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جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتاميةة بشةن التقريةر اجلةام للتقةايير الدوييةة مة الرابة إىل
السادس للبحري *
أولا -املقدمة
 -1نظ ر ر اللجن ر ر يف التق ي ر ر اجل ر ر للتق ر ر ي الدو ي ر ر ر ر ال اب ر ر إىل الس ر ر للبح ر ر ي
( )CRC/C/BHR/4-6يف جلسر ررت  0532و( 0531انظ ر ر  CRC/C/SR.2350و ،)2351املعق ر ر ن
يف  11و 01ك ن ن الث ين/ين ي  ،0212واعتمد يف جلست  ،0532املعقر يف  1شرب //
فرباي  ،0212هذه املالحظ اخلت .
ر ال اب ر إىل الس ر للدول ر الط ر
 -0و ح ر اللجن ر بتقرردم التق ي ر الرردو اجل ر
وابل و الكت ب علر ق ئمر املسر ئل ( ،)CRC/C/BHR/Q/4-6/Add.1وهر ر ح ف ف مر ف حف رل
حل لر حقر ط الط ررل يف الدولر الطر  .و عر ت اللجنر عر قرردي ه للحر ا البنر الررذ ا ر
وفد الدول الط ال ف املست ى واملتعد القط ع .

اثني ا -تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
ح اللجن ابلتقدم الذ حح ز ه الدول الط يف جم ال خمتل  ،ال س م التصديق
-5
ذو اإلع قر ر يف عر ر م  .0211و الحر ر اللجنر ر ر ر التق رردي
علر ر ا ق ر ر حقر ر ط األشر ر
التر رردابر التش ر ر يع واملؤسس ر ر والس س ر ر املعتمر ررد لتن ر ررذ ا ق ر ر حق ر ر ط الط ر رل ،ال س ر ر م
ق ر ن ن الط ررل لع ر م  ،0210وق ر ن ن األس ر لع ر م  ،0213واالس ريا ج ال ةن ر األوىل للط ررل
لل رري  ،0213-0215واالسر ريا ج ال ةن ر ر للش ررب ت ،ف ر رالف عر ر إنشر ر املؤسسر ر ال ةن ر ر
حلقر ط اإلنس ر ن يف عر م  .0211و ح ر اللجنر ابلرردة يف ر ا امل دان ر  ،مبر يف ذلررم دان ر
اللجن ر ال ةن ر للط ل ر  ،بم ر ح إعم ر ف حق ر ط الط ررلري وخمتل ر الترردابر املت ررذ لتعديررد حق ر ط
األة ر ف ذو اإلع ق ر ري والتقرردم الكبررر اأ ر ز يف نق ررق حهرردا التنم ر املسررتدا  ،ال س ر م يف
جم يل الصح والتعل م.

__________

*

اعتمدهت اللجن يف و هت الثم نن ( 11ك ن ن الث ين/ين ي  1 -شب //فرباي .)0212
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اثلث ا -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ررذك اللجن ر ر الدول ر ر الط ر ر ب ر رياب مج ر ر احلق ر ر ط املك س ر ر يف اال ق ر ر وبع رردم ق بل ت ر ر
-1
للتجدئ ر  ،و شررد عل ر حمه ر مج ر الت ص ر ال ر ا يف هررذه املالحظ ر اخلت ر  .و ر اللجن ر حن
جرره انتبر ه الدولر الطر إىل الت صر املتعلقر ابلر ال الت ل ر  ،وهررص صر ذر ارير ذ رردابر
ع جلر بش ر ع م عرردم التم ررد (ال قر  ،)13واجلنس ر (ال قر  ،)00وح ي ر التعبررر و ك ر ي اجلمع ر
والتجم ر السررلمص (ال ق ر  ،)01والتعررذي و ررره ر م ر وت املع ل ر حو العق ب ر الق س ر حو امل ن ر
(ال ق  ،)03واالستمالف واالعتدا اجلنس ن (ال ق  ،)51وق األحداث (ال ق .)11
التنم ر ر
 -3و صر ررص اللجن ر ر الدول ر ر الط ر ر أبن ك ر ررل ،يف س ر ر ط عمل ر ر ن ر ررذ ب ر ر
املستدا لع م  ،0252إعم ف حق ط الط ل وفق ف لال ق وب و ك هل االخت بشر ن اشريا
األة ر ر ف يف املن زعر ر املس ررلح والربو كر ر ف االخت ر ر املتعل ررق بب ر ر األة ر ر ف وبمر ر األة ر ر ف
واسررتمالف األة ر ف يف املر ا اإلابح ر  .ونررل اللجنر الدولر الطر حي ر ف علر مررم ن املشر ك
الدي ر لفة ر ف يف صررم م و ن ررذ الس س ر وال رربا ال ا ر إىل نق ررق مج ر حهرردا التنم ر
املستدا الر  13بقد يتعلق ذلم ابألة ف.

ألف -تدابري التنفيذ العامة (املواد  ،4و ،44و))6(44
التشريعات
 -6تالحظ اللجنة م التقدير اعتماد قةانو الطفةل يف عةام  4104وقةانو األسةر يف
عام  ،4102وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
إجراء استعراض شةامل للتشةريعات القائمةة ،اشةيا مة التوصةيات السةابقة
(ح)
للجنة ( ،CRC/C/BHR/CO/2-3الفقرات  9و ،)44لضما أ تكو مجي القوانني ،مبةا يف
ذلك القانو السين ،والقانو اجلعفري ،والقةانو املةد  ،ومجية تفسةرياهتا املعتمةد متوا قةة
م التفاقية وتتقيد هبا ابلكامل؛
(ت) اعتماد إجراء لتقييم أثر أي تشريعات جديد معتمد على الصعيد الوطين
على حقوق الطفل؛
(ج) التعجيةةل ابعتمةةاد مشةةرون قةةانو العدالةةة اعصةةالحية ،وتعةةديل قةةانو اجلنسةةية،
وغري ذلك م التدابري الرامية إىل جعل تشريعات البحري متوا قة م اتفاقية حقوق الطفل.
السرتاتيجية والسياسات الشاملتا
 -3ترح ة اللجنةةة ابعتم ةاد الس ةرتاتيجية الوطنيةةة األوىل للطفةةل للفةةرت ،4102-4102
وخطة العمل ذات الصلة ،اليت تنطبةق أيضة ا علةى األطفةا الةذي ليسةوا مة مةواطين الدولةة
الطةةرف ،وتالحةةظ اللجنةةة أ الس ةرتاتيجية ُمةةددت لفةةرت مخ ة سةةنوات إضةةا ية ،وتوصةةي
الدولة الطرف مبا يلي:
حتةةديط خطةةة العمةةل وتنفيةةذ م ةةا تبقةةى م ة الس ةرتاتيجية الوطنيةةة ،وإي ةةالء
(ح)
العتباي الواج لتقييم عاليتها وأتثريها يف الفرت م عام  4102إىل عةام  4102لكفالةة
تنفيذها الكامل حبلو املوعد النهائي املع ّد يف عام 4144؛
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(ت) ضة ةةما تة ةةو ري املة ةةوايد الكا ية ةةة لالس ة ةرتاتيجية الوطنية ةةة وتنفية ةةذها مبشة ةةاي ة
املنظمةةات غةةري ايكوميةةة واألطفةةا مشةةاي ة املةةة ،وإنشةةاء لليةةات للرصةةد والتقيةةيم املنةةتظم
للتقدم احملرز ،ومعاجلة أوجه القصوي.
التنسيق
 -1ترح ة اللجنةةة ابعصةةالحات الةةيت جةةرت للجنةةة الوطنيةةة للطفولةةة وزايد ختصةةي
املوايد ألنشطتها ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
ض ةةما أ اللجن ةةة الوطني ةةة للطفول ةةة ت ةةأدي ووائفه ةةا عل ةةى أ م ةةل وج ةةه،
(ح)
ومنحهةةا الصةةالحيات واملةةوايد الكا يةةة لتنسةةيق مجية األنشةةطة ذات الصةةلة بتنفيةةذ التفاقيةةة
على الصعد الوطين واعقليمي واحمللي والشامل لعد قطاعات؛
(ت) تعزيز التنسيق املتعدد القطاعات ،وتباد املعلومات بني اهليئات واملأسسات
م أجل التنفيذ الفعا لالتفاقية وقانو الطفل على مجي املستوايت.
ختصي

املوايد

 -2ابلنظر إىل اعرتاف الدولة الطرف ابلتحدايت اليت تواجه حتديد وتقيةيم أثةر خمصصةات
ميزانية الطفولة ،وابعشاي إىل تعليقها العام يقةم  )4106(09بشةن امليزنةة العامةة ععمةا
حقوق الطفل ،توصي اللجنة الدولة الطرف ابستخدام هنج قائم على حقوق الطفةل يف ميزانيةة
الدولة ،مبا يف ذلك ما يلي:
حتديد خمصصات واضحة لألطفةا يف القطاعةات والو ةالت ذات الصةلة،
(ح)
وإعطاء األولوية جملالت الصحة والتعليم ومحايةة الطفولةة ،واسةتخدام نظةم لتصةنيف امليزانيةة
تتيح إعداد التقايير ع النفقات املتصلة حبقوق الطفل وتعقبها وحتليلها؛
(ت) تنفيةةذ نظ ةةام للتتب ة مة ة أج ةةل ختصةةي واس ةةتخدام مةةوايد امليزاني ةةة لفائ ةةد
األطفةةا  ،وذلةةك بييةةة تقيةةيم يةةف أك ة لالسةةتثماي يف أي قطةةان أ ةةدم مصةةا الطفةةل
الفضلى ،وقياس أثر هذا الستثماي على األطفا .
مج البياانت
 -12تالحظ اللجنة م التقدير اجلهةود املبذولةة لتحسةني مجة البيةاانت ،وتوصةي الدولةة
الطرف مبا يلي:
ضةةما أ تيطةةي البيةةاانت واملأش ةرات مجي ة مبةةالت التفاقيةةة ،مبةةا يهةةا
(ح)
الصحة والتعليم ومحاية الطفولة ،وأ جيري تبادهلا م الوزايات املعنية ،وتُستخدم يف صةياغة
السياسات والربامج واملشايي ويصدها وتقييمها م أجل التنفيذ الفعا لالتفاقية؛
(ت) مراع ةةا اعط ةةاي املف ةةاهيمي واملنهج ةةي املب ةةني يف توجيه ةةات مفوض ةةية األم ةةم
املتحد السامية يقوق النسا املعنو "مأشرات حقوق اعنسةا  :دليةل القيةاس والتنفيةذ"
عند حتديد املعلومات اعحصائية ومجعها ونشرها.
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الرصد املستقل
 -11ترح اللجنة إبنشاء املأسسة الوطنيةة يقةوق اعنسةا يف عةام  ،4104واآلليةات
واعجةراءات املسةتقلة لتلقةي الشةةكاو مة األطفةا أو نيابةة عةةنهم ،وتوصةي اللجنةة الدولةةة
الطرف بكفالة أ تتلقى هذه املأسسة شكاو األطفا وحتقق يهةا وتعاجلهةا بطريقةة حساسةة
ومراعية ةةة لألطفة ةةا  ،ودو اش ة ةرتا إخطة ةةاي اآلابء أو األوصة ةةياء أو ثلة ةةني قة ةةانونيني بتقة ةةد
الشةةكو  .وتوصةةي اللجنةةة ةةذلك الدولةةة الطةةرف ي تكفةةل خصوصةةية األطفةةا الضةةحااي
ومحايتهم ،وأ تضطل ينشطة الرصد واملتابعة والتحقق لفائد الضحااي.
النشر والتوعية والتديي
 -10توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز برامبها عذ اء الةوعي ،مبةا يف ذلةك تنظةيم محةالت للتوعيةة ابلتفاقيةة
(ح)
وبروتو ولهتا الختيايية ،وذلك بزايد مشةاي ة وسةائا اععةالم ووسةائل التواصةل الجتمةاعي،
و فالة تنفيذ مجي أنشطة التوعية العامة بطريقة تراعي مصا األطفا ومشاي تهم النشطة؛
(ت) تعزيةةز جهودهةةا الراميةةة إىل مواصةةلة تةةديي وبنةةاء قةةديات الفئةةات املهنيةةة
العاملة م األطفا وم أجلهم يف اجملالت املتصلة حبقوقهم ،مبة ةيهم الربملةانيو والقضةا
واحمل ةةامو ومووف ةةو إنف ةةاذ الق ةةانو  ،والع ةةاملو يف مب ةةا الص ةةحة ،واملديس ةةو واألخص ةةائيو
الجتمةةاعيو  ،والعةةاملو يف وسةةائا اععةةالم ،ومووفةةو الةةوزايات ذات الصةةلة ،واملأسس ةةة
الوطنية يقوق النسا ومكت ديوا املظامل؛
(ج)

ضما التقييم والتقو املنتظمني هلذه الربامج واألنشطة.

التعاو م اجملتم املد
 -15يساوي اللجنة القلق إزاء التقايير اليت تفيد بوجود قيود على عمل منظمات اجملتمة
املةةد واملةةدا عني ع ة حقةةوق اعنسةةا  ،مب ة ةةيهم العةةاملو يف مبةةا حقةةوق الطفةةل؛ وتزايةةد
عةةدد التقةةايير عة ختويةةف ومضةةايقة املةةدا عني عة حقةةوق النسةةا واعتقةةاهلم تعسةةفا؛ وعةةدم
اسةةتالم اللجنةةة تقةةايير بديلةةة م ة منظمةةات اجملتم ة املةةد الوطنيةةة بشةةن تنفيةةذ التفاقيةةة يف
الدولة الطرف .وتذ ر اللجنة الدولة الطرف ابلدوي اهلام الذي تضةطل بةه منظمةات اجملتمة
املد املستقلة ،واملدا عو ع حقوق اعنسا يف تعزيز حقوق اعنسا املكفولة لألطفةا ،
وااشةةيا م ة توصةةياهتا السةةابقة ( ،CRC/C/BHR/CO/2-3الفقةةر  ،)42حتةةط اللجنةةة الدولةةة
الطرف على ما يلي:
ضةةما اسةةتقاللية منظمةةات اجملتمة املةةد واملةةدا عني عة حقةةوق اعنسةةا
(ح)
والعتمةةاد علةةى أنفسةةهم يف تعزيةةز حقةةوق الطفةةل و ايسةةة حقةةه يف حريةةة التعبةةري والةرأي دو
التعةةرض للمضةةايقة أو الحتجةةاز التعسةةفي ،مبةةا يف ذلةةك القيةةام علةةى وجةةه السةةرعة ابعتمةةاد
مشرون القانو املتعلق ابجملتم املد  ،على حنو ما أوصت به اللجنة سابق ا؛

(ت) التحقيق الفويي والشامل يف مجي حالت العنةف املرتكة ضةد املةدا عني
ع ة حقةةوق اعنسةةا  ،مب ة ةةيهم املةةدا عو ع ة حقةةوق النسةةا املكفولةةة لألطفةةا  ،و فالةةة
وصو هألء املدا عني إىل العدالة بشكل مالئةم ،ومحةايتهم مة التعةرض للمضةايقة والتخويةف
والنتقام والعنف يف املستقبل؛
4
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(ج) إشراك منظمات اجملتم املد العاملة يف مبا حقوق الطفل بطريقةة منهجيةة
يف ختطةةيا وتنفيةةذ ويصةةد وتقيةةيم السياسةةات واخلطةةا وال ةربامج املتعلقةةة ابلتفاقيةةة وبتعزيةةز
حقوق الطفل.
حقوق الطفل وقطان األعما
 -11تشري اللجنة إىل تعليقها العام يقم  )4102(06بشن التزامات الدو يما يتعلق
بتةةنثري قطةةان األعمةةا التجاييةةة علةةى حقةةوق الطفةةل واملبةةادل التوجيهيةةة املتعلقةةة ابألعمةةا
التجايية وحقوق اعنسةا  ،الةيت أقرهةا مبلة حقةوق النسةا يف عةام 4100؛ وتُةذ ر بتوصةياهتا
السابقة ( ،CRC/C/BHR/CO/2-3الفقر  ،)40توصي الدولة الطرف بوضة وتنفيةذ لةوائح
تكفةةل امتثةةا قطةةان األعمةةا التجاييةةة ،مبةةا يهةةا الشةةر ات املتعةةدد اجلنسةةيات العاملةةة يف
الدولة الطرف ،للمعايري الدولية والوطنية يقوق اعنسا ومعايري العمالةة والبيئةة وغريهةا مة
املعايري املتعلقة حبقوق الطفل .وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص ي تنشئ
إطايا تنظيمي ا واضح ا للصناعات العاملة يف الدولة الطرف لضما عدم أتثةري أنشةطتها سةلب ا
على حقوق الطفل.

ابء -تعريف الطفل (املاد )0
 -13ابلنظر إىل أ الس القانونية الدنيا للزواج هي  06عاما ،وأ احملا م الشرعية جتيةز
زواج الفتيةةات دو هةةذه الس ة  ،تُةةذ ر اللجنةةة بتوصةةيتها السةةابقة (،CRC/C/BHR/CO/2-3
الفقر  ،)49وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
تعةةديل قةةانو األسةةر لضةةما حتديةةد السة الةةدنيا للةةزواج يف الثامنةةة عشةةر
(ح)
لكل م الفتيات والفتيا  ،وإلياء مجي الستثناءات اليت تسمح ابلزواج دو هذه الس ؛
(ت) اختةةاذ مجية التةةدابري الالزمةةة ،مبةةا يف ذلةةك مة خةةال بةرامج شةةحذ الةةوعي،
للقضاء على زواج األطفا اشي ا م التزامات الدولة الطرف مبوج التفاقية.

جيم -املبادل العامة (املواد  ،4و ،2و ،6و)04
عدم التمييز
 -16ال داف اللجن شع بقلق ابلغ إزا استم ا التم د حبكم ال اق مد ال ت ر واألة ر ف
ذو اإلع ق ر  ،وحة ر ف البح ن ر والعجررم ،واألة ر ف امل ل ر ي اب حج ن ر حو عررد ص اجلنس ر ،
وإزا عدم وج شر ي شر ل رظر مج ر حشرك ف التم رد ،وعردم تتر ال ت ر حبقر ط تسر وي
يف اإل ث ال ت ن.
 -13تكةةري اللجنةةة توصةةياهتا السةةابقة ( ،CRC/C/BHR/CO/2-3الفقةةر  )20وتوصةةي الدولةةة
الطرف مبا يلي:
العمل ،على سبيل األولوية ،على استعراض تشريعاهتا و ايساهتا بيية حظر
(ح)
مجي أشكا التمييز ،و رض عقةوابت مناسةبة علةى اجلنةا  ،وتةو ري سةبل انتصةاف عالةة ومناسةبة
لألطفا ضحااي التمييز؛
GE.19-03305

5

CRC/C/BHR/CO/4-6

(ت) تعزيةةز عاليةةة نظةةام تةةو ري ايمايةةة الجتماعيةةة دو اييةةز جلمي ة األطفةةا
احملرومني أو الضعفاء ايا ؛
(ج) إطةةالق ب ةرامج شةةاملة للتثقيةةف العةةام وإذ ةةاء الةةوعي ،مبةةا يف ذلةةك تنظةةيم
محةةالت ملكا حةةة ومنة التمييةةز ضةةد الفتيةةات والفتيةةا ذوي اععاقةةة ،وأطفةةا البحاينةةة والعجةةم،
واألطفا املولودي آلابء أجان أو عدأي اجلنسية.
مصا الطفل الفضلى
 -11ترح اللجنة إبدياج مبدأ مصا الطفل الفضلى يف قةانو الطفةل وقةانو األسةر .
ويف ضوء تعليق اللجنة العةام يقةم  )4102(04بشةن حةق الطفةل يف إيةالء العتبةاي األو
ملصايه الفضلى ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ضما الستمراي يف إعما هذا ايةق يف مجية اعجةراءات والقةرايات القضةائية،
(ح)
مبا يف ذلك ما يتعلق حبضانة األطفا وإيداعهم يف مأسسات الرعاية؛
(ت) وض إجراءات ومعةايري لتوجيةه مجية األشةخاص الةذي لةديهم صةالحيات
حتديد مصا الطفل الفضلى يف أي مبا م اجملالت ،وإيالء ذلك األمهية الواجبةة ابعتبةاي
ذلك م أوىل األولوايت؛
(ج) ضما تلقي مجي املهنيني العةاملني مة األطفةا ومة أجلهةم تةدييب ا بشةن
هذه اعجراءات واملعايري.
ايق يف اييا  ،والبقاء والنماء
 -12ابلنظةةر إىل اسةةتمراي ايتفةةان معةةد الو يةةات واعصةةاابت بةةني األطفةةا بسةةب ح ةواد
السةةري يف الدولةةة الطةةرف ،توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف بتعزيةةز وتط ةوير التةةدابري الراميةةة إىل من ة
ح ةواد املةةروي ،مبةةا يف ذلةةك وض ة ب ةرامج تعليميةةة إضةةا ية وغريهةةا م ة ال ةربامج املتعلقةةة بسةةالمة
السري على الطرق ،ومن ايواد  ،وإدياجها يف مجي املناهج الدياسية؛ وتكثيةف محالهتةا العامةة
لشةةحذ الةةوعي بقواعةةد املةةروي بةةني األطفةةا واآلابء واملديسةةني واجلمهةةوي عموم ةا؛ وتنفيةةذ ق ةوانني
املروي ذات الصلة بصرامة ،مبا يف ذلك قانو من استخدام اهلواتف احملمولة أثناء القياد .
احرتام لياء الطفل
 -02تالحظ اللجنة م التقدير مشاي ة األطفا يف وضة السةرتاتيجية الوطنيةة للطفةل،
ضالا ع برانمج "صوتك مسةمون" الةذي وضةعته وزاي شةأو الشةبا والرايضةة ،وتوصةي
الدولة الطرف مبا يلي:
وضة مبموعةةة أدوات لتوحيةةد املشةاويات العامةةة مة األطفةا بشةةن وضة
(ح)
السياسات الوطنية ،و فالة أ يشايك األطفةا علةى مسةتو عةا يف هةذه املشةاويات ،وأ
تشمل مجي األطفا ؛
(ت) وض بةرامج وأنشةطة لشةحذ الةوعي مة أجةل تعزيةز مشةاي ة األطفةا مشةاي ة
هاد ة يف األسر واجملتم واملديسة ،ويف مجي اعجراءات القضائية واعدايية املتعلقة هبم؛
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(ج) إنشاء للية أو هيكل تشاويي عشراك األطفا يف مجي الشةأو الةيت تةأثر
عليهم ،مبا يف ذلك عند وض القوانني والسياسات والربامج واخلدمات ،بيية تيسري مشاي ة
األطفا علي ا يف العمليات الوطنية املتعلقة ابملسائل اليت تأثر عليهم.

دا  -ايقوق وايرايت املدنية (املواد  ،2و ،4و)02-02
ايق يف اجلنسية وتسجيل املواليد
 -01الح اللجن الق ن ن قم  53لعر م  0222الرذ رن صر ي اإلق ر لفة ر ف رر
البحر ين ن ،واالسررتثن الصر يف عر م  0215الررذ متررن مب جبرره اجلنسر البح ين ر هلرؤال األة ر ف،
لكن ر شررع ابلقلررق ألن هررذه الترردابر ررر ك ف ر ل ررم ن حررق مج ر األة ر ف امل لر ي أل ر
حب ين يف جنس ت  .ويس و ه القلق حي ف إزا يلصم
أل

(ح)
حب ين

بر التقرردم يف شر يع الر ة للسررم ف بنقررل اجلنسر إىل األة ر ف امل لر ي
وآاب ر البح ين نري

(ت) العد الكبر األة ف املع من النعدام اجلنس  ،مب ف م حة ر ف البح نر
والعجم والبدون ،واألة ف الذي مسحبت جنسر ت م واألة ر ف الرذي مرر حو مسرحبت جنسر
ححد والدي مري
(ج) و و ق ي ع احل اجد اليت ي اج ر حة ر ف األ ر
عل ش امل ال حو بط ق اهل ي ال ةن .

اأتجردا يف احلصر ف

 -00حتةةيا اللجنةةة علمة ا ابليايةةة  9-06مة أهةةداف التنميةةة املسةةتدامة ،وتوصةةي الدولةةة
الطرف مبا يلي:
تعةةديل قةةانو اجلنسةةية علةةى وجةةه السةةرعة لضةةما ايةةق يف اجلنسةةية جلمية
(ح)
أطفا البحرينيات املتزوجات م غري البحرينيني ،ووض ضماانت لكيال يصةبح هةألء األطفةا
عدأي اجلنسية ،وضما عدم سح جنسية هألء األطفا ؛
(ت) مج بياانت ع األطفا عدأي اجلنسةية ،مصةنفة حسة مجلةة أمةوي منهةا
نون اجلن  ،والس  ،واألصل القةومي واعثةين ،والنتمةاء إىل أقليةة ،أو املر ةز الجتمةاعي -
القتصادي ،وتقد معلومات ع هذه املسنلة يف تقريرها املقبل؛
(ج) ضةةما ايةق يف ايصةةو علةةى اجلنسةةية البحرينيةةة جلمية األطفةةا املقيمةةني
حاليا يف الدولة الطرف ،وإل أصبحوا عدأي اجلنسية ،وذلك بصرف النظر عة مر ةزهم القةانو
أو مر ز والديهم؛
( ) النظر يف التصديق على التفاقية املتعلقة مبر ز األشخاص عدأي اجلنسية،
واتفاقية ايد م حالت انعدام اجلنسية؛
(ه) التماس املساعد التقنية م مفوضية المةم املتحةد السةامية لشةأو الالجئةني
ومنظمة األمم املتحد للطفولة ،ضم أموي أخر  ،لتنفيذ هذه التوصيات.
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حرية التعبري وتكوي اجلمعيات والتجم السلمي
 -05يس ر و اللجن ر قلررق ابلررغ ألن األة ر ف ون اخل س ر عش ر الررذي يش ر ك ن يف ظ ر ه
حو سررر حو عمر عر م حو اعتصر م س سررص يعتررربون جر ن مب جر امل سر م التشر يعص قررم 05
لعر ر م  ، 0215وذر ر ز اعتقر ر هلم بس ررب شر ر كت م يف ظر ر ه ا ع ر ر حو بس ررب إه نر ر وانتقر ر
ظ ن عم ن.
 -01حتط اللجنة الدولة الطةرف علةى ضةما الحةرتام الكامةل يةق مجية األطفةا  ،مبة
يهم املدا عو عة حقةوق اعنسةا املكفولةة لألطفةا  ،يف حريةة التعبةري وتكةوي اجلمعيةات
والتجم السلمي ،على حنو مةا تكفلةه التفاقيةة ،مبةا يف ذلةك إبليةاء مجية القةوانني واللةوائح
اليت تقيد هذا ايق ،وبشحذ الوعي وبنةاء قةديات األسةر واملديسةني ،واملسةأولني ايكةوميني
على احرتام ايسة األطفا هذه ايرايت.
ايصو على املعلومات املناسبة
 -03تالحظ اللجنة بقلق الرقابة املفروضة على املعلومات م خةال القةوانني الةيت تةنظم
الصحا ة واعنرتنت ،واليت تقوض حق األطفا يف ايصو على املعلومات ،وتوصي الدولةة
الطةةرف ابس ةتعراض قوانينهةةا وسياسةةاهتا م ة أجةةل ضةةما حصةةو األطفةةا علةةى املعلومةةات
املناسبة ،م ضما استقال وسائا اععالم الوطنية.

هاء -العنف ضد األطفا (املواد  ،09و ،)2(44و ،)4(44و ،24و(22أ) و)29
التعذي وغريه م ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو املهينة
 -06ح ر ر اللجن ر ر إبنش ر ر وح ر ررد نق ر ررق خ ص ر ر يف ع ر ر م  0210للتحق ر ررق يف ا ع ر ر ا
التعررذي  ،لكن ر ال رداف شررع بقلررق ابلررغ إزا االحتج ر ز التعس ر ص لفة ر ف ،والتق ر ي الرريت ررد
بس ع ل الش ة األة ف وس ع لت م يف اكد االحتج ز ،مب يف ذلم ابسرت دام المر ز
املسر ر ل لل ررد حثنر ر حعمر ر ف الش ررم ال رريت وقع ررت يف س ررج جر ر و يف عر ر م  ،0213وإزا ر رداعم
است دام املسؤولن ع إن ذ الق ن ن التعذي للحص ف عل اعياف األة ف اأتجدي .
 -03وتشري اللجنة إىل تعليقها العام يقم  )4100(02بشن حق الطفل يف التحةري مة
مجي ة أشةةكا العنةةف ،وحتةةيا علم ة ا ابليايةةة  4-06م ة أهةةداف وتوصةةيات اللجنةةة املعنيةةة
حبقةةوق اعنسةةا ( ،CCPR/C/BHR/CO/1الفقةةر  ،)24وتوصةةيات جلنةةة مناهضةةة التعةةذي
( ،CAT/C/BHR/CO/2-3الفقر  ،)42توصي الدولة الطرف مبا يلي:
اختاذ مجي التدابري الالزمة ملنة مجية أشةكا التعةذي وغةريه مة ضةرو
(ح)
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وحترأها ،ومحاية األطفا منها؛
(ت) تعزيز الرصد املستقل ملرا ق احتجاز األطفا  ،والتحقيق بطريقةة شةاملة يف
مجية الدعةاءات الةيت أ ةادت بتعةرض أطفةةا لتجةزي للتعةذي وسةوء املعاملةة علةى أيةةدي
مووفني عمةوميني ،ونشةر نتةائج أي حتقيقةات جتريهةا وحةد التحقيةق اخلاصةة ،و فالةة لا مةة
اجلنا ومعاقبتهم مبا يتناس وخطوي جرائمهم؛
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(ج) مةةنح تعويضةةات مناسةةبة لألطفةةا ضةةحااي هةةذه النتها ةةات وإعةةداد ب ةرامج
ععاد أتهيلهم وتعا يهم؛
( ) ضما إمكانية الوصو إىل اآلليات القائمة لتلقةي الشةكاو مة األطفةا
أو م ينو عنهم بشن تعرضهم لسوء املعاملة.
العقوبة البدنية
 -01تالحظ اللجنة تنفيذ برامج للتوعية ابألشكا اعجيابية لرتبية األطفا  ،لكنها تشعر
ابلقلةةق أل العقوبةةة البدنيةةة ل ت ةزا اةةايس يف مرا ةةز الرعايةةة البديلةةة ،ويف البي ةت ،ويف نظةةام
العدالة ،وحتط الدولة الطرف على الضطالن مبا يلي:
رض حظر صريح مبوج أحكام تشةريعية وإداييةة علةى اسةتخدام العقوبةة
(ح)
البدنية ،مهما انت خفيفة ،يف مجي األوسا  ،مبا يف ذلك مأسسةات الرعايةة يف مرحلةة الطفولةة
املبكةةر  ،ويف مأسسةةات الرعايةةة البديلةةة ،ويف البيةةت ويف نظةةام العدالةةة ،و فالةةة يصةةد هةةذا ايظ ةر
وإنفاذه ابلصوي املناسبة يف مجي األوسا ؛
(ت) تعزيةةز بةرامج إذ ةةاء الةةوعي القائمةةة واجلديةةد وتوسةةي نطاقهةةا ،مبةةا يف ذلةةك
محالت التوعية اليت تستهدف اآلابء واملديسني والفئات املهنية ذات الصلة ،م أجل تعزيز
األشكا اعجيابية والتشاي ية وغري العنيفة لتنشئة األطفا وأتديبهم ،وتشجي تييري العقليةات
يما يتعلق ابلعقوبة البدنية يف مجي األوسا .
سوء املعاملة واعمها
 -02تالحظ اللجنة م التقدير اعتماد القانو يقم  02لعام  4102بشن ايماية مة
العنةةف األسةةري ،وإنشةةاء مرا ةةز إيشةةاد ومةةيوي للضةةحااي ،وتنفيةةذ بةرامج شةةحذ الةةوعي ذات
الصلة ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
اعنفةةاذ الفعلةةي للقةةانو يقةةم  02لعةةام  4102بشةةن ايمايةةة م ة العنةةف
(ح)
األسةةري ،واختةةاذ تةةدابري ملموسةةة لتييةةري املواقةةف والتقاليةةد واألعةراف واملمايسةةات السةةلو ية
اليت ثريا ما تكو مربيا للعنف األسري ،ل سيما ضد الفتيات؛
(ت) مواصلة تعزيز برامج التثقيف وشحذ الوعي ،مبةا يف ذلةك ايمةالت الراميةة
إىل من العنف والتصدي له ،وذلك إبشةراك الضةحااي السةابقني واملتطةوعني وأعضةاء اجملتمة
وتو ري الدعم الالزم لتدييبهم؛

(ج) ضة ةةما تة ةةو ري املسة ةةاعد الطبية ةةة والقانونية ةةة والنفسة ةةية املالئمة ةةة لألطفة ةةا
واألمهةةات ضةةحااي العنةف األسةةري ومسةةاعدهتم علةةى ايصةةو علةةى سةةك  ،وزايد عةةدد املةةيوي
املتاحة للضحااي؛
( ) إنشةةاء قاعةةد بيةةاانت وطنيةةة جلمي ة حةةالت العنةةف ضةةد األطفةةا  ،مبةةا يف
ذلك سوء املعاملة ،والعتةداء اجلنسةي ،وسةوء معاملةة األطفةا وإمهةاهلم ،والعنةف األسةري،
ووضة وتنفيةذ نظةةام للرصةد والتقيةيم للمسةةاعد علةى حتديةةد يةف أكة لةةنظم محايةة الطفةةل
التصدي على أ ضل وجه ملسنلة العنف ضد األطفا .
GE.19-03305
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الستيال والعتداء اجلنسيا
 -52الحر اللجنر ر التقرردي خررد الرردعم املت حر لفة ر ف مررح ة االعترردا اجلنسررص ر
خالف كد مح ي الط رل ،لكن ر ال رداف شرع بقلرق ابلرغ إزا إ ك ن ر إع ر ر كي اال تصر ت ر
املق م والعق ت إذا دوج ا مح ةهم ،و ع ل األة ف مح ة االعتردا اجلنسرص يف الكثرر ر
األح ن ع ل ال ن ول س ال ح ة ،وفر ح عقر اب خم ر علر ر كي اجلر ائم ابسرم ر يسرم
مح ي ر الش ر  .و ع ر ت اللجن ر حي ر ف ع ر قلق ر إزا عرردم وج ر ب ر إحص ر ئ ع ر رردى انتش ر
استمالف األة ف واالعتدا عل م جنس ف ،وع املالحق الق ئ عل ذلم.

 -51حتيا اللجنة علما ابلياية  4-2م أهةداف التنميةة املسةتدامة ،وتوصةي الدولةة الطةرف
مبا يلي:

أ تليي ،على وجةه السةرعة ،املةادتني  222و 224مة قةانو العقةوابت
(ح)
اللتةةني تعفيةةا مةرتكص الغتصةةا مة املقاضةةا والعقوبةةة إ هةةم تزوجةوا مة ضةةحاايهم ،وختفةةف
العقوابت املفروضة على مرتكص جرائم ما يسمى محاية الشرف؛
(ت) فالةةة جتةةر مجية أشةةكا العتةةداء اجلنسةةي علةةى األطفةةا ومعاملةةة مجية
األطفةةا املعرضةةني ألي شةةكل م ة أشةةكا السةةتيال اجلنسةةي علةةى أهنةةم ضةةحااي ،وعةةدم
إخضاعهم ألي جزاءات جنائية؛
(ج) لا م ةةة اجلن ةةا عل ةةى النح ةةو الواجة ة  ،و ةةرض عق ةةوابت عل ةةيهم تتناسة ة
وخطوي جرائمهم؛
( ) وض ة لليةةات وإج ةراءات ومبةةادل توجيهيةةة لضةةما اعل ةزام ابعبةةال ع ة
حةةالت العتةةداء اجلنسةةي علةةى األطفةةا واسةةتيالهلم جنسةةي ا ،و فالةةة إمكانيةةة الوصةةو إىل
قنوات إبال سرية تراعي مصايهم؛
(ه) وض خطا وسياسات ملنة تعةرض األطفةا لالسةتيال والعتةداء اجلنسةيني،
و فالة تعا يهم وإعاد إدماجهم اجتماعيا ،وتقد املساعد النفسية لألطفا الضحااي.
اخلطو اهلاتفية للمساعد
 -50ترح اللجنة إبنشاء خطو هاتفية مبانية تعمل على مداي الساعة يف مجي أحناء
الدولةةة تشةةرف عليهةةا ةةل م ة املأسسةةة الوطنيةةة يقةةوق اعنسةةا ومر ةةز محايةةة الطف ةةل،
لألطفةةا الةةذي يةةودو ايصةةو علةةى معلومةةات أو التمةةاس املشةةوي  ،دو موا قةةة اآلابء
أو األوصياء ،بشن انتها ات حقوق النسا  ،ولألطفا ضحااي العنةف ،وتوصةي اللجنةة
الدول ةةة الط ةةرف ي تع ةةزز توعي ةةة األطف ةةا بكيفي ةةة الوص ةةو إىل ه ةةذه اخلط ةةو اهلاتفي ةةة،
وأ تسةةتمر يف تةةو ري املةةوايد البشةةرية واملاليةةة والتقنيةةة الالزمةةة لعمةةل هةةذه اخلطةةو اهلاتفيةةة
بفعالية.
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واو -البيئ ةةة األسة ةرية والرعاي ةةة البديل ةةة (امل ةةواد  ،00-9 ،2و )0(04و( ،)4و،41
و ،40و ،42و))4(42
البيئة األسرية

 -55تالحظ اللجنة م القلةق أ القةانو يف الدولةة الطةرف يتةيح حلةولا تلقائيةة يضةانة

األطفا بعد الطالق أو النفصا  ،دو تقييم ردي ملصايهم الفضةلى ،وأ القةانو يةنظم
أمةةوي ايضةةانة وغريهةةا مة العالقةةات األسةرية بطريقةةة خمتلفةةة ابلنسةةبة للفتيةةات والفتيةةا  ،وأ
لآلابء األولوية يف الوصاية على أطفاهلم ،وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
استعراض تشريعاهتا املتعلقة حبضةانة الطفةل لضةما اسةتناد مجية القةرايات
(ح)
املتخةةذ إىل مبةةدأ مصةةا الطفةةل الفضةةلى ،وأ تُأخةةذ لياء األطفةةا والفتيةةات والفتيةةا يف
العتباي؛
(ت) مواءمة تشريعاهتا بشن العالقات األسرية ،بيية فالة تساوي حقةوق مجية
الفتيات يف العالقات داخل األسر  ،وإلياء مجي األحكةام الةيت ايةز ضةد النسةاء والفتيةات،
مثل تلك اليت تنظم اعي ؛
(ج) ضةةما تقاسةةم األمهةةات واآلابء املسةةأولية القانونيةةة عة أطفةةاهلم علةى قةةدم
املساوا  ،و قا للماد  )0(04م التفاقية.
األطفا احملرومو م بيئة أسرية
 -51تشعر اللجنة ابلقلةق إزاء السةتخدام الواسة النطةاق عيةدان األطفةا احملةرومني مة
بيئةةة أس ةرية يف مأسسةةات الرعايةةة ،وعةةدم وجةةود مأسسةةات للرعايةةة البديلةةة لألطفةةا الةةذي
ترتاوح أعمايهم بني  02و 04عام ا ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:

مواصةةلة دعةةم وإعطةةاء األولويةةة لتةةو ري يعايةةة أس ةرية جلمي ة األطفةةا دو
(ح)
الثامنة عشر الذي ل يستطيعو العيش م أسرهم ،مبا يف ذلك تو ري الدعم لربانمج األسر
اياضنة ،بيية ايد م إيدان األطفا يف مأسسات الرعاية؛

(ت) التن ةةد م ة وجةةود ضةةماانت ا يةةة ومعةةايري واضةةحة ،اسةةتنادا إىل مصةةا
الطف ةةل الفضة ةلى ،لتحدي ةةد م ةةا إذا ةةا مة ة الض ةةرويي إي ةةدان الطف ةةل يف مأسس ةةات الرعاي ةةة
البديلة؛
(ج) ضما الستعراض الدويي عيدان األطفةا لةد أسةر حاضةنة أو يف مأسسةات
الرعاية البديلة ،ويصد نوعية الرعاية اليت حيصلو عليهةا ،مبةا يف ذلةك بتةو ري قنةوات يسةهل
الوصو إليها لإلبال ع سوء معاملة األطفا ويصدها ومعاجلتها؛
( ) مواصةةلة تةةو ري بنةةاء القةةديات والتةةديي يف مبةةا حقةةوق الطفةةل والحتياجةةات
اخلاصةةة لألطفةةا احملةةرومني م ة بيئةةة أس ةرية ،لفائةةد اآلابء الكةةا لني ،ومةةووفي وزاي العمةةل
والتنمية الجتماعية ،واألخصائيني الجتماعيني ،والعاملني يف مأسسات الرعاية البديلة.
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أطفا السجناء
 -53توصي اللجنة الدولة الطرف ي تويل العتباي األو ملصا الطفل الفضلى وذلك
ابلنظةةر يف بةةدائل لحتجةةاز األمهةةات ،وأ تةةو ر ،يف حةةا عةةدم العثةةوي علةةى هةةذه البةةدائل،
مجي املوايد البشرية واملالية الالزمة وتقدم الةدعم لألطفةا الةذي يعيشةو مة أمهةاهتم يهة
الحتجاز .وتوصي الدولة الطةرف أيضة ا بتقةد أي دعةم نفسةي وغةريه مة أشةكا الةدعم الةالزم
لألطفا الذي ُحكم على والديهم ابععدام أو السج املأبد.

زاي -اععاقةةة والصةةحة األساسةةية والر ةةاه (املةةواد  ،6و ،)2(04و ،42و ،44و،46
و ،)2(-)0(42و)22
األطفا ذوو اععاقة
 -56تنةةوه اللجنةةة إبنشةةاء الدولةةة الطةةرف اللجنةةة العليةةا لرعايةةة شةةأو األشةةخاص ذوي
اععاقةةة ،واعتمةةاد الس ةرتاتيجية الوطنيةةة لألشةةخاص ذوي اععاقةةة ،والس ةرتاتيجية الوطنيةةة
للتعلةةيم اخلةةاص ،وم ة ذلةةك هةةي توصةةي الدولةةة الطةةرف مبواصةةلة تعزيةةز الةةنهج القةةائم علةةى
حقوق اعنسا إزاء اععاقة ،ما توصيها مبا يلي:
إجراء دياسة شاملة تتضم تو ري بياانت عة حالةة األطفةا ذوي اععاقةة
(ح)
مصةةنفة يف مجلةةة أمةةوي حبس ة الس ة ونةةون اجلةةن ونةةون اععاقةةة واألصةةل اعثةةين والةةوطين
واملوق اجليرايف ،وحتليل عالية تنفيذ التفاقية ،والقوانني والسياسات القائمة؛
(ت) ضما أ القوانني والسياسات والربامج ،مبا يف ذلك خطة تطةوير التعلةيم،
تكفل جلمي األطفا ذوي اععاقة ايق يف التعليم الشامل للجمي يف املدايس العادية؛
(ج) مواصلة إيالء األولويةة للتةدابري الةيت تيسةر اعدمةاج الكامةل لألطفةا ذوي
اععاقةةة ،مب ة ةةيهم ذوو اععاقةةة العقليةةة والنفسةةية  -الجتماعيةةة ،يف مجي ة مبةةالت اييةةا
العامةةة ،مبةةا يف ذلةةك األنشةةطة الرت يهيةةة ،وتةةو ري الرعايةةة اجملتمعيةةة هلةةم والسةةك الجتمةةاعي
الذي يتيح ترتيبات تيسريية معقولة.
الصحة واخلدمات الصحية
 -53تش ةةري اللجن ةةة إىل تعليقه ةةا الع ةةام يق ةةم  )4102(02بش ةةن ح ةةق الطف ةةل يف التمتة ة
يعلى مستو م الصحة أك بلوغه ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
مواصةلة التةةدخالت احملةدد اهلةةدف للوقايةة مة اعصةابة بفقةةر الةدم النةةاجم
(ح)
ع ة نق ة ايديةةد و قةةر الةةدم املنجلةةي بةةني األطفةةا وعالجهمةةا ،مبةةا يف ذلةةك توسةةي نطةةاق
بةرانمج الدولةة الطةرف الرامةي إىل تةدعيم الطحةةني ابيديةد ومحةف الفوليةك؛ وضةما التشةةخي
والعالج املبكر لألطفا املصابني بفقةر الةدم املنجلةي؛ وتقيةيم وتعزيةز أنشةطة التوعيةة الراميةة
إىل من حدو قر الدم املنجلي بني األطفا ؛ وختصي موايد ا ية لقطان التيذيةة التةاب
لدائر الصحة العامة؛
(ت) تكثيف التةدابري الراميةة إىل مكا حةة السةمنة وزايد توعيةة اآلابء واألطفةا
وعامة اجلمهوي بقيمة التيذية الصحية؛ وتعزيز العادات السليمة لتناو الطعام ،ل سيما بني
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األطفا واملةراهقني؛ ووضة لةوائح تتعلةق بتسةويق األغذيةة غةري الصةحية الةيت هلةا أتثةري سةلص
على صحة األطفا ؛
(ج) تعزيز التةدابري الراميةة إىل خفةف معةد الةولدات املبتسةر  ،والقضةاء علةى
و يةةات الرضة الةةيت أكة تفاديهةةا ،مبةةا يف ذلةةك بتطبيةةق اعيشةةادات التقنيةةة ملفوضةةية حقةةوق
اعنسا بشةن تطبيةق هنةج قةائم علةى حقةوق اعنسةا يف تنفيةذ السياسةات والةربامج الراميةة
إىل ايةةد م ة الو يةةات واألم ةراض الةةيت أك ة الوقايةةة منهةةا لةةد األطفةةا دو سة اخلامسةةة
والقضاء عليها ()A/HRC/27/31؛
( ) وض وتنفيذ برانمج وطين بشن تو ري العالج لألمهات املصاابت بفريوس
نقة املناعةةة البشةرية ملن ة انتقةةا العةةدو مة األم إىل الطفةةل ،وضةةما التشةةخي املبكةةر
والبدء املبكر يف عالج هألء األطفا ؛
(ه) تعزيةةز جهوده ةةا يف مب ةةا التش ةةجي علةةى الرض ةةاعة الطبيعي ةةة ،مب ةةا يف ذل ةةك
ابختاذ تةدابري عنفةاذ القةراي يقةم  2لعةام  4104الةذي يةنظم اسةتخدام وبية وتسةويق بةدائل
لنب األم ،اشي ا مة املدونةة الدوليةة لقواعةد تسةويق بةدائل لةنب األم؛ والتنفيةذ الكامةل ملبةادي
املستشفيات املالئمة لألطفا ؛ والتشجي على اعتمةاد ترتيبةات العمةل املرنةة؛ وزايد توعيةة
األسر وعامة اجلمهوي يمهية الرضاعة الطبيعية ،مبا يف ذلك عرب وسائا اععالم.
صحة املراهقني
 -51تالحةةظ اللجنةةة بقلةةق أ الدولةةة الطةةرف مل تعةةرتف ي الغتصةةا وسةةفاح احملةةايم
سةةببا وجيهةةا لإلجهةةاض ،وتوصةةي ،يف ضةةوء تعليقهةةا العةةام يقةةم  )4112(4بشةةن صةةحة
املراهقني ومنوهم يف إطاي اتفاقية حقوق الطفل ،ي تضطل الدولة الطرف مبا يلي:
إلياء جتر اعجهاض يف مجية الظةروف ،وضةما إاتحةة اعجهةاض املةنمو
(ح)
وخدمات الرعاية الالحقة لإلجهاض للمراهقات ،والتن د مة األخةذ ايائهة دائمةا ،وإيةالء
العتباي الواج لذلك جزء م عملية اختاذ القراي؛
(ت) إعطاء األولوية لبدء تنفيذ بةرانمج حتسةني الصةحة اعيابيةة والبلةو اخلةاص
ابملةراهقني " ةربان" يف مجية املةةدايس ،وضةةما أ يتضةةم هةةذا الةربامج حصصة ا عة منة ايمةةل
املبكر واألمراض املنقولة جنسةيا ،ضةالا عة حصة يف مبةا املهةايات ايياتيةة للوقايةة مة
إدما املخديات؛
فال ةةة وضة ة نظ ةةام موح ةةد ومتكام ةةل خل ةةدمات الص ةةحة العقلي ةةة لألطف ةةا
(ج)
واملراهقني يف مجي أحناء الدولة الطرف ،تتوا ر له موايد بشرية وتقنيةة وماليةة ا يةة ،وإنشةاء
نظام عا لرصد الصحة العقلية لألطفا واملراهقني؛
( ) تعزيةةز تةةدابري التصةةدي لسةةتخدام األطفةةا وامل ةراهقني التب ة واملخةةديات،
وذلك بوسائل منها تعزيز إنفاذ القوانني اليت حتظر بي التب لألطفةا  ،وتوسةي نطةاق بةرامج
وخةةدمات التصةةدي ملشةةكلة إدمةةا املخةةديات ،و فالةةة أ تكةةو خةةدمات عةةالج اعدمةةا
وايد م أضرايه متاحة ومالئمة لألطفا .
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حاء -التعليم والرت يه واألنشطة الثقا ية (املواد )20–44
التعليم ،مبا يف ذلك التديي والتوجيه املهنيا
 -52ترح ة اللجنةةة ابلتقةةدم احملةةرز يف مبةةا التعلةةيم والتةةديي املهةةين للفتيةةات ،لكنهةةا
ل ت ةزا تشةةعر ابلقلةةق إزاء اسةةتمراي القوال ة النمطيةةة اجلنسةةانية يمةةا يتعلةةق بةةبعف مبةةالت
التعليم ،وتوصي الدولة الطرف مبا يلي:
استعراض وحتديط املناهج والنصوص املديسية على مجي املسةتوايت بييةة
(ح)
القضةةاء علةةى التمييةةز والقوال ة النمطيةةة اجلنسةةانية ،والتصةةدي لألسةةبا اهليكليةةة للتمييةةز
القةةائم علةةى نةةون اجلةةن  ،وتنوي ة اخليةةايات التعليمي ةة واملهنيةةة للفتيةةات والفتيةةا  ،وتشةةجي
الفتيات على الستفاد م مجي الفرص املتاحة للتعليم والتديي املهنيني؛
(ت) ختصي موايد مالية ا ية لتطوير وتوسي نطاق الرعاية والتعليم يف مرحلةة
الطفولةةة املبكةةر  ،اسةةتنادا إىل سياسةةة شةةاملة وجامعةةة لرعايةةة الطفولةةة املبكةةر ومنوهةةا ،وتعزيةةز
لليات يصد تقيُد مأسسات التعلةيم قبةل املديسةي ومأسسةات الرعايةة النهاييةة ابيةد األد
م ة املعةةايري التعليميةةة ،ومتطلبةةات املنةةاهج الدياسةةية ،ومةةأهالت املديسةةني ،واعحاطةةة علم ة ا
ابلياية  4-4م أهداف التنمية املستدامة؛
(ج) تعزيةةز ال ةربامج الراميةةة إىل اسةةتبقاء األطفةةا يف املةةدايس وسياسةةات إعةةاد
قبو الذي تسربوا م املديسة.
التثقيف يف مبا حقوق النسا
 -12حتيا اللجنة علم ا ابلياية  2-4م أهداف التنمية املستدامة ،وترح ببدء العمل
يف عةةام  4114ابلتثقيةةف يف مبةةا حقةةوق اعنسةةا علةةى مجي ة مسةةتوايت التعلةةيم ،وتوصةةي
الدولةةة الطةرف بكفالةةة أ تكةةو املنةةاهج الدياسةةية املتعلقةةة حبقةةوق اعنسةةا مناسةةبة ألعمةةاي
األطفةةا  ،وتق ةةوم عل ةةى مب ةةادل التفاقي ةةة وأحكامه ةةا ،وأ أتخ ةةذ يف العتب ةةاي إط ةةاي ال ةةربانمج
العاملي للتثقيف يف مبا حقوق اعنسا .
الراحة وأوقات الفرا واألنشطة الرت يهية والثقا ية والفنية
 -11ترح ة اللجنةةة مبختلةةف ال ةربامج التعليميةةة والثقا يةةة والرايضةةية الةةيت تنظمهةةا وزاي
العمةل والتنميةة الجتماعيةةة ،ووزاي الشةبا والرايضةة ،واملأسسةةة الوطنيةة يقةوق النسةةا ،
وتوصي ،و قا لتعليقها العام يقم  )4102(02بشن حق الطفةل يف الراحةة وأوقةات الفةرا
ومزاولةةة األلعةةا واألنشةةطة الرت يهيةةة واملشةةاي ة يف اييةةا الثقا يةةة ويف الفنةةو  ،ي تضةةطل
الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيةةز جهودهةةا الراميةةة إىل ضةةما حةةق الطفةةل يف املشةةاي ة حبريةةة يف أنشةةطة
(ح)
تر يهية مناسبة لسنه ،ويف اييا الثقا ية ويف الفنةو  ،اسةتنادا إىل مبةادل اعدمةاج واملشةاي ة
وعةةدم التميي ةةز ،مب ةةا يف ذل ةةك بض ةةما وصةةوله إىل األم ةةا العام ةةة املناس ةةبة ملزاول ةةة األلع ةةا
واملشاي ة يف األنشطة الرت يهية والثقا ية والرايضية؛
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(ت) ضةةما وص ةةو مجية ة األطف ةةا  ،مب ة ةةيهم األطف ةةا ذوو اععاق ةةة ،بي ةةف
النظةةر ع ة جنسةةيتهم أو أصةةلهم اعثةةين ،إىل أمةةا لمنةةة وميسةةر ومفتوحةةة للجمي ة ملزاولةةة
األلعا واييا الجتماعية ،ضالا ع تو ري النقل العام للوصو إىل هذه األما ؛
(ج) إشراك األطفا بشةكل امةل يف ختطةيا وتصةميم ويصةد تنفيةذ السياسةات
والربامج ذات الصلة بتمضية أوقةات الفةرا ومزاولةة األلعةا واألنشةطة الرت يهيةة واملشةاي ة
يف اييا الثقا ية ويف الفنو .

طاء -تة ة ة ةةدابري ايماية ة ة ةةة اخلاصة ة ة ةةة (املة ة ة ةةواد  ،44و ،21و ،24و ،22و ،22و،26
و(-) (22د) و)41-24
الستيال القتصادي ،مبا يف ذلك عمالة األطفا
 -10تكري اللجنة توصياهتا السةابقة ( ،CRC/C/BHR/CO/2-3الفقةر  ،)66وتوصةي ي
ت ةةوائم الدول ةةة الط ةةرف قانوهن ةةا ال ةةوطين مة ة أحك ةةام اتفاقي ةةة اي ةةد األد لسة ة الس ةةتخدام
لع ةةام ( 0922يق ةةم  ،)024واتفاقي ةةة حظ ةةر أس ةةوأ أش ةةكا عم ةةل األطف ةةا  ،لع ةةام 0999
(يقم  )044ملنظمة العمل الدولية ،وأ تعزز للياهتا املخصصة للرصد والتفتيش ،وأ جتري
حتقيقا مستفيضا يف النتها ات وتعاق اجلنا .
إداي قضاء األحدا
شر و
 -15نر اللجنر علمر ف أبن املعل ر الرريت قررد ت الدولر الطر شررر إىل صر
العدال اإلصرالح لفة ر ف ومحر يت م ر سر املع لر  ،لكن ر شرع ابلقلرق إزا اجلردوف الرد
العتمر شر و القر ن ن هررذا .وابلنظر إىل عرردم الق ر م ابإلصررالح ال ر و ي  ،ال رداف اللجن ر
شع بقلق عم ق إزا يلصم
س املسؤول اجلن ئ الريت ال رداف درد يف سرب سرن ا  ،و الحقر األة ر ف
(ح)
الذي تج وز حعم هم  13ع ف ب ص م جم ن ابلمنري
(ت) عرردم وج ر رردابر بديل ر الحتج ر ز األة ر ف اجل ر ن ،وك ر ن ش ر و الق ر ن ن
يررنع علر رردابر ر هررذا القب ررل قتص ر علر األة ر ف ذو اإلع قر املت مررن اب كر ت جر ائم
جن ئ ري
(ج) و و قر ي عر عر ح األة ر ف لالعتقر ف خر ج نطر ط القر ن ن ،واحتجر زهم
ر ن ر اال ص ر ف بررم ،و عررذي وس ر ع ل ر األة ر ف اأتج ردي  ،ووم ر األة ر ف يف افررق
احتج ز الب لمنري
( ) إعدام علص عبد الش د علص ي س السنك س يف  13ك ن ن الث ين/ين ي 0213
وه ون س الث ن عش وقت ا ك ت اجل املدع .
 -11وابعشاي إىل تعليقها العام يقم  )4112(01بشن حقوق الطفل يف قضاء األحدا ،
وإىل توصيات اللجنة املعنية حبقوق اعنسا ( ،CCPR/C/BHR/CO/1الفقرات  ،24و،24
و ،)44وجلنة مناهضة التعذي ( ،CAT/C/BHR/CO/2-3الفقر  ،)42حتط اللجنة الدولةة
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الطةةرف علةةى جعةةل نظامهةةا القضةةائي لألحةةدا يتماشةةى ابلكامةةل م ة التفاقيةةة وغريهةةا م ة
املعايري ذات الصلة .وحتط اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص على ما يلي:
أ تعتمةد ،دو إبطةاء ،مشةرون العدالةة اعصةالحية لألطفةا الةذي يةن ،
(ح)
يف مجلة أموي ،على إنشاء لا م األحدا  ،وي س املسأولية اجلنائيةة إىل مسةتو مقبةو
دولية ا ،ومنة ةةرض عقوبةةة اععةةدام أو السةةج املأبةةد علةةى اجلةرائم الةةيت يرتكبهةةا األشةةخاص
دو سة  04عامةا؛ ويف الوقةةت نفسةةه ،وقةةف مجية عمليةةات إعةدام األشةةخاص الةةذي ايتكبةوا
جرائم وهم دو هذه الس ؛
(ت) أ تضم تقد مسةاعد قانونيةة تتسةم ابلكفةاء وحةر ومسةتقلة لألطفةا
املخالفني للقانو منذ بداية التحقيق وطةوا اعجةراءات القانونيةة ،وإاتحةة إمكانيةة ايصةو
على لام ،والتواصل م أسرهم وي إلقاء القبف عليهم؛
(ج)

أ تضم عدم اعتقا األشخاص دو س  04عاما خايج نطاق القانو ؛

( ) أ تعزز اختاذ تدابري غري احتجازية وغةري قضةائية جلمية األطفةا اجلةاحنني،
مثل حتويل العقوبة أو املراقبة أو الوسةاطة أو اعيشةاد أو اخلدمةة اجملتمعيةة ،حيثمةا ةا ذلةك
كن ا؛

(ه) أ تكفةةل اسةةتخدام الحتجةةاز مةةالذا أخ ةريا وألقصةةر مةةد كنةةة ،و صةةل
األطفةةا ع ة البةةاليني ،وإعةةاد النظةةر يف الحتجةةاز ابنتظةةام بييةةة وقةةف العمةةل بةةه ،وعةةدم
احتجاز األطفا تعسف ا ابملر ؛

(و) أ تضةم امتثةا وةروف احتجةاز األطفةا  ،يف ايةالت الةيت ل أكة تفةادي
هذا الحتجاز ،للمعايري الدولية ،ل سيما ايصو علةى اسةتحقاقات الصةحة والتعلةيم ،مبةا يف
ذلك التديي املهين والتديي على املهايات ايياتية ،واألنشطة الرت يهية ،وخدمات التعايف
البةةد والنفسةةي الجتمةةاعي ،وب ةرامج إعةةاد الدمةةاج الجتمةةاعي ،وعةةدم احتجةةاز األطفةةا م ة
منعهم م التصا  ،وتعرضهم للتعذي وسوء املعاملة.
األطفا ضحااي اجلرأة والشهود عليها
 -13ترح ة ة اللجنة ةةة ابلتعة ةةديالت الة ةةيت أُُدخلة ةةت علة ةةى قة ةةانو اعج ة ةراءات اجلنائية ةةة يف
عةةام  4104لتةةو ري ايمايةةة للضةةحااي والشةةهود ،لكنهةةا توصةةي الدولةةة الطةةرف ي تكفةةل جلمية
األطفةةا ضةةحااي اجلرأةةة والشةةهود عليهةةا ،مب ة ةةيهم األطفةةا ضةةحااي السةةتيال والعتةةداء
اجلنسةةيني ،والعنةةف األسةةري ،والسةةتيال القتصةةادي ،والشةةهود علةةى هةةذه اجل ةرائم ،ايمايةةة
املنصةةوص عليهةةا يف التفاقيةةة ،وأ تراعةةي الدولةةة الطةةرف ابلكامةةل املبةةادل التوجيهيةةة بشةةن
العدالةة يف األمةةوي املتعلقةة ابألطفةةا ضةحااي اجلرأةةة والشةهود عليهةةا .وتوصةي اللجنةةة الدولةةة
الطرف أيضا ي تكفل حصو األطفا ضحااي البي والجتاي على ايمايةة املنصةوص عليهةا يف
الربوتو و الختيايي امللحق ابتفاقية حقوق الطفةل بشةن بية األطفةا واسةتيال األطفةا
يف البياء ويف املواد اعابحية ،الذي انضمت إليه الدولة الطرف يف عام .4114
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ايء -التصديق على الربوتو و الختيايي املتعلق إبجراء تقد البالغات
 -16توصي اللجنة الدولة الطرف ي تصدق على الربوتو و الختيايي املتعلةق إبجةراء
تقد البالغات ،وذلك بيية زايد تعزيز حقوق الطفل.

اف -التصديق على الصكوك الدولية يقوق اعنسا
 -13توصةي اللجنةة الدولةة الطةرف ي تنظةر يف التصةديق علةى الصةكوك التاليةة املتعلقةة
حبقوق اعنسا بيية زايد تعزيز حقوق الطفل:
(ح)

التفاقية الدولية يماية حقوق مجي العما املهاجري وأ راد أسرهم؛

(ت)

التفاقية الدولية يماية مجي األشخاص م الختفاء القسري؛

(ج) الربوتو و الختيايي الثا امللحق ابلعهةد الةدويل اخلةاص ابيقةوق املدنيةة
والسياسية ،اهلادف إىل إلياء عقوبة اععدام؛
()

الربوتو و الختيايي امللحق ابتفاقية حقوق األشخاص ذوي اععاقة.

 -11حتط اللجنة الدولة الطةرف علةى أ تتقيةد ابلتزاماهتةا بتقةد التقةايير مبوجة الربوتو ةو
الختيايي لتفاقية حقوق الطفل بشن اشرتاك األطفا يف املنازعات املسلحة ،والربوتو و
الختيةةايي امللحةةق ابتفاقيةةة حقةةوق الطفةةل بشةةن بية األطفةةا واسةةتيال األطفةةا يف البيةةاء
ويف املواد اعابحية ،وهي تقايير َّ
أتخَّر تقدأها منذ  40أيلو /سبتمرب .4114

يابعا -التنفيذ وتقد التقايير
ألف -املتابعة والنشر
 -12توصي اللجنةة الدولةة الطةرف ابختةاذ مجية التةدابري املالئمةة لضةما التنفيةذ الكامةل
للتوصيات الوايد يف هذه املالحظات اخلتامية .وتوصةي اللجنةة أيضةا إباتحةة التقريةر اجلةام
للتقايير الدويية م الراب إىل السادس ،والردود الكتابية على قائمةة املسةائل ،وهةذه املالحظةات
اخلتامية على نطاق واس بليات البلد.

ابء -اآللية الوطنية لإلبال واملتابعة
 -32توصةةي اللجنةةة الدولةةة الطةةرف إبنشةةاء لليةةة وطنيةةة لإلبةةال واملتابعةةة واعتبايهةةا هيئةةة
حكوميةةة دائمةةة مكلفةةة بتنسةةيق وإعةةداد التقةةايير آلليةةات حقةةوق اعنسةةا الدوليةةة واعقليميةةة
والتعاو معها ،ضالا ع تكليفها بتنسيق وتعق سري املتابعة الوطنية لاللتزامات التعاهدية
وتنفيذها ،والتوصيات والقرايات املنبثقة ع هذه اآلليات .وتشةدد اللجنةة علةى ضةروي اسةتمراي
تقد الدعم املناس هلذه اهليئة ع طريق تزويةدها مبةووفني متفةرغني ،وأ تكةو هلةا القةدي
على التشاوي ابنتظام م املأسسة الوطنية يقوق اعنسا واجملتم املد .
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جيم -التقرير املقبل
 -31ت ةةدعو اللجن ةةة الدول ةةة الط ةةرف إىل أ تق ةةدم تقريره ةةا ال ةةدويي الس ةةاب حبل ةةو 04
لذاي/مايس  ،4144وأ تديج يه معلومات ع متابعة هةذه املالحظةات اخلتاميةة .وينبيةي
أ أتثةةل التقريةةر للمبةةادل التوجيهيةةة املنسةةقة لتقةةد التقةةايير اخلاصةةة مبعاهةةد بعينهةةا ،الةةيت
اعتمدهتا اللجنة يف  20انو الثا /يناير  ،)CRC/C/58/Rev.3( 4104وينبيي أل يتجاوز
عدد لماته  40 411لمة (انظر قراي اجلمعية العامة  ،464/64الفقر  .)06ويف حا
جتاوز عدد لمات التقرير َّ
املقدَّم ايد األقصةى املنصةوص عليةه ،سةيُطل إىل الدولةة الطةرف أ
تقلّ حجمه عمالا ابلقةراي السةالف الةذ ر .وإذا تعةذي علةى الدولةة الطةرف مراجعةة التقريةر
وإعاد تقدأه ،ل أك ضما ترمجته ي تنظر يه هيئة املعاهد .
 -30وتدعو اللجنة أيض ا الدولة الطرف إىل تقةد وثيقةة أساسةية لدثةة ،ل يتجةاوز عةدد
لماهت ةةا  44 411لم ةةة ،و قة ةا ملتطلب ةةات الوثيق ةةة األساس ةةية املوح ةةد ال ةةوايد يف املب ةةادل
التوجيهيةة املنسةةقة لتقةةد التقةايير مبوجة املعاهةةدات الدوليةةة يقةوق اعنسةةا  ،مبةةا يف ذلةةك
املب ةةادل التوجيهي ةةة لتق ةةد وثيق ةةة أساس ةةية موح ةةد وواثئ ةةق خاص ةةة مبعاه ةةدات بعينه ةةا (انظ ةةر
 ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األو ) والفقر  06م قراي اجلمعية العامة .464/64
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