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(A)     GE.06-40482    140306    140306 

 جلنة حقوق الطفل

 الدورة الثانية واألربعون
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢ -مايو / أيار١٥

 ل واستغالهلمالربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفا
 قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا فيما: يف البغاء ويف املواد اخلليعة

 (CRC/C/OPSA/QAR/1)يتصل بالنظر يف تقرير قطر 

، إذا  )مبا يف ذلك بيانات حسب اجلنس والعمر، واملناطق احلضرية والريفية         (يرجى تقدمي بيانات إحصائية      -١
 : بشأن ما يلي٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣كانت متاحة، عن السنوات 

 عدد األطفال املتَّجر هبم املهرَّبني إىل قطر ومنها وكذلك داخل البلد؛ )أ( 

عدد احلاالت املبلَّغ عنها خبصوص بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اخلليعة، مع  )ب( 
تكبيها أو سحب الدعاوى أو توقيع      تقـدمي معلومـات إضافية بشأن نتائج هذه احلاالت مبا يف ذلك مقاضاة مر             

 جزاءات عليهم؛

كما هو حمدد   ) لو ُوِجدَّ (عدد الضحايا من األطفال الذين قُدِّمت إليهم مساعدة إبراء وتعويض            )ج( 
 . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤ و٣يف الفقرتني 

ن اجلرائم املرَتكَبة انتهاكاً ألحكام     ُيـرجى تقدمي معلومات عن الوالية القضائية خارج إقليم الدولة بشأ           -٢
 .الربوتوكول االختياري عندما يرتكب هذه اجلرائم يف اخلارج مواطن قطري أو شخص غري مواطن مقيم يف قطر

من أجل إعمال احلقوق الواردة ) الوطنية واإلقليمية واحمللية(ُيرجى تقدمي معلومات عن خمصصات امليزانية  -٣
 .ييف الربوتوكول االختيار
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ُيرجى تقدمي معلومات حمدَّثة عن مدى وجود النية لديكم إلعادة النظر يف التحفُّظ العام الذي أُدِرج عند                  -٤
 .االنضمام إىل الربوتوكول

ُيـرجى تقدمي معلومات حمدَّثة عن أنشطة مكتب صديق الطفل، وخاصة فيما يتصل بتنفيذ الربوتوكول                -٥
 معلومات عن عدد الشكاوى الفردية الواردة اليت ُحقِّق فيها، ونتائجها، ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي. االختياري

 .وتقدمي مزيد من التفاصيل عن اخلط الساخن املتعلق باألطفال

يـرجى تقدمي معلومات عّما إذا كانت قد ُوِضعت استراتيجية وطنية مصحوبة خبطط عمل وطنية ذات                 -٦
 .إطار زمين ملكافحة االتِّجار باألشخاص

ويرجى أيضاً  . يـرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتَّخذة ملنع استخدام األطفال كقائدي ِجمال سباق             -٧
 .تقدمي معلومات عن املبادرات اإلقليمية املتَّخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك التعاون الثنائي واملتعدد األطراف

ت األطفال الضعفاء بوجه خاص من االستغالل       يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتَّخذة حلماية جمموعا        -٨
اجلنسي ومن االتِّجار هبم ألغراض استغاللية، مبن يف ذلك األطفال ذوو حاالت العجز، وأطفال العمال املهاجرين                

 .واألطفال املشمولون برعاية بديلة) غري القطريني(

 ).غري القطريني(يرجى تقدمي معلومات عن حالة أطفال العمال املهاجرين  -٩

- - - - - 


