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           حقوق الطفل  ة  ن جل
                        الدورة السابعة واألربعون

     ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط ١  -      يناير  /             كانون الثاين  ١٤

 الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال
 ال يف املواد اإلباحيةواستغالل األطف

 قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا عند النظر يف تقرير الكويت األويل
(CRC/C/OPSC/KWT/1) 

  .    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣    قبل                    َّ             معلومات إضافية وحمدَّثة إن أمكن،     ً خطياً                             يرجى من الدولة الطرف أن تقدم 

                                تشمل بيانات مصنفة حبسب اجلنس وفئة  (  ،  )  حة           إن كانت متا (                                      يـرجى تقـدمي بيانات إحصائية مفصلة،      - ١
  :             بشأن ما يلي    ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٤          عن األعوام   )                              العمر واملناطق احلضرية والريفية

                                                                                                 عـدد احلاالت املبلغ عنها خبصوص بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وتقدمي                 ) أ ( 
                                                     حلاالت، مبا يف ذلك املقاضاة وسحب الدعاوى ومعاقبة الفاعلني؛                                          معلومات إضافية عن نوع املتابعة لنتائج هذه ا

                                                                      عدد األطفال املتاجر هبم إىل الكويت ومنه وعدد األطفال املتاجر هبم داخل البلد؛  ) ب ( 

   ٤ و   ٩                                                             ً                           عدد الضحايا من األطفال الذين تلقوا مساعدة للتعايف وتعويضات وفقاً ملا تنص عليه الفقرتان       ) ج ( 
  .               وتوكول االختياري        من الرب ٩         من املادة 

                                                                                       يرجى تقدمي معلومات إضافية عن اخلطوات اليت قامت هبا الدولة الطرف لسن قانون خاص باألطفال، مبا   - ٢
  .                ِّ                                            َ                         يف ذلك معلومات حتدِّد ما إذا كانت أحكام الربوتوكول االختياري ستعالَج بالكامل يف هذا القانون

                                                             ء نظام فعال جلمع البيانات املتعلقة بالقضايا اليت يغطيها                                         َّ               يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتَّخذة إلنشا       - ٣
  .                  الربوتوكول االختياري
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  .                                                                            يرجى تقدمي معلومات عن اعتمادات امليزانية احملددة لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري - ٤

  .                                                                 يرجى بيان الوضع القانوين للربوتوكول االختياري يف تشريعات الدولة الطرف - ٥

َ                                                         جنة بأي تدابري معَتَمدة لكشف حاالت بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف               يرجى إخطار الل - ٦  َ                
  .                  ِّ                            املواد اإلباحية واالتِّجار هبم والتحقيق يف هذه احلاالت

                                                                                              يرجى إعالم اللجنة مبا إذا كان من احملتمل أن تقوم الدولة الطرف بإقرار اختصاصها باجلرائم املشار إليها  - ٧
              ُ    َ                  ، وخباصة عندما ُترتكَب اجلرمية يف اخلارج  ٤                                           ختـياري يف مجيع احلاالت املشار إليها يف املادة                      يف الـربوتوكول اال   

  .                            وتكون الضحية من رعايا الكويت

                                                        ِّ                                            يـرجى تقدمي معلومات عن قواعد تسليم اجملرمني، وخباصة معلومات حتدِّد ما إذا كانت الدولة الطرف                 - ٨
                                      ويرجى على وجه اخلصوص تقدمي معلومات        .        منها  ٢                 سيما الفقرة                                  من الربوتوكول االختياري، ال     ٥   ِّ           تطبِّق املادة   

                                                                                                                       عـن اتفاقـات املعاملة باملثل، الثنائية أو املتعددة األطراف، املتعلقة بتسليم اجملرمني مع حتديد ما إذا كانت هذه                   
  .                                                                      االتفاقات تطبق يف احلاالت املتعلقة باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

                                َّ                                                          دمي معلومات إضافية عن التدابري املتَّخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا األفعال اليت                       يـرجى تق   - ٩
                                                                                                        حيظـرها الربوتوكول االختياري يف مجيع مراحل الدعوى اجلنائية للتحقق من عدم معاملتهم كمجرمني، وخباصة               

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

                                       َّ                                                                   يـرجى تقـدمي معلومات إضافية عن التدابري املتَّخذة لدعم املساعدة الدولية فيما يتصل بالتحقيقات أو                 -  ١٠
   .                                                                                   الدعاوى اجلنائية أو دعاوى التسليم املرفوعة بشأن اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

  .         َّ                                                دابري املتَّخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري                                        يـرجى تقدمي مزيد من التفاصيل عن الت       -  ١١
ِ                               ً                                        ويـرجى أيضـاً تقدمي تفاصيل عن التدابري اليت، إن ُوِجدت، ترمي إىل توعية اجلمهور عموماً، مبن فيه األطفال،                     ُ                                 ً          

  .                                                      باآلثار الضارة للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

        َّ                                                                    لومات حمدَّثة عن تدابري املساعدة إلعادة االندماج يف اجملتمع، والتعايف اجلسدي                                     يـرجى موافاة اللجنة مبع     -  ١٢
                                                                                                     والنفسي، املتاحة لضحايا اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري واعتمادات امليزانية اليت خصصتها الدولة هلذا 

  .     الغرض

                                     حايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول                                                         يرجى اإلفادة مبا إذا كان العاملون املعنيون بتعايف األطفال ض   -  ١٣
  .                                             ً     ً                                  االختياري وإعادة إدماجهم يف اجملتمع يتلقون تدريباً خاصاً، ال سيما يف اجملالني القانوين والنفسي

- - - - - 

 


