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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السادسة واخلمسون

   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

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

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  املكسيك: املالحظات اخلتامية    
 ١٦٠٤ يف جلستيها) Corr. 1 وCRC/C/SORSC/MEX/1(نظرت اللجنة يف تقرير املكسيك   -١
 ،٢٠١١ ينـاير / كانون الثاين  ٣١، املعقودتني يف    )١٦٠٥ و CRC/C/SR.1/1604انظر   (١٦٠٥و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١فرباير / شباط٤، املعقودة يف ١٦١٢واعتمدت يف جلستها 

  مقدمة  -أوالً   
وترحب كذلك بردودها اخلطية    . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        -٢

وتعرب عن تقديرها للحوار البنـاء      ) CRC/C/OPSC/MEX/Q/1/Add.1(على قائمة املسائل    
  . الذي دار مع الوفد املمثل لعدة قطاعات

ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـة              وتذكِّ  -٣
م املقـد باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف       

للدولة الطـرف   األويل  وبشأن التقرير   ) CRC/C/MEX/CO/3(مبوجب اتفاقية حقوق الطفل     
املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف             

  ). CRC/C/OPAC/MEX/CO/1(الرتاعات املسلحة 
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  مالحظات عامة  -ثانياً   

  اجلوانب اإلجيابية    
  :يلي  ماة مع التقديرتالحظ اللجن  -٤

 على قانون الالجئني ٢٠١٠ديسمرب /موافقة جملس الشيوخ يف كانون األول     )أ(  
  ؛التكميليةواحلماية 
  ؛)٢٠٠٧(قانون منع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه   )ب(  
القانون االحتادي لإلجـراءات    واملرسوم املعدل لقانون العقوبات االحتادي،        )ج(  
 اجلرمية املنظمة االحتادي فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي لألطفال ألغـراض            وقانون ،اجلنائية
  ).٢٠٠٧(جتارية 

  البيانات  -ثالثاً   
 ورصدها يف مجيع اجملـاالت      نظام جلمع البيانات وحتليلها   لعدم وجود   تأسف اللجنة     -٥

  .طيها الربوتوكول االختياريغاليت ي
وحتليلـها  ظام شامل جلمع البيانات     توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ ن        -٦

ورصدها وتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، بالتعاون مع            
وينبغي تصنيف البيانات حسب مجلة أمور منها اجلنس والـسن          . املنظمات غري احلكومية  

 االقتصادي، مع   واجلنسية واألصل القومي والعرقي والوالية والبلدية والوضع االجتماعي       
إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يكونون عرضة للوقـوع ضـحايا جـرائم يغطيهـا               

وينبغي كذلك مجع بيانات عن عدد احملاكمات وأحكام اإلدانـة          . الربوتوكول االختياري 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الـدعم    . الصادرة مصنفة حسب طبيعة اجلرمية    

  .اليونيسيف فيما يتعلق بالتوصية أعالهالتقين من جهات منها 

   تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً   

  التنسيق والتقييم    
تالحظ اللجنة أن النظام الوطين للتنمية الشاملة لألسرة هو هيئة تنـسيقية لتنفيـذ                -٧

هنج شـامل    يتم حىت اآلن اعتماد     مل تزال تشعر بالقلق ألنه     ال الربوتوكول االختياري، لكنها  
  .لق حبقوق األطفال يف مجيع القطاعاتيتع



CRC/C/OPSC/MEX/CO/1 

3 GE.11-41921 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظاماً شامالً وطنياً لتنسيق إعمال مجيـع               -٨
حقوق الطفل، اليت تشمل مجيع احلقوق املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة والربوتوكـولني              

ـ  االختياريني، وبأن تضمن تنفيذ ورصد السياسة والربنامج بصورة فعالة،           ستويني على امل
سيما فيما يتعلق باألطفال      وال العمودي واألفقي، فيما بني مجيع الكيانات املعنية باألطفال       

غطيهـا  يالضحايا أو األطفال الذين يكونون عرضة للوقـوع ضـحايا اجلـرائم الـيت               
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على تنسيق وتقييم          . الربوتوكول االختياري 

  .منظمات اجملتمع املدينهبا مع طلع األنشطة اليت تض

  اتالتشريع    
تأخذ اللجنة علماً بتشريع الدولة الطرف املتعلق باالجتار، ولكنها تشعر بـالقلق ألن             -٩

  .ينص صراحة على جترمي بيع األطفال  الالتشريع
ر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها مبوجب الربوتوكول االختياري حبظر بيع          وتذكِّ  -١٠

ل مبوجب القانون واملمارسة، وهو مفهوم يشبه مفهوم االجتار باألشخاص دون أن            األطفا
  .يكون مطابقاً له

قائمة بأسوأ أنواع عمل األطفال، عمـالً       حتدد  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -١١
بشأن حظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال      ) ١٩٩٩(١٨٢باتفاقية منظمة العمل الدولية     

  .اقضاء عليهواإلجراءات الفورية لل

  خطة العمل الوطنية    
 ملنع االستغالل اجلنسي لألطفال     ٢٠٠٢فيما ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية لعام          -١٢

ملعلومات املتعلقة مبا   اإىل  ، يساورها القلق إزاء االفتقار      يه والقضاء عل  ه ورصد ألغراض جتارية 
إذا كـان     وما وكول االختياري، إذا كانت هذه اخلطة تشمل مجيع اجلرائم اليت يغطيها الربوت         

 ملنع االجتار باألشخاص ٢٠١١كما ترحب اللجنة بالربنامج الوطين لعام . قد مت تقييم تنفيذها
يتم وضع الربنامج على أساس املشاركة الكافية من          مل واملعاقبة عليه، لكنها تشعر بالقلق ألنه     

. وتوكول االختياري غري مكفـول    مجيع اجلهات الفاعلة، وألن امتثال الربنامج ملقتضيات الرب       
  .بشأن التنسيق بني هاتني اخلطتنيلعدم وجود معلومات وتأسف اللجنة أيضاً 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل شاملة بالتشاور مـع اجلهـات            -١٣
األطفال واجملتمع املدين، وأن تكفل أن هذه اخلطة تغطـي مجيـع            مبا يشمل   الفاعلة املعنية،   

رائم مبوجب الربوتوكول االختياري، وأن تكفل املوارد لتنفيذها، وأن تقيم اخلطة بصورة            اجل
وينبغي للخطة أن تراعي الشعوب األصـلية واألطفـال وحقـوقهم           . تقوم على املشاركة  
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املشاركة، بصورة تراعي ثقافة هاتني اجملموعتني وتأخـذ يف احلـسبان تعليـق اللجنـة                يف
  .ألصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقيةأطفال الشعوب ابشأن ) ٢٠٠٩(١١ رقم العام

  النشر والتدريب    
فيما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة وعي اجلمهور بـشأن               -١٤

االجتار واالستغالل اجلنسي لألطفال، مثل محالت التوعية اليت تبث يف اإلذاعة والتلفزيـون،             
تأخذ يف احلسبان بشكل كاٍف مجيع أحكام الربوتوكول  ال يساورها القلق ألن هذه احلمالت

ويساور اللجنة القلق ألن األطفال والسكان بوجه عام، مبن فيهم أطفال الشعوب      . االختياري
ميلكون املعارف الكافية لتحديد املخاطر املتعلقة باجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول           األصلية ال 

  . أو كيفية القيام بذلكالغها هبا إبينبغي اجلهة اليت االختياري أو 
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن املهنيني العاملني مع األطفال ومن أجلهم يفتقرون              -١٥

  .للمعارف بشأن أحكام الربوتوكول االختياري
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٦

 وفقـاً   ف بأحكام الربوتوكول االختياري تعريفاً واسع النطـاق،       أن تعرِّ   )أ(  
 من الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك من خـالل العمـل مـع              ٩ من املادة    ٢ للفقرة

  ، لصاحل األطفال وأسرهم وجمتمعاهتم؛ توعيةاألطفال لوضع برامج ومحالت 
أن تزيد من التعاون مع منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم بغية دعم         )ب(  

  حكام الربوتوكول االختياري؛أنشطة التوعية والتدريب ذات الصلة بأ
أن تواصل أنشطة التثقيف والتـدريب بـشأن أحكـام الربوتوكـول              )ج(  

 مبا يف ذلك يف اجلامعات، لفائدة مجيع الفئات املهنية العاملـة مـع              ،االختياري وتعززها 
األطفال الضحايا أو األطفال الذين يكونون عرضة للوقوع ضحايا ملثل هذه اجلرائم، مبن             

د الشرطة، واحملامون واملدعون العامون والقـضاة واملرشـدون االجتمـاعيون           فيهم أفرا 
  وموظفو اهلجرة؛ 

أن تلتمس الدعم التقين من جهات منها مكتب مفوضية األمم املتحـدة              )د(  
  .السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف فيما يتعلق بالتوصيات املذكورة أعاله

  ختصيص املوارد    
ق ألن اعتمادات امليزانية املخصصة للمؤسسات املعنيـة بتنفيـذ          يساور اللجنة القل    -١٧

الربوتوكول االختياري على مستوى البالد والواليات غري كافية لتنفيذ أحكام الربوتوكـول            
  . االختياري
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة اعتمادات امليزانية املخصصة للتنـسيق             -١٨
 والتحقيق واملالحقة القضائية فيما يتعلق باألفعال الـيت         واملنع والدعم واحلماية والرعاية   

يغطيها الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك من خالل ختصيص موارد بشرية ومالية كافية             
ـ     لتنفيذ الربامج املتعلقة بأحكام الربو     د والواليـات   توكول االختياري، على مستوى البل

  . والبلديات

  الرصد املستقل    
لجنة علماً باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف اليت تفيـد بـأن             فيما تأخذ ال    -١٩

بإمكان األطفال تقدمي شكاوى إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، يساورها القلق ألن اللجنة 
الـشكاوى مـن األطفـال، يف حـني أن          اليت تتلقى   االحتادية حلقوق اإلنسان هي وحدها      

. الوطنية حلقوق اإلنسان تتطلب موافقة مـن الوالـدين        الشكاوى املقدمة إىل مجيع اللجان      
 من  جلنة حقوق اإلنسان على مستوى الواليات     حتظى به     ما إزاءويساور اللجنة القلق كذلك     

  .قدر حمدود من االستقالل والقدرات
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن االستقالل الكامـل للجـان حقـوق               -٢٠

ويف هذا الصدد، توصي    . إمكانية وصول األطفال إليها   اإلنسان على مستوى الواليات و    
بـشأن  ) ٢٠٠٢(٢للجنة العام رقم    االلجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف احلسبان تعليق         

  . دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

  املدافعون عن حقوق اإلنسان    
ء استمرار اهلجمات وأعمال التخويف ضد املـدافعني        يساور اللجنة شديد القلق إزا      -٢١

  .عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العاملون من أجل حقوق الطفل
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الوقائية الفعالة حلماية املدافعني عن              -٢٢

ة حقوق  حقوق اإلنسان والتحقيق الفوري يف أي هجمات يتعرضون هلا، وفقاً لتوصية جلن           
  ).٢٠، الفقرة CCPR/C/MEX/CO/5 (٢٠١٠اإلنسان يف عام 
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حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            -خامساً  
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
بادرات العديدة اليت شرعت فيهـا الدولـة الطـرف ملنـع            فيما ترحب اللجنة بامل     -٢٣

االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم، مبا يف ذلك برنامج يـشرك األطفـال أنفـسهم               
  : تأسف ملا يلي) difusores de derechos(كمروجني للحقوق 

 تزال غـري    ال أن التدابري ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري          )أ(  
األطفـال  ملواد اإلباحية الـيت تـستخدم       الضخمة من ا  يتبني من الكمية      ما حنوكافية، على   

طفـال،  األبدافع ممارسة اجلنس مع     من السائحني   واملنتجة يف الدولة الطرف، والعدد الكبري       
  البغاء؛الذين ميارسون وارتفاع عدد األطفال 

لون الدولة الطـرف مـن      الذين يدخ املصحوبني  العدد الكبري لألطفال غري       )ب(  
  البلدان اجملاورة، املعرضني خلطر االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي أو العمل؛

  . العدد الكبري الختطاف املهاجرين مبن فيهم األطفال  )ج(  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤

أن ُتجري حبثاً عن طبيعة ومدى تفشي ظاهرة بيع األطفال واسـتخدام              )أ(  
 طفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، بغية حتديد األسباب اجلذرية للمـشاكل ومـداها             األ
إذا كانت هناك تدابري للحماية والوقاية، مع إيالء اهتمام خاص ألطفـال الـشعوب          وما

  األصلية واعتماد تدابري حمددة األهداف؛
ـ            )ب(   وع أن تتخذ تدابري لتحديد األطفال الذين يتعرضون بصفة خاصة للوق

ضحايا اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، مثـل األطفـال املهـاجرين غـري              
، وأطفال الشوارع، وربط هذه التدابري بـالربامج القائمـة مثـل مبـادرة              املصحوبني

"Oportunidades"؛  
  .ضمان مقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم ومعاقبتهم كما جيب  )ج(  

 يف املائة من األطفـال تقريبـاً غـري ملـتحقني           ٣٠يساور اللجنة القلق ألن نسبة        -٢٥
. باملدارس، مما ُيعّرضهم خلطر الوقوع ضحايا البيع أو البغاء أو االستغالل يف املواد اإلباحيـة              

يراعيان بالقدر الكـايف مـضمون        ال كما يساور اللجنة القلق ألن نظامي التعليم والصحة       
  .الربوتوكول االختياري
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الطرف بأن ُتعزز جهودها لضمان الوصـول الـشامل إىل          توصي اللجنة الدولة      -٢٦
التعليم وخدمات الصحة وبالعمل على أن يسهم النظامان يف منع ومحاية األطفال من البيع 

  .واالستغالل يف البغاء واملواد اإلباحية

  طفالاألالسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع     
فيما تأخذ اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة السياحة بـدافع               -٢٧

سلوك بالتعاون مـع قطـاع      وضع مدونات لقواعد ال   ممارسة اجلنس مع أطفال، مبا يف ذلك        
السياحة، تشعر بالقلق، رغم ذلك، إزاء ارتفاع مستوى السياحة ألغراض ممارسة اجلنس مع             

  .سيما يف املناطق السياحية  والفطفال يف الدولة الطراأل
، للتوعيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري وقائية تشمل بذل جهود              -٢٨

، علـى النحـو    حتققطفال وأن   األمن أجل مكافحة السياحة ألغراض ممارسة اجلنس مع         
  .هم وتعاقبالواجب، يف مجيع احلاالت، وأن تقاضي اجلناة

 ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال       حظر بيع األطفا    -سادساً  
؛ ٤ من املـادة     ٣ و ٢؛ والفقرتان   ٣املادة  (يتصل بذلك من أمور      وما

  )٧ و٦ و٥واملواد 

  القوانني واللوائح القائمة اجلنائية أو املتعلقة بالعقوبات    
حتادي وقـانون   فيما تأخذ اللجنة علماً بالتعديالت املدخلة على قانون العقوبات اال           -٢٩

  :يلي  مامنع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه، تشعر بالقلق إزاء
تدرج مجيع اجلرائم املشمولة بأحكام الربوتوكول االختياري، بالكامل،         مل  )أ(  

  يف قانون العقوبات االحتادي؛
املدرجة يف الربوتوكول   ات بتشريع ُيجرِّم مجيع اجلرائم      تأخذ مجيع الوالي   مل  )ب(  

بني قانون منع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليه والتشريعات        وهناك أوجه تناقض    ختياري،  اال
  على مستوى الوالية؛

  التشريع قد نفذ عملياً؛كان إذا   ماملعلومات اليت تبنيإىل ااالفتقار   )ج(  
  قصر مدة سقوط اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري بالتقادم؛  )د(  
بـاجلرائم املـشمولة    فيما يتعلق   الفساد واإلفالت من العقاب     ن  عتقارير  ال  )ه(  

  .بالربوتوكول االختياري
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة قانون العقوبات علـى مـستوى االحتـاد            -٣٠
 من الربوتوكول االختياري، وبأن تكفل إنفاذ       ٣والواليات وجعله يتطابق متاماً مع املادة       

وينبغي . وبات مناسبة على اجلناة، بغية منع اإلفالت من العقاب        القانون عملياً، بفرض عق   
ـ  بصفة خاصة األفعال الواردة أدناه، على        مللدولة الطرف أن ُتجرِّ     يستوى االحتـاد  امل

  :ومستوى الوالية
بيع األطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أيـاً كانـت                )أ(  

 أعضاء الطفل من أجل الربح، أو الستخدام        الوسائل، ألغراض االستغالل اجلنسي، ونقل    
الطفل يف األعمال القسرية؛ أو التحريض غري املشروع، كوسيط، لتبين الطفل انتـهاكاً             

  للصك القانوين املنطبق على التبين؛
ألغراض الدعارة،    تقدميه عرض طفل أو احلصول عليه أو استجالبه أو         )ب(  

  توكول االختياري؛ من الربو٢املادة حسب التعريف الوارد يف 
إنتاج مواد إباحية تتعلق باألطفال أو توزيعها أو نشرها أو توريـدها أو               )ج(  

 مـن الربوتوكـول     ٢تصديرها أو بيعها أو حيازهتا، حسب التعريف الوارد يف املـادة            
  االختياري؛

أي حماولة ترمي إىل ارتكاب أي من هذه األفعال أو التواطؤ أو االشتراك       )د(  
  ؛يف أي منها

  .إنتاج ونشر أي مواد لإلعالن عن هذه األفعال  )ه(  

   اجلنائية لألشخاص االعتبارينياملسؤولية    
توجد حالياً أي أحكام يف تشريع الدولة الطرف تـنص            ال يساور اللجنة القلق ألنه     -٣١

  .على مسؤولية األشخاص االعتباريني
ية األشـخاص   توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج أحكـام تتعلـق مبـسؤول            -٣٢

 ٤االعتباريني يف قانون العقوبات على املستوى االحتادي ومستوى الوالية، طبقاً للفقـرة             
  . من الربوتوكول االختياري٣ من املادة

  التبين    
وليس بشكل خصوصي   إزاء إمكانية القيام بعمليات التبين حملياً       يساور اللجنة القلق      -٣٣

  ).النظام الوطين للتنمية الشاملة لألسرة(تبين سؤولة عن عمليات الاملسلطة عن طريق ال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتنشئ آليات لـضمان أن يكـون الوالـدان                -٣٤

الطبيعيان قد أعربا عن رضامها احلر واملستنري يف أن يتم التبين، وأن تويل االعتبار الواجب               
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مـن  حمليـاً   مليات التبين   كما توصي اللجنة بأن تتم مجيع ع      . ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى   
  . الشاملة لألسرةتنميةخالل النظام الوطين لل

   القضائيةالوالية    
تأسف اللجنة ألن الوالية القضائية للدولة الطرف بشأن اجلرائم املرتكبة يف اخلـارج      -٣٥

  .اليت تغطيها أحكام الربوتوكول االختياري، ختضع ملعيار التجرمي املزدوج
لة الطرف بأن تكفل اختاذ مجيع التدابري القانونيـة والعمليـة           توصي اللجنة الدو    -٣٦

الالزمة لكي تتمكن من إقامة العدل بصورة فعالة فيما يتعلق بـاجلرائم وفقـاً ألحكـام                
  . من الربوتوكول االختياري٤ املادة

   اجملرمنيتسليم    
ني باالستناد  تقبل إال طلبات تسليم اجملرم      ال يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف       -٣٧

  .إىل مبدأ املعاملة باملثل
 من قانون تـسليم     ١٠ من املادة    ١توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الفقرة         -٣٨

اجملرمني على الصعيد الدويل، وضمان املوافقة على طلبات التسليم بغض النظر عن مبدأ             
  .املعاملة باملثل

  )٩ من املادة ٤ و٣الفقرتان  ،٨املادة ( حقوق األطفال الضحايا محاية  - سابعاً  

مصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب      و املتخذة حلماية حقوق     التدابري    
  الربوتوكول االختياري

تأخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف بصدد اختاذ إجـراءات إجيابيـة، لكـن هـذه                  -٣٩
. يت تتطلب مزيداً من اإلجـراءات     اإلجراءات ينبغي أن تتوسع، لتشمل معاجلة الوقائع اجلنائية ال        

. تركز تركيزاً كافياً على األطفـال   والفالشبكة الوطنية لرعاية الضحايا غري ممولة متويالً كافياً،       
ويساور اللجنة القلق ألن التدابري املتخذة لتحديد األطفال الذين وقعوا ضحايا اجلرائم يف إطـار    

الـضحايا  حتديد  ا يساورها القلق ألن إجراءات      كم. تزال غري كافية    ال يالربوتوكول االختيار 
نظام فعـال، مبـا يف ذلـك        ولعدم وجود   من والية إىل أخرى،     تتباين  وتقدمي املساعدة إليهم    

ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم     .  حلماية الضحايا ومساعدهتم   ،مع جهات فاعلة معنية    تنسيقال
  .ري املصحوبني، يف الدولة الطرفوجود نظام حلماية الطفل لصاحل األطفال املهاجرين غ
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز التدابري لضمان تلقي مجيع األطفـال              -٤٠
الضحايا احلماية الكافية واملساعدة املتخصصة يف مجيع اجملاالت يف الدولة الطـرف، وفقـاً              

جيهية بشأن العدالة   املبادئ التو  من الربوتوكول االختياري و    ٨ من املادة    ١ألحكام الفقرة   
قـرار اجمللـس االقتـصادي      ( باألطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها       ملتعلقةيف األمور ا  

وبصفة خاصة، ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات        ). ، املرفق ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي  
شاملة لتحديد مبكر هلوية األطفال ضحايا اجلرائم الـواردة يف الربوتوكـول االختيـاري              

 واملرشدين االجتماعيني وأفراد اخلدمات الطبية      نيمضمن حصول القضاة واملدعني العا    ت وأن
  .ورجال الشرطة على التدريب املالئم على أحكام الربوتوكول االختياري

   احلماية يف إطار نظام العدالة اجلنائيةتدابري    
الالزمة لربامج دعـم    تتخذ التدابري القانونية      مل يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف       -٤١

كما يـساور اللجنـة   . الشهود ومحاية الضحايا حلماية األطفال خالل العملية القضائية اجلنائية        
  .نيالقلق ألن األطفال ضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري يعاملون أحياناً كمجرم

ـ                -٤٢ ة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـضمن، عـن طريـق األحكـام القانوني
واإلجراءات واللوائح محاية مجيع األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها، طوال مجيـع            

  .مراحل اإلجراءات اجلنائية على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري

   النجدةخط    
تأخذ اللجنة علماً بأن مؤسسة كاسا أليانسا هي اليت ُتشغِّل خط جندة الطفل علـى                 -٤٣

مكاملات جمانية إال   ميكن إجراء     ألنه ال  ين يف الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق      املستوى الوط 
  .عن طريق اخلطوط اهلاتفية األرضية

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يكون خط جندة الطفل جماين للـهواتف               -٤٤
ة وحتث الدولة الطرف على ضمان أن يتمكن خط النجدة من تقدمي مساعد           . املتنقلة أيضاً 

فعالة للتصدي لظاهرة بيع األطفال ومنع بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتخدامهم يف          
  : للدولة الطرف أن تقوم مبا يلينبغيوهلذا الغرض ي. املواد اإلباحية

ختصيص املوارد الكافية خلط النجدة لضمان إمكانية الوصول إليه خارج            )أ(  
  العاصمة الوطنية؛

 الكافية لدعم األنشطة الطويلـة األجـل خلـط          ختصيص املوارد املالية    )ب(  
  عايري اجلودة العاملية؛ملالنجدة، مبا يف ذلك من أجل التدريب وبناء القدرات لالمتثال 

  .بوجود خط النجدة وكيفية الوصول إليهالتوعية   )ج(  
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  وإعادة االندماجالتعايف     
تدابري إعادة  ء عدم كفاية    إزاتسلِّم اللجنة جبهود الدولة الطرف، لكن يساورها القلق           -٤٥

.  وتدابري تعويض األطفـال الـضحايا      البدين والنفسي التعايف  االندماج االجتماعي، وتدابري    
ملتمسي اللجوء  أوجه الضعف اليت يتعرض هلا أطفال       ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء       

  .والالجئني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦

د لتعزيز تدابري إعادة االندماج االجتماعي والتعـايف        ضمان رصد املوار    )أ(  
سـيما مـن     وال من الربوتوكول االختياري،٩ من املادة ٣البدين والنفسي وفقاً للفقرة    

  خالل تقدمي املساعدة يف اختصاصات متعددة، إىل األطفال الضحايا؛
ا، تأمني وصول مجيع األطفال الضحايا إىل إجراءات مناسبة لكي يتمكنو           )ب(  

دون متييز، من طلب تعويض عن األضرار اليت حلقت هبم، من األشـخاص املـسؤولني               
 من الربوتوكول االختياري، وإنشاء صندوق لتعويض       ٩ من املادة    ٤قانوناً، وفقاً للفقرة    

   احلصول على التعويض من اجلناة؛ضحاياللفيها ميكن  الضحايا، يف احلاالت اليت ال
ماية أطفال ملتمسي اللجوء والالجئني عند تنفيذ       إدراج تدابري خاصة حل     )ج(  

 بغية ضمان احلماية الكافية والوصول الفعال       ،٢٠١٠لعام  التكميلية  لوائح قانون احلماية    
إىل إجراءات حتديد مركز الالجئ لألطفال األجانب الذين يكونون قد وقعـوا ضـحايا              

مـن  يربره   له ما ن يشعرون خبوف     املواد اإلباحية والذي   يفاالستغالل  االجتار أو البغاء أو     
ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ يف         . املالحقة القضائية يف بلداهنم األصلية    

بشأن معاملة األطفـال غـري املـصحوبني        ) ٢٠٠٥(٦احلسبان تعليق اللجنة العام رقم      
املفوضـية   والتماس املساعدة التقنية من      ألصليةواملفصولني عن والديهم خارج بلداهنم ا     

  .السامية لشؤون الالجئني

  املساعدة والتعاون الدوليان  - ثامناً  
 من الربوتوكول االختياري، تـشجع اللجنـة        ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٤٧

الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدويل من خالل ترتيبات متعددة األطـراف             
اورة، بطرق منها تعزيز اإلجـراءات واآلليـات   سيما مع البلدان اجمل     وال وإقليمية وثنائية 

لتنسيق عملية تنفيذ الترتيبات بغية حتسني إجراءات منع أي من اجلرائم الـيت يـشملها               
الربوتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق بشأهنا وحماكمة املسؤولني عن ارتكاهبـا           

 األطـر اإلقليميـة     وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف املـشاركة يف        . ومعاقبتهم
  .والدولية على مجيع املستويات
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  املتابعة والنشر  - تاسعاً  
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -٤٨

الكامل للتوصيات الراهنة وذلك من خالل أمور منها نشرها على جملس الوزراء والربملان           
  .ها على النحو املناسب واختاذ إجراء بشأهناوالواليات والبلديات للنظر في

وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولـة الطـرف               -٤٩
اليت اعتمدهتا اللجنة متاحة علـى نطـاق        ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة    

ـ    لكن  (اإلنترنت  شبكة  واسع، من خالل وسائل منها       عامـة  إىل  ) ادون أن تقتصر عليه
 والفئات املهنية، بغية إثارة النقاش والوعي بالربوتوكول        اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين   

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعرف          .وبتنفيذه ورصده ،  االختياري
األطفال وآباءهم وأمهاهتم بأحكام الربوتوكول االختياري تعريفاً واسع النطاق من خالل           

  .ل منها املناهج الدراسية والتثقيف حبقوق اإلنسانوسائ

  التقرير املقبل  - عاشراً  
، أن ُتـضمِّن    ١٢ من املـادة     ٢تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة          -٥٠

، ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٠تقدميه يف   املقرر  تقريرها الدوري املقبل مبوجب االتفاقية،      
عمالً ،  وتوكول االختياري واملالحظات اخلتامية الراهنة    مزيداً من املعلومات عن تنفيذ الرب     

  . االتفاقية من٤٤بأحكام املادة 

        


