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الدورة الخامسة والسبعون
 15أيار/مايو  2 -حزيران/يونيه 2017
البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظر في تقارير الدول األطراف

قائمة المساائل فاي اا اق النظار فاي تقريار قطار الجاامر ل اقريارين الادوري ن
الثالث والرابر
يُرجى من الدولة الطرر أن قدردك اباايراع مماومراا يةرادية د رة  10 700اامرة ادرد
أقصررى إ ين أم ررن قب ر  23شررباف/دياير  .2017وقررد قبنرراول الايفنررة ء أ نررام اا روار م ر الدولررة
الطر مجي جوانب حدوق الطف املدرجة ء االقفاقية.

الجزء األول
 -1يُرجررى قدرردل مماومرراا عررن البرردااا الررل اارررفا الدولررة الطررر وال ريام الررل وةررمب ا
لضررمان عب ر مجي ر األافررال ء الدولررة الطررر عاررى قرردك امل رراواص ارراادوق املنصررو عاي ررا ء
االقفاقيررةإ وال مرريما األافررال املولررو ين رررارو ياررار الررزواوإ واألافررال فول ا عاقررةإ واألافررال
امل اجرينإ وأافال األقاياا .ويُرجى أيضاع قدردل مماومراا عرن البردااا املبلررص لمرمو امربمرار
الدوالب النمطية واملواقف اجلن انية الل قموق عب الفبياا جبمي حدوق ا ن ان.
 -2ويُرجى ايان البدااا املبلرص اظر المدواة البدنية حظراع قانونيراع رررًاع ء البيرت وأمراان
الرعايرة البديارة والرعايرة الن اريرة واملردارُ .ويُرجرى قوةريا مرا يفا اران الردد الدرانو إ املبم ر ء
"البأ يررب املمدررول"إ م ررموحاع ارره لبييررر المدواررة البدنيررة ء البيررت .ويُرجررى قدرردل مماومرراا عررن
البدااا املبلرص ملن المنرف املنرزو والمنرف اجلن رح ء حرف األافرالإ مرن دري ت الفبيراا امل راجراا
المرامما املنزليررااإ وامايررة و عرت األافررال الضرردايا ومداةرراص اجلنراص وممرراقبب ت .ويُرجررى أيضراع
مْي.
قوةيا ما يفا اان المنف املنزو واالغبصاب الزوجح جمر ن
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 -3ويُرجررى قدرردل مماومرراا عررن حدرروق األم رراا واناررامإ ء ا ر مررن الدررانون واملمارمررةإ
ديما يبماف اامل اواص ء م ائ حضانة الطف والوراية عايهإ ما ء فلك قطبيرف نظراك ااضرانة.
ويُرجى أيضاع قددل مماومااإ من واق الدانون واملمارمةإ اشأن نفدة اناام عاى أانائ ت وانافت
واشأن ا رث االن بة يىل البنْي والبناا.
 -4ويُرجى قددل مماوماا يةادية عن وة األافال احملرومْي من البيئة األمريةإ ال مريما
ديما يبماف اال فالة .ويُرجى أيضاع قددل مماوماا عن عد مرادف الرعايرة املؤم رية امل ربلدمةإ
قررص هلره املرادف وجترل عماياا قفبيش منبظمة هلا.
وايان ما يفا اانت الدولة الطر ِّ
 -5ويُرجى قددل مماوماا عن األحوال املميشية لألافرال املديمرْي ء ال ريفون مر أم رافتإ
وال مرريما ديمررا يبماررف ا يفيررة ةررمان حص روهلت عاررى البرريررةإ ومن ررا الرةرراعة الطبيميررةإ وحص روهلت
عاررى امرردماا الصرردية والبمايميررة .ويُرجررى قوةرريا ايفيررة ييررمم االعببررار األول لامصررال الفضرراى
لاطف ر عنررد يررردار أح رراك عاررى الن ررام ااوام ر أو الن ررام فواا األافررال الصرررارإ مررا ء فلررك
اااالا الل قنطول عاى عمقاا رارو ياار الزواو.
 -6ويُرجررى قدرردل مماومرراا د ررة عررن قنفيررر االم رياقييفياا الوانيررة املبمادررة ااألشررلا
فول ا عاقة املشار يلي ا ء قدرير الدولرة الطرر CRC/C/QAT/3-4إ الفدرقران  249و 250إ
مرا ء فلرك أيرة امرياقييفية اشرأن البماريت الشررام لايفمير  .ويُرجرى ايران ال يفيرة الرل ي ررا ررا
هره االمياقييفياا عماية يهنام امبلداك املؤم اا ء رعاية األافرال فول ا عاقرةإ مرن دري ت
األافرال فوو ا عاقررة النف ررية  -االجبماعيررة والرهنيرةإ وايرران مررا يُدرردك هلرؤالم األافررال مررن عررت
جمبممح وما يُباح هلت من در لابمايت الشام لايفمي .

 -7ويُرجى يدا ص الايفنة مماوماا عن ا جراماا الدانونية أو ا ارية املببمة ء الدولرة الطرر
ردم نْي لألافرال المجئرْي
اللبماُ الايفوم أو ااصول عاى مرارز المجر إ وعرن اامايرة والردعت املد ط
ومابم ح الايفومإ ما ء فلك حصروهلت عارى رردماا أمامرية االرعايرة الصردية والبماريت .ويُرجرى
قوةرريا ايفيررة اح رياك الدولررة الطررر ملبرردأ عرردك ا عررا ص الد ررية .ويُرجررى أيض راع قدرردل مماومرراا
عن أل قدااا د ص اارا لممبيفااة لوة المجئْي الواددين من اجلم ورية المراية ال ورية.
 -8ويُرجررى يدررا ص الايفنررة عررن البرردااا املبلرررص ملن ر احبيفرران األافررال امل رراجرينإ مررن درري ت
املصاحبون ألمرهتإ ولضمان عبم ت حبدوق ت ء ييمم االعببار األول ملصاا ت الفضاى وجلمر
مشا رت اأمررهت ء مرياق عمايراا اهليفررص .ويُرجرى ايران البردااا املبلررص لضرمان حصرول أافرال
امل اجرين عاى البمايت والرعاية الصديةإ من دي ت األافال امل اجرون غا الشرعيْي.
 -9ويُرجى قددل مزيد من املماوماا املفصاة عن البدااا املبلرص مل اددرة عمر األافرال وأمروأ
أش ر ال عم ر األاف ررالإ م ررا ء فل ررك اي رران المدوا رراا املنص ررو عاي ررا ء الد ررانونإ ولبد رردل ال رردعت
لاضدايا وقمزيز مبا راا البوعية اديمة البمايت وحدروق األافرال ء فلرك الصرد  .ويُرجرى أيضراع قدردل
مماومرراا عررن البرردااا املبلرررص لضررمان االلب رزاك اال ررن الرردنيا لامم ر وا رراعاا المم ر امل ررموح رراإ
م ررا ء فل ررك عماي رراا البفب رريشإ وال م رريما ء قط رراعح الزراع ررة واألعم ررال البيفاري ررة األمر ررية واالن رربة
لاممال املنزليْي.
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 -10ويُرجررى يدررا ص الايفنررة عررن البرردااا املبلرررص لرد ر ال ررن الرردنيا لام ررؤولية اجلنائيررةإ الررل
ال ق رزال ررد ص حالي راع ء م ررب م ررنوااإ و ر ررال األاف ررال ال رررين ه ررت ء م ررن  16و 17م ررنة
ء واليررة نظرراك قضررام األحررداث .ويُرجررى قوةرريا مررا يفا ارران ال رريفن املؤاررد عدواررة قانونيررة عاررى
اجلرائت الل يرق ب ا األافال الرين جتاونا من ت  16منةإ وما يفا اانرت عدوارة ا عرداك والمدوارة
البدنيررة م ررموحاع مررا موجررب أح رراك الش رريمة ء حالررة اجل ررائت الررل يرق ب ررا أد ررا قب ر اارروغ ت
من  18منةإ وين اان األمر ارلك دفح أل ظرو .
 -11ويُرجررى قدرردل مماوم رراا عررن البرردااا املبل رررص لبنفيررر قورررياا الايفن ررة الداعيررة يىل مراجم ررة
الدررانون اجلنررائح ديمررا يبماررف ابرطيررة مجي ر أغ ررال وأش ر ال اي ر األافررالإ واملماماررة املب رراوية لان ررام
والرجررال ديمررا يبماررف ابيفرررل البرررامإ ويلررام شرررف "البيفرررل املررز وو" ء يجرراماا املداةرراص عاررى اجلررائت
املنص ررو عاي ررا ء اليوقوا ررول االربي ررارل القفاقي ررة حد رروق الطفر ر اش ررأن اير ر األاف ررال وام رربرمل
األافال ء البرام وء املوا ا ااحية انظر CRC/C/OPSC/QAT/CO/1إ الفدرقان  22و. 24
 -12ويُرجررى قدرردل مماومرراا عررن البرردااا املبلرررص ملباامررة قورررياا الايفنررة ال روار ص ء ممحظافررا
امبامي ررة اش ررأن البدري ررر األوو لادول ررة الط ررر املد رردك موج ررب اليوقوا ررول االربي ررارل القفاقي ررة حد رروق
الطف اشأن اشياك األافال ء املنانعاا امل ادة CRC/C/OPAC/QAT/CO/1إ الفدرص . 19

الجزء الثاني
 -13ق رردعو الايفن ررة الدول ررة الط ررر يىل قد رردل د رردي م رروجز ال يزي ررد عا ررى  3ر ررفداا
لامماوماا املددمة ء قدريرهاإ ديما يبماف ما ياح:
أ

مشاري الدوانْي والدوانْي اجلديدصإ ولوائد ا البنفيرية؛

ب

املؤم اا اجلديدص وواليافا أو ا رمحاا املؤم ية؛

و

ال ياماا واليام ورطط المم الل أُعدا مؤرراعإ ونطاق ا وعويا ا؛
عماياا البصديف الل جرا مؤرراع عاى ر وك حدوق ا ن ان.

الجزء الثالث
الب انات واإلحصاءات والمع ومات األخرى ،إن توفرت
 -14يُرجى قدردل مماومراا موحردص عرن البنرو اماررة ااألافرال والدطاعراا االجبماعيرة ء
ميزانياا ال نواا ال مث املاةيةإ وفلك ابيران الن ربة املئويرة ل ر انرد مرن انرو امليزانيرة االن ربة
يىل امليزانيررة الوانيررة ا مجاليررة والنرراق الررواي ا مجرراو .ويُرجررى أيضراع قدرردل مماومرراا عررن البونير
اجلرراء لباك املوار .
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 -15ويُرجى قددل اياناا يحصائية د ةإ ين قرودراإ مصرنفة حب رب ال رن واجلرنص واألرر
ا رري واألر ر الد ررومح واملوق ر اجلر رراء وااال ررة االجبماعي ررة  -االقبص ررا ية وحال ررة اهليف رررصإ قرط ررح
ال نواا ال مث األراصإ عن عد ا من:
الش ر اول الررل قادب ررا الايفنررة الوانيررة ادرروق ا ن رران مررن األافررال أو نيااررة
أ
عن تإ والش اول الل حددت دي ا الايفنة أو قاامب ا؛
ب ح روا ث المنررف املنررزو والمنررف اجلن ررح ء حررف األافررالإ مررا ء فلررك عررد
اااالا املباغ عن ا وعد اجلناص الرين حواموا وعوقبوا؛
و

الفبياا الميت قزوجن وهن ون من  18منة؛
الفبياا الميت رضمن لمماية قشويه األعضام البناماية؛

ه

األافال املديمْي ء ال يفون م أم افت؛

األاف ررال املص ررااْي ا ررأمرال غ ررا م ررارية واألاف ررال ال رررين يم ررانون م ررن اع رربمل
و
ردحإ من دي ت األافال الرين يمانون من نيرا ص الرونن أو البدانرةإ واألافرال فوو االحبياجراا
الصدية المدايةإ والرين يبمااون امللدراا أو موا ا مان؛
ن

األافال املديمْي ء الدولة الطر ول ن ت لي وا مواانْي قطريْي؛

ح

األافال املابم ْي لايفوم أو األافال المجئْي املديمْي ء الدولة الطر ؛

ف

األافال الماماْيإ ُمصنفْي حب ب نوع المم ؛

ل األافال ةدايا أموأ أش ال عم األافالإ الرين جرل دديدهتإ ُمصرنفْي
حب ب نوع المم ؛
األافال املدانْي اارق اب جرميةإ ُمصنفْي حب ب نروع اجلرميرة والمدوارةإ واألافرال
ك
احملبيفزين نبييفة أح اك جنائية؛
األافال ةدايا االجتار الرين جرل دديدهتإ واجلناص الرين حواموا وعوقبواإ
ل
م ايان أنواع المدواة املوقمة وشدفا؛
يىل قطر.

ك

األافرال الرررين ًُبمر جتنيرردهت أو امرربلدام ت ء أعمررال قباليررة قبر وررروهلت

 -16ويُرجررى قدرردل ايانرراا ُمصررنفة حب ررب ال ررنإ واجلررنصإ وامافيررة االجبماعيررة  -االقبصررا يةإ
واملوق اجلرراءإ واجلن ريةإ قرطرح ال رنواا الر مث األرراصإ اشرأن حالرة األافرال احملررومْي مرن البيئرة
األمريةإ قشم عد األافال:
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أ

املنفصاْي عن والدي ت؛

ب

املو عْي ء املؤم ااإ مصنفْي حب ب اول ديص ا يداع؛
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و

املو عْي لدل األمر اااةنة؛

املببنْي عاى الصميد احملاح ينطبرف فلرك عارى األافرال غرا امل رامْي أو عرن
اريف عماياا الببي عاى الصميد الدوو.
 -17ويُرجررى قدرردل ايانرراا ُمصررنفة حب ررب ال ررنإ واجلررنصإ ونرروع ا عاقررةإ واملوقر اجلررراءإ
قرطح ال نواا ال مث األراصإ عن عد األافال فول ا عاقة:
أ

املديمْي م أمرهت؛

ب

املديمْي ء املؤم اا؛

و

املابددْي ااملدارُ االابدائية الما ية؛
املابددْي ااملدارُ ال انوية الما ية؛

ه

املابددْي مدارُ فول االحبياجاا امارة؛

و

غا املابددْي ااملدارُ؛

ن

الرين اات عن ت أمرهت.

 -18ويُرجررى قدرردل ايانرراا ُمصررنفة حب ررب ال ررنإ واجلررنصإ وامافيررة االجبماعيررة  -االقبصررا يةإ
واملوق اجلرراءإ واألر ا يإ قرطح ال نواا ال مث األراصإ اشأن ما ياح:
ممردالا البدراق الفئرراا الممريرة مرردارُ البماريت مرا قبر االابردائح واالابرردائح
أ
وال انولإ وممدالا امب ماهلا لابمايتإ االن ب املئوية؛
ب

عد حاالا االندطاع عن البمايت والرموب ون به املئوية؛

و

ن بة املدرمْي يىل البممير.

 -19ويُرجررى موادرراص الايفنررة ابدرردي ألل ايانرراا ء البدريررر أررربدت مبيفرراونص ا رربب مجر
اياناا أحدث أو حدوث قطوراا أررل جديدص.
 -20واا ةادة يىل فلكإ مي ن لادولة الطر أن قدرو جماالا عرص األافرال قمبيهرا فاا
أولوية ديما يبماف ابنفير االقفاقية.
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