
(A)   GE.10-43068    290610    050710 

  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ -مايو /أيار ٢٥

مـن   ١رة ـالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفق         
املتعلـق    من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      ١٢دة  املا

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  بلجيكا: املالحظات اخلتامية    
 ١٥٢١ يف جلستيها    (CRC/C/OPS/BEL/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لبلجيكا         -١
 واعتمدت املالحظات اخلتاميـة التاليـة يف        ٢٠١٠نيه  يو/حزيران ٢ املعقودتني يف    ١٥٢٣و

  .٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ املعقودة يف ١٥٤١جلستها 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، وكذلك الردود علـى قائمـة               -٢

هـا  وتقدِّر أيضاً وجود وفد متعدد القطاعات وحوار      . املسائل بدون تأخري بعد تقدميها إليها     
ومع ذلك تشعر اللجنة باألسف ألن الدولة الطرف مل تتقيد          . املفتوح والصريح مع هذا الوفد    

  .٢٠٠٦كول االختياري املعتَمد يف باملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير مبوجب الربوتو
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً                -٣

بشأن التقريرين الثالـث والرابـع       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١يف  ا اخلتامية املعتمدة    مبالحظاهت
وبشأن التقريـر األويل     ٢٠٠٦يونيه   /حزيران ٩ يف   (CRC/C/BEL/CO/3-4)للدولة الطرف   

  .٢٠٠٦يونيه / حزيران٩واملعتمدة يف سلحة بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات امل
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  مالحظات عامة  -أوالً   

   اإلجيابيةاجلوانب    
  :تالحظ اللجنة بتقدير اعتماد ما يلي  -٤

 لتعديل خمتلف االقتراحات بشأن     ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١٠القانون املؤرخ     )أ(  
تكثيف مكافحة االتِّجار باألشـخاص وهتريبـهم ومكافحـة املمارسـات االسـتغاللية             

  ؛لعقاراتا ألصحاب
فحـة االتِّجـار     بـشأن مكا   ٢٠٠٤مايو  /أيار ١٦املرسوم امللكي املؤرخ      )ب(  

  باألشخاص وهتريبهم؛
 بشأن املساعدة القانونيـة     ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٩القانون املؤرخ     )ج(  

  الدولية املتباَدلة يف املوضوعات اجلنائية؛
 الذي يوّسع نطاق محاية ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨القانون املؤرخ يف    )د(  

  .القّصر من اجلرائم اجلنائية
  :قيام الدولة الطرف بالتصديق علىللجنة أيضاً على وتثين ا  -٥

 /نيـسان  ٢٧اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االتِّجـار بالبـشر يف             )أ(  
  ؛٢٠٠٩ أبريل

اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين علـى الـصعيد               )ب(  
  ؛٢٠٠٥مايو /أيار ٢٦الدويل يف 
جار باألشخاص وخباصة النساء واألطفـال، وقمعـه        بروتوكول منع االتِّ    )ج(  

 ١١واملعاقبة عليه، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عـرب الوطنيـة يف               
  ؛٢٠٠٤أغسطس /آب

 املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال      ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  
  .٢٠٠٢مايو /أيار ٨يف 
  :جنة كذلك مبا يليوترحب الل  -٦

 /متـوز خطة العمل الوطنية ملكافحة االتِّجار باألشـخاص وهتريبـهم يف             )أ(  
  ؛٢٠٠٨ يوليه

  إنشاء مركز املعلومات بشأن االتِّجار باألشخاص وهتريبهم وحتليلها؛  )ب(  
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إعادة تشغيل وحدة التنسيق املشتركة بـني اإلدارات ملكافحـة االتِّجـار              )ج(  
  رة العدل؛والتهريب برئاسة وزا

التدريب املخصص يف ميادين يغطيها الربوتوكول االختيـاري للمـوظفني            )د(  
  القضائيني والشرطة االحتادية والقوات املسلحة يف الدولة الطرف؛

 يف اجملاالت الـيت     نياجملموعة الواسعة من أنشطة املساعدة والتعاون الدولي        )ه(  
  .يغطيها الربوتوكول االختياري

  اناتالبي  -ثانياً   

  مجع البيانات    
يف حني الحظت اللجنة أن مفوضية حقوق الطفل هي املسؤولة اآلن عن تنسيق مجع            -٧

البيانات بشأن مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية وبروتوكوالها االختياريان فـإن اللجنـة             
ممارسة حة  تأسف لقلّة البيانات واألحباث املتوفرة، وخاصة غياب البيانات املوثوقة بشأن سيا          

اجلنس مع األطفال وبشأن األطفال موضع االتِّجار ألغراض بيع األطفال ودعارة األطفـال             
واستغالهلم يف املواد اإلباحية وبشأن استعادة وإدماج املساعدة والتعويض لضحايا اجلـرائم            

  .الواردة يف الربوتوكول االختياري
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٨

 منها العمر واجلنس وأصل     مورجلمع البيانات جمّزأة حسب أ    ُتنشئ آلية     )أ(  
  الضحايا واجلناة؛

ُتزوِّد املفوضية الوطنية حلقوق الطفل باملوارد املالية والبـشرية الالزمـة            )ب(  
  لالضطالع بفعالية بدورها يف تنسيق البيانات؛

تكفل إجراء دراسة دقيقة للبيانات املتجمِّعة من أجـل قيـاس تنفيـذ               )ج(  
  .ياستها ملكافحة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةس

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  التشريعات    
البت يف انطبـاق    تتداول مسألة   تعرب اللجنة عن قلقها ألن اهليئة القضائية ال تزال            -٩

تشريعات الدولة الطرف بـني     وتشعر بالقلق أيضاً لوجود خلط يف       . الربوتوكول االختياري 
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 مـن  ٣من نتيجته أن بيع األطفال بالصيغة املعـّرف هبـا يف املـادة         كان  االتَِّجار والبيع، و  
الربوتوكول االختياري ال خيضع للتجرمي باعتبـاره جرميـة حمـددة يف القـانون اجلنـائي                

  .الطرف للدولة
ربوتوكول االختياري  حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان االنطباق املباشر لل          -١٠

ن تشريعاهتا جيب أن تفي بالتزامها      بأوتذكِّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً      . يف النظام احمللي  
بشأن بيع األطفال، وهو مفهوم يشبه االتِّجار باألشخاص ولكنه ال مياثله، وذلك لكفالـة   

فـال، وكفالـة    اليت تشري إىل بيع األط    يف الربوتوكول االختياري    التنفيذ الكايف لألحكام    
  .اإلشارة الصرحية إىل هذا الفعل باعتباره يشكِّل جرمية مبوجب هذه التشريعات

إهناء الدعوى يف قضايا  تربر  سس قانونية   وجود أ وتعرب اللجنة عن قلقها اجلّدي من         -١١
 وأ" اآلثار االجتماعية احملدودة"شراء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، ومن هذه األسس 

وتعترب اللجنـة أن    ". قلّة القدرة على التحقيق يف القضية     "أو  " الطابع العرضي هلذه األعمال   "
هذه األسس القانونية تشكل انتهاكاً حلق األطفال الضحايا يف احلصول علـى االنتـصاف              

  .وتؤدي إىل إفالت اجلناة من العقاب
ـ           -١٢ اء الـدعاوى   حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض األسس القانونية إلهن

اجلنائية يف قضايا شراء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وكفالة القيام على النحـو              
  .الواجب مبالحقة مجيع اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

  خطة العمل الوطنية    
هم تالحظ اللجنة اعتماد خطة عمل وطنية حمددة ملكافحة االتِّجار باألشخاص وهتريب          -١٣
مع ذلك فإهنا تعرب عن قلقها ألن الدولـة         و. تعتربه أمراً إجيابياً  و. ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١١يف  

الطرف ال توجد فيها استراتيجية شاملة لتنفيذ الربوتوكول االختياري والقضاء علـى بيـع              
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من    . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

 ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي      ٢٠٠١عدم توافر املعلومات بشأن خطة العمل الوطنية لعام         
  .طفال وبشأن أي تقييم لتلك اخلطةالتجاري لأل

حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام فوراً بتحديث خطـة العمـل الوطنيـة                -١٤
ستنادها إىل   ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال وكذلك بكفالة ا        ٢٠٠١ لعام

هنج شامل للقطاعات وجتميع مجيع أصحاب املصلحة يف إطار متماسك وشامل للعمل يف             
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على      . مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري     

كفالة توفري موارد كافية وإنشاء آلية لرصد التنفيذ وحتقيق درجة عالية مـن مـشاركة               
  .ألطفال يف أنشطة اخلطة وتقييمهادين وااجملتمع امل
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  تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري    
مـن جممـوعيت     ةعوجممكل  مع مالحظة اللجنة إنشاء آليات التنسيق على صعيد           -١٥

فإهنا تشعر بالقلق لغياب آليات حمددة مسؤولة عن تنسيق السياسات املتصلة ببيـع             السكان،  
ل األطفال يف املواد اإلباحية على الصعيد االحتادي بني خمتلف          األطفال وبغاء األطفال واستغال   

  .الوزارات والسلطات املشارِكة على الصعيد اجملتمعي
توصي اللجنة بأن ُتنشئ الدولة الطرف هيئة لتنسيق وتقييم قيام الدولة الطـرف             -١٦

ملشمولة بتنفيذ الربوتوكول االختياري على الصعيد االحتادي وبني الوزارات والسلطات ا         
وتوصي كذلك بـأن تـوفِّر      . د اجملتمعي، مبشاركة نشطة من جانب األطفال      يصعلاعلى  

الدولة الطرف للهيئة التنسيقية املوارد اخلاصة والكافية لتمكينها من االضطالع بواليتها           
  .فعالة بصورة

  النشر وزيادة الوعي    
نسي لألطفال الـيت    ترحب اللجنة حبمالت زيادة الوعي يف موضوع االستغالل اجل          -١٧

 واملبادرات اليت قامت هبا الدولة الطرف لزيادة الـوعي          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤انطلقت يف عامي    
ولكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم كفاية اجلهود إلثارة الوعي باألحكام           . مبوضوع االتِّجار 

طفـال  ملهنـيني واأل  احملددة الواردة يف الربوتوكول االختياري بني اجملموعات املعنية مـن ا          
  .واجلمهور عامة

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على  -١٨
تواصل التعريف بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع بني         أن    )أ(  

اجلمهور، خاصة بني األطفال وأسرهم، بوسائل منها إدماج أحكام الربوتوكول االختياري      
ـ            ع مـواد مالئمـة     يف املناهج املدرسية على مجيع مستويات النظـام التعليمـي ووض

  خاصة؛ لألطفال
 من  ٩ من املادة    ٢أن تقوم، بالتعاون مع اجملتمع املدين ومتشياً مع الفقرة            )ب(  

الربوتوكول االختياري، بتكثيف وتعزيز توعية اجلمهور عامة، مبا يف ذلك األطفال، عـن            
 اجلـرائم   طريق اإلعالم بكل الوسائل املالئمة والتثقيف والتدريب، باآلثار الضارة جلميع         

املشار إليها يف الربوتوكول االختياري وتشجيع مشاركة اجملتمع، ومـشاركة األطفـال            
واألطفال الضحايا مـن اجلنـسني بالتحديـد، يف هـذه الـربامج لزيـادة الـوعي                 

  .والتثقيف واإلعالم
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  ريبالتد    
ريبيـة  مثل الدورات التد  (مع مالحظة إجراء بعض األنشطة التدريبية بشأن االتِّجار           -١٩

للموظفني الدبلوماسيني اليت نظمتها الدائرة التابعة للشرطة االحتادية املخصـصة ملوضـوع            
فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن هذا التدريب ال يشمل مجيـع املهنـيني             ) االتِّجار باألشخاص 

العــاملني مــع األطفــال ولــصاحلهم أو ال يــشمل بــصورة كافيــة مجيــع أحكــام 
  .االختياري الربوتوكول

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٢٠
ختصَّص موارد كافية وحمجوزة لصياغة مواد ودورات تدريبية يف مجيـع             )أ(  

  اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري جلميع املهنيني املعنيني وللجمهور عامة؛
مواصلة وتعزيز أنشطتها التدريبية، مبا يف ذلك صياغة مـواد ودورات             )ب(  
غطي مجيع اجملاالت الواردة يف الربوتوكول االختياري لصاحل املهنيني، مبا فـيهم            تدريبية ت 

ضباط الشرطة واملّدعون العامون والقضاة والعاملون الطبيون وموظفو اخلدمة االجتماعية          
  .ووسائط اإلعالم وجمموعات املهنيني األخرى املعنية

  ختصيص املوارد    
ألغراض د خمصصات حمددة بوضوح يف امليزانية   تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم وجو       -٢١
ألنشطة اجلارية لتنفيذ الربوتوكول االختياري وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تزويد الشرطة            ا

والنظام القضائي باملوارد املالية والبشرية الكافية الالزمة للتحقيق يف الشكاوى بسبب اجلرائم            
  .اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتعيِّن بوضوح خمصصات امليزانية لألنـشطة              -٢٢
وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص موارد       . املتصلة بتنفيذ الربوتوكول االختياري   

ـ               ل بالتساوي بني خمتلف اإلدارات احمللية، من خالل أموال حمجوزة يف امليزانية، مـن أج
كفالة منع اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري والتحقيق فيها يف الوقت املناسـب             
ومالحقتها بفعالية، ومن أجل محاية األطفال الضحايا ورعايتهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً           

  .يف كل أحناء البلد
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منع حدوث بيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف              -رابعاً   
  اإلباحية داملوا

  التدابري املتخذة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
ترحب اللجنة بإجراءات املنع اليت وضعت بشراكة مع املنظمات غري احلكومية مثل              -٢٣

ولكـن  .  غري القـانوين   يناملشروع البلجيكي لزيادة أمان اإلنترنت والتدابري املتخذة ملنع التب        
قومـا حـىت اآلن     تالقلق من بيان الدولة الطرف بأن اجملموعتني السكانيتني مل          اللجنة تشعر ب  

ربوتوكول االختيـاري أو    ذي يتناوله ال  ملوضوع ال اهدف بالتحديد   يت تست  السياسات ال  نيبتعي
  .االستثمار يف هذه السياسات بسبب االخنفاض النسيب هلذه الظواهر يف بلجيكا

 متابعة توصية املفوضية الوطنية حلقوق الطفل       تشجع اللجنة الدولة الطرف على      -٢٤
بإجراء دراسة لظاهرة بغاء األطفال وتوسيع نطاق هذه الدراسة لتشمل مجيع امليادين اليت             

  .يغطيها الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك األسباب اجلذرية هلذه الظواهر

  السياحة اجلنسية    
شؤون اخلارجية لتوجيـه إنتبـاه مجيـع    الصادر عن وزارة الالتعميم تالحظ اللجنة     -٢٥

الدبلوماسيني الوطنيني إىل وجود أحكام جزائية بشأن إمتداد القانون اجلنائي فيمـا يتعلـق              
بالسياحة اجلنسية والتدابري املختلفة اليت اختذت يف منطقة الفلمنك ملكافحة سياحة ممارسـة             

نة تشعر بالقلق بسبب عدم تـوفر       لكن اللج و. تعترب هذا التعميم إجيابياً   اجلنس مع األطفال و   
معلومات عن التدابري املتخذة ضد املواطنني البلجيكيني املتورطني يف سياحة ممارسة اجلـنس             

  .األطفال مع
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأهنا املسؤولة يف املقام األول عن منـع ومكافحـة                -٢٦

 على االطالع بإجراءات    وحتث اللجنة الدولة الطرف   . سياحة ممارسة اجلنس مع األطفال    
عملية بقدر أكرب يف هذا الصدد وخاصة تنظيم محالت توعية كبرية موجهة خصيـصاً إىل               
السياح والتعاون عن كثب مع مشغلي الرحالت ووسائط اإلعـالم واملنظمـات غـري              
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ملكافحة مجيع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفـال يف            

  .ياحةالسفر والس
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 حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           –خامساً    
  واملسائل ذات الصلة

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة    
ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد بشأن محاية القّصر يف نظام العدالـة اجلنائيـة                -٢٧
 لتعـديل   ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٠ والقانون املؤرخ    ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ يوم

مارسات االسـتغاللية   املخمتلف االقتراحات لتكثيف مكافحة االجتار باألشخاص وهتريبهم و       
ولكن اللجنة تعرب عن قلقها ألن تعريف املواد اإلباحية لألطفال الوارد   . ألصحاب العقارات 

 على الربوتوكـول االختيـاري ويف        الذي أصدرته الدولة الطرف عند تصديقها      نيف اإلعال 
 يقتـصر   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٩ الذي أصدرته الدولة الطرف يف       رضاءالقانون احمللي بشأن ال   

  .على التصوير املرئي للطفل
تشريعاهتا تغطي توصي اللجنة بأن تنقّح الدولة الطرف قانون العقوبات لتكفل أن            -٢٨

ريقة كانت للطفل املشارك يف أنشطة جنسية       بشأن املواد اإلباحية لألطفال التمثيل بأي ط      
صرحية حقيقية أو متثيلية أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفـل ألغـراض جنـسية يف      

  .األول املقام
وبينما تالحظ اللجنة أن اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري ختضع لعقوبات             -٢٩

االختياري، فإن اللجنة تعرب عن قلقهـا        من الربوتوكول    ٣  من املادة  ٣مالئمة وفقاً للفقرة    
ن املفروضة يف حاالت اإلدانة على اجلرائم اجلنسية سجبسبب النسبة املنخفضة جداً ألحكام ال

وتالحظ أيضاً بقلق خاص عدم احلكم بالسجن على أي شـخص أديـن يف              . ضد األطفال 
  .شغيل بيوت لدعارة األطفالهمة ت بت٢٠٠٧ و٢٠٠٠الفترة بني عامي 

ث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف تعديل الـنص الـوارد يف قـانون                حت  -٣٠
العقوبات لكفالة اعتبار اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري كجـرائم يف قـانون             
العقوبات البلجيكي وعدم معاقبتها بأحكام خفيفة مثل الغرامة أو معاقبتها جبزاءات بدون            

  .احلرمان من احلرية

  القضائية وتسليم املطلوبنيالوالية     
ترحب اللجنة بتمديد اختصاص احملاكم البلجيكية خارج أراضي الدولـة مبوجـب          -٣١

 واختصاص القضاة مبحاكمـة قـضايا       ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨القانون املؤرخ يف    
االستغالل اجلنسي لألطفال، حىت يف حالة عدم تقدمي شكوى أو تبليغ رمسي، إذا مل تكـن                

عال املسيئة تشكل جرمية يف الدولة اليت وقعت فيها وإذا كان الشخص املعـين ال حيمـل        األف
ولكن اللجنة تشعر بالقلق ألن امتداد الوالية القضائية خـارج أراضـي            . اجلنسية البلجيكية 
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وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم .  سنة١٨ و١٦الدولة الطرف ال يغطي األطفال الضحايا بني 
  .أنشأت الدولة الطرف اختصاصها فيهااليت االت عن احلت توافر معلوما

حتث اللجنة الطرف على تعديل قانوهنا لتكفـل انطبـاق اختـصاص احملـاكم                -٣٢
 سنة  ١٨ و ١٦البلجيكية خارج نطاق الدولة أيضاً على االستغالل اجلنسي لألطفال بني           

 قانونياً للتسليم يف حالة     ذا استلزم األمر، هذا الربوتوكول االختياري أساساً      إوأن تعترب،   
  .ارتكاب هذه اجلرائم

  محاية حقوق األطفال الضحايا –سادساً   

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

ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة حلماية األطفال ضـحايا اجلـرائم الـيت يغطيهـا                -٣٣
ربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك وجود دائرة للتصدي لالجتـار باألشـخاص يف إطـار               ال

الشرطة االحتادية، وتسمية قضاة مرجعيني مسؤولني عن مجيع أشكال إيذاء األطفال يف كـل   
مكانية استعمال التسجيالت الصوتية السمعية     إ بإدخال   ٢٠٠٠منطقة قضائية والقيام يف عام      

ولكن اللجنة تـشعر بـالقلق مـن        . األطفال الضحايا اء  ذتكرار إي  جللسات االستماع ملنع  
  .املصحوبني مكانية تسجيل اجللسات استعماالً نادراً يف حالة األطفال األجانب غريإاستعمال 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها حلماية حقوق ومصاحل األطفال             -٣٤
يضاً مـن الدولـة     أوتطلب اللجنة   . ختياريضحايا اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول اال     

استعمال التسجيل الصويت السمعي للجلـسات بـنفس        تطبيق  الطرف أن تكفل إمكانية     
  .القدر على األطفال األجانب غري املصحوبني

تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن األطفال األجانب ضحايا االجتـار ال يتمتعـون       -٣٥
وهو ما يؤدي إىل ارتفاع تعرض األطفال للجرائم املذكورة         حبماية كافية يف الدولة الطرف،      

  :وبالتحديد تشعر اللجنة بالقلق بسبب ما يلي. يف الربوتوكول االختياري
  عدم منحهم اإلقامة إالّ إذا تعاونوا يف التحقيق؛  )أ(  
استبعاد األطفال األوروبيني غري املصحوبني مبوجب قانون الوصاية املؤرخ           )ب(  
   من احلصول على مساعدة وصي؛٢٠٠٤و ماي/يف أيار

اختفاء مئات األطفال ضحايا االجتار من مراكـز االسـتقبال يف الفتـرة               )ج(  
  ؛٢٠٠٥ و١٩٩٩ بني
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وضع األطفال ضحايا االجتار غري املصحوبني واملنفصلني عـن ذويهـم يف              )د(  
  .الصغريةمراكز مع الكبار بسبب نقص أماكن مراكز االستقبال لألطفال، وخاصة يف املدن 

  :اللجنة الدولة الطرف على ما يليحتث   -٣٦
االمتثال اللتزاماهتا بتوفري احلماية جلميع األطفال ضحايا اجلرائم املذكورة    )أ(  

يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك االجتار، ومنحهم تصاريح اإلقامة بغض النظر عن             
  استعدادهم أو قدرهتم للتعاون يف الدعاوى القانونية؛

ضمان تعيني وصي لكل األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم            )ب(  
  طاليب اللجوء أثناء فترة إجراءات اللجوء بغض النظر عن جنسيتهم؛

حتسني محاية األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني، وذلـك يف             )ج(  
خلاصة هبم وحتديـد     عمرهم وتسجيلهم وتتّبع أسرهم والوصاية ا      ريدجماالت تعيينهم وتق  

  مصاحلهم الفضلى ومعاملتهم ورعايتهم؛
تعزيز معرفة الطفل حبقوقه وتعزيز مهارات املهنيني الذين يتعاملون مـع             )د(  

لكفالة حصول األطفال يف هذه املراكـز       يف مراكز االستقبال واملالجئ     األطفال الضحايا   
 خلطـر االجتـار أو      على مساعدة كافية يف مجيع اجملتمعات احملليـة وعـدم تعرضـهم           

  االجتار؛ إعادة
إنشاء مزيد من املباين السكنية لتوفري املساعدة لألطفال ضحايا اجلـرائم     )ه(  

  املذكورة يف الربوتوكول االختياري؛
للجنة املتعلق مبعاملة األطفال غري     ) ٢٠٠٥(٦مراعاة التعليق العام رقم       )و(  

  .صليةاملصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األ

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  -سابعاً   

  االتفاقات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف    
 تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز ١٠ من املادة ١يف ضوء الفقرة   -٣٧
مـع  تعاون الدويل من خالل الترتيبات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، وخاصة           ال

البلدان اجملاورة، مبا يف ذلك تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغرض             
حتسني منع كل اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري واكتشافها والتحقيـق فيهـا             

  .ومالحقتها ومعاقبة املسؤولني عن ارتكاب أي منها
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  نفاذ القانونإ    
لى مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدويل مـن        تشجع اللجنة الدولة الطرف ع      -٣٨

خالل الترتيبات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف ملنع األفعال اليت تنطوي على بيـع             
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والسياحة ملمارسة اجلنس مع            

  .اقبتهااألطفال والتحقيق يف هذه األفعال ومالحقتها ومع

  املتابعة ولنشر -ثامناً 

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٣٩

جملس الشيوخ  (التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل جملس الوزراء والربملان           
 والصعيد اإلقليمي، حـسب     واحلكومات واجملالس على الصعيد اجملتمعي    ) وجملس النواب 

  .االقتضاء، للنظر فيها واختاذ مزيد من اإلجراءات على النحو املالئم

  النشر    
 األويل إىل   هـا على نطاق واسـع تقرير    الدولة الطرف   نشر  تتوصي اللجنة بأن      -٤٠

جانب هذه املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بني األطفال وآبائهم جبميع اللغـات             
 للدولة الطرف عن طريق مجلة أمور منها املناهج الدراسية والتثقيـف يف جمـال               الرمسية

وتوصي أيضاً بأن تنشر الدولة الطرف الربوتوكول االختيـاري علـى           . حقوق اإلنسان 
توعية به  النطاق واسع بني األطفال واجلمهور عامة من أجل توليد مناقشة للربوتوكول و           

  .وكذلك تنفيذه ورصده

  تقرير املقبل ال–تاسعاً   
، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج مزيـداً  ١٢ من املادة  ٢وفقاً للفقرة     -٤١

من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري، وكذلك عن هذه املالحظات اخلتاميـة،            
اخلامس والسادس مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، الذي ينتظر        املوّحد  يف تقريرها الدوري    

  . من االتفاقية٤٤، وفقاً للمادة ٢٠١٧يوليه / متوز١٤تقدميه يف 

        
  


