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(A)     GE.09-43222    020709    020709 

  حقوق الطفلة نجل
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ - سبتمرب / أيلول١٤

  الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال
  يف املواد اإلباحيةواستغالل األطفال 

  اليمناملقدم من  قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل
(CRC/C/OPSC/YEM/1)  

  ثة، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية وحمدَّ
  ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٣قبل إن أمكن، 

 ذلك ما إذا كان قد جرى استشارة املنظمات غري          معلومات عن عملية إعداد التقرير، مبا يف      يرجى تقدمي     - ١
  .احلكومية، وخاصة املنظمات املعنية حبقوق الطفل فضالً عن برملان األطفال

) الريفية/ واملناطق احلضرية،العمرفئة  و،مبا فيها بيانات مصنفة حبسب اجلنس(مصنفة ُيرجى تقدمي بيانات   - ٢
  : بشأن ما يلي٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦األعوام   عن

ل بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغال      و  الزواج القسري،  عدد احلاالت املبلغ عنها خبصوص      )أ(  
تقدمي معلومات إضافية عن نوع املتابعة لنتائج هذه احلاالت، مبا يف ذلك مقاضاة             مع   يف املواد اإلباحية،     األطفال

  الفاعلني ومعاقبتهم؛

 على النحو احملدد يف    ، مساعدة للتعايف وتعويضات   همقُدمت إلي عدد الضحايا من األطفال الذين        )ب(  
  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤ و٣ الفقرتني

ُيرجى إبالغ اللجنة بالتدابري املتخذة من أجل وضع نظام فعال جلمع البيانات املتعلقة بانتهاكات أحكام                 - ٣
  .الربتوكول االختياري عن طريق وضع قاعدة موحدة للبيانات
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يرجى تقدمي معلومات عن املخصصات احملددة يف امليزانية لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختيـاري علـى                 - ٤
  .الصعيدين احمللي واإلقليمي وعلى الصعيد املركزي

إليها    التقدم احملرز يف اجتاه إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ُتسند           معلومات عن يرجى تقدمي     - ٥
 تلقي الشكاوى من األطفال، أو ممن ينوب عنهم، فيما          لكم الربوتوكول االختياري وكذ   والية رصد تنفيذ أحكا   

  . هذه األحكامخيص انتهاكات

 أن ُتغطى متاماً يف القانون اجلنائي أو        ُيرجى تقدمي معلومات أخرى عن التدابري التشريعية املتخذة لضمان          - ٦
وفضالً عن ذلك، ُيرجى تقـدمي      . قانون العقوبات مجيع األفعال واألنشطة املشار إليها يف الربوتوكول االختياري         

باعتباره ) العمل القسري(معلومات عما إذا كان جيري، يف سياق بيع األطفال، جترمي استخدام األطفال يف السخرة 
  . ال بيع األطفالشكالً من أشك

 املـشار إليهـا    اجلرائم   على القضائية   واليتها قيام الدولة الطرف مبمارسة   رجى توضيح مدى إمكانية     ُي  - ٧
، وال سيما عندما ُترتكب اجلرمية يف اخلارج        ٤وذلك يف مجيع احلاالت املبينة يف املادة        الربوتوكول االختياري     يف

واطين اليمن أو يكون شخصاً يوجد حمل إقامته املعتاد يف الـيمن، أو             ويكون الشخص املدَّعى ارتكابه هلا أحد م      
  .عندما يكون الضحية أحد مواطين اليمن

ُيرجى تقدمي معلومات إضافية عن التدابري املتَّخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا األفعال الـيت                 - ٨
نائي لضمان عدم معاملتهم كمجرمني، وخباصة حيظرها الربوتوكول االختياري يف مجيع مراحل إجراءات القضاء اجل

  .معلومات عن القواعد واملمارسات املتعلقة حبماية األطفال الضحايا املطلوبني للشهادة يف القضايا اجلنائية

ساعدة يف جمـال    مرجى إبالغ اللجنة مبا يتاح لضحايا اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري من             ُي  - ٩
  . اليت ُتتاح هلم التعايف البدين والنفسي اجملتمع فضالً عن تدابرييف إعادة اإلدماج 

ُيرجى تبيان ما إذا كان األشخاص العاملون يف جمال تعايف األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليهـا يف                   - ١٠
  ني الربوتوكول االختياري ويف جمال إعادة إدماجهم يف اجملتمع يتلقـون تـدريباً خاصـاً، وال سـيما يف اجملـال                   

  .القانوين والنفسي

 -  -  -  -  -  

 


