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   حقوق الطفلجلنة
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢ فرباير/ شباط٣ -يناير /كانون الثاين ١٦

 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

 تايلند: تاميةاخلالحظات امل    

 ١٦٨٣ يف جلـستها     (CRC/C/OPSC/THA/1)يل  وَّ األَ تايلندنظرت اللجنة يف تقرير       -١
، واعتمـدت يف    ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٥ املعقودة يف    ،)CRC/C/SR.1683انظر  (

  :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢ فرباير/ شباط٣، املعقودة يف ١٦٩٧ جلستها

  مقدمة  -أوالً  
ردود اخلطية علـى قائمـة      البويل  وَّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األَ      رحُِّت  -٢

 عـن تقـديرها      اللجنة  وتعرب .)CRC/C/OPSC/THA/Q/Add.1(اليت أثارهتا اللجنة    املسائل  
  . لعدة قطاعاتواملمثلالذي دار مع الوفد الرفيع املستوى والبناء   املفتوح والصريحللحوار

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـةً                -٣
لدولة الطـرف   الذي قدمته ا  لثالث والرابع   مبالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير الدوري ا      

 وبشأن التقريـر األويل مبوجـب       ،)CRC/C/THA/CO/3-4( تفاقية حقوق الطفل  مبوجب اال 
ــسلحة     ــات امل ــال يف الرتاع ــراك األطف ــق بإش ــاري املتعل ــول االختي الربوتوك

).(CRC/C/OPAC/THA/CO/1  
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  مالحظات عامة  -اًثاني  

  اجلوانب اإلجيابية    
يف جمـاالت تتعلـق بتنفيـذ       اليت اتُّخذت   بالتدابري اإلجيابية املختلفة    ترحب اللجنة     -٤

  .٢٠٠٨قانون مكافحة االجتار بالبشر لعام سيما  الالربوتوكول االختياري، 
يف إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج      أحرز  بالتقدم الذي   أيضاً  ترحب اللجنة   و  -٥

  :لكمبا يف ذوطنية تسهل تنفيذ الربوتوكول االختياري، 
ملنع وقمع االجتار بالنساء واألطفال     الوطنيتني  عمل  السياسة وخطة   الاعتماد    )أ(  

  ؛٢٠١٦-٢٠١٢للفترة 
نسياً نع وقمع استغالل األطفال ج    ملالوطنيتني  عمل  الوخطة  السياسة  اعتماد    )ب(  

 .١٩٩٦ألغراض جتارية يف عام 

صكوك الدولية التاليـة    إضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة مع التقدير التصديَق على ال           -٦
  :اخلاصة حبقوق اإلنسان

ـ      وخببروتوكول منع االجتار باألشخاص       )أ(    هاصة النـساء واألطفـال، وقمع
، وهو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة              واملعاقبة عليه 

  ؛٢٠٠١عام ، يف )بروتوكول بالريمو(
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  لية  اتفاقية منظمة العمل الدو     )ب(  

  .٢٠٠١عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، لعام 

  البيانات  -اًثالث  
وضـحايا   ،ترحب اللجنة بالبيانات اليت قدمتها الدولة الطرف عن عدد احملاكمات           -٧

تـزال    ال ك،ورغم ذل . ساعدةامل وعدد األطفال الذين يتلقون      ،االجتار باألشخاص والسخرة  
 البيانات املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكـول االختيـاري         مجع  اللجنة قلقة ألن    

يشمل االتفاقية  جلمع البيانات   فّعال  يوجد نظام     ال  للغاية، وألنه  يزال عاماً وجمزأً وحمدوداً    ال
تها اللجنة مبوجـب     املالحظات اخلتامية اليت قدم     يف ددهو حم  كما   والربوتوكولني االختياريني 

فة اللجنة قلق خاص إزاء عدم توفر بيانات مـصنّ        يساور  و .(CRC/C/THA/CO/3-4)االتفاقية  
اجلغـرايف   والوضـع    ،ثـين  واألصل اإل  ، والسن، واجلنسية  ،حسب عناصر من بينها اجلنس    

واستغالل األطفـال    ،األطفال، وبغاء األطفال  بيع  االقتصادي واالجتماعي، ومعلومات عن     و
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 عليها يف الدولة الطرف على رصد اجلرائم املنصوصمما حيد كثرياً من قدرة  ،اإلباحيةواد يف امل
  .الربوتوكول االختياري وتقييمها ومنعها

وتنفيذ نظام شامل ومنسِّق    تعزيز جهودها لوضع    بتوصي اللجنة الدولة الطرف     و  -٨
 تغطيها   اجملاالت اليت  مع البيانات وحتليلها ورصدها وتقييم أثرها يف مجيع       جليهدف  وفعال  

 مبوجب   املقدمة املالحظات اخلتامية هو حمدد يف    ، كما   االتفاقية والربوتوكوالن االختياريان  
 ، واجلنـسية  ، والـسن  ،وينبغي تصنيف البيانات حسب مجلة أمور منها اجلنس       . االتفاقية

 واالجتماعي واالقتصادي، مع إيالء اهتمـام خـاص       اجلغرايف   والوضع   ،ثينواألصل اإل 
وينبغي  .الربوتوكول االختياري احملددة يف   لألطفال املعرضني خلطر الوقوع ضحايا اجلرائم       

وتوصي . ، مصنفة حسب طبيعة اجلرمية    واإلداناتكذلك مجع بيانات عن عدد احملاكمات       
منظمـة  جهات منها   إسقاط  الدعم التقين من    تواصل التماس   اللجنة الدولة الطرف بأن     

  . أعالهالواردة  بالتوصية يتعلق فيما )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 

   تدابري التنفيذ العامة  -اًرابع  

  التشريعات    
ريف اجلرائم املنـصوص عليهـا يف الربوتوكـول         األن تع عن أسفها    ةاللجنتعرب    -٩

 ، الذي٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣املؤرخ القرار الوزاري حتدد إال مبوجب   ملاالختياري
اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكـول      ويساور اللجنة القلق ألن     . ركز القانون حيظى مب  ال

  .ليست مجيعها حمددة حتديداً صحيحاً يف تشريعات الدولة الطرفاالختياري 
واءمة التشريعات احمللية   والالزمة مل اللجنة الدولة الطرف على بذل اجلهود       وحتث    -١٠

تقـدمي   على   ،بوجه اخلصوص ة الدولة الطرف،    وحتث اللجن . مع الربوتوكول االختياري  
مجيع اجلرائم املنصوص عليهـا يف الربوتوكـول        على  وفرض حظر قانوين    تعريف واضح   
  . من الربوتوكول االختياري٣و ٢للمادتني اً االختياري وفق

  خطة العمل الوطنية    
) ٢٠١٠-٢٠٠٥(وطنية ملكافحة االجتار بالبشر     العمل  الترحب اللجنة باعتماد خطة       -١١

 ٢٠١٦-٢٠١٢خاصة هي أيضاً باالجتار بالبشر للفتـرة     خلطة عمل جديدة    األخري  وباالعتماد  
اللجنة القلق  يساور  ورغم ذلك،   . عليها الربوتوكول االختياري  ينص  بعض اجلرائم اليت    وتشمل  

 تشمل مجيع اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف الربوتوكـول االختيـاري      ال ن هذه اخلطط  أل
لعدم وجود  اً  أيضعن أسفها   اللجنة  وتعرب  . ر على اجلرائم املتصلة باالجتار بالبشر فقط      وتقتص

املشار ،  ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  الشباب  لنماء األطفال و   اخلطة الوطنية    تكانإذا  عّما  معلومات  
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 تفي بالتزامات الدولة الطرف املنـصوص       مبوجب االتفاقية املقدمة  يف املالحظات اخلتامية    إليها  
لعدم توفر معلومات عن نتائج     عن أسفها   اً  اللجنة أيض وتعرب  . الربوتوكول االختياري  يف   عليها

  .٢٠٠٨ اليت ُنفِّذت يف عام ٢٠١٠-٢٠٠٥خطة مبوجب تقييم املشاريع 
مالحظاهتا اخلتامية مبوجب االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف        وباإلشارة إىل     -١٢
برنـامج  ،  ٢٠١٦-٢٠١٢ للفتـرة    الطفل والشباب لنماء  خطتها الوطنية   يف  أن ُتْدرِج   ب

، وتـوفر   بالتحديد مجيع القضايا اليت نص عليها الربوتوكول االختياري       عمل شامل يعاجل    
وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف أن        . املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لتنفيذها     

خطـة العمـل    ضـمن   اليت تدخل   شاريع  املتراعي،عند قيامها بذلك، تقييم واستعراض      
أن تويل اهتماماً لتنفيـذ مجيـع أحكـام         بوتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك      . القائمة

الربوتوكول االختياري، مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي املعتمدين يف           
دت  األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال اليت عق         ة العاملي اتاملؤمتر

  .٢٠٠٨عام وريو دي جانريو يف  ٢٠٠١يف عام ويوكوهاما  ١٩٩٦يف عام يف ستكهومل 

  التنسيق والتقييم    
  مبا يف ذلك   ،اليت ذكرهتا الدولة الطرف   بوكاالت التنسيق العديدة    اً  حتيط اللجنة علم    -١٣

 التنمية  وزارةاية اجلماعات املستضعفة ومتكينها يف إطار       ومحالرعاية االجتماعية   تعزيز  مكتب  
 ١٣ىل الفقـرتني    إاللجنة   وتشري   .االجتماعية واألمن البشري، واللجنة الوطنية حلماية الطفل      

القلق ألن السياسات املتعلقة حبقوق     ويساورها   من مالحظاهتا اخلتامية مبوجب االتفاقية       ١٤و
 واألمـن  وزارة التنمية االجتماعيةوكاالت خمتلفة داخل   معهود هبما ل  وتنفيذها العملي   الطفل  

الوكاالت احلكوميـة    عن تنسيق أنشطة مجيع      ةآلية تنسيق شاملة مسؤول   ال توجد   البشري، و 
  .االتفاقية والربوتوكول االختيارياملنصوص عليها يف وغري احلكومية 

 من مالحظاهتا اخلتامية مبوجب االتفاقية، توصي       ١٤ و ١٣الفقرتني  وباإلشارة إىل     -١٤
أفضل بني خمتلف الوكاالت واللجـان العاملـة        اً  ن تنسيق أن تضم باللجنة الدولة الطرف    

وزارة التنمية االجتماعية التابعة لتلك  مبا فيها ألجل تطوير وتنفيذ سياسات حقوق الطفل،
قادرة على توفري قيادة ورقابة عامة وفعالة لرصد وتقييم واألمن البشري، وأن تعّين وحدة   

يف مجيـع    فاقية وبروتوكوليهـا االختيـاريني     مبوجب االت  األنشطة املتعلقة حبقوق الطفل   
  .القطاعية ومن احلكومة املركزية إىل احلكومات احملليةالوزارات 

  النشر والتوعية    
ترحب اللجنة بترمجة الربوتوكول االختياري إىل اللغة التايلندية ونشرها يف خمتلـف              -١٥

 ووسائل  ،مات اإلدارية احمللية  واملنظ مبا فيها الوكاالت احلكومية وغري احلكومية،        ،الوكاالت
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املنظمات اإلدارية احمللية على    واألكادميية  خمتلف املعاهد   وكذلك يف   ،  ٢٠٠١ اإلعالم منذ عام  
إزاء افتقار الدولة الطرف إىل أنشطة شـاملة     القلق  اللجنة  يساور  ومع ذلك،    .الصعيد الوطين 

م يف تدّني مستوى فهم اجلمهور      ، مما ُيسهِ   والتوعية به  الربوتوكول االختياري لنشر  ة  يومنهج
ـ  واألطفال والفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم          رائم بيـع األطفـال     ووعيهم جب

  .م واستغالهلم يف املواد اإلباحيةوبغائه
  :أن تقوم مبا يليبتوصي اللجنة الدولة الطرف و  -١٦

ار الضارة لبيع   برامج إعالمية وتثقيفية بشأن التدابري الوقائية واآلث      وضع    )أ(  
 وذلك بتعاون وثيق مع اجملتمـع احمللـي،         ،األطفال وبغائهم واستغالهلم يف املواد اإلباحية     

  ؛األطفال الضحايا و،واألطفال
 بني مجيع الفئات املهنية ذات      ينشر الربوتوكول االختياري بشكل منهج      )ب(  
وسـائل اإلعـالم     وممثلـو    ون العام نسيما أفراد الشرطة والقضاة واملدعو      وال ،الصلة

  .واألخصائيون االجتماعيون وأعضاء وكاالت محاية الطفل

  التدريب    
التفاقيـة  ااملتعلقـة ب  إجيابية عمليـة التوعيـة والتـدريب        تالحظ اللجنة كخطوة      -١٧

 الداخلية، والتعليم والعدل والعمل والـصحة       والربوتوكول االختياري اليت تقوم هبا وزارات     
 وعدة  ،يةتايلندومكتب املدعي العام، والشرطة امللكية ال      من البشري، والتنمية االجتماعية واأل  
الفئـات املهنيـة     تما إذا كان  ع، تتأسف النعدام معلومات     ولكنها. منظمات غري حكومية  

واملوظفون  مبن يف ذلك أعضاء اللجنة الوطنية حلماية الطفل،       ومن أجلهم،   العاملة مع األطفال    
 ؛ والشرطة ؛والداخلية والعدل،  الصحة، توزاراالطفل يف   ق  حقو يف جمال    املدنيون العاملون 

اً ومالئممنهجياً  اً   يتلقون تدريب  ونم العا نوكذلك القضاة واملدعو  واألخصائيون االجتماعيون   
بقلق خاص  عالوة على ذلك    تالحظ  و .أحكام الربوتوكول االختياري  حتديداً بشأن   اً  وموجه

  .مج التدريبيةاتقييم لتأثري هذه الربُيجَر أي   ملأنه
ربامج التدريب  لتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية وموجهة         و  -١٨

املتعددة التخصصات، اليت ُوضعت يف إطار عملية تشاركية مشلت اجملتمعات احمللية وغريها 
وينبغي إتاحـة   . من أصحاب املصلحة يف مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري        

لوزارات واملؤسسات العاملة مع األطفال اب لكافة الفئات املهنية ذات الصلة وهذا التدري
إجراء تقييم منهجي جلميع الربامج     ضمان  وحتث اللجنة الدولة الطرف على      . ومن أجلهم 

  .التدريبية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري هبدف تعزيز تأثريها وأمهيتها
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  ختصيص املوارد    
  ومـساعدهتم،  ظ اللجنة خمصصات امليزانية لرعاية ضحايا االجتار بالبشر       بينما تالح   -١٩

حمـددة  امليزانيـة   يف  فإهنا تأسف الفتقار تقرير الدولة الطرف إىل معلومات بشأن خمصصات           
 . التنفيذية من جانب الوزارات  ألنشطة اليت ترمي إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري        لبوضوح  

عدم وجود معلومات تتعلق باحتياجات اللجنة      لجنة عن أسفها    باإلضافة إىل ذلك، تعرب الل    و
هلا االعتمادات املرصودة   وبذكرها  ورد  الوطنية حلماية الطفل ووكاالت التنسيق األخرى اليت        

  .يف امليزانية
التدابري املمكنة لضمان ختصيص مـوارد      باختاذ مجيع   توصي اللجنة الدولة الطرف     و  -٢٠

جلنة محاية بتزويد  على وجه اخلصوص،     وتوصي اللجنة، . ختياريتنفيذ الربوتوكول اال  لكافية  
املوارد البشرية والتقنية واملاليـة     ب الطفل ووكاالت إنفاذ القوانني ومراكز احلماية االجتماعية      

  .الربوتوكول االختيارياملتعلقة بنشطتها  ألالالزمة

 املواد اإلباحية   منع بيع األطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف         -خامساً  
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
بني اجلميع  املساواة  حتقيق  جهود الدولة الطرف الرامية إىل      مع التقدير   اللجنة  تالحظ    -٢١
ذة ملنع استغالل ماعات املستضعفة، وكذلك التدابري املتخَّجلاسيما   ال،الوصول إىل التعليم  يف  

، وإن كانـت غـري       الدعارة القلق ألن اللجنة  يساور  رغم ذلك،   و. األطفال يف سوق العمل   
طفـال،  عدد كبري من األ   بإشراك   متارس هناراً جهاراً يف جتاهل هلذا القانون،        ما قانونية، غالباً 

مـن  اً  تشكل جـزء  األطفال  جتارة اجلنس مع    الشرطة يف   ط أفراد   ورَُّتحاالت  وألن الفساد و  
 االجتماعيـة   الـسياسات  اإلدارية و  اإلجراءاتقوانني و ال ألن   القلقاللجنة  ويساور  . املشكلة

غري كافية وال حتول بالقدر الكايف دون وقوع األطفـال          يف الدولة الطرف     القائمة   الربامجو
  .ضحايا هلذه اجلرائم

القوانني القائمـة   إنفاذ  سيما   القوانينها، و  الطرف بتعزيز    توصي اللجنة الدولة  و  -٢٢
بيع األطفـال   اهلادفة إىل منع    االجتماعية والربامج   وكذلك التدابري اإلدارية والسياسات     

على اختاذ مجيع اً أيضالدولة الطرف  اللجنة وتوصي. هلم يف املواد اإلباحيةواستغالوبغائهم 
سـيما    ال ، ومقاضاة املتورطني فيها   أفراد الشرطة بني  اد   حاالت الفس  التدابري الالزمة ملنع  

  .املشاركني يف جتارة اجلنس مع األطفالأولئك 



CRC/C/OPSC/THA/CO/1 

7 GE.12-40829 

  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    
السياحة بدافع ممارسة اجلنس    الدولة الطرف ملنع    اليت اختذهتا   رحب اللجنة بالتدابري    ت  -٢٣

ـ  املـشبوهة   أو الدوافع   ات  و السلوك األشخاص ذو دخول  تقييد  مثل   ،مع األطفال   دإىل البل
 قطـاع الـسياحي   الوتوفري التدريب للوكاالت السياحية املوجودة يف املقاطعات وألعضاء         

، يف الدولة الطـرف    السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال     ملشكلة  اً  ، نظر ولكن. اخلاص
مالئمـة   وسياسات اجتماعية    إجراءات تشريعية وإدارية  عدم وجود   إزاء   يساور اللجنة القلق  

  .يصبحوا من ضحاياها  الحىتملنع السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال ومحاية األطفال 
واختـاذ   إرساء وتنفيذ إطار تنظيمي فعـال       أن حتث اللجنة الدولة الطرف على    و  -٢٤

نع الـسياحة   ملالالزمة  التدابري  التشريعية واإلدارية واالجتماعية وغريها من      التدابري  كافة  
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة      . بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال والقضاء عليها      

نع ملالطرف على تعزيز تعاوهنا الدويل من خالل ترتيبات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية    
وحتث اللجنة الدولة الطـرف     .  والقضاء عليها  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال     

اآلثـار الـضارة   بـشأن  صناعة السياحة اليت تبذهلا لدى اً على تعزيز جهود الدعوة  أيض
لسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال، ونشر ميثاق الشرف للعاملني يف جمال السياحة ل

السياحة اليت وضعتها منظمة السياحة العاملية علـى نطـاق          وألخالقيات  واملدونة العاملية   
 ووكاالت السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد         واسع لدى وكالء السفر   

  .السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة

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

  )٧ و٦و

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
  : اللجنة القلق إزاء األمور اآلتيةيساور   -٢٥

 يف   بيـع األطفـال    العناصر املكونة جلرمية   جلميعواضح  حتديد  وجود  عدم    )أ(  
  تشريعات الدولة الطرف؛

القانون  على   اقتصار تنظيم جرمية استغالل األطفال يف املواد اإلباحية حالياً          )ب(  
يـذكران    ال املنشورات، اللذين  و قانون تسجيل     ٢٠٠٧العام ملراقبة جرائم احلاسوب لعام      
  .على وجه التحديداستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 



CRC/C/OPSC/THA/CO/1 

GE.12-40829 8 

غري ذلك من   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراجعة قانون عقوباهتا و         و  -٢٦
.  من الربوتوكول االختيـاري    ٣ و ٢للمادتني  اً  وجعلها متتثل متام  التشريعات ذات الصلة    

  : تقوم مبا يلي أن،وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص
 بيع  سيما الللربوتوكول االختياري، و  اً  وفقوجترميه  بيع األطفال   تعريف    )أ(  

األطفال ألغراض التبين غري املشروع، واستخدامهم يف العمل القسري، ونقل أعـضائهم      
من  ٥و‘ ٢‘)أ(١ج، و ‘ ١‘)أ(١، و )ب( ‘١‘)أ(١تماشى مع الفقرة    ح، مبا ي  من أجل الرب  

   من الربوتوكول االختياري؛٣املادة 
استغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة       ب املتعلقة   ة اجلنائي هاأحكامتنقيح    )ب(  

  . من الربوتوكول االختياري٣ و٢ ادتنياملمواءمة تامة مع مواءمتها و

  اإلفالت من العقاب    
عـن  إزاء عدم إدراج بيانات شاملة يف تقارير الدولة الطـرف           القلق  اللجنة   يساور  -٢٧

،  ومقاضاهتم ومعاقبتهم  اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياري    مجيع  مرتكيب  مع   التحقيق
  . قضايا االجتار بالبشرتدين األعداد املقدمة للمحاكمات املتعلقة بوإزاء 
اإلجراءات الالزمة لضمان التحقيق    اختاذ مجيع   حتث اللجنة الدولة الطرف على      و  -٢٨

ومقاضاة مرتكبيها املزعومني ومعاقبتـهم     االختياري  يف اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول      
تقريرها الدوري املقبـل   بأن تقدم يف    وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . على النحو الواجب  

ـ     حاالت التحقيق   معلومات حمددة بشأن     شمولة يف الربتوكـول    مع مرتكيب اجلـرائم امل
  .وحماكمتهم ومعاقبتهماالختياري 

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
إحالـة مجيـع   بصراحة تسمح    ال ألن تشريعات الدولة الطرف   لقلق  االلجنة  يساور    -٢٩

إىل والية قـضائية    من الربوتوكول االختياري     ٤ من املادة    ٢القضايا املشار إليها يف الفقرة      
اجلرائم املنصوص عليهـا يف     على  ألن الوالية القضائية    اً  أيضويساورها القلق   . مخارج اإلقلي 
بقـانون تـسليم اجملـرمني      اً  حتيط اللجنة علم  وبينما  . تستلزم التجرمي املزدوج  الربوتوكول  

املعاقب عليهـا   اجلرائم   خبصوص    دولة ١٤مع  املربمة  واتفاقات تسليم اجملرمني     ٢٠٠٨ لعام
 ألن الربوتوكـول االختيـاري    يـساورها   القلق  ، فإن   يزيد عن سنة  ا  ملاإلعدام أو السجن    ب
معاهدة بـني   مرهون بوجود   كأساس قانوين لتسليم اجملرمني وألن تسليم اجملرمني        يستعمل   ال

  .الدولة الطرف والدولة صاحبة الطلب
ات التـشريع الالزمة لـضمان أن     تدابري  التوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ      و  -٣٠

إقامة والية قضائية خارج اإلقليم وممارستها على اجلرائم املشمولة يف          متكنها من    ةالداخلي
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وتوصـي  . الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك والية قضائية دون معيار التجرمي املزدوج          
أساسـاً قانونيـاً    يـشكل   الربوتوكول االختياري   اعتبار أن   باللجنة أيضاً الدولة الطرف     

  .شتراط وجود معاهدة ثنائيةاجملرمني دون ا لتسليم

  )٩ من املادة ٤ و٣، والفقرتان ٨املادة (محاية حقوق األطفال الضحايا   -اًسابع  

التدابري املعتمدة حلماية حقوق واألطفال ضحايا اجلـرائم احملظـورة مبوجـب         
   ومصاحلهمالربوتوكول االختياري

، وتدابري منـع وقمـع      ١٩٩٦قانون منع وقمع البغاء لعام      اللجنة أن   بينما تالحظ     -٣١
 ٢٠٠٨، وقانون مكافحة االجتار باألشـخاص لعـام         ١٩٩٧االجتار بالنساء واألطفال لعام     
نعدام معلومات عن التدابري املتخـذة لتحديـد     ال، فإهنا تتأسف    تضمنت مساعدات للضحايا  

الربوتوكول االختياري، ولـيس فقـط      مبوجب  اجلرائم احملظورة   ضحايا مجيع   هوية األطفال   
االجتار بالبشر  ضحايا  األطفال  ويساورها القلق عالوة على ذلك ألن       . االجتار بالبشر ايا  ضح
إىل جداً أثناء عملية اإلعادة إىل الوطن مما يـدفعهم          لفترات طويلة   عنوة   ونُيحَتجز  ما غالباً

للشرطة كي ُيسَمح هلم مبغادرة أماكن اإليواء والرجوع إىل بلـداهنم           زائفة   بشهادات   اإلدالء
األطفال الضحايا  إدالء  يف قبول   ميانعون   القضاة قد     ألن اللجنة القلق كذلك  ويساور  . ألصليةا

يطلبون حضورهم الفعلي يف      ما اً، وغالب  بشهادات مبكرة على تسجيالت الفيديو     أو الشهود 
  .ثل هذه الشهاداتمب، رغم القانون الذي يسمح احملكمة
ابري الرامية إىل محاية حقوق األطفـال       توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التد     و  -٣٢

وبالقيـام علـى    ،   ومـصاحلهم  ضحايا مجيع اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياري      
  :اخلصوص مبا يلي

إنشاء آليات وإجراءات للتعرف املبكر على األطفال ضحايا اجلـرائم            )أ(  
ن بني وكاالت إنفاذ    وسائل منها إنشاء آليات للتعاو    باملشمولة يف الربوتوكول االختياري     

  والوزارات ذات الصلة وجلان محاية الطفل؛القوانني 
 يف انتظـار  طويلـة   لفترات  األطفال ضحايا االجتار    مكوث  ضمان عدم     )ب(  
  ؛ترحيلهم
 لشهادات األطفال ضحايا    تسجيالت الفيديو القوانني لضمان أن    تعزيز    )ج(  

 .هود عليها تقبل دائماً كأدلة أو الش عليها الربوتوكول االختيارياجلرائم اليت نص
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  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
حتيـل إىل   أن مشاريع إعادة اإلدماج اليت ذكرهتا الدولة الطرف         باً  حتيط اللجنة علم    -٣٣

 . ومنظمات غـري حكوميـة     ألمم املتحدة اوكاالت ماحنني أجانب وكاالت     متوهلا  مشاريع  
عن برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج الـيت  لعدم توفر معلومات  عن أسفها   اللجنة  وتعرب  

مبعلومـات الدولـة    اً  وحتيط اللجنة علم  . ألطفال الضحايا اإيواء  أماكن  تديرها الدولة، وعن    
تعرب عن  لكنها  ، و لتعويض ضحايا االجتار بالبشر   بأهنا خصصت صندوقاً    الطرف اليت تفيد    

اجلرائم غريها من  االجتار بالبشر و  يا  ضحافيها  تلقى  النعدام معلومات عن احلاالت اليت      أسفها  
  . تعويضاتاملنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

   :توصي اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يليو  -٣٤
املساعدة والـدعم   ضمان وتنسيق   على   الوكاالت احلكومية    تعزيز قدرة   )أ(  

  وتوكول االختياري؛ألطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربا املقدمني إىل
التدابري الالزمة لضمان حصول األطفال ضـحايا اجلـرائم         مجيع  اختاذ    )ب(  

عادة إدمـاجهم   إلمبا يف ذلك    املناسبة،  املشمولة يف الربوتوكول االختياري على املساعدة       
  ؛بالكامل يف اجملتمع، وحتقيق تعافيهم البدين والنفسي

 اإلجراءات املالئمـة للـسعي،   إىلمجيع األطفال   إمكانية وصول   ضمان    )ج(  
، من أولئك املسؤولني عنها قانونـاً     عن األضرار   دون متييز، إىل احلصول على تعويضات       

 من الربوتوكول االختياري، وإنـشاء صـندوق لتعـويض          ٩ من املادة    ٤وفقاً للفقرة   
  ايا احلصول على تعويض من اجلناة؛ميكن فيها للضح  اللحاالت اليتلالضحايا، 
ماس املساعدة التقنية من اليونيسيف واملنظمة العاملية للهجرة يف إطار          الت  )د(  

  .تنفيذ هذه التوصيات

  اتفي للمساعدةاهلط اخل    
توصياهتا اخلتامية مبوجب االتفاقية، توصي اللجنة الدولـة الطـرف     باإلشارة إىل     -٣٥

 ألجـل   خط هاتف وطين واحد للمساعدة    يف  خطوط املساعدة اهلاتفية    بالنظر يف توحيد    
ـ   كاملة  الدولة  اهلاتفي للمساعدة   غطي اخلط   يوينبغي أن   . زيادة الكفاءة  اً وأن يكون متاح

، وأن توفر له موارد ماليـة  حفظهاَيسُهل أرقام  ٤-٣ساعة، وأن َيتكوَّن من    العلى مدار   
األطفال وحتليل املكاملات هبدف اختاذ     لرد على   لن  مدربون  موظفو، وكذلك   كافيةوتقنية  

  . الالزمةاإلجراءات
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -اًثامن  
 مـن الربوتوكـول     ١٠ من املادة    ١تشجع اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة          -٣٦

 االختياري، على مواصلة تعزيز التعاون الدويل عرب الترتيبات اإلقليمية املتعـددة األطـراف            
تنسيق تنفيذ  لليات  اآلجراءات و اإلتعزيز   بوسائل منها     مع البلدان اجملاورة،   سيما ال، و والثنائية

 جرمية من اجلرائم املنصوص عليها      ةأيارتكاب  منع املسؤولني عن    حتسني  هذه الترتيبات بغية    
  .تحقيق معهم وحماكمتهم ومعاقبتهم والهممبوجب الربوتوكول االختياري وكشف

  املتابعة والنشر  -اًتاسع  
 التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه        توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع       -٣٧
إىل رئيس الدولة واحملكمـة العليـا والربملـان         وصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها      الت

وهيئـات  الطفل  والوزارات والسلطات احمللية املختصة، وكذلك اللجنة الوطنية حلماية         
بالشكل لتنظر فيها    على التوايل، واحمللي  املركزي  الصعيدين  على  القائمة  التنسيق األخرى   

  . من اإلجراءاتاًمزيد وتتخذ بشأهنااملناسب 
توصي اللجنة كذلك بأن ُيتاح التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة     و  -٣٨

لعامـة اجلمهـور    على نطاق واسـع      املعتمدة) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات   
املهنية واألطفال، بوسـائل منـها      الفئات  ة و ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات الشبابي    

 إلثارة النقـاش والتوعيـة بـالربوتوكول        ،)احلصر  ال على سبيل املثال  (شبكة اإلنترنت   
  .االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم  -اًعاشر  
تـدرج يف   أن  الدولة الطـرف    إىل  ، تطلب اللجنة    ١٢ من املادة    ٢للفقرة  اً  وفق  -٣٩

مزيداً من املعلومات عـن تنفيـذ الربوتوكـول          قبل مبوجب االتفاقية  تقريرها الدوري امل  
  . من االتفاقية٤٤حكام املادة وفقاً أل، هذه املالحظات اخلتاميةاالختياري و

        


