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 جلنة حقوق الطفل 
 الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩-١١

الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال         
قائمة املسائل اليت : غاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةوب

 ينبغي تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل للجمهورية العربية السورية          
                      (CRC/C/OPSC/SYR/1) 

)  احلضرية والريفيةمبا فيها بيانات مصنفة حبسب اجلنس والعمر واملناطق      (يـرجى تقدمي بيانات إحصائية       -١
 : بشأن ما يلي٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣عن السنوات 

 عدد األطفال املتاجر هبم إىل سوريا ومنها وعدد األطفال املتاجر هبم داخل البلد؛ )أ( 

عـدد احلـاالت املـبلغ عنها خبصوص بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد              )ب( 
 إضافية عما اُتخذ من إجراءات ملتابعة نتائج هذه احلاالت، مبا يف ذلك مقاضاة              اإلباحـية، مـع تقدمي معلومات     

 املسؤولني عنها أو سحب الدعاوى أو معاقبة مرتكبيها؛

وفقاً ملا تنص ) إن وجدت(عـدد الضحايا من األطفال الذين تلقوا مساعدة للتعايف وتعويضات       )ج( 
 . من الربوتوكول االختياري٩عليه املادة 

املخصصة لتنفيذ أحكام   ) الوطنية واإلقليمية واحمللية  (جى تقدمي معلومات حمددة عن اعتمادات امليزانية        ير -٢
 .الربوتوكول االختياري

 ٣ من املادة `٢`)أ(١يـرجى تقـدمي إيضاحات بشأن التحفظات اليت أبدهتا الدولة الطرف على الفقرة            -٣
 وموافاة اللجنة مبعلومات مستكملة عن اخلطوات املتخذة         من الربوتوكول االختياري،   ٣ مـن املادة     ٥والفقـرة   

 ). وما يليها من تقرير الدولة الطرف٤٣الفقرة (لسحب هذه التحفظات 
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يـرجى إفـادة اللجنة مبا اُتخذ من تدابري إلنشاء آلية عملية جلمع البيانات املتعلقة باملسائل اليت يغطيها                   -٤
 )).٣(٨٤و) ٣(٥٦ة الطرف، الفقرتان انظر تقرير الدول(الربوتوكول االختياري 

يرجى اإلفادة مبا إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت أية تدابري لتدرج يف تشريعاهتا أحكاماً تنص صراحةً    -٥
كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف        ).  من تقرير الدولة الطرف    ١٠انظر الفقرة   (على جترمي بيع األطفال     

 من ٣ إىل ١فـال يف املواد اإلباحية مبوجب القانون اجلنائي، وفقاً ألحكام املواد            تعـتزم حظـر اسـتغالل األط      
 ).  من تقرير الدولة الطرف٣١الفقرة (الربوتوكول االختياري 

يـرجى اإلفادة مبا إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت أية تدابري لتأسيس واليتها القضائية بصدد اجلرائم     -٦
 من الربوتوكول االختياري يف حالة تواجد اجملرم املزعوم يف أراضيها وعدم   ٣ من املادة    ١املشـار إليها يف الفقرة      

 .تسليمه إىل دولة أخرى طرف بسبب جنسيته

من تقرير الدولة الطرف أهنا ترفض التسليم يف احلاالت اليت تعترب فيها العقوبة             ) ٣(١٧٧يـرد يف الفقرة      -٧
يرجى تقدمي املزيد   ". غري مقبولة من الناحية االجتماعية    " تطلب التسليم    املنصوص عليها مبوجب قانون الدولة اليت     

 .من اإليضاحات بشأن هذا التعريف

 من القانون اجلنائي اليت تنص على أنه جيوز للحكومة، يف         ٣٥يرجى تقدمي إيضاحات بشأن أحكام املادة        -٨
 هذا أو رفضه، بناء على سلطتها التقديرية، حالـة موافقة املتهم يف جلسة عامة على تسليمه، قبول طلب التسليم     

 ). من تقرير الدولة الطرف١٧٩الفقرة (وذلك بصرف النظر عن تقييم شرعية طلب التسليم 

يرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كان العاملون املعنيون بإعادة إدماج الضحايا من األطفال اجتماعياً وتعافيهم                -٩
 .ص، ال سيما يف اجملاالت القانونية والنفسيةبدنياً ونفسياً حيصلون على تدريب خا

- - - - - 


