ا   - ١
ــنة    ــابقة للج ــية الس ــات اخلتام ــان     ) CRC/C/15/Add.161 (                                        املالحظ ــتقرير األويل لُعم ــأن ال ُ             بش                     

) CRC/C/78/Add.1 (             ني                                                                                   اليت مل يتم بعد تنفيذها بالكامل وخاصة منها تلك املتعلقة بالتحفظات والقوان   )  الفقرات        
                         والعنف ضد األطفال واإلساءة   )   ٣٤-  ٣٣         الفقرتان  (                 واحلق يف اجلنسية      )   ٢٨-  ٢٤         الفقرات   (               وعدم التمييز     )   ١١- ٨

         الفقرتان  (                            وإدارة شؤون قضاء األحداث       )   ٤٢-  ٤١          الفقرتان   (                 واألطفال املعوقني     )   ٣٦-  ٣٥          الفقرتان   (            إىل األطفال   
  .                                  كيف تنوي الدولة الطرف التغلب عليها                                       ويرجى شرح العوائق اليت حتول دون التنفيذ و   ).   ٥٤-  ٥٣

ُ        ، إن ُوجدت،                       يـرجى تقدمي معلومات    - ٢                                                                القضايا اليت متت فيها اإلشارة مباشرة إىل االتفاقية يف احملاكم                 عن        
  .                                                 احمللية وإن صح ذلك، يرجى إدراج أمثلة عن تلك القضايا

                               اإلحصائيات فيما يتعلق بتنفيذ                                                                             يرجى وصف التدابري املتخذة بغية توطيد آليات وإجراءات مجع البيانات و           - ٣
  .                  مجيع أحكام االتفاقية

                                                                                         املعلومات اليت لدى الدولة الطرف بشأن إنشاء آلية دائمة ومستقلة، مثل مؤسسة وطنية                           يـرجى تقدمي     - ٤
  .                                                                                             خمتصة يف حقوق اإلنسان أو أمني للمظامل، توكل إليها مهمة رصد وتقييم التقدم الذي حيرز يف تنفيذ االتفاقية

  .                                                                       قدمي معلومات مستوفاة بشأن أنشطة اللجنة الوطنية ملتابعة اتفاقية حقوق الطفل      يرجى ت - ٥

                                                                                                     يـرجى تقدمي معلومات مستوفاة عن مدى تطوير خطة وطنية جديدة للعمل من أجل األطفال وعما إذا                  - ٦
            قة اخلتامية                                                                                                     كانـت اخلطة تشمل مجيع اجملاالت اليت تتطرق إليها االتفاقية وتأخذ يف احلسبان أهداف ومرامي الوثي               

  .    ٢٠٠٢                                                                      الصادرة عن دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل، املعقودة يف عام   "                 عامل جدير باألطفال "        املعنونة 

       وعن      ٢٠١٠    و     ٢٠٠٦                                                 اخلطة اإلمنائية اخلماسية السابعة للفترة ما بني                                         يـرجى تقدمي معلومات عن حمتوى        - ٧
  .                                        لتدابري املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل                                     تنفيذ التدابري املتعلقة هبا وخاصة منها ا

                                                                  اسات والربامج املعتمدة واملنفذة بغية تعزيز احترام آراء الطفل                                                 يرجى تقدمي معلومات مستوفاة بشأن السي      - ٨
  .                                      وحقوقه يف املشاركة ويف احلصول على املعلومات

ِ       المتهان ركوب اِجلمال ا                                        يرجى تقدمي معلومات عن حظر استخدام األطفال  - ٩           والفرقة     ٢٠٠٥            ملعتمد يف عام              
  .                                                                                                  العاملة ملتابعة وضع األطفال أثناء سباقات اجلمال والتدابري املتخذة حىت اآلن لتنفيذ احلظر وما حققته من نتائج

  .            تنظيم القضاء                                                            يرجى تقدمي معلومات عن وضع مشروع قانون األحداث وعن مشروع قانون  -  ١٠

                                                       املبذولة من أجل نشر االتفاقية وتقرير الدولة الطرف                                                       يـرجى تقـدمي معلومـات مستوفاة عن اجلهود           -  ١١
   ).CRC/C/15/Add.161 (                                           واملالحظات اخلتامية السابقة الصادرة عن اللجنة 
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                                                                                   ِّ                 يرجى تقدمي معلومات مستوفاة عن اجلهود املبذولة من أجل إتاحة التدريب لألطفال واآلباء واملدرِّسني               -  ١٢
                                                                  العاملني مع الطفل ومن أجله وتوعيتهم باالتفاقية وحبقوق اإلنسان                                                   والعـاملني االجتماعيني وغريهم من املهنيني       

  .     ً عموماً

                                                                                                   يـرجى تقـدمي معلومات مستوفاة عن تعاون الدولة الطرف مع اجملتمعني الوطين والدويل، مبا يف ذلك                  -  ١٣
  .                                                          املنظمات غري احلكومية، يف إطار اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية

                                                                                      تؤثر يف الطفل فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية واليت متنحها الدولة الطرف األولوية                                       يـرجى بيان القضايا اليت     -  ١٤
  .              ً     ً  وتتطلب اهتماماً عاجالً

 اجلزء الثاين

                                                                                       يرجى تزويد اللجنة بنسخ من نص اتفاقية حقوق الطفل جبميع اللغات الرمسية للدولة الطرف وبغريها  
  .                                          إن أمكن تقدمي نسخ إلكترونية من هذه النصوص     ويرجى  .                                         من اللغات أو اللهجات احمللية مىت كانت متاحة

 اجلزء الثالث

         املعلومات   )                 صفحات كحد أقصى ٣ (                                                     يرجى من الدول األطراف يف إطار هذا الفرع أن تستويف بإجياز  
  :                            املقدمة يف تقريرها بصدد ما يلي

                                            مشاريع القوانني اجلديدة أو التشريعات الصادرة؛ - 

                املؤسسات اجلديدة؛ - 

     ُ  َّ        ً    ت املُنفَّذة حديثاً؛       السياسا - 

  .                  ُ  َّ        ً           الربامج واملشاريع املُنفَّذة حديثاً ونطاقها - 

 اجلزء الرابع

  )                                            ال يوجد ضمنها قضايا سبق أن تناوهلا اجلزء األول  (                                                        القائمة التالية هي قائمة أولية بالقضايا الرئيسية         
     وهذه   .                 تاج إىل ردود خطية       وهي ال حت  .                                                              اليت تعتزم اللجنة تناوهلا خالل احلوار الذي ستجريه مع الدولة الطرف

  .                                                        القائمة ليست جامعة إذ ميكن أن تثار قضايا أخرى أثناء احلوار

                                             تطبيق القوانني الوطنية فيما يتعلق حبقوق الطفل؛ - ١

                                                                                         التميـيز ضد األطفال املستضعفني كالفتيات واألطفال املعوقني واألطفال املولودين خارج بيت             - ٢
                                        املناطق الريفية واألطفال املخالفني للقانون؛                               الزوجية واألطفال الذين يعيشون يف 

                        احلق يف احلصول على اجلنسية؛ - ٣
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                                         داخل األسرة أو يف املدارس وغريها من املؤسسات؛               العقاب اجلسدي   يه                    العنف ضد األطفال مبا ف - ٤

                                                                            املعوقني فيما يتعلق حبصوهلم على اخلدمات االجتماعية والصحية واملساواة يف                        وضـع األطفال   - ٥
                                                                       املتاحة يف التعليم والتعايف والتسلية، ومواقف عامة الناس من األطفال املعوقني؛      الفرص 

                                                                الوضع الصحي لألطفال وحصوهلم على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافية؛ - ٦

                                                                           املشاكل الصحية للمراهقني ومشاكل الصحة اإلجنابية وخدمات الرعاية الصحية العقلية؛ - ٧

    ها؛ ت              لنتائج اليت حقق                     تدابري احلد من الفقر وا - ٨

                                                                                                       الـنظام التعلـيمي، مبا فيه الرعاية والتعليم يف الطفولة املبكرة، والتسجيل يف التعليم االبتدائي                - ٩
                                                                                                  والثانوي وتعليم القراءة والكتابة ومعدالت الرسوب وخدمات التعليم غري الرمسي والتدريب والتربية الدينية؛

                       أطفال العمال املهاجرين؛ -  ١٠

                                                  ل اجلنسي، مبا يف ذلك الدعارة واالجتار يف األطفال وبيعهم؛      االستغال -  ١١

             قضاء األحداث؛ -  ١٢

  .                                            ن إىل أقليات عرقية أو وطنية أو دينية أو لغوية و            األطفال املنتم -  ١٣

----- 


