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(A)     GE.09-40979    270309    270309 

            حقوق الطفل  ة  ن جل
                احلادية واخلمسون       الدورة 

      ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ١٢  -      مايو  /      أيار  ٢٥

  الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال
  د اإلباحيةواستغالل األطفال يف املوا

   األويلمان ُع قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا عند النظر يف تقرير 
(CRC/C/OPSC/OMN/1)  

      ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان ٦    قبل            إن أمكن،  ،     وحمدثة                                 ً                 يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية   

  )                          ملناطق احلضرية والريفيـة                                          بيانات مصنفة حبسب اجلنس والعمر وا              مبا فيها  (       مصنفة                      يرجى تقدمي بيانات      -  ١
   :           بشأن ما يلي      ٢٠٠٧ و      ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥       األعوام     عن

                                                                                        عدد احلاالت املبلغ عنها خبصوص بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املـواد اإلباحيـة،              ) أ (  
   ؛           ومعاقبتهم                                                                             وتقدمي معلومات إضافية عن نوع املتابعة لنتائج هذه احلاالت، مبا يف ذلك مقاضاة الفاعلني

   ٣         الفقرتان                                                              ً              عدد الضحايا من األطفال الذين تلقوا مساعدة للتعايف وتعويضات وفقاً ملا تنص عليه    ) ب (  
   .          االختياري              من الربوتوكول ٩            من املادة ٤ و

   .                                                                                اإلدارة أو اهليئة احلكومية اليت هلا املسؤولية األولية عن تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري               يرجى اإلشارة إىل   -  ٢

                                                                                                 اللجنة بالتدابري املتخذة من أجل وضع نظام فعال جلمع البيانات املتعلقة بانتهاكات أحكام                       يرجى إبالغ   -  ٣
   .                                    للبيانات املتعلقة باالعتداء على األطفال              قاعدة موحدة      وضع                        الربتوكول االختياري من خالل
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  ،  )CRC/C/OMN/CO/2 (                                               من املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين   ١٣   و  ١٢                   باإلشارة إىل الفقرتني   -  ٤
                                       وما إذا كانت تشري إىل اجملاالت اليت يشملها                                         استراتيجية أو خطة عمل وطنية لألطفال               مبدى اعتماد   ُ                   ُيرجى إبالغ اللجنة  

   .                                           ، ويرجى إبالغ اللجنة بالتقدم احملرز يف هذا اجملال                  الربوتوكول االختياري

            إضـافة إىل    (                          الربوتوكول االختيـاري                                           التوعية باألحكام اخلاصة الواردة يف           بأنشطة                    يرجى إبالغ اللجنة      -  ٥
    ).                                                                  األنشطة املتعلقة باالتفاقية على النحو املشار إليه يف تقرير الدولة الطرف

                                                                  ُ                                  يرجى اإلشارة إىل مدى وجود تدريب خاص، ال سيما يف اجملال القانوين والنفسي، ُيقدم إىل املهنـيني،                   -  ٦
                                   يتعاملون مع األطفـال ضـحايا                                                                               قبيل القضاة، واألخصائيني االجتماعيني والعاملني يف اجملال الطيب، الذين قد             من

   .                                        اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

                                                                                                   يرجى تقدمي تفاصيل أخرى بشأن التقدم احملرز يف اجتاه إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان               -  ٧
                                                                                         رصد تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري وكذا تلقي الشكاوى من األطفال، أو ممـن ينـوب                      إليها والية   ُ     ُتسند

   .                 فيما خيص االنتهاكات      عنهم، 

                                           لدولة الطرف ملنع سياحة االستغالل اجلنـسي                                                               يرجى تقدمي معلومات أخرى بشأن املبادرات اليت اختذهتا ا          -  ٨
                          منظمة السياحة العامليـة                               واعد السلوك اليت وضعتها                                                       هل اختذت الدولة الطرف أي تدابري لنشر مدونة ق          .       لألطفال

                                                     بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة؟

   .                                           من أجل إدراج مجيع أحكام الربوتوكول االختياري      ً  حالياً                                          يرجى إبالغ اللجنة مبدى مراجعة قانون العقوبات  -  ٩

   .                            لألطفال الضحايا وتزويدهم هبا                                مدى ضمان املعونة القانونية اجملانية           يرجى توضيح   -   ١٠

                                             بالنسبة جلميـع اجلـرائم املنـصوص عليهـا              ً  ساريةً                       الوالية القضائية       جعل                           يرجى توضيح مدى إمكانية       -   ١١
   .                                        الربوتوكول االختياري على أساس جنسية الضحية   يف

   .   فال                                                                             يرجى توضيح مدى مساح قانون العقوبات احلايل بتجرمي األطفال الذين وقعوا ضحية بغاء األط  -   ١٢

                   تـدابري املـساعدة                                                          لضحايا اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري من                     مبا يتاح                    يرجى إبالغ اللجنة    -   ١٣
   .                                                  والنفسي ومبخصصات ميزانية الدولة املرصودة هلذا الغرض            التعايف البدين              اإلدماج وكذا        إعادة               االجتماعية يف جمال

          اجلرائم                                                       أبرمتها الدولة الطرف مع بلدان أخرى من أجل منع                                                      يرجى إبالغ اللجنة باالتفاقات الثنائية اليت         -   ١٤
   .                                                  املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري ومقاضاة مرتكبيها

 -  -  -  -  -  

  


