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   حقوق الطفلجلنة
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢ فرباير/ شباط٣ - يناير/كانون الثاين ١٦

ـ ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة            ن  م
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق الطفـل      من   ١٢املادة  

  بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

 أذربيجان: تاميةاخلالحظات امل    

 ١٦٧٢ يف جلستيها    (CRC/C/OPSC/AZE/1)نظرت اللجنة يف تقرير أذربيجان اَألوَّيل         -١
 كـانون   ١٨ و ١٧، املعقـودتني يف     )CRC/C/SR.1673 و CRC/C/SR.1672انظر   (١٦٧٣و

 ٣، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1697انظر  ( ١٦٩٧ ، واعتمدت يف جلستها   ٢٠١١يناير  /الثاين
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢ فرباير/شباط

  مقدمة  -أوالً  
طية علـى قائمـة     ردود اخل وباليل  وَّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األَ      رحُِّت  -٢

 عن تقـديرها     اللجنة  وتعرب .)CRC/C/OPSC/AZE/Q/1/Add.1(اليت أثارهتا اللجنة    املسائل  
  .قطاعاتالاملستوى واملتعدد  الرفيع الدولة الطرف الذي دار مع وفد البناء للحوار

 قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـةً         ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي     وتذكّ  -٣
لدولـة  الذي قدمته ا  التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابعبشأنهتا اخلتامية املعتمدة   مبالحظا
 وبشأن التقرير األويل مبوجب     ،)CRC/C/AZE/CO/3-4( اتفاقية حقوق الطفل  مبوجب  الطرف  

ــسلحة     ــات امل ــال يف الرتاع ــراك األطف ــق بإش ــاري املتعل ــول االختي الربوتوك
).(CRC/C/OPAC/AZE/CO/1  
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  مالحظات عامة  -اًثاني  

  اجلوانب اإلجيابية    
  .٢٠٠٥ام باعتماد الدولة الطرف قانون مكافحة االجتار بالبشر يف عترحب اللجنة   -٤
وترحب اللجنة أيضاً مبختلف التدابري اإلدارية اليت اُتخذت يف جماالت تتعلق بتنفيـذ               -٥

  :الربوتوكول االختياري، وال سيما
ليم ضحايا االجتار بالبشر إىل األجهزة األمنيـة         تقضي إىل تس   قواعداعتماد    )أ(  

   / شـباط ١ الصادر عن جملـس الـوزراء يف      ٢١القرار رقم   (املختصة بشكل عاجل وفعال     
  ؛)٢٠٠٨فرباير 

اعتماد قواعد متعلقة باآللية الوطنية لإلحالة اليت تعىن بضحايا االجتار بالبشر             )ب(  
  ؛)٢٠٠٩أغسطس / آب١١  الصادر عن جملس الوزراء يف١٢٣القرار رقم (

 ١٣١القرار رقـم  ) (مؤشرات(اعتماد قواعد للتعرف على ضحايا االجتار بالبشر     )ج(  
  ).٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣الصادر عن جملس الوزراء يف 

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم الذي أحرز يف إنشاء مؤسسات واعتمـاد خطـط               -٦
مبا يف ذلك خطة العمل الوطنية ملكافحـة        وبرامج وطنية تيسر تنفيذ الربوتوكول االختياري،       

  .٢٠٠٩فرباير / شباط٩اليت اعتمدت يف ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(االجتار بالبشر 
 علـى اتفاقيـة     ٢٠١٠إضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة مع التقدير التصديَق يف عام             -٧

  .جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر

  البيانات  -اًثالث  
لجنة قيام اللجنة احلكومية لإلحصاءات بنشر خالصة إحصائية عن         يف حني تستحسن ال     -٨

وضع األطفال يف أذربيجان، وقواعد بيانات حديثة العهد عن األطفـال املـودعني يف رعايـة                
 عن دواعي قلقها السابقة النامجة عـن اسـتمرار          املؤسسات ومسألة العنف املرتيل، تعرب جمدداً     

وال تزال اللجنة قلقة بوجه خاص      . فاقية والربوتوكول االختياري  غياب البيانات الالزمة لتنفيذ االت    
    . من حمدودية وجتّزؤ عملية مجع البيانات املتعلقة باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

حتث اللجنة الدولة الطرف على توفري مجيع املوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة             و  -٩
تصنيف البيانات  مع البيانات وحتليلها ورصدها، على أن يتم        الالزمة لوضع نظام شامل جل    
واملوقع اجلغرايف، واخللفية  ،ثين واألصل اإل، واجلنسية،جلنساليت ُجمعت حبسب العمر، وا 

  : عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليفضالًو. ةاالقتصادياالجتماعية 
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يف مجيـع اجملـاالت     هجية  مواصلة تطوير آليات مجع البيانات بصورة من        )أ(  
 املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري ووضع هذه اآلليات يف إطار نظام مركزي؛

 املصنفة حبسب العمر واجلنس واملوقع اجلغرايف       -إنشاء نظام جلمع البيانات       )ب(  
 وال سيما البيانات املتعلقـة بـاجلرائم املـشار إليهـا يف             -واخللفية االجتماعية االقتصادية    

 عامـاً،   ١٨الربوتوكول االختياري، يكون شامالً جلميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن           
 ويعمل بالتنسيق مع النظام املركزي جلمع البيانات الذي أنشأته احلكومة ألغراض االتفاقية؛

كافة اجلـرائم   لألسباب اجلذرية   وحتليل ل إجراء دراسات نوعية وكمية       )ج(  
  ؛ وتواترهال االختيارياملشار إليها يف الربوتوكو

) اليونيسيف(النظر يف التماس املساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة   )د(  
   .وغريها من وكاالت األمم املتحدة وبراجمها، من أجل تنفيذ هذه التوصيات

   تدابري التنفيذ العامة  -اًرابع  

  التشريعات    
ف قانون مكافحة االجتار بالبـشر      بالرغم من أن اللجنة تالحظ اعتماد الدولة الطر         -١٠

  :ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يليفإهنا ، )٢٠٠٥(
حىت اآلن أحكام الربوتوكول االختياري يف تـشريعات        بالكامل  مل تدَمج     )أ(  

الدولة الطرف، كما أن التشريعات السائدة ال تتناول بشكل واضح مجيع اجلرائم املشار إليها              
 يف الربوتوكول االختياري؛

رغم تزايد معدالت اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختيـاري الـيت              )ب(  
     ترتكب عن طريق اإلنترنت وبواسطة اهلواتف النقالة أو من خالهلا، فإن الدولـة الطـرف               
ال متلك تشريعات تتصدى حتديدا جلرائم االستمالة اجلنسية واالستغالل اجلنسي املرتكبة عن            

  .ائل االتصال األخرى مبا فيها اهلواتف النقالةطريق اإلنترنت ووس
واءمة التشريعات الالزمة ملبذل اجلهود مواصلة اللجنة الدولة الطرف على وحتث    -١١

  :مبا يلي وتوصي اللجنة على وجه اخلصوص. احمللية مع الربوتوكول االختياري
 مـن   ٣ و ٢ و ١ اللتزاماهتا مبوجب املواد     أن تقوم الدولة الطرف، وفقاً      )أ(  

 يف  ل واستغالل األطفال  مجيع حاالت بيع األطفا   وحظر  ، بتعريف   الربوتوكول االختياري 
الجتار بالبـشر إال أهنـا      ي مفاهيم وإن كانت مشاهبة ملفهوم ا      البغاء واملواد اإلباحية، وه   

 ؛ليست مطابقة له
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 لتفاقم مشكلة   تتصدى حتديداً أن تنظر الدولة الطرف يف سن تشريعات          )ب(  
أو اهلواتف النقالة، ومن بينها جرمية      /املرتكبة ضد األطفال عن طريق اإلنترنت و      اجلرائم  

  .االستمالة اجلنسية

  خطة العمل الوطنية    
مث  ،٢٠٠٤يف عام    بالبشر   االجتارترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة          -١٢

ن قلقها من غياب    اللجنة ع  تعربورغم ذلك،   . ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة   ٢٠٠٩يف عام   الحقاً  
  .ها الربوتوكول االختياريشملخطة شاملة تتناول بالتحديد مجيع القضايا اليت ي

يف استراتيجيتها وبرناجمهـا الـشاملني      أن ُتْدرِج   بتوصي اللجنة الدولة الطرف     و  -١٣
شامل منفصل  عمل  برنامج  ) ١٤ و ١٣الفقرتان   CRC/C/AZE/CO/3-4(لتنفيذ االتفاقية   

تـوفر املـوارد    أن  ، و  االختيـاري   الربوتوكول هاشملييع القضايا اليت    يعاجل بالتحديد مج  
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغـي أن تـويل الدولـة          . الكافية لتنفيذه البشرية والتقنية واملالية    

مع مراعـاة اإلعـالن    لتنفيذ مجيع أحكام الربوتوكول االختياري،  خاصاً الطرف اهتماماً 
 األول والثـاين والثالـث      ة العاملي اتي املعتمدين يف املؤمتر   وبرنامج العمل وااللتزام العامل   

ويوكوهاما  ١٩٩٦يف عام    ستوكهوململكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال اليت عقدت يف        
  .٢٠٠٨عام وريو دي جانريو يف  ٢٠٠١يف عام 

  التنسيق والتقييم    
 الربوتوكـول   تالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تفتقر إىل آلية تعـىن بتنـسيق              -١٤

ومع أن اللجنة تعرب عن تقديرها للدولة الطرف        . االختياري وإدارته وتنفيذه بشكل كامل    
 على إنشائها فريق عمل مؤلف من وكاالت حكومية يهدف إىل مكافحة االجتار بالبشر، فإهنا

مـل   اعتبار فريق العمل هذا آلية فعالة لتنسيق التنفيـذ الكا          ال تزال تشعر بالقلق إذ ال ميكن      
عاجلة قضايا أخرى واردة يف الربوتوكول االختياري تتمثل يف         مب للربوتوكول ألنه ليس مكلفاً   

  .بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية
وباإلشارة إىل التوصيات اليت قدمتها اللجنة إىل الدولة الطرف فيما خيص إنشاء آلية               -١٥

، توصي اللجنة الدولـة الطـرف       )١٢الفقرة   CRC/C/AZE/CO/3-4(تنسيق لتنفيذ االتفاقية    
بالعمل على تنفيذ الربوتوكول االختياري من خالل تعزيز التعاون والتنـسيق بـني اللجنـة               
الوطنية املعنية بشؤون األحداث واللجنة احلكومية املعنية بقضايا األسرة واملرأة والطفل علـى             

وتوَصـى  . كومية األخرى ذات الـصلة    وجه اخلصوص، وفيما بني الوزارات والكيانات احل      
 بضمان توفري املوارد البشرية والتقنية واملاليـة الكافيـة لـتمكني هـذه     الدولة الطرف أيضاً 

  .الكيانات من الوفاء بواليتها املتمثلة يف تنفيذ الربوتوكول االختياري



CRC/C/OPSC/AZE/CO/1 

5 GE.12-41284 

  النشر والتوعية    
لربوتوكول االختياري على   تالحظ اللجنة مع التقدير قيام وزارة العدل بإتاحة نص ا           -١٦

ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار تدّني مـستوى وعـي             . موقعها اإللكتروين 
  .اجلمهور بالربوتوكول االختياري، سواء األطفال أو الفئات املهنية العاملة مع األطفال

  :أن تقوم مبا يليبتوصي اللجنة الدولة الطرف و  -١٧
قيفية بشأن التدابري الوقائية واآلثار الضارة لبيع       برامج إعالمية وتث  وضع    )أ(  

وثيق مع اجملتمع احمللـي،     التعاون  ال وذلك ب  ، واملواد اإلباحية  استغالهلم يف البغاء  األطفال و 
  األطفال الضحايا؛ و،واألطفال
 بني مجيع الفئـات املهنيـة ذات الـصلة          نشر الربوتوكول االختياري    )ب(  

 اإلعالم واألخصائيون   وسائط وممثلو   ون العام ة واملدعون يما أفراد الشرطة والقضا   س وال
   جلان محاية الطفل وأعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان؛االجتماعيون وأعضاء

إجراء دراسات متعمقة يف مناطق خمتلفة ولدى فئات اجتماعية وثقافيـة             )ج(  
ئم الـواردة يف    خمتلفة بغية حتديد العوائق والفرص أمام الدعوة والتوعية بـشأن اجلـرا           

  .الربوتوكول االختياري

  التدريب    
 بأن تويل الدولة الطرف تنظيم برامج تدريب ملكافحـة االجتـار            حتيط اللجنة علماً    -١٨

ومع ذلك، فإهنا تعرب عن قلقها لغياب أنشطة تـدريب تركّـز            . بالبشر هو خطوة إجيابية   
  . األحكام املتعلقة ببيع األطفالبشكل حمدد على مجيع أحكام الربوتوكول االختياري مبا فيها 

لدولة الطرف بأن ختصص موارد لالضطالع بـربامج تدريبيـة          وتوصي اللجنة ا    -١٩
متعددة التخصصات تتعلق جبميع اجملاالت املشار إليها يف الربوتوكول االختياري وتوضع           

غي إتاحة  وينب. يف إطار عملية تشاركية تشمل اجملتمعات احمللية وغريها من اجلهات املعنية          
هذا التدريب لكافة الفئات املهنية والوزارات واملؤسسات ذات الصلة العاملة مع األطفال 

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم منهجي جلميع الـربامج            . ومن أجلهم 
  .التدريبية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري هبدف تعزيز تأثريها وأمهيتها

  ردختصيص املوا    
تأسف اللجنة لعدم وجود اعتمادات مرصودة بشكل واضح يف امليزانيـة لتمويـل               -٢٠

  .األنشطة الرامية إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري
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 التدابري املمكنة لضمان ختصيص موارد      مجيعوتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        -٢١
بإتاحة املوارد    اخلصوص، وتوصي اللجنة، على وجه   . كافية لتنفيذ الربوتوكول االختياري   

البشرية والتقنية واملالية الالزمة لكل من اللجنة الوطنية املعنية بشؤون األحداث واللجنة            
احلكومية املعنية بقضايا األسرة واملرأة والطفل ووكاالت إنفاذ القوانني ومراكز احلمايـة            

  .ختيارياالجتماعية كي تتمكن من االضطالع بأنشطتها يف إطار الربوتوكول اال

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

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
هـا  عن تقديرها للمعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتماد        اللجنة  تعرب    -٢٢

قانون مكافحة االجتار بالبشر وبشأن إنشائها اللجنة احلكومية املعنية بقضايا األسرة واملـرأة             
. والطفل اليت اضطلعت بأنشطة للتوعية بقضية االجتار باألطفال وأوضاع أطفال الـشوارع           

ورغم ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها ألن هذه اجلهود تركّز على مسألة االجتـار بالبـشر                
ن التدابري املتخذة ملكافحة اجلرائم األخرى املشار إليها يف الربوتوكول االختياري           ، وأل حصراً

  .ما زالت غري كافية
  : مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطرفو  -٢٣

أن تضمن قيام اللجنة الوطنية املعنية بـشؤون األحـداث، واللجنـة              )أ(  
 إنفاذ القانون، ومراكز احلماية     احلكومية املعنية بقضايا األسرة واملرأة والطفل، ووكاالت      

االجتماعية، بتخطيط وتنفيذ جمموعة من األنشطة املنسقة ملنع اجلرائم املـشار إليهـا يف              
 ؛وجرب الضرر املترتب عليهاالربوتوكول االختياري والكشف عنها ومعاقبتها 

أن تعزز تدابري احلد من الفقر ودعم احلماية االجتماعية كي تـتمكن األسـر               )ب(  
  من جتنب وقوع أطفاهلا ضحايا اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري؛رومة اقتصادياًاحمل

أن جتري دراسة شاملة ومتعـددة التخصـصات يف أوسـاط الفئـات        )ج(  
االجتماعية االقتصادية والثقافية املختلفة، بشأن طابع ومدى انتشار ممارسات بيع األطفال           

 إىل وأن تعتمـد، اسـتناداً   . ألطفـال يف املـواد اإلباحيـة      وبغاء األطفال واسـتغالل ا    
 وحمدد اهلدف يرمي إىل منع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول            شامالً ، هنجاً االستنتاجات

  االختياري والتصدي هلا؛
  .أن تعزز آلياهتا لرصد تبين األطفال  )د(  
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  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    
 باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة السياحة بدافع ممارسـة           حتيط اللجنة علماً    -٢٤

ولكن اللجنة قلقة من تدين مستوى الوعي باملدونـة  .  وللتوعية هبذه املشكلة  اجلنس مع األطفال  
نظمة السياحة العاملية، ومن حمدودية عدد شركات السفر        عن م ة  صادرالعاملية آلداب السياحة ال   

  .وقّعة على مدونة قواعد السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحةامل
 وتقوم بتنفيـذه     فعاالً  تنظيمياً  إطاراً تستحدثحتث اللجنة الدولة الطرف على أن       و  -٢٥

وتتخذ كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية واالجتماعية الالزمة وغريها من اإلجراءات ملنع           
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنـة      . ة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال وللقضاء عليها       السياح

الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا الدويل من خالل إقامة ترتيبات متعددة األطراف وترتيبـات          
. إقليمية وترتيبات ثنائية هبدف منع السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال والقضاء عليهـا         

لجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا يف القطاع الـسياحي مـن          وكذلك حتث ال  
ـ      ة أجل الترويج لآلثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال، وعلى نـشر املدون

 منظمة السياحة العاملية على نطاق واسع لـدى وكـالء           العاملية آلداب السياحة الصادرة عن    
لى دفع شركات السياحة للتوقيع على مدونة قواعد الـسلوك          السفر ووكاالت السياحة، وع   

  .حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة

حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال            -سادساً  
     ٤ مـن املـادة      ٣ و ٢ والفقرتـان    ٣املـادة   (واملسائل ذات الصلة    

  )٧ و٦ و٥واملواد 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
 ١-١٤٤بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدرجت يف قانوهنا اجلنائي املـادة               -٢٦

غطـي مجيـع    تال  أحكام تلك املادة     مع القلق بأن     اخلاصة باالجتار بالبشر، فإهنا حتيط علماً     
وعالوة على ذلك، فإن اللجنة يساورها القلق       . اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري     

 على حظر إشراك املراهقني يف أعمال البغـاء         ١٧١ألن القانون اجلنائي، وإن نص يف املادة        
 على حظر إنتاج وتوزيع املواد اإلباحية، ما زال يفتقر إىل أحكام حتظر املواد              ٢٤٢ويف املادة   

  . اإلباحية اليت يشارك فيها األطفال حتديداً
قانوهنا اجلنائي ومواءمته متاماً مع      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح      و  -٢٧
 مـع إنـزال      من الربوتوكول االختياري، وبأن تضمن إنفاذ القانون عملياً        ٣ و ٢ني  ملادتا
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وينبغي للدولة  . العقوبات املناسبة مبرتكيب هذه اجلرائم من أجل منع اإلفالت من العقاب          
  : بصفة خاصة ما يلي مجتّر  أنالطرف

بيع األطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أيـاً كانـت                )أ(  
ستخدام نقل أعضاء الطفل من أجل الربح أو ال        وأالوسائل، ألغراض االستغالل اجلنسي     

 أو التحريض غري املشروع، كوسيط، لتبين الطفل انتـهاكاً للـصك            السخرةالطفل يف   
  التبين؛القانوين املنطبق على 

  ؛استغالله يف البغاءغرض لطفل أو تأمني أو تدبري أو تقدمي عرض   )ب(  
توزيع مواد إباحية تتعلق باألطفال أو توريدها أو تصديرها أو عرضها أو              )ج(  

 ذلـك املـواد اإلباحيـة     مبـا يف  ،مشاهدهتا عن قصد  /بيعها أو حيازهتا أو الوصول إليها     
 ينشاط جنـس  يف  ون  شارك أطفاالً ي  ورال الذي ال يص   والتمثيل اإلحيائي لألطف   االفتراضية

  ؛)املواد الشبقية عن األطفال (صريح
  .إنتاج ونشر أي مواد تشجع على هذه األفعال  ) د(

 اللجنة عن قلقها من عدم توافر بيانات شاملة يف التقارير اليت تعدها الدولـة   وتعرب  -٢٨
 يف الربوتوكـول االختيـاري       بشأن التحقيقات مع مرتكيب كل اجلرائم املشار إليها        الطرف

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء      . واملالحقات القضائية ضدهم والعقوبات الصادرة حبقهم     
اإلمكانية احملدودة للجوء إىل القضاء مبا يف ذلك املساعدة القضائية، وإىل آليـات الـشكوى      

ت القـضائية   واإلبالغ، مما يؤدي إىل احلد بشكل خطري من عدد التحقيقـات واملالحقـا            
  .والعقوبات ضد مرتكيب اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

ـ            و  -٢٩ ضمان حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمـة ل
ومقاضاة مرتكبيها املزعومني ومعاقبتـهم      املشار إليها يف الربوتوكول   التحقيق يف اجلرائم    
لجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها الـدوري املقبـل         وتوصي ال . على النحو الواجب  

معلومات حمددة بشأن التحقيقات مع مرتكيب اجلرائم املشار إليها بالربوتوكول االختياري           
  .وبشأن مالحقتهم قضائياً والعقوبات املفروضة عليهم

  املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني    
 تشريعاً حيدد املسؤولية اجلنائية لألشـخاص  تأسف اللجنة لعدم وضع الدولة الطرف     -٣٠

  .االعتباريني
 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة ٣ من املادة ٤يف ضوء الفقرة  و  -٣١

 اجلرائم اليت يغطيهـا     عن مجيع الطرف بأن حتدد املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني        
  .الربوتوكول االختياري
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  سليم اجملرمنيالوالية القضائية وت    
يف حني تالحظ اللجنة قيام الدولة الطرف مبمارسة الوالية القضائية اخلارجة عـن               -٣٢

اإلقليم، يساورها القلق ألن تطبيق هذه الوالية مرهون بتوفر شرط التجرمي املزدوج ويقتـصر     
 كافة   من القانون اجلنائي اليت ال تتضمن      ٣-١٢على اجلرائم الدولية املنصوص عنها يف املادة        
  .اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

من  ةالداخليات  لتشريعتدابري تضمن متكّن ا   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ      و  -٣٣
 الربوتوكـول   اليت يغطيها اجلرائم  مجيع  إقامة والية قضائية خارج اإلقليم وممارستها على        

وتوصي اللجنة أيضاً الدولـة الطـرف       . دون األخذ مبعيار التجرمي املزدوج    االختياري،  
يف حال عدم توفر اتفـاق      اجملرمني   الربوتوكول االختياري أساساً قانونياً لتسليم    باعتماد  

  .ثنائي نافذ هلذا الغرض

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

فال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة        األط  ومصاحل التدابري املعتمدة حلماية حقوق       
   مبوجب الربوتوكول االختياري

 املركز املعين بدعم    ٢٠٠٩تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أنشأت عام            -٣٤
ورغم ذلك، فـإن اللجنـة   . ضحايا االجتار بالبشر، التابع لوزارة العمل واحلماية االجتماعية     

راجمه على ضحايا االجتار بالبشر ومن عدم توفر        تعرب عن قلقها من اقتصار قواعد املركز وب       
أي معلومات بشأن اآلليات املستحدثة للتعرف على ضـحايا اجلـرائم املـشار إليهـا يف                

 عن قلقها إزاء غيـاب املعلومـات        وتعرب اللجنة أيضاً  . الربوتوكول االختياري وحلمايتهم  
  .ا يف الربوتوكول االختيارياملتعلقة بالتعويضات العائدة إىل ضحايا اجلرائم املشار إليه

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل محاية حقـوق ومـصاحل             و  -٣٥
األطفال ضحايا مجيع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، كما توصيها على وجه             

 يف  اخلصوص بضمان إنشاء وتشغيل آليات للتعرف على ضحايا اجلـرائم املـشار إليهـا             
الربوتوكول االختياري وحلمايتهم، وباحلرص على عدم معاملة األطفال ضحايا هذه اجلرائم           

عالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمـة لـضمان             و. كجناة
إتاحة اإلجراءات املالئمة جلميع األطفال الضحايا مبا ميكنهم من املطالبة باحلـصول، دون             

 تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم ممن يتحملون املسؤولية القانونية عن تلك             متييز، على 
 من الربوتوكول االختياري، وبإنشاء صندوق تعـويض  ٩ من املادة ٤ للفقرة   اجلرائم، وفقاً 

  .يف احلاالت اليت ال ميكن فيها للضحايا احلصول على التعويض من اجلناة
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 مـن   ٨ اللتزاماهتا مبوجب املادة     ضمن، وفقاً توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     و  -٣٦
الربوتوكول االختياري، وضع األحكام القانونية واللوائح املالئمة لتوفري احلمايـة الـيت            

أو األطفـال الـشهود   /يقتضيها الربوتوكول االختياري جلميع األطفال ضحايا اجلرائم و   
اجلنـسي واالقتـصادي    عليها كاألطفال ضحايا االعتداء والعنف املرتيل واالسـتغالل         

واالختطاف واالجتار، والشهود على هذه اجلرائم، وبأن تأخذ يف االعتبار على حنو كامل             
املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرميـة واألطفـال             

   ).٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (الشهود عليها 

  يا وإعادة إدماجهمتعايف الضحا    
 قواعد هتـدف إىل     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف         -٣٧

 وحتدد اآلليات الواجب إجيادها إلعـادة        اجتماعياً إعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبشر تأهيالً     
تماد الدولـة   كما تعترب اللجنة خطوةً إجيابية اع     .  اجتماعياً تأهيل ضحايا االجتار بالبشر تأهيالً    

 ١٨٠القرار رقم   (قواعد إلحالة األطفال ضحايا االجتار بالبشر إىل دور اإليواء وإبقائهم فيها            
وعلى الرغم من هذه اجلهود ، فـإن اللجنـة       ). ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩الصادر يف   

يا وإعادة  لضحاتعرب عن قلقها البالغ ألن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل تعايف ا             
 تقتصر على ضحايا االجتار بالبشر وال تراعي على النحو املالئم احتياجات ضحايا             إدماجهم

جرائم بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحيـة املـشار إليهـا يف الربوتوكـول                
ـ            . االختياري ال كما تشعر اللجنة بالقلق جّراء النقص احلاد يف دور اإليواء احلكومية لألطف

الضحايا، وعدم متكن مجيع األطفال الضحايا الذين مت التعرف عليهم مـن تلقـي الرعايـة                
  . واملساعدة والعالجات املناسبة

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٣٨
املـشار  طفال ضحايا اجلـرائم     إنشاء آلية لتقدمي الدعم الالزم لتعايف األ        )أ(  

  ختياري وإعادة تأهيلهم؛الربوتوكول االيف إليها 
تـوفري دورات تدريبيـة      النظـر يف     ومنهااختاذ مجيع التدابري الالزمة،       )ب(  

لتعرف على ضحايا اجلرائم املشار إليها       تساعدهم يف ا   ألخصائيني العاملني يف اجملال الطيب    ل
ضمان حصول األطفـال ضـحايا      ، وذلك ل  التعامل معهم ويف  يف الربوتوكول االختياري    

 املـساعدة   املناسبة، مبا فيها   املشار إليها يف الربوتوكول االختياري على املساعدة         اجلرائم
  ؛ وحتقيق تعافيهم البدين والنفسيعادة إدماجهم بالكامل يف اجملتمع إلحتديداًاملخصصة 
التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف واملنظمة العاملية للهجرة يف إطار            )ج(  

  .تنفيذ هذه التوصيات
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  اتفي للمساعدةاهلط اخل    
 خطـوط   توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لكفالـة جـودة            -٣٩

املساعدة اهلاتفية القائمة وضمان إتاحتها جلميع األطفال يف كل أحناء البالد ومعرفتهم التامة             
حظـات   والواردة يف املال   الطرفوباإلشارة إىل التوصية الصادرة عن اللجنة إىل الدولة         . هبا

، )٧٤ و ٧٣ الفقرتـان    CRC/C/AZE/CO/3-4(اخلتامية للجنة املنصوص عليها يف االتفاقية       
.  على النظر يف إقامة خط هاتفي موحد ملـساعدة األطفـال           الطرفحتث اللجنة الدولة    

 أن حترص على أن يتلقى املوظفون املكلفون الرد علـى           الطرف من الدولة    وُيطلب أيضاً 
 االتفاقية والربوتوكول االختياري وعلى املساعدة املراعيـة        علىاهلاتف التدريب الالزم    

 اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تدريب منـهجي        وتوصي أيضاً . لألطفال واملساعدة الودية  
لألشخاص الذين يقومون بتشغيل اخلط اهلاتفي املذكور أعاله لكي متنع حـاالت بيـع              

. اد اإلباحية وتتصدى هلا على حنو فعال      األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املو      
 بإرفاد اخلط اهلاتفي بآلية رصد منتظمة وفعالة تـضمن جـودة الـدعم              وأوصت أيضاً 

  .واملشورة املقدمني

  املساعدة والتعاون الدوليان  -اًثامن  
تـشجع اللجنـة      من الربوتوكول االختياري،   ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٤٠
  والترتيبـات  ة تعزيز التعاون الدويل عرب الترتيبات اإلقليميـة       على مواصل ولة الطرف   الد

 تعزيـز   بوسائل منها  سيما مع البلدان اجملاورة،    وال الثنائية،الترتيبات  املتعددة األطراف و  
 بغية حتسني منع أي جرمية من اجلرائم        ،اإلجراءات واآلليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات     

ختياري والكشف عنها والتحقيق فيها وحماكمة املسؤولني       يف الربوتوكول اال  املشار إليها   
  .عن ارتكاهبا ومعاقبتهم

  املتابعة والنشر  -تاسعاً  
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٤١
 والربملان والوزارات   احلكومةأعضاء جملس   إىل  وصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها      الت
 واملقاطعـات ملختصة وغريها من الكيانات احلكومية املختصة على مستوى احملافظـات           ا

  .اً من اإلجراءاتمزيد وتتخذ بشأهنابالشكل املناسب لتنظر فيها 
 قدمتها الدولة توصي اللجنة كذلك بأن ُيتاح التقرير األويل والردود اخلطية اليت    و  -٤٢

على نطاق واسـع لعامـة اجلمهـور         تمدةاملع) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات   
املهنية واألطفال، بوسـائل منـها      الفئات  ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات الشبابية و     
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 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  -٤٣

مزيداً من املعلومـات عـن تنفيـذ          حقوق الطفل  اتفاقيةتقريرها الدوري املقبل مبوجب     
  . من االتفاقية٤٤حكام املادة وفقاً أل، هذه املالحظات اخلتاميةالربوتوكول االختياري و

        
  


