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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

  البوسنة واهلرسك: املالحظات اخلتامية    
 يف  )CRC/C/OPSC/BIH/1( نظرت اللجنة يف التقريـر األويل للبوسـنة واهلرسـك           -١

، واعتمـدت يف    ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ١٦ يف   املعقودة )CRC/C/SR.1554 (1554جلستها  
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ املعقودة يف 1583جلستها 

  مقدمة    
لتقرير األّويل وبالردود اخلطية علـى قائمـة        الدولة الطرف ل  ترّحب اللجنة بتقدمي      -٢

وتعرب اللجنة عـن تقـديرها   . )CRC/C/OPSC/BIH/Q/Add.1(املسائل اليت وضعتها اللجنة  
  . الذي ميثل قطاعات متعددةدفوالالبالغ للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع 

وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالقتران مع              -٣
ولة الطرف األويل املقدم مبوجـب اتفاقيـة        املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تقرير الد       

 وبشأن تقرير الدولة الطرف األويل املقدم مبوجب الربوتوكول         )CRC/C/15/Add.260(حقوق الطفل   
  .)CRC/C/OPAC/BIH/CO/1( االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
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  مالحظات عامة  - أوالً  

  اجلوانب اإلجيابية  - ألف  
للجنة مبختلف التدابري املتخذة يف جماالت ذات صلة بتنفيـذ الربوتوكـول            ترحب ا   -٤

  :االختياري، وال سيما ما يلي
   من االتفاقية؛٩ من املادة ١سحب الدولة الطرف لتحفظها على الفقرة   )أ(  
االجتار بالبشر واهلجـرة غـري      ملكافحة  اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة        )ب(  
  ؛٢٠١٢-٢٠٠٨واهلرسك للفترة  يف البوسنة املشروعة
اعتماد خطة العمل املعدة لتحسني نظام محاية األطفال من االسـتغالل يف              )ج(  

املواد اإلباحية وغريه من أشكال االستغالل واإليذاء اجلنسيني، باستخدام شـبكة اإلنترنـت      
  ؛٢٠١٢-٢٠١٠وتكنولوجيات االتصاالت يف البوسنة واهلرسك للفترة 

ة العنف ضد األطفـال     ـة ملكافح ـة الوطني ـتراتيجياد االس ـاعتم  )د(  
  .٢٠١٠- ٢٠٠٧للفترة 

وإضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف أو تصديقها على الصكوك              -٥
  :الدولية أو اإلقليمية التالية

 ١٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا االختيـاري يف             )أ(  
  ؛٢٠١٠مارس /آذار

االتفاقية املتعلقة      ، و                                               األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف             تفاقية  اال  )ب(  
 وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار         جبرائم الفضاء احلاسويب  

 ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١١ و ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩ و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٥بالبشر يف   
  .على التوايل

  البيانات  - ثانياً  
تالحظ اللجنة أن وزارة حقوق اإلنسان والالجئني تعكـف إىل جانـب املنـسق                -٦

احلكومي ملنع االجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة على مجع بعض البيانات عـن األطفـال               
ضحايا االجتار بالبشر، وأن الوزارة ختطط إلنشاء قاعدة بيانات لرصـد تنفيـذ االتفاقيـة               

بيد أن اللجنة ال تزال تشعر بـالقلق لعـدم مجـع            .  االختياريني امللحقني هبا   والربوتوكولني
البيانات بصورة منهجية فيما يتعلق جبميع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري يف كياين            
الدولة الطرف إضافة إىل مقاطعة برتشكو، وحملدودية قدرات الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك               
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 على مجع بيانات تتعلق باألطفال بوجه عام        ،حصاءات يف البوسنة واهلرسك   الوكالة املعنية باإل  
  .وبتبين األطفال بوجه خاص

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تطوير آلياهتا جلمع البيانات بصورة منهجية             -٧
 ووضع هذه اآلليات يف إطار نظام       يف مجيع اجملاالت املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري      

، مبا يف ذلك إنشاء قاعدة للبيانات داخل وزارة حقوق اإلنسان والالجئني لرصد             يمركز
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف      . تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا     

 مع تصنيفها، يف مجلة أمور، حبسب العمر واجلنس       نظام منسق جلمع بيانات شاملة،      إنشاء  ب
لفية االجتماعية واالقتصادية على أن تغطي مجيع األشخاص الـذين          واملوقع اجلغرايف واخل  

وإضـافة إىل ذلـك، تكـرر اللجنـة توصـيتها           .  عامـاً  ١٨تقل أعمـارهم عـن      
)CRC/C/15/Add.206 تعداد للسكانإجراء للدولة الطرف ب) ١٩، الفقرة.  

  تدابري التنفيذ العامة  - ثالثاً  

  التشريع    
لة إلدماج خمتلف جوانب الربوتوكول االختيـاري يف        ترحب اللجنة باجلهود املبذو     -٨

تشريع الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها ألن تلك اجلهود قد ركزت بـصورة شـبه                
ـ  الربوتوكول االختياري، وال  يشملها  حصرية على االجتار باألطفال وأمهلت جرائم حمددة          اـسيم

  .حيةبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلبا
 فيما يتعلق ببيـع  هافي بالتزامي جيب أن  هاتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريع       -٩

ألحكام الواردة يف   ا لتنفيذ، وذلك    مع االجتار باألشخاص   ماثليتوهو مفهوم ال     األطفال،
  . على النحو املالئمالربوتوكول االختياري

  خطة العمل الوطنية    
لسياسات واالستراتيجيات واخلطط، مبا يف ذلـك       تالحظ اللجنة اعتماد عدد من ا       -١٠

، ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة   االستغالل يف املواد اإلباحية   اعتماد خطة العمل حلماية األطفال من       
لكنها تأسف ألن الدولة الطرف مل تشر إىل تكاليف األنشطة املتوخاة، وألن التمويل اإلضايف      

ة لقها أيضاً لعدم وجود خطة أو سياس      وتعرب اللجنة عن ق   . يتوقف على دعم اجلهات املاحنة    
  . تتناول حتديداً مجيع املسائل املشمولة بالربوتوكول االختياريشاملة
ترمي إىل التصدي، بصفة    توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية           -١١

الربوتوكول االختياري وإتاحة املوارد البـشرية واملاليـة        ب املسائل املشمولة  خاصة جلميع 
تنفيذ ل اً خاص اً اهتمام أن توجه ، عند القيام بذلك،     ينبغي للدولة الطرف  و. فية لتنفيذها الكا

مجيع أحكام الربوتوكول االختياري، مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي           
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التجـاري  املعتمدة يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي           
 ٢٠٠١ و ١٩٩٦املعقودة يف ستكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو يف األعوام           اللألطف

  .، على التوايل٢٠٠٨و

  التنسيق والتقييم    
تالحظ اللجنة إنشاء منصب املنسق احلكومي ملنع االجتار بالبـشر واهلجـرة غـري                -١٢

لكيانني، الدولة وا كل من   املشروعة، وفرقة العمل من أجل تنسيق هذه األنشطة على مستوى           
لكنها تعرب عن قلقها إزاء ضعف التنسيق بني اهلياكل الـيت تتـوىل مـسؤوليات تنفيـذ                 

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها     . الدولة والكيانني كل من   الربوتوكول االختياري على مستوى     
ألن اجمللس املعين بأطفال البوسنة واهلرسك املنشأ يف إطار وزارة حقوق اإلنسان والالجـئني              

. ٢٠٠٧ للتنسيق واملشورة بشأن حقوق األطفال مل يعد موجوداً حبكم الواقع منذ عام              كهيئة
وترحب اللجنة خبطة الوزارة الرامية إىل إنشاء إدارة حلقوق اإلنسان للطفل، لكنـها تـشعر               

 تنفيذ حقوق   إعمالبالقلق ألنه ال توجد يف الوقت احلايل هيئة حكومية حمددة مكلفة بتنسيق             
  .وتقييمها بوجه عامالطفل ورصدها 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة إلعادة تنشيط اجمللـس املعـين               -١٣
بأطفال البوسنة واهلرسك وإنشاء إدارة حلقوق اإلنسان للطفل تابعـة لـوزارة حقـوق              

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر يف وضع اجمللـس املعـين           . اإلنسان والالجئني 
 أو اإلدارة اجلديدة حلقوق اإلنسان لألطفال أو هيئة مناسبة أخرى مسؤولة عن             باألطفال

تنسيق وتقييم تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، وتوفري ما يلزم هلذه            
اهليئة من املوارد البشرية والتقنية واملالية والصالحيات يف إطار احلكومة لكـي تـضطلع              

  .و فعالبواليتها على حن

  وعيةالنشر والت    
سيما األنشطة اليت تقوم     تالحظ اللجنة أنشطة التوعية املضطلع هبا يف املدارس، وال          -١٤

هبا املنظمات غري احلكومية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء تدين مستوى الوعي بني األطفـال               
وتعرب . ول االختياري وأسرهم بالتدابري الوقائية واآلثار الضارة للجرائم املشمولة بالربوتوك       

اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف اليت تفيد أن وسـائط                
االجتار باألشخاص وتسهم يف تنميط جمموعات معينـة يف         مغلوطة عن    ةصورتنقل  اإلعالم  

  .غريها للمشاركة يف بيع األطفالُميوالً من الدولة الطرف تعترب أكثر 
سيما  ي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، بالتعاون الوثيق مع اجملتمع احمللي، وال          توص  -١٥

تثقيفية ومحالت طويلـة األجـل   إعالمية واألطفال والضحايا من األطفال، بوضع برامج     
للتوعية بالتدابري الوقائية واآلثار الضارة لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف 

 إضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولـة الطـرف بنـشر الربوتوكـول              .املواد اإلباحية 
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سـيما أفـراد الـشرطة والقـضاة       االختياري بني مجيع الفئات املهنية ذات الصلة، وال       
  .واملدعون العامون وممثلو وسائط اإلعالم واألخصائيون االجتماعيون

  التدريب    
أفـراد قـوات    صص لتوعية   تدريب متخ ا توفره الدولة الطرف من      ترحب اللجنة مب    -١٦

بـإدراج   وم،البعثات الدولية حلفظ الـسال   لتحاقها ب االجتار باألشخاص قبل ا   قضايا  بالبوسنة  
 ، مركز تدريب القضاة واملـدعني العـامني       التدريب الذي يقدمه  الربوتوكول االختياري يف    

ات املهنية الـيت  بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن الفئ. بشر االجتار بالملنعواملنسق احلكومي   
 أفراد الشرطة واألخصائيون االجتماعيون والقـضاة       ومن بينها  ،جلهمألتعمل مع األطفال و   

 تدريباً كافياً وحمـدد     تتلقىال  لتحقيق واحلماية   واملدعون العامون وأفراد الوكالة احلكومية ل     
  . وبصفة خاصة فيما يتعلق بأحكام الربتوكول االختياري،اهلدف
 لوضع برامج ومـواد     خمصصةكافية و رصد موارد    الدولة الطرف ب   توصي اللجنة   -١٧

تدريبية تتعلق جبميع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري، وضـمان إتاحـة هـذا             
التدريب جلميع الفئات املهنية ذات الصلة، وال سيما موظفو اهلجـرة وموظفـو إنفـاذ               

والقضاة واملدعون العامون    واحلماية   للتحقيقالقانون، ومن بينهم أفراد الوكالة احلكومية       
واألخصائيون االجتماعيون إضافة إىل أفراد القوة التابعة لالحتاد األورويب املوجودة حالياً           

  . يف البوسنة واهلرسك

  ختصيص املوارد    
ضمان متويل األنـشطة ذات  اليت تواجهها الدولة الطرف ل    تالحظ اللجنة الصعوبات      -١٨

  :يلي، وتعرب عن أسفها إزاء ما ول االختياريالصلة بتنفيذ الربوتوك
فو ينتربول يف سـاراي   ألاومكتب  للتحقيق واحلماية   افتقار الوكالة احلكومية      )أ(  

ملنع اجلرائم املرتكبة باسـتخدام التكنولوجيـات       وارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة      إىل امل 
  ؛عالية والتحقيق فيها بفمبا يف ذلك شبكة االنترنت اجلديدة،
كلفة بتنفيذ أنشطة    االجتماعي واملؤسسات األخرى امل    افتقار مراكز العمل    )ب(  

  . بذلكقيامللوارد البشرية والتقنية واملالية الضرورية إىل املاألطفال اخلاصة بالوقاية واحلماية 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان ختصيص موارد             -١٩

ة ـوارد البشري ـة امل ـاص إتاح ـوينبغي بوجه خ  . نفيذ الربوتوكول االختياري  كافية لت 
مـن  ، مبا ميكنها والتقنية واملالية الكافية لوكاالت إنفاذ القانون ومراكز العمل االجتماعي       

  . القيام بأنشطتها
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  ستقلملالرصد ا    
 يف  نيلكيانعتني ل التاب أمني املظامل    تعرب اللجنة عن قلقها ألن عملية إدماج مؤسسيت         -٢٠

 وألن اهليكل اجلديد    ،كتمل بعد تلبوسنة واهلرسك مل    يف ا  حبقوق اإلنسان    عىنُيحد  امكتب و 
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن التـداخل يف         . نيالكيانلكل من    منفصلة   ةحيتفظ مبؤسس 

يف ن   إدارة محاية حقوق الطفل داخل مكتب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنـسا            ة كل من  والي
سكا قد ُيعّوق اتبـاع هنـج       مجهورية صرب يف  مل املعين باألطفال    لبوسنة واهلرسك وأمني املظا   ا

  . ني امللحقني هبا االختياريوالربوتوكولنيموحد إزاء رصد تنفيذ االتفاقية 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لدعم أمني املظامل املعين حبقـوق              -٢١

هلرسك وضمان اتباع هنج موحد إزاء محايـة حقـوق اإلنـسان            لبوسنة وا يف ا اإلنسان  
   .، على وجه التحديد هباني امللحقني االختيارينياالتفاقية والربوتوكولإزاء تنفيذ وتعزيزها، و

منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة             - رابعاً  
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  املتخذة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياريالتدابري     
ترحب اللجنة بالتدابري الرامية إىل منع اجلرائم املشمولة بـالربوتوكول االختيـاري،       -٢٢

ت بصورة أساسية علـى جرميـة االجتـار         لكنها تأسف ألن التدابري املتخذة إىل اليوم ركزّ       
 التـدابري   وخباصـة  احملددة اهلدف ال تزال حمدودة،    شخاص، يف حني أن التدابري الوقائية       باأل

وتعـرب  . املتخذة ملكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          
 على  ينطوي الذي قد  على املستوى احمللي     باألطفال إزاء زيادة االجتار     البالغاللجنة عن قلقها    

وتشعر . طفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      يفضي إىل بغاء األ     أن ميكنوبيع األطفال   
 وتأسـف يف    ،اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ضعف قدرات الدولة الطرف على رصد تبين األطفال           
 املتعلقـة   ١٩٩٣هذا اخلصوص ألن الدولة الطرف مل تصّدق بعد على اتفاقية الهاي لعـام              

  .دويلعلى الصعيد الطفل والتعاون يف جمال التبين لحبماية ا
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٣

اعتماد خطة وطنية ملنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال             )أ(  
  يف املواد اإلباحية؛

ضمان اضطالع وكاالت إنفاذ القانون بأنشطة مشتركة ومنسقة ملنـع            )ب(  
  ؛ ومكافحتهاالجتار باألطفال على املستوى احمللي
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 ١٩٩٣لياهتا لرصد تبين األطفال والتصديق على اتفاقية الهاي لعـام           تعزيز آ   )ج(  
  . على الصعيد الدويلطفل والتعاون يف جمال التبين لاملتعلقة حبماية ا

وتعرب اللجنة عن تقديرها العتماد عدة خطط واستراتيجيات ترمـي إىل تعزيـز               -٢٤
لكنها تأسف ألن أطفال الغجر     اإلدماج االجتماعي لألطفال، وال سيما أطفال الغجر الروما،         

 واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يشاركون يف التسول املنظم          وارعالروما وأطفال الش  
عرضة للجـرائم املـشمولة   ال يزالون  ةالدوسجل  واألطفال الذين يفتقرون إىل يف الشوارع 

  .بالربوتوكول االختياري
ري الوقاية املنهجية اليت تـستهدف      تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تداب        -٢٥

خاصة من أجل محايتـهم مـن اجلـرائم         ستضعفني أو املعرضني للخطر بصفة      األطفال امل 
 توصي اللجنة الدولة الطرف مبواءمة      ،إضافة إىل ذلك  . املشمولة بالربوتوكول االختياري  

فعالة لـضمان   تشريعات الدولة والكيانني املتصلة باألحوال املدنية واختاذ تدابري فورية و         
  . تسجيل مجيع األطفال منذ والدهتم

حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            -خامساً  
 ،٥، واملادة   ٤ من املادة    ٣ و ٢، والفقرتان   ٣املادة  (واملسائل ذات الصلة    

  )٧ و٦تان واملاد

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة    
 ني الدولة والكيان  ى كل من  تعرب اللجنة عن قلقها ألن القوانني اجلنائية على مستو          -٢٦

 من حيث ، وألهنا غري متسقةالربوتوكول االختياريبال ُتدرج بالكامل مجيع اجلرائم املشمولة    
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقهـا      . من عقوبات  وما يسري بشأهنا    وجترميها، حظر هذه اجلرائم  

على املوافقة على تـبين     بطرق غري سليمة    واحلصول  األطفال يف العمل القسري      إشراك ألن
  . بالقانون اجلنائي للبوسنة واهلرسكنيري مشمولالطفل غ

األفعال اإلجرامية  جترمي  حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها لضمان           -٢٧
ني اجلنائيـة الـصادرة   القوانوبشكل متسق يف  املشمولة بالربوتوكول االختياري بالكامل 

وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصـة      . على مستويات الدولة والكيانني ومقاطعة برتشكو     
  :أن جتّرم ما يلي

بيع األطفال عن طريق عرض أي طفل أو تسليمه أو قبوله، بأية وسيلة               )أ(  
كانت لغرض االستغالل اجلنسي، أو نقل أعضائه لغرض الربح، أو إشـراكه يف عمـل               

على املوافقة على تـبين طفـل،       غري سليمة   أو العمل كوسيط للحصول بطرق      قسري،  
  التبين؛ على طبق نانتهاكاً للصك القانوين امل
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   من أجل استغالله يف البغاء؛ه أو تقدميتدبريه أو أمينهأو تطفل عرض   )ب(  
 أو  ها أو اسـترياد   ها أو نشر  هاإنتاج مواد إباحية متعلقة بالطفل أو توزيع        )ج(  

  ؛هتا أو حيازها أو بيعها أو عرضهايردتص
حماولة ارتكاب أي فعل من هذه األفعال أو التواطؤ علـى ارتكاهبـا أو                )د(  

  املشاركة فيها؛
  .إنتاج ونشر املواد اليت تروج ألي فعل من هذه األفعال  )ه(  

دراستها للتقرير األويل للدولة    من جديد ما أعربت عنه من قلق عقب          اللجنة   ؤكدتو  -٢٨
 اخنفـاض إزاء ) ٧٢ و٧١، الفقرتان ٢٠٠٥،  CRC/C/15/Add.260(ف املتعلق باالتفاقية    الطر

ـ ، ملرتكيب األفعال اإلجراميـة عدد التحقيقات واملالحقات القضائية    ـ ن فـيهم مب ن و املوظف
  .  الشركات األمنية اخلاصةي الشرطة وموظفضباطن ووالعمومي
ري الضرورية لضمان التحقيـق يف      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التداب        -٢٩

 املزعومني ومعاقبتهم على النحو الواجب للتـصدي لظـاهرة          هااجلرائم ومقاضاة مرتكبي  
  .اإلفالت من العقاب

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
 الدولة الطرف لواليتها القضائية على اجلرائم املرتكبة يف إقامةترحب اللجنة بإمكانية      -٣٠

 الوالية  إقامةهنا تأسف ألن التشريع اجلنائي ال جييز        إ، بيد   حبقهم أو   بل مواطنيها  من ق  اخلارج
 من الربوتوكول ٤ من املادة ٢ يف مجيع احلاالت املشار إليها يف الفقرة        اإلقليمالقضائية خارج   

 ُتعرب اللجنة عن قلقها ألن الوالية القضائية خـارج اإلقلـيم            ،إضافة إىل ذلك  . االختياري
  . التجرمي املزدوجعيار ختضع مل

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان أن جييز هلا التشريع احمللي إقامة               -٣١
والية قضائية خارج اإلقليم وممارستها على اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختيـاري،           

وكول وتوصي بإقامة الوالية القضائية خارج اإلقليم على اجلـرائم املـشمولة بـالربوت            
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بـأن تعتـرب   . االختياري دون معيار التجرمي املزدوج  

  .الربوتوكول االختياري أساساً قانونياً للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية

   ومصادرهتاحجز املوجودات    
ـ حجز  تالحظ اللجنة أن القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك ينص على            -٣٢ الـيت   وادامل

إزاء  لكنها تعرب عن قلقها     العوائد املتأتية من هذه اجلرمية،     كذلكُتستخدم الرتكاب جرمية و   
  يقـضـي حتديـداً    نص قانوين وجود   إزاء عدم وتطبيق هذه اإلجراءات من الناحية العملية       

  .إغالق املباينب
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 ذي  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، بوسائل خمتلفة منها اعتماد تشريع            -٣٣
 وغريها من السلع اليت ُتستخدم يف ارتكاب أو تسهيل أي           ملوجوداتاملواد وا حجز  صلة،  

 كذلك حجز جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري ومصادرهتا، و         
العوائد املتأتية من ارتكاب هذه اجلرائم ومصادرهتا وإغالق املباين املستخدمة الرتكـاب            

  . من الربوتوكول االختياري٧ للمادة هذه اجلرائم وفقاً

  )٤ و٣، الفقرتان ٩ و٨املادتان (الضحايا األطفال محاية حقوق   -سادساً  

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

استفادة لتشريع الذي يضمن  مبا يف ذلك ا،ترحب اللجنة باعتماد عدة تدابري للحماية       -٣٤
 ة والتعديالت على القانون املتعلـق بالـسياس       ،إجراء اللجوء من   باألشخاصضحايا االجتار   

 كأطفال ُمهَملـني    باألشخاصضحايا االجتار   األطفال  اعتبار  عدم   على   اليت تنص االجتماعية  
شرطة الذين   ووضع مبادئ توجيهية من أجل األخصائيني االجتماعيني وأفراد ال         ، كضحايا بل

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن هذه التدابري قد ركزت يف            . مع األطفال الضحايا  يعملون  
املقام األول على األطفال ضحايا االجتار وليس على ضحايا اجلرائم املنـصوص عليهـا يف               

ف وإضافة إىل ذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن اإلجراءات الالزمة للتعر         . الربوتوكول االختياري 
  . الضحايا ال تزال ضعيفةاألطفال إىل 
ز التدابري الرامية إىل محاية حقـوق ومـصاحل         يتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعز      -٣٥

األطفال ضحايا مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، بوسائل منـها            
ل األخـصائيني   مواصلة وضع مبادئ توجيهية تتعلق بالعمل يف جمال محاية األطفال من أج           

. هذه املبادئ التوجيهية  على  االجتماعيني وموظفي إنفاذ القانون وضمان إتاحة التدريب        
 تعزيز اإلجراءات الرامية إىل ضمان هنج أكثر استباقية للتعرف إىل           ،وينبغي، بصفة خاصة  

األطفال الضحايا املعرضني للجرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري، مبـا يف    
  . فعالة مع آباء األطفال الضحايا وأسرهمشراكات التوعية وإقامة ذلك

  تدابري احلماية يف نظام العدالة اجلنائية    
 أن قانون محاية الشهود الذين خيضعون للتهديد والشهود الـضعفاء           إىل اللجنة   تشري  -٣٦

ُتعرب  أهنا   بيد،  الضعفاءمنح األطفال تلقائياً وضع الشهود      قضي بأن يُ  يف البوسنة واهلرسك ي   
 وألن ،ات القائمـة  يف التـشريع الطفـل الـضحية  عن قلقها إزاء عدم توافر تعريف لوضع       

 باالحتياجات اخلاصة لألطفـال الـضحايا       العترافف على حنو يسمح با    مل ُتكيّ اإلجراءات  
وتالحظ اللجنة أيضاً اعتماد قانون محاية األطفال والقّصر يف اإلجراءات القانونية           . والشهود
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 لكنها تأسف ألن احتاد البوسنة واهلرسك مل يعتمد بعد قانوناً هلـذه             ،هورية صربسكا يف مج 
 تالحظ اللجنة مشروع قانون احلق يف املساعدة القانونية اجملانية الذي           ،إضافة إىل ذلك  . الغاية

، لكنها تعرب عن قلقهـا ألن      باألشخاص ينص على توفري املساعدة القانونية لضحايا االجتار      
  . يف احلصول على املساعدة القانونيةعقباتالضحايا قد يواجهون  األطفال

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري مناسبة حلمايـة حقـوق ومـصاحل               -٣٧
 مـن   ٨األطفال الضحايا أو الشهود يف مجيع مراحل عملية العدالة اجلنائية وفقاً للمادة             

  :رف على وجه التحديد بالقيام مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الط. الربوتوكول االختياري
ضمان اعتماد احتاد البوسنة واهلرسك ومقاطعة برتـشكو دون تـأخري             )أ(  

لقانون محاية األطفال والقّصر يف اإلجراءات اجلنائية وكفالة التنفيذ العملي هلذا القـانون             
  والقوانني املماثلة يف مجهورية صربسكا؛

  ؛ يف تشريعات الدولة والكيانني الضحيةتعريف لوضع الطفلإدراج ضمان   )ب(  
توفري خدمات الدعم املالئمة لألطفال الضحايا يف خمتلف مراحل العملية            )ج(  

احلق يف املساعدة القانونية اجملانيـة      املتعلق ب قانون  الالقانونية، مبا يف ذلك اعتماد مشروع       
ملناسـبة اللتمـاس    الوصول إىل اإلجـراءات ا    واملساعدة القانونية   احلصول على    تيسريو

  التعويض عن األضرار ممن يتحملون املسؤولية القانونية عن ذلك؛
ضمان عدم جترمي أو معاقبة األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليهـا يف             )د(  

الربوتوكول االختياري واختاذ مجيع التدابري املمكنة لتجنب وصم هؤالء األطفال بالعـار            
  وهتميشهم اجتماعياً؛

لمقابالت تقنيات التسجيل الصويت واملرئي ل    يف إمكانية استخدام    النظر    )ه(  
 مع األطفال يف احلاالت اليت تتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف             ىجرُتاليت  

املواد اإلباحية، على أن يقوم موظفون من الشرطة مدربون خصيصاً لذلك بإجراء هـذه              
  فال؛املقابالت يف غرف مقابالت مواتية لألط

مراعاة املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا   )و(  
 الصادر ٢٠٠٥/٢٠القرار (اجلرمية والشهود عليها يف تنفيذ التوصيات املشار إليها أعاله 

  .)عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، املرفق

   وإعادة إدماجهمتعايف الضحايا    
 األطفال ضحايا اجلرائم املنـصوص عليهـا يف الربوتوكـول           ترحب اللجنة بكون    -٣٨

االختياري ميكنهم االستفادة من اخلدمات االجتماعية وغريها من أنشطة احلماية اليت تضطلع            
هبا شعبة ضحايا اجلرائم اجلنائية التابعة لوزارة حقوق اإلنسان والالجئني، ولكنها تعرب عن             
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اق بسبب عدم كفاية املوارد وألنه ـالنطدود ـل وحمأسفها ألن هذا الدعم هو أساساً رد فع       
  . ضعفة يطبق اإلجراءات االجتماعية اإلجيابية ملنفعة األطفال الذين هم يف حالال

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء وحدة تابعة لشعبة ضحايا اجلرائم اجلنائيـة              -٣٩
رائم املنـصوص عليهـا يف      مكلفة حتديداً بتقدمي املساعدة والدعم إىل األطفال ضحايا اجل        

الربوتوكول االختياري، وتزويدها باملخصصات الكافية من املوارد البـشرية والتقنيـة           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوجيه اهتمام خاص من خالل اإلجـراءات           . واملالية

  ).٢٤الفقرة ( ضعف ةاالجتماعية اإلجيابية إىل احتياجات األطفال الذين هم يف حال
 لألطفال الضحايا    حكومية تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم وجود دور إيواء         و  -٤٠

ما يناسب من الرعايـة     وألن األطفال الضحايا الذين يكشف عنهم ال ميكنهم احلصول على           
 تديرها منظمات دوليـة وغـري        الرعاية اليت  دوراألطفال املودعون يف     واملساعدة، مبن فيهم  

مـأوى  تـوفري   ل عن بالغ قلقها ألن مراكز الرعاية اليومية املنـشأة           وتعرب اللجنة . حكومية
  .لألطفال الذين يشاركون يف التسول القسري ال حتظى بتمويل حكومي

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لـضمان حـصول              -٤١
مساعدة مناسبة،  األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري على          

. مبا يف ذلك إعادة إدماجهم الكامل اجتماعياً وحتقيق تعافيهم التـام البـدين والنفـسي              
 على ضمان استمرار دور اإليواء املُعـدة        ،وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة     

 لألطفال املـشاركني يف     نهارية مراكز الرعاية ال   مبا يف ذلك  ايا،  ـخصيصاً لألطفال الضح  
 يف براجمهـا املخصـصة      فئةوتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج هذه ال      . املنظمالتسول  

  .حلماية األطفال

  خط هاتفي مباشر للمساعدة    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن الدولة الطرف وضـعت خطـني هـاتفيني                -٤٢

خـط  ري،  ألطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيا       ملساعدة ا مباشرين  
خط ثان لإلبالغ عن حاالت استغالل  وباألشخاصاالجتار  أول خمصص لإلبالغ عن حاالت      

ـ  أنشأت و ،باستخدام شبكة اإلنترنت  هلم   ساءة واإل األطفال يف املواد اإلباحية    اً هاتفيـاً    خط
  . باستخدام شبكة اإلنترنتاإلساءةملنع  )الطفل اآلمن( على شبكة الويب مباشراً للمساعدة

صي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد الكافية وضمان استمرار هـذه            تو  -٤٣
وتوصي . اخلدمات واستدامتها وكفالة إتاحتها بالكامل جلميع األطفال ومعرفتهم التامة هبا         

 تدريب منهجي لألشخاص الـذين يتولـون تـشغيل          إتاحةاللجنة أيضاً الدولة الطرف ب    
ياً حاالت بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل        اخلطوط اهلاتفية املباشرة لكي متنع فعل     

  . األطفال يف املواد اإلباحية وللتصدي لتلك احلاالت
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  املساعدة والتعاون الدوليان   -سابعاً   

  االتفاقات املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية    
ل  الذي جييز تشكي   ٢٠٠٩ترحب اللجنة باعتماد قانون املساعدة الدولية يف عام           -٤٤

أفرقة مشتركة معنية بالتحقيق، وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لتعزيـز            
التعاون الدويل، وال سيما عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان اجملاورة لضمان محاية              

  .  ومعاقبتهمنيالضحايا ومقاضاة مرتكيب اجلرائم املزعوم
ختاذ مجيع التدابري املناسبة لتعزيـز تعاوهنـا   وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف با   -٤٥

وأداة تعـيني    نظام التعقـب     على املستويات الثنائي واإلقليمي والدويل من أجل حتسني       
من أجل تعقب عناوين بروتوكول اإلنترنت واملواقع املضيفة ومواقع املصادر التابعة للنظام 

ول االختياري هبدف استخدام    املنصوص عليها يف الربوتوك   شبكة الويب ملرتكيب اجلرائم     
وتوصـي اللجنـة    . أكثر قواعد البيانات دقة لتحديد مواقع عناوين بروتوكول اإلنترنت        

د خدمة اإلنترنت ملواقع شبكة الويب مـن        ّرالدولة الطرف أيضاً باختاذ تدابري لتحديد مو      
   .أجل منع ومكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  قانونية األخرىاألحكام ال  -ثامناً   
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري امللحـق             -٤٦

إضافة إىل ذلك توصي    . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل       اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على      

  .اجلنسيني اإلساءةو

  املتابعة والنشر  - تاسعاً  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامـل          -٤٧

 منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة الدستورية للبوسـنة واهلرسـك            بوسائلهلذه التوصيات   
) جملس الشعب وجملس النواب على الـسواء       ( العليا للكيانني واجلمعية الربملانية    واحملكمة

واملقاطعات والـسلطات  والسلطات احلكومية وسلطات الكيانني والوزارات ذات الصلة   
  . احمللية عند االقتضاء كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ بشأهنا املزيد من اإلجراءات
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  نشر املالحظات اخلتامية    
تقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتـها        ال إتاحةتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٤٨

علـى  اللجنـة  اليت اعتمدهتا ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا      
عات املهنية  اعات الشباب واجلم  انطاق واسع لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين ومج       

إلثـارة النقـاش    )  احلصر على سبيل املثال ال   (واألطفال، بوسائل منها شبكة اإلنترنت      
  . والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -عاشراً   
، تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج           ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٤٩

معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وعن هذه املالحظـات اخلتاميـة يف             
  .  من االتفاقية٤٤ملقبل املقدم مبوجب االتفاقية وفقاً للمادة تقريرها الدوري ا

        


