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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ - سبتمرب/ أيلول١٣

 مـن  ١ النظر 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

  اجلبل األسود :املالحظات اخلتامية  
 الربوتوكول االختياري   املقدم مبوجب  للجبل األسود    نظرت اللجنة يف التقرير األويل      -١

يــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة املتعلــق بب
)CRC/C/OPSC/MNE/1 (   ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢١ املعقـودة يف     ١٥٦٢يف جلستها     
أكتوبر / تشرين األول  ١ املعقودة يف    ١٥٨٣واعتمدت يف جلستها    ،  )CRC/C/SR.1562انظر  (

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠

  مقدمة   
 وبالردود على قائمـة املـسائل       حب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير األويل      تر  -٢
)CRC/C/OPSC/MNE/Q/1/Add.1 .( لحـوار املفتـوح    عن تقـديرها ل   اللجنة  عرب  كما ت

بيد أهنا تعرب عـن  . والصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى املتعدد القطاعات 
 ٢٠٠٦ عـام    ا اللجنـة  اليت اعتمدهت  ملبادئ التوجيهية املنقحة   يتقيد با  تقرير مل أسفها لكون ال  

)CRC/C/OPSC/2(بشأن شكل ومضمون التقارير األولية الواجب تقدميها من الدول .  
وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنة مـع               -٣

مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل     املقدم  طرف   للدولة ال  مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير األويل    
)CRC/C/MNE/CO/1 (    املقـدم   للدولـة الطـرف      واملالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل
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مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات            
  .٢٠١٠ر أكتوب/ تشرين األول١ املعتمدة يف (CRC/C/OPAC/MNE/CO/1)املسلحة 

  مالحظات عامة -أوالً  

  اجلوانب اإلجيابية  
اعتماد ما يلي من التدابري التشريعية وغريها من التدابري املتصلة بتنفيذ   إىل   اللجنة   شريت  -٤

  : الربوتوكول االختياري
  ؛٢٠٠٩أغسطس /قانون اإلجراءات اجلنائية املعدل، املعتمد يف آب )أ( 
 واملـصريني يف    نيي الروما واألشكال  سكان من  أوضاع ال  استراتيجية حتسني  )ب( 

  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٨(اجلبل األسود 
استراتيجية تطوير نظام احلماية االجتماعية ومحاية الطفل يف اجلبل األسـود          )ج( 

)٢٠١٢-٢٠٠٨(.  
  :وتشري اللجنة بتقدير أيضا إىل تصديق الدولة الطرف على ما يلي  -٥

 ك األطفال يف الرتاعات املـسلحة،      الربوتوكول االختياري املتعلق بإشرا     )أ(  
  ؛٢٠٠٧مايو /أيار ٢يف 

  .٢٠١٠مارس /، يف آذار)٢٠٠١(اتفاقية جملس أوروبا بشأن جرائم اإلنترنت  )ب( 

  البيانات -ثانياً  

 جمع إىل حد مـا،    أن البيانات املتعلقة باالجتار بالبشر تُ      مالحظة اللجنة    بالرغم من   -٦
 املتاحة ال هتم إال قضايا االجتار بالبشر ولعدم وجـود            تعرب عن أسفها لكون البيانات     فهي

نظام متكامل ومركزي جلمع البيانات عن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف             
  . املواد اإلباحية وعن األطفال عموما

 للجمع املنـهجي للبيانـات،    موحداًتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاماً    -٧
 حتليل أثر القوانني والسياسات والربامج ورصدها وتقييمها بصورة فعالـة           وذلك من أجل  

 بيانات   النظام وسيتضمن هذا . فيما يتعلق جبميع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري      
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة            جرائم  عن مرتكيب   
 البيانات حسب مجلة أمور منها طبيعـة اجلـرم          فصيلي ت وينبغ. على حد سواء   وضحاياهم
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ريفية، مع إيالء اهتمام خـاص لألطفـال        /والعمر واجلنس واألصل اإلثين واملنطقة حضرية     
  . ضحية للجرائم املشمولة بالربوتوكول االختياريوقوع مكانية الإل املعرضني بشكل خاص

  تدابري التنفيذ العامة - ثالثاً 

  التشريعات  
جوانب الربوتوكـول االختيـاري يف      خمتلف   اجلهود املبذولة لدمج     إىل اللجنة   تشري  -٨

 ركزت بصورة حصرية    ن هذه اجلهود   تعرب عن قلقها أل    ابيد أهن . تشريعات الدولة الطرف  
وعـالوة علـى    . بيع األطفال تتعلق ب  جوانب أخرى    على حساب  بشر على االجتار بال   تقريباً

  .لطفل لاًفيعرتقدم ت ال ة القائمات التشريعذلك، أعربت اللجنة عن قلقها لكون
تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاهتا جيب أن تفي بالتزامها فيما يتعلق ببيع               -٩

، وذلك من أجل التنفيذ املالئم      االجتار باألشخاص فهوم  ملاثل  غري مم األطفال، وهو مفهوم    
وعالوة على ذلـك،    .  االختياري لألحكام املتعلقة ببيع األطفال الواردة يف الربوتوكول      

 ١ مفهوم الطفل بالصيغة املنصوص عليها يف املـادة          تحديدتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    
  .من االتفاقية

  خطة العمل الوطنية  
 املتعلقـة بتنفيـذ   ترحب اللجنة باعتماد عدد من السياسات واالستراتيجيات واخلطط     -١٠

) ٢٠١٠-٢٠٠٤(الوطنيـة لألطفـال     العمـل    ، ومنها اعتماد خطة   الربوتوكول االختياري 
لكن اللجنة تعرب عن أسفها     . )٢٠١١-٢٠١٠(افحة االجتار بالبشر    واالستراتيجية الوطنية ملك  

  . مجيع اجملاالت اليت يتناوهلا الربوتوكول االختياريبصورة شاملة لكون هذه اخلطط ال تغطي 
شاور والتعاون مـع مجيـع      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي، بالت        و  -١١

  :أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم األطفال واجملتمع املدين
الربوتوكول االختياري، مبا فيهـا محايـة       شمولة ب إدماج مجيع القضايا امل    )أ( 

األطفال من املواد اإلباحية املوزعة عرب اإلنترنت، يف خطة عملها الوطنية اجلديـدة ويف               
   كافحة االجتار بالبشر؛استراتيجيتها الوطنية مل

    توفري موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ املبادرتني املشار إليهما أعاله؛ )ب( 
كفالة التنفيذ الفّعال جلميع أحكام الربوتوكول االختياري مع مراعـاة           )ج( 

 اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي اليت اعتمدهتا املؤمترات العامليـة األول والثـاين            
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والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال املعقودة على التوايل يف استكهومل ويوكوهاما    
  .٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦األعوام وريو دي جانريو يف 

   التنسيق والتقييم  
أعربت اللجنة، يف معرض إشارهتا إىل والية جملس حقوق الطفل املتمثلة يف رصـد                -١٢

االختياري، عن قلقها من أن هذه اهليئة غري فاعلة بقـدر            الطرف للربوتوكول    ةامتثال الدول 
  .كاف يف ختطيط السياسات وحتديد األولويات لتنفيذ الربوتوكول االختياري

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دور جملس حقوق الطفل بوصفه آليـة               -١٣
لية، مـن أجـل     مؤسسية للتنسيق الفعال فيما بني الوزارات وبني السلطات الوطنية واحمل         

وينبغـي  . الربوتوكول االختياري قضايا املشمولة ب  استنباط ُنهج منهجية ومتسقة ملعاجلة ال     
جمللس حقوق الطفل ضمان الرصد والتقييم الدوريني للتدابري املتخذة واستخدام النتـائج            

. الربوتوكول االختيـاري  شمولة ب  يف اجملاالت امل   اتاصلة تطوير االستراتيجية والسياس   ملو
توصي اللجنة أيضا بأن توفر الدولة الطرف هلذه اهليئة املوارد البشرية واملالية والتقنيـة              و

  .املالئمة لقيامها بدورها بشكل فعال

  النشر والتوعية  
،  ألنشطة النشر والتوعيـة    من أمهية ولة الطرف   بالرغم من تقدير اللجنة ملا توليه الد        -١٤

جتار بالبشر ولعدم الترويج للربوتوكول االختيـاري       فإهنا قلقة القتصار هذه األنشطة على اال      
ويف هذه الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لكون األطفال، مبن فـيهم            . ونشره بصورة كافية  

لديهم معرفة كافية  ، ليستباءأطفال األقليات وأطفال الشوارع واألطفال الالجئون وكذا اآل
االختيـاري وباسـتراتيجيات محايـة     مبخاطر انتهاك حقوق الطفل املكرسة يف الربوتوكول

  .األطفال من هذه االنتهاكات
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٥

  أوسـاط  يفالتعريف بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع         )أ( 
 وتنفيذ محالت توعية    تنظيماألطفال وأسرهم، بوسائل منها     يف أوساط   اجلمهور، وخاصة   
سية جلميع مستويات   ااج أحكام الربوتوكول االختياري يف املناهج الدر      طويلة املدى وإدم  

  لألطفال؛ خصيصاًالنظام التعليمي باستخدام مواد مالئمة معدة 
 ٢أن تقوم، بالتعاون مع اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم ومتاشياً مع الفقرة             )ب( 

اجلمهور عامـة، مبـن يف      من الربوتوكول االختياري، بتكثيف وتعزيز توعية        ٩من املادة   
ذلك األطفال، عن طريق اإلعالم بكل الوسائل املالئمة باآلثار الضارة جلميـع اجلـرائم              
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 وأن تشجع مشاركة اجملتمـع احمللـي، وخباصـة          ،املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
  .األطفال واألطفال الضحايا من اجلنسني، يف مثل برامج التوعية واإلعالم والتثقيف هذه

  التدريب  
اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف     تعرب اللجنة عن تقديرها ألنشطة التدريب العديدة          -١٦

لكـن  . بالبشر القضايا املتصلة باالجتار      يف جمال  واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية    
مجيع اجملاالت الـيت    شمل  اللجنة تعرب عن أسفها لكون هذه األنشطة ليست منهجية وال ت          

  . تناوهلا الربوتوكول االختياريي
تعاون مع املنظمات املعنيـة، بتعزيـز       التوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، ب        -١٧

لوضع املواد والدورات التدريبية يف     رصودة  موارد كافية وم  خصيص  أنشطة التدريب وبت  
ملني مـع   العـا املعنـيني   مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري جلميع املهنيني        

وموظفـو  وظفون الطبيون   املاألطفال، ومنهم القضاة واملدعون العامون وأفراد الشرطة و       
  .ة املعنيةاملهنياجملموعات والعاملون يف وسائط اإلعالم وغريهم من الرعاية االجتماعية 

  ختصيص املوارد  
، فإهنا تشعر   بالرغم من إشارة اللجنة إىل ختصيص بعض املوارد ملكافحة االجتار بالبشر            -١٨

  .بالقلق إزاء عدم ختصيص موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ الربوتوكول االختياري حتديداً
تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة ختصيص موارد كافيـة لتنفيـذ مجيـع                -١٩

اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري، بتوفريها، على وجه اخلـصوص، للمـوارد           
ية واملالية الالزمة لوضع وتنفيذ برامج هتدف إىل منـع وقـوع اجلـرائم              البشرية والتقن 

الربوتوكول االختياري واحلماية منها وإعادة التأهيل البدين والنفسي لضحاياها         ب ةلوشمامل
  .وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها

  التعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين  
ة بتعاون الدولة الطرف مع املنظمات غري احلكومية من أجـل تنفيـذ             ترحب اللجن   -٢٠

من هلذه املنظمات    ما خيصص    قلةلكنها تعرب عن أسفها ل    . اخلدمات املتصلة باالجتار بالبشر   
  .  بواجباهتا بفعاليةاليت حتتاجها للقيامالية املوارد امل

ومية مبا يكفـي مـن      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزوِّد املنظمات غري احلك          -٢١
بات املوارد املالية وغريها من املوارد عند إشراك هذه املنظمات يف أداء املسؤوليات والواج

  كومة فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل؛نوطة باحلامل
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  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية - رابعاً 

  م املشار إليها يف الربوتوكول االختياريالتدابري املتخذة ملنع اجلرائ  
املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف خالل احلوار واليت تفيد بوجـود  إىل اللجنة  شري  ت  -٢٢

تعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة       النع االجتار بالبشر، وهي برامج أجنزت ب      ملربامج  البعض  
 حتديد األسـباب اجلذريـة للمـشاكل        ترمي إىل   اليت تدابريإىل ال ومبشاركة وسائط اإلعالم، و   

ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تدابري وقائية موجهة ضد بيع األطفال حتديدا،             . ونطاقها
  . مبا يف ذلك ألغراض العمل القسري والتبين وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٣
االسـتغالل االقتـصادي    و حبوث بشأن طبيعة ونطاق بيع األطفـال،         إجراء )أ( 

 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، من أجل حتديد فئـات           ، وبغاء األطفال  ،واجلنسي لألطفال 
  لخطر ومعاجلة األسباب اجلذرية هلذه املشاكل وعوامل اخلطر الرئيسية؛لاألطفال املعرضني 

 مع املنظمات   بالتعاونوث املذكورة أعاله    على أساس البحو  أن تعتمد،    )ب( 
 حمدد اهلدف للتصدي لبيع األطفال وبغاء األطفـال    اًغري احلكومية ووسائط اإلعالم، هنج    

اجلمع بني تدابري وقاية األطفـال      عن طريق   واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك       
 ألبعـاد لصغار الفتيـات و املتضررين وتعافيهم وإعادة إدماجهم، مع إيالء اهتمام خاص ل  

   اجلنس؛القائمة على نوع 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وزيادة تعزيز تدابري منع السياحة بـدافع              -٢٤

ممارسة اجلنس مع األطفال، مبا يف ذلك عن طريق إجراء دراسات ومجع معلومات عـن               
 الـوعي يف أوسـاط   احلاالت املعروفة من أجل حتديد نطاقها وأسباهبا اجلذرية، وكذا بث       

 الـسلطات   عن طريـق  كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل،       . األطفال وعامة اجلمهور  
 مع صناعة السياحة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين وأن تعـزز             ااملعنية، تعاوهن 

 وعالوة على ذلك، تشجع اللجنـة       .لسياحة املسؤولة ا شجيعالتعاون الدويل من أجل ت    
الدولة الطرف على مواصلة نشر مدونة قواعد السلوك حلماية األطفال من االسـتغالل             

 منظمة السياحة العاملية إىل جانـب مجيـع         ها يف ذلك  دعمتاجلنسي يف السفر والسياحة،     
  . الشركاء املعنيني

ـ     زايد  ويساور اللجنة القلق من ت      -٢٥ طفـال علـى    ستغل األ توافر املواد اإلباحية اليت ت
ت واهلواتف احملمولة وغريها من التكنولوجيات املتطورة اليت تؤدي، من بني ما تؤدي             اإلنترن

ويساورها القلق أيـضا    . إليه، إىل زيادة عدد األطفال ضحايا االستغالل واالعتداء اجلنسيني        
الربوتوكول االختيـاري الـيت     ة ب لوشممن العقاب على اجلرائم امل    إىل حد ما    اإلفالت  إزاء  

    . نترنت، وخباصة استغالل األطفال يف املواد اإلباحيةترتكب عرب اإل
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٦
اختاذ تدابري ملنع جرائم اإلنترنت، وخباصة استغالل األطفـال يف املـواد       )أ( 

    عن طريق تنفيذ سياسات وبرامج مالئمة؛مكافحتها،اإلباحية على اإلنترنت، و
تعاون مع وسائط اإلعالم واجملتمع املدين ومبـشاركة        التعزيز جهودها، ب   )ب( 

  األطفال، إلطالع األطفال وآبائهم على االستخدام اآلمن لإلنترنت؛
اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتقوية تعاوهنا الثنائي واإلقليمي والدويل مـن            )ج( 

اجملـرمني   ن حواسـيب  غية تقفي عناوي  بواسيب  قع احل اموعقب مبحدِّد   تالأجل تعزيز نظام    
دق ، وذلك هبدف اسـتخدام أ     هم اإللكترونية  ومواقع احلواسيب املضيفة هلم  والقوادين و 

، وحتديد مقدم خدمة اإلنترنت، من أجل مكافحة        واسيبقواعد بيانات حتديد عناوين احل    
  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

ظيم األمـاكن   ضمان ورصد التنفيذ الكامل للوائح اليت حتكم مراقبة وتن         )د( 
  ؛لجمهوراليت تقدم خدمات اإلنترنت ل

اعتماد وتنفيذ تشريعات حمددة إللزام مقدمي خدمات اإلنترنت باحليلولة          )ه( 
  . دون نشر املواد اإلباحية اليت تستغل األطفال والوصول إليها عرب اإلنترنت) قدر اإلمكان(

  الربامج اليت تستهدف جمموعات حمددة  
ب اللجنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف عـن الـربامج       يبالرغم من ترح    -٢٧

 نياملوجودة اليت تستهدف جمموعات بعينها من األطفال، مثل أطفـال الرومـا واألشـكالي             
تعرب عـن أسـفها لكـون    فإهنا االجتماعي، دماج  لتعزيز اإل،واملصريني وأطفال الشوارع 

  . لربوتوكول االختيارياألطفال ال يزالون عرضة للجرائم املشمولة با
توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بأنشطة منهجية للوقاية، منها تسجيل املواليد             -٢٨

واستهداف األطفال املعرضني للخطر على حنو خاص، مع إيالء اهتمام خاص للفتيـات،             
  . وذلك من أجل احليلولة دون وقوعهم ضحايا للجرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري

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

  وجودةالقوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية امل  
   هم األشـخاص الـذين      اجلنائي   القانوناألطفال يف نظر    يساور اللجنة القلق لكون       -٢٩

     أعمـارهم تـراوح   ين هم من ت   صرقاأن ال يعترب  ، يف حني    ال تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة    
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ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الدولة الطرف ال جترِّم صـراحة بيـع    .  سنة ١٨و ١٤بني  
 ٢ يف املـادتني     على حنو ما ورد   األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

كون القانون اجلنائي   وعالوة على ذلك، تعرب عن أسفها ل      .  من الربوتوكول االختياري   ٣و
ال ينص على إمكانية مقاضاة األشخاص االعتباريني املتورطني يف بيع األطفال وبغاء األطفال             

  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
مـع  توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانوهنا اجلنائي ومواءمته مواءمة تامـة              -٣٠

تياري وكفالة محاية مجيع األطفال الذين تقـل         من الربوتوكول االخ   ٣ و ٢أحكام املادتني   
وينبغي للدولة الطرف   .  سنة محاية تامة مبوجب الربوتوكول االختياري      ١٨أعمارهم عن   

  :أن جترم، على وجه اخلصوص، ما يلي
عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت         بيع األطفال عن طريق      )أ( 
عمل قسري، أو   تسخريه يف   ، أو   رض البيع لغاالستغالل اجلنسي، أو نقل أعضائه      لغرض  

 يـشكل خرقـاً     حنوباحلفز غري الالئق على إقرار تبين طفل وذلك على          كوسيط،  قيام،  ال
  ؛للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبين

   عرض أو تأمني أو تدبري أو تقدمي طفل لغرض استغالله يف البغاء؛ )ب( 
ترياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة         إنتاج أو توزيع أو نشر أو اس       )ج( 

  مواد إباحية متعلقة بالطفل؛
التواطؤ أو املشاركة   وحماولة ترمي إىل ارتكاب أي من هذه األفعال         أي   )د( 

   يف أي منها؛
  .إنتاج ونشر املواد اليت تروج ألي من هذه األفعال )ه( 

 علـى مقاضـاة     رفطدولة ال القانون اجلنائي لل  نص  يتوصي اللجنة كذلك بأن       -٣١
كما تشجع  . األشخاص االعتباريني الذين يرتكبون جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري       

اللجنة الدولة الطرف على بذل كل اجلهود لضمان تنفيذ التشريع الذي يوفر لألطفـال              
  .  وفعاالًاحلماية من البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية تنفيذاً تاماً

للجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة ملكافحة التبين غـري            توصي ا   -٣٢
القانوين، مبا يف ذلك اختاذ مجيع التدابري اجلنائية الالزمة لضمان التجرمي التـام للجـرائم               

كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف       . املشمولة بالربوتوكول االختياري واملقاضاة عليها    
بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمـال       ) ١٩٩٣(فاقية الهاي   بالنظر يف التصديق على ات    

  .التبين على الصعيد الدويل وتنفيذها



CRC/C/OPSC/MNE/CO/1 

9 GE.10-46097 

   الوالية القضائية وتسليم اجملرمني  
لى موافقة مـن    بناء ع تالحظ اللجنة أنه جيوز ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم            -٣٣

ون القوانني اجلنائية ال جتيـز الواليـة        لكن اللجنة تعرب عن أسفها لك     . املدعي العام األعلى  
 من الربوتوكول   ٤املادة    من ٢خارج اإلقليم يف كافة القضايا املشار إليها يف الفقرة           القضائية

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من كون الوالية القضائية خارج اإلقليم            . االختياري
  . ختضع ملعيار التجرمي املزدوج

 سـيخ  تشريعاهتا احمللية بتر   كفل مساح لدولة الطرف باختاذ تدابري ت    توصي اللجنة ا    -٣٤
رائم املشمولة بالربوتوكول االختيـاري     اجلوممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم على       

 الوالية القضائية خارج اإلقليم على اجلرائم املشمولة بالربوتوكول         يخوتوصي أيضا بترس  
  .  املزدوجاالختياري دون األخذ مبعيار التجرمي

  محاية حقوق األطفال الضحايا - سادساً 

التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب            
  الربوتوكول االختياري

وجود بعض اخلدمات لألطفال ضحايا االجتار بالبـشر،        إىل  اللجنة  شارة  بالرغم من إ    -٣٥
اجلرائم  حماية االجتماعية الشاملة يغطي األطفال ضحايايساورها القلق من عدم وجود نظام لل

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من     . املشمولة بالربوتوكول االختياري يف الدولة الطرف     
أن األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري قـد ال ينظـر إلـيهم                

 من الربوتوكـول    ٨ النحو املنصوص عليه يف املادة        يف املمارسة كضحايا على    ويعاملون دائماً 
  . االختياري، ومن عدم كفاية التدابري املتخذة ملنع هتميش األطفال الضحايا ووصمهم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٦
تعزيز اجلهود الرامية إىل إقامة نظام للحماية االجتماعية الشاملة، مـن            )أ( 

األفرقة التنفيذية املتعددة التخصصات، لفائدة مجيـع األطفـال      خالل دراسة التعاون مع     
  ضحايا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري؛

 من الربوتوكـول االختيـاري،      ٨ من املادة    ١القيام، يف ضوء الفقرة      )ب( 
الضحايا والشهود يف مجيع مراحل الدعاوى أمام العدالة اجلنائيـة،          األطفال  بضمان محاية   

وينبغـي  . لسات استماع يف مجيع أحناء الـبالد      اإلعداد جل كفالة  بجه اخلصوص،   وعلى و 
للدولة الطرف أن تسترشد يف هذا اخلصوص مببادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة بـشأن        
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قرار اجمللس االقتصادي (العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها 
  ؛)رفق، امل٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي رقم 

ضمان عدم معاملة األطفال ضـحايا أي مـن اجلـرائم املنـصوص يف         )ج(  
الربوتوكول االختياري كمجرمني مبوجب القانونني املدين واجلنائي، واختاذ مجيع التـدابري           

  املمكنة لتجنب وصم األطفال الضحايا وهتميشهم؛

   تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم  

تعاون مع منظمات اجملتمع    الاليت تبذهلا الدولة الطرف ب    بعض اجلهود   إىل  اللجنة  شري  ت  -٣٧
املنظمات الدولية لتقدمي الدعم لبعض األطفـال      مع  املدين، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، و      

تعايف خدمات إىل لدولة الطرف افتقار ا بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من       . ضحايا االجتار بالبشر  
ألطفال ضحايا البيع والبغاء واالستغالل     لاخلاصة  دة النفسية   ملساعا  تقدمي ، مبا يف ذلك   شاملة

 تقـدمي تعويـضات   ، وعدم   هموإعادة إدماج هلم  التمريض النفساين   توفري  يف املواد اإلباحية و   
كما تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود مالجئ تديرها الدولة          . لألطفال ضحايا هذه اجلرائم   

ع دبشر يف مؤسسات احلماية االجتماعية حيـث يـو         األطفال ضحايا االجتار بال    إيداعومن  
لبالغني من ضـحايا االجتـار      خمصصة ل  أو يف مالجئ     ،األطفال احملرومون من الرعاية األبوية    

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات، فيما قدمته الدولة             . بالبشر
سياسات والربامج املتعلقة بتعافيهم    الطرف، عن الفرص املتاحة لألطفال للمشاركة يف وضع ال        

  . واندماجهم االجتماعي
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مزيد من التدابري على النحو التايل  -٣٨

 جلميع األطفال الضحايا، من فتيان وفتيات، مالئمةضمان توفري خدمات   )أ( 
 ٣م االجتماعي، وفقاً للفقرة مبا يف ذلك لتحقيق تعافيهم التام بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجه

 من الربوتوكول االختياري، وختصيص املوارد املالية الكافية واملوارد البشرية          ٩من املادة   
  املدربة هلذه الغاية؛

أن تكفل جلميع األطفال ضحايا اجلـرائم املوصـوفة يف الربوتوكـول             )ب( 
حلصول، دون متييز، علـى     االختياري إمكانية الوصول إىل اإلجراءات املناسبة سعيا إىل ا        

 مـن   ٤ للفقرة   ي حلق هبم من األشخاص املسؤولني قانوناً عن ذلك، وفقاً         ذالضرر ال جرب  
  ؛ من الربوتوكول االختياري٩املادة 

مـن   ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري          كنيمت )ج( 
  وضمان فصل األطفال عن البالغني؛الوصول إىل املالجئ 

       مان مشاركة األطفـال يف وضـع سياسـات وبـرامج تعـافيهم             ض )د( 
  وإعادة إدماجهم؛
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كفالة التدريب املالئم، وخاصة التدريب القانوين والنفسي، لألشخاص         )ه( 
 ٤ للفقرة   الذين يعملون مع ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري، وفقاً         

  .  منه٨من املادة 

  ة والتعاون الدولياناملساعد - سابعاً 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أنشطتها التعاونية الثنائية اإلقليمية والدولية             -٣٩

يف جماالت القضاء والشرطة وخدمة الضحايا مع الدول واملنظمات الدولية األخرى قـصد             
ويف هـذا   . منع ومكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          

املتعلق مبعاملة  ) ٢٠٠٥(٦الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           
  . األطفال غري املصحوبني واملنفصلني خارج بلداهنم األصلية

  املتابعة والنشر - ثامناً 

  املتابعة  
يذ هـذه   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنف            -٤٠

 بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا والربملـان           ،التوصيات تنفيذاً كامالً  
 وتتخذ املزيد مـن     على النحو املالئم  والوزارات املعنية والسلطات احمللية لكي تنظر فيها        

  . اإلجراءات بشأهنا

  نشر املالحظات اخلتامية  
دود الكتابية اليت قدمتها الدولة الطرف وهـذه        توصي اللجنة بإتاحة التقرير والر      -٤١

، )دون االقتـصار عليهـا    (املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يشمل شبكة اإلنترنت         
وذلك يف أوساط عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الـشبيبة والفئـات             

اري والتوعيـة بـه     املهنية واألطفال أنفسهم، بغية إثارة النقاش حول الربوتوكول االختي        
  .وتنفيذه ورصده
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  التقرير القادم -تاسعاً  
 الدولة الطرف أن تدرج املزيـد    من، تطلب اللجنة    ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٤٢

من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وهذه املالحظات اخلتاميـة يف تقريرهـا             
     إطار االتفاقية، والذي حيل موعـد تقدميـه        ها الدوريني الثاين والثالث يف      اجلامع لتقريريْ 

  . من االتفاقية٤٤ باملادة  عمالً،٢٠١٥أكتوبر / تشرين األول١يف 

        
 


