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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ -مايو / أيار٣٠

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال              
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ء األطفالوبغا

 املتعلقة باملعلومات اإلضافية واحملّدثة ذات الصلة بـالتقرير األويل  القضاياقائمة      
  (CRC/C/OPSC/EGY/1)ملصر 

        ، ال تزيـد     إضـافية  ُيرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات حمّدثـة           
  .، إن أمكن٢٠١١ مارس/ آذار٢٨ صفحة، قبل ١٥على 

 احلوار التفاعلي مع الدولة الطرف مجيـع جوانـب          يف أثناء جيوز للجنة أن تتناول       
  .حقوق الطفل الواردة يف الربوتوكول االختياري

احلضرية اإلقامة  مفّصلة حبسب اجلنس والعمر ومناطق      (يرجى تقدمي بيانات إحصائية       -١
  :، بشأن ما يلي٢٠١٠ و٢٠٠٩لعامي ) والريفية

عدد التقارير املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف              )أ(  
، مبا يف ذلك للتقاريراملواد اإلباحية، مع تقدمي معلومات إضافية عن نوع اإلجراء املتخذ نتيجة 

  ؛ومعاقبتهم اجلناة مقاضاة
عدد األطفال الذين يّتجر هبم داخل مصر وخارجها، وعدد األطفال الذين             )ب(  

يّتجر هبم داخل البلد لغرض البيع أو البغاء أو االستغالل يف املواد اإلباحية على النحو احملـّدد           
   من الربوتوكول االختياري؛٣ من املادة ١يف الفقرة 
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إعادة من أجل  الذين تلقوا مساعدة من أجل التعايف و     الضحايا عدد األطفال   )ج(  
 مـن الربوتوكـول     ٩ من املادة    ٤ و ٣ للفقرتني   إدماجهم يف اجملتمع، أو تلقوا تعويضاً، وفقاً      

  .االختياري
يرجى تقدمي معلومات عن التقّدم احملرز يف إنشاء قاعدة بيانـات بـشأن حقـوق                 -٢

البيانات املتعلقة باجلرائم املنصوص    ية إدراج   ، وبيان كيف  الطفلاألطفال داخل مرصد حقوق     
  .لبياناتيف قاعدة احتديداً عليها يف الربوتوكول االختياري 

يرجى تقدمي بيانات ومعلومات تكميلية عن أشكال ونطاق واجتاهات بغاء األطفال             -٣
  . من الربوتوكول االختياري٣من املادة ) ب(١والفقرة ) ب(٢على النحو احملدد يف املادة 

فيما يتعلق بتنسيق السياسات والربامج من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري، يرجى             -٤
وزارة الداخلية، ال سـيما اإلدارة العامـة        جتاه  زارة الدولة لألسرة والسكان     توضيح دور و  

حلماية الطفل وإدارة محاية اآلداب التابعتني لوزارة الداخلية، واملنوط هبما مسؤوليات خمتلفة            
كما يرجى توضيح . عن محاية األطفال يف اجملاالت املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

جلان محاية الطفل على مستوى احملافظات ومستوى املناطق يف التنسيق املتعلق            ية مشاركة كيف
  .باجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

اجلمهور عامة  املبادرات واألنشطة احلديثة الرامية إىل زيادة وعي        بيرجى إفادة اللجنة      -٥
اجلرائم املنصوص عليهـا يف الربوتوكـول االختيـاري         فيما يتعلق ب   زيادة منهجية وإدراكه  

  .نع هذه اجلرائم وحظرها ومكافحتهامبالدولة الطرف والتزامات 
وكول االختياري لتنفيذ الربوتاملرصودة يرجى تقدمي معلومات عن املخصصات املالية        -٦

زارة ، ال سـيما و    فيما يتعلق بكل وزارة من الوزارات املعنية       ٢٠١٠-٢٠٠٧خالل الفترة   
، والـصحة،   )اإلدارة العامة حلمايـة الطفـل     (الدولة لألسرة والسكان، ووزارات الداخلية      

  .والتضامن االجتماعي، والتنمية احمللية
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري الوقائية اليت اعتمدهتا مؤخراً الدولة الطرف حلماية              -٧

: لربوتوكول االختياري، وال سـيما األطفال من الوقوع ضحايا للجرائم املنصوص عليها يف ا   
األطفـال  ) ب(من رجال أجانـب؛     " املؤقت"أو  " الصيفي"الفتيات املعّرضات للزواج    ) أ(

ويرجى أيضاً توضـيح مـا إذا       . أطفال الشوارع ) ج(املنخرطني يف العمل املرتيل القسري؛      
ئم  األطفال املعّرضني خلطر الوقـوع ضـحايا للجـرا         وكشفكانت هناك آليات لتحديد     

  .املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري
ملواءمـة  قـد اختـذت     خطوات  توضح ما إذا كانت هناك      يرجى تقدمي معلومات      -٨
، ال سيما من أجل حتديد مجيـع        مواءمة كاملة مع الربوتوكول االختياري    لتشريعات احمللية   ا

لقسري ونقـل    وخباصة لغرض العمل ا    -بشكل صريح   أعمال وأنشطة بيع األطفال وجترميها      
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 مـن الربوتوكـول   ٣من املـادة   )) ج(و)ب((‘١‘)أ(١والفقرة  ) أ(٢األعضاء، وفقاً للمادة    
  .االختياري

ا إذا كان ميكن االستناد إىل الربوتوكول االختياري يف طلـب           يرجى إفادة اللجنة مب     -٩
 ويرجـى أيـضاً تقـدمي     . تسليم مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري       

 الدولة الطرف إنشاء والية قضائية خارج اإلقليم للنظر يف          معلومات عّما إذا كان باستطاعة    
  .اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

 من الربوتوكول االختياري، يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات ٧يف ضوء املادة     -١٠
ئع املستخدمة يف ارتكـاب أو تيـسري      احمللية للدولة الطرف تنص على حجز ومصادرة البضا       

ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، وكـذلك حجـز ومـصادرة             
وهل ينص القانون صراحة على إغـالق املبـاين         . العائدات املتأتية من ارتكاب هذه اجلرائم     

  املستخدمة هلذه األغراض؟
تتخذها الدولـة الطـرف لتقـدمي       يرجى تقدمي معلومات مفّصلة عن التدابري اليت          -١١

املساعدة والرعاية واملأوى والتعويض لضحايا اجلرائم املنـصوص عليهـا يف الربوتوكـول             
احملددة يف تقريـر الدولـة    خبالف التدابري    منه،   ٩ من املادة    ٤ و ٣االختياري، وفقاً للفقرتني    

  ).١٤١، الفقرة (CRC/C/OPSC/EGY/1الطرف 

        


