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 جلنة حقوق الطفل
   واخلمسوناخلامسةالدورة 

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -  سبتمرب/ أيلول١٣

 من )١(١٢ النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       
ببيـع األطفـال     االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق       الربوتوكول

  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  نيكاراغوا: اخلتاميةاملالحظات     
 ١٥٧٢جلستها   يف) CRC/C/OPSC/NIC/1 (لنيكاراغوانظرت اللجنة يف التقرير األويل        -١
ــر ( ــود، امل)CRC/C/SR.1572انظ ــول٢٤ يف ةعق ــبتمرب/ أيل ــدت٢٠١٠ س  يف ،، واعتم

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١املعقودة يف ، ١٥٨٣ جلستها

  مقدمة    
كما ترحِّب بردودها اخلطيـة     . ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        -٢
)CRC/C/OPSC/NIC/Q/1/Add.1 (    وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي      على قائمة املسائل

  .رفيع املستوىالأجري مع الوفد 
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً                -٣

 )CRC/C/NIC/CO/4( ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا يف      
 وباملالحظات اخلتامية اليت اعتمـدهتا      رابع للدولة الطرف  ري ال على إثر النظر يف التقرير الدو     

على إثر النظـر يف      )CRC/C/OPAC/NIC/CO/1( ٢٠١٠أكتوبر  /  تشرين األول  ١يف  اً  أيض
 مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلـق بإشـراك        الذي قدمته الدولة الطرف   التقرير األويل   

  .األطفال يف الرتاعات املسلحة
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  ظات عامةمالح  - أوالً  

  جوانب إجيابية    
، ٢٠٠٨أن قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ يف عـام           مع التقدير    اللجنة   تالحظ  -٤

  .بيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةجيرم بعض اجلوانب املتصلة ب

  البيانات  -ثانياً   
ورصـد  لتحليل البيانات هجية جلمع يساور اللجنة القلق لعدم وجود آلية شاملة ومن         -٥

مسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وعدد األطفال الذين             
  .ميارسون هذه األنشطة

 توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات وتنفيـذ             -٦
 مجيـع اجملـاالت الـيت يغطيهـا         يف ة أثر هذه األنشط    ورصد وتقييم  تحليل ل هذه اآللية 

وينبغي تصنيف البيانات يف فئات تشمل طبيعة اجلرمية واجلـنس          . الربوتوكول االختياري 
الريفية والوضع االجتماعي االقتصادي، /والعمر واألصل القومي واإلثين واملناطق احلضرية

للجنة الدولة  وتوصي ا . اليت تعيش يف أوضاع هشة    مع إيالء اهتمام خاص لفئات األطفال       
 الطرف بأن تلتمس الدعم التقين من جهات تشمل اليونيسيف فيما يتعلق بتنفيذ التوصية            

  .املذكورة أعاله

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  التشريعات    
يف حني ترحب اللجنة باعتماد قانون العقوبات الـذي دخـل حيـز التنفيـذ يف                  -٧
تأسف ألن الدولة الطرف مل تنفذ       العام، إال أهنا      واعتماد أحكام قانون السياحة    ٢٠٠٨ عام

وعالوة على ذلك، يـساور اللجنـة       .  تنفيذاً كامالً  التزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري   
ـ  ٢٠٠١القلق ألن قانون اإلجراءات اجلزائية الذي اعتمد يف عام     لقـانون  اً ، مل يعـدل وفق

  .٢٠٠٨العقوبات لعام 
ف بتعديل قانون اإلجراءات اجلزائية على وجه السرعة    توصي اللجنة الدولة الطر     -٨

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعها جيب        .هبدف ضمان اتساقه مع قانون العقوبات     
 لـيس  مفهوم بيع األطفـال      ومبا أن . بيع األطفال ما يتعلق بتعريف    يفي بالتزاماهتا في   أن
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لكي تنفذ األحكام اخلاصـة ببيـع        ، جيب على الدولة   ، االجتار باألشخاص  فهوممطابقاً مل 
على تشريعاهتا  اشتمال  ، أن تكفل     تنفيذاً كامالً  األطفال الواردة يف الربوتوكول االختياري    

  . حمددة بشأن بيع األطفال، على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياريأحكام

  التنسيق والتقييم    
تكاملة لألطفال واملـراهقني ومحايتـهم      تأسف اللجنة لكون اجمللس الوطين للرعاية امل        -٩

، مبشاركة اجملتمع   الذي أنشئ مبوجب القانون اخلاص بالطفل واملراهقني، على املستوى الرئاسي         
 قد فقد سلطته مبوجب القانون      بتنسيق السياسات املتعلقة باألطفال،   اً  ، والذي كان مكلف   املدين
ني واألطفال، مما يؤثر يف الـدور       وأصبح خيضع لوزارة شؤون األسرة واملراهق     ) ٢٠٠٨(٢٩٠

وتعـرب  . الذي كان يضطلع به يف جمال التنسيق الشامل، مبا يف ذلك التنسيق مع اجملتمع املدين              
اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استحواذ النظام الوطين اجلديد للرعاية االجتماعية على التنـسيق              

األطفال، ومن مث، فقد قطـاع دعـم        الشامل للسياسة االجتماعية، مبا يف ذلك ما يتعلق منها ب         
  .ومحاية حقوق الطفل عامة، وليس األطفال املعرضني للخطر فحسب، خصوصيته وشفافيته

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إمكانية تعزيز وظائف القيادة والتنـسيق              -١٠
قانون اخلـاص  للاً اليت يضطلع هبا اجمللس الوطين للرعاية املتكاملة لألطفال واملراهقني وفق         

باألطفال واملراهقني، كما توصي يف هذا الصدد بترشيد أدوار وأنشطة كـل مـن وزارة         
شؤون األسرة واملراهقني واألطفال والنظام الوطين للرعاية االجتماعية لكفالة وضع نظام           

  .شامل وواضح لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها

  خطة العمل الوطنية    
ىل البيان الذي أدىل به الوفد، أن الدولة الطرف وضـعت            إ  استناداً ،تالحظ اللجنة   -١١

يـسهر علـى تنفيـذها    ) ٢٠١٤-٢٠١٠(خطة استراتيجية جديدة ملكافحة االجتار بالبشر   
إال أن اللجنة ال متلك أية معلومـات حـول          . التحالف الوطين املعين مبكافحة االجتار بالبشر     

إذا كانت للخطة سـلطة     مور، وحول ما    اخلطة املذكورة مع برنامج آ    هبا  ق  الكيفية اليت تنس  
 مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري ومكافحتها، وحول ما إذا كانت منع

  .اخلطة مزودة مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية
 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٢

كافحـة االجتـار    خلطة االستراتيجية اجلديدة املعنيـة مب     ضمان حصول ا    )أ(  
وأن تكون أهدافها   ما يكفي من املوارد البشرية واملالية       على  ) ٢٠١٤-٢٠١٠( بالبشر

  ؛وقابلة للقياس وأن ُتعمم على نطاق واسع وُترصد على حنو منتظمحمددة مقيدة بآجال 
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إيالء اهتمام خاص إىل نطاق اخلطة االستراتيجية فيما يتعلـق بتنفيـذ               )ب(  
  ؛ومنعها، ال سيما مكافحة مجيع اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري

ربط اخلطة االستراتيجية بربنامج آمور وخطة العمل الوطنيـة املعنيـة             )ج(  
  طة عمل شاملة جديدة معنية باألطفال؛ خبوأ ٢٠١١-٢٠٠٢باألطفال واملراهقني للفترة 

ـ           مراعاة    )د(   دهتا اإلعالن وبرنامج العمـل وااللتـزام العـاملي الـيت اعتم
 )١٩٩٦ (يف سـتكهومل  املعقـودة   العاملية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال       املؤمترات
  .)٢٠٠٨(  وريو دي جانريو)٢٠٠١ (ويوكوهاما

  الرصد املستقل    
امل املعين حبقوق اإلنـسان      باملشاركة النشطة ملكتب أمني املظ     ةترحب اللجن يف حني     -١٣

اية األطفال واملراهقني يف تعزيـز حقـوق األطفـال          أمني املظامل اخلاص املعين حبم     وملكتب
ا تعرب عن قلقها لعدم كفاية املـوارد        نه أ إال،  ابهيف االنتهاكات املتعلقة      والتحقيق تهاومحاي

التأخري غري  إزاء اًعن قلقها أيضاللجنة وتعرب .  املتاحة هلذا العمل اهلامالبشرية والتقنية واملالية
  .ملأمني املظا يف تعينياملربر 
تقنيـة  البشرية و الوارد  امل  قدر أكرب من   توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص      -١٤
أمني املظامل اخلاص املعين حبماية األطفال واملراهقني لكفالة ممارسته الكاملـة        الية ملكتب املو

وتوصي اللجنة . حقوق األطفال واملراهقني والدفاع عنها مراقبة إعمال   يف   لوظائفه املتمثلة 
تعيني أمني املظامل املعـين حبقـوق       بأن حترص على أن تكون عملية       كذلك  ة الطرف   الدول

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي      . أدائه وظائفه متسمة باستقاللية تامة    واإلنسان  
 بشأن دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنـسان يف         )٢٠٠٢(٢التعليق العام للجنة رقم     
  .محاية وتعزيز حقوق الطفل

  النشر والتدريب    
أحكـام  ب للتعريـف ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف          يف حني     -١٥

عـن طريـق وزارة      ،والتوعية بوسائل عديدة، منها أنشطة اإلعالم    الربوتوكول االختياري   
األطفال واملهنّيني الذين   قلة وعي    القلق يساورها إزاء     فإن ، لصاحل املدرسني والطالب   التعليم،

 . هبذه األحكام،على اتصال هبمهم 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٦

على  من الربوتوكول االختياري،     ٩ من املادة    ٢ وفقاً للفقرة    تعمل،أن    )أ(  
 ،على حنوٍ يراعى خصوصيات الطفـل بأحكام الربوتوكول تعريفاً واسع النطاق،   التعريف  
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، وذلك بطرق منـها     وأسرهم وجمتمعاهتم فال   األط مبا يف ذلك   ،يف أوساط عامة اجلمهور   
  على وجه اخلصوص املناهج الدراسية وتدابري التوعية طويلة األمد؛

اإلعـالم لـدعم    وسائل  أن توطد التعاون مع منظمات اجملتمع املدين و         )ب(  
   بأحكام الربوتوكول االختياري؛املتصلةأنشطة التوعية والتدريب 

ب بشأن أحكام الربوتوكول وتعززها     أن تواصل أنشطة التثقيف والتدري      )ج(  
 الواردة يف   على حنو منهجي لفائدة مجيع الفئات املهنية العاملة مع األطفال ضحايا اجلرائم           

 أفراد الشرطة واحملامون واملدعون العامون والقضاة واملرشـدون         مالربوتوكول، مبن فيه  
  االجتماعيون واملدرسون وموظفو اهلجرة؛

 فيما يتعلق ، ضمن جهات أخرى،قين من اليونيسيفأن تلتمس الدعم الت  )د(  
   .بالتوصيات املذكورة أعاله

  ختصيص املوارد    
مع القلق مبعلومات الدولة الطرف اليت تفيد عـدم رصـد أيـة             اً  حتيط اللجنة علم    -١٧

  .خمصصات حمددة يف امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري
من أجل  خمصصات حمددة يف امليزانية     رصد  توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة ب       -١٨

التوزيع املتوازن للموارد يف أحناء البلد ومراعاة       ضمان  مع  تنفيذ الربوتوكول االختياري،    
حقوق األطفال املعرضني بشكل خاص خلطر أفعال تـشكل انتـهاكات للربوتوكـول             

من منظـور   نظام لتتبع امليزانية    باألخذ ب  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . االختياري
  .اقبة اعتمادات امليزانية لألطفالحقوق الطفل بغية مر

منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة             -رابعاً   
  ))٢ و١الفقرتان  (٩املادة (

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    

يف املـشمولة    استحداث مكاتب وبرامج خمتلفة ملنع اجلرائم        تالحظ اللجنة يف حني     -١٩
، ومراكز الشرطة اخلاصة مثل التحالف الوطين ملكافحة االجتار بالبشرالربوتوكول االختياري، 

ـ  والوحـدة بالنساء واألطفال، وأمني املظامل اخلاص باألطفال واملراهقني،          ة املعنيـة   اخلاص
 العام، تشري اللجنة إىل أن التدابري الوقائية ضعيفة وجمزأة       باألطفال واملراهقني يف مكتب املدعي    

 الوثائق والبحوث املتعلقة باألسباب اجلذرية ملشكلة بيع األطفال وبغاء األطفال           وناقصة وأن 
 .، غري كافيةواستغالهلم يف املواد اإلباحية، وبطابع هذه املشكلة ونطاقها
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البحـوث املراعيـة    الدراسات و زيد من   تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء امل        -٢٠
طبيعة ومدى ظاهرة بيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل           بشأن  للفوارق بني اجلنسني    

ال سـيما يف    األسباب اجلذرية هلذه املشاكل ومداها      حتديد  األطفال يف املواد اإلباحية، بغية      
اختاذ تدابري وقائيـة     والسكان الذين ينحدرون من أصل أفريقي، و       نيالسكان األصلي أوساط  

 .واعتماد تدابري موجهة

 السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    

لـسياحة   من قانون العقوبات جتّرم التـرويج ل       ١٧٧املادة  بأن  يف حني ترحب اللجنة       -٢١
الذي يفرض  أحكام قانون السياحة العام     باعتماد نظم إنفاذ    ، و بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    

عقوبات إدارية على الشركات، وباعتماد قطاع السياحة مدونة قواعد السلوك، يساور اللجنة            
 ما زالت متثل مشكلة يف الدولة الطـرف         لسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال     األن  القلق  
 .هبم داخل البلد من أجل السياحة اجلنسيةال يزالون ضحايا االجتار األطفال وألن 

 : الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة  -٢٢

اجلنس مع األطفـال، وخاصـة      بدافع ممارسة   سياحة  ال تدابري ملنع    اختاذ  )أ(  
  ؛بتخصيص أموال إضافية إلطالق محالت عامة هلذا الغرض، مبشاركة األطفال

 مـع قطـاع الـسياحة       ، من خالل السلطات املعنية،    التعاونمواصلة    )ب(  
بغيـة تـشجيع   وتعزيز ذلك التعـاون     مع املدين   واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملت    

سلوك على املوظفني العاملني يف قطـاع       البتعميم مدونة قواعد    وذلك  السياحة املسؤولة   
  ؛السياحة وبتنظيم محالت لتوعية عامة اجلمهور

التعليم والتدريب املنهجيني بشأن أحكام الربوتوكول االختيـاري        إتاحة    )ج(  
  ؛ليت تعمل مع األطفاللكافة اجملموعات املهنية ا

تعزيز دور قطاع األعمال فيما يتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري، يف            )د(  
  .املسؤولية االجتماعية للشركاتضوء 

احية، حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلب           -خامساً  
   )٧-٥و) ٣ و٢الفقرتان ( ٤ و٣املواد (واملسائل ذات الصلة 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
 قانون العقوبات يتضمن اجلرائم املشمولة يف الربوتوكـول         ألنيساور اللجنة القلق      -٢٣

بيع األطفال ألغراض نقل األعضاء     ال جيرم   قانون العقوبات   ف.  بصورة جزئية فقط   االختياري
الـذين  صراحة بغاء األطفال    يتناول  ، وال   ري القس لستخدام الطفل يف العم   ا أو   حتقيقاً للربح 

 .حيازة مواد إباحيةوال  ،أو أكثرعاماً  ١٤بلغوا 
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ـ  يتوافقلمواءمته   و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات         -٢٤ اً  متام
ينبغي للدولة الطرف، أن جتـرِّم بوجـه        و.  من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢املادتني   مع

  :خاص ما يلي
أو قبوله، بأية وسـيلة كانـت، لغـرض          أو تسليمه     عرضه طفل،بيع    )أ(  

  ؛قسريالعمل ال يف استخدامهاالستغالل اجلنسي، أو نقل أعضائه لغرض الربح، أو 
  ؛تتناول أطفاالًحيازة مواد إباحية   )ب(  
أية حماولة الرتكاب أي فعل من هذه األفعال أو التواطؤ على ارتكاهبـا               )ج(  

  ا؛املشاركة فيه أو
  .ي من هذه األفعالللترويج ألمواد إنتاج وتوزيع   )د(  

  التبين غري املشروع    
بيـع األطفـال    تشمل   من قانون العقوبات     ١٨٢يف حني تالحظ اللجنة أن املادة         -٢٥

احلـصول علـى    على  الئقة  بطرق غري   فإهنا تأسف ألن احلّض     ألغراض التبين غري املشروع،     
 مـن   ٣من املـادة    ‘ ٢‘)أ(١النحو املنصوص عليه يف الفقرة      التبين، على   يف حاالت    املوافقة

  .بشكل صريح جمّرم الربوتوكول االختياري، غري
 احلض"توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان جترمي              -٢٦

، على النحو املنصوص عليه     "املوافقة يف حاالت التبين   احلصول على   على  الئقة  بطرق غري   
 . من الربوتوكول االختياري٣من املادة ‘ ٢‘)أ(١الفقرة يف 

 احملاكمة    

يف حني تقدر اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف جلعل قانون العقوبات املطبـق      -٢٧
القلق إزاء اخنفاض عدد التحقيقات اليت      تعرب عن   مع الربوتوكول االختياري،    اً  لديها متوافق 

اختـاذ إجـراءات    العديد من القضايا تنتهي بـدون       ألن   و ةكمعلى احملا اجلناة  عرض  تتوج ب 
وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق . دعوىبرد ال أو يصدر فيها حكم     للمالحقة القضائية   

إزاء أحكام يف قانون العقوبات تسمح للمدعي العام بوقف الدعوى يف حالة سحبت الضحية            
 .غاية، مبا يف ذلك زنا احملارمخطرية للجبرمية شكواها حىت وإن تعلقت الشكوى 

 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة  ٥ على تعديل الفصل    حتث اللجنة الدولة الطرف     -٢٨
جواز املقاضاة على مجيع اجلـرائم      تنص فيه على    تورد حكماً   أن  بوتعزيز قانون العقوبات    

ة مـن    من الربوتوكول االختياري هبدف تفادي إفالت اجلنـا        ٣ و ٢ يف املادتني    املشمولة
 .العقاب، ومعاقبة املذنبني
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 الوالية القضائية    

 ، من قانون اإلجراءات اجلنائية الوالية القضائية العاملية       ١٩املادة  بإقرار  ترحب اللجنة     -٢٩
 من قانون العقوبات اليت تنص على اجلرائم املشمولة مببدأ          ١٦املادة  تالحظ بقلق أن    ولكنها  

 .طفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والبغاءالعاملية ال تشري صراحة إىل بيع األ

 مجيع التدابري القانونية والعملية الالزمة      اختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان        -٣٠
 من ٤اجلرائم املشمولة بأحكام املادة     للبت يف   بفعالية   ة القضائي واليتهامن بسط   مبا ميكنها   

 .الربوتوكول االختياري

  نيجملرماتسليم     
  من قانون اإلجراءات اجلنائية لـيس      ٣٤٨التسليم، مبقتضى املادة    اللجنة أن   تالحظ    -٣١

  .طلبات التسليمتبت يف جود معاهدة لتسليم اجملرمني وأن احملكمة العليا هي اليت مشروطاً بو
 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٢

 من الربوتوكول   ٣ادة   من امل  ١إدراج اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة         )أ(  
، يف مجيع معاهدات التسليم القائمـة   تستوجب تسليم مرتكبها االختياري بوصفها جرائم  

  ؛اليت تربم مستقبالً عن مجيع معاهدات التسليم فضالً
اختاذ تدابري مالئمة لعرض القضايا على الـسلطات املختـصة بغـرض              )ب(  

  .يماحملاكمة يف حالة رفض طلب التسلمباشرة إجراءات 

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

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

ا التدابري املتخذة لتحديد هوية األطفال الضحاي     عدم كفاية   يساور اللجنة القلق إزاء       -٣٣
  .ومتكينهم من احلصول على سبل انتصاف قضائية فعالة

ـ  توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف موارد كافيـة و           -٣٤ ضع إجـراءات   أن ت
. ألطفال ضحايا اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختيـاري       اوية  للتحديد املبكر هل   شاملة

ن ي واملرشـد  ني العام نيالقضاة واملدع حصول  ضمان  باً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض    
على أحكـام   على التدريب املالئم    ورجال الشرطة   أفراد اخلدمات الطبية     و نيماعياالجت

 .الربوتوكول االختياري
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  نظام العدالة اجلنائيةيف إطار تدابري احلماية     
يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابري حلماية حقوق األطفال الضحايا والشهود              -٣٥

باحلضور مطالبون األطفال الضحايا ألن  وتشعر بقلق بالغ . نظام العدالة اجلنائيةومصاحلهم يف
وعالوة على ذلك، يساور اللجنـة      . أثناء اإلجراءات القضائية مما يعرضهم لإليذاء مرة ثانية       

الدولة الطرف ال تتيح بصورة منهجية أجهزة الفيديو وأجهزة التسجيل الـصويت            ألن  القلق  
 .عدد جلسات االستجواباً فال الشهود والضحايا وال حتدد رمسيعند استجواب األط

التدابري الرامية إىل   وتعزيز  توصي اللجنة بأن متضي الدولة الطرف قدماً يف اختاذ            -٣٦
 سنة، وفقـاً ألحكـام      ١٨مجيع األطفال دون    واألطفال الضحايا   ومصاحل  محاية حقوق   

واملبادئ التوجيهية بـشأن العدالـة يف        من الربوتوكول االختياري     ٨ من املادة    ١الفقرة  
قـرار اجمللـس االقتـصادي       (األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليهـا       

أجهـزة   أجهزة الفيـديو أو      ريتوفبطرق متعددة، منها    ) ٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي رقم   
 عند استجواب األطفال الضحايا أو الشهود، وذلك للحد مـن عـدد    التسجيل الصويت 

  .قابالت وجتنيب الطفل االتصال املباشر مع مرتكب اجلرميةامل

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
بالقلق من عدم وجود تدخل مستمر على مدى فترة زمنيـة لـصاحل             اللجنة  تشعر    -٣٧

وتشعر كذلك بالقلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ تـدابري          .  االجتار  ضحايا الضحايا، وخاصة 
وتأسف . اج لصاحل ضحايا مجيع اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري       للتعايف وإعادة اإلدم  

 الـذين يرغبـون يف      ضحايا اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختيـاري      أن يكون   اللجنة  
  .رفع دعوى مدنيةب  ملزموناحلصول على تعويض

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٨
فال الضحايا الذي اقترحه برنامج آمور،      تنفيذ برنامج التعايف لفائدة األط      )أ(  

ويشمل خدمات الرعاية النفسية والصحية والتعليم وفرص التدريب والعمـل، وتنفيـذ            
  اإلجراءات الرامية إىل إعادة إدماجهم املأمون يف أسرهم؛

ختصيص املوارد الالزمة لتعزيز تدابري إعادة اإلدماج االجتماعي والتعايف           )ب(  
 من الربوتوكول االختياري، وال سيما عـن        ٩ من املادة    ٣قاً للفقرة   البدين والنفسي، وف  

  طريق توفري املساعدة الشاملة لألطفال الضحايا؛
 قدرة مجيع األطفال ضحايا اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول           ضمان  )ج(  

علـى  وبـسرعة   االختياري على الوصول إىل اإلجراءات الوافية للحصول، دون متييز،          
ضرار اليت حلقت هبم من األشخاص املسؤولني عن ذلك قانوناً، وفقـاً            تعويضات عن األ  

  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤للفقرة 
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

  التعاون الدويل    
ـ              -٣٩ اً توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز التعاون الدويل وأن جتري حبوث

وتوصي اللجنة . اية العابرة للحدود بني نيكاراغوا والبلدان اجملاورة هلالدراسة مسائل احلم  
املنظمة الدوليـة   بتعزيز االتفاقات الثنائية واالتفاقات متعددة األطراف والتعاون مع         اً  أيض

على اً أيض اللجنة الدولة الطرف وتشجع. وأجهزة املخابرات  )نتربولاإل(للشرطة اجلنائية   
 ومنظمة العمـل الدوليـة لتحقيـق      ين من جهات منها اليونيسيف      أن تلتمس الدعم التق   

  .أعالهاملذكور  الغرض
املقرر اخلـاص   وحتث اللجنة الدولة الطرف على قبول طلب الزيارة الذي قدمه             -٤٠

  .اإلباحيةاملعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد 

  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه                -٤١

رئيس الدولة، واحملكمة العليا، والربملـان،      التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل        
  . املناسبة بشأهنا ، للنظر فيها واختاذ مزيد من اإلجراءاتوالوزارات املعنية والسلطات احمللية

  لنشرا    
  بأن تتيح على نطاق واسـع التقريـر األويل         اًتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض      -٤٢

 )املالحظات اخلتامية  (ابهوالردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة         
 اإلنترنت) ولكن ال تقتصر على( اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل اته اعتمداليت
  املدين ومجاعات الشباب والفئات املهنية     اجملتمععامة اجلمهور ومنظمات     يطلع عليها    كي

  من أجل إثارة النقاش العام بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيـذه ورصـده            ،واألطفال
  . الوعي بهوإذكاء
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  التقرير املقبل   - تاسعاً  
ىل  من الربوتوكول االختياري، تطلـب اللجنـة إ        ١٢ من املادة    ٢وفقًا للفقرة     -٤٣

الطرف أن ُتدرج املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكـول االختيـاري يف              الدولة
املقبل اجلامع لتقريريها الدوريني اخلامس والسادس مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،           تقريرها
  .٢٠١٥أكتوبر / تشرين األول١حيني موعد تقدميه يف . الذي

        


