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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢فرباير / شباط٣ -يناير /كانون الثاين١٦

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

   األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  توغو: تاميةاخلالحظات امل    
 ١٦٨١ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/TGO/1) توغول األويل   يف التقرير  نظرت اللجنة   -١
 واعتمـدت   ،٢٠١٢ينـاير /كانون الثاين  ٢٤يف  املعقودة   ،)CRC/C/SR.1681الوثيقة  انظر  (

  .املالحظات اخلتامية التالية ،٢٠١٢فرباير / شباط٣يف املعقودة ، ١٦٩٧خالل جلستها 

  قدمةم  -أوالً  
كما ترحب بـالردود اخلطيـة       األويل   ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير       -٢

(CRC/C/OPSC/TGO/Q/1/Add.1)   وتعـرب  . ولة الطرف على قائمة املسائل    اليت قدمتها الد
املمثـل  اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى              

  .لعدة قطاعات
وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـَرأ مقترِنـة                -٣

اجلامع للتقريـرين الـدوريني      بشأن التقرير ا اللجنة   هتباملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمد    
  .(CRC/C/TGO/CO/3-4)الثالث والرابع للدولة الطرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفل 
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
  :يلي  ماترحب اللجنة باعتماد  -٤

  انون الطفل؛ واملتعلق بق٢٠٠٧يوليه / متوز٦ املؤرخ ٠١٧-٢٠٠٧القانون رقم   )أ(  
 ٢٠٠٦رب  ديـسم /كـانون األول  ١٣املـؤرخ    PR/010-2006القانون رقم     )ب(  

  واملتعلق بقانون العمل؛
ق بقمـع    املتعل ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٣ املؤرخ   ٠٠٩-٢٠٠٥القانون رقم     )ج(  

  .االجتار باألطفال يف توغو
 :كما ترحب اللجنة بالتدابري املؤسسية والسياساتية التالية  -٥

 كـانون   ١٤يف  " ١١١ألو  "للمساعدة اهلاتفية لألطفال    مباشر  ط  إنشاء خ   )أ(  
  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين

 النـساء   سـيما  ال،  باألشخاصوضع خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار         )ب(  
  .٢٠٠٧عام يف  ،واألطفال

  البيانات  -ثالثاً  
بيانات جلمع ال وزارة الشؤون االجتماعية وضعت نظاماً وطنياً       إذ تالحظ اللجنة أن       -٦

بيانات عن اجلرائم بانتظام    قلقة إزاء عدم مجع ال    مع ذلك   تزال    ال إالّ أهنا  ،بشأن محاية الطفل  
بقدر كبري قدرة الدولـة     يقيِّد    ما  إضافة إىل حمدوديتها الشديدة وهو     ، جمزأة كون البيانات لو

ـ  . الطرف على رصد اجلرائم وتقييمها ومنعها مبوجب الربوتوكول االختياري         ظ كما تالح
اللجنة بقلق اعتماد مجع البيانات بشكل كبري على التمويل اخلارجي، مما يعـرض للخطـر               

  .امللكية الوطنية واالستدامة
لوضع وتنفيذ نظام شامل ومنسق      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها       -٧

يها جلمع البيانات وحتليلها ورصدها وتقييم أثرها حبيث تشمل مجيع اجملاالت اليت نص عل            
الربوتوكول االختياري، وضمان تنسيق هذا النظام مع مجع البيانات املتعلقة جبميع جماالت          

اجلنس والسن  نوع  وينبغي تصنيف البيانات حسب مجلة أمور منها        . اتفاقية حقوق الطفل  
، مع إيالء اهتمام خاص ة االقتصاديةاالجتماعيواخللفية واجلنسية واألصل العرقي واملنطقة 

وينبغـي  . لوقوع ضحايا جرائم يغطيها الربوتوكول االختياري     املعرضني خلطر ا  لألطفال  
كذلك مجع بيانات عن عدد احملاكمات وأحكام اإلدانة الصادرة مصنفة حـسب طبيعـة           
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الدعم التقين من جهات منها منظمة األمم  بالتماس  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . اجلرمية
  .تعلق هبذه التوصيةي فيما) اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

  تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً  

  التنسيق والتقييم    
حتـت إشـراف وزارة العمـل        تالحظ اللجنة أن املديرية العامة حلماية الطفـل،         -٨

تـزال   وال. تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري   عن  االجتماعي والتضامن الوطين، مسؤولة     
ت احلكومية اليت تقوم بوظائف التنسيق املتعلقة بتنفيـذ  اللجنة مع ذلك قلقة إزاء تعدد الكيانا    

  .بني هذه الكيانات فيماالربوتوكول االختياري وإزاء غياب توزيع واضح للمسؤوليات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بترشيد عمل اهليئات املختلفة القائمة املعنية حبقوق             -٩

ركـز متقـدم    مب االختيـاري    آلية التنسيق من أجل الربوتوكـول     متتع  اإلنسان وضمان   
من املوارد البشرية والتقنية واملالية لتنسيق األعمـال بـني          ومبا يلزم   وصالحيات كافية   

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع آليات إحالة واضحة          . القطاعات واملقاطعات 
ة وضمان متكني مجيع اجلهات الفاعلة املشاركة يف محاية الطفل من العمل بطريقة منسجم            

 وتقدمي استجابة   وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      ملنع االجتار باألطفال    
  .كلية ملشاكل األطفال الذين تعرضوا لالعتداء واالستغالل

  التشريعات    
الصادر  ٠٠٩-٢٠٠٥للقانون رقم   تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف          -١٠
غـري أن اللجنـة     . علق بقمع االجتار باألطفال يف توغـو      املتو ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١٣يف  

ر الربوتوكول االختياري تعريفاً    يساورها القلق إزاء عدم تعريف مجيع اجلرائم املندرجة يف إطا         
  .تشريعات الدولة الطرفمالئماً يف 

بيـع  "حتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي تعريف واضح وحظر مجيع حاالت              -١١
 علـى   ،-لكنه غري متطابق معه متاماً      لالجتار باألشخاص    فهوم مشابه وهو م  -" األطفال

  . من الربوتوكول٣ و٢النحو املنصوص عليه يف املادتني 

  خطة العمل الوطنية    
االستراتيجية الشاملة ملكافحة االجتـار باألطفـال       تأّخر اعتماد   تالحظ اللجنة بقلق      -١٢

الـيت  اخلمـسية   ك اخلطة االستراتيجية الوطنيـة      واستغالهلم يف املواد اإلباحية والبغاء وكذل     
فـإن   وأنه يف غياب هذه االستراتيجية       ،٢٠٠٨وضعتها وأقرهتا مجيع اجلهات الفاعلة يف عام        
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ملنع اجلرائم املندرجة يف إطار الربوتوكول      عظم اجلهود   مبهي اليت تقود    منظمات اجملتمع املدين    
  .االختياري ومكافحتها

الطرف على التعجيل بعملية اعتماد االستراتيجية الـشاملة        حتث اللجنة الدولة      -١٣
واخلطـة االسـتراتيجية     واستغالهلم يف املواد اإلباحية والبغـاء     ملكافحة االجتار باألطفال    

ذات الصلة وضمان إدراجهما كما ينبغي ضمن السياسة الوطنية حلماية          اخلمسية  الوطنية  
االستراتيجية أهدافاً لألجلني املتوسط ني على تضمالدولة الطرف تسهر وينبغي أن . الطفل

 علـى النحـو املنـصوص عليـه يف          املعاقبة عليها والبعيد من أجل منع مجيع اجلرائم و      
شرية واملالية كما حتث اللجنة الدولة الطرف بتخصيص املوارد الب. الربوتوكول االختياري
 ،الشركاء املعنيني  لتعاون مع التنفيذ الكامل والفعال لالستراتيجية با    والتقنية الالزمة بغية    

بالتماس املساعدة الدوليـة   لطرفوتوصي اللجنة أيضاً الدولة ا   . مبا يف ذلك اجملتمع املدين    
 ومنظمـة   حلقوق اإلنسان السامية  مفوضية األمم املتحدة     مبا يف ذلك من      ،يف هذا الصدد  

  .األمم املتحدة للطفولة

  الربوتوكول االختياري والتوعية بهنشر     
ترحب اللجنة مببادرات الدولة الطرف الرامية لزيادة الوعي بالربوتوكول االختياري            -١٤

يف مناطق  طريق السينما الرقمية املتنقلة    عن ٢٠٠٩عام  يف  ُنظِّمت  بواسطة احلملة الوطنية اليت     
 تشعر بـالقلق إزاء     تزال اللجنة مع ذلك    وال. بشكل كبري خلطر االجتار   فيها األطفال   يتعرض  
 انعدام أنشطة بث الوعي بشأن الربوتوكول       ، وإزاء هجي والشامل للمعلومات  شر املن نقص الن 

 مما يساهم يف تدين مستوى الفهم والوعي باجلرائم اليت يغطيها           ،االختياري يف الدولة الطرف   
الربوتوكول االختياري لدى اجلمهور واألطفال والفئات املهنية العاملة مع األطفـال ومـن             

لكون املسائل املتعلقة ببيع األطفال وبغائهم واستغالهلم يف          اللجنة القلق  كما يساور . أجلهم
تزال مغفلة وغري معلنة إىل حد كبري بالنظر إىل احلساسية االجتماعية الثقافية              ال املواد اإلباحية 

  .احمليطة هبذه اجلرائم يف الدولة الطرف
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٥

إعالمية وتثقيفية بشأن التدابري الوقائية واآلثار الضارة لبيع        برامج  وضع    )أ(  
 وذلك بالتعاون الوثيق مـع      ،األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

  اجملتمع احمللي واألطفال والضحايا من األطفال؛
 ،مجيع الفئـات املهنيـة ذات الـصلة       يف  نشر الربوتوكول االختياري      )ب(  

 أفراد الشرطة والقضاة واملدعون العاّمون وممثلو وسائط اإلعالم واألخصائيون          سيما الو
  اء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان؛االجتماعيون وأعضاء جلان محاية الطفل وأعض
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دراسات متعمقة يف مناطق خمتلفة ولدى فئات اجتماعية وثقافيـة          إجراء    )ج(  
 أمام الدعوة والتوعية بشأن اجلرائم املـشمولة        خمتلفة بغية حتديد العوائق والفرص اخلاصة     

  .بالربوتوكول االختياري

  التدريب    
اعتراف الدولة الطرف بعدم كفاية التدريب املتخصص املتاح للقضاة          تالحظ اللجنة   -١٦

واملدعني العامني والشرطة واألخصائيني االجتماعيني وموظفي الرعاية الـصحية، وأعـضاء           
كما يـساور   . على حد سواء  حيث الكم والكيف    ن املهنيني من    وسائط اإلعالم وغريهم م   

ب خيص الكيفية اليت تعتزم الدولة الطرف التغل       فيمااللجنة القلق إزاء نقص املعلومات الدقيقة       
  .بواسطتها على أوجه القصور هذه

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان تـدريب مجيـع املهنـيني               -١٧
 القضاة واملسؤولون عـن إنفـاذ القـانون         سيما ال و ،فال ومن أجلهم  العاملني مع األط  

واملعلمون والعاملون يف الرعاية الصحية واالجتماعية واملوظفون العاملون يف مجيع جماالت           
 .ي تدريباً كافياً ومنهجياً بشأن أحكام الربوتوكول االختيار،الرعاية البديلة

  ختصيص املوارد    
لألطفال ضحايا    أن املنح توزع على أساس سنوي لتقدمي الرعاية        يف حني تالحظ اللجنة     -١٨

الربوتوكول االختياري، فإهنا تأسف لعدم وجود معلومات بـشأن خمصـصات           اجلرائم مبوجب   
املصممة خصيصاً لتنفيذ الربوتوكول االختياري مـن        حمددة بوضوح يف امليزانية ألغراض األنشطة     

كما يـساور اللجنـة     .  العمل االجتماعي والتضامن الوطين     وزارة سيما  ال قبل الوزارات املعنية،  
 الذي  ، الصحة والتعليم وتفشي الفساد    ديد يف امليزانية املخصصة لقطاعي    القلق إزاء االخنفاض الش   

  .املوارد احملدودة املتاحة لتنفيذ الربوتوكول االختياريمسار يترتب عنه حتويل 
لـضمان  اء األولوية ملخصصات امليزانيـة   ر اللجنة بتوصيتها الرامية إىل إعط     تذكّ  -١٩

الطفـل  إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وغريهـا مـن حقـوق              
)CRC/C/15/Add.255   وتوصي الدولة الطرف باختاذ مجيـع التـدابري         ،))أ(١٨، الفقرة 

وزارة العمل االجتماعي والتـضامن     سيما ل   وال ،املوارد الكافية  املمكنة لضمان ختصيص  
لوطين وخاصة املديرية العامة حلماية الطفل ووكاالت إنفـاذ القـانون واألخـصائيني             ا

كما حتث اللجنة الدولة . االختيارييتعلق بالربوتوكول   فيمااالجتماعيني للقيام بأنشطتهم    
  .الطرف على اختاذ تدابري ملموسة وفعالة ملكافحة الفساد
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غالل األطفال يف املواد اإلباحيـة      منع بيع األطفال وبغاء األطفال واست       -خامساًً  
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املعتمدة ملنع وقوع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
حتيط اللجنة علماً بربامج التخفيف من حدة الفقر املوجهة لفائدة النساء واألطفـال               -٢٠

غري أن اللجنة يساورها    . القادة التقليديني حتسيس  الرامية إىل   التوعية   وكذلك أنشطة    ،حتديداً
القلق إزاء عدم كفاية التدابري اإلدارية والسياسات والربامج االجتماعية ملنع األطفال بطريقـة        

  :يلي  ماوتالحظ اللجنة بقلق خاص. ضحية هلذه اجلرائمالوقوع مالئمة من 
 ممـا   ، الـوالدة  نصف عدد األطفال يف الدولة الطرف ليسوا مسجلني عنـد           )أ(  
  مارسة بيع األطفال وبغائهم واستغالهلم يف املواد اإلباحية؛مل يقعوا ضحيةخلطر أن بشدة يعرضهم 
خذت تدابري حمدودة حملاربة التمييز والعنف القـائمني علـى اعتبـارات            اُت  )ب(  
وهي عوامل رئيسية تفضي إىل بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف              جنسانية

وتعرب اللجنة يف هذا الصدد عن بالغ قلقها ملدى اإلسـاءة اجلنـسية الـيت               . ملواد اإلباحية ا
  يف كل أرجاء الدولة الطرف؛ يرتكبها املعلمون الذكور ضد أطفال املدارس

 ،اخلاصة اليت تستهدف األطفال املستضعفني مل جتر إال بعض األنشطة القليلة      )ج(  
 وقامـت   ،بشكل خاص خلطر االسـتغالل اجلنـسي      مثل أطفال الشوارع الذين يتعرضون      

 .منظمات غري حكومية بتنظيم أغلب هذه األنشطة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١
ملنع سجيل مجيع األطفال عند الوالدة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان ت    )أ(  

  ؛بيع األطفال وبغائهم واستغالهلم يف املواد اإلباحيةوقوعهم ضحية ل
حبث بشأن طبيعة ومدى انتشار بيع األطفال وبغائهم واستغالهلم         إجراء    )ب(  

 مبـا يف ذلـك الفقـر        ،يف املواد اإلباحية من أجل حتديد األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة         
  واملمارسات الضارة وغياب الرعاية األبوية؛

البنات األطفال، مبا يف ذلك     جمموعات  اختاذ تدابري فعالة من أجل حتديد         )ج(  
الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع وأطفال الشوارع، الذين هم عرضة خلطـر             واألطفال  

ـ     الوقوع ضحية اجلرائم احملظورة      دهم بالـدعم   مبوجب الربوتوكول االختيـاري وتزوي
  واملساعدة الالزمني؛

 وخاصة إلغـاء    ،والعنف القائمني على نوع اجلنس    القضاء على التمييز      )د(  
 مبا يف ذلـك     ، وجترمي العنف العائلي   ،ز ضد النساء  زالت سارية واليت متيّ     ما القوانني اليت 
  .يف إطار الزواج، دون تأخرياالغتصاب 
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  السياحة ألغراض ممارسة اجلنس    
الدولـة  لكـون   و ،لتزايد السياحة ألغراض ممارسة اجلنس     تعرب اللجنة عن قلقها     -٢٢

  . ومكافحتهالظاهرةالتدابري الالزمة ملنع هذه اتتخذ بعد   ملالطرف
من اإلجراءات امللموسة ملنع السياحة اختاذ املزيد حتث اللجنة الدولة الطرف على   -٢٣

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف      . ألغراض ممارسة اجلنس يف البلد ومعاجلة هذه احلاالت       
ـ      ،بشكل خاص على تنظيم برامج واسعة النطاق لبث الوعي         الت  مبا يف ذلك القيام حبم

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على التعاون الوثيق مـع          . صوص إىل السياح  موجهة باخل 
كما  ،شركات السياحة ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين

، على نطـاق  املدونة العاملية آلداب السياحة التابعة ملنظمة السياحة العاملية حتثها على نشر    
 على اعتماد مدونـة قواعـد   ة ووكاالت السياحة وتشجيعها   السياح على هيئات    واسع،

  . اجلنسي خالل السفر والسياحةاالستغاللالسلوك حلماية األطفال من 

الل األطفال يف املواد اإلباحيـة      منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغ       -سادساً  
 ٥ واملواد   ٤ من املادة    ٣ و ٢والفقرتان   ٣املادة  (واملسائل ذات الصلة    

  )٧ و٦و

 ئية أو اجلزائية القائمةاجلناواللوائح القوانني     

  :تعرب اللجنة عن قلقها ملا يلي  -٢٤
  قانون الطفل؛يف تعريف واضح جلرمية بيع األطفال وجود عدم   )أ(  
   عاماً جرمية؛١٥فوق سن عدم اعتبار بغاء األطفال   )ب(  
  ؛ اإلباحية األطفال يف املوادعدم وجود ظروف مشددة تعاقب استغالل  )ج(  
  .حتمل الضحية لعبء اإلثبات  )د(  

حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة أحكام تشريعاهتا الوطنية وضمان امتثاهلا             -٢٥
وينبغي للدولة الطرف على وجه اخلصوص       .بشكل كامل ألحكام الربوتوكول االختياري    

  :أن تقوم مبا يلي
ل االختياري، وخاصـة بيـع      حتديد وجترمي بيع األطفال وفقاً للربوتوكو       )أ(  

األطفال لغرض التبين غري املشروع وإشراك األطفال يف العمل القسري ونقـل أعـضاء              
 مـن  ٥و‘ ٢‘)أ(١ب وج و‘١‘)أ(١ مبا يتماشى مـع الفقـرتني   الطفل من أجل الربح،  

   من الربوتوكول االختياري؛٣ املادة
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بة من تثبت إدانتـهم   مبثابة جرمية ومعاق   ضمان اعتبار بغاء األطفال دائماً      )ب(  
  بأحكام تتناسب مع هذه اجلرمية؛

 مـن   ٣ و ٢ تنقيح قانون العقوبات جلعله متوافقاً بالكامل مع املـادتني          )ج(  
  الربوتوكول االختياري؛

 اجلرائم اليت يتطرق إليهـا الربوتوكـول        مرتكيب إىل   اإلثباتنقل عبء     )د(  
  .االختياري

ائم االستغالل اجلنسي لألطفـال حتـدث يف        وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألن جر        -٢٦
 ويسجل عدد هذه اجلرائم تزايـداً       ،خمتلف أحناء الدولة الطرف مثل بيوت الدعارة والفنادق       

كما يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود نظام الكتشاف وتفكيك بيوت الدعارة             . مهماً
وكذلك عدم وجود آلية لضبط     واعتقال القوادين واملتواطئني معهم      وغريها من أماكن البغاء   

إنتاج ونشر املواد اليت تروج هلذه املمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري مثـل             
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها النتشار ممارسـة الـزواج          . إشراك األطفال يف املواد اإلباحية    

لدين  اًسدادأو روس  زواج األطفال مقابل مهر العسيما  ال املبكر والقسري على نطاق واسع،    
  .بيع لألطفالرسات تعترب يف عدة حاالت مبثابة وهي مما" االستئمان"وممارسة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري أكثر فعالية لضمان التنفيذ الفعلـي               -٢٧
وحتث اللجنة على وجه اخلصوص الدولة الطرف على  . للتشريعات اليت متنع بغاء األطفال    

ضع نظام فعال الكتشاف وتفكيك بيوت الدعارة وغريها من األماكن الـيت            اإلسراع بو 
إنتاج ونشر املواد اليت تروج هلذه املمارسات احملظـورة          بغاء األطفال وضبط   ميارس فيها 

وينبغي أن ختصص   . مبوجب الربوتوكول االختياري مثل إشراك األطفال يف املواد اإلباحية        
كمـا  .  البشرية والتقنية واملالية الالزمة لقوات الشرطةالدولة الطرف هلذا الغرض املوارد 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الـضرورية للقـضاء علـى مجيـع                
  .ألطفاللبيع هي مبثابة املمارسات اليت 

  اإلفالت من العقاب    
اجلـرائم  حىت اآلن حماكمة الضالعني يف هـذه        تتم    مل يساور اللجنة بالغ القلق ألنه      -٢٨

ن اإلجراءات القانونية ضد مـرتكيب      أل و ،أحكام قانون الطفل اليت متنع بغاء األطفال       مبوجب
مبـن فـيهم     ،بسبب الفساد املنتشر بني مسؤويل إنفاذ القانون      تتوقف    ما غالباًهذه اجلرائم   

الشعور باإلفالت من العقـاب لـدى       بسبب ترسخ   وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها      . القضاة
 ١٥وأعـوام    ٩ بني سن   ما ن هناك مئات األطفال   ألاالستغالل اجلنسي لألطفال و   مرتكيب  

زالوا ضحايا لالستغالل اجلنسي بشكل علين يف العاصمة لومي وعلى وجه اخلصوص              ما عاماً
  ".سوق األطفال"يف مكان يسمى 
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 ة اإلفالت مـن   اختاذ مجيع التدابري الالزمة حملارب    على  حتث اللجنة الدولة الطرف       -٢٩
تعليمات وإصدار به مرتكبو اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري العقاب الذي يتمتع 

. جلميع املدعني العامني من أجل حماكمة هذه احلاالت بشكل فعـال          هلذا الغرض   واضحة  
ميكـن  القانون إىل العقوبات اليت نظر سلطات إنفاذ وينبغي أيضاً أن توجه الدولة الطرف       

  .ل إخالهلم بالواجب أو الفساد حايفأن تسلط عليهم 

 الوالية القضائية وتسليم اجملرمني     

االختيـاري  عدم اإلشارة إىل اجلرائم املشمولة بالربوتوكول       لتعرب اللجنة عن قلقها       -٣٠
الواليـة القـضائية    ن  أل و ،بشكل خاص يف التشريعات املتعلقة باجلرائم املرتكبة خارج البلد        

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم اعتمـاد الدولـة    .  املزدوج اإلقليم ختضع للتجرمي  خارج  
  .االختياري كأساس قانوين لتسليم اجملرمنيالربوتوكول الطرف على 

اجلرائم املـشار   اعتبار  اختاذ التدابري الالزمة لضمان     على  حتث اللجنة الدولة الطرف       -٣١
 ،ي جرائم توجب تـسليم مرتكبيهـا       من الربوتوكول االختيار   ٣ من املادة    ١إليها يف الفقرة    

مة اجلرائم املرتكبة خارج    أو حماك /يتصل بتسليم اجملرمني و    فيماشرط التجرمي املزدوج    وإلغاء  
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اسـتخدام الربوتوكـول االختيـاري، عنـد              . البلد

  .ول االختياري من الربوتوك٥الضرورة، كأساس قانوين لتسليم اجملرمني وفقاً للمادة 

 ٤ و ٣ والفقرتـان    ٨املادة  (محاية حقوق األطفال الضحايا ومصاحلهم        -سابعاً  
  )٩من املادة 

  التدابري املعتمدة    
اللجنة خطوة إجيابية تفضيل الدولة الطرف لترتيبات الرعاية بالكفالة لفائـدة           تعترب    -٣٢

يف نفـس   تالحظ بقلـق     أهنا   إالّاألطفال ضحايا اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري،        
عدم وجود أي حكم قانوين يضمن أمن األطفال الضحايا واألفراد أو أعضاء منظمات الوقت  

وتشعر . هلم احلماية واملساعدة رغم أهنم يتعرضون غالباً للتهديد       يوفّرون  اجملتمع املدين الذين    
  :اللجنة أيضاً ببالغ القلق ملا يلي

ليست يف املتناول ة اليت خيضع هلا األطفال الضحايا    الفحوص الطبي تكاليف  أن    )أ(  
 من أجل احلصول    دفع مثن باهظ  الضحايا أو املنظمات غري احلكومية اليت تساعدهم        ويتعني على   

تقدم املعلومات بـشكل صـحيح        ال  بينما ؛على شهادة طبية لإلدالء هبا كدليل أمام احملكمة       
  عدة قانونية؛حيصلون على مسا والة لألطفال الذين يشاركون يف اإلجراءات اجلنائي

يف بعض احلاالت، كشف القضاة عن املعلومات اليت من شأهنا أن تـؤدي               )ب(  
  هوية الطفل الضحية؛التعرف إىل إىل 
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ُيـضمن    ما نادراًرغم وجود صندوق للتعويضات يف الدولة الطرف، فإنه           )ج(  
  .وكول االختيارياحملظورة مبوجب الربوت لألطفال ضحايا اجلرائم تعويض فعال

والتدابري القانونية الالزمة لـضمان     األطر  توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد        -٣٣
 وكذلك ضـمان    ،مبوجب الربوتوكول االختياري  احملظورة  محاية األطفال ضحايا اجلرائم     

وبوجه خاص، ينبغي أن تقـوم  . أمن األفراد أو املنظمات اليت تقدم هلم احلماية واملساعدة       
  :ة الطرف مبا يليالدول

خدمات طبيـة    ضمان حصول األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي على        )أ(  
  جمانية وحصوهلم على شهادة طبية جماناً أيضاً؛

حصول مجيع ضحايا بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل         ضمان    )ب(  
فية وعلـى   األطفال يف املواد اإلباحية املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية على معلومات كا          

  استشارة قانونية يف كل مرحلة من مراحل الدعوى؛
بـرامج  وضـع  مجلة أمـور،  يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة مبا يف ذلك،      )ج(  

القـضاة واملـدعون العـامون والـشرطة        مبن فيهم    ،محالت تستهدف املهنيني  تنظيم  و
لعاملني مع الـشهود  واألخصائيون االجتماعيون واملوظفون الطبيون وغريهم من املهنيني ا    

من األطفال، فضالً عن اجملتمع ككل، من أجل ضمان عدم الكشف بشكل علـين عـن            
هوية األطفال الضحايا وضمان    التعرف إىل   املعلومات الشخصية اليت ميكن أن تفضي إىل        

  عدم تعرض األطفال الضحايا للوصم والتهميش االجتماعي؛
ت وضمان حصول األطفـال     جتديد موارد الصندوق الوطين للتعويضا      )د(  

كامل من هذا   على تعويض    حيصلوا على تعويضات من مرتكيب اجلرائم       مل الضحايا الذين 
  الصندوق؛

التفاعل الودي مـع    من أجل   التدريب  على  ضمان حصول مجيع املهنيني       )ه(  
 ١األطفال الضحايا والشهود يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية والقضائية وفقاً للفقرة            

 من الربوتوكول االختياري واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة    ٨املادة  من  
ــا   ــشهود عليه ــة وال ــحايا اجلرمي ــال ض ــصادي  (باألطف ــس االقت ــرار اجملل ق

  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠ واالجتماعي

  التعايف وإعادة اإلدماج    
ة حلمايـة ورعايـة   واضح أو خدمة إحال لعدم وجود إجراء تعرب اللجنة عن قلقها     -٣٤

التنبـؤ   ميكن  ال ومن مث طريقة الرعاية اليت،األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي وسوء املعاملة     
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق ألن تدابري إعـادة اإلدمـاج          . هبا اليت خيضع هلا األطفال الضحايا     

  .ري حكوميةاالجتماعي والتعايف البدين والنفسي تقدمها بشكل حصري تقريباً منظمات غ
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 املوارد البشرية واملالية والتقنية الكافية  ريتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توف       -٣٥
عالية ملساعدة مجيع األطفال ضحايا االعتداء واالستغالل       الودة  اجلدمات ذات   اخلوكذلك  
البـدين  حتقيق تعافيهم    مبا يف ذلك بغية إعادة إدماجهم اجتماعياً بشكل كامل و          ،اجلنسي

  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٣لنفسي وفقاً للفقرة وا

  ناملساعدة والتعاون الدوليا  -ثامناً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الدويل من خالل الترتيبات املتعددة             -٣٦

األطراف اإلقليمية والثنائية ملنع مجيع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكـول االختيـاري            
لتحقيق فيها وحماكمة ومعاقبة املسؤولني عن األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال وبغاء وا

 وتشجع اللجنة . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والسياحة ألغراض اجلنس        
يف هذا الصدد الدولة الطرف على تنفيذ خطة العمل اإلقليمية الصادرة عـن اجلماعـة               

ملكافحة االجتـار غـري املـشروع        )٢٠١١-٢٠٠٨( أفريقيا   االقتصادية لدول غرب  
  .باملخدرات واجلرمية املنظمة وتعاطي املخدرات

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع وكاالت وبرامج األمـم               -٣٧
إىل التنفيـذ  ترمي املتحدة فضالً عن املنظمات غري احلكومية من أجل وضع وتنفيذ تدابري            

  .وتوكول االختياريالفعلي للرب

  املتابعة والنشر  -تاسعاً  

  املتابعة    
 تنفيـذ هـذه     لضمان توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة         -٣٨

 واحملكمـة العليـا والربملـان      التوصيات بالكامل بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة       
لى النحو املالئم واختـاذ املزيـد مـن        والسلطات احمللية، للنظر فيها ع     والوزارات املعنية 

  . بشأهنااإلجراءات

  نشر املالحظات اخلتامية    
وهـذه  قرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطـرف         التبنشر  توصي اللجنة     -٣٩

عن طريق  ) احلصر  ال على سبيل املثال  (مبا يف ذلك    واسع،  املالحظات اخلتامية على نطاق     
 ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجملموعـات        اجلمهورعامة  اإلنترنت، على   

  .الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدهاوإذكاء املهنية واألطفال، من أجل إثارة النقاش 
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  التقرير املقبل  -عاشراً  

معلومـات  ، إدراج ١٢ من املادة ٢للفقرة اً  الطرف، وفق الدولة   من   تطلب اللجنة   -٤٠
ربوتوكول االختياري وهذه املالحظات اخلتاميـة يف تقريرهـا         إضافية بشأن تنفيذ أحكام ال    

  .االتفاقية من ٤٤لمادة طبقاً ل ٢٠١٧سبتمرب / أيلول١حبلول املقبل املقرر تقدميه الدوري 

        


