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 باللجنة العمل   فريق أعضاء 

 

 الدولة  االسم والكنية

 ساموا  ( منسق ) نيلسون  كالرينس 

 النمسا  وينتر  ريناتي 

 
 الحوار أجواء وصف 

 

 : سلوب الحوارأ.     أوالً 

 . أصبحت األجواء متوترة   موضوع الدينعندما تطرق الحوار لولكن    بشكل تفاعلي،  الحوارأتيحت فرصة طرح األسئلة والرد عليها خالل   

 : التقييم العام الذي أجرته اللجنة.     اثانيً 

        نة. ممك  تشجع الدولة الطرف على اعتمادها بأقصر مدة  ، حيثقةمن اإلصالحات التشريعية التي ال تزال معل    عددوجود    اللجنة إلى   أشارت
بيع األطفال  المتعلق  ب البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  كما أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم بعد تقاريرها بشأن 

(OPSC)  و ( البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل في النزاعات المسلحةOPAC). 

 :الحوار القضايا الرئيسية التي تناولها  ثالثًا.      
 

الخطط  وعن  لصالح األطفال، الوطنية  إجراء التقييمات المتعلقة باالستراتيجيةتم  الطرف إذا  الدولة  اللجنة  سألت  : العامة  التنفيذ  تدابير  •
  من  كان الحكومة. تساءلت إذا  قبل من بالموارد  ومزودة  موجودة   للطفولة  الوطنية اللجنة  ، وهل تزال بالميزانية ستثماراال زيادة ل المتخذة  
  المؤسسة   إذا تم تخصيص جزء من  أيًضا    اللجنة   الطفل، واستفسرت   المتعلق بحقوق  اإلنفاق   لمتابعة  تخصيص موارد من الميزانية   الممكن
حتى وقتنا   َشكاَوىال لتقديم في االعتبار الوالدين موافقة  توضع شكاواهم، وهل تلقي ويمكنه لألطفال  (NHRIاإلنسان ) لحقوق الوطنية

  وفقًا لمبادئ  أُنِشئت قد لها، وتستجيب الشكاوى تراقب  التي (،NHRI) اإلنسان  لحقوق الوطنية المؤسسة  بأن الطرف  الدولة  هذا؟ رد ت

  تم  قد  الوطنية  االستراتيجية أن فترة إلى الشكوى مجانًا، وأشاروا  لتسجيل  االتصال  وتدير خطًّا ساخنًا يستطيع األطفال من خالله باريس

عو  فعَّال تسهم بدور   الوطنية   اللجنة   تزال   منتظم، وال   رى تقييمها بشكلويج   سنوات   خمس   لمدة  تمديدها   المدني   المجتمع على إشراك    تشج 
 لفائدة األطفال.  وزارة كل مخصصات من ميزانية    يتم إدراج، ومن أجل سيرعملها

 

  توعية  حمالت تنظيم األطفال، وهل تم  زواج  لحظر  إجراءات الزمة  اتخذت قد  الطرف  الدولة كانت إذا  عما اللجنة  سألت   الطفل: تعريف  •
بالنسبة  يجب الحصول على إذن من محكمة الشريعة  سنة، و  16  هو   الزواج   لسن  األدنى   الحد  بأن  الطرف  الدولة  رد ت   .القضية   هذه  بشأن

 السن.  ازواج دون بلوغ هذلل
 

  خاللها  من يتم األطفال،  برلمان مثل  طفال،مخصصة لأل  ومساحات  منظمات هناك كانت  إذا عما اللجنة سألت :الحق في اإلدالء بالرأي  •
  وأن  ،موضع تقدير المدرسة  في األطفال مشاركة بأن الطرف  الدولة  ترد  . االعتبار عين في  وأخذها الحكومة إلى األطفال  آراء  نقل

المدارس تنظر وعلى دراية تامة   أن  من  للتأكد المدارس  بزيارة  الوزارة تقومو ،يؤخذ في عين االعتبار داخل الحرم  المدرسي  آراءهم
 .لرلمانات األطفاب  بموضوع

 عن  ، حيث عب رواالتمييز حظرت  ك مجموعة من التشريعات القائمة التيهنا كان إذا عما الطرف  الدولة اللجنة سألت :التمييز  عدم مبدأ •
  إذا  عما تساءلت  ، واآلباء األجانب وأطفال ،واألطفال المنتمين إلى األقليات ،األطفال ذوي اإلعاقة  ضد  التمييز إزاء خاص بشكل  قلقهم
  في  المساواة  عدم  مسألة اأيضً  ثيرتوأُ  ، والصحية التعليمية الخدمات على  لحصولل  المواطنين فرص بنفس تمتعت  ة األخيرت الفئات كان 

 تمييز  يوجد  وال البحرينيين، وغير البحرينيين األطفال بين تمييز يوجد  ال  بأنه الطرف  الدولة ت رد   .والفتيان الفتيات بين الميراث  حقوق 
 . بالميراث األمر يتعلق عندما الجنسين بين وال  المختلفة، الدينية الطوائف  ضد

 

 للحد المعتزم اتخاذهاوتساءلت عن التدابير ، الطرق حوادث عن الناجمة الوفيات مسألة اللجنة أثارت: والنماء  البقاء والحياة في الحق •
ت الدولة الطرف ،كاستجابة لذل .التثقيفية التعليمية البرامجوكذلك  ،الحوادث هذه من فرض عقوبات   مثل  المتخذة التدابير مختلف ذكر 



 

  كاميرات   وتركيب  ،حمالت التوعية في المدارس والمجتمع بوجه عاموتنظيم    الطرق،  على  المرور  قوانين  يخالفونالذين    أشد على أولئك
 . الطرق  طول  على

 

 يمكن اعتبار الحالي التشريع بموجب  أنه من قلقها عن اللجنة  أعربت والتعبير، التجمع بحرية يتعلق فيما :المدنية والحريات الحقوق •
  قائمة  تدابير هناك وهل القوانين، هذه إلغاء سيتم هل اللجنة تساءلت .القوانين هذه  بموجب تم احتجازهم قد األطفال وأن جريمة  التظاهر
  منظمات  إزاء  قلقها عن اللجنة أعربت  ،ذلك على عالوة  .التجمعو التعبير حرية  في األطفال حق  تجاه المعنيين المسؤولين موقف لتغيير

  ي ف   أحرار  وأنهم  الحال،  هو  ليس   هذا  بأن  الطرف   الدولة   ت رد    . للمضايقة  يتعرضون  الذين  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين  المدني  المجتمع
  إعداد  في  ، عالوة على ذلك، المدني المجتمع منظمات  شاركت ، و الجد محمل  على  تُؤخذ الحق  هذا انتهاكات وأن  ،وظائفهم ممارسة 

 . لألطفال  الوطنية اللجنة  مثل أخرى  بطرقو تقاريرال
 

المنتمين إلى   طفال األ و أجانب  آباء  من المولودين  األطفال حصول إمكانية  إزاء قلقها عن اللجنة  أعربت : الجنسية  وانعدام  الجنسية  •
د ببيانات  الطرف الدولة، وتساءلت هل الجنسية على العرقية األقليات مجموعات   فعله  تم الذي  ماالجنسية، و عديمي األطفالحول نَُزو 

قيد المناقشة حاليًا في البرلمان ونسعى إلى   الجنسية قانون بأن  الطرف  الدولة ت رد   . ؟ آباءهم  بسبب الجنسية  عديمي األطفال لحماية

  المساواة   لضمان  قائمة  مؤقتة  تدابير  هناك  أنحت  أوض   ذلك،  غضون  في  .يأجنب أب  وبحرينية    أم  من  المولود  لطفلل  الجنسية  لضمانتعديله  
  بقرار   آباء األطفال عليهم،  جنسية  إلغاءال يأثر قرار  وكذلك    ،والمواطنين  المواطنين  لغير  المتساوية  الخدمات  على  والحصول   المعاملة   في

 . االجتماعية الخدمات بواسطة  يتم حمايتهم و ،قضائي
 

  عن ، وسنوات  سبع  حاليًا  تبلغ  التي  الجنائية  المسؤولية  سن  لرفع  تخطط   كانت  إذا  عما  الطرف  الدولة  اللجنة   سألت  :األحداث  شؤون  قضاء •

  أعربوا  كما ًما،عا17  و  15 بين أعمارهم تتراوح الذين  لألطفال  ذلك في  بما اإلصالحية، العدالة  قانون  وضع  بعد القائمة المؤقتة التدابير

  قيد   اإلصالحية  العدالة   قانون  بأن  الطرف   الدولة  ترد    .كبها وهو صغيرارت   جريمة   بسبب   اإلعدام  عقوبة  يتلقىشاب    قضية   إزاء  قلقهم  عن

  إلى   أشاروا  .حداث معنية بقضاء األ  قضائية   لجنة   وإنشاء  سنة   15  إلى   الجنائية  المسؤولية   سن  رفع  تقترح  وسوف  الحكومة  قبل  من  اإلعداد

  في  افتتح الذي ناصر مركزمشيرة على وجه التحديد  التأهيل، وإعادة المهني تدريبال برامجزودهم ب ت  مراكز في  يُحتجزون األطفال أن

  من   اإلنسان   حقوق   حماية   ضمان  في   والرغبة   ، العقوبات البديلة لألحكام الصادرة  طورات ت   عرضوا بإيجاز   ذلك،  على   عالوة   . 2015  عام

 أنه لن يتم إلغاؤها. و األطفال، على  اإلعدام عقوبة تطبيق  عدم  على وأصروا ،المعنيين المهنيين جميع  قبل
 

 

  بمعزل   واالعتقال  القضاء،  نطاق  خارج  واالعتقاالت   لألطفال،  التعسفي  االحتجاز  إزاء  البالغ  قلقها  عن  اللجنة  أعربت  :المحتجزون   األطفال •
  شخاص األ تزود بعدم المتعلقة الضوء على الشواغل  ت اللجنة سل ط  .وعائلتهم بمحامين االتصال  إمكانية  وعدم  ، الخارجي العالم عن

.  األمور  هذه حول  المعلومات من المزيدبإمدادها ب ت اللجنة طلب . التعذيب استخدام عن وتقاريرعلنية  حقوقهم  عن بمعلومات المحتجزين
  الحوادث   بعض   بغض النظر عن  و    ، 2013  لعام  23  رقم   ملكي  مرسوم  بموجب   تحدث  لم   عتقالاال  عملياتبأن    قائلة  الطرف   الدولة   ت رد  

   .المظاهرات  أثناء أطفال أي  احتجاز  يتم لم  الحين، ذلك  منذ حلها تم والتي  2011  عام في  وقعت التي
 

  عن  ت اللجنةسأل. المحتجزين األطفال  ضد  الدولة  ترتكبه الذي  التعذيب،  ذلك في  بما العنف، مسألة اللجنة  أثارت  : األطفال  ضد العنف  •
  مجموعة  بشأن هامخاوفأعربت اللجنة عن . الخاصة التحقيق وحدةهل تحقيقات القضية أنتهت بواسطة و القضية هذهلتصدي  التدابير
  هذه  لمكافحة  المتخذة التدابير عن تساءلت و البدني، والعقاب  الجنسي واالعتداء  المنزلي  العنف  ذلك في  بما العنف،  شكال أ من  واسعة 
  حمالت  هناك ذا كان إ  اللجنةسألت  كما . القانون منعه ي  ال  ، البدنية العقوبة  مثل  العنف،  أن  من قلقهم عن أعضاء اللجنة  أعرب  .القضايا
  المعاملة  سوءعلى  عقوباتإزاء ال قلقب  أشار أعضاء اللجنة . للضحايا مراكز إسداء المشورة ومراكز إيواءو مساعدة، خطوط توعية،
  حاجة بإنها ب  اللجنة  أشارت . الضحية  من تزوجوا  إذا  باالغتصا مرتكبييتم حماية و وهل يتم تخفيفها" األسرة شرف " أجل  من المرتكبة

  مركز  هناك بأن الطرف الدولة ت رد  . المنزلي العنف سيما ال للعنف، الجذرية  لألسباب ودراسة  بيانات وقاعدة حصاءاتاإل توفير إلى
  إلى الدولة الطرف    ت أشار  .اإلعالم  ووسائل  المدرسية   الكتب   خالل  من   له   الترويج  ويتم  مجانًا  متاح   وهو  مساعدة،  وخطوط  الطفل   لحماية

 وقوانين  المنزلي العنف  لمكافحة  وطنية  استراتيجية هناك وأن ،الحالي الوقت في تعديله يتم ضحيتهم من الزواج  في  المغتصبين حق أن
 . بصورة جزئية   المنزلي بالعنف والوعي العام  الرأي تغييرهدفها  قائمة

 
 

المنجلي،   الدم فقر  مرض  المبكرة، الوالدات  المتعلقة بالصحة، القضايا من  متنوعة مجموعة  عنالطرف  الدولة اللجنة  سألت : الصحة •
 البيانات   نقص ب   ، حيث الحظ أعضاء اللجنة الطبيعية  بالرضاعة   يتعلق   مادم، وال   وسرطان  البشري   المناعة  نقص   التدخين، السمنة، فيروس 

  قضايا  لمعالجة  المتخذة التدابير بشأن الطرف الدولة  من المعلومات منة بإمدادها بمزيد اللجن  طلبت. للرض ع مالئمة ال والمستشفيات
ل أعضاء  سأ   ذلك،   على   عالوة  .؟في االعتبار  الصحية   االستراتيجيات  تطوير   عند  المتأثرين  األطفال   ظرتؤخذ وجهات ن   هل .  العقلية  الصحة

  فحوصات   توجد  هل   ،أمراض نفسية  أطباء  يوجد في المدارس   هل:  المدارس   في  الصحة  توفير الرعاية   موضوع  عن  الطرف   الدولة   اللجنة
  عندما   تحسيناتوتوجد    مجانية،  الصحية  الرعاية   بأن  الطرف   الدولة   رد ت   .اإلنجابية؟  الصحة  عن  األطفال  يتعلم  وهل   ، المدارس  في  طبية



 

  في   للتثقيف  حمالت  ذلك  في  بما   ،قائمة  المدرسية   الصحة  حمالت  وأن  ،الوالدة  وحديثي  األمهات  وفيات  مثل   الصحية  بالقضايا  األمر  يتعلق
  الطبيعي  اإلرضاع و البرامج الوقائية لرعاية الصحة اإلنجابية ا أيضً  هناك أن  إلى رت الدولةأشا . بها والتوعية  العقلية  الصحة  مجال 

 .تقريبًا٪ 100  إلى  تصل التغطية ي ومجان التطعيمات متاحة بشكل و  السمنة، ومحاربة 

 

 

  ، مة العا المدارس  في  األطفال  هؤالء  هل و ،المعوقين أطفالها لدعم إعانات  تتلقى األسر  كانت  إذا  عما اللجنة  سألت  : اإلعاقة ي ذو األطفال  •
  ت اللجنة طلب  يعيشون في مؤسسات استشفائية. الذين األطفال ذوي اإلعاقة عدد، وما والمكفوفين الصم   لألطفال  المتاحة الموارد هي وما

  التي  األسر  تمنح جديدة مبادرة ذلك  في بما المختلفة، الدعم تدابير الطرف الدولة أوضحت  .عام ومصادرها بشكل اتعاقت لإلإحصاءا 
  يسجل  عندما اإلحصاءات جمع يتم أنه توأوضح  ،.أطفالهم رعاية من يتمكنوا حتىا يومًي  ساعتين لمدة اتعويضً  معاقين أطفال لديها

  سيتم ، اإلعاقة ذوي األطفال  دعم  مراكز من العديد هناك .االمتيازات لبعض خاصة  هوية بطاقة  منحهم ويتم الدعم مراكز في األطفال
أنه   الحظوا  كما. ككل والمجتمع  العاملة والقوى  العام التعليم في  دماجهمإل الجهود  وتُبذل،  العام هذا  األوسط الشرق  في مركز  أكبر افتتاح

 . العادية   المدارس  في   االندماج  من  يتمكنوا  حتى  متخصصة   مراكز  في   األطفال   يتم الحاق و  السمع،  أجهزة  مثل   المساعدة،  األجهزة  تم توفير
 

الرسوم الدراسية  و  المواطنين،  لغير  بالنسبة  خاصة  الخفية،  التكاليفو  المدرسي  النظام   خصخصة   زيادة  إزاء  بالقلق  اللجنة   شعرت   :التعليم  •
  ومنع  لرصد  عن وجود تدابير الحقة  أعضاء اللجنة  استفسر . الخاصللقطاع  فقط  ها توفير يتم والذي  المبكرة، بالطفولة  الخاص  عليمللت 

  على الحصول  التأهيل ومراكز إعادة األحداث المودعين في مراكز األطفال  وهل يستطيعالحضور، انتظام  وعدم المدرسي التسرب
  هناك  وهل للفتيات، مفتوحة ة المهني  التدريبية الدورات وهل جميع ،التثقيف في مجال حقوق اإلنسان  ، وهل توجد سياسات التعليم فرص

  نفسي  دعم وهناك مجانية، المدرسة بأن الطرف  الدولة رد ت. المدرسي النظام خالل من الجنسين بين التمييز على للقضاء جهود مبذولة 
  المهني   للتدريب  مراكز  هناك  .الفتيات  منها  تُستَبعد  دورات   عدم تواجدإلى  الجنسين، وأشاروا    بين  التمييز  على  للقضاء   جهود  وتُبذل  متاح،
  توفر   كما  لألفراد،  الخاصة  االحتياجات  على  بأنها تركز    حت الدولة الطرفأوض .  التكاليف  الطرف  الدولة   وتغطي   البالد  أنحاء  جميع  في

  طفال األ يستطيع، حيث اإلنسان وحقوق المواطنة لحقوق برنامج يوجد ذلك، على عالوة. المدرسة  إلى المجاني النقل مثل خدمات،
 . المساواة قدم  على المواطنين وغير المواطنين تعليم لدعم الخاصة  المدارس في  االستثمار تشجيع  وجرى  ،تعليمهم متابعة المحتجزين

 
 

  لألم  متساوية ال قانونية ال مسؤولية ال تمنح ال  الحالية الطفل  حضانة  قوانين ألن  قلقها  عن اللجنة  أعربت : البديلة والرعاية  األسرية  البيئة  •
  على   للحصول  القرار  صنع  عن كيفية ممارسة    ت اللجنةسأل   .الفضلى للطفل   المصلحة  مراعاة  مع  تُتخذ  اللحضانة  ا  قرارات  وأن  ،واألب
  عما األعضاء  وسأل . القرار  اتخاذ  قبل  الوالدين بعين االعتبار رأي وهل يتم أخذ ،العملية هذه  في  هل تُسمع آراء األطفالو بديلة،  رعاية
  قلقهم  وعن ،اعامً  18 إلى  14 سن من للفتيات  بديلة  رعاية خيارات وجود  عدم  من القلق  وعب روا عن ،بالتبني نظام آباء  هناك كان إذا

  على  الضوء الطرف الدولة سلطت  .الفتياتعن  للفتيان بالنسبة امختلفً  يبدو والذي ،بعد تجاوز العمر المحدد الحضانةمدة  انتهاء بشأن
  ، حيث يتم منحهم األيتام واألطفال المهملين والمتخل ى عنهم وكذلك ،أسرية مشاكل من يعانون الذين واألطفال األسر تدعم التي المراكز
  نة وتنتهي الحضا  حضانة، ديهم الحق في  ل  الوالدين   كال   ن  إ  لت الدولة الطرفقا.  الدعم لهم  خدمات   من  متنوعة   مجموعة   توفير  ويتم  الجنسي ة 

 . سابق وقت  في  متزوجة  تكن لم ما للبنات، 17  و للصبيان 15 سن عند
 

  متساوي بشكل  قانونيةال مسؤولية ال تمنح ال  الحالية الطفل  حضانة  قوانين ألن قلقها عن  اللجنة أعربت : البديلة والرعاية  األسرية البيئة  •
  للحصول  القرار  صنع عن كيفية ممارسة   ت اللجنة سأل  .الفضلى للطفل المصلحة مراعاة مع تُتخذ اللحضانة  ا قرارات وأن ، واألب لألم
األعضاء   سأل . القرار  اتخاذ  قبل  الوالدين بعين االعتبار رأي  وهل يتم أخذ ، العملية هذه  في هل تُسمع آراء األطفال  بديلة، رعاية  على
  قلقهم   وعن  ،اعامً   18  إلى  14  سن   من  للفتيات  بديلة   رعاية  خيارات  وجود  عدم   من  القلق  وعب روا عن  ،بالتبني  نظام آباء  هناك  كان  إذا  عما

  على  الضوء الطرف الدولة سلطت  .الفتياتعن  للفتيان بالنسبة امختلفً  يبدو والذي ،بعد تجاوز العمر المحدد الحضانةمدة  انتهاء بشأن
   ، حيث يتم منحهم األيتام واألطفال المهملين والمتخل ى عنهم      وكذلك  ،أسرية  مشاكل  من  يعانون  الذين  واألطفال  األسر  تدعم  التي  المراكز
  وتنتهي الحضانة   حضانة، ديهم الحق في  ل  الوالدين   كال   ن  إ  لت الدولة الطرفقا.  الدعم لهم  خدمات   من  متنوعة   مجموعة   توفير  ويتم  الجنسي ة 

 . سابق وقت  في  متزوجة  تكن لم ما للبنات، 17  و للصبيان 15 سن عند
 

 

 : اللجنةالتي قدمتها توصيات ال

 :المجاالت الستة التالية، لفتت اللجنة االنتباه إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الختامية مالحظاتها في

 تشريعاتها  مراجعة  الدولة  على نيتعي   أنهشير وت   ،األخيرةالمالحظات الختامية  عن الصادرة  السابقة  توصياتها اللجنة  ر تكر   :التمييز  عدم  •
لألطفال   ومناسبة  فعالة  عالج سبل  وتوفير مناسب،  بشكل مرتكبيها معاقبة و ،التمييز أشكال  جميع  لحظر السرعة  وجه  على  وممارساتها

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBHR%2fCO%2f4-6&Lang=en


 

  العامة  والتوعية  للتعليم شاملة برامج وتنفيذ لديها االجتماعية الحماية نظام  فعالية  بتعزيز الدولة توص ى ذلك، على وعالوة . الضحايا
 . الجنسية   عديمي  أو   أجانب  آباء  من   المولودين  األطفال و  ، وعجمبحارنة  ال  طفال األ و  ،المعوقين  األطفال و   ،الفتيات  ضد   التمييز  ومنع  لمكافحة 

 

  ضمان   ذلك  في   بما  الجنسية،  انعدام  حاالت حدوث    لمنع  السرعة  وجه   على  المواطنة   قانون   بتعديل   الطرف  الدولة   اللجنة   توصي   :الجنسية  •
  . األطفال  هؤالء  جنسية  سحب  عدم  وضمان  ،بحرينيين غير  رجال من  المتزوجات  البحرينيات أطفال لجميع الجنسية  في  ق حإدراك ال 
  الحصول   في  الحق  ضمانو  للجنة،  التالي  التقرير  في  تقديمها  سيتم  والتي  الجنسية،  عديمي  األطفال   عن  مفصلة   بيانات  جمعل  دفعهميجرى  
  االتفاقية   على   التصديق   في   النظرو  ، الجنسية  عديمي  أصبحوا   وإال  الطرف،  الدولة   في  احالًي   المقيمين  األطفال  لجميع  البحرينية  الجنسية   على

  التماس طلب ب  الطرف  الدولة  نصحتُ  . الجنسية انعدام  حاالت  خفضالمتعلقة ب  تفاقية االو الجنسية عديمي األشخاص  وضع  بشأن  المتعلقة
 . التوصيات   هذه   لتنفيذ  أخرى  ومنظمات  للطفولة   المتحدة   األمم   ومنظمة   الالجئين  لشؤون   السامية   المتحدة  مم األ  مفوضية  من   التقنية  المساعدة

 
 
 

  وتكوين   التعبير  حرية   في   للحق   الكامل   االحترام   ضمان   على  الطرف   الدولة   اللجنة   تحث   السلمي:   والتجمع  الجمعيات   وتكوين   التعبير   حرية •
  والمدرسين  األسر  قدرات  وبناء الوعي وزيادة  الحق، هذا تقيد التي واللوائح القوانين جميع  إلغاء ذلك  في  بما ،السلمي والتجمع  الجمعيات

 . الحريات  هذه األطفال  ممارسة  احترام  على الحكوميين والمسؤولين
 

  لمنع  الالزمة  التدابير جميع باتخاذ  الطرف  الدولة اللجنة توصي : التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة •
  أنظمة   على تعزيز  حثهم  يتم.  المهينة  أو   القاسية   العقوبة   أو   المعاملة  ضروب   من   غيره   أو  التعذيب   أشكال  جميع  من  األطفال   وحماية  وحظر 
  ومعاقبتهم   الجناة  محاكمة   وكفالة  النتائج،  ونشر  ،االدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة  من  والتحقيق  األطفال،  احتجاز   لمرافق  ةالمستقل   الرصد
 لألطفال ضحايا هذه االنتهاكات وإعداد برامج إلعادة تأهيلهم وتعافيهم وكافية منح تعويضات مناسبة  يجب  أنه اللجنة  تالحظ. لذلك  وفقًا
 ضحايا.ضمان إمكانية الوصول إلى اآلليات القائمة لتلقي الشكاوى من الو

 

اللتين تعفيان  من قانون العقوبات  334و  353أن تلغي، على وجه السرعة، المادتين ب  الطرف  الدولة اللجنة  توصي  ء: االستغالل واالعتدا •

.  " الشرف" باسم  المرتكبة الجرائمالعقوبات المفروضة على  تزوجوا من ضحاياهم، وتخفف تصاب من المقاضاة والعقوبة إن مرتكبي االغ 
  االستغالل  هذا  من يعانون الذين األطفال  ومعاملة  األطفال،  على الجنسي  االعتداء  أشكال  جميع تجريم على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 

يسهل الوصول إليها وسرية ومواتية    ت آليا  بوضع  اللجنة  توصي  . ومعاقبتهم  ، الواجب  النحو  على  األفعال  هذه  مرتكبي  ومحاكمة   كضحايا،
كفالة  و  الجنسي،  االعتداء لمنع وسياسات  برامج ووضع  لألطفال،  واالستغالل الجنسي االعتداء حاالت عن اإللزامي  لإلبالغ لألطفال 
 ، وتقديم المساعدة النفسية لألطفال الضحايا. اوإعادة إدماجهم اجتماعًي ، تعافيهم

 

  المعايير   من  وغيرها  الطفل   حقوق  اتفاقية   مع  بالكامل  لديها  األحداث   قضاء  نظام   مواءمة   على  الطرف  الدولة  اللجنة   تحث  :األحداث   قضاء •
  عمليات  جميع وقف نفسه  الوقت  وفي  الفور،  على  لألطفال اإلصالحية العدالة  قانون مشروعتعتمد الدولة الطرف أن تلزم  . الصلة ذات
  لألطفال  ومستقلة وحرة مؤهلة قانونية مساعدة توفير ضمان ، وكذلكوهم دون سن الثامنة عشرة  جرائم ارتكبوا الذين األشخاص إعدام

  إلقاء  فور وعائلته محام إلى الوصول  حق منح ينبغي أنهأشار أعضاء اللجنة على  .القانونية اإلجراءات مجمل في للقانون المخالفين
ع .االحتجاز التعسفي ضد أشخاص دون سن الثامنة عشر يجوز ال  وأنه عليه، القبض التدابير غير   تعزيز على  الطرف الدولة تُشجَّ

  األطفال   احتجاز  ضمان  على  الدولة   تَُحث .  ممكنة  زمنية  فترة   وألقصر  أخير  كمالذ  حتجاز االأال يكون      وضمان  العقابية وغير االحتجازية 
تتوافق   ذلك، على  وعالوة  .التعسفي  االحتجاز وحظر  بغية إلغائه  منتظم أساس  على  النظر في قرار الحبس  إعادة و البالغين، عن بمعزل

 شروط احتجاز األطفال مع المعايير الدولية وال تشمل االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو التعذيب أو سوء المعاملة. 
 

 

 
 أهداف التنمية المستدامة 

 : التالية  األهداف إلى  اللجنة  أشارت الختامية، مالحظاتها خالل

 . االبتدائي قبل والتعليم المبكرة الطفولة مرحلة في  والرعاية  النماء من جيدة  نوعية على  الحصول فرص أن تتاح  ضمان  4.2 •

 . المستدامة التنمية لدعم الالزمة   والمهارات المعارف المتعل مين جميع يكتسب  أن ضمان  4.7 •

 . والخاص العام المجالين في  والفتيات  النساء جميع  ضد  العنف أشكال جميع على القضاء  5.2 •

 . األطفال  ضد  العنف  أشكال وجميع بالبشر  واالتجار واالستغالل  المعاملة إساءة إنهاء 16.2 •
 . المواليد  تسجيل ذلك في بما للجميع، قانونية  هوية  توفير  16.9



 

 

  التقارير   أو/و   الدولة  تقرير   تقديم   تم   إذا .  اإلنجليزية   باللغة   الطفل   حقوق  منظمة   تقارير   جميع  صياغة   تتم :  المسؤولية  إخالء

  التقرير  ترجمة تتم فسوف( الصينية أو الروسية أو  العربية أو  الفرنسية  أو  اإلسبانية ) المتحدة  لألمم  أخرى  بلغة البديلة
 . لذلك   وفًقا 
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