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  حقوق الطفلة نجل

 يف البغـاء ويف     مالربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهل         
   املواد اإلباحية

 احلاديـة والـستني    دورهتا   املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف         
بشأن التقرير  ) ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٥ -سبتمرب  / أيلول ١٧(

  كنداالدوري األويل املقدم من 
 / سبتمرب ٢٧املعقودة يف   ،  ١٧٤٣يف جلستها   اللجنة يف التقرير األويل لكندا      نظرت    -١

، ٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٥، املعقـودة يف    ١٧٥٤أيلول، واعتمدت يف جلـستها      
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة    

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وبالردود اخلطية علـى قائمـة               -٢
وتعرب عن تقديرها للحوار البّنـاء      . )(CRC/C/OPSC/CAN/Q/1/Add.1املسائل اليت أعدهتا    

  . الذي ميثل قطاعات متعددةالذي دار مع وفد الدولة الطرف 

ر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع            تذكّو  -٣
التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابـع         بشأن   دةمالحظاهتا اخلتامية املعتمَ  

، وبـشأن   (CRC/C/CAN/CO/3-4) اتفاقية حقوق الطفـل   مبوجب  املقدم من الدولة الطرف     
 املقدم من الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختيـاري املتعلـق بإشـراك             التقرير األويل 

لعدم وتعرب اللجنة عن أسفها     . (CRC/C/OPAC/CAN/CO/1)األطفال يف الرتاعات املسلحة     
  .باملبادئ التوجيهية لتقدمي التقاريرالدولة الطرف يف إعداد تقريرها  تقّيد
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  مالحظات عامة  -أوالً  

  ةاجلوانب اإلجيابي    

  :تالحظ اللجنة اعتماد التدبريين التشريعيني التاليني بوصفهما خطوتني إجيابيتني  -٤

 / الثاين  تشرين ٢٥) (االجتار باألشخاص ( املعدِّل للقانون اجلنائي     C-49القانون    )أ(  
 وترتبط على وجه     ملرتكبيها ، الذي ينص على جرائم تستوجب توجيه االهتام       )٢٠٠٥نوفمرب  

  الجتار باألشخاص؛التحديد مبسألة ا

الوالية القضائية اليت   الذي يعزز   ) ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٤ (C-15Aالقانون    )ب(  
  .السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال علىإقليمها متارسها الدولة الطرف خارج 

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري املؤسساتية والسياساتية التالية  -٥

  ؛)٢٠١٢يونيه /حزيران (كافحة االجتار بالبشرخطة العمل الوطنية مل  )أ(  
  ؛)٢٠٠٧أبريل /نيسان(استراتيجية الشراكة من أجل مكافحة التشرد   )ب(  
االستراتيجية الوطنية حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي على اإلنترنت           )ج(  

  ؛)٢٠٠٤مايو /أيار(
 حـوادث    لإلبـالغ عـن    ٢٠٠٤مايو  /املركز الوطين الذي أنشئ يف أيار       )د(  

 Cybertip.caاالستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنترنت، والذي يستخدم املوقع اإللكتـروين           
  . األطفالالكندي املعين حبمايةويعمل يف إطار املركز 

  البيانات  -ثانياً  

يف حني تالحظ اللجنة البيانات املستفيضة اليت ُجمعت عن االستغالل املعتِمد علـى               -٦
ب عن قلقها إزاء غياب البيانات املتعلقة باالنتهاكات األخرى املنصوص           تعر  فإهنا اإلنترنت،

 الشرطة البلديـة من سجالت مستقاة عليها يف الربوتوكول االختياري، وتالحظ أن البيانات       
 ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام شامل         . املستوى االحتادي  مصادر على وليس من   

هاكات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري ويـسمح        جلمع البيانات يغطي مجيع االنت    
الدولة الطرف لدى اختاذها قرارات ترتبط بالسياسة املتبعة يف هذا اجملال، ويتيح هلـا              بإرشاد  

  . االختياريحتليل وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ الربوتوكول

مجع البيانات  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية ترمي إىل             -٧
الـيت   مجيع اجملاالت    وتتناولعلى املستوى االحتادي وإىل حتليلها ورصدها وتقييم أثرها،         

مجلة أمور منـها    استناداً إىل   وينبغي تصنيف البيانات    . االختياريينّص عليها الربوتوكول    
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نوع اجلنس والسن واألصل القومي واإلثين واملوقع اجلغرايف ووضع الشعوب األصـلية            
أشد  االقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يواجهون          -اعي  وضع االجتم وال

كما ينبغي مجع بيانات عن عدد احملاكمات وأحكام اإلدانة         .  وهتميشاً األوضاع استضعافاً 
بأن تنشئ نظاماً   أيضاً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . الصادرة مصنفة حسب طبيعة اجلرم    

  .د مجع البيانات املتعلقة مبختلف الواليات واألقاليممن املؤشرات املشتركة عن

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً  

  التشريع    

تثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها عدة قوانني مرتبطة بالربوتوكول           يف حني   -٨
 فعّزز التـدابري املتخـذة      ٢٠٠٨ الذي دخل حيز النفاذ يف عام        ،C-2االختياري مثل القانون    

القلق إزاء تركيز هـذه     فإهنا تشعر ب  استغالهلم يف املواد اإلباحية،     األطفال من حاالت    اية  حلم
 ألن التـشريعات    ويساور اللجنة القلق أيضاً    . مسألة االجتار  اجلهود بشكل شبه حصري على    

ي القائمة ال تعاجل صراحة مجيع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري مثل بيع األطفال الذ       
كما تالحظ اللجنة بقلق خاص أن غياب التشريعات التنفيذيـة          . جرَّم يف الدولة الطرف   ُي ال

 ال لبس فيه، قـد       شامالً االحتادية اليت تلزم بإنفاذ مجيع أحكام الربوتوكول االختياري إلزاماً        
 وإقليم وقاد بالتايل إىل حاالت من       مقاطعةأدى إىل تفسري الربوتوكول بشكل خمتلف يف كل         

  .تساقعدم اال

 كافة التدابري الالزمة لـضمان اإلدمـاج        اختاذالدولة الطرف    إىل اللجنة   طلبت  -٩
بأن تـضمن تعـديل     توصيها  و. الكامل للربوتوكول االختياري يف نظامها القانوين احمللي      

تعريف االجتار باألشـخاص ولكنـه      ، وهو مياثل    تعريف بيع األطفال يف تشريعها الوطين     
احلكم املتعلق بالبيع والوارد يف الربوتوكول االختياري تنفيـذاً         فيذ  يتطابق معه، بغية تن    ال

صحيحاً، كما توصيها بإدراج مجيع أحكام الربوتوكول االختياري يف تشريعها االحتـادي         
 يف  متسقاًااللتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري تطبيقاًمجيع لضمان تطبيق 

  .واألقاليماملقاطعات مجيع 

  طة العمل الوطنيةخ    

ت صلة بالربوتوكول االختيـاري،     يف حني ترحب اللجنة بوجود خطط عمل شىت ذا          -١٠
واالستراتيجية الوطنية حلماية األطفـال      )٢٠٠٤ (،"كندا صاحلة لألطفال   جعل "سيما خطة  ال

، )٢٠١٢ ( بالبشر الوطنية ملكافحة االجتار  اخلطة  و،  )٢٠٠٤ (من االستغالل اجلنسي على اإلنترنت    
خطة شاملة تعاجل مجيع املسائل احملـددة الـيت يـشملها           عدم وجود   القلق إزاء   تشعر ب  فإهنا

  .الربوتوكول االختياري
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 خطة العمل الوطنية املعنية باألطفال،     اشتمالبكفالة  توصي اللجنة الدولة الطرف       -١١
  للعمل يستهدف بشكل حمددعلى برنامج شامل ،  "كندا صاحلة لألطفال  جعل  " وهي خطة 

مجيع املسائل املشمولة بالربوتوكول االختياري، وتوفري املوارد البشرية والتقنية واملاليـة           
وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تويل اهتماماً خاصاً لتنفيـذ      . الكافية لتنفيذها 

 اإلعالن وبرنامج العمل وااللتـزام  وثائق  مجيع أحكام الربوتوكول االختياري، مع مراعاة       
يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي           املعتمدة  العاملي  

 ١٩٩٦األعـوام   لألطفال اليت عقدت يف ستكهومل ويوكوهاما وريـو دي جـانريو يف             
  .، على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠١و

  التنسيق والتقييم    

قة ومراكز عمـل هـدفها      تالحظ اللجنة باستحسان قيام الدولة الطرف بإنشاء أفر         -١٢
الفريـق العامـل    تنفيذ خمتلف اخلطط الوطنية املتصلة بالربوتوكول االختياري، ومن بينـها           

 كافحـة ت مل اداراإلالفريق العامل املشترك بني     و اإلدارات واملعين حبقوق الطفل،   املشترك بني   
 غـري أهنـا   .لواملركز الوطين لتنسيق إجراءات مكافحة استغالل األطفااالجتار باألشخاص،   

التنسيق بني خمتلف األفرقة واملراكز العاملة على املستوى الوطين وعلى          عدم  تشعر بالقلق إزاء    
 عمليات التدخل يف حاالت بيـع األطفـال          تنفيذ ما خيص في،  واألقاليماملقاطعات  مستوى  

لجنة أن  وعالوة على ذلك، تالحظ ال    . واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية يف الدولة الطرف       
الدولة الطرف تفتقر إىل آلية احتادية مسؤولة عن التنسيق الشامل لتنفيذ وتقيـيم األنـشطة               

  .املنفذة مبوجب الربوتوكول االختياري

 من املالحظات اخلتامية اليت قدمتـها اللجنـة         ١٥ و ١٤باإلشارة إىل الفقرتني      -١٣
األجهزة واللجان املختلفة   مبوجب االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق أنشطة         

اليت تعمل على وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة حبقوق الطفل، كما توصيها بتعيني آليـة              
أنشطة الرصد والتقييم اليت ترتبط حبقوق      توجيه   واألقاليم   املقاطعاتاحتادية تتوىل يف مجيع     

 وىل تنسيقها تنـسيقاً   الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية ويف الربوتوكولني امللحقني هبا وتت         
  . فعاالًعاماً

  النشر والتوعية    

املقاطعـات   حكومات خمتلف    أقامتهاتالحظ اللجنة الطابع اإلجيايب للشراكات اليت         -١٤
واألقاليم مع منظمات اجملتمع املدين، وللتمويل الذي وفرته هلذه املنظمات من أجل تثقيـف              

 .والربوتوكولني االختياريني امللحقـني هبـا     وأحكام االتفاقية   شىت الفئات السكانية مببادئ     
الدولة الطـرف إىل    والفتقار  هذا النهج على نطاق واسع،      لعدم تطبيق    تشعر بالقلق    هاولكن
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 لنشر الربوتوكول االختياري مما ساهم يف تدين مستوى الفهم والوعي           منهجي شامل أسلوب  
  . ت املهنية العاملة مع الطفلبالربوتوكول االختياري لدى اجلمهور واألطفال أنفسهم والفئا

 معرفة عامة الناس بأحكـام      لزيادةتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها         -١٥
واجلماعـات  الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك األطفال بطريقة مبسطة وأفراد أسرهم           

  :على ما يليحتثها كما . اليت ينتمون إليها

ول االختياري، بصورة منهجية، يف مناهج       املسائل املتعلقة بالربوتوك   دمج  )أ(  
  ؛مدارس التعليم االبتدائي والثانوي

التعاون الوثيق مع منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعـالم والقطـاع             )ب(  
للتوعية ومن ضمنها محالت تتناول برامج على وضع اخلاص واجلماعات احمللية واألطفال، 

وينبغي أن تتاح هذه الربامج بكل لغات الدولة        . املسائل املشمولة بالربوتوكول االختياري   
  الطرف ويف صيغ سهلة الفهم على األطفال؛

تتـضمن شـّن احلمـالت      تعزيز وتنظيم برامج للتوعية، عند االقتضاء         )ج(  
واستخدام وسائط اإلعالم لنشر الرسائل اهلامة املتعلقة بأحكام الربوتوكول االختيـاري،           

  .الذين يعيشون أوضاعاً تّتسم بالضعفسيما األطفال  وال واألطفالالناس بني عامة 

  التدريب    

لمسؤولني عـن   لترّحب اللجنة بأنشطة التدريب العديدة اليت وفرهتا الدولة الطرف            -١٦
تشعر بـالقلق ألن    أهنا  بيد  . لسلطات القضائية العاملة يف جمال االجتار بالبشر      لوإنفاذ القوانني   

 العاملني مع األطفـال     لتدريب املتعدد التخصصات للمهنيني   أجل توفري ا  اجلهود املبذولة من    
 منهجية وال تتضمن مجيـع اجملـاالت املـشمولة بـالربوتوكول        ومن أجلهم ليست جهوداً   

  .االختياري

ذات  التدريب املتعدد التخصصات      برامج حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز       -١٧
أفراد الشرطة والقضاة    اليت تركز على     الربامجالصلة بالربوتوكول االختياري، وال سيما      
حتثّها كما  .  العاملني يف مجيع مستويات احلكم     واملّدعني العامني واألخصائيني االجتماعيني   

  . العمليات التدريبيةلالضطالع بتلك على ختصيص املوارد الالزمة 

  ختصيص املوارد    

يزانية لألنشطة اليت   لعدم ختصيص موارد مالية مرصودة بوضوح يف امل       تأسف اللجنة     -١٨
، وال سيما فيما خيص منع اجلرائم وتقدمي املـساعدة          ترمي إىل تنفيذ الربوتوكول االختياري    

  .ألطفال الضحايال
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لـضمان ختـصيص               -١٩
علق جبميـع اجملـاالت      لتنفيذ أنشطة تت   البلداملوارد الكافية وبصورة عادلة يف مجيع أحناء        

 بتـوفري   ، على وجه اخلصوص   ،من خالل القيام  وذلك  املشمولة بالربوتوكول االختياري،    
املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لوضع وتنفيذ برامج ترمي إىل منع وقوع اجلرائم،             

مع، وكذلك  وإعادة إدماجهم يف اجملت   الضحايا بدنياً ونفسياً     تأهيلوتوفري احلماية وإعادة    
  . التحقيق يف اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري ومالحقة مرتكبيها

 ١الفقرتان  ( يف البغاء ويف املواد اإلباحية       منع بيع األطفال واستغالهلم     -رابعاً  
  )٩ من املادة ٢و

  التدابري املتخذة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول     

نع اجلـرائم املـشمولة   ملجلهود اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف     حتيط اللجنة علماً با     -٢٠
 اجلهود التدابري املتخذة لزيادة الوعي والتعليم بـشأن         تلك، ومن بني    بالربوتوكول االختياري 

 عن اآلليات املنشأة لتعقّب اجلناة املعـروفني        على اإلنترنت، فضالً  جنسياً  ألطفال  استغالل ا 
 غري أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري           .جراممنعهم من العودة إىل اإل    هبدف  

  : ، وذلك خبصوص مسائل من ضمنها ما يلييف الربوتوكولاملتخذة ملنع اجلرائم املنصوص عليها 

جمال اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف        ضعف إنفاذ التشريعات القائمة يف        )أ(  
 الصادرة يف   د املالحقات وأحكام اإلدانة    تدين عد  والّدليل على ذلك  الربوتوكول االختياري،   

األحكام الصادرة يف حق املدانني يف جرائم منصوص عليها  عدم كفاية  عنفضالًهذا الصدد،   
  يف الربوتوكول االختياري؛

متويل خدمات احلماية اجملتمعية واالجتماعية، وال سـيما         يف عدم اإلنصاف   )ب(  
  ؛ل الذين يواجهون حاالت من التهميشلفئات احملرومة واألطفااملقدمة لاخلدمات 
ألطفال ملتمسي اللجوء غري املـصحوبني بـذويهم        لقصور احلماية املوفرة      )ج(  

  ؛شرعيةواألطفال املهاجرين املقيمني بصورة غري 
أو إىل مجاعات   عدم كفاية التدابري املتخذة ملنع إرسال األطفال إىل اخلارج            )د(  

 للزواج، كما ف تزوجيهم قسرا قبل بلوغ السن القانونية دينية أخرى داخل الدولة الطرف هبد     
، اليت تسمح بتعدد الزوجات،      الربيطانية كولومبيامقاطعة  ، يف   "باونتيفُل"هي احلال يف مجاعة     

  .وهذه ممارسات تعترب مبثابة بيع لألطفال
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هنج شامل وهـادف يعـاجل األسـباب                -٢١
رائم املشمولة بالربوتوكول االختياري، ويستهدف األطفال الذين يواجهـون     اجلذرية للج 

  : الدولة الطرف على ما يليوحتث اللجنة أيضاً.  وهتميشاًأشد األوضاع استضعافاً

جهزة إنفاذ القوانني لزيادة معدالت املقاضاة      أل املزيد من املوارد     ختصيص  )أ(  
كما حتث اللجنة الدولـة     .  جرائم منصوص عليها يف الربوتوكول االختياري      واإلدانة يف 

الطرف على ضمان معاقبة املدانني يف جرائم منصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري             
  ؛بعقوبات تتناسب مع جرائمهم

 التمويل املنصف خلدمات احلماية اجملتمعية واالجتماعية املقدمة إىل         ضمان  )ب(  
 احمللية، وال سيما الفئات احملرومة واألطفال الذين يواجهون حاالت مـن             اجلماعات كُلّ

  التهميش؛

 اختاذ التدابري الكافية حلماية األطفال ملتمـسي اللجـوء غـري            ضمان  )ج(  
املصحوبني بذويهم واألطفال املهاجرين املوجودين يف وضع غري نظامي، وذلك من خالل            

خدمات الرعاية الالزمة واخلدمات االجتماعيـة       مجلة أمور منها احلرص على أن توفّر هلم       
  ؛املوجهة إىل اجملتمعات احمللية

 مجيع التدابري الالزمة إلنفاذ احلظر القانوين لتعـدد الزوجـات،           اّتخاذ  )د(  
  . الزواج باكراًالذين ُيكرهون علىومالحقة مرتكيب هذه األفعال، وتوفري احلماية لألطفال 

  س مع األطفالالسياحة بدافع ممارسة اجلن    

لسياحة بدافع  ا كافحةترحب اللجنة باملبادرات اجلديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف مل          -٢٢
 الذي يقضي مبالحقة مـواطين الدولـة        C-15Aسّن القانون   ممارسة اجلنس مع األطفال، مثل      

 ، حىت إن مل تطلب    الضالعني يف السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال يف اخلارج         الطرف  
حلمـالت  كما تالحظ اللجنة الطابع اإلجيايب      . اجلرمية مالحقة اجلاين  الدولة اليت ارُتكبت فيها     

 بـدافع   املترتبة على السياحة  التوعية التثقيفية اليت تشنها الدولة الطرف بشأن اآلثار القانونية          
 مـع   ممارسـة اجلـنس   السياحة بدافع    القلق ألن أهنا تشعر ب  غري  . األطفالممارسة اجلنس مع    

ما زالت متثّل مشكلة خطرية بالنسبة إىل الدولة الطرف، وألن املالحقات ما زالـت               األطفال
  .حمدودة رغم وجود التشريعات

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز إنفاذ تشريعاهتا املتعلقة             -٢٣
شف عـن مرتكبيهـا     حتسني الك عن طريق   بالسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال،       
على بذل  كما حتث اللجنة الدولة الطرف      . مجيعهم والتحقيق معهم وحماكمتهم ومعاقبتهم    

جهود يف جمال الدعوة على صعيد قطاع السياحة لتبيان اآلثار الضارة النامجة عن السياحة              
ا بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال، وعلى نشر املدونة العاملية آلداب السياحة اليت وضعته            
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منظمة السياحة العاملية على نطاق واسع لدى وكـالء الـسفر ووكـاالت الـسياحة               
وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك حلماية األطفـال مـن االسـتغالل              

  . والسياحةاجلنسي يف السفر

 يف البغاء ويف املواد اإلباحية، واملسائل ذات        محظر بيع األطفال واستغالهل     -خامساً  
  )٧ و٦ و؛٥واملواد ؛ ٤ من املادة ٣ و٢؛ والفقرتان ٣املادة (الصلة 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة    

ترحب اللجنة بتجرمي مظاهر كثرية من مظاهر استخدام األطفال يف املواد اإلباحيـة               -٢٤
أحكـام  بيد أهنا تالحظ مع القلق أنه رغم دمج بعـض           .  على اإلنترنت  واستغالهلم جنسياً 

  كـامالً  الربوتوكول االختياري يف القوانني الوطنية، فإن التشريع احمللي ال ميتثل بعد امتثـاالً            
   : خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يليوبصفة.  هذه األحكامجلميع

 القانون اجلنائي على كـل اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف             عدم اشتمال   )أ(  
  ؛الربوتوكول االختياري

 مـن   ٣ و ٢ أشكال بيع األطفـال احملـددة يف املـادتني           ل ك عدم جترمي   )ب(  
  .الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانوهنا اجلنائي وجعله ميتثل امتثـاالً كـامالً          -٢٥
وبصفة خاصة، .  من الربوتوكول االختياري، وبضمان إنفاذ القانون عملياً       ٣و ٢للمادتني  

 جترمي كل اجلرائم املنـصوص عليهـا يف الربوتوكـول           ينبغي للدولة الطرف أن تضمن    
   :االختياري مبا فيها ما يلي

بيع األطفال عن طريق عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت               )أ(  
لغرض االستغالل اجلنسي، أو نقل أعضاء الطفل توخياً للربح، أو تسخري الطفل لعمـل              

 على إقرار تبين طفل، وذلك على النحـو         قسري، أو القيام، كوسيط، باحلفز غري الالئق      
  ؛الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبين

  .إنتاج ونشر أي مواد تشجع على هذه األفعال  )ب(  

  مالحقة اجلناة    
يف حني تالحظ اللجنة بارتياح املبادرات املتخذة إلنفاذ القوانني املتعلقـة مبحاسـبة       -٢٦

فإهنا الل اجلنسي لألطفال على اإلنترنت واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،           مرتكيب االستغ 
 وأحكـام اإلدانـة يف اجلـرائم        التحقيقات واحملاكمات تعرب عن بالغ القلق إزاء قلة عدد        
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كما تشعر بالقلق ألن األحكام الصادرة يف حق        . املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري    
وص عليها يف الربوتوكول االختيـاري، وحـىت املـدانني يف أشـنع             املدانني يف جرائم منص   

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إنفاذ       .  العقوبات القصوى  أخّف بكثري من  ،  االنتهاكات
وعالوة علـى   . واألقاليماملقاطعات  املوارد الالزمة لذلك يف بعض      لقلّة  القانون يف هذا اجملال     

اء عدم إجراء حتقيقات وافية يف القضايا املرتبطـة بفتيـات           ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إز     
 يف جتارة اجلنس أو الفتيـات الـاليت   الاليت رمبا أُشركنالشعوب األصلية، مبن فيهن الفتيات   
  .من العقاباجلناة فُقدن أو قُتلن، مما يؤدي إىل إفالت 

علومات حمددة  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل م            -٢٧
بشأن حاالت التحقيق مع مرتكيب اجلرائم املشمولة يف الربتوكول االختياري وحماكمتهم           

  :يليحتث اللجنة الدولة الطرف على ما و. ومعاقبتهم

 عقوبات مالئمة على املدانني يف جـرائم منـصوص عليهـا يف             فرض  )أ(  
  تكبة؛ تناسب العقوبة مع اجلرمية املروضمانالربوتوكول االختياري 

 التمويل الالزم لتمكني املسؤولني من إنفاذ مواد القانون اجلنائي          ختصيص  )ب(  
   تلقّيهم التدريب املناسب؛وضمان  كامالًاملرتبطة بالربوتوكول االختياري إنفاذاً

 خطة عمل لتنسيق وتعزيز ممارسات التحقيق اليت تّتبعها سـلطات           وضع  )ج(  
والعمل ال، وال سيما يف جمتمعات الشعوب األصلية،        إنفاذ القوانني يف حاالت بغاء األطف     

تضمن بقوة التحقيَق يف مجيع حاالت اختفاء الفتيات ومالحقةَ اجلناة إىل أقـصى             على أن   
  .حد يسمح به القانون

  مسؤولية األشخاص االعتباريني    

ما تتحملـه الـشركات     بوضوح  حتديد   تشريع الدولة الطرف     لعدمتأسف اللجنة     -٢٨
 الرتكاهبا جرائم منصوص    يف السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال من مسؤولية        املتورطة  

 التشريعات املعمول هبا حالياً لعدم إلزام    القلق   ها كما يساور  .عليها يف الربوتوكول االختياري   
مقدمي خدمات اإلنترنت بتزويد أجهزة إنفاذ القوانني مبعلومات عـن األشـخاص الـذين              

  .مضامنيما يتصل هبا من  وألطفالعن اإباحية  يقومون بتوزيع مواد

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة ٣ من املادة ٤متاشياً مع الفقرة      -٢٩
الربوتوكول بالطرف بأن حتدد مسؤولية األشخاص االعتباريني عن مجيع اجلرائم املشمولة           

 املتورطة يف السياحة بدافع     تاالختياري، مبا يف ذلك الشركات واجلهات املرّوجة للرحال       
بتعديل تشريعها إللزام مقدمي خدمات اإلنترنـت بتزويـد         توّصيها  كما  . ممارسة اجلنس 

أجهزة إنفاذ القانون مبعلومات عن األشخاص الذين يقومون بتوزيع مواد إباحيـة عـن              
  .مضامني وما يتصل هبا من األطفال
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  الوالية القضائية اخلارجة عن اإلقليم    

 اليت متارسها الدولة   يعزز الوالية القضائية      الذي C-15Aبإنفاذ القانون   ب اللجنة   ترح  -٣٠
القلق أهنا تشعر ب   غري   .الطرف خارج إقليمها على السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال         

اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري للوالية القضائية اخلارجة لعدم خضوع كل 
  .ولة الطرفعن إقليم الد

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إخضاع كل اجلرائم املنـصوص عليهـا يف        -٣١
  .الربوتوكول االختياري للوالية القضائية اخلارجة عن إقليمها

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

  ال الضحاياالتدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطف    

تـدريب  لتالحظ اللجنة الطابع اإلجيايب للمبادرات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف              -٣٢
 كما تالحظ الطابع    .دود، على كشف األطفال ضحايا االجتار     املسؤولني، مبن فيهم حرس احل    

 اإلذن مبـنح تـراخيص   عن طريقاإلجيايب لقيام الدولة الطرف بتحسني محاية ضحايا االجتار    
  :ولكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. املؤقتة قابلة للتجديدلإلقامة 

واألقاليم األذى باألطفال ضحايا االجتار مرة أخرى       املقاطعات   بعض   إحلاق  )أ(  
 جنائيـة   إذ تقوم باحتجازهم وترحيلهم بوصفهم مهاجرين غري قانونيني أو توّجه إليهم هتماً           

  البغاء؛ب متعلقة

واألقاليم بسّن تشريعات تتيح لألطفال ضـحايا       طعات  املقا مجيع   عدم قيام   )ب(  
تعويض يف إطار الوالية القـضائية      اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التماس        

  ؛ منهالكل
واألقاليم استشارات قانونية جمانيـة لألطفـال       املقاطعات   بعض   عدم توفري   )ج(  
  .الضحايا

واألقـاليم التـدابري    مجيع املقاطعات   يف  ّزز  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تع       -٣٣
الرامية إىل محاية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول            

  : توصيها بوجه خاص مبا يلي، واالختياري

إجراءات حلماية حقوق األطفال ضحايا االجتـار       واختاذ   آليات   وضعأن    )أ(  
لة قبل ترحيلهم وكفالة تعامل سلطات إنفاذ القـوانني         وضمان جتنيبهم فترات انتظار طوي    

  والسلطات القضائية معهم بصفتهم ضحايا ال جمرمني؛
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 يف مجيـع األقـاليم       سّن التشريعات اليت توفّر لألطفال الضحايا      ضمان  )ب(  
   سبل انتصاف على انتهاك حقوقهم، ومن بني هذه السبل التماس تعويض؛واملقاطعات

 واالجتماعي   القانونية اجملانية املالئمة والدعم النفسي والطيب       املساعدة تقدمي  )ج(  
  .الالزم إىل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    

تالحظ اللجنة اجلانب اإلجيايب ملنح ضحايا االجتار بالبشر احلاصلني على تـراخيص              -٣٤
 القصرية األجل احلق يف االستفادة من مزايا الرعاية الصحية يف إطار برنـامج              لإلقامة املؤقتة 

غري أن اللجنة تشعر بـالقلق      . التوجيه املعنوي للمصابني بصدمات   الصحة االحتادي، مبا فيها     
وإعادة إدماج ضـحايا مجيـع اجلـرائم        القصد منها تعايف     الدولة الطرف تدابري     لعدم اختاذ 

وتشعر اللجنة بالقلق على وجه اخلصوص إزاء عدم وجود         .  االختياري املشمولة بالربوتوكول 
 ضحايا اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف الربوتوكـول           برامج خمصصة إلعادة تأهيل األطفال    

ضحايا السياحة بدافع ممارسة اجلـنس  البلد االختياري، ومن بينهم األطفال الذين وقعوا خارج    
  .لكنديني اهم عندما يكون اجلناة من الرعايامع

 اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدابري الرامية إىل تقدمي املـساعدة             حتث  -٣٥
املالئمة إىل ضحايا مجيع اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك إعـادة              

وتوصي . اإلدماج االجتماعي الكاملة والتعايف اجلسدي، والنفسي، والنفسي االجتماعي       
  :على وجه اخلصوص الدولة الطرف مبا يلياللجنة 

ترمي إىل توفري خدمات إعادة التأهيل واإلرشاد       استحداث برامج ممولَّة      )أ(  
لألطفال ضحايا اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياري، ومن بينهم األطفال ضحايا           

مرة أخرى   اجلرائم    تلك اجلرائم املرتكبة يف اخلارج، وذلك لضمان عدم وقوعهم ضحايا        
  وحتسني فرص حياهتم يف إعادة إدماجهم؛

مواصلة تطوير خدمات متخصصة للرعاية الطبية والنفسية االجتماعيـة           )ب(  
ضمان الوصول إىل املهنيني يف جمـال الـصحة         بوسائل منها   والنفسية لألطفال الضحايا،    

  العقلية لألطفال يف كل أراضي الدولة الطرف؛

رمي إىل إعادة إدماج األطفال الضحايا من السكان      اعتماد تدابري حمددة ت     )ج(  
ـ            رائم املـشمولة   األصليني املعّرضني بشكل خاص ألن يصبحوا ضحايا جرمية مـن اجل

  ؛بالربوتوكول االختياري

التماس املساعدة التقنية من اليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة يف تنفيذ   )د(  
  .هذه التوصيات
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  على الصعيد الدويلاملساعدة والتعاون   -سابعاً  

 من الربوتوكول االختياري، تـشجع اللجنـة        ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٣٦
الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدويل عرب الترتيبـات املتعـددة األطـراف              

تعزيز اإلجراءات  جبملة وسائل منها    وواإلقليمية والثنائية، وال سيما مع البلدان اجملاورة،        
ات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، هبدف حتسني الوقاية من أي جرمية مـن اجلـرائم    واآللي

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

  املتابعة والنشر  -ثامناً  

اسبة لضمان تنفيـذ هـذه      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املن         -٣٧
التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة والربملان والـوزارات املعنيـة            

 للنظر فيها بشكل مناسب     سلطات الواليات واألقاليم  واحملكمة العليا وكذلك إىل رؤساء      
  .واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  نشر املالحظات اخلتامية     
نة بأن يتاح التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف           توصي اللج   -٣٨

، على نطاق واسع لعامة اجلمهور      )املالحظات اخلتامية (والتوصيات املعتمدة ذات الصلة     
ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات الشبابية والفئات املهنية واجملتمعات احمللية واألطفال،          

 وال تقتصر عليهـا، وذلـك إلثـارة النقـاش والتوعيـة            بطرق تشمل شبكة اإلنترنت   
  . بالربوتوكول االختياري، وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -تاسعاً  

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها          ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣٩
من االتفاقيـة،    ٤٤دة  الدوري املقبل، املقدم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل وفقاً ألحكام املا          

  .مزيداً من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وهذه املالحظات اخلتامية

        


