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  جلنة حقوق الطفل

 يف البغـاء    مالربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفـال واسـتغالهل           
  اإلباحية واملواد

الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا     يا  أللباناملالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل          
  )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥ -سبتمرب / أيلول١٧( احلادية والستني

 مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلـق ببيـع        أللبانيانظرت اللجنة يف التقرير األويل        -١
، ١٧٤٠ يف جلـستها     (CRC/C/OPSC/ALB/1)املواد اإلباحية   واستغالهلم يف البغاء و   األطفال  

 ،)CRC/C/SR.1754انظر   (١٧٥٤، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٦ املعقودة يف 
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥املعقودة يف 

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختيـاري             -٢

املواد اإلباحية، فضالً عن ردودها اخلطية على قائمة        واستغالهلم يف البغاء و   فال  املتعلق ببيع األط  
اللجنة حتيط  بينما  ومع ذلك، و  . (CRC/C/OPSC/ALB/Q/1/Add.1)املسائل اليت وضعتها اللجنة     

علماً باملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف بعد احلوار، فإهنا تأسف لغياب ممثلي وزارة              
سيما  وفد الدولة الطرف األمر الذي أعاق احلوار بشأن الربوتوكول االختياري، وال          من   العدل

أن هـذه املالحظـات     بر اللجنة الدولة الطرف     وتذكِّ. بشأن املسائل املتعلقة بالشؤون القضائية    
 للتقـارير املوحـد اجلـامع   اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية على التقرير    

مـع   و (CRC/C/ALB/CO/2-4)الدورية الثاين والثالث والرابع مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل          
اخلتامية على تقرير الدولة الطرف األويل مبوجب الربوتوكول االختيـاري بـشأن            هتا  امالحظ

 ٥، الـيت اعتمـدت يف       (CRC/C/OPAC/ALB/CO/1)اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      
  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
  :أو تصديقها علىإىل تالحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدولة الطرف   -٤

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٨ديسمرب /املنازعات املسلحة، يف كانون األول

وبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء        اتفاقية جملس أور    )ب(  
  ؛٢٠٠٩أبريل /اجلنسي، يف نيسان

 املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال، ٢٨اتفاقية الهاي رقم   )ج(  
  ؛٢٠٠٧مايو /يف أيار

   /اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، يف شـباط            )د(  
  ؛٢٠٠٧ فرباير

، والربوتوكول اإلضايف   ٢٠٠٣يونيه  /اتفاقية اجلرمية اإللكترونية، يف حزيران      )ه(  
التفاقية اجلرمية اإللكترونية املتعلق بتجرمي أعمال العنصرية وكراهية األجانب املرتكبة بواسطة           

  ؛٢٠٠٤نوفمرب /النظم احلاسوبية، يف تشرين الثاين
  ؛٢٠٠٢أغسطس /عرب الوطنية، يف آباتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة   )و(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء، وقمعه واملعاقبة عليـه            )ز(  

  ؛٢٠٠٢أغسطس /املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف آب
مل بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املك           )ح(  

  ؛٢٠٠٢أغسطس /التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف آب
 بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التـبين علـى           ٣٣اتفاقية الهاي رقم      )ط(  

  .٢٠٠٠سبتمرب /الصعيد الدويل، يف أيلول
لقة بتنفيذ الربوتوكول   وتالحظ اللجنة اعتماد التدابري املؤسسية والسياساتية التالية املتع         -٥

  :االختياري
 يف وزارة   ، باملنـسق الـوطين    ةإنشاء وحدة ملكافحة االجتار بالبشر مرتبط       )أ(  

  ؛٢٠٠٥ديسمرب /الداخلية، يف كانون األول
خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة االجتار بالبشر، والوثيقة املكملـة هلـا              )ب(  

يف يف األطفال ومحاية األطفال ضحايا االجتـار        اخلاصة خبطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار       
  ؛٢٠١١فرباير / يف شباط،٢٠١٣-٢٠١١ الفترة
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، "ة ومساعدة األطفال ضحايا االجتاربشأن محاي"توقيع اتفاق ثنائي مع اليونان   )ج(  
  .٢٠٠٦فرباير /يف شباط

  مجع البيانات  -ثالثاً  
نات عن االجتار بالبشر،  بيا٢٠٠٨ اللجنة أن الدولة الطرف مجعت منذ  الحظتلئن    -٦

فإهنا تأسف ألن البيانات غري متاحة إال بشأن حاالت االجتار بالبشر، وليس هنـاك نظـام                
يف البغاء والتصوير اإلبـاحي     واستغالهلم  متكامل ومركزي جلمع البيانات بشأن بيع األطفال        

  .األطفال بوجه عامبشأن لألطفال، و
يذ آلية شاملة ومنهجية جلمـع البيانـات        توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنف       -٧

ـ          .  الربوتوكـول االختيـاري    اوحتليلها ورصدها وتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت يغطيه
 وكـذلك بيـع األطفـال       م االجتار وضحاياه  أن يشمل ذلك البيانات عن مرتكيب      وينبغي
 مجلـة أمـور،     وينبغي أن تصنف البيانات، يف    . األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال    وبغاء

 الريفيـة، واألصـل اإلثـين       -حبسب طبيعة اجلرمية، واجلنس، والعمر، واملناطق احلضرية        
 االقتصادية، مع إيالء اهتمام خاص ألشد فئات األطفـال ضـعفاً            -واخللفية االجتماعية   

كما توصي اللجنـة    . الربوتوكول االختياري يتناوهلا  ضحايا اجلرائم اليت    املعرضني للوقوع   
  .وضع نظام مؤشرات عامة عند مجع البيانات من خمتلف الواليات واألقاليمب الطرف الدولة

  تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً  

  التشريع    
جبهود الدولة الطـرف املبذولـة إلدمـاج أحكـام شـىت           جنة  ب اللّ يف حني ترحّ    -٨

على حنو حصري   هذه اجلهود   لتركيز  للربوتوكول االختياري يف تشريعاهتا، فإهنا تشعر بالقلق        
التشريع القائم صـراحة    لعدم معاجلة   ويساور اللجنة القلق أيضاً     . تقريباً على االجتار والبغاء   

بيع األطفال يف تشريع      تعريف لعدم اتساق مجيع اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري و      
  .الدولة الطرف مع الربوتوكول االختياري

دماج الربوتوكول  اذ مجيع التدابري الالزمة إل    اختإىل الدولة الطرف    اللجنة  تطلب    -٩
ف بيع األطفـال   بتعديل تعريهاوتوصي. االختياري إدماجاً كامالً يف نظامها القانوين احمللي     

ولـو أنـه    ،  "االجتار باألشـخاص  "لتعريف عبارة    وهو تعريف مماثل     يف التشريع الوطين،  
بيع الـوارد يف الربوتوكـول      من أجل تنفيذ احلكم املتعلـق بـال       يتطابق معه وذلك     ال

  .على النحو املالئماالختياري، 
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  خطة العمل الوطنية    
اللجنة خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة االجتار بالبـشر، والوثيقـة           الحظت  لئن    -١٠

املكملة هلا، وهي خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال ومحاية األطفـال ضـحايا              
، فضالً عن استراتيجيات وطنية أخرى فيما يتعلق باالجتار،         ٢٠١٣-٢٠١١يف الفترة   االجتار  

مجيـع أحكـام    تتناول  ن خطة العمل هذه واالستراتيجيات الوطنية ال        أل تشعر بالقلق    افإهن
املـوارد  عدم ختصيص ما يكفي من      وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء      . الربوتوكول االختياري 

ليات بني اهليئات احلكومية، واآلليات الـيت تكفـل         التقسيم غري الواضح للمسؤو   ولتنفيذها،  
  .تأثريهاورصد حتقيق فعالية خطة العمل، واالستراتيجيات الوطنية، وحمدودية التدابري املتخذة 

مالحظاهتا اخلتامية يف إطار االتفاقيـة      توصي اللجنة الدولة الطرف باإلشارة إىل         -١١
CRC/C/ALB/2-4)   علـى   ،رنامج عمل شامل يستهدف   ، باعتماد ب  )١٢ و ١١، الفقرتان 

 مجيع املسائل املشمولة يف الربوتوكول االختياري، يف خطة عملها اخلاصة           ،وجه التحديد 
، وتوفري املوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة الكافيـة          ٢٠١٥-٢٠١٢باألطفال للفترة   

اض تقييم واسـتعر  بأن تراعي، وهي تفعل ذلك،  وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . لتنفيذها
وباإلضـافة  . لوطنية بشأن االجتار  املشاريع يف إطار خطة العمل القائمة واالستراتيجيات ا       

ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطـرف التنفيـذ الفعـال جلميـع أحكـام                 ىلإ
اإلعالن وبرنامج العمل وااللتزام    وأن تأخذ بعني االعتبار وثائق      الربوتوكول االختياري،   

اسـتغالل األطفـال     املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة        العاملي املعتمدة يف  
 ٢٠٠١ و ١٩٩٦ ويوكوهاما وريو دي جانريو يف األعوام        ستكهوملا، املعقودة يف    جنسّياً

  .، على التوايل٢٠٠٨و

  التنسيق والتقييم    
 مـن مالحظاهتـا     ١٤ و ١٣الفقـرتني   توصي اللجنة الدولة الطرف باإلشارة إىل         -١٢
آلية مؤسسية  بأن تنشئ   ،  ١٤ و ١٣، الفقرتان   (CRC/C/ALB/2-4تامية مبوجب االتفاقية    اخل

واليت قـد تكـون     املسؤولية العامة عن تنسيق وتنفيذ الربوتوكول االختياري،        إليها  تسند  
ماية حقوق األطفال، والتنسيق الفعال بـني الـوزارات وغريهـا           حلالوكالة التابعة للدولة    

  .ة والشركاء فيما يتعلق بتنفيذ مجيع جوانب الربوتوكول االختياريالكيانات احلكومي من

  والتوعيةالنشر     
الدولة الطرف للنشر وإذكاء الـوعي بـشأن        توليها  اللجنة األمهية اليت    يف حني تعترب      -١٣

ر نـشَ ج ويُ االجتار بالبشر أمراً إجيابياً، فإن القلق يساورها ألن الربوتوكول االختياري مل يـروَّ            
لبيع، للوقوع ضحايا ل  وتشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال املعرضني بوجه خاص         . ة كافية بصور
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آبائهم يف املواد اإلباحية، وال سيما أطفال األقليات، وأطفال الشوارع، و         واالستغالل يف البغاء و   
  .معرفة كافية باالستراتيجيات اخلاصة حبماية األطفال من هذه االنتهاكاتأيضاً ال ميلكون 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -١٤
النـاس  ع نطاق التوعية بأحكام الربوتوكول االختياري بني عامـة          توسِّ  )أ(  

منها وضع وتنفيذ برامج طويلة األجل إلذكاء الوعي، وإدماج         بوسائل  واألطفال وأسرهم   
ـ            ي أحكام الربوتوكول االختياري يف املناهج الدراسية على مجيع مستويات النظام التعليم

  باستخدام مواد مالئمة معدة خصيصاً لألطفال؛
 ٩ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة   التعاون مع اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم،         )ب(  

بوجه عـام،   الناس  وتعزيز إذكاء الوعي بني عامة      على زيادة   من الربوتوكول االختياري    
ملالئمـة عـن اآلثـار      تزويدهم باملعلومات جبميع الوسائل ا    وذلك ب يف ذلك األطفال     مبن

املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وتشجيع مـشاركة        املترتبة على اجلرائم    الضارة  
، يف برامج إذكاء الوعي     األطفال، واألطفال الضحايا من اجلنسني    وخاصة  اجملتمع احمللي،   

  . والتثقيف هذهواإلعالم

  التدريب    
بية بشأن مكافحة االجتار بالبشر بالنسبة      األنشطة التدري تنفيذ  اللجنة  يف حني تالحظ      -١٥

نهجية وال تشمل مجيع اجملاالت اليت      تعوزها امل األنشطة  تلك  لبعض املهنيني، فإهنا تأسف ألن      
  .يغطيها الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك بيع األطفال

علـى حقـوق    اليت تركز   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أنشطة التدريب          -١٦
لربوتوكول االختياري وبالنسبة جلميع املهنيني ذوي يتناوهلا ا مجيع اجملاالت اليت األطفال يف

، املـدعون العـامون   القضاة، و فيهم  الصلة الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم، مبن         
 طالرعاية االجتماعية، ووسـائ   والعاملون يف جمال    وضباط الشرطة، واملوظفون الطبيون،     

  .ات املهنية املعنيةاإلعالم، وغريهم من الفئ

  ختصيص املوارد    
تشعر بـالقلق   فإّنها  موارد ملكافحة االجتار بالبشر،     يف حني تالحظ اللجنة ختصيص        -١٧
  . على وجه التحديد لتنفيذ الربوتوكول االختياري،عدم ختصيص موارد بشرية وتقنية وماليةل

فيذ مجيع اجملاالت ختصيص موارد كافية لتنضمان حتث اللجنة الدولة الطرف على   -١٨
املشمولة بالربوتوكول االختياري، وبوجه خاص من خالل توفري املوارد البشرية والتقنية           

ىل منع وقوع اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول الالزمة لوضع وتنفيذ برامج هتدف إ     واملالية  
ى تعافيهم  االختياري والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وتوفري احلماية للضحايا والعمل عل         

  .بدنياً ونفسياً، وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
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 ١الفقرتـان   (املواد اإلباحية   ويف البغاء   م  منع بيع األطفال، واستغالهل     -خامساً  
  )٩ من املادة ٢و

  تدابري اعتمدت ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
ليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع اجلرائم اليت       التدابري ا حمدودية  ساور اللجنة القلق إزاء     ي  -١٩

تشعر بالقلق بصفة خاصة لعدم االهتمـام بتحديـد         كما  . يشملها الربوتوكول االختياري  
  :وال سيمااألسباب واملخاطر املؤدية إىل اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول، 

عاجلة ، وأساس قانوين مل   "الطفل املعرض للخطر  "  ل عدم وجود تعريف قانوين     )أ(  
الطارئة، واحتياجات األطفال املعتدى علـيهم، وعـدم        يف احلاالت   حاالت محاية األطفال    

وجود برامج حمددة تستهدف األطفال املعرضني للخطر، من مثل أطفـال طائفـة الرومـا،     
، وبوجه خاص الفتيـات،      الرعاية وأطفال الشوارع، واألطفال الذين يعيشون يف مؤسسات      

إىل ونية للمهنيني فيما يتعلق بتحديد األطفال احملتـاجني وإحالتـهم           وعدم وجود مساءلة قان   
  ؛جهات تساعدهم

األطفال، مبا يف ذلك العنف اجلنسي الواسع االنتـشار     املمارس على   العنف    )ب(  
  واملقبول على نطاق واسع يف الدولة الطرف؛

 الفقرية  نظم احلماية االجتماعية املتاحة، وترك عدد كبري من األسر        حمدودية    )ج(  
  أي معونة اقتصادية؛تقدمي بدون 

بسبب الفقر املدقع،   التسول  من األطفال الذين جيربون على      األعداد اهلائلة     )د(  
  ضحايا للجرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري؛ارتفاع احتماالت وقوعهم و

درة  عاماً والذين يتعني عليهم مغا     ١٥حالة األطفال الذين تتجاوز أعمارهم        )ه(  
مؤسسات الرعاية البديلة بدون تلقي أي دعم من الدولة الطرف مما يـؤدي إىل تعرضـهم                

  .االستغالل اجلنسيملخاطر 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل لضمان ختطيط وتنفيذ جمموعة أنشطة منسقة             -٢٠

عية ملنع  تنسيقاً جيداً من جانب الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني ومراكز احلماية االجتما          
  :وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص أن. اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري

 - جتري حبوثاً شاملة ومتعددة التخصصات بني خمتلف الفئات االجتماعية          )أ(  
يف البغاء ويف املواد اإلباحية م االقتصادية والثقافية بشأن طبيعة ومدى بيع األطفال، واستغالهل

تعتمد هنجـاً شـامالً     ليها،  صل إ لطرف، وعلى أساس االستنتاجات اليت يتم التو      يف الدولة ا  
ومواجهة اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري حبيث يركز النهج على حتديـد             ملنع

، "للطفـل املعـرض للخطـر     "األطفال املعرضني للخطر مبا يف ذلك توفري تعريف قانوين          
  ؛للحصول عليهاملساعدة وإحالتهم األطفال الذين حيتاجون إىل اعن كشف املهنيني  ومساءلة
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   يف املرتل؛وال سيماتتخذ تدابري فعالة حلماية األطفال من العنف،   )ب(  
تدابري للـدعم االجتمـاعي لألسـر       وتتخذ  ز جهود احلد من الفقر      تعز  )ج(  

  ؛ةاحملرومة اقتصادياً، مبا يف ذلك وضع خطط حلماية األسر
يع التدابري الالزمة ملعاجلة األسباب اجلذرية للتسول القـسري،         تتخذ مج   )د(  

سيما الفقر والتمييز، وأن تضطلع بأنشطة وقائية منهجية ملكافحة هذا الـشكل مـن               ال
  االستغالل؛

 عامـاً،   ١٨املودعني يف مؤسسات حىت سن      على األطفال   احلماية  بسط    )ه(  
  .بعد ذلكعم ما يناسب من تدريب ودهؤالء األطفال تلقي وضمان 

  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    
  على مذكرة التفاهم بـني وزارة الداخليـة        ،٢٠٠٧عام   يف   ،ترحب اللجنة بالتوقيع    -٢١

السياحة والثقافة والشباب والرياضة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا لتعزيز مدونـة             ووزارة
توقيع عـدد   ، وب ٢٠٠٧ اجلنسي يف السياحة يف      اخلاصة حبماية األطفال من االستغالل     السلوك

املدونة، وبتنظيم محلة توعية وطنية عند املعابر احلدودية ومحلة تـستهدف           على  املؤسسات   من
إال أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم اختاذ تدابري على املـستوى احمللـي             . شركات تنظيم الرحالت  

الـسياسات الوطنيـة مثـل    م احتواء  ولعد. سياحة اجلنس جمال  األطفال  للحيلولة دون دخول    
  .األحكام ذات الصلةعلى  ،استراتيجية مكافحة االجتار، واالستراتيجية الوطنية اخلاصة باألطفال

حتث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واختاذ التـدابري               -٢٢
مة ملنع استغالل األطفال يف     الالزوما إىل ذلك من التدابري      التشريعية واإلدارية واالجتماعية    

 وتـشجع اللجنـة     .بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال والقضاء على هذه الظاهرة        السياحة  
 على تعزيز تعاوهنا الدويل من خـالل الترتيبـات املتعـددة            الدولة الطرف يف هذا الصدد    

كمـا  . يهفال يف سياحة اجلنس والقضاء عل     األطراف واإلقليمية والثنائية ملنع استغالل األط     
على تعزيز أنشطتها الدعوية املوجهة لصناعة السياحة بشأن اآلثار الضارة السـتغالل            حتثها  

نشر املدونة العامليـة لـآلداب      والعمل على نطاق واسع على      األطفال يف سياحة اجلنس،     
علـى  ) UNWTO(منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحـدة        ، اليت أصدرهتا    ةيالسياح

املؤسسات على التوقيـع علـى      تلك  تشجيع  سفار، والوكاالت السياحية، و   ألوكاالت ا 
  .املدونة الوطنية لقواعد السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة

  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية    
تقـدمي  لاليت اختذهتا الدولة الطـرف مـؤخراً        إذكاء الوعي   بادرات  ترحب اللجنة مب    -٢٣

 اإال أهن . األطفال من تأثريات الربامج الضارة هبم جنسياً على اإلنترنت        محاية  بشأن  املعلومات  
تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد أية قوانني أو قوانني معيارية تفرض التزامـاً مبنـع                 
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لى برامج   ع يوذلك بفرض حصار تلقائ   إصدار ونشر املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال         
  .هذهمقدمي خدمات اإلنترنت 

حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بسن قانون لتجرمي ترتيـل أو حيـازة                -٢٤
بإقامـة  املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال، واملنع الفعال إلصدار ونشر هذه املواد             

وتوصـي  . وجيهامن الضالعني يف ذلك من تر     آليات مراقبة ملنع مقدمي خدمات اإلنترنت       
لة الطرف أيضاً باختاذ خطوات عاجلة إلنـشاء سـلطة مركزيـة لـسالمة              اللجنة الدو 

والتأكـد مـن     ISPاإلنترنت، ومنح التراخيص من قبل اهليئة الدولية للخدمات العامة          
  .احملتوى الضار باألطفال

 ومـا يتـصل   املواد اإلباحية   ويف البغاء   حظر بيع األطفال، واستغالهلم       -دساًسا  
        ٥ و ٣، واملـواد    ٤ من املـادة     ٢ والفقرة   ٣املادة  (بذلك من مسائل    

  )٧ و٦و

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
البغـاء  يف  م  الدولة الطرف بيع األطفال واسـتغالهل     لعدم جترمي   تشعر اللجنة بالقلق      -٢٥
كما وتشعر  . ن الربوتوكول االختياري   م ٣ و ٢املواد اإلباحية على النحو احملدد يف املادتني        و

عدم جترمي استغالل األطفال يف العمل القسري كحالة بيـع          منها  مجلة أمور،   حيال  ،  بالقلق
  .املواد اإلباحية غري مشمول يف القانون اجلنائي األلباينامتالك األطفال، وألن 

ق اتـساقاً   يتسحىت  توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة قانون العقوبات لديها           -٢٦
وينبغي للدولة الطـرف أن ُتجـرم       .  من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢كامالً مع املادتني    
  :بوجه خاص ما يلي

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

لعمل القسري، أو التحريض غري املشروع، كوسيط، لتبين الطفـل انتـهاكاً            الطفل يف ا  
  للصك القانوين املنطبق على التبين؛ 

  أو احلصول عليه أو استغالله أو تقدميه؛البغاء عرض طفل ألغراض   )ب(  
إنتاج مواد إباحية تتعلق باألطفال أو توزيعها أو نـشرها أو توريـدها               )ج(  

  أو بيعها أو حيازهتا؛تصديرها أو تقدميها  أو
االشتراك  أي حماولة ترمي إىل ارتكاب أي من هذه األفعال أو التواطؤ أو      )د(  

  يف أي منها؛
  .إنتاج ونشر أي مواد لإلعالن عن هذه األفعال  )ه(  
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تشري إىل عدم تعرض األطفال الذين ُيستغلون يف        أخذت اللجنة علماً باملعلومات اليت        -٢٧
، إال أهنا تشعر صّدقت عليها الدولة الطرفوفقاً للصكوك الدولية اليت ئية،  البغاء للمعاقبة اجلنا  

  .املطبقةبالقلق ألن ذلك مل ينعكس بصورة واضحة يف القوانني 
أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لتعديل القانون اجلنـائي          بتوصي اللجنة     -٢٨

  .البغاء للمعاقبة اجلنائيةحبيث يكفل بشكل واضح عدم تعرض األطفال الذين ُيستغلون يف 

  املالحقة القضائية    
حقة القضائية لألفراد املتهمني    تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للمال         -٢٩
تشعر بالقلق بسبب اخنفاض عدد اإلدانـات  فإهنا   ،باألطفال، ومع ذلك  تتعلق باالجتار   رائم  جب

القلق إزاء نقـص املعلومـات املقدمـة    ورها  كما يسا . ه املالحقات القضائية  النامجة عن هذ  
يتعلق حباالت اجلرائم املبلغ عنها املشمولة يف الربوتوكول، مبا يف ذلك املعلومات عـن               فيما

  .ئم ومالحقتهم قضائياً ومعاقبتهماجلراتلك التحقيق مع مرتكيب 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التحقيق يف مجيع اجلرائم الـيت يـشملها                -٣٠

ومعاقبتهم علـى النحـو     فعالً  الربوتوكول االختياري وعلى مالحقة مرتكيب هذه األفعال        
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الـدوري           . الواجب إذا ثبتت إدانتهم   

مرتكيب هـذه اجلـرائم ومالحقتـهم قـضائياً         مع  املقبل معلومات حمددة عن التحقيقات      
  .ومعاقبتهم

  جلنائية لألشخاص االعتبارينياملسؤولية ا    
اليت يتحملـها   تشريع الدولة الطرف املسؤولية اجلنائية      لعدم حتديد   تشعر اللجنة بالقلق      -٣١

  . من الربوتوكول االختياري٣ من املادة ٤الفقرة كما تنص على ذلك ن األشخاص االعتباريو
 الربوتوكول   من ٣ من املادة    ٤توصي اللجنة الدولة الطرف، على ضوء الفقرة          -٣٢
تحديد مسؤولية األشخاص االعتباريني عن اجلرائم املشمولة بـالربوتوكول          ب ،الختياريا

  .االختياري

  الوالية القضائية خارج اإلقليم    
ترحب اللجنة بتطبيق الدولة الطرف للقانون اجلنائي خارج إقليمها علـى الرعايـا               -٣٣

يها ضارة بالدولة الطرف أو مبواطين الدولة       األجانب خارج إقليم الدولة اليت ارتكبوا جرائم ف       
. تتعلق بتنظيم البغاء، واالجتار بالبشر، واألطفال والنساء، وصناعة املواد اإلباحيـة          والطرف  

أن اللجنة تشعر بالقلق ألن تطبيق الوالية القضائية خارج اإلقليم على اجلرائم اليت ارتكبها               إال
  . لشرط اجلرم املضاعفمواطنون ألبان يف إقليم دولة أخرى خيضع
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 ها التشريع احمللي من إرساء توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تكفل أن ميكن          -٣٤
وممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم بالنسبة جلميع اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول             

  . بدون معيار اجلرم املزدوج،االختياري

  تسليم املطلوبني    
ُيزعم أنه ارتكب جرمية ما، هـو أمـٌر         مع القلق أن تسليم شخص      تالحظ اللجنة     -٣٥
  .اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف حيدد ذلك صراحة وجود  إال عندفمتارسه الدولة الطر ال

وتوكول االختياري كأساس قانوين    أن تستخدم الدولة الطرف الرب    بتوصي اللجنة     -٣٦
  .فذ هلذا الغرضعندما ال يوجد اتفاق ثنائي نااملطلوبني تسليم ل

  )٤ و٣، الفقرتان ٩ و٨املادتان (محاية حقوق األطفال الضحايا   -سابعاً  

   املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال الضحاياالتدابري    
عدم خضوع األطفال املتورطني يف البغاء يف الدولة الطـرف عمليـاً            ترحب اللجنة ب    -٣٧

تـشعر  أهنا  إال  . التهم إىل مراكز إيواء إلعادة تأهيلهم     للمالحقة القضائية اجلنائية واملعاقبة، وبإح    
على االحتياجـات اخلاصـة     تركز بصفة خاصة    بالقلق ألن هذه املراكز ذات طبيعة عامة وال         

 ١٠٠٣٩  القلق ألنه وإن كان القانون رقم      هايساوركما  . ألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي   ل
ينص على تقدمي املساعدة    " اعدة القانونية املس" بشأن   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  

ـ   فإن  للضحايا  القانونية األساسية واإلضافية     شملهم احلمايـة  ذلك ال يتاح إال للضحايا الذين ت
غري مـضمونة   الشهود  ويساور اللجنة القلق كذلك ألن حقوق ومصاحل األطفال         . االجتماعية

  .مجيع مراحل عملية حتقيق العدالة اجلنائية يف
اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايري واضحة لرعاية ومحايـة           حتث    -٣٨

وتوصي بوجه خاص بتقدمي الدعم النفسي وتقييم       . أو شهود اجلرائم  /األطفال الضحايا و  
أمني واحللول املؤقتة والدائمة، وت   " مصاحل الطفل الفضلى  "احلاالت باالعتماد على حتديد     

تلقّـي   وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بـضمان  .املتابعة حىت يبلغ الطفل سن الرشد 
مجيع املهنيني تدريباً على التفاعل املالئم مع األطفال الضحايا والشهود يف مجيع مراحـل              

 واملبادئ ، من الربوتوكول االختياري١، الفقرة ٨العملية اجلنائية والقضائية، وفقاً للمادة   
والـشهود عليهـا    اجلرائم  لقة باألطفال ضحايا    التوجيهية اخلاصة بالعدالة يف األمور املتع     

وحتـث اللجنـة الدولـة      ). ، املرفق ٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (
كذلك على إتاحة املساعدة القانونية جلميع ضحايا اجلرائم مبوجب الربوتوكـول            الطرف

  .االختياري
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  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣ املؤرخ   ١٠١٩٢  رقم ب اللجنة بالقانون  ترّح  -٣٩

 ".املمتلكاتبشأن منع اجلرمية املنظمة واالجتار والقضاء عليهما من خالل تدابري وقائية ضد             "
االجتماعية، مبا يف ذلك إعادة تأهيل وإدماج       لألغراض  صندوقاً خمصصاً   هذا القانون   ُينشئ  و

  :بالغ ألنإال أن اللجنة يساورها قلق . ضحايا االجتار
األطفال الذين كابدوا االستغالل اجلنسي التجاري ال يـستطيعون كـسر             )أ(  

أو جمنِّدين لألطفال األصغر سناً يف البغاء       غالباً ما يتحولون إىل     هم  ، و استغالهلم جنسياً حلقة  
  ؛ فيهمقوادين يعملون على استغالهل

إلدماج تقتـصر علـى     تدابري الدولة الطرف اخلاصة بتحقيق التعايف وإعادة ا         )ب(  
ضحايا االجتار من خالل اجلرمية املنظمة، وال تأخذ يف االعتبار بصورة كافية احتياجات ضحايا              

يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة، الـيت يـشملها الربوتوكـول            م  جرائم بيع األطفال، واستغالهل   
  .االختياري

ئمة لتحقيق التعايف البدين    حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املال          -٤٠
والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا مجيـع اجلـرائم الـيت يـشملها              

التدابري يف بيئة ُتعزز احترام الطفـل الـذايت         تنفيذ تلك   الربوتوكول االختياري، وضمان    
عدة املـسا توفري وتوصي أيضاً بتقدمي دعم مالئم لألطفال الضحايا، مبا يف ذلك       . وكرامته

  .استغالهلم جنسياً، واملساعدة على كسر حلقة  هلمالتعليمية واملهنية

  على الصعيد الدويلاملساعدة والتعاون   -ثامناً  
، من الربوتوكول االختياري، ُتشجع اللجنة الدولة ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٤١

 األطراف وإقليميـة  ترتيبات متعددةبفضل اختاذ الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدويل     
وثنائية، وخاصة مع البلدان اجملاورة، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنـسيق   
تنفيذ مثل هذه الترتيبات بغية حتسني الوقاية والكشف عن املسؤولني عن أي جرميـة مـن                

  .مالربوتوكول االختياري، والتحقيق معهم وحماكمتهم ومعاقبتهاليت ينّص عليها اجلرائم 

  املتابعة والنشر  -تاسعاً  
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٤٢
ها إحالتها إىل الربملان، والوزارات ذات الصلة، وخاصة        وصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من    الت

 على املستويات   وزارة العدل، واحملكمة العليا، وغريها من الكيانات احلكومية ذات الصلة         
  .احمللية، للنظر فيها على النحو املالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
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توصي اللجنة بأن يتاح التقرير األويل والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف              -٤٣
         اليت اعتمدهتا اللجنة على نطـاق واسـع،  ) املالحظات اخلتامية(والتوصيات ذات الصلة   

، ومنظمـات   الناس، لعامة   )على سبيل املثال ال احلصر    (يف ذلك عن طريق اإلنترنت      مبا  
اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، والفئات املهنية، واجملتمعات احمللية واألطفال هبـدف           
إثارة النقاش العام حول الربوتوكول االختياري وزيادة الوعي بـه، وتنفيـذ أحكامـه              

  .تطبيقه ورصد

  قرير املقبلالت  -عاشراً  
، أن ُتـدرِج    ١٢ مـن املـادة      ٢ وفقاً للفقرة    ،تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      -٤٤

 وهذه املالحظات اخلتامية يف تقريرها      يذ الربوتوكول االختياري  معلومات إضافية بشأن تنف   
  . من االتفاقية٤٤الدوري املقبل يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة 

        


