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  جلنة حقوق الطفل
  نوالدورة الثانية واخلمس

 مـن  ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة           
اقية حقوق الطفل املتعلـق      من الربوتوكول االختياري التف    ١٢املادة  

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  بولندا: املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل    
 ١٤٣٦ يف جلـستيها     (CRC/C/OPSC/POL/1)نظرت اللجنة يف تقرير بولندا األويل         -١
، واعتمدت، يف )1437 وCRC/C/SR.1436 (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ املعقودتني يف ١٤٣٧و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ املعقودة يف ١٤٥٣جلستها 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل وردودها على قائمة األسـئلة              -٢

(CRC/C/OPSC/POL/Q/1/Add.1)    نة تأسف لكون   غري أن اللج  . ، واملقدمة يف الوقت املناسب
  .تقرير الدولة الطرف مل يتبع املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير مبوجب الربوتوكول االختياري

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية جيب أن ُتقرأ باالقتران مع               -٣
 (CRC/C/15/Add.194)مالحظاهتا اخلتامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاين          

واملالحظات اخلتامية بشأن تقرير الدولة الطرف األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري           
  .املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
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  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف   
  : التدابري التاليةحتيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابري التشريعية وغريها من  -٤

كـانون  ( مـن قـانون العقوبـات        ١٠١ مـن املـادة      ٤تعديل الفقرة     )أ(  
  ؛)٢٠٠٨ديسمرب /األول

التعديالت األخرى املدخلة على التشريع وعلى قانون العقوبات وقـانون            )ب(  
اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات التنفيذي، اليت أدخلت قوانني جديدة فيما يتعلق بامليـل             

  .نسي لألطفال ورفع العقوبات املفروضة على هذه اجلرائماجل
  :كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  -٥

الربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وذلك           )أ(  
  ؛٢٠٠٥أبريل /يف نيسان
وبغاء األطفال والتصوير اإلباحي    الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال        )ب(  

  .٢٠٠٥فرباير /لألطفال، وذلك يف شباط

  البيانات  -ثانياً   
باألشخاص االجتار  حتيط اللجنة علماً بالبيانات املقدمة إىل اللجنة بشأن مسائل مثل             -٦

ة غري أن اللجنة قلقة ألن املسائل الالمنفصلة املتمثل. وبغاء األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال    
يف االجتار باألطفال وبيعهم تستخدم مع ذلك بشكل قابل للمبادلة وألن الدولة الطرف ليس              

واللجنـة  . لديها تعريف لبيع األطفال بصفته مسألة مستقلة عن االجتار باألطفال يف تشريعها           
الـيت يـشملها    اجملـاالت   قلقة أيضاً إزاء عدم وجود آلية منهجية جلمع البيانات يف مجيـع             

  .كما تأسف اللجنة لقلة اإلحصائيات عن سياحة اجلنس. ول االختياريالربوتوك
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانـات              -٧

. وحتليلها ورصدها وتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكـول االختيـاري            
جتار وضحاياه وكذلك بيع األطفال وبغاء      وينبغي أن يشمل ذلك البيانات عن مرتكيب اال       

 تصّنف البيانات، يف مجلة أمور، حبـسب        نأوينبغي  . األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال   
الريفية، مع  /طبيعة اجلرمية، واجلنس، والعمر، واألصل القومي واإلثين، واملناطق احلضرية        

 الدولة الطرف جبمـع     كما توصي اللجنة  . إيالء اهتمام خاص ألشد فئات األطفال ضعفاً      
وحتليل البيانات بشأن سياحة اجلنس وعالقتها باملـسائل الـيت يتناوهلـا الربوتوكـول              



CRC/C/OPSC/POL/CO/1 

3 GE.09-45659 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن جتري حبوثاً يف املسائل اليت يغطيها            . االختياري
  .بيع األطفال وبغاء األطفالونطاق الربوتوكول االختياري لتحديد أسباب 

  بري التنفيذ العامةتدا  -ثالثاً   

  )١٢ و٦و ٣ و٢املواد (املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل     
إن اللجنة إذ تالحظ أن املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل قد روعيت إىل حد ما                 -٨

يف وضع وتنفيذ تطبيق تدابري التنفيذ اليت اعتمدهتا الدولة الطـرف مبوجـب الربوتوكـول               
واللجنة قلقة بشكل خاص . عرب عن قلقها ألن ذلك مل يتم بشكل كلياالختياري، إال أهنا ت 

ألن آراء الطفل مل تول االهتمام الالزم جلميع املسائل اليت هتمه، مبا يف ذلك وضع السياسات                
والربامج، وميكن أن يكون ذلك نتيجة التطبيق غري املالئم ملبدأ حق الطفل يف التعبري عن آرائه                

للجنة قلقة أيضاً إزاء املواقف التمييزية اليت يواجهها البعض من األطفال           وا. ويف مراعاة آرائه  
الضعفاء، مبن فيهم أطفال الغجر وملتمسي اللجوء، واليت قد تؤثر على محايتهم ومتنعهم من               

  .التمتع الكامل حبقوقهم املكرسة يف الربوتوكول االختياري
حقوق الطفل، وبشكل خـاص     توصي اللجنة بأن تدرج املبادئ العامة التفاقية          -٩

مبادئ عدم التمييز واحترام آراء الطفل، يف مجيع التدابري اليت تتخذها الدولـة الطـرف               
  .لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية أو اإلدارية

  خطة العمل الوطنية    
ال قد أُدرجت يف خطـة      تالحظ اللجنة باهتمام أن مسألة االستغالل اجلنسي لألطف         -١٠

غري أن اللجنة تأسف لعدم وجود خطة عمل        . ٢٠١٢-٢٠٠٤العمل الوطنية لألطفال للفترة     
  .حمددة تغطي بشكل شامل كافة اجملاالت اليت يتناوهلا الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور والتعاون مع مجيع اجلهـات              - ١١
عنية باألمر، خطة عمل وطنية ترمي إىل معاجلة مجيع املـسائل الـيت             صاحبة املصلحة امل  

 وتوفري املوارد البشرية واملاليـة الكافيـة      ،يغطيها الربوتوكول االختياري معاجلة شاملة    
والدولة الطرف مدعوة، عند القيام بذلك، إىل توجيه اهتمام خاص إىل تنفيذ            . لتنفيذها

ع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي مجيع أحكام الربوتوكول االختياري، م
املعتمدة يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، 

 ٢٠٠١ و ١٩٩٦املعقودة يف ستكهومل ويوكوهاما وريـو دي جـانريو يف األعـوام             
  .، على التوايل٢٠٠٨و
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  التنسيق والتقييم    
جنة أن فريقاً مشتركاً بني اإلدارات ومعنيـاً مبكافحـة ومنـع االجتـار              تالحظ الل   -١٢

غري أن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية أو إجراء لتنسيق          . ٢٠٠٤باألشخاص مت تعيينه يف عام      
  .األنشطة وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري بشكل منهجي

 للتنـسيق بـني     تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مؤسسية فعالـة           -١٣
الوزارات وبني السلطات الوطنية واحمللية قصد استنباط هنج منهجي ومتماسك ملعاجلـة            

. املسائل اليت يغطيها الربوتوكول االختياري وضمان التقييم الدوري للتـدابري املتخـذة           
وجيب أن يستخدم هذا التنسيق لوضع االستراتيجيات والسياسات العامة يف اجملاالت اليت            

  . الربوتوكول االختيارييشملها

  النشر والتدريب    
تالحظ اللجنة مع التقدير أن املعلومات واألنشطة يف جمال التدريب التعليمي جارية              -١٤

غري أن اللجنة قلقة لكونه مل يتم تـرويج         . الربوتوكول االختياري تناوهلا  بشأن املسائل اليت ي   
األطفال والوالـدين واملهنـيني املعنـيني    الربوتوكول االختياري ونشره مبا فيه الكفاية وألن        

باألطفال ليست لديهم املعرفة الكافية مبخاطر انتهاك حقوق الطفل املكرسة يف الربوتوكـول            
  .االختياري وباالستراتيجيات لتحسني محاية األطفال من هذه االنتهاكات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٥
ر والتدريب، مبا يف ذلـك إعـداد مـواد          تعزيز أنشطتها يف جمايل النش      )أ(  

موجهة تكون  ودورات تدريبية تغطي كافة اجملاالت اليت يتناوهلا الربوتوكول االختياري، و         
عون العـامون، والقـضاة، واملوظفـون       إىل مجيع املهنيني، مبن فيهم أفراد الشرطة، واملدّ       

  نيني؛ وغريهم من املهنيني املع،الطبيون، والعاملون يف وسائط اإلعالم
نشر أحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع يف صفوف عامـة             )ب(  

اجلمهور، وال سيما يف صفوف األطفال وأسرهم، وذلك جبملة وسائل من بينـها إدراج              
أحكام الربوتوكول االختياري يف املناهج الدراسية على مجيع مستويات نظـام التعلـيم،             

اطر واآلثار الضارة النامجة عن مجيـع اجلـرائم         وتنظيم محالت توعية وتدريب بشأن املخ     
  .املشار إليها يف الربوتوكول االختياري
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  ختصيص املوارد    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد دعمت باملوارد البشرية واملالية عدة برامج تعاجل               -١٦

وتأسـف  . الوقاية من اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري ومحاية األطفال الـضحايا          
  .اللجنة مع ذلك لعدم ختصيص متويل حمدد لتنفيذ الربوتوكول االختياري

يتها الوطنية، بتخـصيص    توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، عند ختطيط ميزان         -١٧
  .الية، وذلك حتديداً لتنفيذ الربوتوكول االختيارياملوارد امل

  الرصد املستقل    
 أمني املظامل املعين باألطفال تسمح لـه بتلقـي          تالحظ اللجنة مع التقدير أن والية       -١٨

غري أنه . الشكاوى من األطفال أو بالنيابة عنهم فيما يتعلق بانتهاكات الربوتوكول االختياري      
من غري الواضح بالنسبة للجنة ما إذا كان أمني املظامل املعين باألطفال يتعاون أم ال مع اجملتمع                 

  .الدويل يف القيام بعمله
اللجنة الدولة الطرف مبواصلة مد أمني املظامل املعين باألطفال مبا يكفي من            توصي    -١٩

املوارد املالية والبشرية ملمارسة مهام واليته، مبا يف ذلك فيمـا يتـصل برصـد تنفيـذ                 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشجيع على التعاون بـني          . الربوتوكول االختياري 

  .اجملتمع املدين هبذا اخلصوصأمني املظامل املعين باألطفال و

  دور اجملتمع املدين ومسامهته    
جملتمع املدين وأن املنظمات غري احلكومية      ااستشارة  تتم  تالحظ اللجنة بأسف أنه مل        -٢٠

كما أهنا تأسف أيضاً لكون خـربة       مل تتم دعوهتا للمشاركة يف إعداد تقرير الدولة الطرف،          
 املسائل اليت يشملها الربوتوكول االختياري مل تتم االستفادة         يفاجملتمع املدين وجتربته الثريتني     

وضـع   اجملتمع املدين تظل ضعيفة يف جماالت        ةواللجنة قلقة ألن مشارك   . املةمنها استفادة ك  
السياسات، والتخطيط، ووضع ميزانية الربامج احلكومية اليت هلا صلة باملسائل اليت تندرج يف             

  .إطار الربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك منظمـات                -٢١

األطفال، إشراكاً كلياً يف خمتلف جوانب تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك وضع             
 وتوفري اخلدمات الرامية إىل محاية الضحايا من        ،تقييمالرصد و الالسياسات والتشريعات و  

  .تعافيهماألطفال و
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  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  - رابعاً  

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة والسلطات البلدية قصد منع األفعال اليت               -٢٢

غري أن اللجنة قلقة ألن التدابري الوقائية احملـددة  .  االختياري تعترب جرائم يف إطار الربوتوكول    
األهداف ملنع استغالل األطفال، مبا يف ذلك الدعارة والتصوير اإلباحي، فضالً عن التـدابري              

  .الرامية إىل حتديد أسباب املشكلة ونطاقها، تظل حمدودة
  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٣

ث بشأن نتائج تدابري الوقاية اليت سبق اختاذها، وبشأن طبيعـة           إجراء حب   )أ(  
ونطاق االستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك من خالل دعارة األطفـال والتـصوير              
اإلباحي هلم، قصد حتديد فئات األطفال املعرضني للخطر ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة          

  للمشكلة وعوامل اخلطر الرئيسية؛
تناد إىل البحث املشار إليه أعاله، واعتماد هنج أكثر حتديداً          القيام، باالس   )ب(  

لألهداف ملعاجلة بيع األطفال، وبغاء األطفال، والتصوير اإلباحي لألطفال، عـن طريـق           
  .وإعادة اإلدماج بالنسبة لألطفال املتأثرينعايف اجلمع بني تدابري الوقاية والت

  الربامج اليت تستهدف فئات حمددة    
 برنامج جمتمع الرومـا     ٢٠٠٣اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت يف عام         تالحظ    -٢٤

جتماعي الذي الاالستبعاد ايهدف إىل معاجلة هو يف بولندا، املقرر له أن يستمر عشرة أعوام و       
وتالحظ اللجنة أيـضاً أن الدولـة       . األطفالذلك   يف   ازءاً كبرياً من جمتمع الروما، مب     ميس ج 

 ملعاجلة مشاكل جمموعات ضعيفة أخرى مثل األطفال املهملني لدى          الطرف قد اختذت تدابري   
هجرة والديهم، واألطفال يف مؤسسات الرعاية، واألطفال الذين ال يرافقهم أحـد والـذين        

  . عربوا احلدود فراراً من مؤسسات الرعاية اليت وضعوا فيها
 الـيت  تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنـشطة الوقايـة املنهجيـة          - ٢٥

تستهدف فئات معينة من األطفال قصد محايتهم من اجلرائم الـيت تنـدرج يف إطـار                
  .الربوتوكول االختياري

  إثارة الوعي    
تالحظ اللجنة باهتمام أنه مت تنظيم عدة محالت إلذكاء الوعي حلماية األطفال مـن           -٢٦

ة اجلمهور يف جمال     قد ُنظمت لعام   ثقيفاجلرائم ذات الصلة باإلنترنت وأن محالت إعالم وت       
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وترحب اللجنة أيضاً بإشارة الدولة الطـرف إىل أن مـسألة االجتـار             . العنف ضد األطفال  
  .باألشخاص قد أُدرجت يف املناهج الدراسية األساسية للتعليم العام يف نظام بولندا التعليمي

 تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنظيم محالت التوعية باملسائل الـيت             -٢٧
يعاجلها الربوتوكول االختياري وتوفري التدريب للوالدين واألطفال، والتعاون بشكل فعال    

  .هبذا اخلصوص مع اجملتمع املدين

  حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال  -خامساً  

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة    
لماً مع التقدير بالتعديالت اليت أُدخلت على التشريع ذي الصلة واليت           حتيط اللجنة ع    -٢٨

تعزز إىل حد كبري محاية األطفال من اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك               
   لقانون العقوبات لكي يشمل تعريـف االجتـار وجيـّرم مـا يـسمى               ٢٠٠٨تعديل عام   

غري أن اللجنة تظـل قلقـة ألن        ). ٢٠٠٦(أن األجانب   والقانون اجلديد بش  " االستدراج"    ب
 مـن   ٣ و ٢تشريع الدولة الطرف ال جيّرم مجيع األفعال اليت تشكل جرائم طبقاً للمـادتني              

وتأسف اللجنة على وجه التحديد لعدم وجود تشريع حمدد خـاص           . الربوتوكول االختياري 
يف قـانون   " بيع األطفال "و" ألطفالبغاء ا "     ل ببيع األطفال، كما أهنا قلقة لعدم وجود تعريف       

العقوبات، فضالً عن عدم وجود محاية صرحية يف قانون العقوبات لألطفال الـذين تتـراوح    
كمـا تعـرب    .  عاماً من التصوير اإلباحي لألطفال أو بغاء األطفال        ١٨ و ١٥أعمارها بني   

  .اللجنة عن قلقها ألن تنفيذ التشريع يف التطبيق العملي يظل يطرح مشكلة
" بيع األطفـال "و" بغاء األطفال"   لحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تعريف        -٢٩

مبوجب التشريع اجلنائي البولندي، والسهر على أن يتمتع األطفال بني سـن اخلامـسة              
وتشجع . عشرة والثامنة عشرة محاية صرحية من التصوير اإلباحي لألطفال وبغاء األطفال          

احلماية من  لألطفال  بذل كل اجلهود لضمان أن يوفر التشريع        اللجنة الدولة الطرف على     
  .تنفيذاً فعلياً وفعاالً لألطفال بيعال وءبغاالالتصوير اإلباحي و

  لألشخاص االعتبارينياملسؤولية اجلنائية     
إن اللجنة قلقة إزاء املعلومات اليت مت تقدميها أثناء احلوار واليت مفادها أنه ال توجـد           -٣٠

  .األشخاص االعتبارينيالعقوبات أية أحكام تنص على مسؤولية يف قانون 
األشـخاص  توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج أحكـام تتعلـق مبـسؤولية              -٣١

  . من الربوتوكول االختياري٣ادة مل من ا٤يف قانون العقوبات طبقاً للفقرة االعتباريني 
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  اجلوانب القانونية للتبين    
شريع املتعلق بالتبين الساري يف بولندا، إال أهنـا تأسـف ألن            حتيط اللجنة علماً بالت     -٣٢

 ٣من املـادة    ‘ ٢‘)أ(١التبين، وفق ما ورد النص عليه يف الفقرة         احلّض غري الالئق على قبول      
  . التشريع اجلنائي للدولة الطرفهمن الربوتوكول االختياري، ال يغطي

احلـض  الالزمة لضمان إدراج    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري          -٣٣
التبين يف التشريع اجلنائي، كما هو منـصوص عليـه يف الفقـرة             غري الالئق على قبول     

  . من الربوتوكول االختياري٣من املادة ‘ ٢‘)أ(١

  محاية حقوق األطفال الضحايا  -سادساً  

  التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة                
  ب الربوتوكولمبوج
شـهود االجتـار    /حتيط اللجنة علماً مع االهتمام بربنامج مساعدة ومحاية ضـحايا           -٣٤

كما تالحظ  . باألشخاص الذي يوفر الدعم املادي والطيب والنفسي لضحايا أو شهود االجتار          
اللجنة أنه متت صياغة تعديل لقانون العقوبات يسمح بإمكانية مباشرة إجراءات جزائيـة يف              

  .مخسة أعوام منذ حلظة بلوغ الضحية الثامنة عشرة من العمرغضون 
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التعديل املشار إليه أعـاله دون إبطـاء،               -٣٥
كذلك يف متديد الفترة اليت جيوز خالهلا للشخص مباشرة إجراءات جزائية بعـد             النظر  و

  .بلوغ سن الثامنة عشرة إىل أكثر من مخسة أعوام

  بري احلماية يف إطار نظام العدالة اجلنائيةتدا    
ألطفال يف  اجملراة مع ا  ترحب اللجنة بإمكانية استخدام املقابالت بالصوت والصورة          -٣٦

أن هذه  ترى  احلاالت اليت تتعلق ببيع األطفال، وبغاء األطفال، والتصوير اإلباحي لألطفال، و          
. غرف مؤاتية إلجـراء املقـابالت     املقابالت جيب أن جيريها موظفون مدربون خصيصاً يف         

وتالحظ اللجنة بقلق مع ذلك أن أعداد غرف املقابالت املؤاتية لألطفال واجملهزة كما يلـزم               
 يف مجيع أحناء    وفرةاملوظفني املدربني إلجراء هذه املقابالت مع األطفال غري مت        أعداد  وكذلك  

ـ        . تراب الدولة الطرف     ابالت املؤاتيـة لألطفـال    واللجنة قلقة أيضاً ألن غرف إجـراء املق
كما أن اللجنة قلقة ألن اإلجراءات القضائية   . ال تستخدم يف مجيع األحوال حىت وإن وجدت       

  .بشكل مفرط، إذ تدوم يف املتوسط عامنيمطّولة املتعلقة بقضايا االجتار 
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توصي اللجنة الدولة الطرف باستثمار املوارد الكافية لضمان أن تكون غـرف         - ٣٧
ابالت املؤاتية لألطفال جمهزة كما ينبغي باملعدات وأن يكون موظفو إجـراء            إجراء املق 

وحتـث  . املقابالت مدربني كما ينبغي هبذا اخلصوص لضمان محاية األطفال الـضحايا          
اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة للحد من أثر الصدمة اليت يعاين منـها               

الختياري، مبا يف ذلك عن طريق تقلـيص مـدة          الربوتوكول ا مبوجب  ضحايا اجلرائم   
جراءات القضائية يف احلاالت اليت هلا صلة باجلرائم املرتكبة يف إطـار الربوتوكـول              إلا

الكلي وإعادة اإلدمـاج  التعايف االختياري، ويف نفس الوقت إعادة توجيه التركيز على      
  .التامة ألطفال الضحايا

  الضحايا وإعادة إدماجهمتعايف     
ينما تالحظ اللجنة مع التقدير أنه مت توفري ما يلزم من مكاتب ومتويـل لـتمكني                ب  -٣٨

املنظمات غري احلكومية من إدارة مآوى لضحايا االجتار، إال أن اللجنة تظل قلقة ألن عـدد                
هذه املآوى يظل غري كاٍف وأن الترتيبات املؤقتة كثرياً ما يتم اللجوء إليهـا قـصد تقـدمي                  

وتالحظ اللجنة أيضاً مع األسف قلة بـرامج        . النفسية والقانونية للضحايا  املساعدة الطبية و  
عدم وجود هنج شامل ومنهجي ملعاجلة      ل، و تعايف األطفال ضحايا االستغالل وإعادة إدماجهم     

  . كامل نطاق هذه املشكلة
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج وتوفري خدمات لألطفـال ضـحايا              -٣٩

وهبـذا  . التعايف وإعادة إدماجهم   على   هتملربوتوكول االختياري ملساعد  اجلرائم يف إطار ا   
اخلصوص، حتث اللجنة الدولة الطرف على تأمني املوارد املالية الكافية واملوارد البـشرية             

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اعتماد املبـادئ        . املدربة هلذه الربامج واخلدمات   
يا االجتار، اليت مت استنباطها يف إطار خطة عمل الفريـق           التوجيهية املتعلقة مبساعدة ضحا   

كما توصيها  املشترك بني الوزارات، واليت ستستخدم كربنامج رائد يف وحدات الشرطة،           
  .تزويد هذا الربنامج الرائد مبا يكفي من املوارد املالية والبشرية لتنفيذهبأن تكفل 

  املساعدة اهلاتفيخط     
   /خط هاتفي مباشر لألطفال والـشباب يف تـشرين الثـاين          ترحب اللجنة بإقامة      -٤٠

  .٢٠٠٨نوفمرب 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لضمان أن يوفر خـط اهلـاتف               -٤١

وهبذا اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف      . املباشر املساعدة املالئمة لألطفال الضحايا    
 اخلط اهلاتفي وبإمكانية الوصول إليـه       أن يكون األطفال واعني بوجود    على  أيضاً بالسهر   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وتيسري التعاون بني خـط اهلـاتف             . بسهولة
املباشر واملنظمات غري احلكومية اليت تركز على األطفال يف عملها، والشرطة، وكـذلك             

  .عمال الصحة والعمال االجتماعيون
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

  التعاون الدويل    
تالحظ اللجنة مع التقدير مشاركة الدولة الطرف يف برامج ومبـادرات التعـاون               -٤٢

  .الدويل واإلقليمي ذات الصلة ببيع األطفال، وبغاء األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية جملس أوروبـا               -٤٣

ة االجتار بالبشر واالتفاقية بشأن محاية األطفال مـن االسـتغالل اجلنـسي             بشأن مكافح 
  .واإليذاء اجلنسي

  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٤٤

ت احلكومية ذات الصلة، وإىل التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها إحالتها إىل الوزارا
اجلمعية الوطنية واجمللس األعلى والسلطات الوطنية واحمللية، للنظر فيها على النحو املالئم           

  .واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود اخلطية املقدمة مـن الدولـة الطـرف                -٤٥

اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع، مبا       ) ظات اخلتامية املالح(والتوصيات ذات الصلة    
، لعامة اجلمهـور، ومنظمـات      )على سبيل املثال ال احلصر    (يف ذلك عن طريق اإلنترنت      

اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، والفئات املهنية واألطفال هبدف إثارة النقاش حـول            
  .امه ورصد تطبيقهالربوتوكول االختياري وزيادة الوعي به وتنفيذ أحك

  التقرير املقبل  -تاسعاً   
، أن تـدرج    ١٢ مـن املـادة      ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، طبقاً للفقرة          -٤٦

 اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث      امعلومات إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكول يف تقريره      
  .ية من االتفاق٤٤والرابع يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 

       


