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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة والستون

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٤ -سبتمرب / أيلول١٦
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  النظر يف تقارير الدول األطراف

ــالتقرير الــدوري الثــاين للكويــت قائمــة      القــضايا املتعلقــة ب
(CRC/C/KWT/2)  

              ُيطلب من الدولة الطرف أن ُتقدم معلومات خطيـة إضـافية وُمحّدثـة، إن أمكـن،                     
  .٢٠١٣ يوليه/ متوز١قبل 

جيوز للجنة أن تتناول خالل احلوار مع الدولة الطرف مجيع جوانب حقـوق الطفـل                     
االتفاقية ويف بروتوكوليها االختياريني املتعلقني بإشراك األطفـال يف املنازعـات           الواردة يف   

  .املسلحة وببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

  اجلزء األول    

 صفحة ٣٠(يف هذا اجلزء، ُيطلب إىل الدولة الطرف أن ُتقدم ردودها على األسئلة التالية           
  ).كحد أقصى

  :ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املُتخذة من أجل  -١
  اعتماد قانون شامل بشأن األطفال؛  )أ(  
إنشاء هيئة يف الدولة الطرف ُتمنح الوالية والسلطة الالزمتني لتنسيق تنفيذ             )ب(  

 حقوق األطفال تنسيقاً فعاالً مبوجب االتفاقية وبروتوكوليها االختيـاريني املـذكورين، يف           
  القطاعات واملؤسسات ذات الصلة ولرصد هذا التنفيذ بشكل منتظم يف خمتلف أحناء البلد؛
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  وضع سياسة واستراتيجية شاملتني تتعلقان باألطفال؛  )ج(  
وضع نظام شامل جلمع البيانات يغطي مجيع اجملاالت اليت تتناوهلا اتفاقيـة              )د(  

  حقوق الطفل والربوتوكوالن االختياريان املذكوران؛
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع املبادئ املتعلقة             )ه(  

ملعاجلة مجيع املسائل   ) مبادئ باريس (مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
  املتصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل؛

املـذكورْين يف أوسـاط     تعزيز نشر االتفاقية وبروتوكوليها االختيـاريني         )و(  
  .لحة األطفال، واجلمهور بوجه عاماملختصني العاملني مع األطفال وملص

، CRC/C/15/Add.96(يرجى إبالغ اللجنة بالتدابري املُتخذة لتنفيذ توصـيتها الـسابقة             -٢
  . لالسن القانونية الدنيا لزواج الفتيات إىل نفس السن املُحددة للفتيان على األقبرفع ) ١٥الفقرة 

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت تدابري لتعديل القوانني اليت ُتمّيـز                 -٣
يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قـد          . بشكل مباشر أو غري مباشر ضد الفتيات      

اعتمدت استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز الذي تتعرض له الفتيات، واألطفال            
  . إلعاقة، والبدون، وأطفال املهاجرينذوي ا

. يرجى بيان ما إذا كان النظام املركزي لتسوية وضع املقيمني بشكل غري قانوين قد أُقر        -٤
ويف هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كان مجيع األطفال، مبا يف ذلك أطفال البـدون وأطفـال                  

  .دات والدة وفقاً لالتفاقيةاملهاجرين املوجودين يف إقليم الدولة الطرف قد ُمنحوا شها
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي مراجعة تشريعاهتا احمللية بغية ضـمان                -٥

املساواة بني املرأة والرجل يف حق نقل اجلنسية الكويتية إىل أطفاهلم وضمان أال يبقى األطفال               
  .عدميي اجلنسية يف حالة األمهات البدون املتزوجات من غري كويتيني

 الذي ينص على سن قانون حيمي حقوق األطفـال          ٩/٢٠١٠وفيما يتعلق بالقانون      -٦
من العنف واالستغالل، يرجى بيان ما إذا كان العقاب البدين لألطفال قد ُحظر قانونـاً يف                
  .مجيع البيئات، مبا يف ذلك املرتل، واملدارس، واملؤسسات العقابية، ومؤسسات الرعاية البديلة

التـدابري احملـددة املتخـذة لتنفيـذ التوصـية الـسابقة للجنــة       يرجـى بيـان     -٧
)CRC/C/15/Add.96   فيما يتصل باألطفال املولودين خارج ربـاط الـزواج        ) ٢٣، الفقرة .

هقة ُملزمني اويرجى، على وجه اخلصوص، بيان ما إذا كانت األمهات أو األزواج يف سن املر        
  . لعازبات نقل أمسائهن إىل أطفاهلنبالتخلي عن أطفاهلم وما إذا كان حيق لألمهات ا

يرجى تقدمي معلومات مفّصلة عن احلماية واملساعدة اللتني ُتقـدمان إىل الفتيـات               -٨
اللوايت جتاوزن اخلامسة عشرة والفتيان الذين جتاوزا العاشرة احملرومني من بيئة أُسرية وال حيق              

لى وجه اخلصوص، بيان السلطة     ويرجى، ع . هلم بعد هذا السن البقاء يف دور رعاية األطفال        
  .املسؤولة عن رعاية هؤالء األطفال وعن مراقبة وضعهم
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يرجى تقدمي معلومات ُمحدَّثة ومفصَّلة تتعلق بالتدابري املتخذة لتعزيز التعليم الشامل             -٩
للجميع واإلدماج االجتماعي لألطفال الذين يعانون من كافة أشـكال اإلعاقـة ولـضمان       

  .دارس شاملة للجميعالتحاقهم الفعلي مب
يرجى تقدمي معلومات، مبا يف ذلك بيانات، عن الوضـع الـصحي للمـراهقني،                -١٠

/     خصوصاً فيما يتعلق باألمراض املنقولة جنسياً، وفريوس نقص املناعة البـشرية املكتـسب            
  .اإليدز، ومحل املراهقات، وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املتاحة هلن

ما إذا كان مشروع القانون املتعلق مبكافحة االجتـار بالبـشر وهتريـب             يرجى بيان     -١١
وعالوة علـى ذلـك،     . املهاجرين والرامي إىل حظر االجتار بالبشر ومعاقبة مرتكبيه قد مت سّنه          

يرجى بيان التدابري امللموسة اليت اُتخذت لضمان عدم االجتار باألطفال إىل الدولـة الطـرف               
أ أشكال عمالة األطفال، وضمان عدم اضطرار أطفال البدون،         هبدف السخرة، وخصوصاً أسو   

  .تسرَّبون من املدارس، إىل العملوخصوصاً أولئك الذين مل تتح هلم فرص التعليم أو الذين ي
يرجى التعليق على املعلومات اليت تفيد بأن أطفاالً قد أوقفوا مؤخراً ألسباب سياسية               -١٢

ويرجى بيان اخلطوات اليت اُتخذت إلصالح نظـام        . تجازوتعّرضوا لسوء املعاملة أثناء االح    
قضاء األحداث مبا جيعله متماشياً مع االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق حبماية األطفال حىت سن               

ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت تدابري لرفع الـسن              . الثامنة عشرة 
  .ددة بسن السابعةالقانونية الدنيا للمسؤولية اجلنائية احمل

ويف ضوء عدم ذكر أية معلومات يف تقرير الدولة الطرف عن تنفيذ توصيات اللجنة                -١٣
املتصلة بالتقرير املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية بشأن بيع األطفال واستغالل            

اللجنـة  ، يرجى إبـالغ     )CRC/C/OPSC/KWT/CO/1(األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية       
  :باختصار عن التقدم احملرز يف هذا اجملال وبيان ما يلي

ما إذا كانت مجيع األعمال واألنشطة املشار إليها يف الربوتوكول االختياري   )أ(  
  قد أُدرجت بشكل تام يف القانون اجلنائي؛

يف احلـاالت   ما إذا كان االختصاص القضائي خارج إقليم الدولة قد قُرر             )ب(  
   من الربوتوكول االختياري؛٤ من املادة ٢املشار إليها يف الفقرة 

 من الربوتوكول االختياري املتصلة     ٥ما إذا متت مواءمة التشريعات مع املادة          )ج(  
  بتسليم املطلوبني؛

ما إذا اتُّخذت تدابري حلماية حقوق ومصاحل األطفال الـضحايا يف نظـام               )د(  
  حتديد هذه احلقوق واملصاحل؛العدالة اجلنائية و

ما إذا ُوفِّرت خدمة ملساعدة األطفال عن طريق خط هاتفي وطين وجمـاين               )ه(  
من ثالثة أرقام يعمل على مدار الساعة يتيح لألطفال تقدمي شكاوى تتـصل باالنتـهاكات               

  املرتكبة ألحكام الربوتوكول االختياري؛
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هلجن قد ُحظر بشكل صـريح      ما إذا كان استخدام األطفال يف سباقات ا         )و(  
  .ودون أية استثناءات

ونظراً لعدم وجود معلومات عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصيات اللجنـة بـشأن               -١٤
التقرير املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف املنازعات املـسلحة            

)CRC/C/OPAC/KWT/CO/1(ز وبيان ما يلي، يرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملر:  
ما إذا كان األطفال يتلقون التوعية يف مجيع املستويات الدراسـية حبقـوق         )أ(  

  اإلنسان، ال سيما ثقافة السلم، وما إذا كان املدرسون قد ُدرِّبوا هلذا الغرض؛
ما إذا كان جتنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية قد ُجرِّم بـشكل               )ب(  
  صريح؛

انت الدولة الطرف قد قررت االختصاص القضائي خارج إقليمها         ما إذا ك    )ج(  
على اجلرائم املتعلقة بتجنيد وإشراك األطفال يف أعمال قتالية حني يرتكبها، أو حني ُترتكب              

  ضد، مواطن من الدولة الطرف أو تكون له روابط أخرى هبا؛
ىل إمكانيـة   ما إذا كانت هناك إشارة صرحية يف اتفاقات تسليم املطلوبني إ            )د(  

  تسليم األشخاص الذين ارتكبوا جرائم، مبوجب الربوتوكول االختياري؛
ما إذا أنشأت الدولة الطرف برامج للحماية وحتقيق التعايف وإعادة اإلدماج             )ه(  

  تعاجل حتديداً اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري؛
ليني تتضمن مكونـاً     برامج املساعدة والتعاون الدو     مكونات ما إذا كانت    )و(  

  .يتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري

  اجلزء الثاين    

صفحات كحـد    ٣(تدعو اللجنة الدولة الطرف يف هذا الفرع إىل تقدمي حتديث موجز                
  :للمعلومات الواردة يف تقريرها بشأن املواضيع التالية) أقصى

  مشاريع القوانني أو القوانني اجلديدة ولوائحها؛  )أ(  
  أو اإلصالحات املؤسسية؛) ووالياهتا(املؤسسات اجلديدة   )ب(  
السياسات والربامج وخطط العمل املستحدثة يف اآلونة األخرية ونطاقهـا            )ج(  
  ومتويلها؛
  .التصديقات احلديثة على صكوك حقوق اإلنسان  )د(  
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  اجلزء الثالث    

  صاءات واملعلومات األخرى املتاحةالبيانات واإلح    
علومات جمّمعة عن امليزانية فيما يتعلق بالسنوات اخلمس املاضية عـن           يرجى تقدمي م    -١

اعتمادات امليزانية املخصصة لألطفال وللقطاعات االجتماعية، مع اإلشارة إىل النسبة املئويـة         
لكل واحد من هذه االعتمادات مقارنة مع امليزانية الوطنية الشاملة والناتج القومي اإلمجـايل              

  . حبسب املنطقة اجلغرافيةوخمصصات امليزانية 
حبسب السن واجلنس والوضع االجتماعي واالقتـصادي،       (يرجى تقدمي بيانات مصّنفة       -٢

  : العدد والنسبة املئوية ملا يليقدمعن السنوات الثالث املاضية ت) واألصل اإلثين، واملوقع اجلغرايف
  م؛األطفال املولودون خارج الرباط الزوجي واملفصولون عن أمهاهت  )أ(  
ألطفال الذين وقعوا ضحية االعتداء، مبا يف ذلـك         اما أُبلغ عنه من حاالت        )ب(  

  االعتداء اجلنسي وسفاح احملارم؛
ما أُبلغ عنه من حاالت األطفال الذين وقعوا ضحية االستغالل اجلنـسي،              )ج(  

  سيما البغاء، واالستغالل يف املواد اإلباحية، والسياحة اجلنسية؛ ال
  الذين ُيعانون من سوء التغذية، ال سيما البدانة؛األطفال   )د(  
  أطفال البدون املستفيدون من خدمات التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية؛  )ه(  
  العمال املهاجرون الذين يعيشون يف الكويت مع أطفاهلم؛  )و(  
ما أُبلغ عنه من حاالت األطفال الذين وقعوا ضحية االستغالل االقتصادي،             )ز(  

   ذلك عدد خدم املنازل من األطفال؛مبا يف
  ما أُبلغ عنه من حاالت األطفال الذين وقعوا ضحية االجتار؛  )ح(  
الضحايا من األطفال الذين متكنوا من احلصول على خدمات إعادة تأهيلهم             )ط(  

وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وحتديد نوع اخلدمة واإلجراءات القانونية املتخذة ضد مـرتكيب             
  نوع من اجلرائم ونتائج هذه اإلجراءات خالل الفترة املشمولة بالتقرير؛هذا ال

األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع، وعدد هؤالء األطفـال يف              )ي(  
  .برامج إعادة التأهيل االجتماعي

وفيما يتعلق باألطفال يف مؤسسات الرعاية االجتماعية، يرجى تقدمي بيانات مصّنفة             -٣
، عن السنوات الثالث    )نس، والسن، وسبب اإليداع يف املؤسسة، ونوع الرعاية       حبسب اجل (

املاضية، وعدد األطفال احملرومني من بيئة أُسـرية واملوضـوعني يف مؤسـسات الرعايـة،               
ومؤسسات الكفالة، وإيداع األطفال لدى أُسر حاضنة مبقابل، فضالً عن األطفـال الـذين              

  .توسط طول مدة اإليداعُيستبقون يف املستشفيات، وحتديد م
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يرجى حتديد عدد األطفال ذوي اإلعاقة ونسبتهم املئوية مصنفني حبـسب الـسن،               -٤
واجلنس، واألصل اإلثين، واملكان اجلغرايف، ونوع اإلعاقة عن السنوات الـثالث املاضـية،             

  :وذلك فيما يتعلق باألطفال
  الذين يعيشون مع أُسرهم؛  )أ(  
  يف مؤسسات الرعاية؛  )ب(  
  امللتحقني باملدارس النظامية؛  )ج(  
  امللتحقني مبدارس لذوي االحتياجات اخلاصة؛  )د(  
  .غري امللتحقني باملدارس  )ه(  

حبسب السن، واجلنس، واألصل اإلثـين، والوضـع        (يرجى تقدمي بيانات، مصّنفة       -٥
ـ       ) االقتصادي واالجتماعي، واملوقع اجلغرايف    ال عن السنوات الثالث املاضية تتعلـق باألطف

احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك أولئك احملتجزين قبل احملاكمة، مع حتديد اجلرائم اليت أُدين               
األطفال الرتكاهبا، واألحكام الصادرة حبقهم، ومكان احتجازهم، وعدد األطفـال الـذين            

  .استفادوا من بدائل احلرمان من احلرية
تقرير أصبحت قدمية بسبب جتميع يرجى تزويد اللجنة بتحديث ألي بيانات ترد يف ال  -٦

  .بيانات جديدة أو بسبب تطورات جديدة أخرى
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تتناول الدولة الطرف اجملاالت املـؤثرة يف األطفـال                -٧
ترى أهنا من اجملاالت ذات األولوية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني             اليت

 وبيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء          ، املسلحة الرتاعاتل يف   بشأن إشراك األطفا  
  .املواد اإلباحية ويف

        


