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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثامنة والستون

  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٢
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  النظر يف تقارير الدول األطراف

 ١ املتصلة بالتقرير املقدم من العراق مبوجـب الفقـرة           قائمة القضايا     
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن        ١٢املادة   من

  بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

)  صـفحة  ١٥ال تتجاوز   (ُيطلب إىل الدولة الطرف أن ُتقدم كتابياً معلومات إضافية ُمحّدثة               
  . إن أمكن٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٥قبل 

للجنة أن تتناول، أثناء احلوار مع الدولة الطرف، مجيع جوانب حقوق الطفل الواردة             
  .يف الربوتوكول االختياري

يرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف إنشاء نظام جلمع البيانات يغطي مجيـع                -١
  .رياجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختيا

يرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنفة حسب اجلنس والسن واجلنسية واألصل العرقي             -٢
والدولة أو اإلقليم املستقل ومكان اإلقامة يف املناطق احلضرية أو الريفية، تغطي الفتـرة مـن          

  :  حىت تارخيه، بشأن ما يلي٢٠٠٨ عام
ا يشمل أغراض   تقارير عن بيع األطفال، مصنفة حسب الغرض من البيع، مب           )أ(  

االستغالل التجاري ونقل األعضاء للربح، والسخرة، وتقارير عن بغاء األطفال واستغالهلم يف 
املواد اإلباحية، مع معلومات إضافية عن اإلجراءات املتخذة حيال ذلك، مبا يشمل مالحقـة              

  اجلناة قضائياً ومعاقبتهم؛
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م أو استقدامهم بأي وسيلة عدد األطفال الذين مت تقدميهم أو نقلهم أو قبوهل  )ب(  
من الوسائل ألغراض البغاء أو السخرة أو التبين غري الشرعي أو نقل األعضاء أو نشر املـواد                
اإلباحية، باإلضافة إىل معلومات عن اإلجراءات املتخذة حيال ذلك، وخباصة احلاالت الـيت             

  التحقيق فيها ومقاضاة اجلناة وما صدر من إدانات وعقوبات؛ مت
عدد األطفال الذين مت االجتار هبم من العراق أو عربه، واألطفال الذين اُتجر               )ج(  

 من الربوتوكول االختياري، باإلضـافة      ٣هبم يف العراق ألغراض اجلرائم املشمولة يف املادة         
معلومات عن اإلجراءات املتخذة حيال ذلك، وخباصة احلاالت اليت مت التحقيـق فيهـا               إىل

  در من إدانات وعقوبات؛ومقاضاة اجلناة وما ص
عدد األطفال ضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري الذين تلقوا           )د(  

  .تعويضاً أو مساعدة يف جمال التعايف وإعادة التأهيل
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلذكاء الوعي بشأن اجلرائم اليت يـشملها               -٣

ألعراف والتقاليد اليت يقال إهنا تـؤدي إىل إحلـاق العـار            الربوتوكول االختياري ولتجاوز ا   
كمـا يرجـى    . أو الطفل وتؤول إىل التكتم على ظاهرة االستغالل واالعتداء اجلنسيني          بالعائلة

إحاطة اللجنة بشأن التدابري املتخذة حلماية األطفال ضحايا اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول              
 ويرجى كذلك تقدمي تفاصيل عن أي تدابري اُتخذت         . من مظاهر الوصم والتهميش    االختياري

لتعليم األطفال كيفية محاية أنفسهم من اجلرائم املشمولة بـالربوتوكول االختيـاري وكيفيـة         
  .التماس الدعم واحلماية يف هذا اجملال

يرجى تقدمي معلومات عن التدريب املتاح للفئات املهنية العاملة مع األطفال ومـن               -٤
  .ربوتوكول االختياريأجلهم بشأن ال

يرجى تقدمي تفاصيل إضافية عن التدابري الوقائية املتخذة لتحديد األطفـال األشـد               -٥
عرضة هلذه اجلرائم، مثل الفتيات ضحايا العنف املرتيل واجلنسي، واألطفال الذين يعيشون يف             

 من حميط   فقر، وأطفال الشوارع، واألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، واألطفال احملرومني        
كما يرجى تقدمي تفاصيل عـن      . أسري، واألطفال املقيمني يف مؤسسات رعاية أو احملتجزين       

  .التدابري الوقائية املتخذة حلماية هؤالء األطفال من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري
 من بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف         يرجى توضيح ما إذا كان كل       -٦

  .املواد اإلباحية معرفاً كجرمية منفصلة يف قانون العقوبات
 من قانون العقوبات اليت تـنص       ٣٩٨يرجى توضيح اجلرائم اليت تنطبق عليها املادة          -٧

ويرجى حتديد . نعلى اعتبار زواج اجلاين من الضحية رمسياً عذراً خمففاً للعقوبة مبوجب القانو
  .ما إذا كان هذا احلكم ينطبق على أي من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري

" الرضا: "يرجى تعريف املصطلحات التالية، مبفهومها املستخدم يف قانون العقوبات          -٨
ويرجـى  . ٤٠٠يف املادة   " الفعل املخل باحلياء  "، و ٣٩٩يف املادة   " الفسق"، و ٣٩٣يف املادة   

 اليت تنص على عقوبة أخف      ٤٢٢شارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل املادة           اإل
  .إذا كان الضحية ذكراً ال أنثى
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يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنع املسؤولني احلكوميني من املساعدة يف              -٩
كمـا  .  مقابل مبالغ مالية   عملية االجتار عن طريق تزوير الوثائق وإعادة الفاّرين إىل املتجرين         

يرجى اإلشارة إىل التدابري املتخذة حبق املسؤولني املّدعى ضلوعهم يف حاالت اجتار، مبا يشمل        
ويرجى كذلك حتديد ما إذا كانت حتقيقات قـد         . اختطاف فتيات ألغراض البغاء القسري    

م على يد موظفي    أجريت يف الدعاوى املتعلقة بتعرض األطفال املودعني دور أيتام لالجتار هب          
  .هذه الدور ألغراض البغاء القسري، وذكر نتائج هذه التحقيقات إذا أُجريت

يرجى تقدمي معلومات مفصلة وحمدثة عن التدابري املتخـذة الستئـصال ممارسـات               -١٠
مقايضات التزويج كوسيلة لتسوية املنازعات بني العشائر، وما ُيعرف بزواج املتعة الذي ُيـزعم     

ى بيع الفتيات يف إطار زجيات مؤقتة وإرغامهن على ممارسة البغاء يف كثري مـن               أنه ينطوي عل  
 الفتيات الاليت وقعن ضحايا هلذه املمارسات وأعمارهن والبلـدان          دويرجى ذكر عد  . احلاالت

كما ُيرجى ذكر التدابري امللّحة اليت اُتخذت لتحريـر الفتيـات مـن هـذه            . اليت مت بيعهن هلا   
  .األوضاع

 وصف التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفـال ضـحايا اجلـرائم             ُيرجى  -١١
. املشمولة بالربوتوكول االختياري والشهود عليها، يف مجيع مراحـل اإلجـراءات اجلنائيـة    

وُيرجى توضيح ما إذا كانت هناك حاالت معينة ُيعامل فيها األطفال املنخرطون يف البغـاء               
  .املشمولة بالربوتوكول االختياري بوصفهم جناةيف أي جرمية أخرى من اجلرائم  أو
 عاماً ال ُيعتد هبا كدليل وإمنا ُتستخدم لتأييـد إدانـة            ١٥مبا أن شهادة األطفال دون        -١٢

فقط، فُيرجى حتديد ما إذا كانت الُتهم تسقط تلقائياً إذا كان الشاهد الوحيد على جرمية مـا                 
 عاماً ليس بإمكـاهنم     ١٥ا أن األطفال دون     إضافة إىل ذلك، مب   .  عاماً ١٥طفل يقل عمره عن     

تقدمي شكوى إال برفقة والديهم، ُيرجى ذكر املخارج املتاحة هلم، إن ُوجدت، إذا ما احتاجوا               
  .إىل تقدمي شكوى ضد والديهم

ُيرجى تقدمي معلومات عن املساعدة املتاحة لألطفال الضحايا من أجل إعادة تأهيلهم            -١٣
. ياً ونفسياً، مبا يف ذلك املوارد املخصصة يف امليزانيـة هلـذه الـربامج   اجتماعياً وتعافيهم جسد  

بـأن سـبل    ) ١٣٥، الفقرة   CRC/C/OPSC/IRQ/1(واستناداً إىل اعتراف تقرير الدولة الطرف       
 غري كافية، ُيرجى تقدمي معلومات عن أي تقدم أُحرز يف هذا اجملال، وحتديد    االنتصاف املتاحة 

  .ف تعتزم زيادة عدد مراكز احلمايةما إذا كانت الدولة الطر

        


