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  حقوق الطفلة نجل
  الستونالدورة 

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ -مايو / أيار٢٩

 مـن  ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة           
ربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق الطفـل      من ال  ١٢املادة  

  بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

  اليونان: املالحظات اخلتامية    
ــان      -١ ــر األويل لليون ــة يف التقري ــرت اللجن                  يف (CRC/C/OPSC/GRC/1)نظ

 ٧ و ٦املعقـودتني يـومي     ،  )1712 و CRC/C/SR.1711انظـر    (١٧١٢ و ١٧١١جلستيها  
        ، املعقـودة   )CRC/C/SR.1725انظر   (١٧٢٥، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٢يونيه  /حزيران

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢يونيه / حزيران١٥يف 

  مقدمة  -أوالً  
 (CRC/C/OPSC/GRC/1) اللجنة علماً بتقدمي الدورة الطرف لتقريرهـا األويل          حتيط  -٢
، ومع ذلك، تالحظ    (CRC/C/OPSC/GRC/Q/1/Add.1بالردود اخلطية على قائمتها للمسائل      و

 للحوار البناء الـذي     تقديرهاوتعرب اللجنة عن    . أن الدولة الطرف تأخرت يف تقدمي التقرير      
  . عقدته مع وفد الدولة الطرف املتعدد القطاعات

ملالحظـات اخلتاميـة مقترنـة      وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه ا          -٣
، بشأن التقرير اجلـامع للتقريـرين الثـاين         ٢٠١٢املعتمدة أيضاً يف عام      مبالحظاهتا اخلتامية 

 (CRC/C/GRC/CO/2-3)والثالث الذي قدمته الدولة الطرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل           
املسلحة ازعات  املناألطفال يف   بشأن اشتراك   والتقرير األويل مبوجب الربوتوكول االختياري      

(CRC/C/OPAC/GRC/CO/1).  
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
ة باختاذ الدولة الطرف تدابري إجيابية متنوعة يف جماالت تتعلـق بتنفيـذ             نترحب اللج   -٤

  :الربوتوكول االختياري، وبصفة خاصة اعتماد ما يلي
ئم املتعمدة العنيفة    بشأن تعويض ضحايا اجلرا    ٣٨١١/٢٠٠٩القانون رقم     )أ(  

  وأحكام أخرى؛
 بشأن التصديق على االتفاق املربم بني حكومة        ٣٦٩٢/٢٠٠٨القانون رقم     )ب(  

  اهليلينية وجملس وزراء مجهورية ألبانيا حلماية ومساعدة ضحايا االجتار باألحداث؛اجلمهورية 
 واجلـرائم  ، بشأن مكافحة االجتار باألشخاص٣٠٦٤/٢٠٠٢القانون رقم     )ج(  

 واالستغالل االقتـصادي    املواد اإلباحية، استغالل األطفال يف    وملرتكبة ضد احلرية اجلنسية،     ا
  . تلك األفعال وتقدمي املساعدة لضحايا،للحياة اجلنسية بشكل عام

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الواردة أدناه  -٥
 األطفـال يف    بشأن اشتراك قية حقوق الطفل    الربوتوكول االختياري التفا    )أ(  
  ؛)٢٠٠٣يف عام ( املسلحة املنازعات
  ؛)٢٠١١يف عام (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   )ب(  
االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،       وقمع  بروتوكول منع     )ج(  

              يف(دة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة           واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتح     
  ؛)٢٠١١عام 

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل            )د(  
  ؛)٢٠١١يف عام (التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

ون يف جمال التبين على الـصعيد       اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعا       )ه(  
  ؛)٢٠٠٩يف عام (الدويل 

 اءواالعتداتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي            )و(  
  ؛)٢٠٠٩يف عام (اجلنسي 
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ز(  

  ).٢٠٠١يف عام (ا عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليه
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وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم احملرز يف إنشاء مؤسسات واعتماد خطط وبرامج وطنية    -٦
  :لتيسري تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك

  ؛٢٠١٠خطة العمل الوطنية إلدارة اهلجرة، يف عام   )أ(  
  ؛٢٠٠٦خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، يف عام   )ب(  
 ،املعنية باالجتار بالبشر  ورفع مستوى اللجنة الدائمة املشتركة بني الوزارات          )ج(  

 مبستوى األمانات العامـة     من وزير العدل   لتصبح بعد مبادرة     ،٢٠٠٦اليت عملت حىت عام     
  .للوزارات املختصة

  البيانات  -ثالثاً  
دعاء العام جبمـع   واحملاكم ومكاتب االاليونانية اللجنة علماً بقيام الشرطة   حتيطفيما    -٧

يهدف إىل  جلمع البيانات   شامل  إزاء االفتقار إىل نظام     يساورها  القلق  فإن  بيانات إحصائية،   
  . ومتابعتهامجيع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياريعن مجع املعلومات 

مـن  جلمع املعلومات   شامل ومركزي   توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام         -٨
وينبغـي تـصنيف    .  سياسات وبرامج تنفيذ الربوتوكول االختيـاري      حتليل ورصد جل  أ

اجلنس، واجلنسية، واألصل اإلثين، واملوقع     ع  ونالبيانات اليت يتم جتميعها حسب العمر، و      
وينبغي تنسيق مجع البيانات مـع النظـام        .  االقتصادية - واخللفية االجتماعية    ،اجلغرايف

باالتفاقية، حبيث يغطي مجيع األشخاص دون سن       املركزي احلكومي جلمع البيانات املتعلق      
 إلجراء دراسات وحتليالت نوعية وكمية بشأن األسباب اجلذرية    ، واستخدامه  عاماً ١٨ل ا
وتوصـي اللجنـة الدولـة      .  وانتشارها ميع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري    جل

املتحـدة للطفولـة    أيضاً بتعزيز تعاوهنا التقين مع جهات منها منظمـة األمـم             الطرف
  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف هذا الصدد) اليونيسيف(

  تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً  

  التشريع    
فيما ترحب اللجنة باجلهود املبذولة إلدماج خمتلف أحكام الربوتوكول االختيـاري             -٩

           على االجتـار  لباً  غاألن هذه اجلهود تركز     يساورها  القلق  فإن  يف تشريعات الدولة الطرف،     
  .ال على الربوتوكول االختياري
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تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان اإلدماج              -١٠
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف  . الكامل للربوتوكول االختياري يف نظامها القانوين احمللي     

تعريـف االجتـار    وهو مياثل    ، الوطين يف تشريعها   إدراج تعريف بيع األطفال    تضمنبأن  
الوارد يف الربوتوكول   ويتطابق معه، بغية تنفيذ احلكم املتعلق بالبيع        ولكنه ال    باألشخاص

  .االختياري، تنفيذاً صحيحاً

  خطة العمل الوطنية    
تخصصة على مستوى األمانات العامة يف الـوزارات        امللجنة  الترحب اللجنة بإنشاء      -١١

العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة االقتصاد واملالية، ووزارة اخلارجيـة، ووزارة          وزارة  (املعنية  
عمل ال، وباعتماد خطة ) ووزارة التضامن االجتماعي،التربية والشؤون الدينية، ووزارة الصحة  

اللجنـة علمـاً باعتمـاد املبـادرة املعنونـة          حتيط  وفيما  . نية ملكافحة االجتار بالبشر   الوط
"ILAEIRA"  تأسف حلدوث تـأخري يف   فإهنا ، وهي مبادرة ملكافحة االجتار،    ٢٠٠٦ام  ، يف ع

ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق النعدام تدابري       . تنفيذها بسبب التغريات السياسية واألزمة املالية     
حمددة تتعلق مبنع اجلرائم اليت حيظرها الربوتوكول االختياري، وكذلك لالفتقار خلطة شـاملة         

  . القضايا املشمولة بالربوتوكول االختياريتعاجل حتديداً مجيع
الـشاملني    تضمني إستراتيجيتها وبرناجمهـا    بكفالةتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١٢

املـسائل  لتنفيذ االتفاقية برناجماً للعمل منفصالً وشامالً يستهدف بشكل حمـدد مجيـع             
 واملاليـة الكافيـة     الربوتوكول االختياري، وتوفري املوارد البـشرية والتقنيـة       املشمولة ب 
وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيذ مجيـع             . لتنفيذمها

أحكام الربوتوكول االختياري، مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمـل وااللتـزام العـاملي        
جلنسي لألطفال  املعتمدين يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل ا         

، ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ و ١٩٩٦اليت عقدت يف ستكهومل ويوكوهاما وريو دي جـانريو يف           
  .على التوايل

  التنسيق والتقييم    
 اللجنة علماً مع القلق بأن الدولة الطرف ال متلك آلية لتنسيق ورصد وتنفيـذ               حتيط  -١٣

 الدولـة الطـرف      ألن تقديرها عن   وفيما تعرب اللجنة  . عامالربوتوكول االختياري بشكل    
 ال تزال تشعر     فإهنا  ملكافحة االجتار بالبشر،   حكومية من وكاالت    اً مؤلف  عامالً اًأنشأت فريق 

 غري مكلف بالقلق ألنه ال ميكن اعتبار هذا الفريق العامل آلية فعالة لتنسيق التنفيذ الكلي ألنه               
مبوجب ويف املواد اإلباحية  لتصدي للقضايا املتعلقة ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاءبا

  .الربوتوكول االختياري وألن عمله ال خيضع للتقييم
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الدولة الطرف املتعلقـة بتنـسيق تنفيـذ         وتشري اللجنة إىل توصياهتا بشأن آلية       -١٤
، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التعـاون       )١٢، الفقرة   CRC/C/GRC/CO/2-3(االتفاقية  

ناهتا احلكومية املختصة، فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكـول        والتنسيق فيما بني وزاراهتا وكيا    
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تزويد هذه الكيانات مبا يكفي من  . االختياري

موارد بشرية وتقنية ومالية لتمكينها من أداء واليتـها املتعلقـة بتنفيـذ الربوتوكـول               
  .  وضمان تقييم عمل هذه الكيانات،االختياري

  لنشر وبث الوعيا    
.  اللجنة علماً باألنشطة اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف يف جمال بث الـوعي             حتيط  -١٥

 وحقوق الطفل بوجه    ،ومع ذلك يساورها القلق ألن هذه األنشطة اقتصرت على منع االجتار          
ن التوعية بأحكام الربوتوكول االختياري ظلت حمدودة، وذلك يف صفوف األطفال           أل و ،عام

  . املهنيني العاملني مع الطفل ومن أجلهوكذلك
أحكـام الربوتوكـول   ب للتعريـف توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها     -١٦

االختياري على نطاق واسع يف صفوف اجلمهور العام، مبا يف ذلك يف صفوف األطفـال،   
  :يوحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يل. لألطفال وأسرهم وجمتمعاهتم مراعيةبصورة 
أن تدرج بصورة منتظمة القضايا املتعلقة بـالربوتوكول االختيـاري يف             )أ(  

  املناهج الدراسية االبتدائية والثانوية؛
أن تضع برامج إعالمية وتثقيفية بشأن التدابري الوقائية واآلثار الـضارة             )ب(  

 الوثيق مـع    يف املواد اإلباحية وذلك بالتعاون    يف البغاء و  لبيع األطفال واستغالل األطفال     
  اجملتمع احمللي واألطفال؛

أن تنشر الربوتوكول االختياري بني مجيع الفئات املهنية املعنية، وال سيما          )ج(  
أفراد الشرطة، والقضاة، واملدعون العامون، وممثلو وسـائط اإلعـالم، واألخـصائيون            

  االجتماعيون؛
ماعية وثقافية أن جتري دراسات متعمقة يف مناطق خمتلفة ولدى فئات اجت          )د(  

خمتلفة بغية حتديد العوائق والفرص أمام الدعوة والتوعيـة بـشأن اجلـرائم املـشمولة               
  .بالربوتوكول االختياري

  التدريب    
ألنشطة التدريبية املتعددة اليت قدمتها الدولـة الطـرف         تقديرها ل تعرب اللجنة عن      -١٧

كومية، وذلـك مـثالً، تـدريب       بالتعاون مع املنظمات الدولية واحلكومية الدولية وغري احل       
ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لكون اجلهود املبذولـة لتقـدمي           . اليونانيةالعاملني يف الشرطة    
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التدريب املناسب للمهنيني العاملني مع الطفل ومن أجله، وال سيما يف صـفوف القـضاة               
ماعيني، غري منتظمـة    االجتواألخصائيني  واملدعني العامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون       

  .وال تتضمن مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري
توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريب متعددة التخصصات مـن              -١٨

خالل عملية تقوم على مشاركة اجملتمعات احمللية وغريها من أصحاب املصلحة بشأن مجيع   
وينبغي إتاحة هذا التدريب لكافـة الفئـات        . تيارياجملاالت املشمولة بالربوتوكول االخ   

وحتث اللجنة الدولة   . املهنية املعنية، والوزارات واملؤسسات العاملة مع الطفل ومن أجله        
على أن تكفل إجراء تقييم منـتظم جلميـع بـرامج التـدريب بـشأن               كذلك  الطرف  

  .الربوتوكول االختياري هبدف تعزيز تأثريها وأمهيتها

  اردختصيص املو    
تأسف اللجنة لعدم وجود خمصصات حمددة بوضوح يف امليزانية ألغراض األنـشطة              -١٩

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألنه بسبب القيـود يف         . الرامية إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري    
املديريـة   يف اليونان، مل تـصدر  املالية العامةرضت نتيجة الصعوبات الراهنة يف     امليزانية اليت فُ  

 دعوهتـا الـسنوية   ٢٠١١ و٢٠١٠يف عامي   )Aid Hellenic(عامة للتعاون اإلمنائي الدويل     ال
، اليت توجهها إىل املنظمات غري احلكومية اليونانية، فيمـا يتعلـق مبـشاريع              لتلقي العروض 

  .مكافحة االجتار وغريها من املشاريع
ـ            -٢٠ ضمان ختـصيص   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املمكنة ل

ميـع اجملـاالت    أنشطة تتعلق جب  املوارد الكافية وبصورة عادلة يف مجيع أحناء البالد لتنفيذ          
املشمولة بالربوتوكول االختياري، من خالل القيام على وجه اخلصوص بتـوفري املـوارد     

 توفري، و  وقوع اجلرائم  البشرية والتقنية واملالية الالزمة لوضع وتنفيذ برامج ترمي إىل منع         
 وكـذلك  ،احلماية وإعادة التأهيل البدين والنفسي للضحايا وإعادة إدماجهم يف اجملتمـع         

  . التحقيق يف اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري ومالحقة مرتكبيها

            يف املـواد اإلباحيـة    يف البغـاء و   منع بيع األطفال واستغالل األطفال        -خامساً  
  )٩ة  من املاد٢ و١الفقرتان (

  التدابري املتخذة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
 اللجنة علماً باجلهود اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف هبـدف منـع اجلـرائم     حتيط  -٢١

ومع ذلك، يساور اللجنة القلـق ألن التـدابري الوقائيـة            .املشمولة بالربوتوكول االختياري  
 استغالل األطفال، وكذلك التدابري الـيت ترمـي إىل حتديـد            املوجهة بصفة خاصة ملكافحة   
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ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التدابري الوقائيـة        . األسباب اجلذرية ونطاقها، ال تزال حمدودة     
مبا يكفي لالضـطالع بأنـشطة      جمهزة  حمدودة وألن مراكز العمل االجتماعي رمبا ال تكون         

  : هذا الصدد، يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يليويف. الوقاية والتعريف وفقاً لواليتها
إمكانية حـصوهلم علـى     سيما يف    استمرار التمييز ضد أطفال الروما وال       )أ(  

  تسجيل املواليد؛يف التعليم واخلدمات الصحية و
، فيما يتعلق   تراقيااستمرار التمييز ضد األطفال املنتمني للمجتمع املسلم يف           )ب(  

التعليم واخلدمات الصحية، وكذلك تطبيق الـشريعة فيمـا يتعلـق           بإمكانية حصوهلم على    
  مبمارسة الزواج املبكر، وهي ممارسة تصل يف، حاالت عديدة، إىل بيع األطفال؛

العدد الكبري من املهاجرين وملتمسي اللجوء من األطفال مبن فيهم األطفال             )ج(  
ة الطرف، وعدم تـوفر مرافـق        الذين يصلون يومياً إىل حدود الدول       بذويهم غري املصحوبني 

  لالستقبال ورداءة نوعية املرافق املوجودة؛ 
حمدودية توفر اخلدمات املقدمة إىل أطفال الشوارع واألطفال ذوي اإلعاقة            )د(  

  ؛وحمدودية إمكانية احلصول عليها ،واألطفال ضحايا العنف املرتيل
اإلنترنت وغريها  خالل  من  تزايد توافر املواد اإلباحية اليت تستغل األطفال          )ه(  

، وألن اإلفالت من العقاب ال يزال مستمراً إىل حد ما           اآلخذة يف التطور  من التكنولوجيات   
بالنسبة للجرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري اليت ترتكب عـرب اإلنترنـت، وخباصـة             

  .استغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  ،ء حبوث بشأن مدى استغالل األطفـال      تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجرا       -٢٢

 واألسباب اجلذرية هلذه الظاهرة، بغية حتديـد فئـات          مبا يف ذلك يف البغاء واملواد اإلباحية،      
  :األطفال املعرضني للخطر وتقييم مدى انتشار هذه املشكلة، وتوصي الدولة الطرف مبا يلي

فال مبن فيهم أطفال    اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تسجيل مجيع األط         )أ(  
  لى التعليم واخلدمات األساسية؛ع احلصولالروما، عند الوالدة، ومتكينهم من 

إيالء اهتمـام   مع   الضارة اليت تصل إىل بيع األطفال     مكافحة املمارسات     )ب(  
خاص لفئات األطفال اليت تعيش أشد احلاالت ضعفاً مبن فيهم األطفال املنتمون للمجتمع             

اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعلـيم  إمكانية حصوهلم على ، وضمان يف تراقيااملسلم  
  اجليد النوعية؛ 

إنشاء مرافق استقبال وزيادة قدرة اهلياكل املوجودة املخصصة للقـّصر            )ج(  
  واملهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء من األطفال؛بذويهم غري املصحوبني 

ألطفال املنتمني للفئات األشد    ا جإدمابرامج شاملة إلعادة     ضمان تقدمي   )د(  
  ؛ ذوي اإلعاقةسيما أطفال الشوارع، واألطفال ضحايا العنف املرتيل واألطفال  ضعفاً، وال
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، مبا يف ذلك يف ضوء الطبيعـة املـتغرية   حمددة اهلدفاختاذ تدابري وقائية    )ه(  
وليـة وغـري    للتفاعل من خالل اإلنترنت، والتعاون مع املنظمات الدولية واحلكومية الد         

احلكومية يف جمال تنفيذ محالت بث الوعي يف مجيع اجملـاالت املـشمولة بـالربوتوكول               
  االختياري؛

التماس املساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف وغريها من املنظمات   )و(  
والوكاالت الدولية، هبدف زيادة فعالية الوقاية يف اجملـاالت املـشمولة بـالربوتوكول             

  .االختياري
ينبغي للدولة الطرف، من خالل السلطات املعنية، تعزيز التعاون مـع البلـدان               -٢٣

اجملاورة، وصناعة السياحة، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين بغية تعزيز الـسياحة            
املسؤولة من خالل مدونة السلوك حلماية األطفال من االسـتغالل اجلنـسي يف الـسفر     

  .كاء املعنيني مجيع الشرلدىوالسياحة، 

  التبين    
 على اتفاقية الهاي بشأن     ٢٠٠٩فيما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام           -٢٤

تعـرب عـن   فإهنا ، ١٩٩٣محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، لعام  
 يف العديـد     اليت تصل  ، بسبب إجراءات التبين املطولة    ،"التبين اخلاص "قلقها الستمرار ممارسة    

  .من احلاالت إىل بيع األطفال
حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات وأحكام قانونية لـضمان              -٢٥

تطابق مجيع حاالت التبين بالكامل مع أحكام الربوتوكول االختياري ومبادئ وأحكـام            
ـ                              دويل، اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التـبين علـى الـصعيد ال

 وضمان احتـرام    ،، ورصد ومتابعة حاالت التبين بغية منع استغالل األطفال        ١٩٩٣لعام  
  .حقوقهم ومراجعة األحكام املتعلقة بالتبين

 ،يف املـواد اإلباحيـة    يف البغاء و  حظر بيع األطفال واستغالل األطفال        -سادساً  
ـ  ٣ و ٢؛ والفقرتـان    ٣املادة  (واملسائل ذات الصلة              ؛ ٤ن املـادة     م

  )٧ و٦؛ واملادتان ٥واملادة 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة    
يساور اللجنة القلق ألن اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياري غـري مدرجـة               -٢٦

. غري متسقة من حيث حظر هذه اجلـرائم وجترميهـا         اليت تعد   بالكامل يف التشريعات احمللية     
وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق ألن هذه اجلرائم مدرجة يف اإلطار القـانوين ملكافحـة               
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االجتار بدالً من تعريفها وجترميها على أهنا جرائم حمددة وفقاً ألحكام الربوتوكول االختياري،           
لعمـل قـسري   األطفـال  تسخري ويساور اللجنة قلق خاص ألن     . ٣ و ٢سيما املادتني    وال

          تبين طفل، هي ممارسـات غـري حمظـورة         يط، باحلفز غري الالئق على إقرار       والقيام، كوس 
ج ‘١‘)أ(١ والفقـرة    ،)أ(٢، وفقاً ألحكـام املـادة       ات احمللية يف التشريع جمّرمة صراحة   وال  
  . من الربوتوكول االختياري٣ من املادة ‘٢‘)أ(١و

 متامـاً   ممتثالًجلنائي وجعله   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح قانوهنا ا          -٢٧
 وأن تضمن إنفاذ القانون عملياً مـع        ، من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢حكام املادتني   أل

وبصورة . إنزال العقوبات املناسبة مبرتكيب هذه اجلرائم من أجل منع اإلفالت من العقاب           
  :خاصة ينبغي للدولة الطرف أن جترم ما يلي

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

تبين الطفل انتـهاكاً    إقرار  احلفز غري الالئق على     القيام، كوسيط، ب  الطفل يف السخرة أو     
  للصك القانوين املنطبق على التبين؛

   أو تقدمي طفل لغرض استغالله يف البغاء؛عرض أو تأمني أو تدبري  )ب(  
رها أو عرضها   ي أو تصد  استريادهاتوزيع مواد إباحية تتعلق باألطفال أو         )ج(  

مشاهدهتا عن قصد، مبا يف ذلك املـواد اإلباحيـة          /ليهاع االطالعأو بيعها أو حيازهتا أو      
 يف نشاط جنـسي     االفتراضية والتمثيل اإلحيائي لألطفال الذي ال يصور أطفاالً يشاركون        

  ؛) عن األطفالاملكشوفةاملواد (صريح 
  .شر أي مواد تشجع على هذه األفعالإنتاج ون  )د(  

  ألشخاص االعتبارينيامسؤولية     
تأسف اللجنة ألن تشريع الدولة الطرف ال حيدد بوضوح مـسؤولية األشـخاص               -٢٨

  .االعتباريني عن اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري
 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة ٣ من املادة ٤ويف ضوء الفقرة   -٢٩

الطرف بأن حتدد مسؤولية األشخاص االعتباريني عن مجيع اجلرائم املنصوص عليهـا يف             
  . الربوتوكول االختياري

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
ز صراحة ممارسة الواليـة القـضائية       تأسف اللجنة ألن تشريع الدولة الطرف ال جيي         -٣٠

 مـن الربوتوكـول     ٤ من املادة    ٢خارج اإلقليم بشأن مجيع احلاالت املشار إليها يف الفقرة          
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وتأسف اللجنة أيضاً ألن ممارسة الوالية القـضائية علـى اجلـرائم املـشمولة              . االختياري
ر اللجنة القلـق إزاء  وفضالً عن ذلك يساو  . بالربوتوكول االختياري تقتضي التجرمي املزدوج    

 وألن تسليم اجملرمني    ،إمكانية التذرع بالربوتوكول االختياري كأساس قانوين لتسليم اجملرمني       
خيضع، مبوجب تشريعات الدولة الطرف، لوجود معاهدة مربمة بني الدولة الطرف والدولـة             

  .مقدمة الطلب
التـشريعات  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان أن تسمح             -٣١
قضائية خارج  الوالية  القضائية خارج اإلقليم، مبا يف ذلك       الوالية  ال بإنشاء وممارسة    احمللية

ـ رائم  بـاجل اإلقليم دون معيار التجرمي املزدوج، فيما يتعلـق          شمولة بـالربوتوكول   امل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر إىل الربوتوكول االختياري على           . االختياري

  .ه يشكل أساساً قانونياً لتسليم اجملرمني دون شرط وجود معاهدة ثنائيةأن

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

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

اً باعتماد الدولة الطرف لتشريع وطين بشأن تعـويض األطفـال            اللجنة علم  حتيط  -٣٢
 بشأن تعويض ضحايا اجلرمية املتعمـدة العنيفـة         ٣٨١١/٢٠٠٩الضحايا، مثل القانون رقم     

        /نيـسان  ٢٩، الـصادر يف     EC/2004/80نقل توجيـه اجمللـس األورويب       (وأحكام أخرى   
طفال ضحايا مثل هذه اجلـرائم بتقـدمي        ، مما يسمح لأل   ) إىل التشريع اليوناين   ٢٠٠٤أبريل  

وتالحظ . ، اليت مت إنشاؤها مبوجب هذا القانون      للتعويضات اليونانية   اهليئةطلبات تعويض إىل    
وزارة العمل واحلماية   التابع ل  ، إنشاء مركز دعم ضحايا االجتار بالبشر      التقديراللجنة أيضاً مع    

  :عن قلقها إزاء ما يليومع ذلك ُتعرب اللجنة . ٢٠٠٩االجتماعية، يف عام 
يف سياق رفع دعاوى مدنية للتعويض، ال ينص القانون علـى أي إجـراء                )أ(  

خاص للتسوية الطوعية للمنازعات عندما يتعلق الفعل غري املشروع للجاين ببيـع األطفـال              
يف املواد اإلباحية؛ حيث تنطبـق األحكـام العامـة لقـانون            يف البغاء و  واستغالل األطفال   

  ت املدنية بشأن تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء؛اإلجراءا
 وتقوم وسائط   ،إن محاية خصوصية وسالمة األطفال الضحايا غري مكفولة         )ب(  

  اإلعالم بالكشف عن هوية الضحية أو هوية اجلاين يف هذه اجلرائم؛
لألطفال ضحايا اجلرائم احملظـورة     املقدمة  هناك افتقار للمساعدة القانونية       )ج(  

مـن جانـب أطبـاء نفـسيني        وملا حيصلون عليه من دعم      جب الربوتوكول االختياري    مبو
  . اجتماعيني معنيني بالطفلوأخصائيني
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري اليت تتخذها حلماية حقوق األطفال             -٣٣
ضحايا مجيع اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول االختيـاري، ومـصاحلهم الفـضلى،              

  :هم، وال سيماوخصوصيت
ضمان إنشاء وتشغيل آليات للتعرف على ضحايا اجلـرائم املـشمولة             )أ(  

بالربوتوكول االختياري ومحايتهم، وتضمني تشريعاهتا الوطنية أحكاماً تتعلق بـإجراءات          
يف املواد اإلباحية؛ واختـاذ تـدابري       يف البغاء و  ستغالل  التعويض األطفال ضحايا البيع وا    

اءات املالئمة جلميع األطفال الضحايا مبـا ميكنـهم مـن املطالبـة             لضمان إتاحة اإلجر  
باحلصول، دون متييز، على تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم من األشخاص الـذين              

 مـن  ٩ مـن املـادة     ٤يتحملون املسؤولية القانونية عن تلك األفعال، وفقـاً للفقـرة           
حلاالت الـيت ال ميكـن فيهـا         يف ا  للتعويضاتالربوتوكول االختياري، وإنشاء صندوق     
  للضحايا احلصول على التعويض من اجلناة؛

 أي معلومة   نشرضمان حق الطفل يف احترام خصوصيته بالكامل، وعدم           )ب(  
   اجلاين؛ هويةقد تؤدي إىل كشف هوية الطفل الضحية أو

تقدمي ما يكفي من مساعدة قانونية جمانية ودعم نفسي وطيب واجتماعي             )ج(  
  .ايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياريلألطفال ضح

         بأن تضمن، وفقـاً اللتزاماهتـا مبوجـب        كذلك  وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٣٤
 ،األحكام واللوائح القانونية  ومن خالل ما يكفي من       من الربوتوكول االختياري،     ٨املادة  

أو / جلميع األطفال ضحايا اجلـرائم و      يت يقتضيها الربوتوكول االختياري   توفري احلماية ال  
األطفال ضحايا االعتداء والعنف املرتيل واالستغالل اجلنسي       مثل   ،األطفال الشهود عليها  

واالقتصادي واالختطاف واالجتار، والشهود على هذه اجلرائم، وبأن تأخذ يف االعتبـار            
 باألطفال ضحايا اجلرمية    على حنو كامل املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة         

  .الشهود عليهاو

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
 الذي يتـضمن أحكامـاً تتعلـق        ٣٧٢٧/٢٠٠٨ اللجنة علماً بالقانون رقم      حتيط  -٣٥

قربـائهم،  الدعم النفسي أل  تقدمي   جسدياً ونفسياً و   تأهيلهممبساعدة األطفال الضحايا إلعادة     
وعلى الرغم من هذه اجلهود،     . ضحايا االجتار ء واألطفال   اسللنكي  وإنشاء مأوى يف ثيسالوني   

فإن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ ألن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجـل تعـايف                 
الضحايا وإعادة إدماجهم تقتصر على ضحايا االجتار وضحايا االستغالل اجلنسي، وال تراعي            

 بيع األطفـال املـشار إليهـا يف الربوتوكـول           على النحو املالئم احتياجات ضحايا جرائم     
 دور اإليـواء احلكوميـة لألطفـال        كفايةوتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم       . االختياري
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الضحايا وعدم متكن مجيع األطفال الضحايا الذين يتم التعرف عليهم من تلقي ما هو مناسب         
  .وسبل انتصافمن رعاية ومساعدة 

  :الطرف على القيام مبا يليوحتث اللجنة الدولة   -٣٦
اجلـرائم  مجيـع   إنشاء آلية لتقدمي الدعم الالزم لتعايف األطفال ضحايا           )أ(  

  املشار إليها يف الربوتوكول االختياري وإعادة تأهيلهم؛
اختاذ مجيع التدابري الالزمة، ومنها النظـر يف تـوفري دورات تدريبيـة               )ب(  

اعدهم يف التعرف على ضحايا اجلرائم املشار إليها        لألخصائيني العاملني يف اجملال الطيب تس     
يف الربوتوكول االختياري ويف التعامل معهم، وذلك لضمان حصول األطفـال ضـحايا             
اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري على املساعدة املناسبة، مبا فيها املـساعدة             

  حتقيق تعافيهم البدين والنفسي؛املخصصة حتديداً إلعادة إدماجهم بالكامل يف اجملتمع و
 للهجرة يف تنفيذ الدوليةالتماس املساعدة التقنية من اليونيسيف واملنظمة   )ج(  

  .هذه التوصيات

  اخلط اهلاتفي للمساعدة    
، وهو خط   ”YpoSTIRIZO“ اللجنة علماً بوجود اخلط اهلاتفي للمساعدة        حتيطفيما    -٣٧

 املراهقني ويستهدف املراهقني وأسرهم ويقـدم       جماين يف الدولة الطرف أنشأته وحدة صحة      
إسـاءة  (الدعم بشأن القضايا املتعلقة باستخدام اإلنترنت واهلاتف النقال وألعاب الفيـديو            

الضار واملقامرة واملواد اإلباحية وامليل اجلنسي إىل األطفـال،         واحملتوى   واإلدمان   االستعمال
ء االفتقار إىل املعلومات بشأن ختصيص املوارد       ، يساور اللجنة القلق إزا    )فيما بني أمور أخرى   

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام املعلومـات        . الكافية لضمان نوعية ودوام هذه اخلدمة     
  ".١١٦٠٠٠"األورويب لألطفال املفقودين االتصال املباشر بشأن إنشاء رقم خط 

ـ  توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية          -٣٨ خطـوط  ودة  لضمان ج
ـ       الكاملة جلميع ا  وضمان إتاحتها   القائمة  املساعدة اهلاتفية    د ألطفال يف كـل أحنـاء البل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتـوفري التـدريب املنـهجي           . ومعرفتهم التامة هبا  
منع حاالت  هبدف  اتفي املذكور أعاله    املساعدة اهل لألشخاص الذين يقومون بتشغيل خط      

 هلا علـى حنـو   يتصداليف املواد يف اإلباحية و يف البغاء و  ستغالل األطفال   بيع األطفال وا  
اهلاتفي بآلية رصد منتظمة وفعالـة      املساعدة  وتوصي اللجنة أيضاً باستكمال خط      . فعال

               كـذلك وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف         . تضمن جودة الدعم واملشورة املقدمني    
           املباشـر األورويب لألطفـال     االتـصال   ل بتشغيل خـط     باختاذ التدابري الالزمة للتعجي   

  .يف إقليمها" ١١٦٠٠٠"املفقودين 
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -ثامناً  
 من الربوتوكول االختياري، تـشجع اللجنـة        ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٣٩

عـددة األطـراف    املت الترتيبـات    عربالدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدويل        
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    : وهي الثنائية، وال سيما مع البلدان اجملاورة،     واإلقليمية  و

، بوسائل منها تعزيز اإلجراءات واآلليات لتنسيق تنفيـذ هـذه           السابقة وبلغاريا وتركيا  
يـاري  الترتيبات، بغية حتسني منع أي جرمية من اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االخت            

  .والكشف عنها والتحقيق فيها وحماكمة املسؤولني عن ارتكاهبا ومعاقبتهم

  النشرواملتابعة   -تاسعاً    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه               -٤٠

 املعنية بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء احلكومة والربملان والوزارات          ،التوصيات بالكامل 
وغريها من الكيانات احلكومية املختصة على مستوى احملافظات واملقاطعات لتنظر فيهـا            

  .بشكل مناسب وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
وتوصي اللجنة كذلك، بأن يتاح التقرير األويل والردود اخلطية الـيت قدمتـها               -٤١

، على نطاق واسع    )مية  املالحظات اخلتا (املعتمدة ذات الصلة    الدولة الطرف والتوصيات    
لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات الشبابية والفئات املهنية واجملتمعـات           

إلثارة النقـاش   بطرق تشمل شبكة اإلنترنت وال تقتصر عليها، وذلك         احمللية واألطفال،   
  . والتوعية بالربوتوكول االختياري، وتنفيذه ورصده

  املقبلالتقرير   -عاشراً  
ن تـدرج يف    ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أ       ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٤٢

           ٤٤وفقاً ألحكـام املـادة      اتفاقية حقوق الطفل    تقريرها الدوري املقبل، املقدم يف إطار       
ختياري وهـذه املالحظـات     مزيداً من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول اال      من االتفاقية،   

  .اخلتامية

        


