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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسابعةالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ -مايو / أيار٣٠

  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    

 واحملدثة ذات الصلة بالنظر يف التقرير      قائمة القضايا املتعلقة باملعلومات اإلضافية    
  )CRC/C/BHR/2-3(اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث للبحرين 

 ٣٠ُيطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات خطية إضافية وحمدثـة، ال تتجـاوز                 
  . إن أمكن٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩صفحة، قبل 

مع الدولة الطرف مجيع جوانـب حقوق الطفل       جيوز للجنة أن تتناول خالل احلوار         
  .الواردة يف االتفاقية

  اجلزء األول    
يرجى تقدمي معلومات عن الوضع الراهن ملشروع قانون الطفل ومـشروع قـانون               -١

  .حقوق الطفل وثقافته
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لـضمان توافـق                 -٢

مع االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بإدراج حكم صريح يف التـشريعات            التشريعات الوطنية   
احمللية حيظر العقوبة البدنية يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك يف املرتل، ووضع حد أدىن لـسن                 

  .زواج الفتيان والفتيات، ووضع حد أدىن لسن العمل
علق بنقـل اجلنـسية     يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتعديل التشريع املت          -٣

  .البحرينية إىل األطفال املولودين ألب أجنيب وأم حبرينية
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  .يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف اعتماد االستراتيجية الوطنية للطفولة  -٤
) DevInfo(يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف إنشاء آليـة مركزيـة                -٥

  . املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف خمتلف أراضي الدولة الطرفمسؤولة عن مجع البيانات
يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن حالة اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان، املشار إليها يف               -٦

 من تقرير الدولة الطرف، وعن تكوينها واملوارد البشرية واملالية املخصصة هلـا،             ٥٤الفقرة  
تتناول حقوق الطفل وما إذا كانت هلا صـالحية         وبيان ما إذا كانت تتضمن وحدة خاصة        

  .تلقى الشكاوى
يرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد مقاربة منهجية للتعاون مـع                -٧

اجملتمع املدين وإشراكه، ال سيما مجعيات الطفولة واملنظمات غري احلكومية املعنيـة حبقـوق              
  .ا يف ذلك صياغة السياسات ورصد الربامج وتقييمهااإلنسان، يف مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مب

  اجلزء الثاين    
 صفحات  ٣(تدعو اللجنة الدولة الطرف يف هذا الفرع إىل تقدمي حتديث موجز              

  :للمعلومات الواردة يف تقريرها بشأن املواضيع التالية) كحد أقصى
  مشاريع القوانني أو القوانني اجلديدة ولوائحها؛  )أ(  
  أو اإلصالحات املؤسسية؛) ووالياهتا(ات اجلديدة املؤسس  )ب(  
السياسات والربامج وخطط العمل املـستحدثة يف اآلونـة األخـرية             )ج(  

  ونطاقها ومتويلها؛
  .صكوك حقوق اإلنسان اليت متت املصادقة عليها مؤخراً  )د(  

  اجلزء الثالث    

  البيانات واإلحصاءات واملعلومات األخرى املتاحة    
يرجى تقدمي بيانات حمدثة تغطي الفترة املشمولة بالتقرير عن خمصـصات امليزانيـة               -١

ويرجى . املرصودة لقضايا الطفل على صعيد التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية واحلماية         
  .شرح تأثري األزمة املالية على املوارد املخصصة لقضايا الطفل
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يف فئات تشمل   (رة املشمولة بالتقرير مصنفة     يرجى تقدمي بيانات إحصائية تغطي الفت       -٢
)  االقتـصادي  -اجلنس والعمر واألصل اإلثين واملناطق احلضرية والريفية واملركز االجتماعي          

  ):بالنسبة املئوية للفئة العمرية املعنية(عن املواضيع التالية 
  النسبة املئوية لألطفال امللتحقني بالتعليم قبل املدرسي؛  )أ(  
  ة املئوية لألطفال الذين أكملوا املرحلتني االبتدائية والثانوية؛النسب  )ب(  
  النسبة املئوية لألطفال املسجلني يف برامج تعليمية وتدريبية غري رمسية؛  )ج(  
  .نسبة املعلمني للتالميذ وعدد التالميذ يف كل صف  )د(  

شمل اجلـنس   يف فئات ت  (يرجى تقدمي بيانات تغطي الفترة املشمولة بالتقرير مصنفة           -٣
عن عدد  )  االقتصادي -والعمر واألصل اإلثين واملناطق احلضرية والريفية واملركز االجتماعي         

 عاماً يف القطاعني الرمسـي وغري الرمسـي        ١٨ تقل أعمارهم عن     ناألشخاص العاملني الذي  
  على السواء؛

ـ               -٤ شمولة فيما يتعلق باالعتداء على األطفال، يرجى تقدمي بيانات تغطـي الفتـرة امل
يف فئات تشمل اجلنس والعمر واألصل اإلثين واملناطق احلـضرية والريفيـة            (بالتقرير مصنفة   

عن حاالت االعتداء على األطفال املبلغ عنها، مبا فيها حاالت          ) ونوع االنتهاكات املبلغ عنها   
االعتداء اجلنسي، وعدد احلاالت اليت أفضت إىل إصدار قرار من احملكمة أو غري ذلك مـن                

جراءات املتابعة ونسبتها املئوية من جمموع احلاالت، وعدد ونسبة الضحايا الـذين تلقـوا              إ
  .إرشاداً نفسياً ومساعدة للتعايف من هذه التجربة

 تتكفل هبم مؤسسات رعاية الطفولـة، وبـاألخص        نيرجى بيان عدد األطفال الذي      -٥
ة األيتام، ودار رعاية الفتيـان،      مركز البحرين حلماية الطفل، واملؤسسة اخلريية امللكية لرعاي       

  .وتقدمي معلومات عن حالة إعادة تأهيلهم وإدماجهم
يرجى تقدمي البيانات احملدثة املتاحة عن عدد األطفال املودعني يف مراكز األحـداث               -٦

  .واألطفال احملتجزين وعدد األحكام الصادرة حبقهم
الت ذات التأثري على األطفـال      ميكن أن تتناول الدولة الطرف اجملا     إضافة إىل ذلك،      -٧

  . فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيةترى هلا أمهيةاليت 

        
  


