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جلنة حقوق الطفل

الدورة الثمانون
 ١٤كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢٠١٩
البند  ٤من جدول األعمال املؤقت
النظر يف تقارير الدول األطراف

قائمةةة الق ةةال اابلتةةرة جلللقريةةر اجلةةاور لرلقةةارير الدوريةةة و ة الرا ةةر
السادس لربحري
يطلببىل الدولببل الطببر أن تقببدت كياً ببا معلومبباض يبباف ل د ببل  ١٠ 7٠٠كلمببل
كحببد أق)بببل قبب  ١٢تشبرين األول/أكيببوًر  ،٢٠١8ن أمكببنو وزببوج للأنببل أن تينبباول ب
جوانىل حقوق الطف املن)وص عل ها يف االتفاق ل يف أ ناء احلوار م الدولل الطر و

اجلزء األول
 -١يرجب تقدمي تقرير عن اليقدت احملرج يف اعيمبا تيلبم مشباري القبوانت امليعلقبل ابلطفب ،
مبا ف ها مشروع تعدي قانون الطف البي يشبم  ،يف لبل أمبورً ،بدء العمب مبحباكأل األحبدا
ورف ب ا ببن امل ببؤول ل ا نا ببل  ١5عام ببا ،ومش ببروع ق ببانون األا ببر  ،ومش ببروع الق ببانون امليعلب ب
ابجمليم ب ب املب ببدينو ويرجب ببب أي ب ببا ً ب ببان اليقب ببدت احملب ببرج يف وي ب ب عب ببار تن م ب ب لقطب بباع األعمب ببال
ف ما ييعل أب ر أنشطيها يف حقوق الطف و
 -٢يرجب تقدمي معلوماض عن نيا ج تنف بي االابتات أ ل الوعن بل للطفولبل ،٢٠١7-٢٠١٣
وك ببم جببرض عمل ببل ريببد وتق ب أل تنف ببي او ويرجببب أي ببا تقببدمي معلومبباض عببن العببار القببانوين
وال ببلطاض امللولببل للأنببل الوعن ببل للطفولببل يف جمببال اذبباق القبراراض ،وك ببم عبباجض اليب حاض
األخ ببس ا ببلطيها وق ببدرتا عل ببب الين ب الفع ببال م ب األنش ببطل امليعلق ببل ًينف ببي االتفاق ببل عل ببب
امل يوى املشتك ًت القطاعاض ،وكيلك علب ال)ع دين الوعين واحملل و
 -٣يرجب ببب توي ب ب ا ك ب ببم ي ب ببا أل الق ب برار رقب ببأل ١ل ل ب ببنل  ٢٠١6لب ببوجير العب ببدل والشب ببؤون
الا م ل واألوقا يف رف احلد األ ىن ل ن الاواج  ١8عاما للفي اض والفي ان علب ال واء،

)GE.18-10975(A



CRC/C/BHR/Q/4-6

ويف ح ببر جواج األعف ببالو ويرج ببب أي ببا تق ببدمي معلوم بباض ع ببن الي ببداًس امليل ببي لقك بباء ال ببوع
ابلعواقىل ال ار لاواج األعفال ،وعن أت س يه اليداًسو
 -٤يرجببب تقببدمي معلومبباض مف)ببلل عببن اليببداًس القانون ببل وال ااببات ل وتببداًس قكبباء الببوع
امليلي للي)بد لليم با القبانوين واليم با حبكبأل الواقب اللبيين تعان همبا الفي باض ،واألعفبال قوو
العاقببل ،وأعفببال الببدون والعأببأل ،واألعفببال املولببو ون آلابء أجانببىل أو عببد ا ن ب لو ويرجببب
حتديب ببد ك ب ببم ي ب ببمن ح)ب ببول ب ببؤالء األعفب ببال علب ببب الرعايب ببل ال)ب ببح ل ،واليعل ب ب أل ،وا ب ببدماض
االجيماع ببل األخببرى علببب قببدت امل بباوا م ب ببس أل مببن األعفببال ،مبببا يف قلببك مبوجببىل أحكببات
القانون رقأل ٣5ل ل نل ٢٠٠٩و
 -5يرجب تقدمي معلوماض عن اليداًس امليلي ل مان حب األعفبال يف االابيماع لب هأل يف
الجراءاض القانون ل وال اريل اليت مت ّ هأل ،مبا ف ها ق ااي احل انل والط ق ،وعن اعيما أو
تعدي أ قانون ل ماج م)احل الطف الف لب ًويفها من االعيباراض األااا لو ويرجب أي ا
تقببدمي معلومبباض عببن أ ًبرامج لقكبباء الببوع  ،مبببا ف هببا تن ب أل احلمب ض ،ليعايببا املشبباركل اجملديببل
م يوايض اجمليم و
م األعفال علب
 -6يرجببب تقببدمي معلومبباض عببن اليببداًس امليلببي للي)ببد للعقببباض الببيت حتببول ون تعببدي
األعفال يف اكي اب جن ل الدولل الطر عن عريب أمهباتألو
قانون ا ن ل ل مان ح
ويرجب أي ا تويب ا مبا قا كانبت نباك ل بل ليحديبد و حالبل األعفبال البيين ال لملبون الو ب
ال جمل ،أو يواجهون خطر انعدات ا ن ل ،ال ا ما أعفال العأأل والبدونو
 -7يرج ببب تق ببدمي معلوم بباض ع ببن الي ببداًس امليل ببي ل ببمان احب بتات حب ب األعف ببال يف حري ببل
اليعب ب ب ببس ،وتك ب ب ببوين ا مع ب ب بباض ،واليأمب ب ب ب ال ب ب ببلم  ،واحل) ب ب ببول عل ب ب ببب املعلوم ب ب بباض املناا ب ب بببلو
ويرجب الشار عد األعفال و/أو والديهأل اليين احيأاوا مبوجىل املراوت امللك رقأل ٢٣ل
ل نل  ً ٢٠١٣بىل مشاركيهأل يف م ا ر أو جتم عاتو
 -8يرجب تقدمي معلوماض عن اليداًس امليلي ل بمان الينف بي الفعبال للمرابوت البوجار رقبأل
١٤ل ل نل  ٢٠١٢الي ل ر اايلدات الشرعل اليعييىل أو سه من يبروب املعاملبل القااب ل
أو ال ن ببان ل أو امله نببل ،مبببا يف قلببك يببد األعفببال ،وعببد احملاكمبباض الببيت أجريببت حب ب ا نببا
املاعببومت والعقببوابض الببيت فريببت علببب املببدانت مببنهألو ويرجببب أي ببا تقببدمي معلومبباض عببن قببدر
املؤا ل الوعن بل حلقبوق الن بان علبب تلقب الشبكاوى ،واليحق ب ف هبا ،و حاليهبا ًطريقبل تراعب
م)احل الطف  ،وتراع الفوارق ًت ا ن تو
 -٩يرجببب حتديببد اليببداًس امليلببي  ،مبببا يف قلببك الي ب حاض اليش بريع ل أو تببداًس ال ااببل
العامببل ،مببن أجب عببدت اليعامب مب األعفببال يببحااي العنببم أو اببوء املعاملببل ابعيبببار أل جمببرمت،
وح ر ممارال جواج األعفال ال حااي ابملعيدين عل هألو ويرجب أي با تويب ا مبا قا كبان القبانون
رقبأل ١7ل ل بنل ً ٢٠١5شبنن العنبم األابر يبنى علبب عقبوابض يبد ا نبا وابب اني)با
لل حااي ،وما قا كانت ناك أ م حقاض ق ا ل مبوجىل يا القانونو
 -١٠يرجب تقدمي معلوماض عن اليداًس امليلي لينف ي مراوت وجير العم رقبأل ٢٣ل ،و نفباق
العقببوابض املنطبقببل علببب األشببلاص الببيين ينيهكببون الق بوانت احلال ببل املنا ببل لعم ب األعفببالو
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ويرج ب ببب أي ب ببا ًب ب ب ج اللأن ب ببل ابلي ب ببداًس امليل ب ببي ملنب ب ب اا ب ببي ل األعف ب ببال ،ال اب ب ب ما الفي ب بباض
األجنب اض ،يف العم املنايلو
 -١١يرجببب تقببدمي معلوم باض د ببل عببن ا ببدول الببامين العيمببا مشببروع القببانون الرام ب
تعببدي قببانون الطفب و ويرجببب أي ببا تويب ا مببا قا كببان اليعببدي ا ببمن عببدت ااببيلدات اببلىل
احلريببل لفعفببال امللببالفت للقببانون اببوى كل ببار أخببس وألق)ببر فببت ممكنببلو ويرجببب أي ببا تقببدمي
معلوماض عن ًرامج عا الين و عا ال ماج لفعفال امللالفت للقانونو
 -١٢يرجب تقدمي معلوماض عن اليداًس امليلي ل مان توفس احلمايل ال جمل مبوجىل أحكبات
االتفاق ببل م ب األعفببال يببحااي ا ر ببل و/أو الشببهو عل هبباو ويرجببب أي ببا تويب ا ك ببم تيببا
اببب االني)ببا الفعالببل والببدعأل لفعفببال يببحااي العنببم أو اببوء املعاملببل أو ال ببال ،وكببيلك
ألار أل ،مبا يف قلك امل اعد علب اليعايف و عا ال ماج االجيماع و

اجلزء الثاين
تقببدمي حتببديي مببوجا ال يايببد علببب ب
 -١٣تببدعو اللأنببل الدولببل الطببر
عن املعلوماض الوار يف تقرير ا ف ما ييعل مبا يل :

يببفحاضل

أل

مشاري القوانت أو القوانت ا ديد  ،ولوا حها ا ايل ك علب حد ؛

بل

املؤا اض ا ديد ووالايتال أو الي حاض املؤا ل؛

جل

ال اااض والربامج وخطط العم اليت ًدأ تطب قها مؤخرا ،ونطاقها ومتويلها؛

ل

الي)ديقاض األخس علب يكوك حقوق الن انو

اجلزء الثالث
البياانت واإلحتاءات واابعرووات األخرى ،ن توافرت
 -١٤يرجب تقدمي معلوماض موحبد عبن ال بنواض البث املايب ل ًشبنن ًنبو امل اان بل امليعلقبل
ابألعفببال ،والقطاعبباض االجيماع ببل ،مببن خ ب ل الشببار الن بببل املةويببل لك ب ًنببد مببن ًنببو
امل اان ل من ح ي جممبوع امل اان بل الوعن بل والنباتج القبوم ال بايلو ويرجبب أي با تقبدمي معلومباض
عن اليوجي ا رايف ليلك املوار و
 -١5يرجببب تق ببدمي ً بباةض ح) ببا ل د ببل ،ن وج ببدض ،م)ببنفل ح ببىل العمببر ،وا ببن ،
واألي ب ال ببين ،واألي ب الق ببوم  ،واملوق ب ا برايف ،واحلال ببل االجيماع ببل  -االقي) ببا يل ،ت ط ب
ال نواض الث املاي لً ،شنن ما يل :
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أل

األعفال امل ألت عند الوال أو يف وقت الح  ،ال ا ما أعفال البدون والعأأل؛

بل

الفي اض ون ان  ١8عاما املياوجاض؛

جل

األعفال العاملت ،م)نفت ح ىل نوع عملهأل؛
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ل ع ببد ح بباالض ا ببوء معامل ببل األعف ببال والعن ببم ي ببد أل ،مب ببا يف قل ببك ح بباالض
العقبباب البببدين ،الببيت جببرى اليحق ب ف هببا ،وعببد ا نببا الببيين جببرض مقايبباتأل ،واألحكببات الببيت
يدرض يف حقهأل؛
هل حاالض العنم ا ن واال ي)اب املي)لل ابألعفال ،والنيبا ج املتتببل عل هبا،
مبا يف قلك العقوابض املفرويل علب مرتكيب ا را أل واليعوي اض املقدمل لل حاايو
 -١6يرجب تقدمي ً اةض م)نفل ح ىل العمبر ،وا بن  ،وا لف بل االجيماع بل واالقي)با يل،
واألي ب ال ببين ،واملوق ب ا ب برايف ف م ببا ييعل ب حبال ببل األعف ببال احمل ببرومت م ببن ً ة ببل أاب بريل ،ت طب ب
ال نواض الث املاي ل ،وقلك عن عد األعفال اليين:
أل

ف)لوا عن والديهأل؛

بل

أو عوا يف مؤا اض ،م ت)ن فهأل ح ىل مد يداعهأل؛

جل

أو عوا لدى أار حاينلو

 -١7يرجببب تقببدمي ً بباةض م)ببنفل ح ببىل العمببر ،وا ببن  ،ونببوع العاقببل ،واألي ب ال ببين،
واملوق ا رايف ،ت ط ال نواض الث املاي ل ،عن عد األعفال قو العاقل:
أل

املق مت م أار أل؛

بل

املق مت يف مؤا اض؛

جل

املليحقت ابملدارس االًيدا ل العا يل؛

ل

املليحقت ابملدارس الثانويل العا يل؛

هل

املليحقت ابملدارس ا ايل؛

ول

س املليحقت مبدارس؛
اليين ذلَّت عنهأل أار ألو

جل

 -١8يرجب تقدمي ً اةض ح)ا ل د بل ن تبوافرض ،م)بنفل حب بىل ال بن ،وا بن  ،ونبوع
ا ببرت ،واألي ب ال ببين ،واألي ب القببوم  ،واملوق ب ا برايف ،والوي ب االجيمبباع  -االقي)ببا ،
ت ط ال نواض الث املاي ل ًشنن األعفال امللالفت للقانون اليين:
أل

ألق القبض عل هأل؛

بل

ويعوا ر ن االحيأاج ال اً للمحاكمل؛

جل

يوجدون ر ن االحيأاج؛

ل

خي عون أل نوع من ًرامج حتوي العقوًل من من ور امل اءلل عن أفعاهلألو

 -١٩يرج ببب مواف ببا اللأن ببل ًيح ببديي أل ً بباةض يف اليقري ببر أي بببحت قد ببل ً بببىل ب ب
ً اةض أحد أو حدو تطوراض جديد أخرىو
 -٢٠ابليببافل قلببك ،كببن للدولببل الطببر أن تببدرج جمبباالض مي)ببلل ابألعفببال وتعيرب ببا
قاض أولويل ف ما ييعل ًينف ي االتفاق لو
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