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  جلنة حقوق الطفل
   اخلمسون الثانيةالدورة

من ) ١(١٢النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        
األطفـال   الطفل املتعلق ببيـع   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     

  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  اليمن: املالحظات اخلتامية    
 ١٤٤٨ها   يف جلـست   (CRC/C/OPSC/YEM/1) األويل   اليمن نظرت اللجنة يف تقرير     -١

(CRC/C/SR.1448) ١٤٥٢واعتمدت يف جلستها     ،٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠يف  ة  ، املعقود ،
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ودة يف املعق

  مقدمة    
 لرفع  املبادئ التوجيهية  متفقاً مع    يلاألوالدولة الطرف لتقريرها    ترحب اللجنة بتقدمي      -٢

وتعرب اللجنـة   . التقارير، وكذلك بالردود اليت قدمتها على قائمة املسائل اليت أثارهتا اللجنة          
  .وار الصريح البناء الذي أجرته مع الوفد املتعدد القطاعاتعن تقديرها للح

  مالحظات عامة  -أوالً   

ن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة          بأُتذكّر اللجنة الدولة الطرف       -٣
 اليت كانت قد اعتمدهتا يف أعقاب نظرها        (CRC/C/15/Add.267)مبالحظاهتا اخلتامية السابقة    

  .٢٠٠٥يونيه /لطرف الدوري الثالث يف حزيرانبتقرير الدولة ا
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 وانب اإلجيابيةجلا    

يف اجملاالت الـيت ختـص      ترحب اللجنة بالتدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف           -٤
  :الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك ما يلي

إنشاء شبكتني وطنيتني هتتمان بالعنف ضد األطفال وبرفاههم يف سـياق             )أ(  
  م بالقانون، وكذلك إدماجهما مؤخراً يف شبكٍة حلماية الطفل؛صدامه

  .إنشاء جلنة وطنية ملكافحة هتريب األطفال  )ب(  
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف النضمامها للربوتوكول االختياري بـشأن إشـراك             -٥

  .٢٠٠٧األطفال يف الرتاعات املسلحة يف 

  البيانات  -ثانياً   

  مجع البيانات    
جنة علماً مع التقدير بالبيانات املقدمة عن عدد األطفال املرّحلني من الدول            حتيط الل   -٦

علـى أن   . اجملاورة وعدد أطفال الشوارع الذين يتلقون املساعدة يف مراكز الطفولة اآلمنـة           
اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام املعلومات عموماً عن وقوع جـرائم ختـضع للربوتوكـول               

  .د نظام وطين متكامل جلمع البيانات واملعلومات وحتليلهااالختياري وإزاء عدم وجو
 بإنشاء نظام شامل جلمع البيانات يتكفل جبمع البيانات وحتليلـها        وتوصي اللجنة   -٧

 -بصورة منهجية، مع تصنيفها، يف مجلة أمور، حبسب العمر واجلنس واخللفية االجتماعية           
وينبغي .  أساسية لقياس تنفيذ السياسات    االقتصادية واملناطق اجلغرافية، حبيث توفر أدوات     

أن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية يف هذا اخلصوص من وكاالت األمم املتحـدة              
  ).اليونيسيف(وبراجمها، مبا فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

وتكرر اللجنة التوصية الصادرة عن جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة املعنيـة               -٨
التفاقيات والتوصيات واليت تدعو إىل بذل اجلهود لالضطالع بالبحوث حـول           بتطبيق ا 

مدى االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال دون سن الثامنة عـشرة، واجتاهـات هـذا              
االستغالل، يف اليمن حبيث تتوفر املعلومات الالزمة الختاذ تدابري فعالة حمددة زمنياً لتحديد 

  .خاصة ومساعدهتماألطفال املعرضني للخطر بصورة 
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  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل        
  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (
املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، وخصوصاً مبادئ عدم يساور اللجنة القلق ألن       -٩

ة يف تصميم وتنفيـذ   واحلق يف احلياة، ال حتظى باملراعاة الواجب    التمييز ومصاحل الطفل الفضلى   
لربوتوكول االختياري، وخصوصاً فيمـا يتعلـق       لالتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف تنفيذاً       

  .بتحديد األطفال الضحايا ومعاجلتهم على النحو السليم
املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، وخصوصاً مبادئ        ُتدرج   أنوتوصي اللجنة ب    -١٠

على النحو الوارد يف االتفاقيـة، يف   واحلق يف احلياة،     الفضلىعدم التمييز ومصاحل الطفل     
يف مبـا   الربوتوكول االختياري،   تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً ألحكام      التدابري اليت   مجيع  

  .ذلك يف سياق اإلجراءات القضائية واإلدارية

  التشريع    
عتمادها يف جملـس    يف حني أن اللجنة ترحب مبشاريع القوانني العديدة اليت تنتظر ا            -١١

النواب، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التأخريات اليت يواجهها اعتماد مشاريع القوانني هـذه مـن               
  .حيث إهنا تعيق تنفيذ االلتزامات مبوجب الربوتوكول االختياري

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف عملية مواءمة تشريعاهتا الوطنية مـع              -١٢
 تستكمل هذه العملية، للتمكني من تنفيـذ األحكـام الـيت            الربوتوكول اإلضايف، وأن  

  . يتضمنها الربوتوكول بصورة فعالة مالئمة

  خطة العمل الوطنية    
ترحب اللجنة باعتماد االستراتيجية الوطنية للشباب واألطفال واليت تعـاجل، فيمـا              -١٣

على أن اللجنـة    . الةتعاجله، مسألة هتريب األطفال وتعترب أن من األولويات تعزيز نظام الكف          
 تتصدى لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل       ةوجود خطة عمل وطني   يساورها القلق لعدم    

  .األطفال يف املواد اإلباحية
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف وضع خطة عمل وطنيـة تـستهدف                -١٤

لدولة الطرف املوارد   وينبغي كذلك أن توفر ا    . املسائل اليت يغطيها الربوتوكول االختياري    
  .البشرية واملالية لتنفيذ تلك اخلطة
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  التنسيق والتقييم    
حتيط اللجنة علماً بأن اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مسؤول عن التنسيق العـام               -١٥

عدد من املنظمات احلكومية وغري     وبأن املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف حول مشاركة         
على أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم توفر املوارد         . ربوتوكول االختياري احلكومية يف تنفيذ ال   

التقنية والبشرية واملالية، وحىت عدم توفر الوالية، لدى اجمللـس األعلـى ألداء مـسؤولياته               
  .ولضمان التنسيق الفعال بني خمتلف الكيانات املشاركة يف التنفيذ

ما يلزم من تدابري لـضمان متتـع        وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل          -١٦
اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مبستوى مالئم من السلطة وبتوفر ما يكفي من املـوارد              
التقنية والبشرية واملالية لديه، حبيث يستطيع العمل بصورة فعالة على املستويني الـوطين             

لة واملنظمـات   وينبغي للمجلس أن يتكفل بالتنسيق القوي بني وكاالت الدو        . واإلقليمي
غري احلكومية والوكاالت الدولية الفاعلة يف جمال تنفيذ الربوتوكول االختياري، يف مجيع            

  .املناطق واحملافظات

  التوزيع والتدريب    
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للترويج للربوتوكـول              -١٧

 املخصصة لقضاة األحداث واملدعني العامني      االختياري، مبا يف ذلك حلقات العمل اإلعالمية      
على أن اللجنة يـساورها القلـق ألن األنـشطة          . والعاملني االجتماعيني واألئمة والتالميذ   

اجلمهور بأحكامـه، مل تـصل إىل       والربامج املوجهة لتوزيع الربوتوكول االختياري وتعريف     
 النائية واألطفال   ةمعات احمللي مجيع أصحاب املصلحة واحملافظات، وخصوصاً إىل األسر واجملت       

  .خارج نطاق املدرسة
  :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -١٨

مواصلة التثقيف والتدريب املنهجي، وتعزيزه، فيمـا يتعلـق بأحكـام             )أ(  
  الربوتوكول االختياري، وذلك جلميع الفئات املهنية ويف مجيع احملافظات؛

 مبا يف ذلك األطفال، من خالل توفري املعلومات         توعية اجلمهور عموماً،    )ب(  
 والتثقيف والتدريب حول التدابري الوقائية املتعلقة جبميع اجلـرائم          جبميع الطرق املالئمة  

املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وآثارها الضارة، مبا يف ذلك تـشجيع مـشاركة              
وينبغي تكييـف بـرامج     . اجلنسنياجملتمع، وال سيما األطفال والضحايا من األطفال من         

  ث تصل كذلك إىل األطفال األميني وأسرهم؛ياملعلومات والتثقيف حب
، "عودة أمحد "تكرار املمارسات الفضلى، من قبيل فيلم الصور املتحركة           )ج(  

  .الذي أنتجته اليونيسيف
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  ختصيص املوارد
ـ    صبغض النظر عما ذكره وفد الدولة الطرف حول نق          -١٩   شرية واملاليـة    املـوارد الب

وما يتسبب به من إعاقة لتنفيذ الربوتوكول االختياري، يساور اللجنة  القلق إزاء عدم اختاذ               
  الدولة الطرف ما يكفي من التدابري لتنفيذ التزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري 

وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف على النحو الواجب توصيات اللجنـة              -٢٠
املـوارد املخصـصة    " من االتفاقية،    ٤أصدرهتا يف أعقاب يوم املناقشة العامة للمادة        اليت  

، وأن توفر ما يلزم من موارد بشرية وماليـة          " مسؤولية الدول  -إلعمال حقوق الطفل    
لوضع املشاريع واخلطط وتنفيذها، خصوصاً على املستوى احمللي، مما يرمـي إىل وقايـة              

بالهلم البدين والنفسي وإعادة اندماجهم االجتمـاعي، وإىل        األطفال الضحايا ومحايتهم وإ   
  .مقاضاة اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

  الرصد املستقل    
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها، الذي كانت قد أعربت عنه يف سياق تقرير اليمن                -٢١

 بعدم وجود هيئة مستقلة     ، فيما يتعلق  (CRC/C/15/Add.267)الثالث مبوجب االتفاقية    الدوري  
  .ترصد حقوق اإلنسان عموماً وحقوق األطفال بصفة خاصة

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقاً ملبادئ باريس ومراعاة منها لتعليق               -٢٢
حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بالنظر يف إنشاء        ) ٢٠٠٢(٢اللجنة العام رقم    

نسان خمولة بتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقـوق        قوق اإل مؤسسة وطنية مستقلة حل   
الطفل، مبا فيها اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، والتحقيق فيها ومعاجلتها على            

  .النحو الفعال

  اجملتمع املدين    
ـ يف حني أن اللجنة حتيط علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف      -٢٣ ول عمليـة  ح

ر، فإهنا تعرب عن أسفها لعدم مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين يف              إعداد التقري 
  . مجيع مراحل إعداد التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري

وترحب اللجنة بالتنسيق والتعاون املستمر مع اجملتمع الدويل وتـشجع الدولـة              -٢٤
وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيـذ املالحظـات       الطرف على املضي يف تعزيز هذه الشراكات        

م احملرز وكذلك يف سياق عملية اإلبالغ القادمة مبوجـب املعاهـدة           داخلتامية وتقييم التق  
  .والربوتوكولني االختياريني
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  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -رابعاً   

  ع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياريالتدابري املعتمدة للحيلولة دون وقو    
ما يتصل منها بأطفـال      ، وخصوصاً تالحظ اللجنة ما متّ من وضع بعض الدراسات         -٢٥

الشوارع واالعتداء على األطفال وتنفيذ نظام الكفالة كشكل من أشكال الرعايـة، وهـي              
 عن أسفها ألن اجلهـود      دراسات أصدرها اجمللس األعلى لألمومة والطفولة، بيد أهنا تعرب        

املبذولة لتحديد األطفال املعرضني بشكل خاص للممارسات الـيت حيظرهـا الربوتوكـول             
  .االختياري ال تزال حمدودة

وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتحديد االحتياجات اخلاصة            -٢٦
  : لألطفال املعرضني وأن تعكسها من خالل ما يلي

تقصاءات ودراسات حول أثر اجلرائم احملددة يف املادتني        االضطالع باس   )أ(  
   من الربوتوكول االختياري على األطفال املعرضني؛٣ و٢

تعزيز اجلهود، مبا فيها ختصيص املوارد املالية، ملعاجلة األسباب اجلذريـة،       )ب(  
رائم من قبيل الفقر والتخلف، فضالً عن املواقف الثقافية، مما يسهم يف تعريض األطفال جل             

بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية الـيت             
  ؛  الدويلتعاونتستهدف األطفال، مبا يف ذلك اجلهود من خالل ال

وضع الربامج واملشاريع الرامية إىل تعزيز الرصد املـستند إىل جهـود              )ج(  
ين من خالل أمور منها التماس املزيد من املساعدة   اجملتمعات احمللية، وتعزيز مسؤولية األبو    

  .التقنية من اليونيسيف
 ما جيري من بيع األطفـال وخـصوصاً مـن           ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء مدى       -٢٧

اجملتمعات الفقرية مبوافقة أبوي الضحايا، وإزاء كون بيع األطفال، كما هو معرف يف املادتني              
ويف هذا  . ، إمنا يعامل باعتباره هتريباً لألطفال أو اجتاراً هبم         من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢

  .الصدد، يساور اللجنة القلق لعدم وجود تدابري وقائية شاملة للتصدي هلذه اجلرائم
وتوصي اللجنة أن تعتمد الدولة الطرف التدابري املالئمة حلماية حقوق ومـصاحل              -٢٨

 الربوتوكول االختياري، وال سيما يف املـادة  مجيع األطفال من ضحايا اجلرائم اليت يغطيها   
  .٣ من املادة ١ الفقرة ويف) أ(٢

  الزجيات املؤقتة    
 ما يلعبه تدهور األحوال االقتصادية واالجتماعية مـن         يساور اللجنة بالغ القلق إزاء      -٢٩

الزجيـات  "دور كبري يف زيادة االستغالل اجلنسي لألطفال، وخصوصاً ما جيري حتت ستار             
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن التـشريعات       . يف الدولة الطرف  " الزجيات املؤقتة "أو  " حيةالسيا
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اجلنائية النافذة حالياً ال حتظر قبول طفل ما ألغراض االستغالل اجلنسي، مبا فيه ممارسات من               
وتشعر اللجنة بالقلق الحتمال كون هذه املشكلة أوسع انتشاراً ممـا           ". الزجيات املؤقتة "قبيل  

  .عتقد حالياً وألن التدابري املتخذة حلماية البنات تبقى يف حيز اإلجراءات اإلدارية أساساًُي
مشكلة االستغالل  أن تعاجل، على سبيل األولوية،      بوتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٠

. ، وذلك حبظر هذه املمارسات وجترميها فعلياً      "الزجيات املؤقتة "ما يسمى   اجلنسي، مبا فيه    
اذ تدابري خاصة حلماية البنات وحتديد الضحايا والعمل على إعادة االنـدماج            وينبغي اخت 

  .االجتماعي واإلبالل البدين والنفسي

  تسجيل املواليد    
تالحظ اللجنة أن اخنفاض مستوى تسجيل املواليد بسبب استمرار الرسوم املتعلقـة              -٣١

يد من تعرض   زيتم باجملان، ي  بذلك، على الر غم من أن احلكومة أعلنت أن تسجيل املواليد س           
   .األطفال  ملمارسات حمظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

وتشجع اللجنة الدولة الطرف، متشياً مع التوصيات السابقة، على اختاذ التدابري             -٣٢
املالئمة لضمان تسجيل مجيع املواليد، مبا يف ذلك التوعية يف صفوف مـوظفي احلكومـة           

ليني والدينيني، ووضع اآلليات للتسجيل املدين يف املستـشفيات،         والقابالت والزعماء احمل  
كمـا  . وتشجيع استخدام وحدات التسجيل املتنقلة، ال سيما يف املناطق النائية والريفية          

توصي اللجنة بأن حتظر الدولة الطرف، مبوجب القانون وعلى صعيد املمارسة العمليـة،             
  .األطفال يف إقليمها ويف عموم احملافظاترسوم على تسجيل املواليد جلميع فرض أية 

  حظر بيع األطفال واملسائل املتصلة بذلك  -خامساً  

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية املوجودة فعالً    
ظر اعتمادها، فإهنـا    تتعديالت تشريعية عديدة تن   يف حني أن اللجنة تالحظ وجود         -٣٣

يقة تعكس اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول      تعرب عن القلق إزاء عدم وجود تعاريف دق       
كما يساور اللجنة القلق لعدم جترمي اجلرائم اليت يـنص عليهـا الربوتوكـول              . االختياري

االختياري، سواء كلياً أو ضمنياً، يف سياق التشريعات الوطنية، مبا يف ذلك التبين غري القانوين     
ألعضاء وتشغيل األطفـال يف العمـل       واالستغالل اجلنسي وعرض األطفال ألغراض نقل ا      

القسري واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، فضالً عن إنتاج ونشر املواد اإلعالنية اخلاصة             
كما يساور اللجنة القلق ألن التشريعات النافذة حالياً        . جبرائم حيددها الربوتوكول االختياري   
  .طفال دون سن الثامنة عشرةال توفر املساواة يف احلماية جلميع األ
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األطفال وبغـاء األطفـال     وتوصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف حبظر بيع           -٣٤
 ٣ من املـادة     ١ يف مجيع احلاالت املدرجة يف الفقرة        واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

يف من الربوتوكول االختياري، وأن تضمن اتساق تعريف اجلرائم مع التعاريف الـواردة             
  الربوتوكول االختياري، كما توصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطـرف حبمايـة مجيـع              

مجيع احملافظات ومـن مجيـع اجلـرائم الـواردة يف           األطفال دون سن الثامنة عشرة يف       
  .الربوتوكول االختياري

وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها الذي أبدته سابقاً إزاء االنتشار الواسـع لعمـل                -٣٥
ال وقبوله اجتماعياً وإزاء تعرض كثري من األطفال العاملني لالعتداء والغياب الكامـل             األطف

ألية محاية هلم، وعن قلقها أيضاً ألن تشغيل األطفال يف العمل القسري ال يعاجل صـراحة يف                 
  .القانون الوطين

وتوصي اللجنة بأن جتّرم الدولة الطرف عرض األطفال أو تسليمهم أو قبـوهلم،               -٣٦
ية وسيلة كانت، ألغراض العمل القسري وذلك يف سياق التشريعات املالئمة، عمـالً             بأ

   من الربوتوكـول االختيـاري، وبـأن حتمـي األطفـال مـن              ٣ من املادة    ١بالفقرة  
  .هذه املمارسات

ويساور اللجنة القلق ألن قانون اجلرائم والعقوبات، يف الوقت الذي يـصف فيـه                -٣٧
ة، فإنه يفرض عقوبات أشد قسوة يف حالة ارتكابه ضد قاصـر            التحريض على البغاء كجرمي   

كما تشاطر اللجنة جلنة خرباء منظمـة       . على أن يكون هذا القاصر دون سن اخلامسة عشرة        
العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات قلقها ألن التشريع ال حيظر احلصول على             

  .وادة أو عرض الطفل ألغراض البغاءطفل ألغراض البغاء ويكتفي بأن حيظر الق
وتوصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف بتحديد سن الثامنة عـشرة باعتبـاره               -٣٨

كما . السن األقصى حلماية األطفال من ضحايا اجلرائم احملددة يف الربوتوكول االختياري          
 صـراحة  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان احلظـر         

  .لعملية احلصول على طفل دون سن الثامنة عشرة ألغراض البغاء
وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر املعاجلة اجليدة ملسألة استغالل األطفـال يف املـواد                -٣٩

اإلباحية ولعدم حظره يف التشريعات الوطنية ولعدم وجود تشريع حيظر استغالل األطفال يف             
  .تاملواد اإلباحية على اإلنترن

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً خاصاً يعرف بـشكل مالئـم               -٤٠
من املادة  ) ج(١جرمية استغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويعاقب عليها، مبوجب الفقرة           

وتوصي اللجنة بصورة خاصـة     .  من الربوتوكول االختياري، وبأن تنفذ ذلك التشريع       ٣
   املواد اإلباحية اليت تستخدم األطفال وتوزيعهـا وحيازهتـا،   بأن حيظر هذا التشريع إنتاج  
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 جترمي األطفال ملشاركتهم يف إنتـاج املـواد أو          مبغض النظر يف موافقة الطفل املعين وبعد      
إضافة لذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد تشريع           . املشاهد اإلباحية 

ت حيظر املواد اخلالعيـة الـيت تـستخدم         خاص حول التزامات مقدمي خدمات اإلنترن     
وينبغي أن يشمل تعريف األطفال ألغراض هذا التشريع مجيـع          . األطفال على اإلنترنت  

  .األطفال دون سن الثامنة عشرة
ويساور اللجنة القلق ألنه على ضوء احلاالت اليت جرت مؤخراً فيما يتعلق بعـرض                -٤١

األعضاء حتقيقاً للربح،فإن هذه اجلرمية ال ُتحظر       األطفال أو تسليمهم أو قبوهلم ألغراض نقل        
  . من الربوتوكول االختياري٣ من املادة ١وال ُتجّرم، وفق ما تقتضيه الفقرة 

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف كل ما يلزم من التدابري التشريعية وغري               -٤٢
 نقل األعضاء حتقيقاً للربح،     التشريعية الالزمة لكي متنع وجتّرم فعلياً بيع األطفال ألغراض        

 من الربوتوكول االختياري، ولكـي      ٣من املادة   ) ب( و ‘١‘)أ(١وفق ما تقتضيه الفقرة     
  .تقدم مرتكيب هذه اجلرمية للعدالة

ويساور اللجنة القلق لعدم وجود حظر صريح إلنتاج ونشر املواد اإلعالنية اخلاصة              -٤٣
   .باجلرائم احملددة يف الربوتوكول االختياري

وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تشريعاً مالئماً حيظر بـصورة صـرحية               -٤٤
  .وكاملة إنتاج ونشر املواد اإلعالنية اخلاصة باجلرائم اليت حيظرها الربوتوكول االختياري

  الوالية القضائية    
وتالحظ اللجنة وجود تشريع يتعلق باجلرائم املرتكبة يف اخلارج على أهنـا تـشعر                -٤٥
القلق لعدم اإلشارة يف هذا التشريع إىل اجلرائم احملددة يف الربوتوكـول االختيـاري وألن               ب

  . املقاضاة ختضع لشرط التجرمي يف الواليتني القضائيتني املعنيتني
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمـة لكـي ُتخـضع                -٤٦

ليها يف الربوتوكول االختياري، وذلـك امتثـاالً        لواليتها القضائية مجيع اجلرائم املشار إ     
 منه، على أن يشمل ذلك مجيع حاالت كون الضحية مـن مـواطين الدولـة                ٤للمادة  

الطرف، وبأن تعّدل، خصوصاً، التشريع إلبطال شرط ازدواجية التجرمي فيمـا يتعلـق             
  .مبقاضاة اجلرائم املرتكبة خارج البالد

  تسليم املطلوبني    
نة بإبرام الدولة الطرف ملعاهدات لتسليم املطلوبني مع عدة بلـدان           ترحب اللج   -٤٧

  جماورة وتوصي بأن تتكفل يف سياق استعراضها ملعاهدات التسليم هـذه بـأن تـذكر               
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   مــن ٣ مــن املــادة ١املعاهــدات صــراحةً اجلــرائم املــشار إليهــا يف الفقــرة 
  .الربوتوكول االختياري

  ايامحاية حقوق األطفال الضح  -سادساً  

التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة مبوجـب                  
  الربوتوكول االختياري

تشعر اللجنة ببالغ القلق لعدم وجود تشريع خاص يف الدولة الطرف حلماية األطفال               -٤٨
 وعلى وجه اخلصوص، ال يوجد أي تعريف للضحية، يف حني أن الضحايا األطفال            . الضحايا

يعتربون مسؤولني وحياكمون وحيتجزون وأن الصبيان والبنات من ضحايا بغاء األطفال ميكن            
وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة ألن املادة       . أن خيضعوا جلزاءات عقابية وللتعرض للوصم     

 يفرض عقوبات بالسجن ملدة تصل      ١٩٩٤ لعام   ١٢ من قانون اجلرائم والعقوبات رقم       ٢٧٨
كل من ميارس الفسق أو البغاء، ولعدم وجود أي ضمانات تتكفل بعـدم          إىل ثالث سنوات ل   

  .جترمي األطفال يف سياق تطبيق هذا القانون
وترحب اللجنة بأن القانون يكفل حق الضحايا يف التعويض، مبا يف ذلك األطفـال                -٤٩

ـ             . الضحايا انون، على أن اللجنة، إذ حتيط علماً باملعلومات اليت تفيد بأن سلطات إنفـاذ الق
حمافظة منها على االلتزامات الدولية، ملزمة باعتماد التدابري حلماية الشهود، تالحظ أن الدولة             

ونظراً ألن الدولـة الطـرف قـدمت        . الطرف مل تطبق بعد يف قوانينها مبدأ محاية الشهود        
تشعر معلومات عن التدابري املعتمدة حلماية األطفال يف حالة صدامهم مع القانون، فإن اللجنة           

بقلق بالغ لعدم اعتماد أية تدابري حلماية حقوق األطفال الضحايا والـشهود ومـصاحلهم يف            
  .خمتلف مراحل التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املتعلقة هبم

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة اليت تتكفل بتحديد              -٥٠
جة يف الربوتوكول االختياري، بـصورة مالئمـة،        األطفال من ضحايا مجيع اجلرائم املدر     

وعدم إخضاعهم ألية غرامات أو احلكم عليهم بالسجن، ومحايتـهم مـن االعتـداء يف               
ويف املسائل املتعلقة مبعاملة    . املستقبل وتزويدهم باملساعدة على إعادة التأهيل واالندماج      

د، بـشكل خـاص،     األطفال الضحايا والشهود، يتعني على الدولة الطرف أن تـسترش         
باملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها      

وتوصي اللجنة بـأن    ). ، املرفق ٢٠٠٥/٢٠انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      (
  :تقوم الدولة الطرف على وجه اخلصوص مبا يلي
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ألطفال ضحايا اجلرائم الـواردة     وضع إجراءات شاملة للتحديد املبكر ل       )أ(  
  يف الربوتوكول االختياري؛

ضمان عدم جترمي األطفال من ضحايا أي مـن اجلـرائم الـواردة يف                )ب(  
وينبغي . الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد التدابري التشريعية املالئمة          

سـتغالل يف البغـاء ويف      أن يعّرف التشريع املعين بوضوح األطفال من ضحايا البيع واال         
 مـن   ٨املواد اإلباحية ومحايتهم يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائيـة وفقـاً للمـادة               

  الربوتوكول االختياري؛
حتديد سن الثامنة عشرة لتعريف الطفل ألغراض مجيع اجلـرائم الـيت              )ج(  

ب الـضحايا   ويف حال الشك يف العمر، ُيفترض أن الشبا       . يغطيها الربوتوكول االختياري  
  هم من األطفال وليسوا من الكبار؛

توفري خدمات الدعم املالئمة لألطفال الضحايا يف خمتلف مراحل العملية            )د(  
القانونية، مبا يف ذلك توفري الدعم الكايف للشهود والتمثيل القانوين واملعلومات وإمكانية            

  احلصول على التعويض على األضرار؛
للقضاة واملدعني واملسؤولني عن إنفاذ القـانون،       ضمان التدريب الكايف      )ه(  

على أحكام الربوتوكول االختياري واحترام حقوق األطفـال الـضحايا واحتياجـاهتم            
  .ومصاحلهم الفُضلى

  خط املساعدة اهلاتفي    
تالحظ اللجنة وجود خط مساعدة هاتفي لألطفال تشغله منظمات غري حكوميـة،              -٥١

كما تالحظ اللجنة . ط ال يغطي إال صنعاء وال يوفر رقماً جمانياًغري أن القلق يساورها ألن اخل
اخنفاض مستوى معرفة األطفال بإمكانية االستعانة هبذه اخلدمة، وكذلك عدم وجود آليـة             

  .لرصد وقوع اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري
 املوجود فعالً   توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الدعم خلط املساعدة اهلاتفي           -٥٢

والتكفل بإجياد خط مساعدة هاتفي وطين جماين برقم ثالثي يعمل على مدار الساعة، وبأن              
يكون هذا اخلط معروفاً يف مجيع احملافظات حبيث ميكن لألطفال التبليغ عـن الـشكاوى               

  .املتعلقة باالنتهاكات الواردة يف الربوتوكول االختياري

  متعايف الضحايا وإعادة اندماجه    
حتيط اللجنة علماً بإقامة مراكز الطفولة اآلمنة لتسهر على رعاية أطفال الـشوارع،               -٥٣

  علـى أن  . وبتوفري املالجئ لتوفري االحتياجات الفورية لألطفال العائدين من املناطق احلدودية    
  



CRC/C/OPSC/YEM/CO/1 

GE.09-45357 12 

لبدين اللجنة، مع ذلك، تشعر بالقلق إزاء قلة توفر تدابري إعادة االندماج االجتماعي والثقايف ا             
والنفسي االجتماعي لألطفال الضحايا، يف حني أن الدولة الطرف تعترف بنقص اخلـربات             
احمللية وعدم توفر مراكز اإلقامة والنقص يف املراكز اليت تقـدم خـدمات إعـادة التأهيـل                 

  .واملساعدة على إعادة اندماج األطفال الضحايا يف اجملتمع
  : مبا يليوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف  -٥٤

  تصميم خطة عمـل حلمايـة األطفـال مـن اجلـرائم الـواردة يف                 )أ(  
  الربوتوكول االختياري؛

زيادة عدد املراكز اليت تقدم لألطفال الضحايا خدمات احلماية وإعـادة             )ب(  
التأهيل وإعادة االندماج، وزيادة توفرها كمسألة تتصل باألولوية، والتكفل بتزويد هذه           

   البشرية والتقنية واملالية الكافية؛املراكز باملوارد
اختاذ التدابري اليت تضمن توفري التدريب املالئم، وخصوصاً يف اجملـالني             )ج(  

 مـن  ٤القانوين والنفساين لألشخاص الذين يعملون مع األطفال الضحايا، وفقاً للفقـرة   
   من الربوتوكول االختياري؛٨املادة 

طفال حلقوقهم وللمعلومات اخلاصة    التكفل بإتاحة سبل وصول مجيع األ       )د(  
هبا وبتوفر اإلجراءات الكافية اللتماس التعويض على األضرار دون متييز، من املـسؤولني   

   من الربوتوكول االختياري؛٩ من املادة ٤قانونياً، مبوجب أحكام الفقرة 
  التماس املساعدة على تطـوير القـدرات واخلـربات، مبـا يف ذلـك              )ه(  

  .يفمساعدة اليونيس

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  -سابعاً   

  االتفاقات املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع الوكـاالت املتخصـصة              -٥٥

والربامج يف منظومة األمم املتحدة، ومع منظمات اجملتمع املدين وكـذلك مـن خـالل               
نائية، للتمكن من معاجلة األسباب اجلذرية، من قبيل الفقر والتخلف، الـيت            الترتيبات الث 

  تسهم يف تعرض األطفال وبيع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف                
  .املواد اإلباحية

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التماسها للمـساعدة التقنيـة مـن               -٥٦
ا يف ذلك اليونيسيف، وذلك يف سعيها ملعاجلـة مـسألة     الشركاء الدوليني واإلقليميني، مب   
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انعدام اخلربة الوطنية واملعارف العملية والنظرية واملوارد اليت متكنها من مكافحة اجلرائم            
  .املدرجة يف الربوتوكول االختياري

  إنفاذ القانون    
ن جانب  تالحظ اللجنة عدم تقدمي معلومات كافية فيما يتعلق باملساعدة والتعاون م            -٥٧

الدولة الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءات العقابية والقانونية اخلاصة باجلرائم، على النحـو             
 من الربوتوكول االختياري، أي يف جماالت الكشف        ٣ من املادة    ١املنصوص عليه يف الفقرة     

  .والتحقيق واملقاضاة واملعاقبة وإجراءات تسليم املطلوبني
 على تقدمي املعلومات بصورة أكثـر تفـصيالً يف          وتشجع اللجنة الدولة الطرف     -٥٨

  .تقريرها القادم

  األحكام القانونية األخرى  –ثامناً   
تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف وقعت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية              -٥٩

ليني املنظمة عرب الوطنية دون أن تصادق عليها، وأهنا مل تتخذ أية تدابري تتعلـق بـالربوتوكو               
  .املكملني هلا

توصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر يف إمكانية املصادقة على اتفاقيـة األمـم                -٦٠
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكوهلا ملنع وقمـع ومعاقبـة االجتـار             
باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، وبروتوكوهلا ملكافحة هتريب املهاجرين عن طريـق           

  .رب والبحر واجلوال

  املتابعة والنشر  - تاسعاً  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٦١

التوصيات تنفيذاً كامالً بأساليب شىت من بينها إحالتها إىل الوزارات احلكوميـة املعنيـة              
ها على النحو الواجب واختاذ التدابري اإلضافية       والربملان الوطين والسلطات احمللية للنظر في     

الالزمة؛ وكذلك من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل حشد املوارد احملليـة، وبالتمـاس              
  .التمويل الدويل حيث يلزم ذلك
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  النشر    
توصي اللجنة بإتاحة التقرير والردود اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف                -٦٢

، على نطاق واسع يشمل شـبكة       )املالحظات اخلتامية (صلة  والتوصيات املعتمدة ذات ال   
، وذلك للمحكمة العليا وبصورة مبسطة لعامة اجلمهور        )دون االقتصار عليها  (اإلنترنت  

ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشبيبة والفئات املهنية ولربملان األطفال، بغية إثـارة            
  . وتنفيذه ورصدهالنقاش حول الربوتوكول االختياري والتوعية به

  التقرير القادم  –عاشراً   
، أن تدرج الدولة الطرف معلومات      ١٢ من املادة    ٢تطلب اللجنة، وفقاًُ للفقرة       -٦٣

إضافية بشأن تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، وذلك يف تقريرها الـدوري القـادم             
  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٤الذي ستقدمه مبوجب املادة 

        


