
(A)   GE.10-43096    250610    300610 

  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ -مايو /أيار ٢٥

 مـن  ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة           
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق         ١٢ة  املاد

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  األرجنتني: املالحظات اخلتامية    
ــتني    -١ ــر األويل لألرجن ــة يف التقري ــرت اللجن  يف (CRC/C/OPSC/ARG/1)نظ

، واعتمدت  ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣ودة يف   ، املعق )CRC/C/SR.1526انظر   (١٥٢٦ جلستها
  .٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ املعقودة يف ١٥٤١املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة    
وترحب اللجنة كذلك بالردود    .  التقرير األويل للدولة الطرف    ترحب اللجنة بتقدمي    -٢

 احلوار البنـاء الـذي       وتقدر (CRC/C/OPSC/ARG/Q/1/Add.1)املكتوبة على قائمة املسائل     
  .جرى مع الوفد املتعدد القطاعات

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة                -٣
بشأن التقريرين الدوريني الثالث والرابـع للدولـة        اللجنة   ادهتاليت اعتم باملالحظات اخلتامية   

 (CRC/C/ARG/CO/3-4)) يها باسم االتفاقية  ويشار إل (الطرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفل      
 التقرير األويل للدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال           بشأنو

  .(CRC/C/OPAC/ARG/CO/1)يف الرتاعات املسلحة 
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  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية    
  :تالحظ اللجنة بتقدير  -٤

) ٢٠٠٨( بـشأن اجلرميـة احلاسـوبية        ٢٦٣٨٨ إصدار القانونني رقـم     )أ(  
  ؛)٢٠٠٨( بشأن منع ومعاقبة االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة للضحايا ٢٦٣٦٤ ورقم

 من الربوتوكول   ٣من املادة   ) أ(١والفقرة  ) أ(٢تطبيق تعريف أوسع للمادة       )ب(  
  االختياري بشأن االجتار؛

 بشأن احلـد األدىن     ٢٠٠٨ يونيه/حزيران يف   ٢٦٣٩٠اعتماد القانون رقم      )ج(  
  .لسن القبول يف العمل

  البيانات  -ثانياً   
ر العدالة يف املقاطعات جلمـع      ئاوتنوه اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف د          -٥

البيانات بشأن اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري وتعرب عن تقـديرها للبيانـات             
ومع ذلك تشاطر اللجنة    . دود الدولة الطرف على قائمة املسائل     الواردة يف التقرير األويل ور    

الدولة الطرف قلقها بسبب عدم وجود آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات وحتليلها ورصدها             
 بيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية وبشأن عدد األطفال             بشأن

  .املشاركني يف هذه األنشطة
صي اللجنة بإنشاء نظام شامل جلمع البيانات لكفالة املنهجية يف مجع وحتليل            وتو  -٦

منها السن واجلنس واجملموعة األقليـة واخللفيـة        تقسيمات  البيانات اجملزأة حسب عدة     
االقتصادية االجتماعية واملنطقة اجلغرافية، نظراً ألن ذلك يتيح أدوات جوهريـة لقيـاس    

 أيضاً أن تشمل البيانات معلومات عن عـدد املالحقـات           وينبغي. تنفيذ السياسة العامة  
أن ، ينبغـي    وباإلضافة إىل ذلك  . واإلدانات عن هذه اجلرائم جمزأة حسب طبيعة اجلرمية       

تلتمس الدولة مساعدة وكاالت وبرامج األمم املتحدة، مبا فيها منظمة األمـم املتحـدة              
  .للطفولة، يف هذا الصدد
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  لعامةتدابري التنفيذ ا  -ثالثاً   

  التشريعات    
تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن أحكاماً تعاقـب علـى بعـض        -٧

املمارسات مبوجب الربوتوكول االختياري؛ ولكنها تأسف ألن الدولة الطرف مل تنفذ متامـاً         
وتالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف يف اقتـراح        . التزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري   

 /نيـسان  يف   ٢٦٣٦٤وتالحظ اللجنة كذلك سنَّ القانون رقـم        . شأن بيع األطفال  قانون ب 
ولكنـها  .  بشأن منع ومعاقبة االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة إىل الضحايا         ٢٠٠٨أبريل  

تشعر بالقلق ألن القانون ال يتضمن منظوراً جنسانياً وألن األشكال الشائعة مـن االجتـار               
  .سية والزواج القسري، غري مدرجة يف التشريعبالبشر، مثل السياحة اجلن

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودهـا لتنـسيق تـشريعاهتا مـع                -٨
 بـشأن منـع ومعاقبـة االجتـار         ٢٦٣٦٤الربوتوكول االختياري وتعديل القانون رقم      

باألشخاص وتقدمي املساعدة للضحايا ليتضمن أشكاالً شائعة من االجتار بالبـشر مثـل             
  .اجلنسية والزواج القسريسياحة ال
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعها جيب أن يفي بالتزاماهتا يف صدد بيـع                -٩

ويف حني أن مفهوم بيع األطفال يشبه االجتار باألشخاص فإنه ال يتماثل معـه،              . األطفال
الربوتوكـول  وجيب على الدولة لكي تنفذ متاماً األحكام اخلاصة ببيع األطفال الواردة يف            

االختياري، أن تكفل أن تشريعاهتا تتضمن أحكاماً حمددة بشأن بيع األطفال، على النحو             
  .املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري

  التنسيق والتقييم    
تالحظ اللجنة أن األمانة القومية لألطفال واملراهقني واألسرة تـضطلع باملـسؤولية          -١٠

ولكن اللجنة تشعر بالقلق ألن هـذه       .  الربوتوكول االختياري  األوىل عن تنسيق وتقييم تنفيذ    
األمانة ال تأخذ الربوتوكول االختياري يف اعتبارها بدرجة كافية عند قيامها بعملها وبسبب             

. عدم وجود تنسيق فعال بني األمانة القومية ووكاالت إنفاذ القانون واهليئة القضائية واالدعاء         
لومات عن االفتقار عموماً إىل التنسيق على املستوى الـوطين          وتشعر أيضاً بالقلق بسب املع    

  .ومستوى املقاطعات
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف األمانة القوميـة لألطفـال واملـراهقني               -١١

واألسرة لكفالة اإلدماج الكامل لتنفيذ الربوتوكول االختياري يف الوظـائف وتزويـدها            
. ية لتنفيذ واليتها بطريقة فعالة، مبا يف ذلك يف املقاطعـات          باملوارد البشرية واملالية الكاف   
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وينبغي أيضاً تعزيز التعاون بني األمانة القومية ووكـاالت إنفـاذ القـانون واإلدعـاء               
  .القضائية واهليئة

  خطة العمل الوطنية    
ترحب اللجنة بصياغة خطة عمل وطنية حلقوق األطفال واملراهقني تشمل أهـدافاً              -١٢

.  السياسة النشطة يف جماالت سوء املعاملة واإلمهال واالستغالل والعنف والتمييـز   على صعيد 
  .ومع ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود استراتيجية حمددة لتنفيذ الربوتوكول االختياري بأكمله

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٣
اصـة  تصميم استراتيجية وطنية لتنفيذ الربوتوكـول االختيـاري، وخ          )أ(  

  ملكافحة ومنح مجيع اجلرائم اليت يغطيها؛
كفالة استشارة مجيع األطراف املعنية، مبا فيها األطفال واجملتمع املدين، يف           )ب(  

  سياق عملية صياغة هذه االستراتيجية وتنفيذها ورصدها؛
كفالة توفري املوارد الكافية لالستراتيجية من الناحيتني البشرية واملاليـة،            )ج(  
مل أهدافاً حمددة ميكن قياسها وحمددة زمنياً، ونشرها على نطاق واسع ورصدها            حبيث تش 

  .بصورة منتظمة
وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعاله، ُتدعى الدولة الطرف إىل توجيه اهتمـام              -١٤

حمدد إىل اإلعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة االستغالل اجلنـسي             
يف دوراته األوىل والثانية والثالثة املعقودة على التوايل يف استكهوهلم ويوكوهاما           لألطفال  

  .٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦ جانريو يف يد وريو

  النشر وزيادة الوعي    
ولكنها . تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتوعية اجلمهور جبرمية االجتار باألطفال           -١٥

ر ال يـدركون بدرجـة كافيـة أحكـام          تشعر بالقلق مع ذلك ألن األطفـال واجلمهـو        
  .االختياري الربوتوكول

 من الربوتوكول االختياري، ينبغـي أن تكفـل         ٩ من املادة    ٢متشياً مع الفقرة      -١٦
الدولة الطرف التعريف بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع، مبا يف ذلك بني             

 خالل املناهج املدرسية وتـدابري      األطفال وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية، وذلك بالتحديد من      
  .لألطفالرة يسَّلطويل بطريقة مزيادة الوعي يف األجل ا
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  التدريب    
ترحب اللجنة جبهود األمانة القومية لألطفال واملراهقني واألسرة لتدريب املـراهقني             -١٧

وعمال حكومات املقاطعات وموظفي احلدود والشرطة يف موضوع االجتـار واالسـتغالل            
ولكنها تشعر بالقلق ألن املهنيني الذي يتصلون باألطفال،        . ألطفال وعمالة األطفال  اجلنسي ل 

مثل ضباط إنفاذ القوانني وموظفي اهلجرة والقـضاة واملـدعني واحملـامني واألخـصائيني              
  . غري مدربني تدريباً كافياً على أحكام الربوتوكول االختياري،االجتماعيني واملدرسني

زيد الدولة الطرف جهودها لتدريب املهنـيني ذوي الـصلة          توصي اللجنة بأن ت     -١٨
وينبغي أن تطور الدولة الطرف تعاوهنا مع       . واألطفال على أحكام الربوتوكول االختياري    

منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم لدعم أنشطة زيادة الوعي والتدريب على أحكام            
 التماس الدعم التقين من منظمـة       وينبغي هلا كذلك أن تنظر يف     . الربوتوكول االختياري 

  .األمم املتحدة للطفولة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعاله

  ختصيص املوارد    
تالحظ اللجنة إنشاء وحدات خمتلفة خمتصة يف ميـدان بعـض اجلـرائم مبوجـب                 -١٩

الربوتوكول االختياري، مثل الوحدة اخلاصة لتعزيز استئصال االستغالل اجلنسي لألطفـال           
ملراهقني ووحدة التحقيق يف اجلرائم ضد السالمة اجلنسية واالجتـار باألشـخاص وبغـاء             وا

ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إىل عـدم        . يف إطار مكتب املدعي العام    اليت أنشئت   األطفال  
  .ات وعدم وجود متثيل هلا يف خمتلف املقاطعاتوحدهلذه الختصيص موارد كافية 

ف بأن تعمد، عند ختطـيط ميزانيتـها الوطنيـة، إىل           توصي اللجنة الدولة الطر     -٢٠
 ئوتوصي كذلك بأن تنش.  تنفيذ الربوتوكول االختياريب علىصتنختصيص موارد مالية    

الوحدات املختصة يف جمال اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري متثيالً هلا مبوارد كافية            
  .يف كل أراضي الدولة الطرف

طفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد        منع حدوث بيع األ     -رابعاً   
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (اإلباحية 

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
تالحظ اللجنة استحداث مكاتب وبرامج خمتلفة ملنـع اجلـرائم املـشار إليهـا يف               -٢١

امج منع واستئصال االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة إىل        الربوتوكول االختياري، مثل برن   
الضحايا، والوحدة اخلاصة لتعزيز استئصال االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، وبرنامج          
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التـابع  الضحايا ملناهضة العنف، اليت تعمل بالتنسيق مع مركز رعاية ضحايا العنف اجلنسي             
جلرائم املرتكبة ضـد الـسالمة اجلنـسية واالجتـار      لشرطة االحتادية، ووحدة التحقيق يف ا     ل

وتالحظ كذلك إصدار أحكـام     . مكتب املدعي العام  يف  ة  ملنشأباألشخاص وبغاء األطفال ا   
ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن تدابري الدولـة         . على مخسة أشخاص فقط جبرائم االجتار     

  .ألطفالرمية بيع األطفال وبغاء االطرف يف املنع ال تكفي لتغطية ج
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتقليل ومنع بيع األطفـال وبغـاء               -٢٢

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وذلك يف مجلة أمور بكفالة وجود سـجل              
موحد بالبيانات واالضطالع بدراسة شاملة حلدوث هذه املشكلة وأبعادهـا، وتـصميم            

  .سات وقائية شاملة وكفالة مالحقة اجلناةوتنفيذ استراتيجيات وسيا
وترحب اللجنة باعتماد املدونة الوطنية لقواعد السلوك يف جمال الـسياحة ولكنـها               -٢٣

د مـسائل سـياحة اجلـنس       تأسف لعدم وجود اهتمام كاٍف ومعلومات كافية يف صـد         
  .األطفال مع
س مع األطفـال،    توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملنع سياحة اجلن           -٢٤

وخاصة بتخصيص أموال إضافية إلطالق محالت عامة هلذا الغرض، مبـا فيهـا محـالت              
وينبغي أيضاً أن تقوم الدولة، من خالل السلطات املعنية بتعزيز التعاون . مبشاركة األطفال

مع صناعة السياحة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين لتعزيـز الـسياحة             
 من خالل نشر مدونة قواعد السلوك الصادرة عن املنظمة العاملية للسياحة بـني              املسؤولة

  .العاملني يف صناعة السياحة ومن خالل محالت زيادة الوعي بني اجلمهور

 حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد             – خامساً
 ٥ واملـادة    ٤ من املادة    ٣و ٢، والفقرتان   ٣املادة  ( اإلباحية واملسائل ذات الصلة   

  )٧واملادة 

  القوانني اجلنائية واجلزائية واللوائح القائمة    
جتار باألشـخاص   ال بشأن منع ومعاقبة ا    ٢٦٣٦٤مع ترحيب اللجنة بسّن القانون        -٢٥

وتقدمي املساعدة إىل الضحايا، واألحكام املختلفة يف قانون العقوبات يف الدولة الطرف، فإن             
ختضع للتجـرمي    الربوتوكول االختياري ال  يف   ةجدراملاللجنة تشعر بالقلق ألن مجيع اجلرائم       

 جلرمية   من الربوتوكول االختياري، وخاصة عدم وجود تعريف       ٣ و ٢الكامل وفقاً للمادتني    
  .بيع األطفال
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متثاله متاماً للمـادة  اتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون العقوبات وكفالة          -٢٦
 من الربوتوكول االختياري، وكفالة إنفاذ القانون يف املمارسة العمليـة، مـع تطبـق               ٣

الدولـة  وبالتحديد ينبغي أن جتّرم     . اجلزاءات املالئمة على اجلناة ملنع اإلفالت من العقاب       
  :الطرف ما يلي

أو تسليمه أو قبوله بأي طريقة       ،عرض أي طفل  عن طريق   بيع األطفال     )أ(  
لغرض االستغالل اجلنسي أو نقل أعضاء الطفل ألغراض الربح أو تشغيل الطفل            كانت،  

لتبين طفـل   ملتوية  يف العمالة القسرية، أو العمل كوسيط للحصول على موافقة بطريقة           
  انوين املنطبق على التبين؛انتهاكاً للصك الق

 مـن الربوتوكـول     ٢عرض طفل للبغاء، على النحو املعّرف يف املادة           )ب(  
  االختياري، أو احلصول عليه أو شرائه أو تقدميه هلذا الغرض؛

نتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو بيع أو حيـازة مـواد                إ  )ج(  
   من الربوتوكول االختياري؛٢املادة رد يف وفقاً للتعريف الواإباحية تصّور األطفال، 

  أي حماولة الرتكاب أي من هذه األفعال وأي تواطؤ أو مشاركة فيها؛  )د(  
  .نتاج أو توزيع مواد تعلن عن أي من هذه األفعالإ  )ه(  

  التبين    
ترحب اللجنة باحلملة اإلعالمية يف الدولة الطرف بشأن خمـاطر عمليـات التـبين                -٢٧

طر اللجنة الدولة الطرف قلقها بصدد بيع األطفال حتت مسمى التبين، ولكنـها    وتشا. الزائفة
تشعر بالقلق مع ذلك بسبب عدم وجود تشريع بشأن التبين الدويل وعدم التـصديق علـى                

  .اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل
 جهودها لتنفيـذ أحكـام الربوتوكـول        توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف       -٢٨

االختياري بشأن بيع األطفال وأن تنظر يف التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل              
وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تأخـذ يف        . والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل      

 ،عالنـات إلوااالعتبار توصية اللجنة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل يف صدد التحفظات           
CRC/C/ARG/CO/3-4) ١٠ الفقرة.(  

  الوالية القضائية    
بأن كل  تشعر اللجنة بالقلق بسبب املعلومات املقدمة من الدولة الطرف وتقول فيها              -٢٩

ومع . لةستق بصورة م  هاتنظيم قانون اإلجراءات والوصول إىل العدالة في      والية قضائية تستطيع    
نظام احتادي فإن اللجنة تشعر بالقلق مـن إمكانيـة          ف من   تتألاالعتراف بأن الدولة الطرف     
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وجود اختالفات بني املقاطعات، وكذلك بسبب عدم وجود تدابري من جانب الدولة الطرف             
  .إلقامة والية قضائية على مجيع اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

يع اجلـرائم الـيت     توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إقرار واليتها على مج           -٣٠
  .يغطيها الربوتوكول االختياري يف كل أراضي الدولة الطرف

  يم املطلوبنيسلت    
تالحظ اللجنة املعلومات القائلة بأن عمليات التسليم من الدولة الطرف يتم تنظيمها              -٣١

ومع ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة صرحية        . حسب اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف    
عات الدولة الطرف إىل إمكانية تسليم أشـخاص ارتكبـوا جـرائم مـذكورة يف               يف تشري 

  .الربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن تشريعاهتا احمللية متكّنها من إقـرار            -٣٢

. وممارسة واليتها خارج احلدود على اجلرائم املرتكبة مبوجب الربوتوكـول االختيـاري           
 كذلك بأن تعترب الدولة الطرف الربوتوكول االختياري أساسـاً قانونيـاًً            وتوصي اللجنة 

  .للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية

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

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

 ٢٦٠٦١الحظت اللجنة مبادئ املساواة وعدم التمييز املكرسة يف القـانون رقـم               -٣٣
بشأن احلماية الشاملة حلقوق األطفال واملراهقني، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن األطفال             

الالجئ من غري رعايا الدولة الطرف قد تتاح هلم فرصة حمدودة للوصول إىل إجراءات محاية               
وقد يتعرضون لإلعادة إىل بلداهنم األصلية بدون فحص كاٍف حلالتهم الفردية وبدون رصـد     

  .الظروف اليت قد يعادون إليها
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي، آخذة يف االعتبار التعليق العـام                -٣٤
ويهـم  ذ عـن    للجنة بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني      ) ٢٠٠٥(٦ رقم

  :خارج بلدهم األصلي
كفالة وجود فرصة كافية لألطفال من غري رعايا الدولة الطرف الذين قد   )أ(  

يكونون ضحايا جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري فرصة كافية للوصول إىل إجراءات     
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اللجوء ومحاية الضحايا وفحص حالتهم الفردية قبل إعادهتم إىل بلدهم األصلي، حىت لو             
  ن ذلك على أساس طوعي؛كا

ألطفال ضحايا اجلـرائم    إىل تعيني ا   اًمبكروصل  صياغة تدابري شاملة للت     )ب(  
مبوجب الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك من خالل كفالة محايتهم على النحو الصحيح             

  .لتشجيعهم على التبليغ عن هذه اجلرائم

  تدابري احلماية مبوجب نظام العدالة اجلنائية    
، الذي يشمل ضمانات لتقدمي املساعدة    ٢٦٣٦٤رحب اللجنة باعتماد القانون رقم      ت  -٣٥

ولكنها تشعر بالقلق ألن تشريعات الدولة      . القانونية والطبية والنفسية اجملانية لضحايا االجتار     
الطرف ال تشمل تدابري محاية لضحايا اجلرائم، خالف االجتار، اليت يغطيهـا الربوتوكـول              

وتالحـظ  . ن هذا الربنامج مل يتم تنفيذه بعد      ألضافة إىل ذلك تشعر بالقلق      وباإل. االختياري
كذلك إنشاء مكتب إنقاذ ومصاحبة ضحايا االجتار واملنطقة اخلاصة مبنع االستغالل اجلنسي            

ولكن اللجنة تشعر بالقلق من     . لألطفال واالجتار باألشخاص داخل وزارة التنمية االجتماعية      
  .لتدابري واملكاتب يف املقاطعاتعدم وجود توعية هبذه ا

توصي اللجنة بسرعة تنفيذ املساعدة القانونية والطبية والنفسية اجملانية لـضحايا             -٣٦
االجتار وكذلك توسيع الربنامج ليشمل ضحايا مجيـع اجلـرائم مبوجـب الربوتوكـول         

نشأة وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف وجود توعية فّعالة باملكاتب امل          . االختياري
 اخلدمات إىل املقاطعات وكفالة وجود خمصصات       ديدحلماية ودعم الضحايا، مبا يف ذلك مت      

  .كافية يف امليزانية
، اليت تـنص علـى      ٢٦٣٦٤تالحظ اللجنة أحكام قانون العقوبات والقانون رقم          -٣٧

االستماع إىل شهادات األطفال الضحايا يف وجود أخصائي نفسي، وإمكانيـة تـسجيلها             
ومع ذلك تشعر اللجنة بـالقلق  .  من النسخو أو الصوت وأن يكون ذلك بعدد حمدود  بالفيدي

سة واقع املمار يف ونصّريدعاء البسبب املعلومات اليت تقول بأن القضاة أو حماميي الدفاع أو ا
  .على املواجهة بني الطفل الضحية واجلاين

ا حلمايـة األطفـال     توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فعالية تنفيذ أحكامه          -٣٨
وينبغي أيضاً أن تقوم بزيادة عمليات      . الضحايا أثناء الشهادة واحملاكمة يف كامل أراضيها      

 مـن   ٨  مـن املـادة    ١التدريب والنشر بني القضاة واملّدعني واحملامني بشأن الفقـرة          
 الربوتوكول االختياري واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقـة باألطفـال           

ــا  ــشهود عليه ــصادي واالجتمــاعي (ضــحايا اجلرميــة وال ــرار اجمللــس االقت ق
  ).املرفق ،٢٠٠٥/٢٠
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  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
ساعدة ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي     ملربوتوكول  التالحظ اللجنة التوجيهات و     -٣٩

ها تشعر بالقلق من    ولكن. لألطفال، وتالحظ إنشاء مكتب اإلنقاذ واملصاحبة لضحايا االجتار       
وتـشعر  . فترة زمنية لصاحل الضحايا، وخاصة االجتار     على مدى   عدم وجود تدخل مستمر     

كذلك بالقلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ تدابري للتعايف وإعادة اإلدماج لصاحل ضحايا مجيع              
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تعـويض        . اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري   

  .يا اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياريضحا
توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تعزيز تدابريها لكفالة تقـدمي املـساعدة               -٤٠

املالئمة لضحايا مجيع اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلـك إعـادة              
وتوصـي اللجنـة    . اعياإلدماج االجتماعي الكاملة والتعايف اجلسدي والنفسي االجتم      

  :بالتحديد الدولة الطرف بأن
تواصل تطوير خدمات متخصصة للرعاية الطبية والنفسية االجتماعيـة           )أ(  

لألطفال الضحايا، مبا يف ذلك عن طريق كفالة الوصول إىل املهنيني يف جمـال الـصحة                
  العقلية لألطفال والوصول إليهم يف كل أراضي الدولة الطرف؛

   اخلدمات االجتماعية؛تزيد توفري  )ب(  
تكفل وصول مجيع األطفال الضحايا إىل إجراءات كافية، بدون متييـز،             )ج(  

 مـن   ٩ من املادة    ٤اللتماس التعويض عن األضرار من املتسببني قانونياً فيها وفقاً للفقرة           
  .الربوتوكول االختياري

  خط املساعدة    
 الـصادر عـن     ٢٠٠٩سبتمرب  /ل املؤرخ يف أيلو   ١٩٢٣تالحظ اللجنة القرار رقم       -٤١

 علـى   ١٠٢األمانة القومية لألطفال واملراهقني واألسرة بشأن تنفيذ خط املـساعدة رقـم             
ولكن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن االستفادة من خط املـساعدة غـري              . املستوى احمللي 

وتـشعر  . تمتوفرة يف كل أحناء إقليم الدولة الطرف وأن هذا اخلط غري متوفّر يف املقاطعـا              
ألن األطفال ليس لديهم سوى معرفة حمدودة بتوفر خط مـساعدة هـاتفي             كذلك  بالقلق  
  .شكاواهم لتلقي
توصي اللجنة بتوسيع خط املساعدة املوجود جلميع املقاطعات وزيـادة جهـود              -٤٢

  .النشر ليصبح رقم اخلط معروفاً بصورة واسعة بني األطفال
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  صعيد الدويلاملساعدة والتعاون على ال  - سابعاً  

  التعاون الدويل    
 تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز ١٠ من املادة ١يف ضوء الفقرة   -٤٣

ية، وخاصة مـع    ائالتعاون الدويل من خالل الترتيبات املتعددة األطراف واالقليمية والثن        
الترتيبـات،  البلدان اجملاورة، مبا يف ذلك تعزيز اإلجراءات واآلليات لتنسيق تنفيذ هـذه     

بغرض حتسني منع اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري واكتشافها والتحقيق فيهـا        
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف املشاركة يف        . ومالحقة ومعاقبة املسؤولني عنها   

  .األطر الدولية واإلقليمية على مجيع األصعدة وأن تلتمس لذلك املساعدة التقنية

  املتابعة والنشر – ثامناً

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٤٤

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء جملس الـوزارة والربملـان وإىل              
  .ىاملقاطعات والبلديات للنظر فيها على النحو املالئم واختاذ أي إجراءات أخر

  نشر املالحظات اخلتامية    
توصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع التقرير والردود املكتوبة اليت قدمتـها               -٤٥

اليت اعتمدهتا اللجنة، وذلك    ) املالحظات اخلتامية (الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة      
بـني  بني اجلمهـور عامـة و     ) على سبيل املثال ال احلصر    (نترنت  إلبوسائل منها شبكة ا   

منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم وجمموعات الشباب واألطفال واجملموعات املهنية          
وباإلضـافة إىل   . من أجل إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده        

ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر الربوتوكول االختياري على أوسع نطـاق بـني    
ك أطفال الشعوب األصلية، وآبائهم من خالل مجلة أمور منها املناهج           األطفال، مبا يف ذل   

  .الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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   التقرير املقبل– تاسعاً
 تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج مزيـداً          ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٤٦

 الدوري املقبل مبوجب اتفاقية     من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها       
  .حقوق الطفل

        
  


