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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٢٥

من ) ١(١٢النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        
لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلقة ببيـع األطفـال          ا

  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  اليابان: املالحظات اخلتامية    
 ١٥١٣ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/JPN/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لليابان         -١
، ١٥٤١، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠مايو  /ار أي ٢٨، املعقودة يف    CRC/C/SR.1513)انظر  (

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران١١املعقودة يف 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل كما ترحب بالردود اخلطية اليت              -٢

 للحـوار   ، وتعرب عن تقديرها   (CRC/C/OPSC/JPN/Q/1/Add.1)قدمتها على قائمة املسائل     
  .البّناء الذي جرى مع وفد متعدد القطاعات

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن تقـرأ مقترنـة                -٣
 بشأن التقرير الـدوري الثالـث       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١باملالحظات اخلتامية املعتمدة يف     
ن تقريرهـا األويل مبوجـب       وبـشأ  (CRC/C/JPN/CO/3)للدولة الطرف مبوجب االتفاقية     

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة            
CRC/C/OPAC/JPN/CO/1).(  
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  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية    
  :تقدير ما يليبتالحظ اللجنة   -٤

 ٢٠٠٣يونيـه   /زيران على االنترنت يف ح    عدةوااملمواقع  سّن قانون تنظيم      )أ(  
  بغرض مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال من خالل مواقع اللقاءات على شبكة االنترنت؛

يونيـه  /تعديل قانون ضوابط اهلجرة واالعتراف بـالالجئني يف حزيـران           )ب(  
  ، مبا يكفل عدم تعرض ضحايا العنف لإلبعاد؛٢٠٠٥

  ؛٢٠٠٩ام تدابري مكافحة االجتار باألشخاص لعلخطة العمل   )ج(  
مدّونة السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والـسياحة            )د(  

، وهي املدّونة اليت تشجعها منظمة األمم املتحدة للطفولة ووقع عليها ممثلو قطاع            ٢٠٠٥لعام  
  .السفر والسياحة

  البيانات  -ثانياً   

  مجع البيانات    
دمتها الدولة الطرف بشأن عدد املقبوض علـيهم        بينما تنّوه اللجنة باملعلومات اليت ق       -٥

فيما يتعلق بأعمال متثل انتهاكات للربوتوكول االختياري، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم             
 حسب العمر واجلنس والفئة اإلثنية واملوقع اجلغرايف، بشأن انتشار بيع           جمزأةتقدمي معلومات،   

ملواد اإلباحية، من منظـور عـدد األطفـال         األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ا      
  .الضحايا، وكذلك إزاء عدم إجراء حبوث بشأن جماالت معّينة يغطيها الربوتوكول االختياري

ة بيانات مركزيـة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري حبوثاً وأن تنشئ قاعد          -٦
هـذه البيانـات   وأن تضمن مجـع   اليت يغطيها الربوتوكول االختياري،   لتسجيل اجلرائم 

ها بطريقة منهجية حبسب عدة عوامل، منها عمر الضحايا وجنسهم وفئتهم اإلثنية            وجتزئت
كما . وموقعهم اجلغرايف، إذ متثل هذه البيانات أداة أساسية لقياس مدى تنفيذ السياسات           

ينبغي مجع بيانات عن عدد احلاالت اليت أحيلت إىل القضاء وعدد اإلدانـات، مـصّنفة               
  .رائمة اجلحسب طبيع
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  تدابري التنفيذ العامة  - ثالثاً  

  التشريعات    
 التشريعات القائمة يف هذا اجملال، ال يـزال         عددتعرب اللجنة عن قلقها ألنه، رغم         -٧

االتساق حمدوداً بني القانون احمللي وبني أحكام الربوتوكول االختياري، وألن بيع األطفال مل             
  .ُيدرج كجرمية حمّددة

نة الدولة الطرف مبواصلة واستكمال عملية توفيق تشريعاهتا الوطنية         وتوصي اللج   -٨
  .مع الربوتوكول االختياري

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاهتا جيب أن تفي بالتزامها فيما يتعلق ببيع             -٩
، وذلك مـن أجـل       ولكنه ال يتماثل معه     االجتار باألشخاص  فال، وهو مفهوم يشبه   األط

  .ئم لألحكام املتعلقة ببيع األطفال الواردة يف الربوتوكول االختياريالتنفيذ املال

  خطة العمل الوطنية    
بينما تنّوه اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري             -١٠

، فإهنا تالحظ عدم وجود معلومات عن العالقة بني خطيت العمل،           ٢٠٠١لألطفال، يف عام    
  .ا، وما إذا كانتا تغطيان مجيع اجملاالت الواردة يف الربوتوكول االختياريوعن تأثريمه

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  )أ(  
هبدف اتـساق   هما إذا استلزم األمر     ثوحتديمراجعة خطيت العمل     '١'

تنفيذمها وضمان توفري احلماية الشاملة جلميع األطفال، مع أخذ         
  ي يف احلسبان؛مجيع أحكام الربوتوكول االختيار

تنفيذ خطيت العمل بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبـن           '٢'
  فيهم األطفال واجملتمع املدين؛

ضمان إتاحة موارد بشرية ومالية كافية خلطـيت العمـل، وأن            '٣'
تتضمن اخلطتان أهدافاً حمددة زمنياً وقابلة للقياس؛ مـع نـشر           

  .معلومات عن تنفيذمها ورصدمها بانتظام
إعالن وبرنامج  "هذا الصدد، ُتدعى الدولة الطرف إىل أن تأخذ يف احلسبان           ويف    -١١

كافحـة  املعتمدين يف املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث مل       " االلتزام العاملي "و" العمل
        يف سـتوكهومل ويوكوهامـا وريـو       على التـوايل    ، املعقودة   االستغالل اجلنسي لألطفال  

  .٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦وام و يف األعدي جانري
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  التنسيق والتقييم    
 عن تنسيق عملية تنفيذ الربوتوكول      مسؤولةتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آلية          -١٢

  .االختياري واألنشطة ذات الصلة
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة تنسيق مزودة مبوارد مالية وبشرية كافية              -١٣
  .توكول االختياري وتعزيز التنسيق بني السلطات الوطنية واحملليةتكفل التنفيذ الفّعال للربول

  النشر والتدريب    
  .تالحظ اللجنة بقلق عدم كفاية أنشطة التوعية بأحكام الربوتوكول االختياري  -١٤
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٥

ضمان نشر أحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، ال سـيما             )أ(  
درسية وبرامج التوعية الطويلـة     ألطفال وأسرهم وجمتمعاهتم، بوسائل منها املناهج امل      بني ا 

  األجل، مبا يف ذلك محالت التوعية؛
تعزيز وعي اجلمهور، مبا يف ذلك األطفال، عن طريق التدريب ومحـالت              )ب(  

 عن سـبل     املدرجة يف الربوتوكول االختياري، فضالً     قيف، بالتأثريات الضارة للجرائم   التث
   من الربوتوكول االختياري؛٩ من املادة ٢االنتصاف املتاحة للضحايا، وذلك عمالً بالفقرة 

إقامة تعاون مع منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم من أجل دعـم              )ج(  
  .أنشطة التوعية والتدريب بشأن املسائل املتعلقة بالربوتوكول االختياري

 كفاية التدريب املتعلق بالربوتوكول االختيـاري بـني         ويساور اللجنة القلق لعدم     -١٦
  .املهنيني، فضالً عن سلطات إنفاذ القانون والسلطات اإلصالحية

املنهجية واملراعية لنوع اجلـنس يف      نشطة  األتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز        -١٧
نية العاملة  التثقيف والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول، وتوجيهها جلميع الفئات امله        جمال  

  .مع األطفال ضحايا اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول

  ختصيص املوارد    
قلق ألن تقرير الدولة الطرف ال يشمل معلومات عن ختصيص املوارد  بال اللجنة   تشعر  -١٨

الالزمة لتنفيذ الربوتوكول االختياري، ال سيما فيما يتعلق بـاملوارد الالزمـة للتحقيقـات              
  .دة القانونية، وتدابري التعايف البدين والنفسي للضحايااجلنائية، واملساع

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص اعتمـادات ماليـة كافيـة               -١٩
للسلطات املعنية ومنظمات اجملتمع املدين ألغراض التنسيق والوقاية والتعزيـز واحلمايـة            
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بيها، مبا يف ذلك ختـصيص      والتحقيق يف األفعال اليت يشملها الربوتوكول ومقاضاة مرتك       
موارد بشرية ومالية كافية من أجل تنفيذ الربامج املتعلقة بأحكام الربوتوكول، وال سيما             
ألغراض التحقيقات اجلنائية واملساعدة القانونية وتدابري التعايف البدين والنفسي للضحايا          

  .وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  الرصد املستقل    
 إزاء عدم وجود آلية مستقلة لرصـد تنفيـذ الربوتوكـول            هاقلقعن   اللجنة   تعرب  -٢٠

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن املعلومات اليت قدمتـها          . االختياري على املستوى الوطين   
غري أن اللجنة   . الدولة الطرف بشأن قيام مخس بلديات بتعيني أمناء للمظامل معنيني باألطفال          

وظائفهم، وال عن املوارد املالية وغري املاليـة        تأسف لعدم وجود معلومات عن اختصاصهم و      
املتاحة اليت تضمن استقالهلم وفعاليتهم، وال عن عالقتهم املتصّورة بلجنة حقـوق اإلنـسان        

  .٢٠٠٢املقرر إنشاؤها مبوجب مشروع قانون محاية حقوق اإلنسان لعام 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١

انون محاية حقوق اإلنسان، وبإنشاء جلنة وطنية اإلسراع بإقرار مشروع ق  )أ(  
، ومنح  )مبادئ باريس ( املؤسسات الوطنية    مبركزحلقوق اإلنسان، وفقاً للمبادئ املتعلقة      

اللجنة والية رصد تنفيذ االتفاقية، وتلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق يف االنتـهاكات            
  املنهجية حلقوق الطفل؛

ها القادم، عـن اختـصاص أمنـاء املظـامل          إدراج معلومات، يف تقرير     )ب(  
  ووظائفهم واملوارد املخصصة هلم؛

بشأن دور مؤسسات حقوق للجنة ) ٢٠٠٢(٢مراعاة التعليق العام رقم   )ج(  
  .اإلنسان املستقلة

وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن قيـام               -٢٢
مل معنيني باألطفال، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية وطنية         مخس بلديات بتعيني أمناء مظا    

  .لرصد تنفيذ الربوتوكول االختياري ولعدم وجود أمناء مظامل يف البلديات األخرى
ة تتفق مع املبادئ املتعلقة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إنشاء آلية وطني          -٢٣

 تنفيذ الربوتوكول االختيـاري، كمـا       لرصد) مبادئ باريس ( املؤسسات الوطنية    مبركز
  .توصي بتعيني أمناء مظامل للبلديات اليت ال خيدمها حالياً مكتب ألمني املظامل
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  اجملتمع املدين    
تأسف اللجنة لضعف مستوى التعاون والتآزر بني الدولة الطرف واجملتمع املدين يف              -٢٤

  .مجيع اجملاالت املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املدين يف مجيع األمـور                -٢٥

 دعم جهود املنظمات غري احلكومية      مبا يف ذلك عن طريق    اليت يغطيها الربوتوكول االختياري،     
من أجل تقدمي اخلدمات املناسبة لألطفال ضـحايا االنتـهاكات املدرجـة يف الربوتوكـول               

  .عزيز دور هذه املنظمات يف وضع السياسات واخلدمات ورصدهااالختياري، وبت

بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد         حدوث  منع    - رابعاً  
  )٢ و١، الفقرتان ٩املادة (اإلباحية 

   املشار إليها يف الربوتوكول االختياريجلرائمالتدابري املعتمدة من أجل منع ا    
هود الدولة الطرف يف مكافحة بغاء األطفال واستغالل األطفـال يف           ترحب اللجنة جب    -٢٦

 عدم كفاية التدابري الوقائية، وذلك يف ضوء        بسببقلق  الغري أن اللجنة يساورها     . املواد اإلباحية 
باإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة عدم وجود معلومات مفصلة بـشأن           و. اجلرائمانتشار هذه   

  . الواردة يف الربوتوكول االختيارياجلرائمتدابري مكافحة اجلرمية املنظمة اليت تنطوي على 
  :وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٧

تكثيف جهودها من أجل منع بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل              )أ(  
  ال يف املواد اإلباحية، بطرق منها التعاون مع الدول اجملاورة وعقد اتفاقات ثنائية معها؛األطف

النظر يف اعتماد خطة عمل ملكافحة اجلرمية املنظمة، مع مراعاة أوجـه              )ب(  
  ئم، ال سيما عرب احلدود الدولية؛التقدم التكنولوجي اليت تيسِّر ارتكاب هذه اجلرا

نظمة عرب  ى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل      النظر يف التصديق عل     )ج(  
  .٢٠٠٠احلدود الوطنية لعام 

 االستغالل  ى نتائج حدإونظراً ألن حيازة مواد إباحية تتعلق باألطفال هي بالضرورة            -٢٨
 من قانون حظر    ٧ من املادة    ٢اجلنسي لألطفال، تعرب اللجنة عن قلقها ألنه رغم أن الفقرة           

استغالل األطفال يف املواد اإلباحية جترِّم حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال           بغاء األطفال و  
    ؛ فإن حيازة املواد اإلباحية املتعلقـة باألطفـال         " إىل بضعة أشخاص حمددين    هالغرض تقدمي "

  . ال تزال قانونية
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        وحتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على تعديل تشريعاهتا حبيث تعتـرب حيـازة              -٢٩
 مـن   ٣مـن املـادة     ) ج(١املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال جرمية، وذلك عمالً بالفقرة         

  .الربوتوكول االختياري

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        حظر بيع األطفال    -خامساً  
  )٧؛ و٦ و٥ و؛٣ و٢، الفقرتان ٤؛ و٣املواد ( الصلة واملسائل ذات

   اجلنائية أو اجلزائية واللوائح القائمةالقوانني    
 ال يغطيهـا   املدرجة يف الربوتوكول االختياري      جلرائمتعرب اللجنة عن قلقها ألن ا       -٣٠

 من الربوتوكول   ٣ و ٢، وفقاً للمادتني     تغطية كاملة  الدولة الطرف يف  قانون العقوبات اخلاص    
  .االختياري، وألنه ال يوجد تعريف حمدد لبيع األطفال

 ٢تنقح قانون العقوبات مبا يتوافق مع املـادتني         أن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٣١
 إنفاذ القانون يف الواقع العملي وتقدمي اجلنـاة         أن تكفل  من الربوتوكول االختياري، و    ٣و

  :وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن جترِّم ما يلي. للعدالة ملنع إفالهتم من العقاب
ه أو قبوله، بأية وسيلة     وصيل طريق عرض أي طفل أو ت      بيع األطفال عن    )أ(  

كانت، لغرض االستغالل اجلنسي، أو نقل أعضائه لغرض الربح، أو إشـراكه يف عمـل               
ما   تبين طفل، وهو للحصول بطرق ملتوية على املوافقة على  كوسيط، العملقسري، أو 

  يشكل انتهاكاً للصكوك القانونية املطبقة املتعلقة بالتبين؛
   طفل من أجل استغالله يف البغاء؛شراء أو تقدميعرض أو تيسري أو   )ب(  
إنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصوير أو عرض أو بيع أو حيازة                 )ج(  

  مواد إباحية متعلقة بالطفل؛
أية حماولة الرتكاب أي فعل من هذه األفعال أو التواطؤ على ارتكاهبا أو               )د(  

  املشاركة فيها؛
  .  من هذه األفعاللإلعالن عن أيتاج وتوزيع املواد إن  )ه(  

 على اإلنترنت يهدف املواعدةمواقع قلق ألنه، رغم أن قانون تنظيم الويساور اللجنة     -٣٢
      إىل منع استخدام اللقاءات يف تيسري بغاء األطفال، إال أن هناك أنواعاً أخرى مـن املواقـع                 

  .بطريقة مشاهبة القانون يغطيهاال 
 على اإلنترنت،   املواعدةمواقع  توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون تنظيم          -٣٣

   .هبدف منع احلض على بغاء األطفال من خالل مجيع مواقع اإلنترنت
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وبينما ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة من أجل التصدي لعناصر متنوعـة للجـرائم               -٣٤
قلق إزاء احتمال معاملـة ضـحايا بغـاء         بال تشعراملدرجة يف الربوتوكول االختياري، فإهنا      

  .األطفال كمجرمني
التعديالت املالئمـة   إدخال  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، عن طريق           -٣٥

لتشريعاهتا، أن ُيعامل مجيع األطفال الذين هم ضحايا انتهاكات الربوتوكول االختيـاري            
  . مجرمنيوليس ككضحايا 

  قانون التقادم    
للجنة بقلق أن قانون اإلجراءات اجلنائية ُيخضع بعض اجلرائم الـواردة يف            تالحظ ا   -٣٦

ونظراً لطبيعة هذه اجلرائم، وكـذلك لعـزوف        . الربوتوكول االختياري لفترة تقادم قصرية    
قلق ألن فترات التقادم املنصوص عليها يف قانون        الالضحايا عن اإلبالغ عنها، يساور اللجنة       

  . دي إىل اإلفالت من العقاباإلجراءات اجلنائية قد تؤ
، بدالً مـن   يف إلغاء هذا احلكم، أو النظر،حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر      -٣٧
 يف زيادة فترات التقادم هبدف ضمان حماسبة مجيع مرتكيب األفعال الـيت تـشكل               ،ذلك

  . جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري

  )٤ و٣، الفقرتان ٩ و٨ادتان امل(محاية حقوق األطفال الضحايا   -سادساً  

ة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب         تخذالتدابري امل     
  الربوتوكول االختياري

  تدابري احلماية يف نظام العدالة اجلنائية    
ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال الضحايا والشهود يف             -٣٨

ت العدالة اجلنائية، ومنها توفري غرف مستقلة للمقابالت وإمكانية عقد جلسات           سياق إجراءا 
غري أن اللجنة يساورها قلق ألن ضحايا اجلرائم املدرجـة يف الربوتوكـول             . استماع مغلقة 

االختياري الذين يدلون بشهاداهتم يف اإلجراءات اجلنائية ال حيصلون على ما يكفي من الدعم              
وبوجه خاص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء       . إلجراءات اجلنائية والقضائية  واملساعدة يف مجيع ا   

عدم كفاية الترتيبات الرمسية الرامية إىل احلد من عدد املرات اليت ُيستدعى فيهـا األطفـال                
للشهادة، وألن استخدام الدليل املسّجل على شريط فيديو، بدالً من الشهادة الشفوية، غـري              

  .نائيةمقبول يف اإلجراءات اجل
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٩
التعجيل مبراجعة إجراءاهتا الرامية إىل تقدمي الدعم واملساعدة لألطفـال            )أ(  

الضحايا الذين يدلون بشهاداهتم، وذلك بالتشاور مع اخلرباء يف هذا اجملال، هبدف ضمان             
ادة، والنظـر يف   نتيجة تكرر اسـتدعائهم للـشه      أخرىعدم تعريض األطفال لصدمات     

استخدام الدليل املسجل على شريط فيديو، بدالً مـن الـشهادة الـشفوية، يف هـذه                
  اإلجراءات، سعياً لبلوغ هذه الغاية؛

تعزيز التدابري املتخذة، مبا يف ذلك بتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية، من             )ب(  
 سـنة،  ١٨ون سن أجل محاية حقوق ومصاحل األطفال الضحايا، وذلك جلميع األطفال د 

 من الربوتوكول االختياري، وملبادئ األمم املتحدة التوجيهية        ٨ من املادة    ١وفقا للفقرة   
قـرار اجمللـس    (بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها           

  ؛)٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 
غريهم من املهنـيني    ضمان حصول القضاة واحملققني ورجال الشرطة و        )ج(  

التفاعل الودي مع األطفـال الـضحايا       على  العاملني مع األطفال الشهود على تدريب       
  .والشهود يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية والقضائية

  التعايف وإعادة اإلدماج    
تالحظ اللجنة أنه رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد، مثل تقدمي                -٤٠
ات املشورة، ال تزال تدابري التعايف البدين والنفسي االجتماعي وتدابري إعادة اإلدمـاج             خدم

  .االجتماعي املقدمة لضحايا اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري  غري كافية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ختصيص موارد لتعزيز تدابري التعايف البدين              -٤١

 مـن  ٩ من املـادة     ٣ري إعادة اإلدماج االجتماعي، وفقاً للفقرة       والنفسي االجتماعي وتداب  
 لألطفال الـضحايا   خصصات وال سيما بتقدمي املساعدة املتعددة الت      ،الربوتوكول االختياري 

  .وبالتعاون مع البلدان األصلية للضحايا وبعقد اتفاقات ثنائية معها، حسب االقتضاء

  الدويلاملساعدة والتعاون على الصعيد   -سابعاً   

  التعاون الدويل    
الثنائية واملتعددة  تشيد اللجنة مبا قدمته الدولة الطرف من دعم مايل لألنشطة والربامج              -٤٢

، مبا يف ذلك دعم عملية بايل واملساعدة املالية املقدمة إىل املنظمة الدولية للهجرة، من               األطراف
االستغالل احملظـورة مبوجـب     أجل محاية األطفال من االستغالل اجلنسي وغريه من أشكال          

غري أن اللجنة تالحظ عدم كفاية الترتيبات املتعلقة باملساعدة القانونية          . الربوتوكول االختياري 
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املتبادلة بني الدولة الطرف والدول األخرى املعنية فيما يتعلق بالتحقيقات والـدعاوى اجلنائيـة    
  .ى األدلة الالزمة للدعاوىوإجراءات التسليم، مبا يف ذلك املساعدة على احلصول عل

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تقدمي دعمها املايل لألنشطة املتعلقة حبماية             -٤٣
حقوق األطفال ضحايا االستغالل الذي ينتهك أحكام الربوتوكول االختياري، وال سيما           

جتمـاعي  بتعزيز التدابري الوقائية وتدابري التعايف البدين والنفسي وإعـادة اإلدمـاج اال           
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاوهنا مع الدول األخرى مبا يتفق مع             . للضحايا

   .أي معاهدات أو ترتيبات أخرى تتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة اليت قد تكون قائمة

  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
بري املناسبة لضمان التنفيذ الكامـل  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدا        -٤٤

للتوصيات احلالية، بطرق منها تقدمي هذه التوصيات إىل الوزارات احلكوميـة املعنيـة،             
وأعضاء الربملان، والسلطات األخرى ذات الصلة، من أجل النظر فيهـا علـى النحـو               

  .الواجب واختاذ ما يلزم من إجراءات بشأهنا

  نشر املالحظات اخلتامية    
صي اللجنة بأن يكون التقرير والردود اخلطية املقدمة مـن الدولـة الطـرف         تو  -٤٥

اليت اعتمدهتا اللجنة متاحة علـى نطـاق        ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة    
واسع لعامة اجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، ووسائط اإلعالم، وجمموعات الـشباب،           

كما توصي اللجنة . توكول االختياري وتنفيذه ورصده   والفئات املهنية، بغية التوعية بالربو    
لنطـاق،  الدولة الطرف بأن تعرِّف األطفال بأحكام الربوتوكول االختياري تعريفاً واسع ا          

  .سية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانبوسائل تشمل املناهج املدر

  التقرير القادم  -تاسعاً   
نة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج         ، تطلب اللج  ١٢ من املادة    ٢عمالً بالفقرة     -٤٦

معلومات إضافية عن تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري يف تقريرها الـدوري اجملمـع             
  .٢٠١٦مايو / أيار٢١الرابع واخلامس املقرر تقدميه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل يف 

        


