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  حقوق الطفلة نجل
  الستونالدورة 

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ -مايو / أيار٢٩

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

 بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

  أستراليا: املالحظات اخلتامية    
ــتراليا     -١ ــر األويل ألس ــة يف التقري ــرت اللجن  يف                 (CRC/C/OPSC/AUS/1)نظ

، واعتمدت  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٥املعقودة يف   ،  )CRC/C/SR.1709انظر   (١٧٠٩جلستها  
، ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٥، املعقـودة يف     )CRC/C/SR.1725انظر   (١٧٢٥يف جلستها   

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -أوالً  
 ويل وبالردود اخلطية علـى قائمـة      ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األ        -٢
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحـوار      . )(CRC/C/OPSC/AUS/Q/1/Add.1اليت أعدهتا   ملسائل  ا

  . البناء الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الذي ميثل قطاعات متعددة
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مـع               -٣

بع الذي قدمته الدولة الطـرف مبوجـب         بشأن التقرير الدوري الرا    مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة  
 مبوجب الربوتوكول االختياري بـشأن       املقدم  والتقرير األويل  (CRC/C/AUS/CO/4) االتفاقية

  بقلـق   اللجنة وتالحظ. (CRC/C/OPAC/AUS/CO/1)اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      
  .الدولة الطرفإعداد تقرير يف  ، باملبادئ التوجيهية لتقدمي التقاريرتقّيد العدم
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
 اإلجيابية اليت أُطلقت يف جماالت ذات صـلة بتنفيـذ         املبادراتترحب اللجنة ببعض      -٤

  :الربوتوكول االختياري، وبصورة خاصة مبا يلي
  خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص؛  )أ(  
االستغالل اجلنسي  نية ألستراليا بغية مكافحة     خطة العمل الوط  : أطفال الغد   )ب(  

  ؛لألطفال ألغراض جتارية
       استراتيجية عمل الـشرطة األسـترالية ملكافحـة االجتـار باألشـخاص              )ج(  

  .٢٠١٣-٢٠١١للفترة 
وترحب اللجنة أيضاً بالدعم الذي تقدمه الدولة الطرف يف سبيل وضع حد للجرائم               -٥

 االختياري يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، عن طريـق التعـاون            املشار إليها يف الربوتوكول   
  .اإلمنائي والتعاون فيما بني احلكومات

  البيانات  -ثالثاً  
تأسف اللجنة لالفتقار إىل آلية منهجية جلمع البيانات بشأن مجيـع جوانـب بيـع                -٦

. لربوتوكول االختياري  املشمولة با  أو استغالل األطفال يف البغاء أو يف املواد اإلباحية        األطفال  
وتالحظ اللجنة أيضاً بقلق االفتقار إىل بيانات مقارنة على املستوى الفيدرايل بشأن اجلـرائم              

  .املتعلقة بالربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات وحتليلـها              -٧

 يغطيها الربوتوكول االختياري وتنفيـذ هـذه        ورصدها وتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت      
اجلنس والسن واألصل القومي    نوع  وينبغي تصنيف البيانات حسب مجلة أمور منها        . اآللية

 االقتصادي، مع   -والوضع االجتماعي   ووضع الشعوب األصلية    والعرقي واملوقع اجلغرايف    
احملاكمـات  نات عن عدد ينبغي مجع بياكما . م خاص ألشد فئات األطفال ضعفاً إيالء اهتما 

الدولة الطرف  أيضاً  وتوصي اللجنة   . وأحكام اإلدانة الصادرة مصنفة حسب طبيعة اجلرمية      
البيانات املتعلقـة مبختلـف الواليـات        اً من املؤشرات املشتركة عند مجع     تنشئ نظام بأن  

  .واألقاليم
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  تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً  

  التشريع    
اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري غري مدرجة      مجيع  ن  يساور اللجنة القلق أل     -٨

  . بالكامل يف التشريعات احمللية اليت تعد غري متسقة فيما يتعلق حبظر هذه اجلرائم وجترميها
حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل املواءمة بني التشريع              -٩

بأن تعمد، ي اللجنة بشكل خاص الدولة الطرف وتوص. الداخلي والربوتوكول االختياري
 تعريف وحظـر    إىل ، من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢ و ١لتزاماهتا مبوجب املواد    وفقاً ال 

  . واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةمجيع حاالت بيع األطفال

  خطة العمل الوطنية    
االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض حة كافملفيما ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية   -١٠

خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص واستراتيجية عمل الشرطة األسترالية           و جتارية
ملكافحة االجتار باألشخاص، تشعر بالقلق إزاء افتقار هذه السياسات الوطنيـة إىل جـداول              

توكول االختياري وقياس نتائج    زمنية ومؤشرات وأنشطة أساسية وتدابري ملموسة لتنفيذ الربو       
وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها للنقص يف املعلومات املتعلقة بالتنسيق بني هـذه   . هذه اخلطط 

  .اخلطط
خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار     توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تضمني         -١١

 ألغراض جتاريـة  االستغالل اجلنسي لألطفال    كافحة  ملباألشخاص وخطة العمل الوطنية     
برناجماً للعمل منفصالً وشامالً يستهدف بشكل حمدد مجيع املـسائل املـشار إليهـا يف                

كمـا  . الربوتوكول االختياري، وتوفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الكافية لتنفيـذه         
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع جداول زمنية ومؤشرات وتنفيذ أنـشطة أساسـية             

  .ري ملموسة هبدف تنفيذ الربوتوكول االختياري عن طريق خطط العمل الوطنيةواختاذ تداب

  التنسيق والتقييم    
.  حتيط اللجنة علماً بقلق بعدم وجود أي هيئة تنسيق لتنفيذ الربوتوكول االختيـاري           -١٢

ويـثري  . وال تتضمن الوكاالت املنفذة يف والييت نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إال دوائر الشرطة     
ا األمر القلق إزاء فعالية جممل عملية التنسيق بشأن جهود الوقاية واحلماية، مبا يف ذلـك                هذ

  .أنشطة إذكاء الوعي واجلهود الرامية إىل التدريب وإسداء املشورة وإعادة اإلدماج
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توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة أو آلية تنسيق على املستوى الـوطين               -١٣
ليم تتوىل مسؤولية تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري، وتزويد        األقا/ومستوى الواليات 

هذه اهليئة أو اآللية مبا يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية ألداء واليتها املنوطـة هبـا                 
  . بفعالية

  النشر والتوعية    
ترحب اللجنة باملبادرات اليت استهلتها الدولة الطرف يف سبيل التوعية مبسائل حقوق     -١٤
بيد أنه يسارورها القلق إزاء     . ضمن نظام التعليم العام   فل يف صفوف املدرسني والطالب      الط

مما يساهم يف   للربوتوكول االختياري يف الدولة الطرف،      هجي والشامل   النشر املن االفتقار إىل   
نية الربوتوكول االختياري لدى اجلمهور واألطفال والفئات امله      بتدين مستوى الفهم والوعي     

  . مع الطفل ومن أجلهالعاملة
 ٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، مبوجب الفقـرة              -١٥

 من الربوتوكول االختياري، لنشر أحكام الربوتوكول على نطاق واسع على           ٩من املادة   
على حنـو يـشمل      مجيع املهنيني العاملني مع الطفل أو من أجله،          بنياجلمهور، وال سيما    

  . املالئمةهيناملتدريب التثقيف والعالم ومحالت اإلط وسائ

  التدريب    
ختلف برامج التدريب اخلاصة باملكلفني إنفاذ القانون       مل الطابع اإلجيايب تالحظ اللجنة     -١٦

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار       . يف جمال اكتشاف ضحايا االجتار وممارسات التحقيق      
واستغالل األطفال يف ب يف جمال إسداء املشورة لضحايا بيع األطفال املوظفني املالئمني للتدري
  . إدماج هؤالء الضحاياوإعادة البغاء ويف املواد اإلباحية

لربامج تدريب    ومرصودة  الدولة الطرف موارد كافية    ختصصتوصي اللجنة بأن      -١٧
 وغريها من   تشاركية مشلت اجملتمعات احمللية   متعددة التخصصات وُوضعت يف إطار عملية       

وينبغي إتاحة هـذا   . الربوتوكول االختياري صلحة يف مجيع اجملاالت املشمولة ب     املأصحاب  
األطفـال  لعاملة مع   ااملهنية ذات الصلة والوزارات واملؤسسات      الفئات  التدريب لكافة   

أيـضاً  وحتث اللجنـة     .األقاليم/هم على املستوى الفيدرايل ومستوى الواليات     ومن أجل 
 الربوتوكول بشأن إجراء تقييم منهجي جلميع الربامج التدريبية  ضمانف علىالدولة الطر 
  . تعزيز تأثريها وأمهيتهاسعياً إىلاالختياري 
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  ختصيص املوارد    
تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات يف تقرير الدولة الطرف بشأن خمصصات حمددة              -١٨

لربوتوكول االختياري على املـستوى  بوضوح يف امليزانية ألغراض األنشطة الرامية إىل تنفيذ ا        
  .الفدرايل ومستوى الواليات واألقاليم

تنفيـذ   أجل   منتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي خمصصات حمددة يف امليزانية            -١٩
  . الربوتوكول االختياري

منع بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة               -خامساً  
  )٩املادة  من ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املتخذة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
فيما تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل مكافحـة                -٢٠

االجتار بالبشر على الصعيد الدويل، تأسف ألن التدابري الوقائية املتعلقة باجلرائم احملددة املشار             
ويساور اللجنة بصورة خاصة القلق إزاء      . ا يف الربوتوكول االختياري ال تزال غري مناسبة       إليه

 وإزاء عـدم    االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتاريـة     االفتقار إىل التدابري ملنع مكافحة      
وعالوةً .  محاية الفئات الضعيفة، كفتيات الشعوب األصلية واألطفال املشردين        تدابريتناسب  

، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم معاجلة األسباب اجلذريـة الكامنـة وراء اجلـرائم    على ذلك 
  .معاجلةً كافيةًاملشمولة بالربوتوكول االختياري، كالفقر، 

  :الدولة الطرف مبا يلياللجنة توصي   -٢١
 املعرضـني   يالء انتباه خاص حلماية األطفال    اختاذ مجيع التدابري املمكنة إل      )أ(  

صبحوا ضحايا جرمية من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري، وفقاً         بصورة خاصة لي  
وتوصي اللجنة يف هذا الصدد الدولة الطرف بتنفيذ برامج توعية،          . ٩ من املادة    ١للفقرة  

  وال سيما للفئات الضعيفة؛
يف البغاء  حبث بشأن طبيعة ومدى انتشار بيع األطفال واستغالهلم         إجراء    )ب(  

ديد األسباب اجلذرية هلذه املشاكل ومدى انتشار املشاكل        إلباحية من أجل حت   املواد ا ويف  
 .حمددة اهلدفووجود تدابري محاية ووقاية، واعتماد تدابري 

  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    
لسياحة بـدافع ممارسـة     لترحب اللجنة مببادرات الدولة الطرف املتعلقة بالتصدي          -٢٢

ويساور اللجنـة   .  بذل املزيد من اجلهود    يزال مطلوباً  ولكنها تالحظ أنه ال      لاجلنس مع األطفا  
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مدونة قواعد الـسلوك    القلق بصورة خاصة ألن شركات قليلة يف الدولة الطرف وقّعت على            
  . حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة السياحة بدافع              -٢٣
 يف  ببذل جهود اللجنة الدولة الطرف     ويف هذا الصدد، توصي   . ممارسة اجلنس مع األطفال   
 السياحة لتبيان اآلثار الضارة النامجة عن السياحة بـدافع          قطاعجمال الدعوة على صعيد     

 وعلى نشر املدونة العاملية آلداب السياحة اليت وضعتها منظمة         ممارسة اجلنس مع األطفال،   
السياحة العاملية على نطاق واسع لدى وكالء السفر ووكاالت السياحة وتشجيعهم على            
التوقيع على مدونة قواعد السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي يف الـسفر              

  .والسياحة
 

ألطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة،        حظر بيع األطفال واستغالل ا      -سادساً  
  ؛ ٤ مـن املـادة      ٣ و ٢؛ والفقرتـان    ٣املادة  (واملسائل ذات الصلة    

  )٧ و٦ و٥واملواد 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة    
ألحكام الواردة يف األطر القانونية على الصعيد       الطابع اإلجيايب ل  فيما تالحظ اللجنة      -٢٤

 وصعيد الواليات واألقاليم بشأن االجتـار باألشـخاص واالسـتغالل اجلنـسي             الفيدرايل
  :االتصال احلاسويب، يساورها القلق ألنعن طريق  ةنسيوالتجاوزات اجل

 مجيع اجلرائم حسبما نصت     متنعف بصورة حمددة ومل     الدولة الطرف مل تعرّ     )أ(  
جنة بصورة خاصة بـالقلق إزاء      وتشعر الل .  من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢ و ١عليه املواد   

   الربوتوكول االختياري؛يقتضيهعدم تعريف بيع األطفال وجترميه بوصفه جرمية حمددة حسبما 
التشريعات املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكـول االختيـاري            )ب(  
ء عدم متتع   وتشعر اللجنة بصورة خاصة بالقلق إزا     .  الواليات واألقاليم  باختالف كثرياً   ختتلف

 عاماً يف الدولة الطرف باحلماية الكاملة       ١٨ و ١٦بعض األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني       
استغالل األطفال يف البغـاء     وتالحظ بقلق أن    . الربوتوكول االختياري ب املشمولةمن اجلرائم   

ل الذين تتراوح   لألطفابالنسبة  ماً يف الكثري من الواليات واألقاليم        ليس جمرّ  ويف املواد اإلباحية  
باإلضافة إىل   .سلطة موقع ثقة أو     حيتلّ عاماً إال إذا كان املدعى عليه        ١٨ و ١٦أعمارهم بني   

 الربوتوكول االختيـاري    الواردة يف ذلك، يساور اللجنة القلق ألن جترمي بعض اجلرائم املهمة          
  . عاماً يف معظم الواليات القضائية١٦ بسن الرضا اجلنسي الذي يبلغ يرتبط
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حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة أحكام تشريعاهتا الوطنية وضمان امتثاهلا             -٢٥
وينبغي للدولة الطرف على وجه اخلصوص       . ألحكام الربوتوكول االختياري    كامالً امتثاالً

   :أن تقوم مبا يلي
 وجترمي بيع األطفال وفقاً للربوتوكول االختياري، وخاصة بيـع          تعريف  )أ(  

التبين غري املشروع وإشراك األطفال يف العمل القسري ونقـل أعـضاء            األطفال لغرض   
 من  ٥و‘ ٢‘)أ(١ و )ج( و )ب(و‘ ١‘)أ(١ مبا يتماشى مع الفقرتني      الطفل من أجل الربح،   

   من الربوتوكول االختياري؛٣ املادة
كـل  يتمتـع   تعريف وجترمي مجيع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول كـي           )ب(  
  .باحلماية الكاملةة عشرة  دون سن الثامنلاألطفا
 مـستغلي الصادرة حبق   ات  واإلدانلمحاكمات  لالطابع اإلجيايب   وبينما تالحظ اللجنة      -٢٦

 انعدام تشعر بالقلق إزاء ، فإهناالسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفاليف األطفال يف البغاء و
ياري، وال سيما بيع    التحقيقات واحملاكمات بشأن جرائم أخرى مشمولة بالربوتوكول االخت       

  .األطفال واستغالل األطفال يف البغاء
 الالزمة لضمان التحقيـق يف      اختاذ مجيع التدابري  حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٧

ومقاضاة مرتكبيها املزعومني ومعاقبتهم علـى      االختياري  الربوتوكول  باجلرائم املشمولة   
تقريرهـا الـدوري املقبـل      تقدم يف   بأن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . النحو الواجب 

الربتوكول االختيـاري   بمع مرتكيب اجلرائم املشمولة     التحقيقات  معلومات حمددة بشأن    
  .وحماكمتهم ومعاقبتهم

  مسؤولية األشخاص االعتباريني    
تالحظ اللجنة بقلق الطريقة احملدودة اليت قد يتحمل فيها األشخاص االعتبـاريون،              -٢٨

 ذي صلة ببيع األطفال واستغالهلم       أو امتناع عن عمل    ؤولية عن عمل  املسومنهم الشركات،   
     ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة ألن الـشركات ال تتحمـل          . يف البغاء واملواد اإلباحية   

  .إال مسؤولية أعمال دولية أو متهورة ذات صلة بالرق
توصـي اللجنـة     من الربوتوكول االختياري،     ٣ من املادة    ٤ومتاشياً مع الفقرة      -٢٩

الدولة الطرف بأن تنقح تشريعاهتا لضمان أن يتحمل األشخاص االعتباريون مـسؤولية            
  . اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
تالحظ اللجنة مع التقدير بأن الدولة الطرف متارس والية قضائية خارج إقليمها يف               -٣٠

يكون فيها مواطنون أستراليون ضالعني يف السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال            حاالت  
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غري أن اللجنة تالحظ بقلق أن الوالية القضائية خارج اإلقليم ال تشمل إال جرائم              . يف اخلارج 
ييسر فيها مواطنون أستراليون أو مقيمون دائمون يف أستراليا ضالعون فيها نشاطاً جنسياً مع              

 من هذا النشاط، وفيما يتعلق باألطفال الذين        نيستفيدوون سّن السادسة عشرة أو      أطفال د 
 عاماً ال تطبق الوالية القضائية خارج اإلقليم إال يف حـاالت            ١٨ و ١٦تتراوح أعماهلم بني    

  . فيها املدعى عليه موقع ثقة أو سلطةحيتل
 مقاضاة مجيـع    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح تشريعاهتا من أجل ضمان           -٣١

يف ، مبا يف ذلك السياحة بدافع ممارسة اجلـنس          ياالختياراجلرائم املشمولة بالربوتوكول    
وتذكر اللجنـة الدولـة     . عاماً ١٨ و ١٦سن األطفال الضحايا بني     فيها   يتراوح   حاالت

مل يتجـاوز   الطرف أن الطفل ُيعرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفل على أنه كل إنـسان              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعـي الوثـائق اخلتاميـة           . ن العمر الثامنة عشرة م  

      املعتمدة يف املؤمترات العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال املعقـودة             
  . يف ستوكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦يف 

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

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
تالحظ اللجنة برامج من قبيل برنامج دعم األشخاص املتجر هبـم الـذي يـديره                 -٣٢

الصليب األمحر األسترايل ووحدات دعم الضحايا املوجودة ضمن خمتلف وحدات الشرطة يف            
ن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري لتعايف وإعادة إدمـاج     غري أن اللجنة تشعر بالقلق أل     . األقاليم

وتشعر اللجنة بالقلق علـى وجـه       . ضحايا مجيع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري     
ىل إعـادة إدمـاج األطفـال       اخلصوص إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف تدابري حمددة ترمي إ         

جرميـة مـن اجلـرائم املـشمولة         وأطفال الشوارع املعرضني أن يصبحوا ضحايا        املشردين
  .بالربوتوكول االختياري

حتث اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تعزيز التدابري الرامية إىل كفالة تقدمي املساعدة               -٣٣
املالئمة لضحايا مجيع اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري، مبـا يف ذلـك إعـادة               

والنفسي والنفسي االجتماعي وتوصي اللجنة     اإلدماج االجتماعي الكاملة والتعايف اجلسدي      
  :مبا يليعلى وجه اخلصوص الدولة الطرف 

مواصلة تطوير خدمات متخصصة للرعاية الطبية والنفسية االجتماعيـة           )أ(  
لألطفال الضحايا، مبا يف ذلك عن طريق كفالة الوصول إىل املهنيني يف جمـال الـصحة                

  دولة الطرف؛العقلية لألطفال وتوفرهم يف كل أراضي ال
  ر اخلدمات االجتماعية؛زيادة توف  )ب(  
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، بدون  مناسبةإجراءات  اللجوء إىل   األطفال الضحايا   مجيع   إمكانية كفالة  )ج(  
 وفقـاً   عنـها  قانونياً   املسؤولني من    اليت تلحق هبم   متييز، اللتماس التعويض عن األضرار    

   من الربوتوكول االختياري؛٩ من املادة ٤للفقرة 
، مناسـبة إجـراءات   اللجوء إىل    مجيع األطفال الضحايا     إمكانية ضمان  )د(  

 وفقاً  عنها قانونياً   املسؤولنيمن  اليت تلحق هبم    بدون متييز، اللتماس التعويض عن األضرار       
خـاص   للتعـويض    ، وإنشاء صندوق   من الربوتوكول االختياري   ٩ من املادة    ٤للفقرة  

  ؛يها على تعويض من اجلاين احلاالت اليت ال ميكن احلصول فيفضحايا، بال
التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة يف تنفيذ   )ه(  

  هذه التوصيات؛
 وأطفـال   ىل إعادة إدماج األطفال املشردين    اعتماد تدابري حمددة ترمي إ      )و(  

ن يصبحوا ضحايا جرمية مـن اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول            ألالشوارع املعرضني   
  .االختياري

  املساعدة والتعاون الدوليان  -ثامناً  
 من الربوتوكول االختياري، تـشجع اللجنـة        ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٣٤

الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدويل عرب الترتيبـات املتعـددة األطـراف              
 بواسطة تعزيز اإلجراءات    واإلقليمية والثنائية، وال سيما مع البلدان اجملاورة، ومبا يف ذلك         

 أي جرمية مـن اجلـرائم   الوقاية منواآلليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، هبدف حتسني  
املشار إليها يف الربوتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها وحماكمة املسؤولني           

  .عن ارتكاهبا ومعاقبتهم

  املتابعة والنشر  -تاسعاً  
لطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه          توصي اللجنة الدولة ا     -٣٥

 واجمللـس األعلـى للقـوات    رئيس الدولة التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل       
املسلحة واحملكمة الدستورية العليا واحملكمة العليا وجملس الدولة والربملـان والـوزارات            

على مـستويات   الطفل واللجان الفرعية املعنية وكذلك إىل السلطات احمللية وجلنان محاية    
 للنظر فيها بشكل مناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات         املقاطعات على التوايل  احملافظات و 

   .بشأهنا
وتوصي اللجنة بأن يتاح التقرير األويل والردود اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة                -٣٦

، على نطاق واسع لعامـة      )املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات املعتمدة ذات الصلة      
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اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات الشبابية والفئات املهنية واجملتمعات احملليـة           
واألطفال، بطرق تشمل شبكة اإلنترنت وال تقتصر عليها، وذلك إلثارة النقاش والتوعية            

  . بالربوتوكول االختياري، وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -عاشراً  
، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـدرج يف           ١٢ من املادة    ٢اً للفقرة   وفق  -٣٧

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

  .اخلتامية

        


