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جلنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والسبعون
 17أيلول/سبتمرب  5 -تشرين األول/أكتوبر ٢٠1٨
البند  ٤من جدول األعمال املؤقت
النظر يف تقارير الدول األطراف

قائمة املسائل املتصلة ابلتقرير املقدد ندا اململ دة العر ادة السدعووية و د
املدداوة  )١(١٢ن ددا الووتو ددول اي تا ددارت امللةد د ابتفاقاددة حق ددوق الطف ددل
شأن اع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواو اإلابحاة
يُطلب إىل الدولة الطةرأ أت تمةدت كتاب ةاً معلومةا إاةاة ومكةتلمل  1٠ 7٠٠كلمة
كح ةةد أق،ة ة أم إت أمل ةةن قبة ة موع ةةد  15حزيرات/يون ة ة  .٢٠1٨وجي ةةول لل نة ة أت تتنة ةاول مج ة ة
جوانب حموق الطف املن،وص عل ها يف الربوتوكول االخت اري أثناء احلوار م الدول الطرأ.
 -1ابإلش ةةار إىل الفم ةةر  17م ةةن تمري ةةر الدولة ة الط ةةرأ CRC/C/OPSC/SAU/1أم يرجة ة
تزويةةد الل نة معلومةةا مكةةتلمل عةةن نيةةات مجة الب ةةاب ل ةةر تنف ة الربوتوكةةول االخت ةةاريم
ما يف ذلك ما تطبم اهل ئ العام لإلح،اء املنشأ موجب قرار جملس الولراء رقم  11يف تشةرين
األول/أكتوبر .٢٠15
 -٢يرجة تمةةدا ب ةةاب إح،ةةام مكةةتلمل ت طةةا الكةةنوا الةةاضي املااة عةةن األةعةةال
املبلةةع عنهةةا ة مةةا يتعلةةأل بب ة األالفةةال واسةةت ضل األالفةةال يف الب ةةاء ويف امل ةواا اإلابح ة م م،ةةنف
حكب نوع اجلنس والكن واجلنك واخللف االجتماع  -االقت،ااي واإلقام يف املناالأل الريف
أو احلضري م بشأت ما يلا:
عةةدا احلةةاال ال ة تشةةم رعةةاة مةةن الدول ة الطةةرأ بشةةأت أةعةةال االسةةت ضل
أأ
اجلنك ةةا للالف ةةال يف الك ةةفر والكة ة اح الة ة تُرتل ةةب يف اخل ةةار م وع ةةدا احل ةةاال الة ة تش ةةم
أشخاص ةاً مم مةةن يف الدول ة الطةةرأم م ة تةةوةت معلومةةا إاةةاة عةةن نةةوع اإلج ةراءا املتخ ة
نت ً ل لكم من قب ممااا اجلنا وةر عمواب حبمهم؛

بأ عة ةةدا األالفة ةةال ال ة ة ين ق اال ة ةةار ة ةةم انطضق ة ةاً مة ةةن اململل ة ة العرب ة ة الكة ةةعواي
أو عربهةةام وعةةدا األالفةةال ال ة ين ق اال ةةار ةةم ااخ ة البلةةد أل ةرا الب ة واالسةةت ضل يف الب ةةاء
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أو يف العمة المكةةري أو يف نم ة األعضةةاء أو يف امل ةواا اإلابح ة علة النحةةو الةوارا يف املةةاا 1 ٣أ
من الربوتوكول االخت اري؛
أ عةةدا األالفةةال ال ة ين جةةر عرا ةهم أو تكةةل مهم أو قبةةوهلم أبي الريم ة كانةةت
أل ةرا االسةةت ضل يف الب ةةاء أو يف العم ة المكةةري أو يف نم ة األعضةةاء أو يف امل ةواا اإلابح ة
أو الزوا ؛
اأ ع ةةدا احل ةةاال الة ة ج ةةر ة ه ةةا إنت ةةا أو تولية ة أو نش ةةر أو اس ةةتتاا أو ت ،ةةدير
أو عر أو ب أو ح ال مواا إابح يُكةت ة هةا أالفةال ااخة الدولة الطةرأ لل ةرا املة كور
أعضهم ما يف ذلك ال،ور الفوتو راة وتك ض الف ديو واملواق المامم عل شبل اإلنرتنت؛
هأ
عل تعويض.

عدا األالفال الضحاة ال ين توةر هلم املكاعد إلعاا إاماجهم أو ح،لوا

 -٣يرجة تمةةدا معلومةةا عمةةا إذا كانةةت اخلطةةت واالسةرتات ا الوالن ة مةةن أجة تعزيةةز
ومحاي ة حم ةةوق الطف ة املب ن ة يف الفم ةرا  ٤5إىل  ٤٩م ةةن تمري ةةر الدول ة الط ةةرأ تش ةةم ت ةةدابت
هتدأ حتديداً إىل توع األالفال ابلعواقب الضار للممارسا املشمول ابلربوتوكةول االخت ةاريم
وعن املكاعد اهلااة إىل من وقوع األالفال احاة لتلك املمارسا .
 -٤ابإلشةةار إىل الفمةةر  ٤٤مةةن التمريةةرم يرجة تمةةدا معلومةةا م علة وجة التحديةةدم عةةن
املوارا املخ ،،واملنفم يف سب تنف الربوتوكول االخت اري.
 -5يرج ة تمةةدا مزيةةد مةةن التفاص ة عةةن التةةدابت الوقام ة ال ة ا ة حلماي ة األالف ةال يف
حةاال الضةعا الشةديد مةن اجلةرامم املشةمول ابلربوتوكةول االخت ةاريم كالفت ةا اةحاة العنةا
العاملام واألالفال املرتبط أوااعهم ابلشوارعم واألالفال املهةاجرين والضجئةن وعةداا اجلنكة م
واألالفال ال ين يع شوت يف مؤسكا الرعاي .
 -٦ابإلش ة ة ة ة ةةار إىل الفم ة ة ة ة ةةر  ٤1م ة ة ة ة ةةن مضحي ة ة ة ة ةةا الل نة ة ة ة ة ة اخلتام ة ة ة ة ة ة موج ة ة ة ة ةةب االتفاق ة ة ة ة ة ة
CRC/C/SAU/CO/3-4أم يرج ة تزويةةد الل ن ة معلومةةا مكةةتلمل عةةن األالفةةال املرتبط ة أواةةاعهم
ابلشةوارع املفةر عةنهمم الة ين يمة اللاةت مةنهم اةحاة اال ةار ومضةعوت للعمة المكةري مةن جانةةب
الع،ااب اإلجرام م وعن وقا ممارس إلماء المبض عل هم وترح لهم تعكفاً.
 -7يرج تمدا معلوما عن املباارا ال ا هتا الدول الطةرأ ملنة االسةت ضل اجلنكةا
للالفةةال يف الكةةفر والكة اح م وعةةن التةةدابت الة ا ة هتا الدولة الطةةرأ للةةا تنشةةر لةةد وكةةضء
الكفر ومنيما الرحض الك اح مدون قواعد الكلوك حلماي األالفال من االست ضل اجلنكا
يف الكفر والك اح م ال واعتها منيم الك اح العامل .
 -٨ابإلشار إىل الفمةر  ٦7والفمةرا  7٦إىل  ٨٠مةن التمريةرم ح ةش تشةت الدولة الطةرأ
إىل األةعةةال اإلجرام ة ا ةةدا يف ق ةوانن رتلف ة م يرج ة تمةةدا معلومةةا عمةةا إذا كانةةت األةعةةال
واألنشةةط املتعلم ة بة ة أأ نم ة أعضةةاء الطف ة توخ ةاً لل ةربو؛ و بأ اسةةت ضل الطف ة يف العم ة
المكري قد ق تعريفها بواوح و راها صراح ً.
 -٩يرج اإلشار إىل ما إذا كات التشري احلايل حيير مج األةعةال واألنشةط املت،ةل بب ة
األالفال املشمول ابملاا  ٢أأ وابملاا 1 ٣أ أأ‘ ‘1أ .و بأ و أ مةن الربوتوكةول االخت ةاريم
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وال س ة ما مةةا إذا كانةةت املةةاا  ٩مةةن قةةانوت محاي ة الطف ة حتيةةر عل ة وج ة التحديةةد اسةةتخدات
األالف ةال أو تمةةداهم أو عراةةهم أل ةرا الب ةةاء أو إنتةةا م ةواا إابح ة أو أااء عةةرو إابح ة م
أو ل ر التكول ت املت ،جبرا اال ار.
 -1٠ابإلشار إىل الفمرا  1٠٤إىل  11٢من التمريرم يرج توا و التدابت املتخ لواة
أسال ب شامل تركز عل الضحاة مةن أجة التعةرأ علة األالفةالم ماة األالفةال ةت امل،ةحوبن
ب ة ويهم ال ة ين ي ةةدخلوت الدول ة الط ةةرأم مم ةةن يلون ةةوت ا ةةحاة أو عرا ة خلط ةةر الوق ةةوع ا ةةحاة
اال ةةار ابألالفةةال أو ب ة األالفةةال أو اسةةت ضل األالفةةال يف الب ةةاء أو يف امل ةواا اإلابح ة  .وعل ة
وج ة اخل،ةةوصم يرج ة تمةةدا معلومةةا مف،ةةل عةةن اخلط ةوا املتخ ة للفال ة حتديةةد امل،ةةا
الفضل للالفال ت امل،حوبن ب ويهم يف مج المرارا املتخ يف جمم مراح اإلجةراءا
املتعلم ابهل ر .
 -11ابإلشة ةةار إىل الفمة ةةر  ٤٢مة ةةن املضحية ةةا اخلتام ة ة لل ن ة ة CRC/C/SAU/CO/3-4أم
يرج تزويد الل ن معلوما مكتلمل عن التةدابت املتخة للفالة اإلنفةاذ الفعةال حليةر اسةتخدات
األالفال احاة اال ار يف سباقا اهل ن.
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