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  جلنة حقوق الطفل
  خلمسون واالسابعةالدورة 

  ٢٠١١يونيه /نا حزير١٧ -مايو / أيار٣٠

 ٤٤املـادة    ة من الدول األطراف مبوجب    ـر املقدم ـالنظر يف التقاري      
  فاقيةمن االت

  البحرين : للجنة حقوق الطفلاملالحظات اخلتامية    

 اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث            البحرين تقريرنظرت اللجنة يف      -١
)CRC/C/BHR/2-3 (   ١٦١٩ و ١٦١٨يف جلستيها)   انظرCRC/C/SR.1618 املعقودتني ) 1619 و

 ٢٠١١ يونيـه / حزيران١٧ة يف  املعقود١٦٣٩، واعتمدت يف جلستها ٢٠١١يونيه / حزيران١يف  
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  - أوالً  
التقرير الذي جيمع التقريرين الدوريني الثاين والثالث للدولـة          ترحب اللجنة بتقدمي    -٢

 للردود اخلطيـة  كما تعرب اللجنة عن تقديرها      . الطرف، وإن كانت تأسف لتقدميه متأخراً     
 وللحوار البناء الذي أجرته مـع الوفـد       ) CRC/C/BHR/Q/2-3( على قائمة مسائلها     ةاملفصل

 الطفـل يف    حلالـة  فهم أفضل    أسهم يف التوصل إىل    املمثل لعدة قطاعات، ما      الرفيع املستوى 
  .الدولة الطرف

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  - ثانياً  
  :يلي من تدابري تشريعية ومؤسسية وسياساتية وغريهاتالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ما   -٣
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 بشأن مكافحة االجتار باألشـخاص وإنـشاء        ٢٠٠٨ لعام   ١القانون رقم     )أ(  
  اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص؛

 لتيسري اإلجـراءات    ٢٠٠٥ لعام   ٤٠التعديالت املدخلة على القانون رقم        )ب(  
  حلاالت املتعلقة بنفقة األطفال وحضانتهم؛أمام حماكم الشريعة، وال سيما يف ا

 بشأن الضمان االجتماعي وتوفري املتطلبـات       ٢٠٠٦ لعام   ١٨القانون رقم     )ج(  
  األساسية حلياة كرمية للمواطنني البحرينيني وأسرهم؛ 

 خبصوص منح اجلنسية ٢٠٠٦املرسوم امللكي الصادر عن امللك محد يف عام    )د(  
  . طفالً ألمهات حبرينيات وأبوة أجانب٣٧٢البحرينية ملا ال يقل عن 

وتشري اللجنة بعني التقدير كذلك إىل التصديق على الصكوك التالية أو االنـضمام               -٤
  :إليها

 ٢٧(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             )أ(  
  ؛)٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

  ؛)٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠(سية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا  )ب(  
  ؛)٢٠٠٢يونيه / حزيران١٨(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   )ج(  
بشأن بيع األطفـال وبغـاء      الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )د(  

  ؛)٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١( يف املواد اإلباحية األطفال واستغالل األطفال
ل االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشـراك األطفـال يف           الربوتوكو  )ه(  

  ؛)٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١(الرتاعات املسلحة 
   / حزيـران  ٧(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة            )و(  

  ؛)٢٠٠٤يونيه 
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه            )ز(  

   / حزيران ٧( املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية            عليه قبةواملعا
  ؛)٢٠٠٤يونيه 

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل         بروتوكول    )ح(  
  ).٢٠٠٤يونيه / حزيران٧ ( التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  العوامل والصعوبات اليت تعرقل تنفيذ االتفاقية  - ثالثاً  
، تود اللجنـة أن     ٢٠١١يف أعقاب األحداث األخرية اليت شهدهتا البحرين يف عام            -٥

تذكّر الدولة الطرف بالطابع املتصل لاللتزامات الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان، وبانطباق            
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وتعرب اللجنة عـن  .  األطفال ويف مجيع األوقاتاحلقوق اليت تنص عليها االتفاقية على مجيع   
قلقها لعدم حصول األطفال على محاية كافية أثناء األحداث األخرية، وتطلـب إىل الدولـة              
الطرف أن تعزز نظامها القانوين واملؤسسي حلماية وتعزيز حقوق الطفل، وال سيما يف سياق              

رف استعدادها الستقبال بعثة تقييم من      وتالحظ اللجنة إبداء الدولة الط    . اإلجراءات القانونية 
  .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -رابعاً   

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة ( تدابري التنفيذ العامة  -ألف   

  التوصيات السابقة للجنة    

 اإلجيابية اليت بذلتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ املالحظات          تالحظ اللجنة اجلهود    -٦
 ٢٠٠٢على تقريرها األويل الـذي قدمتـه يف عـام           ) CRC/C/15/Add.175(اخلتامية للجنة   

)CRC/C/11/Add.24 .(             بيد أن اللجنة تأسف ألن بعض التوصيات مل ُتنفذ بشكل كـاٍف أو
 .ا السابقةُنفذت جزئياً فقط، وتؤكد يف هذا الصدد توصياهت

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة كافة لتنفيـذ التوصـيات               -٧
الواردة يف املالحظات اخلتامية على تقريرها األويل، سواء اليت مل ُتنفذ منها أو اليت ُنفذت               
جزئياً فقط، مبا فيها التوصيات املتعلقة على وجه اخلـصوص، بالتـشريعات، وتنـسيق              

املتعلقة بالطفل بني الوزارات املعنية واملنظمات غري احلكومية واجملتمـع املـدين،      األنشطة  
. وإدارة قضاء األحداث، والتحقيق يف ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة، ومنع التمييـز           

) ٢٠٠٤(٥السياق، إىل تعليقها العام رقـم       وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، يف هذا        
  . لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلبشأن التدابري العامة

  التشريعات    

تالحظ اللجنة اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدولة الطـرف إلصـالح التـشريعات               -٨
     ٢٠٠٢غري أهنا تشعل بالقلق إزاء التأخر الشديد منـذ عـام            . الوطنية املتعلقة حبقوق الطفل   

قوانني هامة أخـرى كقـانون    عن مشاريع يف اعتماد مشروع قانون الطفل البحريين، فضالً 
يقلقهـا أن هـذه العمليـة       و. األسرة وقانون املنظمات األهلية وقانون األحوال الشخصية      

وعالوة . مل تكفل بعد امتثال التشريعات الوطنية ألحكام االتفاقية على أكمل وجه           املتواصلة
ية وألن أحكـام    على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التفسريات الضيقة لبعض القوانني احملل          

االتفاقية ال جيري التذرع هبا أو اإلشارة إليها مباشرة يف احملاكم، األمر الذي يعرقل التمتـع                
   .ببعض حقوق اإلنسان اليت تكرسها االتفاقية
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة مـشاريع قـانون                -٩
ات األهلية وقانون األحـوال الشخـصية،       الطفل البحريين وقانون األسرة وقانون املنظم     

إجراء استعراض شامل لقوانينها احمللية لضمان تطابقها، وتطابق        وتؤكد توصياهتا السابقة ب   
 وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف        .تفسرياهتا، مع االتفاقية على أكمل وجه     

  .تقيد مجيع أجهزة الدولة بأحكام االتفاقية يف مجيع األحوال

  لتنسيقا    
يف حني حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز اللجنة الوطنيـة                -١٠

للطفولة والدور اهلام الذي تقوم به وزارة التنمية االجتماعية يف تنفيذ االتفاقية، فإهنا تـشعر               
وق اإلنسان  اللجنة الوطنية للطفولة وجلنة حق    بالقلق إزاء التداخل الكبري بني واليات كل من         

 وقد أّدى ذلك إىل .التابعة للمجلس االستشاري، ووحدة محاية الطفولة التابعة لوزارة الصحة        
  .ضعف التنفيذ واحلد من كفاءة اهلياكل الوطنية املنشأة للطفل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنشاء كيان تنسيقي واحد مكلف بوالية واضـحة               -١١
وجلنـة  ت الوطنية املعنية، من قبيل اللجنة الوطنية للطفولة         وُمحكمة لتنسيق أنشطة الوكاال   

،  ووحدة محاية الطفولة التابعة لوزارة الصحة      إلنسان التابعة للمجلس االستشاري   حقوق ا 
وتوصي اللجنة بتزويد هـذا الكيـان بإطـار قـانوين مالئـم             . واإلشراف على أنشطتها  

كما تشجع  .  االضطالع هبذه املهمة   وصالحيات واسعة يف اختاذ القرار، من أجل متكينه من        
الدولة الطرف على ضمان اعتماد هنج أكثر تنسيقاً يف ختصيص املوارد البـشرية والفنيـة               
واملالية الالزمة ملؤسسات التنسيق ذات الصلة، وعلى وضع استراتيجيات إلدماج اجلمعيات       

وتوصـي اللجنـة    . يةواملنظمات غري احلكومية املعنية بالطفل على حنو يدعم تنفيذ االتفاق         
بإنشاء آليات لتقييم تنفيذ االتفاقية بشكل دوري، على أن تتضمن مـشاركة األطفـال،              

  .حسب االقتضاء

  خطة العمل الوطنية    

، اليت وضـعتها    )٢٠٠٩-٢٠٠٥(حتيط اللجنة علماً باالستراتيجية الوطنية للشباب         -١٢
بيد أن اللجنـة    . مم املتحدة اإلمنائي  املؤسسة العامة للشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج األ       

، وإزاء نقص املعلومـات     ٢٠٠٩تظل قلقة إزاء إمكانية متديد هذه االستراتيجية ملا بعد عام           
  .املتعلقة بتنفيذها وتقييمها

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة كافة العتماد خطة عمل              -١٣
عـامل  "بار الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة   وطنية شاملة للطفولة تأخذ يف االعت     

كمـا حتـث    . ٢٠٠٧واستعراض منتصف املدة الذي أجري هلا يف عام         " صاحل لألطفال 
اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام خطة عملها الوطنية مجيع أحكـام االتفاقيـة               

  .م نتائجهاوبروتوكوليها االختياريني، وأن ُترصد اخلطة بانتظام وُتقّي
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  الرصد املستقل    

غري أهنا تشعر بالقلق لعـدم      . تالحظ اللجنة إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان        -١٤
كما تالحظ اللجنة بقلق أن املؤسسة ليست معتمدة لدى جلنـة           . تطابقها مع مبادئ باريس   

لة لدى هذه التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وليست مسج
  .اللجنة بغرض استعراضها

حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل مبـادئ               -١٥
 بشأن  ٢ومتتثل التعليق العام للجنة رقم      ) ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (باريس امتثاالً كامالً    

وتوصـي  . قوق الطفل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وال سيما بشأن التخصص يف ح         
اللجنة الدولة الطرف بالسعي إىل احلصول على اعتماد سريع هلذه املؤسسة لدى جلنة التنسيق              

كما توصي الدولة الطرف بإمداد مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان باملوارد البشرية           . الدولية
الشكاوى املقدمة  وينبغي أن تستند هذه املؤسسة إىل إطار عمل يسمح بتلقي           . واملالية الالزمة 

من األطفال، أو بالنيابة عنهم، واملتعلقة بانتهاكات احلقوق اليت تكفلـها هلـم االتفاقيـة،               
  .والتحقيق يف هذه الشكاوى

  ختصيص املوارد    

تأسف اللجنة ألن عملية وضع امليزانية لدى الدولة الطرف ال تتيح حتديد مـستوى                -١٦
واضحاً، مما حيول دون احلصول على معلومـات        وهيكل املوارد املخصصة لألطفال حتديداً      
  .بشأن النفقات املتعلقة بالطفل وتقييم آثارها

توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع يف عملية وضع ميزانيـة للطفـل تـسمح        -١٧
وينبغي إجراء  . بتخصيص موارد استراتيجية إلعمال حقوق الطفل، وبرصد نتائجها وآثارها        

نية املخصصة حلقوق الطفل بصورة منتظمة لتقييم إىل أي مدى تدعم           تقييم آلثار موارد امليزا   
وينبغـي أن تراعـي     . هذه املوارد تنفيذ السياسات واالستراتيجيات والربامج ذات الصلة       

التوصيات اليت أصدرهتا اللجنة يف أعقاب يـوم املناقـشة          الدولة الطرف، يف مسعاها هذا،      
 -املوارد املخصصة حلقوق الطفـل      "ضوع   بشأن مو  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١العامة يف   

  . ، وأن تنظر يف التماس املساعدة التقنية من جهات تشمل اليونيسيف"مسؤولية الدول

  البياناتمجع     

تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر الشديد يف إنشاء آلية مركزية تكون مسؤولة عـن                -١٨
  .يذ االتفاقية يف الدولة الطرفمجع البيانات املتعلقة باخلدمات املقدمة لألطفال وتنف

) DevInfo(تشجع اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف إنشاء آلية مركزيـة              -١٩
وحتليل البيانات اليت يتم مجعها لتصبح أساساً لتقييم التقدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل،              

 تصنيف البيانات   وينبغي. وعلى زيادة دعم السياسات والربامج الرامية إىل تنفيذ االتفاقية        
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 - يف فئات تشمل العمر واجلنس واملوقع اجلغرايف واألصل اإلثين واخللفية االجتماعيـة           
  .االقتصادية لتيسري حتليل حالة مجيع األطفال

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمها الوفد بشأن مسامهة القطاع اخلاص يف الصندوق     -٢٠

كما تالحـظ اللجنـة     .  وزارة التنمية االجتماعية لدعم عمل املنظمات األهلية       الذي أنشأته 
ارتفاع مستوى االستثمار األجنيب يف الدولة الطرف وكذا أنـشطة الـشركات املتعـددة              

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد إطاراً         . اجلنسيات اليت يقع مقرها يف البحرين     
بان أثر هذه األنشطة على حقوق اإلنسان عمومـاً، وعلـى           لقطاع األعمال يأخذ يف احلس    
  .حقوق الطفل بشكل خاص

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار تنظيمي ألنـشطة الـشركات اخلاصـة               -٢١
البحرينية، مبا يف ذلك الشركات املتعددة اجلنسيات اليت يقع مقرها يف البحرين، يتعلق بتأثري         

بإتاحة مؤسسات وآليات وطنيـة مناسـبة للتـصدي         هذه األنشطة على حقوق الطفل، و     
     حلاالت عدم االمتثال، مبا يف ذلك عدم امتثال املؤسسات التجارية املتعـددة اجلنـسيات              

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق أحكام االتفاقية ذات الـصلة، يف هـذا          . يف البحرين 
بار الواجب ألفضل املمارسات    كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيالء االعت       . السياق

والدروس املستفادة من خمتلف أحناء العامل يف تطبيق صكوك، من قبيل إطار األمم املتحـدة               
     لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، على أعمال الشركات اخلاصـة والعامـة، ال سـيما              

  . فيما يتعلق حبقوق الطفل

  النشر والتوعية    
بيد أهنـا  . هود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر االتفاقية والترويج هلاحتيط اللجنة علماً باجل   -٢٢

  .تشعر بالقلق ألن األحكام الفعلية لالتفاقية ال تبدو معروفة على نطاق واسع بني مجيع السكان

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجياد طرق مبتكرة للترويج لالتفاقية على أوسع              -٢٣
ائل السمعية البصرية، كالكتب املصورة وامللصقات، وبالتركيز       نطاق ممكن، مبا يشمل الوس    

  .خاصةً على النطاق احمللي وبدعمٍ من وسائل اإلعالم اجلماهريية

  التدريب    
تبدي اللجنة قلقها إزاء نقص فرص التدريب للمهنيني العاملني مع األطفـال ومـن                -٢٤

  .صحة واألخصائيون االجتماعيونأجلهم، ومن بينهم الشرطة والقضاة واملدرسون وأخصائيو ال
أو توعية كافيـة ومنتظمـة      /توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري أنشطة تدريب و         -٢٥

للمهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، كالقضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القانون            
إدماج وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      . واملدرسني ومديري املدارس وأخصائيي الصحة    
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أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني إدماجاً كامالً يف املناهج الدراسية جلميع املراحل           
وتقترح أن تلتمس الدولة الطرف هلذا الغرض املساعدة التقنية من جهات تشمل            . التعليمية

  . اليونيسيف واليونسكو ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  اجملتمع املدينالتعاون مع     
      تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة، وال سـيما               -٢٦

بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء التأخر الشديد يف إصدار قانون . يف جمال تنمية الطفولة املبكرة
 يف عملية تنفيـذ     املنظمات األهلية، الذي من شأنه أن يتيح للمجتمع املدين دوراً أكثر نشاطاً           

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يواجهه        . االتفاقية وتقدمي مسامهاته وخربته يف هذا اجملال      
  .اجملتمع املدين من قيود وضغوط غري مربرة للتضييق على أنشطته

توصي اللجنة الدولة الطرف بتيسري دمج اجملتمع املدين يف اجلهود املشتركة الرامية              -٢٧
ولبلوغ هذا اهلدف، حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتمـاد قـانون            . االتفاقيةإىل تنفيذ   

  .املنظمات األهلية على حنو يتسق مع أحكام االتفاقية

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   - باء  
يساور اللجنة قلق شديد إزاء عدم املساواة يف احلد األدىن القانوين لسن الزواج بني                -٢٨

  عاما١٥ًبل وإمكانية تزويج الفتيات يف سن أدىن من     )  عاماً ١٥(والفتيات  )  عاماً ١٨(الفتيان  
  .مبوافقة القاضي

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال مجيع األحكـام الوطنيـة املتعلقـة                -٢٩
 من االتفاقية، وال سيما تعريف احلد األدىن لـسن          ١بتعريف الطفل امتثاالً كامالً مع املادة       

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج للتوعية مبسائل مثل الزواج املبكر،            . زواجال
 عاماً كأطفال هلم حقـوق      ١٨هبدف تعزيز النظرة إىل األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          

  .تكفلها االتفاقية

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد ( مبادئ عامة  - جيم  

  عدم التمييز    

نة قلق بالغ إزاء انتشار التمييز على نطاق واسع يف الدولة الطـرف إزاء              يساور اللج   -٣٠
الفتيات الصغريات واملعوقات وأولئك الاليت يعشن يف مناطق خمتلفة من البلد، على الرغم من              

  .اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض باملرأة البحرينية من أجل تعزيز ومحاية حقوق املرأة
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 الطرف باستعراض قوانينها الوطنية وتنفيذ بـرامج توعيـة     توصي اللجنة الدولة    -٣١
وتدريب للقضاء على التمييز حبكم الفعل والواقع إزاء الفتيات الـصغريات واملعوقـات             

  .وأولئك الاليت يعشن يف مناطق خمتلفة من البلد، وال سيما أشد املناطق فقراً

  مصاحل الطفل الفضلى    

فعال واملمارسات اليت متس األطفـال ال تعكـس         تشعر اللجنة بالقلق ألن بعض األ       -٣٢
مصاحل الطفل الفضلى على أكمل وجه، ومن أسباب ذلك ضعف التدريب املتاح لـصناع              

ويف ظل غياب قانون للطفل يعكس هذا املبـدأ  . القرار يف جمال تقييم مصلحة الطفل الفضلى  
  قابل بالنكران، ال سـيما     األساسي من مبادئ االتفاقية، ال يزال مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يُ          

  .يف ممارسة الزواج املبكر واحلضانة بعد طالق األبوين واألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان إدماج مبـدأ               -٣٣
ريعية مصاحل الطفل الفضلى كما ينبغي، وتطبيقه بشكل متسق يف مجيع اإلجراءات التـش            

واإلدارية والقضائية، فضالً عن مجيع السياسات والربامج واملـشاريع املتعلقـة بالطفـل        
كما ينبغي أن   . واملؤثرة عليه، ال سيما يف سياق مشروع قانون الطفل الذي ُينتظر إقراره           
وتوصي اللجنة  . تستند املربرات القانونية جلميع القرارات القضائية واإلدارية إىل هذا املبدأ         

  .لدولة الطرف باحلرص على توفري التدريب املالئم يف هذا السياق جلميع صناع القرارا

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    

تشيد اللجنة بالدولة الطرف على جناحها يف احلد من وفيات األطفـال والوفيـات                -٣٤
ثاراً مقلقة علـى  غري أهنا تشعر بقلق شديد إزاء االضطرابات السياسية اليت تركت آ  . النفاسية

  .أطفال مملكة البحرين وأدت إىل انتهاك حقوقهم األساسية يف البقاء والصحة واحلماية
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اإلجراءات التالية  -٣٥

اإلجيابية  املرتفعة مع مواصلة اإلجنازات احلفاظ على مستوياهتا اإلمنائية احلالية   )أ(  
   وبقائهم؛املتعلقة بنمو األطفال

بتعليم األطفـال   احلفاظ على املستويات احلالية من التمويل للربامج املتعلقة           )ب(  
  وصحتهم ومحايتهم؛

ات السياسية يف الشوارع، وضـمان      محاية األطفال من تأثريات االضطراب      )ج(  
  .هااالتفاقية وبإنفاذ املتعاملني مع األطفال بأحكام التزام قوات األمن واألخصائيني الصحيني

  احترام آراء الطفل    

تعترب اللجنة إمكانية االستماع إىل األطفال يف قضايا األسرة اليت تعنـيهم خطـوة                -٣٦
بيد أهنا تظل قلقة ألن اهلياكل املتاحة لألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية ال تكفي    . إجيابية
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جملتمع أو األسـرة أو     لضمان مشاركتهم الكاملة يف املسائل اليت تعنيهم، سواء على مستوى ا          
  .املدرسة أو على املستوى اإلداري

بشأن حـق   ) ٢٠٠٩(١٢االتفاقية والتعليق العام رقم      من   ١٢استناداً إىل املادة      -٣٧
  :الطفل يف االستماع إليه، حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي

 اختاذ تدابري لضمان احترام حق الطفل يف االستماع إليه، وإعمال هـذا             )أ(  
احلق يف مجيع اإلجراءات القضائية املدنية واجلنائية، فضالً عن اإلجراءات اإلدارية، مبا فيها 

  تلك املتعلقة باألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية البديلة؛
اختاذ تدابري فعالة لتعزيز فهم أمهية حق الطفل يف االستماع إليه يف مجيع               )ب(  

مجيع مستويات اجملتمع، وال سيما يف اجملتمع احمللـي         املؤسسات اليت يؤمها األطفال وعلى      
  .واملدرسة، وبوسائل تشمل أنشطة التوعية وتوفري التدريب لألطفال والكبار

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣ و٨ و٧املواد ( احلقوق واحلريات املدنية  - دال  

  االسم واجلنسية    

      رر منح اجلنسية ملـا ال يقـل        الذي يق  ٢٠٠٦ترحب اللجنة باملرسوم امللكي لعام        -٣٨
كما تالحظ اللجنة مـع التقـدير إقـرار        .  طفالً ألمهات حبرينيات وأبوة أجانب     ٣٧٢عن  

 الذي خيول أطفال األمهات البحرينيات املتزوجات من أجانب دفع نفس ٣٥/٢٠٠٩القانون 
بيـد أن   . سكنالرسوم اليت يدفعها املواطنون لقاء اخلدمات احلكومية، كالصحة والتعليم وال         

القلق يساور اللجنة ألن أطفال األمهات البحرينيات ال حيصلون على اجلنسية تلقائيـاً مثـل               
  .أطفال األبوة البحرينيني

حتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على تنقيح تشريعاهتا الوطنية كي تسمح بنقل              -٣٩
ب على قدم املـساواة  اجلنسية البحرينية إىل أطفال األمهات البحرينيات املتزوجات بأجان      

  .أطفال األبوة البحرينيني املتزوجني بأجنبيات مع

   واحلصول على املعلومات املناسبةوالتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات حرية التعبري    

يف حني تالحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يشتمل على أحكام تتعلق حبريـة                -٤٠
واحلصول علـى   ) ٢٧املادة  (ت والتجمع السلمي    وحرية تكوين اجلمعيا  ) ٢٣املادة  (التعبري  

، فإهنا تشعر بقلق شديد ألن هذه احلقوق ال حتظى دوماً باالحترام،            )٧املادة  (املعلومات املناسبة   
  .باألطفال، وال سيما فيما يتعلق ٢٠١١مبا يف ذلك أثناء األحداث اليت وقعت مؤخراً يف عام 

التدابري الضرورية كافة لتوفري ضـمانات      حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ         -٤١
إلعمال حق الطفل يف حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي وحريـة           

  . من االتفاقية١٧ و١٥ و١٣احلصول على املعلومات املناسبة، إعماالً كامالً وفقاً للمواد 
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  إنسانية أو املهينةالتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال    
تالحظ اللجنة بقلق التقارير املتعلقة بلجوء الدولة الطرف إىل التعذيب وغريه مـن               -٤٢

كما يـساور اللجنـة القلـق إزاء        . أشكال إساءة املعاملة أثناء األحداث السياسية األخرية      
وتعرب اللجنـة   .  عاماً بني ضحايا التعذيب    ١٨ادعاءات وجود أشخاص تقل أعمارهم عن       

ن قلقها الشديد يف هذا الصدد إزاء االفتقار إىل التحقيق يف شكاوى التعذيب وغريه مـن                ع
  .أشكال إساءة املعاملة واالعتقال التعسفي، مما يؤدي إىل عدم كفاية مالحقة اجلناة

حتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اختاذ التدابري الالزمة كافة لضمان عـدم               -٤٣
غريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو          تعرض أي طفل للتعذيب أو      

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة      . من االتفاقية ) أ(٣٧املهينة، على النحو املكفول يف املادة       
الطرف أن تتقيد بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه            

ية أو الالإنسانية أو املهينة، فضالً عن أحكام حظـر          من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس     
كما تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تدابري حظر التعذيب         . التعذيب يف القانون البحريين   

جيب أن تشمل الرصد املستقل ألماكن االحتجاز وتنفيذ برامج تدريب شـاملة ألفـراد              
نشاء نظـام فعـال لتلقـى       وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إ      . األمن والشرطة 

الشكاوى ومجع البيانات املتعلقة بشكاوى التعذيب أو غريه من أشكال إسـاءة معاملـة              
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إجراء حتقيقات فورية يف مجيع         . األطفال احملرومني من حريتهم   

  .ادعاءات التعذيب أو غريه من أشكال إساءة املعاملة ومقاضاة اجلناة

  دنيةالعقوبة الب    
ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم اختاذ إجراءات، أو ما يكفي منها، أو التخطيط       -٤٤

  .الختاذها من أجل حظر العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف املرتل
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حظر العقوبة البدنية يف مجيع األماكن، مبا               -٤٥

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بتنفيذ برامج توعية لـضمان           . ليف ذلك يف املرت   
ة استخدام أساليب التأديب البديلة، على حنو يتسق مع كرامة الطفل، موجهة انتباه الدول            

بشأن حق الطفل يف محايته من العقوبة البدنيـة         ) ٢٠٠٦(٨الطرف إىل تعليقها العام رقم      
بشأن ) ٢٠١١(١٣هينة، وإىل تعليقها العام رقم       امل وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو     

كما توصيها بالتماس مساعدة القيـادات      . حق الطفل يف التحرر من مجيع أشكال العنف       
  .الدينية واجملتمعية يف هذا الصدد

 متابعة دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال    

، توصـي   )A/61/299(إلشارة إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضّد األطفال          با  -٤٦
  : الدولة الطرف مبا يلياللجنة



CRC/C/BHR/CO/2-3 

11 GE.11-44600 

ة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر اخلـبري         ـع التدابري الالزم  ـ مجي اختاذ  )أ(  
نتـائج وتوصـيات    مع مراعاة   ،  دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال       عن   املستقلّ

، على أن تويل    ٢٠٠٥ للشرق األوسط ومشال أفريقيا، اليت ُعقدت يف عام           اإلقليمية ةشاورامل
  :  وللمسائل التاليةلالعتبارات اجلنسانيةاهتماماً خاصاً 

، مبا يف ذلك مجيع     األماكنحظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال يف مجيع          '١'
  أشكال العقوبة البدنية؛

عاجلة األسباب الكامنة وختصيص موارد     إعطاء األولوية للوقاية من خالل م      '٢'
  كافية ملعاجلة عوامل اخلطر ومنع العنف قبل وقوعه؛

مـن خـالل     تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أجلـهم          '٣'
  التدريب؛ولتعليم برامج منهجية لاالستثمار يف 

 على حنو   دماج االجتماعي خدمات ميسَّرة وشاملة إلعادة التأهيل واإل     توفري   '٤'
  ي احتياجات الطفل؛يراع

استخدام هذه التوصيات أداة للعمل، بالشراكة مع اجملتمع املدين وإشـراك             )ب(  
  األطفال على وجه اخلصوص؛

ضمان محاية كل طفل من مجيع أشـكال العنـف اجلـسدي واجلنـسي              )ج(  
  والنفسي؛

حشد الدعم الالزم لوضع خطط عمل ملموسة ومقيدة زمنيـاً، حـسب              )د(  
   ممارسات العنف واالعتداء والتصدي هلا؛االقتضاء، ملنع

التماس التعاون التقين يف هذا الصدد من املمثل اخلاص لألمني العام املعـين               )ه(  
بالعنف ضد األطفال، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، والوكـاالت األخـرى ذات            

  .الصلة، فضالً عن املنظمات غري احلكومية الشريكة

، ١٨ مـن املـادة      ٢ و ١، والفقرتان   ٥املادة  ( ة والرعاية البديلة  البيئة األسري   - هاء  
    مـن  ٤، والفقـرة    ٢٥، واملادة   ٢١إىل   ١٩ ، ومن ١١ إىل   ٩واملـواد من   

  ) من االتفاقية٣٩، واملادة ٢٧املادة 

   البيئة األسرية    

 .تالحظ اللجنة إنشاء مثانية مراكز للمشورة األسرية يف مناطق خمتلفة من البحـرين              -٤٧
وتالحظ اللجنة وجـود    . غري أن القلق يساورها ألن هذه اخلدمة غري متاحة يف مجيع املناطق           

). احملكمة السنية واحملكمة اجلعفرية واحملكمة املدنية     (فروق يف أنظمة احملاكم يف الدولة الطرف        
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ويف حني ترحب اللجنة بسعي الدولة الطرف إىل وضع قانون ألحكام األسرة وفقاً للمذهب              
ين، فإن القلق يساورها إزاء انعدام االتساق بني أحكام خمتلف نظم احملـاكم يف الدولـة                الس

الطرف، فضالً عن تأخر اعتماد القانون املدين، األمر الذي قد حيول دون تلقي بعض األطفال      
أحكاما عادلة ويؤدي إىل حدوث متييز واسع النطاق ضد شرائح خمتلفة مـن الـسكان يف                

  .ليت تتعلق بزجيات خمتلطةالقضايا األسرية ا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة كافة إلتاحة مراكز املشورة             -٤٨
األسرية يف خمتلف  أحناء البلد، وإلتاحة خمصصات مالئمة ملساعدة اآلباء أو أولياء األمور              

مة تشريعاهتا  كما تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على مواء       . على ممارسة مسؤولياهتم  
  .الثالثة وضمان اتساقها مع االتفاقية

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية    
 لتوفري الرعاية البديلة لأليتام     ١٩٩٦يف حني تالحظ اللجنة إنشاء دار رعاية الطفولة يف عام             -٤٩

، فإهنـا    عاماً ٢١ إىل    عاماً ١٥واألطفال اجملهويل النسب، وإنشاء دار رعاية الفتيان للفتيان من سن           
  .  عاما١٨ً إىل  عاما١٤ًتعرب عن قلقها لعدم وجود مؤسسة رعاية بديلة للفتيات من سن 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتوفري احلماية وبيئـة أسـرية بديلـة           -٥٠
، للفتيان والفتيات دون متييز، مراعيةً يف ذلك املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفـال     

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ املؤرخ ٦٤/١٤٢الواردة يف قرار اجلمعية العامة 

   واإلمهالاالعتداء    

ماية األطفال تـشرف    حلتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مركزاً متخصصاً           -٥١
كما تالحظ اللجنة وجود    .  خطاً ساخناً لألطفال   واستحدثتعليه وزارة التنمية االجتماعية،     

تشعر بالقلق  بيد أهنا   . ري مناقشته يف الربملان   وع قانون بشأن مكافحة العنف األسري جت      مشر
 تقدم يف اعتماد هذا القانون، نظراً الستمرار تعرض النـساء واألطفـال إىل              إحرازإزاء عدم   

 قلق بالغ إزاء تعرض األطفال، وال سـيما         هاكما يساور . العنف األسري يف الدولة الطرف    
  .، لالعتداءالعاملني منهم

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية شاملة وقانون شامل ملنع             -٥٢
العنف األسري وغريه من أشكال االعتداء على الطفل وإمهاله، ومكافحة هذه اإلساءات            

  :وتوصيها على وجه اخلصوص مبا يلي. واملعاقبة عليها
لنطاق بشأن العنـف املـرتيل      االضطالع حبمالت توعية وتدريب واسعة ا       )أ(  

وكاالت إنفـاذ القـانون     ( ، وإتاحتها للموظفني احلكوميني   واألحكام القانونية ذات الصلة   
 بالـضحايا،   هم على اتصال مباشـر    الذين  ) والقضاة واحملامون واألخصائيون االجتماعيون   

   ولعامة اجلمهور؛
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  العنف املـرتيل    لضحايا ختصص حصراً برعاية الدولة   ة   مؤقت دور إيواء فتح    )ب(  
   يف مجيع أحناء البلد؛ واإلمهال واالعتداء

صـياغة   يف   ، يف ذلك األطفـال    ان إدماج وإشراك اجملتمع ككل، مبن     ضم  )ج(  
  .مهالإل وااالعتداء العنف املرتيل وغريه من أشكال ملكافحة استراتيجيات وقائية وتنفيذ

 ٢٣، واملـواد    ١٨ن املادة    م ٣، والفقرة   ٦املادة  ( الصحة األساسية والرعاية    - واو  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣-١والفقرات  ،٢٦ و٢٤و

  األطفال ذوو اإلعاقة    

تالحظ اللجنة اهتمام الدولة الطرف بتوفري مساعدة خاصة لألطفال املعوقني، علـى      -٥٣
النحو الذي أعربت عنه يف تقريرها وأثناء احلوار مع وفدها، وباخلصوص فيما يتعلق بإدماج              

ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف      . هؤالء األطفال يف مدارس التعليم اإللزامي النظامية      
مل تعتمد بعد سياسة وطنية لألطفال ذوي اإلعاقة ومل تنشئ هلذا الغرض كياناً تنسيقياً علـى                

كما يساورها القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إىل مدارس متخصصة ونظام           . الصعيد الوطين 
يمي جامع لألطفال املعوقني، ومباٍن معدة لتلبية احتياجاهتم، ومناهج دراسية ومواد تعليمية            تعل

ويفتقـر األطفـال املعوقـون إىل       . مكيفة وفق متطلباهتم، ومعلمني مدربني، يف مجلة أمور       
اخلدمات التعليمية يف مرحلة الطفولة املبكرة، األمر الذي قد حيّد من فرص منـوهم بـسبب                

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل حترز تقدماً        .  هذه اخلدمات يف صغر سنهم     حرماهنم من 
) ٢٠٠٧اليت وقعت عليها يف عام      (يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

  .ومل توقع بعد على بروتوكوهلا االختياري

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٥٤

ل ذوي اإلعاقة تشمل يف مجلة أمور إنشاء كيان اعتماد سياسة وطنية لألطفا  )أ(  
  تنسيقي خاص يركز على احتياجات هؤالء األطفال وتعزيز مسامهتهم يف اجملتمع؛

إنشاء مراكز للكشف املبكر عن إعاقات الطفولة والتدخل السريع على يد             )ب(  
  موظفني مدربني وإجراء الدراسات والبحوث يف هذا اجملال؛

لرامية إىل ضمان ختصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية         تعزيز جهودها ا    )ج(  
لتحقيق أقصى اندماج ممكن لألطفال ذوي اإلعاقة يف مرافق التعليم العامة، مبا يف ذلك عـن                

  طريق تنقيح املناهج الدراسية؛

ضمان حصول املهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة، وخباصة املعلمني،    )د(  
بشأن حقـوق األطفـال     ) ٢٠٠٦(٩يف متشياً مع التعليق العام للجنة رقم        على التدريب الكا  

  ؛)CRC/C/GC/9(ذوي اإلعاقة 
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كفالة حقوق مجيع األطفال ذوي اإلعاقة لوقايتهم من التعرض لالعتـداء             )ه(  
واإلقصاء والتمييز، ومنحهم الدعم الالزم لتمكينهم من أن يصبحوا أعضاء كاملني ونشطني            

  يف اجملتمع؛

التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا            )و(  
  .االختياري واملضي يف تنفيذمها

  الصحة واخلدمات الصحية    

تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف ميدان الصحة، وال سيما إتاحـة                -٥٥
الوراثية مراض الدم وتالحظ يف هذا الصدد الفحص اإللزامي أل. خدمات الرعاية الصحية جماناً   

بيد أهنا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى اإلصابة بفقر الدم بني السكان             . للجميع قبل الزواج  
  . السنعموماً واألطفال بوجه خاص، وال سيما األطفال املولودين ألمهات صغريات يف

حية جلميع  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إىل حتسني احلالة الص            -٥٦
وتوصي اللجنـة   . األطفال، وخفض معدالت اإلصابة بفقر الدم بني األطفال بشكل خاص         

  .الدولة الطرف بالتماس التعاون التقين من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية يف هذا الصدد

  الرضاعة الطبيعية    
عدم الترويج تأسف اللجنة لعدم مجع البيانات بصورة منهجية عن الرضاعة الطبيعية و        -٥٧

  .ألمهيتها وتوفري مرافق خاصة هلا يف أماكن العمل

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء جلنة وطنية للرضاعة الطبيعية وجبمع البيانـات              -٥٨
 وينبغي .الدولية لتسويق بدائل لنب األمإنفاذ املدونة بصورة منهجية عن املمارسات اليت تكفل 

ستشفيات املواتية للرضاعة وإدماج التشجيع على الرضـاعة        للدولة الطرف أيضاً الترويج للم    
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري         . الطبيعية يف تدريب أخصائيي التمريض    

  .خاصة لتيسري الرضاعة الطبيعية يف أماكن العمل

  صحة املراهقني    
بيد أهنا تالحظ   .  وعيادة خاصة للمراهقني   تالحظ اللجنة إنشاء جلنة وطنية للشباب       -٥٩

ويـساور  . بقلق عدم إملام املراهقني مبواضيع الصحة اإلجنابية وعواقب تعاطي املواد الـضارة           
اللجنة القلق كذلك ألن اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد ال تليب بشكل               

مبا يف ذلك   كامل احلاجة إىل برامج وخدمات وطنية جوهرية وشاملة تتناول صحة املراهقني،            
  .الصحة اإلجنابية واملسائل األخرى املتعلقة باألمناط املعيشية

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج لتعزيز احلالة الصحية تكـون موجهـة               -٦٠
، مبا يف ذلك التثقيف مبسائل الصحة اإلجنابية وتعاطي املخدرات ومعاقرة           للمراهقني خصيصاً 
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نة الدولة الطرف على التماس املساعدة مـن اليونيـسيف          كما حتث اللج  . اخلمور والتدخني 
  .ومنظمة الصحة العاملية يف هذا الصدد

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم واألنشطة الترفيهية والتثقيفية  - زاي  

  املهين التعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه    

 عاماً للمواطنني وبتوفريه جماناً     ١٥سن  ترحب اللجنة بإلزامية التعليم االبتدائي حىت         -٦١
  بيد أن القلق يـساور اللجنـة       . للمواطنني واملقيمني بصورة قانونية حىت هناية املرحلة الثانوية       

  :إزاء ما يلي

ال يشكل التعليم ما قبل االبتدائي جزءاً من التعليم األساسي الذي تـوفره               )أ(  
  الدولة الطرف؛

  رصد احلضور واألداء املدرسيني؛ليست هناك آلية شاملة ل  )ب(  

عدم كفاية تدريب املهنيني العاملني يف املرافق التربوية على حقوق األطفال             )ج(  
  واحتياجاهتم اخلاصة؛

عدم إتاحة فرص التدريب املهين جلميع األطفال على قدم املساواة يف بعض              )د(  
ها على الفتيان أو الفتيـات      جماالت التعليم، كربامج التدريب املهين اخلاصة، إذ يقتصر بعض        

حصراً، وال تزال القوالب النمطية عن دور املرأة سائدة يف الكتب الدراسـية، وخباصـة يف                
  .املراحل التعليمية من الصف األول إىل الصف الثالث

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٦٢
رة وتنظيم برامج توعية    إتاحة الوصول إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبك         )أ(  

  وتشجيع لآلباء فيما يتعلق بفرص التعليم ما قبل املدرسي والتعليم املبكر؛
ضمان توفري التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي جماناً وبصورة إلزامية           )ب(  

  جلميع األطفال دون متييز؛
بتدائي، مع   التعليم اال  مواصلة زيادة اإلنفاق العام على التعليم، ال سيما         )ج(  

 يف التمتُّع بـاحلق يف التعلـيم،        واحمللية اجلنسانية   أوجه التباين  ملعاجلة   خاصهتمام  إيالء ا 
 أي عبء مايل بشأن     بتحمل اآلباء   بضمان عدم مطالبة  ولتعزيز نوعية التعليم، مبا يف ذلك       

  التعليم واملواد التعليمية؛
ي للجميـع علـى قـدم       اختاذ تدابري فعالة لضمان إتاحة التعليم الثانو        )د(  

  املساواة؛ 
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مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان وفرة فرص التدريب املهـين             )ه(  
وجعلها يف متناول مجيع األطفال، وعلى قدم املساواة بني الفتيان والفتيات، مع إعطـاء              

  .األولوية ألطفال الفئات الضعيفة

  أهداف التعليم    
 املناهج الدراسية الوطنية يف الدولة الطرف اهتمامـاً         يساور اللجنة القلق لعدم إيالء      -٦٣

  .كافياً للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان األساسية، وال سيما احلقوق املكرسة يف االتفاقية

) ٢٠٠١(١توصي اللجنة الدولة الطرف، إذ توجه اهتمامها إىل تعليقها العـام رقـم                -٦٤
قوق الطفل يف املنـاهج الدراسـية       بشأن أهداف التعليم، بأن تدمج حقوق اإلنسان وح       

كما تطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم         . جلميع املستويات التعليمية  
معلومات حمددة عما تنفذه الدولة الطرف من تدابري وبرامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل،        

 املؤمتر العاملي   ٢٠٠١على سبيل متابعة اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها يف عام           
ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مراعيةً            

  .بشأن أهداف التعليم) CRC/GC/2001/1 (١يف ذلك التعليق العام رقم 

) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و ٣٠ و ٢٢املـواد   ( تدابري احلماية اخلاصـة     - حاء  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  ل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفالاالستغال    

. يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود أشكال من عمل األطفال يف الدولة الطرف  -٦٥
كما يساورها القلق ألن القوانني الوطنية تتضمن استثناءات للحد األدىن لـسن االسـتخدام         

.  عاما١٤ً العمل من سن ما يؤدي إىل اخنراط بعض األطفال يف الدولة الطرف يف)  عاما١٦ً(
ويف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا وزارة العمل إلنفاذ قانون مكافحة عمل األطفال              

 نطاق هذا القطاع أقل فعاليـة،       يف القطاع الصناعي، فإن القلق يساورها ألن الرصد خارج        
  .سيما فيما خيص العمل املرتيل ال

 اخلطوات املالئمة كافة للقضاء على عمل       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ       -٦٦
  :وحتثها حتديداً على القيام مبا يلي. األطفال االستغاليل

اعتماد قائمة شاملة تتضمَّن األعمال االستغاللية واخلطرة الـيت ُيحظَـر      )أ(  
 عاماً حسبما أوصت جلنة اخلرباء املعنية       ١٨القيام هبا من ِقبل أشخاص تقلّ أعمارهم عن         

  تفاقيات والتوصيات، التابعة ملنظمة العمل الدولية؛ بتطبيق اال
ضمان اإلنفاذ الفعَّال للعقوبات املنطبقة ضّد األشخاص الذين ينتهكون           )ب(  

 الـوعي باملعـايري     إذكاءالتشريعات القائمة بشأن عمل األطفال، مبا يف ذلك عن طريق           
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ة اجلمهور واألجهزة القائمة    الدولية املتعلقة بعمل األطفال يف أوساط مفتِّشي العمل وعام        
  .بإنفاذ القانون

   اجلنسي واالعتداء اجلنسياالستغالل    

تالحظ اللجنة بقلق الزيادة اليت طرأت مؤخراً على عدد حاالت االعتداء اجلنـسي               -٦٧
كما يقلقها بشدة تشجيع الزواج بني الـضحية        . على األطفال املبلغ عنها يف الدولة الطرف      

ويساورها قلق بالغ كذلك ملعاملـة      .  االعتداء اجلنسي على األطفال    واملعتدي كحل حلاالت  
  .األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي كما لو كانوا جناة وليس ضحايا

 تستخدم الدولة الطرف البيانات القائمة بـشأن االسـتغالل          توصي اللجنة بأن    -٦٨
ىل حتسني هـذا    اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي عليهم لصياغة برامج حمددة هتدف إ         

 ما يكفي من التشريعات والـسياسات       كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ     . الوضع
والربامج ملنع االعتداء على األطفال واستغالهلم جنسياً، والتحقيـق يف هـذه احلـاالت            
ومقاضاة مرتكبيها وتوفري خدمات إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي لضحاياها، مـع            

اخلتامية الصادرة عن املؤمترات العاملية األول والثاين والثالـث ملكافحـة           مراعاة الوثائق   
 ٢٠٠١ و ١٩٩٦االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، اليت ُعقدت يف األعـوام           

 على التوايل، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال           ٢٠٠٨و
وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنـة      . واد اإلباحية وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف امل     

الدولة الطرف على اختاذ التدابري املالئمة كافة ملعاملة األطفال املعتدى عليهم بـصفتهم             
  .ضحايا وليس جناة

  إدارة قضاء األحداث    
  :يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي  -٦٩

وهـو دون   )  أعـوام  ٧(ية  تدين احلد األدىن القانوين لسن املسؤولية اجلنائ        )أ(  
املعايري املقبولة دولياً، حىت لو كان احلرمان من احلرية غري قانوين لألطفال الذين تقل أعمارهم    

  ؛ عاما١٥ًعن 
 عاماً، مبوجـب القـانون      ١٥لدى بلوغهم   " الطفل"فقدان األطفال حالة      )ب(  

  اجلنائي الوطين، وبالتايل عدم انطباق أحكام قانون األحداث عليهم؛

إدراج الدولة الطرف املشاكل السلوكية لألطفال، الناشئة عادة عن مشاكل        )ج(  
  نفسية أو اجتماعية اقتصادية، يف خانة اجلرائم، وُيشار إليها باسم جرمية احلالة االجتماعية؛

  عدم اللجوء بشكل كاٍف إىل بدائل احلرمان من احلرية؛  )د(  

 ١٥ل الذين تتراوح أعمارهم بـني   عدم توافر أماكن احتجاز منفصلة لألطفا       )ه(  
  ؛ عاما١٨ًو
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عدم كفاية املعلومات اليت قدمت أثناء احلوار عن االدعاءات بشأن حالـة              )و(  
 لفعل ارتكبه عندما كان ٢٠١٠الشاب الصغري الذي ُحكم عليه بالسجن مدى احلياة يف عام         

  .اماً ع١٧عمره 

بأن جتعل الدولـة    ) ٤٨ الفقرة   ،CRC/C/15/Add.75(تكرر اللجنة توصيتها السابقة       -٧٠
، ٤٠ و ٣٩ و ٣٧الطرف نظام قضاء األحداث متسقاً متاماً مع االتفاقية، وال سيما مع موادها             

جمموعة قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة  ومع املعايري األخرى ذات الصلة، مبا فيها        
 مـن  اجملردينماية األحداث حلوقواعد األمم املتحدة ، )قواعد بيجني (شؤون قضاء األحداث    

، ومبادئ فيينا التوجيهية بشأن اإلجراءات املتعلقة باألطفال يف نظـام    )قواعد هافانا (حريتهم  
بشأن حقـوق الطفـل يف قـضاء        ) ٢٠٠٧(١٠ئي، والتعليق العام للجنة رقم      القضاء اجلنا 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. األحداث

للمسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول دولياً على األقل،        رفع السن القانونية      )أ(  
   عاماً؛١٢وليس أدىن من 

 سنة، وتـوفري محايـة قـضاء        ١٨رفع سن املسؤولية اجلنائية الكاملة إىل         )ب(  
 سنة وتتجـاوز احلـد األدىن لـسن         ١٨األحداث جلميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن        

  املسؤولية اجلنائية املقرر حديثاً؛

  اعتماد استراتيجية وقائية لتفادي وقوع األطفال يف خمالفة القانون؛  )ج(  

ضمان معاجلة مجيع قضايا األطفال املخالفني للقانون علـى يـد قـضاة               )د(  
  متخصصني يف حماكم متخصصة؛

كاإلفراج املشروط واخلدمة اجملتمعيـة،     توسيع إمكانات العقوبات البديلة       )ه(  
، وضمان تطابق شروط االحتجاز مـع       احلرية إال كمالذ أخري   عدم اللجوء إىل احلرمان من      و

  املعايري الدولية؛

وضع برامج إلعادة تأهيل وإدماج األطفال الـذين     تعزيز اجلهود الرامية إىل       )و(  
  يواجهون إجراءات قضائية، على حنو يراعي الفوارق بني اجلنسني؛

داخل نظام قـضاء  ضمان وجود آلية مستقلة فعالة لتلقي شكاوى األطفال      )ز(  
   األحداث ومعاجلتها؛

تدريب قضاة متخصصني يف قضاء األحداث ووضع برنامج تدريب شامل            )ح(  
للشرطة والقضاة واألخصائيني االجتماعيني وغريهم من املهنيني الذين يتعاملون مـع األطفـال             

   االحتجاز؛بدائلاملخالفني للقانون، هبدف تعزيز قدراهتم الفنية ومعرفتهم بنظام قضاء األحداث و
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إجراء حتقيق شامل يف قضية الشاب اليافع الذي ُحكم عليه بالسجن مدى              )ط(  
 عاماً، وموافاة اللجنة مبعلومات     ١٧ لفعل ارتكبه عندما كان يبلغ من العمر         ٢٠١٠احلياة يف عام    

   الصادرة؛عن أي تطورات قضائية بشأن هذه القضية وإمكانية إعادة النظر يف العقوبة

رصد نوعية وكفاءة نظام قضاء األحداث، مبساعدة تقنية من اليونيـسيف             )ي(  
لمعـايري   بقضاء األحداث، لضمان امتثاله ل     وفريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين      

  .الدولية على الدوام ويف مجيع القضايا

  األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليهامحاية     

 رف بأن تضمن، بواسطة األحكـام القانونيـة واألنظمـة         توصي اللجنة الدولة الط     -٧١
ميع األطفال ضحايا اجلـرائم أو الـشهود عليهـا،          إتاحة االحتكام إىل القضاء جل    ،  املناسبة

األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي واالقتصادي، واالختطـاف          ك
ية اليت تقتضيها االتفاقية هلم، مراعيـة يف        وتوفري احلما واالجتار، والشهود على هذه اجلرائم،      

العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية        املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن       ذلك
 ٢٢ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٢٠س االقتـصادي واالجتمـاعي      املرفقة بقرار اجملل  ،  والشهود عليها 

  .٢٠٠٥يوليه /متوز

  ة واإلقليمية حلقوق اإلنسانالتصديق على الصكوك الدولي  - طاء  
توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق              -٧٢

على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية حلماية 
 للعهـد الـدويل     حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكولني االختياريني       

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال 
التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب             

  .صلةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأي اتفاقيات أخرى ذات 

  التعاون مع اهليئات اإلقليمية والدولية  - ياء  
حتيط اللجنة علماً بأنه جيري تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة يف إطار التعاون الدويل،               -٧٣

  .ن تقدمهما وكاالت وبرامج األمم املتحدةعدة والتعاون التقنيان اللذامبا يف ذلك املسا
 مواصلة وتعزيـز  اذ تدابري من أجل     توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اخت        -٧٤

تعزيز مواردها وتوطيد هياكلها املؤسـسية      التعاون الدويل، مع السعي يف الوقت ذاته إىل         
  .بغرض تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها والصكوك األخرى حلقوق اإلنسان
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 املتابعة والنشر  - كاف  

  املتابعة    

ابري املالئمـة لـضمان تنفيـذ هـذه         توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التد        -٧٥
 القيادة السياسية وإىل السلطات احملليـة، قـدر   التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل    

 . بشأهنا واختاذ املزيد من اإلجراءاتكما ينبغيأجل النظر فيها اإلمكان، من 

  النشر    

 الثـاين  الدوريرير التقعلى نطاق واسع توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح    -٧٦
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة،     ) املالحظات اخلتامية ( اليت قدمتها والتوصيات     طيةوالردود اخل 

باللغات الرئيسية للبلد وبوسائل تشمل شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم املطبوعة واملـسموعة            
والفئـات  جملتمع املدين    ومنظمات ا  واملرئية، دون أن تقتصر عليها، ليطلع عليها عامة اجلمهور        

  .وتنفيذها ورصدهاإثارة النقاش والتوعية باالتفاقية  هبدف الشبابية واملهنية واألطفال،

  التقرير القادم  - الم  
للتقارير من الرابع   رف إىل تقدمي تقريرها الدوري اجلامع       ـة الط ـتدعو اللجنة الدول    -٧٧
ينه معلومات عـن تنفيـذ هـذه        وإىل تضم  ٢٠١٧سبتمرب  / أيلول ١٤ول  ـالسادس حبل إىل  

  .املالحظات اخلتامية

ة لتقـدمي   ـة املنسق ـ التوجيهي مبادئهاه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل       ـوتوج  -٧٨
، CRC/C/58/Rev.2)( ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ر اليت اعُتمـدت يف      ـالتقاري

 وأالّ يتجـاوز عـدد      أن تتقيد التقارير املقبلة بتلك املبادئ التوجيهية      تذكِّرها بضرورة   و
فقاً هلذه املبادئ    الدولة الطرف على تقدمي تقريرها و      وحتث اللجنة .  صفحة ٦٠صفحاهتا  
طلب إىل الدولـة    ويف حال جتاوز عدد صفحات التقرير احلد األقصى، سـيُ         . التوجيهية

ر اللجنـة   وتذكّ. الطرف أن تراجعه وتعيد تقدميه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر         
ولة الطرف بأنه إذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقدميه من جديد، فلن               الد

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف     . ة هيئة املعاهد  لكي تنظر فيه   ترمجة التقرير    يتسىن ضمان 
  .إىل تقدمي تقاريرها عن تنفيذ الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية

 وفقاً ملتطلبات   حمدثةإىل تقدمي وثيقة أساسية     لك  كذاللجنة الدولة الطرف    وتدعو    -٧٩
ة املنسقة لتقدمي التقارير الـيت      ـدة الواردة يف املبادئ التوجيهي    ـالوثيقة األساسية املوح  

 يف  حقـوق اإلنـسان    املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات         اخلامسأقرها االجتماع   
 .)HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /حزيران

        


