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مـبادئ توجيهـية منقحة بشأن التقارير األولية الواجب تقدميها من           

 من الربوتوكول   ١٢ من املادة    ١الـدول األطـراف وفقـاً للفقرة        
  باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل        االختياري امللحق 

 األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 
 ٢٠٠٦سبتمرب /  أيلول٢٩اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني بتاريخ 

 املقدمة

 جلنة   من الربوتوكول االختياري، تقوم كل دولة طرف بتقدمي تقرير إىل          ١٢ من املادة    ١عمـالً بالفقرة     
حقوق الطفل خالل سنتني من تاريخ دخول الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة املعنية، يتضمن معلومات شاملة 

، تقوم الدول ١٢ من املادة   ٢مث، بعد ذلك، ووفقاً للفقرة      . عـن الـتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول        
ا الربوتوكول، بتضمني تقاريرها املقدمة إىل اللجنة، وفقاً األطـراف، الـيت قدمـت تقاريرها األولية مبوجب هذ    

.  من االتفاقية، أية معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري         ٤٤من املادة   ) ب (١ألحكـام الفقرة    
 من  وتقوم الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري، واليت ليست أطرافاً يف االتفاقية، برفع تقرير خالل سنتني              

 .تاريخ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، مث تقرير مرة كل مخس سنوات

، مبادئ توجيهية بشأن التقارير ٢٠٠٢فرباير / شباط١ بتاريخ ٧٧٧واعتمدت اللجنة، يف اجتماعها رقم  
 وقد دعت عمليةُ  .  من الربوتوكول االختياري   ١٢ من املادة    ١األولية املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة        

اسـتعراض الـتقارير املستلمة اللجنةَ إىل اعتماد مبادئ توجيهية منقّحة ملساعدة الدول األطراف، اليت ملّا تقدم                 
تقاريرها بعد، على تفهٍم أفضل لنوع املعلومات والبيانات اليت تعتربها اللجنة ضرورية من أجل فهم وتقييم التقدم 

ا، ومن أجل متكني اللجنة من إبداء املالحظات وعمل التوصيات          الذي أحرزته الدول األطراف يف تنفيذ التزاماهت      
 .املالئمة

يتضمن القسم األول مبادئ توجيهية عامة بشأن عملية . وتنقسم املبادئ التوجيهية املنقحة إىل مثانية أقسام 
ة ذات صلة   ويـتعلق القسـم الـثاين بالبيانات، وأما القسم الثالث فيتعلق بتدابري تنفيذ عام             . إعـداد الـتقارير   

فالقسم : أما األقسام من الرابع وحىت الثامن فتتعلق بااللتزامات املوضوعية اليت يقرها الربوتوكول . بالـربوتوكول 
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الـرابع يتعلق مبكافحة بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛ ويتناول القسم اخلامس جترمي           
ا؛ ويتعلق القسم السادس حبماية حقوق الضحايا من األطفال، وُيعىن القسم           تلـك املمارسات واملسائل املتصلة هب     

 .السابع باملساعدة والتعاون الدوليني؛ ويتناول القسم الثامن أحكام القانون الوطين والقانون الدويل ذات الصلة

بادئ التوجيهية،  وتـريد اللجنة، بصورة خاصة، استرعاء انتباه الدول األطراف إىل املرفق امللحق هبذه امل              
والذي يقدم توجيهاً إضافياً بشأن بعض املسائل وإشارات إضافية إىل املعلومات املطلوبة إلعداد تقرير شامل حول 

 .تنفيذ الربوتوكول بواسطة الدول األطراف

 مبادئ توجيهية عامة -أوالً 

 من الربوتوكول، وصفاً لعملية     ١٢ من املادة    ١ينبغي أن تتضمن التقارير، املقدمة عمالً بأحكام الفقرة          -١
وأما تقارير  . اهليئات احلكومية وغري احلكومية يف صياغته ونشره      /إعـداد التقرير، مبا يف ذلك مسامهات املنظمات       

الدول االحتادية، والدول اليت لديها أقاليم غري متمتعة باحلكم الذايت، أو حكومات إقليمية متمتعة باحلكم الذايت،                
 .معلومات حتليلية خمتصرة حول كيفية مسامهتها يف التقريرفينبغي أن تتضمن 

وينـبغي أن تشري التقارير إىل الكيفية اليت أُخذت هبا يف احلسبان املبادئ العامة لالتفاقية، وحتديداً، عدم                  -٢
 وضع   يف عملية  -التميـيز، وهيمنة مصاحل الطفل الفضلى، واحلق يف احلياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل               

 ).انظر املرفق(وتنفيذ التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول 

 ٣٢ و٢١ و١١ و١ومبا أن القصد من الربوتوكول هو تعزيز تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما املواد  -٣
ول، إىل كيفية ومدى     من الربوتوك  ١٢، فينـبغي أن تشري التقارير، املقدمة وفقاً ألحكام املادة           ٣٦ و ٣٥ و ٣٤و

 .إسهام التدابري املتخذة لتنفيذ الربوتوكول يف تنفيذ االتفاقية، وخباصة املواد املذكورة أعاله

وينبغي أن تتضمن التقارير معلوماٍت عن الوضع القانوين للربوتوكول يف القانون الداخلي للدولة الطرف،  -٤
 .ية ذات الصلةوإمكانية تطبيقه يف مجيع الواليات القضائية احملل

وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل أن ُتدرج يف التقرير، عند االقتضاء، معلومات عن نية الدولة الطرف                 -٥
 .يف سحب أية حتفظات سجلتها على الربوتوكول

 :وفضالً عن املعلومات املتعلقة بالتدابري املتخذة لتنفيذ الربوتوكول، ينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي -٦

معلومات، مبا يف ذلك البيانات الكَمية ذات الصلة، إن كان ذلك متاحاً، حول التقدم احملرز يف                 )أ( 
سبيل القضاء على بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وضمان محاية احلقوق املنصوص                

 عليها يف الربوتوكول والتمتع هبا؛

ت، إن وجـدت، اليت تؤثر يف درجة الوفاء بااللتزامات مبوجب           حتلـيل العوامـل والصـعوبا      )ب( 
 الربوتوكول؛
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 معلومـات مفـرغة يف نسخة خمتصرة مستمدة من مجيع األقاليم واملناطق اليت تتمتع حبكم ذايت                )ج( 
 ).جيوز إرفاق النص الكامل للمعلومات املتعلقة هبذه الكيانات مع التقرير(

تنفيذ الربوتوكول فيما خيص مجيع األقاليم واألشخاص الذين متارس عليهم وينبغي أن تصف التقارير بدقة  -٧
الدولة الطرف واليتها القضائية، مبا يف ذلك مجيع أجزاء الدول االحتادية، واألقاليم التابعة أو األقاليم املتمتعة حبكم 

 . القوات سيطرة فعلية وفعالةذايت، ومجيع القوات العسكرية للدولة الطرف، ومجيع املواقع اليت متارس فيها تلك

 من الربوتوكول، نسخاً ١٢وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل أن تقدم مع تقاريرها، وفقاً ألحكام املادة    -٨
 مـن النصـوص التشريعية واإلدارية األساسية والنصوص األخرى ذات الصلة، واألحكام القضائية والدراسات             

 .أو التقارير ذات الصلة

 اناتالبي -ثانياً 

 من الربوتوكول، مصنفةً، بقدر     ١٢ينـبغي أن تكون البيانات، املتضمنة يف التقارير املقدمة وفقاً للمادة             -٩
املسـتطاع، حسب اجلنس واإلقليم والسن واجلنسية واجملموعة العرقية، عند االقتضاء، وحسب أي معايري أخرى               

ة على الوصول إىل فهم دقيق للتقدم احملرز يف تنفيذ          تعتربها الدولة الطرف ذات صلة، ومن شأهنا أن تساعد اللجن         
كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن       . الـربوتوكول، والفجـوات والتحديات اليت ال تزال تواجه التنفيذ         

 .اآلليات واإلجراءات املستخدمة جلمع تلك البيانات

 :طفال يف الدولة الطرف، مبا يف ذلكوينبغي أن تلخص التقارير البيانات املتاحة حول حاالت بيع األ -١٠

 بيع األطفال أو نقلهم ألغراض االستغالل اجلنسي؛ )أ( 

 نقل أعضاء األطفال من أجل الربح؛ )ب( 

 ؛)انظر املرفق(إشراك األطفال يف عمالة قسرية  )ج( 

ملادة بيان عدد األطفال الذين مت تبّنيهم من خالل جهود وسطاء يستخدمون أساليب تتناىف مع ا               )د( 
  من االتفاقية، أو مع املعايري الدولية األخرى الواجبة التطبيق؛٢١

أي شـكل آخر من أشكال بيع األطفال حيدث داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك أية ممارسات                   )ه( 
تقلـيدية تنطوي على نقل الطفل بواسطة شخص أو جمموعة من األشخاص إىل آخر مقابل أي شكل من أشكال               

 ة مؤشرات متاحة عن عدد األطفال املتأثرين بتلك املمارسات؛الِعوض، وأي

عدد األطفال ضحايا االجتار، سواء داخل إقليم الدولة الطرف، أو من إقليم الدولة الطرف إىل                )و( 
دول أخرى، أو من دول أخرى إىل إقليم الدولة الطرف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بنوع االستغالل الذي يتم           

 ؛)انظر املرفق(ر هبؤالء األطفال من أجله االجتا
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وينـبغي أن توضح البيانات املقدمة الزيادة أو النقصان يف هذه املمارسات على مر الزمن، إن                 )ز( 
 .أمكن ذلك

 :ينبغي أن تلخص التقارير البيانات املتاحة املتعلقة باستغالل األطفال يف البغاء، مبا يف ذلك -١١

  سنة الذين يتم استغالهلم يف البغاء يف الدولة الطرف؛١٨ عدد األشخاص دون سن )أ( 

الزيادة أو النقصان يف حاالت استغالل األطفال يف البغاء، أو يف أي شكل حمدد من أشكال ذلك  )ب( 
 ؛)انظر املرفق(االستغالل 

طرف أو ما إىل أي مدى يرتبط استغالل األطفال يف البغاء بالسياحة اجلنسية داخل إقليم الدولة ال )ج( 
إذا كانـت الدولـة الطرف قد اكتشفت داخل إقليمها أنشطةً لتشجيع السياحة اجلنسية تشتمل على استغالل                 

 .األطفال يف البغاء يف بلدان أخرى

وينبغي أن تلخص التقارير املعلومات املتاحة املتعلقة مبدى إنتاج، أو توريد، أو توزيع، أو استخدام املواد           -١٢
 سنة، أو يبدو أهنم دون تلك السن، داخل إقليم الدولة الطرف، وأي             ١٨صور أشخاصاً دون سن     اإلباحية اليت ت  

زيادة أو نقصان مت قياسه أو اكتشافه فيما يتعلق بإنتاج أو توريد أو توزيع أو استخدام املواد اإلباحية اليت تستغل       
 :األطفال، مبا يف ذلك

 الصور أو املطبوعات األخرى؛ )أ( 

 الفيديو، أو الصور املتحركة، أو املواد املسجلة إلكترونياً؛أفالم  )ب( 

مواقـع اإلنترنت اليت تتضمن الصور أو أفالم الفيديو، أو الصور املتحركة أو الرسوم املتحركة                )ج( 
 اليت تصور أو تعرض أو تروج الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛) أفالم الكرتون، مثالً(

 .العروض احلية )د( 

ما ينبغي أن يتضمن التقرير أية بيانات متاحة تتعلق بعدد املالحقات القضائية واإلدانات ملثل تلك اجلرائم مصنفةً ك
 ).بيع األطفال، أو استغالل األطفال يف البغاء، أو استغالل األطفال يف املواد اإلباحية(حسب طبيعة اجلرمية 

 تدابري التنفيذ العامة -ثالثاً 

 :من التقارير املقدمة معلومات عنينبغي أن تتض -١٣

مجـيع القوانني واملراسيم واللوائح اليت اعتمدهتا اهليئات التشريعية الوطنية، أو التابعة للدولة، أو     )أ( 
 ؛)انظر املرفق(اإلقليمية، أو هيئات خمتصة أخرى يف الدولة الطرف من أجل إنفاذ الربوتوكول 
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م يف الدولة الطرف فيما يتعلق ببيع األطفال، واستغالل أي فقـه قـانوين مهـم اعتمدته احملاك      )ب( 
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، ال سيما السوابق القضائية اليت تطبق االتفاقية، أو الربوتوكول، أو أية صكوك 

 دولية متصلة هبما وردت اإلشارة إليها يف هذه املبادئ التوجيهية؛

مية املسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ الربوتوكول، واآلليات اليت         اإلدارات أو اهليـئات احلكو     )ج( 
ُوضـعت أو اُستخدمت لضمان التنسيق بني تلك اجلهات والسلطات اإلقليمية واحمللية ذات الصلة، وكذلك مع                

 اجملتمع املدين، مبا يف ذلك قطاع األعمال، ووسائط اإلعالم، والدوائر األكادميية؛

لتدريب املالئم املقدم للجماعات املهنية وشبه املهنية ذات الصلة، مبن يف ذلك نشر الربوتوكول وا )د( 
 موظفو اهلجرة، واملسؤولون عن إنفاذ القوانني، واألخصائيون االجتماعيون واملعلمون، واملشرِّعون؛

ذ هذا  اآلليات واإلجراءات املستخدمة يف مجع وتقييم البيانات واملعلومات األخرى املتعلقة بتنفي            )ه( 
 الربوتوكول على أساس دوري أو مستمر؛

 امليزانية املخصصة يف الدولة الطرف لألنشطة املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول؛ )و( 

االسـتراتيجية اإلمجالية للدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على جرائم بيع األطفال، واستغالل              )ز( 
ضحايا، وأية خطط وطنية أو إقليمية، أو حملية ذات أمهية خاصة،           األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، ومحاية ال       

اُعتمدت لتعزيز اجلهود الرامية لتنفيذ الربوتوكول، أو أية أجزاء من خطط لتعزيز حقوق الطفل، أو حقوق املرأة،                 
 أو حقوق اإلنسان اليت تتضمن أجزاًء هتدف إىل القضاء على هذه املمارسات ومحاية الضحايا؛

كات اجملـتمع املـدين يف اجلهود الرامية إىل القضاء على جرائم بيع األطفال، واستغالل     مشـار  )ح( 
 األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛

الـدور الذي تؤديه أمانات املظامل املعنية باألطفال، أو املؤسسات العامة املستقلة املعنية حبقوق               )ط( 
 ).انظر املرفق(كول، أو مراقبة ورصد تنفيذه الطفل، إن وجدت، من أجل تنفيذ هذا الربوتو

 )٩ من املادة٢ و١الفقرتان (التدابري الوقائية  -رابعاً

اهتماماً " من الربوتوكول تنص على أن ُتويل الدول األطراف ٩ من املادة ١باألخذ يف االعتبار أن الفقرة  -١٤
واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية، فإن       للبيع  " الذين هم عرضة بوجه خاص    "ملسألة محاية األطفال    " خاصاً

التقارير ينبغي أن تصف األساليب املستخدمة لتحديد األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص ملثل تلك املمارسات، 
وفضالً عن  . مثل أطفال الشوارع، والفتيات، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية، والذين يعيشون يف الفقر             

  أن تصف التقارير الربامج والسياسات االجتماعية اليت اُعتمدت أو ُعّززت من أجل محاية األطفال،              ذلك، ينبغي 
 ، إضافةً إىل أية تدابري إدارية     )يف جمايل الصحة والتعليم، مثالً    (ال سـيما األكـثر عرضـة، من تلك املمارسات           

اُختذت حلماية األطفال من ) يف القسم اخلامسغري تلك املوصوفة استجابة للمبادئ التوجيهية املتضمنة    (أو قانونية   
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كما ينبغي أن ُتلّخص . تلك املمارسات، مبا يف ذلك إجراءات السجل املدين اهلادفة إىل منع إساءة معاملة األطفال  
 .التقارير أية بيانات متاحة تتعلق بآثار هذه التدابري االجتماعية والتدابري األخرى

مالت أو التدابري األخرى اليت اُختذت لزيادة الوعي العام بالعواقب الضارة           وينبغي أن تصف التقارير احل     -١٥
 من ٩ من املادة ٢لبـيع األطفـال واسـتغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، وفقاً ملا نصت عليه الفقرة         

 :الربوتوكول، مبا يف ذلك

تائج الضارة املترتبة على تلك املمارسات،      الـتدابري اليت هتدف، حتديداً، إىل إعالم األطفال بالن         )أ( 
 ومبوارد ومصادر املساعدة اهلادفة إىل منع األطفال من الوقوع ضحايا لتلك املمارسات؛

السياح، وعمال النقل   : مثل(الـربامج اليت تستهدف فئات حمددة غري األطفال وعامة اجلمهور            )ب( 
 ؛)لقوات املسلحة، وموظفي اإلصالحياتوالفنادق، والبالغني املشتغلني يف اجلنس، وأفراد ا

الـدور الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم، واجملتمع، ال سيما األطفال، يف               )ج( 
 وضع وتنفيذ تدابري التوعية املبينة أعاله؛ 

 .أية خطوات اُختذت لقياس وتقييم مدى فعالية التدابري املبينة أعاله، ونتائج تلك التدابري )د( 

  احلظر واملسائل املتعلقة به-خامساً 
 )٧ و٦ و٥، واملواد ٤ من املادة ٣و٢، والفقرتان ٣املادة (

ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن مجيع القوانني السارية، اجلنائية وتلك املتعلقة بالعقوبات، اليت تشمل  -١٦
 :ن الربوتوكول، مبا يف ذلك م٣ من املادة ١وتعّرف األفعال واألنشطة املعددة يف الفقرة 

العناصـر املادية لكل تلك اجلرائم، مبا يف ذلك أية إشارة إىل سن الضحية، وجنس الضحية أو                  )أ( 
 اجملرم؛

 ؛)انظر املرفق(أقصى وأدىن عقوبة ميكن أن تفرض يف كل جرمية من هذه اجلرائم  )ب( 

  يف هذه اجلرائم؛أي دفوع، وظروف مشّددة أو خمفّفة، جيب إعماهلا حتديداً )ج( 

 نظام التقادم لكل جرمية من هذه اجلرائم؛ )د( 

أيـة جرائم أخرى تنص عليها قوانني الدولة الطرف وتعتربها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا                  )ه( 
 ؛) انظر املرفق(الربوتوكول 

التوجيهي فيما خيص   اجلزاءات الواجبة التطبيق مبوجب قوانني الدولة الطرف استجابةً هلذا املبدأ            )و( 
 .حماوالت ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها، أو االشتراك، أو التورط فيها
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وينبغي أن تشري التقارير إىل أية أحكام من القانون الساري تعتربها الدولة الطرف عقبةً أمام تنفيذ هذا                   -١٧
 .الربوتوكول، وأية خطط وضعتها الدولة ملراجعة تلك األحكام

 تبني التقارير أي قانون يتعلق باملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن األفعال أو األنشطة وينبغي أن -١٨
 من الربوتوكول، وأن تعلق بشأن فعالية تلك القوانني كرادع جلرائم بيع األطفال ٣ من املادة ١املذكورة يف الفقرة 

ما إذا كان قانون الدولة الطرف ال يعترف باملسؤولية         ويف حالة   . واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية      
اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن مثل هذه اجلرائم، فينبغي أن يفّسر التقرير أسباب ذلك، وموقف الدولة الطرف 

 ).انظر املرفق(إزاء جدوى واستصواب تعديل القانون 

نها بتبين األطفال، إىل االتفاقات الثنائية واملتعددة ينبغي أن تشري تقارير الدول األطراف، اليت تسمح قواني   -١٩
األطراف الواجبة التطبيق، إن وجدت، وإىل التدابري اليت اختذهتا تلك الدول للتأكد من أن األشخاص املشاركني يف 

ية تـبين األطفـال يتصرفون بطريقة تتمشى مع تلك االتفاقات ومع اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانون               
ديسمرب / كانون األول٣ بتاريخ ٤١/٨٥قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم (املتصلة حبماية األطفال ورعايتهم 

 :، مبا يف ذلك)١٩٨٦

التدابري القانونية وغريها املتخذة ملنع عمليات التبين غري القانونية، مثالً، أولئك الذين مل تصرح               )أ( 
 يف عمليات التبين احمللية أو ما بني البلدان؛هلم السلطات املختصة بالتعامل 

الـتدابري القانونـية وغريها املتخذة ملنع الوسطاء من حماولة إقناع األمهات أو احلوامل بتقدمي                )ب( 
 أطفاهلن للتبين، ومنع األشخاص والوكاالت غري املصرح هلا من اإلعالن عن خدمات تتعلق بتبين األطفال؛

لترخيص بالنسبة إىل الوكاالت واألشخاص الذين يعملون كوسطاء يف         اللوائـح وإجـراءات ا     )ج( 
 عمليات تبين األطفال، فضالً عن املمارسات القانونية اليت مت حتديدها حىت اآلن؛

الـتدابري القانونية واإلدارية املتخذة ملنع سرقة األطفال الصغار وملنع االحتيال يف عملية تسجيل               )د( 
 عقوبات اجلنائية الواجبة التطبيق؛املواليد، مبا يف ذلك ال

الظـروف اليت ميكن يف ظلها التنازل عن موافقة أحد األبوين على مسألة التبين، وأية ضمانات                 )ه  ( 
 معمول هبا لضمان أن تتم املوافقة عن علم وإرادة حرة؛

واألشخاص الـتدابري املتعلقة بتنظيم وحتديد الرسوم اليت تفرضها الوكاالت ومكاتب اخلدمات             )و( 
 .املشتغلني بعمليات التبين، والعقوبات اليت تطبق يف حالة عدم االمتثال لتلك التدابري

وتدعـو اللجنة الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، واليت ليست أطرافاً يف اتفاقية الهاي بشأن محاية                 -٢٠
ا إذا كانت قد درست مسألة االنضمام إىل األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، إىل أن تشري إىل م

 .االتفاقية، واألسباب اليت جعلتها مل تفعل ذلك حىت اآلن
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 :ينبغي أن تشري التقارير إىل اآليت -٢١

 القوانني السارية اليت حتظر إنتاج ونشر مواد إعالنية ألي من اجلرائم املوصوفة يف الربوتوكول؛ )أ( 

 العقوبات واجبة التطبيق؛ )ب( 

أيـة بيانات أو معلومات متاحة فيما يتعلق بعدد املالحقات القضائية واإلدانات لتلك اجلرائم،               )ج( 
 ؛)بيع األطفال، أو استغالل األطفال يف البغاء، أو استغالل األطفال يف املواد اإلباحية(مصنفةً حسب طبيعة اجلرمية 

ع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف ما إذا كانت تلك القوانني فعالة يف منع اإلعالن عن بي )د( 
املواد اإلباحية، وإن مل تكن كذلك، فينبغي ذكر األسباب، وأية خطط هتدف منها الدولة إىل تعزيز تلك القوانني                  

 .أو إنفاذها/و

ها يف املادة وينبغي أن تشري التقارير إىل األحكام القانونية اليت ُتنشئ واليةً قضائيةً على اجلرائم الوارد ذكر -٢٢
  من ٣ و ١انظر الفقرتني   ( مـن الـربوتوكول، مبـا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأسباب تلك الوالية القضائية                ٣

 ).٤ املادة 

وينـبغي أن تشري التقارير أيضاً إىل األحكام القانونية اليت ُتنشئ والية قضائية خارج اإلقليم على تلك                  -٢٣
أو ألي أسباب أخرى للوالية القضائية يقرها قانون الدولة         /، و ٤ من املادة    ٢ة  اجلرائم لألسباب الواردة يف الفقر    

 .الطرف

وينـبغي أن تبني التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم األشخاص املتهمني                -٢٤
 : ذلك من الربوتوكول، مبا يف٣بارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم الوارد ذكرها يف املادة 

ما إذا كان التسليم يشترط وجود معاهدة لتسليم اجملرمني مع الدولة الطالبة، وإن مل يكن ذلك                 )أ( 
 ؛)املعاملة باملثل، مثالً(الشرط قائماً، أية شروط ُتطبق عند النظر يف طلبات تسليم اجملرمني 

بة إىل الدولة الطرف والدولة إذا كان التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة لتسليم اجملرمني بالنس )ب( 
 كأساس كاف   ٥ من املادة    ٢طالبة التسليم، وما إذا كانت السلطات املختصة يف الدولة الطرف تعترف بالفقرة             

للموافقة على طلب التسليم املقدم من دولة طرف يف هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك احلاالت اليت يكون فيها طلب                   
 لدولة املتلقية للطلب؛التسليم متعلقاً بأحد مواطين ا

مـا إذا كانـت الدولة الطرف قد دخلت يف معاهدات لتسليم اجملرمني منذ أصبحت طرفاً يف                  )ج( 
الربوتوكول، أو ما إذا كانت تتفاوض بشأن معاهدات لتسليم اجملرمني، وإذا كان األمر كذلك، ما إذا كانت تلك 

ذكرها يف الربوتوكول بوصفها جرائم تستوجب تسليم       املعـاهدات تعـترف باجلـرائم املطابقة للجرائم الوارد          
 مرتكبيها؛
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مـا إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، أي طلب لتسليم    )د( 
شخص خيضع لواليتها القضائية تتهمه دولة أخرى بأي من اجلرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول، وإذا كان                 

غي ذكر سبب رفض التسليم، وما إذا كان الشخص املعين قد متت إحالته إىل السلطات املختصة األمر كذلك، فينب
 يف الدولة الطرف حملاكمته؛

عدد طلبات التسليم، فما يتعلق بأية جرمية من اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول، اليت وافقت   )ه( 
أو منذ أحدث تقرير أعدته بشأن تنفيذ الربوتوكول، وأن عليها الدولة الطرف منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، 

 ُتصّنف الطلبات حسب طبيعة اجلرائم؛

ما إذا كانت الدولة الطرف قد طلبت، منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، تسليم شخص متهم                )و( 
د حظي مبوافقة   بأي من اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول، وإن كان األمر كذلك، ما إذا كان ذلك الطلب ق                

 الدولة املتلقية للطلب؛ 

مـا إذا مت اقـتراح أو صياغة أو اعتماد تشريع جديد أو لوائح أو قواعد قضائية جديدة تتعلق                    )ز( 
بتسـليم اجملـرمني، وإن كان األمر كذلك، فينبغي توضيح آثار ذلك، إن وجدت، على تسليم أشخاص متهمني             

 . من الربوتوكول٣ جبرائم مماثلة للسلوك املبني يف املادة

وينـبغي أن تبني التقارير األساس القانوين، مبا يف ذلك االتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول األطراف                 -٢٥
األخـرى فيما يتعلق بالتحقيقات واإلجراءات اجلنائية وإجراءات تسليم اجملرمني املتبعة فيما خيص اجلرائم الوارد               

سة الدولة الطرف فيما يتعلق بذلك التعاون، مبا يف ذلك أمثلة للحاالت اليت ذكرها يف الربوتوكول، وسياسة وممار
تعاونـت فـيها مع دول أطراف أخرى، وأية صعوبات ذات بال واجهتها يف سبيل احلصول على تعاون الدول                   

 .األطراف األخرى

 :يوينبغي أن تبني التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق مبا يل -٢٦

أو السلع األخرى املستخدمة يف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب /ضبط ومصادرة املواد، واألصول، و )أ( 
 أي من اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول؛

 ضبط ومصادرة العوائد املتحققة من ارتكاب تلك اجلرائم؛ )ب( 

 الطلبات املقدمة من    إغـالق املنشآت اليت تستخدم يف ارتكاب تلك اجلرائم، مبا يف ذلك تنفيذ             )ج( 
) أ (٧الدول األخرى األطراف لضبط ومصادرة أية مواد، أو أصول، أو وسائل، أو عوائد ورد ذكرها يف املادة                  

مـن الربوتوكول، وجتربة الدولة الطرف فيما يتعلق باستجابة األطراف األخرى لطلباهتا لضبط ومصادرة السلع               
ُسّن، فيما يتعلق هبذه املسائل، منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، وأية والعائدات، وأي تشريع أُقتِرح أو ِصيغ أو 

 . قرارات قضائية، ذات أمهية خاصة، تتعلق هبذه املسائل
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  محاية حقوق الضحايا-سادساً 
 )٩ من املادة ٤ و٣، والفقرتان ٨املادة (

 من  ٨ الطرف لتنفيذ أحكام املادة      ينـبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة           -٢٧
الربوتوكول لضمان أن حتظى احلقوق واملصاحل الفضلى لألطفال، ضحايا املمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول، 

وقد . باالعـتراف واملـراعاة واحلماية بشكل تام يف مجيع مراحل التحقيقات اجلنائية وما يتعلق هبا من إجراءات                
جهود ُبذلت لتنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا            ترغب الدول يف بيان أية      

 ).انظر املرفق (٢٠٠٥اجلرمية والشهود عليها، الذي اعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 

 فيما يتعلق   وينـبغي أن تـبني التقارير القانون والسياسة واملمارسة يف مجيع أرجاء إقليم الدولة الطرف               -٢٨
 سنة، وإن كان ١٨بالتحقيق يف اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول، يف احلاالت اليت تبدو فيها الضحية دون سن 

 ).انظر املرفق(عمرها احلقيقي غري معروف 

وينـبغي أن تبني التقارير أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو تعليمات اعتمدهتا السلطات ذات       -٢٩
عالقة من أجل ضمان أن مصاحل الطفل الفضلى متثل االهتمام األساسي يف إطار املعاملة اليت يوفرها نظام القضاء             ال

 ).انظر املرفق(اجلنائي لألطفال ضحايا أي جرمية من اجلرائم املبينة يف هذا الربوتوكول 

والسياسات اليت هتدف إىل ضمان     كما ينبغي أن تشري التقارير إىل أحكام القوانني القائمة، واإلجراءات            -٣٠
أن املصـاحل الفضلى لألطفال ضحايا تلك اجلرائم قد مت حتديدها كما ينبغي وأخذها يف احلسبان يف التحقيقات                  
واإلجراءات اجلنائية، وإال، فينبغي أن حتدد الدولة الطرف اخلطوات اليت تراها ضرورية، أو اخلطط اليت ستضعها                

 ). انظر املرفق( من الربوتوكول ٨ من املادة ٣كام الفقرة من أجل حتسني االمتثال ألح

وينـبغي أن تشري التقارير إىل التدابري املتخذة لضمان توفري التدريب القانوين والنفساين، أو أي تدريب                 -٣١
 ).انظر املرفق(آخر، لألشخاص العاملني إىل جانب ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول 

تشري التقارير إىل التدابري املعمول هبا واليت توفر للوكاالت، واملنظمات، والشبكات، واألفراد، وينبغي أن    -٣٢
وإذا كانت مثل تلك التدابري غري موجودة،       . الشـروط الضرورية ألداء أعماهلم دون خوٍف من تدخل أو انتقام          
عتربها ضرورية لضمان االمتثال ألحكام الفقرة فينبغي أن تشري التقارير إىل التدابري اليت ختطط الدولة الختاذها، أو ت

 ).انظر املرفق( من الربوتوكول ٨ من املادة ٥

وينبغي أن تبني التقارير أية ضمانات خاصة أو تدابري تعويضية مت إدخاهلا أو تعزيزها لضمان أن ال يكون            -٣٣
ربوتوكول، آثار ال داعي هلا على حقوق للتدابري املتخذة حلماية حقوق األطفال ضحايا اجلرائم الوارد ذكرها يف ال

 ).انظر املرفق(األشخاص املتهمني يف احلصول على حماكمة عادلة ونزيهة 

وينبغي أن تبني التقارير الربامج القائمة، العامة واخلاصة، اليت توفر لألطفال، ضحايا البيع واالستغالل يف                -٣٤
دماج االجتماعي، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة مل مشل األسر،          الـبغاء ويف املواد اإلباحية، املساعدة يف إعادة اإل        

 ).انظر املرفق(والتعايف البدين والنفسي 
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وينبغي أن تبني التقارير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملساعدة الطفل يف استعادة هويته، إذا كان نوع  -٣٥
 من عناصر هويته، مثل االسم، واجلنسية، والروابط االستغالل الذي تعرض لـه الطفل قد أحلق الضرر بأي عنصر

 ).انظر املرفق(األسرية 

وينـبغي أن تشـري املعلومات الواردة يف التقارير بشأن املساعدة يف إعادة اإلدماج االجتماعي، والتعايف               -٣٦
 ن هم من مواطين،   الـبدين والنفسـي، واستعادة اهلوية، إىل أي اختالفات بني املساعدة املقدمة إىل األطفال الذي              

 أو يفـترض أهنم من مواطين، الدولة الطرف، وتلك املقدمة ألولئك الذين هم ليسوا من مواطين الدولة الطرف،                 
 ).انظر املرفق(أو جمهويل اجلنسية 

وينـبغي أن تتضـمن التقارير معلومات عن وسائل االنتصاف واإلجراءات القائمة اليت جيوز لألطفال،                -٣٧
ستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية، استخدامها من أجل احلصول على تعويٍض من األشخاص              ضحايا البيع واال  

 ).انظر املرفق(املسؤولني قانوناً عّما حلق هبم من أضرار 

  املساعدة والتعاون الدوليني-سابعاً 

 :ينبغي أن تبني التقارير ما يلي -٣٨

 و ثنائية ساعدت الدولة الطرف يف صياغتها،      أيـة ترتيـبات مـتعددة األطراف، أو إقليمية، أ          )أ( 
أو تفاوضـت بشـأهنا، أو وقعت عليها، أو أصبحت طرفاً فيها ملكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة،                 

 ومعاقبة املسؤولني عن أي من اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول؛

 ك التدابري؛اخلطوات اليت اُتخذت لوضع إجراءات وآليات لتنسيق تنفيذ تل )ب( 

النـتائج الـيت مت التوصل إليها من خالل تلك التدابري، وأية صعوبات ذات بال واجهت عملية               )ج( 
 .تنفيذها، وأية جهود ُبذلت، أو تعترب ضرورية، لتحسني تنفيذ تلك الترتيبات

تعاون والتنسيق  وينبغي أن تبني التقارير أيضاً أية خطوات أخرى اختذهتا الدولة الطرف من أجل تعزيز ال               -٣٩
الدولـيني بـني سلطاهتا واملنظمات اإلقليمية أو الدولية ذات الصلة، وكذلك بني السلطات واملنظمات الوطنية                
والدولية غري احلكومية، بشأن مكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة املسؤولني عن اجلرائم الوارد 

 .ذكرها يف الربوتوكول

 التقارير أية خطوات اختذهتا الدولة الطرف لدعم التعاون الدويل للمساعدة يف برامج             وينـبغي أن تـبني     -٤٠
الـتعايف الـبدين والنفسي، وإعادة اإلدماج االجتماعي، وإعادة الضحايا إىل أوطاهنم، فيما يتعلق باجلرائم الوارد             

نشطة الوكاالت أو املنظمات الدولية،  ذكرها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك املعونة الثنائية والدعم التقين، والدعم أل           
واملؤمتـرات الدولـية، والربامج الدولية للبحث والتدريب، مبا يف ذلك الدعم للربامج واألنشطة ذات الصلة اليت                 

 . تقدمها املنظمات الوطنية والدولية غري احلكومية
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امي إىل التصدي لألسباب اجلذرية    وينبغي أن تبني التقارير إسهامات الدولة الطرف يف التعاون الدويل الر           -٤١
الـيت تسهم يف تعريض الطفل للبيع واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية، ال سيما الفقر                   

 .والتخلف

 أحكام قانونية أخرى -ثامناً 

 :ينبغي أن تبني التقارير -٤٣

عتربها مفضيةً إىل إعمال حقوق الطفل      أيـة أحكام لتشريعات حملية سارية يف الدولة الطرف ت          )أ( 
 بصورة أفضل من هذا الربوتوكول؛ 

أية أحكام للقانون الدويل ملزمٍة للدولة الطرف تعتربها مفضيةً إىل إعمال حقوق الطفل بصورة               )ب( 
 أفضل من هذا الربوتوكول، أو تأخذها يف االعتبار عند تطبيق هذا الربوتوكول؛

رف على الصكوك الدولية األساسية بشأن بيع األطفال، واستغالل         وضـع وتصديق الدولة الط     )ج( 
 األطفـال يف الـبغاء ويف املواد اإلباحية، واالجتار يف األطفال، والسياحة اجلنسية، فضالً عن أية تعهدات دولية                 

 . وكولأو إقليمية أخرى ارتبطت هبا الدولة فيما يتعلق هبذه املسائل، وأي تأثري لتنفيذها على تنفيذ الربوت
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 املرفق

أقرت الفقرة األوىل من ديباجة الربوتوكول االختياري الصلة بني هذا الربوتوكول وتنفيذ االتفاقية املشار               
 .*٢املبدأ التوجيهي رقم إليه يف 

، أي عمل فعلي أو خدمة      )ج (١٠يف املبدأ التوجيهي رقم     ويشمل مصطلح العمل القسري، املشار إليه        
ـ    رب الشـخص، بواسطة موظف عام، أو سلطة عامة، أو مؤسسة عامة، على القيام هبا حتت التهديد                 فعلـية ُيج

مثالً، احلرمان من احلرية، أو عدم دفع       (بالعقـاب، وأي عمـل أو خدمة تؤدَّى إىل أطراف خاصة حتت اإلكراه              
رق، مثل، عبودية الدَّين،    واملمارسات الشبيهة بال  ) األجـور، أو مصـادرة مستندات اهلوية، أو التهديد بالعقاب         

بشأن العمل  ) ١٩٣٠(٢٩انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       . (والـزواج من طفلة أو خطبتها مقابل ِعوض       
، واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق ))١١ و٢املادتان (القسري 

 ).١املادة (

، توظيف، أو ترحيل،    )ج(١٠يف املبدأ التوجيهي رقم      األطفال، كما متت اإلشارة إليه       ويعين االجتار يف   
 سنة ألغراض أي شكل من أشكال االستغالل، مبا يف ذلك           ١٨أو نقـل، أو إيواء، أو استالم أشخاص دون سن           

ملعايري الدولية ذات   االسـتغالل اجلنسـي، أو استغالل العاملني من األطفال، أو تبين األطفال بوسائل تتناىف مع ا               
الصلة، بغض النظر عما إذا كان األطفال، أو األبوين، أو األوصياء عليهم، قد أبدوا موافقتهم الصرحية على ذلك                  

انظر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة              (
 )).ج(و) ب(و) أ(، ٣املادة (وطنية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال

 ، بغاء الرجل مع املرأة،)ب (١١للمبدأ التوجيهي تشمل أشكال البغاء اليت ينبغي متييزها، إن أمكن وفقاً  
و بغـاء املثلـيني، والبغاء التجاري، أو أية أشكال أخرى للبغاء، مثل تسليم األطفال إىل معابد أو زعماء دينيني        

نسية، واالستعباد اجلنسي، وطلب املعلمني خدمات جنسية من الطالب، واالستغالل          ألغـراض تقدمي خدمات ج    
 .اجلنسي لألطفال العاملني خدماً باملنازل

 يف شكل جداول )أ (١٣يف املبدأ التوجيهي رقم وقـد ترغـب الدول يف تقدمي املعلومات املشار إليها         
 .بالقوانني ذات الصلة وأقرب أحكامها صلة باملوضوع

 بيَّنت اللجنة الدور اهلام، الذي تضطلع به أمانات املظامل املعنية بالطفل واملؤسسات املماثلة، املذكورة وقد 
دور مؤسسات حقوق اإلنسان    " حول   ٢، وذلك يف التعليق العام للجنة رقم        )ط (١٣يف املـبدأ التوجيهي رقم      

 .٢٠٠٢للجنة يف جلستها احلادية والثالثني يف ، والذي اعتمدته ا"الوطنية املستقلة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة استجابة للمبادئ التوجيهية املتضمنة يف القسم الرابع أعاله، ال سيما               
أو أقاليم تتمتع باحلكم الذايت، والدول /يف الـتقارير اليت أعدهتا الدول االحتادية أو الدول اليت هبا أقاليم مستقلة و   

                                                      

 . أعاله؛ حيث تتطابق املبادئ التوجيهية مع أرقام الفقرات٢انظر الفقرة  *
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 معلوماٍت عن القوانني -ليت يعترف نظامها القانوين بالقانون الديين، أو القانون القبلي أو قانون الشعوب األصلية ا
ذات الصلة جلميع الواليات القضائية اليت متارس اختصاصها على هذه املسائل، مبا يف ذلك القانون الواجب التطبيق 

 .على القوات املسلحة

، بني العقوبات الواجبة    )ب(، وخاصة الفقرة الفرعية     ١٦ى املبدأ التوجيهي رقم     وينبغي أن مييز الرد عل     
 .التطبيق على البالغني املُدانني بارتكاب هذه اجلرائم واألحداث الذين يرتكبوها

أن األفعال املدرجة " كحد أدىن" على أنه يتعني على الدول الطرف أن تضمن ٣ من املادة ١وتنص الفقرة  
حيث يتمثل االلتزام الواسع النطاق والشامل املنصوص عليه يف         . ا اجلنائي أو قانون العقوبات لديها     يشملها قانوهن 

ومن مث، فإن املبدأ التوجيهي رقم ". حظر بيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية" يف ١املادة 
كل آخر من أشكال البيع، أو أي فعل، أو امتناع، يتعلق           يشري إىل أنه ينبغي أن تشري التقارير إىل أي ش          ) ه (١٦

. باسـتغالل األطفال يف البغاء أو يف املواد اإلباحية، يشمله القانون اجلنائي أو قانون العقوبات يف الدولة الطرف                 
طفال وفضالً عن ذلك، قد ُتستخدم جرائم معينة يف بعض البلدان الختاذ اإلجراءات اجلنائية مبقتضاها ضد بيع األ                

واسـتغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، على الرغم من أن تلك البلدان ال حتظر صراحةً تلك اجلرائم يف      
وينبغي أن تصف التقارير تلك اجلرائم وأن تفسر تطبيقها على بيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء . حد ذاهتا

 .أو يف املواد اإلباحية/و

 الكيانات اليت ليست أشخاصاً ١٨ص االعتباريني املشار إليهم يف املبدأ التوجيهي رقم     ويقصـد باألشخا   
طبيعـيني، ولديها شخصية اعتبارية، مثل الشركات واألعمال التجارية األخرى، واحلكومات احمللية أو اإلقليمية،   

 .واملؤسسات واملنظمات واجلمعيات املعترف هبا قانوناً

 و ٢٠، وتتضمن املادتني    ١٩ الدولية الواجبة التطبيق، الواردة يف املبدأ التوجيهي رقم          وتشمل الصكوك القانونية   
 من االتفاقية؛ ومع اتفاقية الهاي بشأن ١٢ و٦ و٣ و٢ مـن االتفاقـية، مقروءتني مع املبادئ العامة اليت أقرهتا املواد    ٢١

تعتربها اللجنة صكاً مالئماً للوفاء بااللتزامات املتضمنة محايـة األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، واليت           
اتفاقية جملس أوربا بشأن العمل ملكافحة      ) (١٩٦٧(من االتفاقية؛ واالتفاقية األوربية يف جمال تبين األطفال         ) أ(٢١يف املادة   

علق باملبادئ االجتماعية   ؛ واإلعالن املت  )١٩٩٠(؛ وامليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاه الطفل       ))٥٨رقـم   (االجتـار بالبشـر     
والقانونـية املتصلة حبماية األطفال ورعايتهم مع االهتمام اخلاص باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدويل، والذي                

ويعترب اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية     . ؛ واملعاهدات الثنائية بشأن تبين األطفال     ١٩٨٦اعـتمدته اجلمعـية العامة يف       
نونـية، املذكـور يف ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، واجب التطبيق على مجيع الدول، مبا يف ذلك الدول اليت ليست                    والقا

 .أطرافاً يف أي من املعاهدات املذكورة أعاله

 :، بصورة خاصة، ما يلي٢٧وينبغي أن تشمل املعلومات املشار إليها يف املبدأ التوجيهي رقم  

قانونية أخرى تنص على أن املصاحل الفضلى لألطفال الضحايا أو الشهود ينبغي أن             أية قوانني أو معايري      )أ( 
 متثل االهتمام األساسي يف مسائل القضاء اجلنائي املتعلقة ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛
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التحفظ على األطفال الذين ُيعتربون     أيـة قوانني، أو معايري قانونية، أو إجراءات أو ممارسات، تتعلق ب            )ب( 
ضـحايا للبـيع، أو االستغالل يف البغاء أو يف املواد اإلباحية، يف مرافق الشرطة، أو املرافق اإلصالحية، أو مرافق رعاية                     
األطفال، خالل فترة التحقيقات أو اإلجراءات القانونية ضد مرتكيب تلك األفعال، ومعلومات عن عدد األطفال املُتحفظ                

لـيهم خالل فترة التحقيقات أو اإلجراءات، مصنفةً، إن أمكن ذلك، حسب العمر، واجلنس، وموطن الطفل، وطبيعة                 ع
 املرفق، ومتوسط فترة التحفظ؛

من ) ب (٣٧انظر املادة   (يعـين املـبدأ القائل بأن األطفال ينبغي أال حيرموا من احلرية إال كحل أخري                 )ج( 
أو الشهود ينبغي أال ُيحبسوا يف مرافق الشرطة، أو يف املرافق اإلصالحية أو، ما عدا يف   أن األطفـال الضحايا     ) االتفاقـية 

 الظروف القصوى، يف مرافق رعاية األطفال املغلقة، من أجل ضمان محايتهم ووجودهم يف اإلجراءات اجلنائية؛

 أو االستغالل يف البغاء     أية قوانني أو إجراءات أو ممارسات تسمح بالتحفظ على األطفال ضحايا البيع،            )د( 
أو يف املـواد اإلباحية، يف الرعاية املؤقتة لدى األقارب، أو اآلباء بالتبين، أو األوصياء املؤقتني، أو يف املنظمات الكائنة يف                     
اجملـتمع احملـلي، خالل فترة التحقيقات أو اإلجراءات القانونية ضد مرتكيب تلك األفعال؛ ومعلومات عن عدد األطفال                  

تحفظ عليهم، مصنفةً، إن أمكن، حسب العمر، واجلنس، وموطن الطفل، ونوع اجلهة اليت تقدم الرعاية، ومتوسط فترة                 املُ
 التحفظ؛

أيـة معـايري قانونـية معتمدة تعترف حبق األطفال، ضحايا البيع أو االستغالل يف البغاء أو يف املواد                     )ه( 
 احملتمل يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بذلك االستغالل، ونطاق،         اإلباحـية، يف إعالمهـم حبقوقهـم القانونية وبدورهم        

وتوقيـت، وتقدُّم، ونتائج تلك اإلجراءات واملمارسات، وكذلك اإلجراءات اليت اُتخذت من أجل إمداد األطفال بتلك                
 املعلومات؛

البغاء أو يف املواد    أيـة معـايري قانونـية معتمدة تعترف حبق األطفال ضحايا البيع، أو االستغالل يف                 )و( 
 اإلباحـية، يف التعـبري عن آرائهم واحتياجاهتم وشواغلهم، أو نقلها، فيما خيص اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باستغالهلم،                 

ودور احملققـني، واملدعـني العامني، والسلطات األخرى ذات الصلة، يف أخذ آرائهم وشواغلهم يف احلسبان؛ واألساليب      
ة للتأكد من آراء واحتياجات وشواغل األطفال الضحايا من خمتلف األعمار واخللفيات وإبالغ           واإلجـراءات املسـتخدم   

السلطات ذات الصلة بذلك؛ وأية معلومات تتعلق بالتقدم املُحرز والصعوبات، إن وجدت، اليت تعترض تنفيذ تلك املعايري                 
 واإلجراءات؛

ل فترة اإلجراءات اجلنائية ضد املسؤولني عن       أيـة برامج وخدمات تقدم الدعم لألطفال الضحايا خال         )ز( 
 منظمات عامة، أو منظمات تعتمد على اإلعانات،      (اسـتغالهلم، واملوقع اجلغرايف وطبيعة الوكاالت واملنظمات املسؤولة         

 ،، وطبيعة خدمات الدعم املقّدم ونطاقها؛ وأية بيانات متاحة تتعلق بالعمر، واجلنس، واملوطن          )أو مـنظمات غري حكومية    
وأيـة مسات أخرى ذات صلة للمستفيدين؛ ونتائج أي تقييم للدعم املقّدم؛ وآراء الدولة الطرف فيما خيص كفاية تغطية،                   

 ونطاق وجودة اخلدمات املتاحة، وأية خطط لتوسيعها؛

ة أية قوانني أو لوائح ُوضعت حلماية حق احملافظة على اخلصوصيات وملنع إفشاء املعلومات املتعلقة هبوي               )ح( 
ضـحايا أي مـن اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، وأية تدابري أخرى اختذهتا الدولة الطرف حلماية خصوصياهتم ومنع                
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إفشـاء املعلومات املتعلقة هبويتهم، فضالً عن آراء الدولة الطرف حول ما إذا كانت مثل تلك القوانني واللوائح والتدابري                   
عدم فعاليتها، وما هي خطط الدولة الطرف لتعزيز محاية حقهم يف احملافظة على        األخـرى فعالـة، وإال، فما هي أسباب         

 .خصوصياهتم وملنع إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم

السياسـات، واإلجراءات، والربامج، والربوتوكوالت، والتدابري األخرى املعمول هبا من أجل ضمان              )ط( 
لبغاء ويف املواد اإلباحية، الذين قد يكونون عرضة ملخاطر االنتقام أو التهديد،  سالمة األطفال ضحايا البيع واالستغالل يف ا      

ولضـمان سالمة أسرهم، وسالمة الشهود املعرضني ملثل تلك املخاطر، فضالً عن آراء الدولة الطرف حول ما إذا كانت                   
زها، أو تعديلها، أو اعتماد ضمانات   تلـك التدابري فعالة، وإال، فما هي أسباب عدم فعاليتها، وما هي خطط الدولة لتعزي              

 جديدة؛ 

 أيـة قوانـني، أو قواعـد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات اعتمدهتا السلطات التشريعية،                 )ي( 
أو اإلدارية، أو القضائية املختصة من أجل تفادي التأخري غري الضروري يف الفصل يف القضايا املتعلقة باجلرائم املشار إليها                   

ـ   ذا الربوتوكول، ويف تنفيذ األوامر واملراسيم اليت متنح تعويضاً لألطفال الضحايا، فضالً عن أي فقه قانوين قد تكون           يف ه
 .حماكم الدولة الطرف اعتمدته فيما يتعلق بتسوية تلك املسائل يف الوقت املناسب

 : اصة، على ما يلي، بصفة خ٢٨وينبغي أن تشمل املعلومات املشار إليها يف املبدأ التوجيهي رقم  

 التدابري املستخدمة لتقدير عمر الضحية يف حالة عدم توفر مستندات إثبات؛ )أ( 

 معيار إثبات عمر الضحية، والقرائن القانونية الواجبة التطبيق، إن وجدت؛ )ب( 

ستخدمة الوكالة، أو اهليئات املسؤولة عن إجراء التحقيقات من أجل حتديد عمر الطفل، واألساليب امل              )ج( 
 .لتلك الغاية

، إىل ما إذا كانت الصعوبات املتعلقة      ٢٨للمبدأ التوجيهي رقم    ينبغي أيضاً أن تشري املعلومات، املقّدمة استجابةً         
بـتحديد أعمار الضحايا املزعومني للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول متثل عقبةً حقيقيةً أمام إنفاذ القانون وتوفري محاية                  

ال ضد تلك املمارسات، وإن كانت كذلك، فلماذا؟ وما هي خطط الدولة الطرف، إن وجدت، للتغلب على             فعالة لألطف 
تلك العقبة، أو ما هو العمل الذي تعتربه ضرورياً للتصدي لتلك الصعوبات؟ وينبغي أيضاً أن متّيز املعلومات املقّدمة، عند                   

رف ضد طفٍل من مواطنيها، واجلرائم اليت قد يكون ضحيتها من غري            االقتضاء، بني اجلرائم املرتكبة داخل إقليم الدولة الط       
 .مواطين الدولة الطرف، أو قد يكون الفعل مت يف إقليم دولة أخرى

 : ينبغي أن٣٠ و٢٩للمبدأين التوجيهيني رقم إن املعلومات املقّدمة استجابة  

 الطرف يعترف بالشرط القاضي بأن     تشـري إىل مـا إذا كان تشريع مجيع الواليات القضائية يف الدولة             )أ( 
مصـاحل الطفل الفضلى ينبغي أن متثل االهتمام األساسي يف إطار املعاملة اليت يوفرها نظام القضاء اجلنائي لألطفال ضحايا     
أي مـن اجلـرائم املوصوفة يف هذا الربوتوكول، وإن مل تكن كذلك، فما هي اخلطوات، إن وجدت، اليت اختذهتا الدولة                 

 و خططها لدمج هذا املبدأ يف التشريع ذي الصلة؟الطرف، أ
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تبني، على وجه اخلصوص، أية قواعد، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو أي فقه قانوين فيما يتعلق                  )ب( 
بكيفـية حتديد مصاحل األطفال الفضلى يف هذا السياق، واألساليب املستخدمة لتحديد املصاحل الفضلى لألطفال الضحايا                

 كأفراد؛

تبني، على وجه اخلصوص، أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو فقه قانوين فيما                  )ج( 
يـتعلق باألساليب املّتبعة لتحديد آراء الطفل، واالعتبار الذي ُيوىل لتلك اآلراء عند حتديد مصاحل الطفل الفضلى يف هذا                   

 السياق؛ 

ذة، واآلليات واإلجراءات املوضوعة لتوفري معلومات موضوعية        تبني، فضالً عن ذلك، اخلطوات املتخ      )د( 
لألطفـال الضـحايا، بلغٍة تتناسب مع أعمارهم وخلفياهتم، عن التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املرتكبة                

 كون متاحة هلم؛ضدهم، وحقوقهم فيما يتعلق مبثل تلك التحقيقات واإلجراءات، وأية خيارات أو مسارات بديلة قد ت

تـبني أي تشـريع، أو لوائـح، أو إجراءات، أو سياسات، أو فقه قانوين فيما يتعلق بالصفة القانونية                     )ه( 
لألطفـال فيما خيص القرارات اليت ينبغي أن ُتتخذ بشأن اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضدهم، مبا يف ذلك                   

 بشأن ما إذا كان سيشهد أو يشارك يف اإلجراءات؛ وسلطة اآلباء أو األوصياء يف اختاذ احلـد العمري املتعلق بقرار الطفل  
تلك القرارات نيابة عن الطفل، وتعيني أوصياء مؤقتني للطفل لضمان حتديد ومراعاة مصاحل الطفل الفضلى يف غياب أي                  

، أو بينه وبني )أحدمها أو كالمها(حية وأبويه من اآلباء أو األوصياء، أو يف حالة وجود تنازع مصاحل حمتمل بني الطفل الض
 الوصي القانوين عليه؛ 

تـبني دور وكـاالت محاية الطفل أو هيئات حقوق الطفل، إن وجد، يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة                  )و( 
 الضحاياباجلـرائم املشـار إلـيها يف الـربوتوكول، ال سيما أي دور قد تؤديه يف الدفاع عن املصاحل الفضلى لألطفال                      

 .أو الشهود يف تلك اإلجراءات

، تفاصيل عن الوكالة أو الوكاالت املختصة  ٣١املبدأ التوجيهي رقم    ينبغي أن تقّدم املعلومات، املطلوبة مبوجب        
أو املقاضـاة فـيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، وكذلك احملاكم املختصة بالنظر يف تلك                 /بالتحقـيق يف و   

م، وذلـك يف مجيع أرجاء إقليم أو أقاليم الدولة الطرف؛ وأن توضح املعلومات ما إذا كان تواصل موظفي تلك                    اجلـرائ 
الوكاالت مع األطفال الضحايا أو الشهود مقتصراً على املسؤولني املعنيني بصورة خاصة بالقضايا املتعلقة باألطفال؛ وتبني                

فال وسيكولوجيا الطفل، أو بالتطورات املتعلقة باستقطاب أو تعيني         أيـة متطلـبات حمددة، تتعلق بالتعريف حبقوق األط        
املوظفـني الذيـن لديهـم تواصل مع األطفال؛ وتبني كذلك أية برامج تدريب، عند بداية التعيني أو أثناء اخلدمة، توفِّر                     

نوع آخر من التدريب ذي للموظفني الذين لديهم تواصل مع األطفال وللمشرفني عليهم التدريب القانوين والنفساين وأي           
الصلة املعمَّم لضمان تلقي األطفال الضحايا املعاملة اليت تراعي أعمارهم وجنسهم وخلفياهتم وجتارهبم، وحتترم حقوقهم،               
إضـافة إىل وصف خمتصر ملضمون ومنهجية برامج التدريب تلك؛ والوكاالت أو املنظمات، العامة أو اخلاصة، اليت توفر                  

اخلدمات النفسانية لضحايا اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، وأية لوائح واجبة التطبيق تتعلق مبؤهالت              الرعاية وامللجأ و  
 .وتدريب مقدمي اخلدمات التابعني للقطاع اخلاص
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، إىل الوكاالت واملنظمات والشبكات،     ٣٢للمبدأ التوجيهي رقم    وينبغي أن تشري املعلومات، املقّدمة استجابةً        
اخلاصـة، األكثر مشاركةً يف اجلهود الرامية إىل مكافحة بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء أو يف املواد                  العامـة أو    

اإلباحـية واملمارسـات ذات الصلة، فضالً عن تلك األكثر مشاركةً يف توفري احلماية وإعادة التأهيل واخلدمات املماثلة                  
 هجمات أو هتديدات ذات بال لسالمة وأمن اهليئات املذكورة أعاله،           لضـحايا تلك املمارسات؛ كما ينبغي أن تبني أية        

وأعضـائها أو موظفيها، فضالً عن نوعيات التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف حلماية األشخاص أو اهليئات اليت كانت                  
ى سبيل االحتياط ضد تلك     هدفاً هلجمات أو هتديدات من النوع املذكور أعاله، والتدابري أو السياسات اليت اُعتمدت عل             

 .اهلجمات أو التهديدات

، فإن حقوق األشخاص املتهمني يف احلصول على حماكمة عادلة ونزيهة،           ٣٣املبدأ التوجيهي رقم    وألغـراض    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        ١٥ و ١٤ينـبغي أن تعتـرب أهنا احلقوق املنصوص عليها يف املادتني            

ق يف أن ُيفترض املتهم برئياً حىت تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأن تكون لـه الوسائل املالئمة إلعداد دفاعه وأن                   وخاصة احل 
 .يستوجب، أو يكون قد استجوب الشاهد الذي شهد ضده

 حتديد الربامج أو اخلدمات والوكاالت: ٣٤وينـبغي أن تشمل املعلومات املقدمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم            
واملـنظمات الـيت تقوم بتشغيلها، وموقعها اجلغرايف ووصفاً لنوع اخلدمات املقدمة؛ وبياناٍت حول عدد األطفال الذين                 
يـتلقون تلـك املساعدة، مصنفني حسب عمر وجنس املستفيد ونوع سوء املعاملة اليت عاىن منها الطفل وما إذا كانت                    

نية؛ ونتائج أي تقييم مت للمساعدة املقدمة بواسطة الربامج القائمة،  املسـاعدة ُتقدم يف مؤسسات رعاية سكنية أو غري سك         
ومعلومـاٍت عن الطلبات غري امللّباة على تلك اخلدمات، إن وجدت؛ وأية خطط للدولة الطرف لزيادة القدرة االستيعابية                 

 .ولة الطرف ذات صلةللربامج القائمة أو توسيع نوع اخلدمات املقدمة، فضالً عن أية معلومات أخرى تعتربها الد

ويشمل احلق يف املساعدة على إعادة اإلدماج االجتماعي والتعايف النفسي، املشار إليهما يف املبدأ التوجيهي رقم                 
 من الربوتوكول، حق األطفال احملرومني من أي عنصر من عناصر هويتهم يف نيل املساعدة               ٩ من املادة    ٣ والفقـرة    ٣٥

 . من اتفاقية حقوق الطفل٨ من املادة ٢هو حق أقرته أيضاً الفقرة على استرداد هويتهم بسرعة، و

 : على ما يلي٣٦للمبدأ التوجيهي رقم وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة استجابة  

عـدد األطفـال مـن غري مواطين الدولة الطرف، أو جمهويل اجلنسية، والذين يتم حتديدهم، سنوياً،                  )أ( 
 البغاء ويف املواد اإلباحية، مصنفني، ما أمكن ذلك، حسب العمر واجلنس ونوع االستغالل              كضحايا للبيع واالستغالل يف   

 وموطن الطفل؛

 سياسـة الدولـة الطـرف فيما خيص إعادة األطفال الضحايا إىل أوطاهنم وإعادة اإلدماج مع أسرهم                 )ب( 
مصاحل الطفل الفضلى، وحق الطفل يف أن       وجمـتمعاهتم، مبـا يف ذلك الطريقة اليت تتصدى هبا تلك السياسة لقضايا مثل               

ُتؤخذ آراؤه يف االعتبار، ومشاركة الطفل يف اإلجراءات اجلنائية ضد املسؤولني عن استغالله، وحق الطفل يف احلماية ضد                  
 خماطر االنتقام، ويف احلصول على املساعدة بشأن إعادة التأهيل البدين والنفسي؛
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 قائمة مع بلدان أخرى فيما يتعلق بإعادة األطفال الذين كانوا ضحايا لتلك أية اتفاقات قانونية أو إدارية  )ج( 
األشـكال من االستغالل، واملساعدة املتبادلة يف استرداد هويتهم أو العثور على أسرهم، وتقييم مدى مالءمة عودة الطفل       

 إىل أسرته أو جمتمعه، مقارنةً مع أشكال أخرى من إعادة اإلدماج االجتماعي؛

معلومات عن التقدم احملرز واملصاعب اليت تعترض كفالة حق إعادة اإلدماج االجتماعي واسترداد اهلوية               )د( 
 والـتعايف الـبدين والنفسي لألطفال ضحايا تلك األشكال من االستغالل، والذين هم ليسوا من مواطين الدولة الطرف،                 

 وبات، إن وجدت؛أو جمهويل اجلنسية، فضالً عن أية خطط للدولة للتغلب على الصع

 : على ما يلي٣٧للمبدأ التوجيهي رقم وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة استجابة  

مـا إذا كان حق الطفل يف التعويض حمكوماً أو مشروطاً بنتيجة مسبقة تتعلق باملسؤولية اجلنائية الواقعة     )أ( 
 على عاتق املسؤولني عن استغالله؛

لقة بتعيني وصي أو ممثل للطفل ألغراض اإلجراءات القانونية من هذا النوع،            اإلجـراءات واملعايري املتع    )ب( 
 عندما يكون هنالك تنازع مصاحل فعلى أو ممكن أو حمتمل بني الطفل وأبويه؛

املعـايري واإلجـراءات املتعلقة بالتسوية الطوعية للقضايا أو الشكاوى املتعلقة ببيع األطفال واستغالل               )ج( 
 ء ويف املواد اإلباحية؛األطفال يف البغا

مـا إذا كانت هنالك أية اختالفات يف اإلجراءات الواجبة التطبيق على القضايا املتعلقة باألطفال وتلك        )د( 
 املتعلقة بالبالغني، فيما خيص مقبولية األدلة أو الطريقة اليت ُيقدم هبا الدليل املتعلق بالطفل الضحية؛

ئ التوجيهية املتعلقة بإدارة القضايا تعترف بأمهية ضرورة تفادي التأخري غري         ما إذا كانت القواعد واملباد      )ه( 
  من الربوتوكول؛٨من املادة ) ز (١املُربَّر فيما خيص تسوية القضايا املتصلة باألطفال، وفقاً للفقرة 

 عن هذه   مـا إذا كان هنالك أي اختالف يف قانون التقادم الواجب التطبيق على املطالبات بالتعويض               )و( 
 عندما يكون الضحية طفالً؛ األشكال من االستغالل

أية مسات خاصة للقانون املتعلق باستخدام التعويضات املمنوحة لألطفال والتصرف فيها وحفظها، حىت              )ز( 
 يصلوا سن الرشد؛

أيـة مسـات خاصة أخرى لإلجراءات القائمة جيوز لألطفال استخدامها لطلب التعويض يف نوعيات                )ح( 
  قضايا املشار إليها أعاله، ُوضعت جلعل اإلجراءات أكثر مراعاة الحتياجات األطفال اخلاصة وحقوقهم وأوجه ضعفهم؛ال

مـا إذا كانت املعلومات الواردة رداً على الفقرات السابقة يف هذا املبدأ التوجيهي واجبة التطبيق بشأن          )ط( 
ف، وأي تدبري خاص قد يكون سارياً لضمان أن الضحايا الذين هم            الضحايا الذين قد ال يكونون من مواطين الدولة الطر        

ليسوا، أو قد ال يكونون، من مواطين الدولة الطرف لديهم فرص متساوية يف احلصول على وسائل االنتصاف اهلادفة إىل                   
 احلصول على تعويض عن األضرار النامجة عن أشكال االستغالل املشار إليها أعاله؛
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تتعلق بعدد وقيمة التعويضات اليت ُمنحت لألطفال، عن حاالت سوء املعاملة من هذا             أيـة معلومات     )ي( 
الـنوع، نتـيجةً إلجراءات قانونية أو إدارية أشرفت عليها هيئات رمسية، قد تساعد اللجنة يف فهم الكيفية اليت ُتطبق هبا                     

 وسائل االنتصاف واإلجراءات القائمة يف املمارسة العملية؛ 

كانت الدولة الطرف تعترب أن وسائل االنتصاف واإلجراءات القائمة توفر محايةً مالئمةً حلقوق مـا إذا     )ك( 
األطفال، ضحايا أشكال االستغالل املشار إليها أعاله، من أجل احلصول على تعويض مالئم عن األضرار اليت حلقت هبم،                  

 بتعزيز محاية هذا احلق بطريقة فعالة؛وإال، فما هي التحسينات أو التغيريات اليت تعتربها الدولة جديرة 

مثالً، الشرف، الُسمعة،   (الضرر البدين والعقلي، واملعاناة النفسية، واملساس باملصاحل املعنوية         : وتشـمل األضرار   
، واحلرمان من احلقوق الشخصية واخلسارة يف املمتلكات أو الدخل، أو أية خسارة             )الـروابط األسرية، السالمة النفسية    

انظر (ية أخرى، والنفقات اليت يتكبدها الشخص يف عالج أية إصابة، وبصفة عامة، أي ضرر يلحق حبقوق الضحية اقتصاد
 من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة     ٢٠ و ١٩املـبدأين   

 ). اخلطرية للقانون اإلنساين الدويلللقانون الدويل حلقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات

- - - - - 

       

 

     

     

 

 


