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 حقوق الطفلة نجل
 الدورة اخلامسة واألربعون

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٨ -مايو / أيار٢١

 الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال
 ملواد اإلباحيةواستغالل األطفال يف ا

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

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢قبل  معلومات إضافية ومؤونة إن أمكن، خطياًيرجى من الدولة الطرف أن تقدم 

سب اجلنس وفئة العمر واملناطق تشمل بيانات مصنفة حب(يرجى تقدمي بيانات إحصائية، إذا كانت متاحة،  -١
 : بشأن ما يلي٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤عن األعوام ) احلضرية والريفية

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

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

 ٣-٩عدد الضحايا من األطفال الذين تلقوا مساعدة للتعايف وتعويضات وفقاً ملا تنص عليه املادتان  )ج( 
 . من الربوتوكول٤-٩و

غت أي خطة عمل وطنية أو أي سياسة أخرى أو برنامج آخر يف اجملاالت اليت               ُيـرجى بـيان ما إذا صي       -٢
 .يغطيها الربوتوكول االختياري

 .ُيرجى بيان الوضع القانوين للربوتوكول االختياري يف تشريعات الدولة الطرف -٣
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 االختياري يف  يـرجى إفادة اللجنة مبعلومات إضافية عما اُتخذ من تدابري للتمكني من تنفيذ الربوتوكول              -٤
 .مجيع أحناء البلد وخباصة يف جنوب السودان

ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عما اختذه اجمللس الوطين لرعاية الطفولة من تدابري حديثة لتنفيذ الربوتوكول  -٥
 .االختياري وتنسيق األنشطة يف هذا الصدد

ء نظام فعال جلمع البيانات املتعلقة باملسائل اليت ُيرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة إلنشا -٦
 .يغطيها الربوتوكول االختياري

 :ُيرجى تقدمي معلومات بشأن أحكام القانون اجلنائي أو غريه من القوانني خبصوص ما يلي -٧

 ؛))ج)(١(٣املادة (استرياد وتصدير وحيازة مواد إباحية متعلقة باألطفال  - 

 ؛))`٢`)(أ)(١(٣املادة (ز غري الالئق على تبين الطفل القيام، كوسيط، باحلف - 

 ؛))ب)(١(٣املادة (عرض أو تأمني أو تدبري أو تقدمي طفل لغرض استغالله يف البغاء  - 

 ؛))٤(٣املادة (املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني  - 

توكول االختياري مواطناً الوالية خارج اإلقليم إذا كان ضحية فعل من األفعال اليت يغطيها الربو  -
 )).ب)(٢(٤املادة (من السودان 

 من تقرير   ٨٨ُيرجى بيان ما إذا كانت اخلطة الوطنية ملكافحة مجيع أشكال العنف املشار إليها يف الفقرة                 -٨
وُيرجى أيضا تقدمي املزيد من املعلومات عن نطاقها وحمتواها، ال سيما فيما يتصل             . الدولـة الطرف قد اعُتمدت    

 .نفيذ هذا الربوتوكول االختياريبت

ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري الرامية إىل ضمان أن يتصرف مجيع األشخاص املشاركني يف تبين الطفل  -٩
 )).٥(٣املادة (تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق 

الفقرة  (٢٠٠٠ الصادر يف عام ١٥ الدائم رقم  ُيـرجى تقدمي معلومات عن احلاالت اليت طُبق فيها األمر          -١٠
 ). من تقرير الدولة الطرف١٠٠

 من تقرير الدولة الطرف،     ٦ُيرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن نتائج االجتماعات املذكورة يف الفقرة             -١١
 ٢٠٠٤فولة لعام ، من حيث التدابري التشريعية املتخذة، كتعديالت قانون الط١٠ و٩ و١ال سيما يف إطار النقاط    

 .أو القانون اجلنائي، اليت قد تكون ذات أمهية ألغراض الربوتوكول االختياري

مذكرة التفاهم املوقعة مع قطر بشأن األطفال       ) أ: (ُيـرجى تقـدمي املزيد من املعلومات عن نتائج تنفيذ          -١٢
ألمم املتحدة للطفولة بشأن محاية     ومذكرة التفاهم املوقعة مع صندوق ا     ) ب(العاملني يف سباقات اجلمال يف قطر؛       

 .وإعادة إدماج األطفال املشاركني يف سباقات اجلمال يف اإلمارات العربية املتحدة
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ُيرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا املمارسات               -١٣
ت القضائية اجلنائية، ال سيما فيما يتصل بالقواعد        احملظـورة مبوجـب الـربوتوكول يف مجـيع مراحل اإلجراءا          

 .واملمارسات املتعلقة حبماية األطفال الضحايا املطلوبني كشهود يف قضايا جنائية

ُيـرجى تقـدمي املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة حلماية األطفال املوجودين يف خميمات املشردين                 -١٤
مبا يف ذلك (و العرض أو التدبري ألغراض استغالهلم جنسياً أو يف العمل القسري داخلياً يف دارفور من االستخدام أ

 ).التجنيد القسري

ُيرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيالً عن التدابري املتخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، ال سيما                 -١٥
ذه املمارسات، كأطفال الشوارع واألطفال     فـيما يـتعلق باألطفال الذين قد يكونون معرضني تعرضاً شديداً هل           

الرامية إىل توعية ) إن وجدت(وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري . النازحني بسبب النـزاع املسلح
 .اجلمهور عموماً، مبن يف ذلك األطفال، بشأن اآلثار الضارة النامجة عن اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول

مي معلومات مفصلة عن التدابري املتاحة لتقدمي املساعدة املناسبة لضحايا اجلرائم اليت يغطيها             ُيـرجى تقد   -١٦
 .الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم إدماجاً كامالً يف اجملتمع وتعافيهم اجلسدي والنفسي الكامل

حايا اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول     ُيـرجى اإلفـادة مبـا إذا كان العاملون يف جمال تعايف األطفال ض              -١٧
 .االختياري وإعادة إدماجهم إدماجاً كامالً يف اجملتمع يتلقون تدريباً خاصاً، ال سيما يف اجملالني القانوين والنفسي

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


