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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        
األطفـال  لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع         ا

   يف املواد اإلباحيةوبغاء األطفال واستغالل األطفال

  كولومبيا: املالحظات اخلتامية    
ــر األويل    -١ ــة يف التقري ــرت اللجن ــانظ                يف ) CRC/C/OPSC/COL/1 (لكولومبي

، واعتمدت  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٤ يف   ةاملعقود،  )CRC/C/SR.1530انظر   (١٥٣٠جلستها  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ يونيه/ حزيران١١املعقودة يف ، ١٥٤١يف جلستها 

  مقدمة     
اخلطيـة   كما ترحِّب بـالردود  . األويلتقريرهاترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف       -٢
)CRC/C/OPSC/COL/Q/1/Add.1 (  رب عن تقديرها للحوار البّنـاء       وتع ،على قائمة املسائل

املفوض  الدولة الطرف الرفيع املستوى واملتعدد القطاعات، الذي يرأسه          الذي جرى مع وفد   
 يتقيد باملبادئ   قُدِّم متأخرا عن موعده ومل    تقرير  ال تأسف ألن    أن اللجنة  بيد. السامي للسالم 

ن التقرير ُخّصص بالدرجـة      أ وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة    . التوجيهية لتقدمي التقارير  
الت احملـددة الـيت يغطيهـا الربوتوكـول         الستغالل اجلنسي لألطفال وليس للحا    األوىل ل 

االختياري، وتالحظ كذلك عدم وجود معلومات عن الربامج واإلجراءات احملـددة الـيت             
  .وضعتها الدولة الطرف
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ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً      وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية           -٣
 ٨باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا سابقاً بشأن التقرير الدوري الثاين للدولـة الطـرف يف      

 وباملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا بشأن التقرير       (CRC/C/COL/CO/3) ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
تعلق بإشراك األطفال يف األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل امل 

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١١ يف (CRC/C/OPAC/COL/CO/1)الرتاعات املسلحة 

  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية    
  :تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التشريعات التالية  -٤

  ؛ بشأن الطفولة واملراهقة٢٠٠٦ لعام ١٠٩٨القانون   )أ(  
 بشأن األحكـام املتعلقـة      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧رخ   املؤ ١٣٢٩القانون    )ب(  

 وينص على أحكام أخرى ملقاومة      ٥٩٩املعدِّل للقانون   (باالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية     
  ؛)االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية للفتيان والفتيات واملراهقني

 املتعلق بتكثيـف التـدابري      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢١ املؤرخ   ١٣٣٦القانون    )ج(  
الذي يـستكمل   (قاومة استغالل األطفال، واستغالهلم يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية          مل

 ويعزز أحكامه ملكافحة استغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة           ٢٠٠١ لعام   ٦٧٠القانون  
  ).والسياحة اجلنسية مع الفتيان والفتيات واملراهقني

  البيانات   -ثانياً   
مع التقدير املعلومات الواردة يف رد الدولة الطـرف علـى           يف حني تالحظ اللجنة،       -٥

قائمة املسائل، فإهنا تأسف ألن البيانات املتعلقة بنطاق بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل             
األطفال يف املواد اإلباحية وعدد األطفال الذين تشملهم هذه األنشطة حمـدودة وتفتقـر إىل       

كما ُتعرب اللجنة   . دم وجود نظام شامل جلمع املعلومات     املنهجية، ويعود ذلك أساساً إىل ع     
عن القلق إزاء نقص املعلومات املتعلقة بعدد احلاالت اليت جرى التحقيق فيها وعدد اجلنـاة               

  . الذين حوكموا وعوقبوا
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تدابري تكفل الّتعّرف على األطفـال ضـحايا               -٦

لربوتوكول وباستحداث قاعدة بيانات مركزية لتسجيل انتهاكات اجلرائم املنصوص عليها يف ا
حقوق الطفل بغية كفالة جتميع وتفصيل وتبويب اجلرائم بصورة منهجية، وهي اجلرائم اليت              
يغطيها الربوتوكول، وفقا ألمور منها السن ونوع اجلنس واجملموعة اإلثنية، وحتليـل هـذه              
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وينبغي كذلك  . ساسية لقياس تنفيذ السياسات العامة    البيانات، بالنظر إىل أهنا تشكل أدوات أ      
توخي املنهجية يف البيانات املتعلقة بعدد احلاالت املُبلغ عنها والتحقيقـات واملقاضـاة ذات              

لتنظيم واإلحصاء، وهي اهليئـة احلكوميـة       لوتوصي اللجنة بأن تقوم اإلدارة الوطنية       . الصلة
 إضافية لتنسيق البيانات الواردة مـن خمتلـف         املسؤولة عن مجع اإلحصاءات، باختاذ تدابري     

الوكاالت احلكومية، مثل املعهد الكولوميب لرعاية األسرة، ومكتب أمني املظامل املعين حبقوق            
اإلنسان، ومكتب الّنائب العام، ومكتب املفتش العام، وإضفاء صبغة منهجية علـى هـذه              

  .البيانات وتوحيدها

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  التشريعات    
تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق ببيع األطفال، وهو              -٧

مفهوم يشبه االجتار باألشخاص بيد أنه ال يوازيه، بغية تنفيذ احلكم املتعلق ببيـع األطفـال                
  .املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري على حنو مناسب

  التنسيق    
جنة أن املعهد الكولوميب لرعاية األسرة هو اهليئة املسؤولة عن تنسيق تنفيذ            تالحظ الل   -٨

الربوتوكول االختياري، بيد أن القلق يساورها إزاء عدم وجود وحدة داخل املعهد مكلفـة              
قـوق  املعـين حب  بالتنسيق مع الوكاالت األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك مكتب أمني مظامل             

 وتالحظ عدم كفاية    ،عام، والسلطات القضائية واإلقليمية واحمللية    اإلنسان، ومكتب الّنائب ال   
  .تنسيق التزامات الدولة الطرف وتطبيقها على حنو شامل

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التنسيق بني املعهد الكولوميب لرعايـة األسـرة               -٩
وق اإلنسان، ومكتب   قاملعين حب ذات الصلة، مبا يف ذلك مكتب أمني املظامل          واهليئات األخرى 

  . الّنائب العام، والسلطات القضائية واإلقليمية واحمللية

  خطة العمل الوطنية    
ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية ملنع االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية والقـضاء            -١٠

، بيد أن القلق يـساورها لعـدم        ٢٠١١-٢٠٠٦عليه بالنسبة إىل األطفال واملراهقني للفترة       
ة اخلطة سوى بعض األحكام اليت يتضمنها الربوتوكول االختياري ولعدم تقييم أثرها يف             تغطي

  .تنفيذ الربوتوكول
املوارد البشرية واملالية املناسبة لتنفيـذ      توفري  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل         -١١

  . ريةوتقييم أثرها بصورة دوخطة عمل وطنية تغطّي مجيع جماالت الربوتوكول االختياري 
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  النشر    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية توعية اجلمهور بأحكام الربوتوكول االختياري،             -١٢

ال سيما يف صفوف األطفال ذاهتم وخباصة لدى الفئات الضعيفة منهم، مثل األطفال الـذين               
ـ    ال يعيشون يف حالة فقر، واألطفال املتضررين من الرتاع املسلح، واألطفال املشردين واألطف

  . الكولومبيني املنحدرين من أصل أفريقي وأطفال السكان األصليني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٣

التعريف بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع لدى عامـة            )أ(  
 بأسلوب مراعٍ هلم وألسرهم وجملتمعاهتم احمللية، عن طريـق          ،اجلمهور، مبن فيهم األطفال   

  لتعليمية وتدابري التوعية على املدى الطويل؛املناهج ا
تطوير التعاون مع منظمات اجملتمع املدين، ووسائط اإلعـالم والقطـاع          )ب(  

اخلاص بغية دعم أنشطة التوعية والتدريب على أحكام العهد الدويل، وخباصة يف املناطق             
  .اليت تتعرَّض بشدة النتشار هذه اجلرائم

  التدريب    
 القلق من أن بعض الفئات املهنية ذات الصلة، وال سـيما الـشرطة              يساور اللجنة   -١٤

  .والعاملني يف جمال إقامة العدل يتلقون تدريباً غري كاٍف على أحكام الربوتوكول االختياري
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التثقيف والتدريب املنهجيْين اللذين يراعيان            -١٥

الختياري بالنسبة إىل مجيع الفئات العاملـة مـع         نوع اجلنس على أحكام الربوتوكول ا     
األطفال ضحايا اجلرائم، ومن بينهم الشرطة واحملامون والنـواب العـامون والقـضاة              
واملوظفــون يف القطــاع الطــيب واإلخــصائيون االجتمــاعيون ومــسؤولو اهلجــرة 

  . اإلعالم ووسائط

  ختصيص املوارد    
ارد كافية لتنفيـذ أحكـام الربوتوكـول    يساور اللجنة القلق إزاء عدم ختصيص مو   -١٦

 وبغية تقدمي املـساعدة إىل األطفـال   سيما فيما يتعلق مبنع األسباب اجلذرية     االختياري، وال   
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . الضحايا من أجل إعادة إدماجهم اجتماعياً وتعافيهم بدنياً ونفسياً        

ل عن طريق التعاون الدويل واملنظمات      تشعر اللجنة بالقلق ألن أكثرية اإلجراءات امليدانية متوَّ       
  .غري احلكومية بدل الدولة الطرف

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ختصيص موارد من امليزانيـة لتنـسيق               -١٧
األعمال اليت يغطيها الربوتوكول االختياري ومنعها وتعزيزها ومحايتها ورعايتها والتحقيق          

ارد البشرية والتقنية واملالية من امليزانيـة العاديـة         فيها وقمعها، مبا يف ذلك ختصيص املو      
لتنفيذ الربامج املتعلقة بأحكام الربوتوكول، وخباصة إلجراء حتقيقات جنائيـة، وتقـدمي            
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املساعدة القانونية وتعايف الضحايا بدنيا ونفسيا لصاحل السلطات اإلقليمية واحمللية املعنيـة   
  .وملنظمات اجملتمع املدين

ع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة           من  -رابعاً   
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
إجيايب، بعض املبادرات الوقائية، مثل مدونات سلوك صناعة جانب تالحظ اللجنة، ك  -١٨

اللجنة تالحظ أن اجلهود الوقائية غري كافية، بالنظر بصفة خاصة إىل العدد            بيد أن   . السياحة
الكبري من الضحايا ونقص التدابري اليت تستهدف الفئات الضعيفة من األطفال الضحايا، مبن              
فيهم األطفال الذين يعيشون يف حالة فقر واألطفال املتضررون من الرتاع املسلح، واألطفال             

  . ل أفريقي وأطفال الشعوب األصليةلكولومبيون املنحدرون من أصاملشردون واألطفال ا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جتميع وثائق إضافية وإجراء املزيد من البحـوث               -١٩

املراعية للفوارق بني اجلنسني يف طبيعة ومدى ظاهرة بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل              
قوف على األسباب اجلذرية هلذه املشاكل ومداها وتدابري        األطفال يف املواد اإلباحية، بغية الو     

الوقاية منها اليت تتعلق بصفة خاصة مبنع اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري              
  .واختاذ تدابري تستهدف الضحايا من الفئات الضعيفة

  التبين    
 يدير رمسيـاً مجيـع      تشعر اللجنة بالقلق من أن املعهد الكولوميب لرعاية األسرة ال           -٢٠

كما يساور اللجنة القلق إزاء املمارسة اليت تتبعهـا دور          . عمليات التبين على الصعيد الدويل    
التبين اخلاصة لصاحل احلوامل نظراً إىل أن ذلك ميكن أن يؤثر يف موافقتهن املستنرية على التبين                

  .ويعزز بيع األطفال ألغراض التبين
الدولة الطرف بـأن    ) ٥٧، الفقرة   CRC/C/COL/CO/3(تكرر اللجنة توصيتها      -٢١

املعهد الكولوميب لرعايـة    تتأكد من أن مجيع حاالت التبين الوطين والدويل يشرف عليها           
 مـن االتفاقيـة     ٢١، الذي ُعيِّن بصفته السلطة املختصة وفقاً ملا تنص عليه املادة            األسرة

 بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين        ١٩٩٣ لعام   ٣٣وأحكام اتفاقية الهاي رقم     
وفضال عن ذلك، توصي اللجنة الدولة      . على الصعيد الدويل اليت تعد كولومبيا طرفاً فيها       

 عن طريق دور التبين اخلاصة لصاحل احلوامل حيث ميكن أن يتعـّرض             الطرف حبظر التبين  
  .األطفال للبيع ألغراض التبين



CRC/C/OPSC/COL/CO/1 

GE.10-43082 6 

حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،            -خامساً  
؛ ٤ مـن املـادة      ٣ و ٢؛ والفقرتـان    ٣املادة  (واملسائل ذات الصلة    

  )٧ و٦ و٥ واملواد

  وائح اجلنائية أو العقابية القائمة واللالقوانني     
ترحب اللجنة باعتماد تشريع جديد ضد استغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة                -٢٢

والتشريع املتعلـق باسـتغالل     ) ٢٠٠٩ لعام   ١٣٣٦القانون  (والسياحة اجلنسية مع األطفال     
لجنة مـن أن   بيد أن القلق يساور ال    ). ٢٠٠٩ لعام   ١٣٢٩القانون  (األطفال ألغراض جتارية    

ويساور . ٣ و٢مجيع اجلرائم اليت ينص عليها الربوتوكول االختياري ال جترَّم متاماً وفقاً ملادتيه     
اللجنة القلق من أن أحكام قوانني العقوبات القائمة ال تنص إال على االجتار وليس على بيـع      

ن العقوبات  ورغم أن قانو  . األطفال وتأسف لعدم وجود أحكام تغطي األشخاص القانونيني       
بشأن التبين غري املشروع ألغراض حتقيق الكسب املادي، فإنـه       ) ٢٣٢املادة  (يتضمن حكماً   

وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدم      . حيدد بوضوح التحريض غري املشروع من جانب وسيط        ال
وجود أحكام جنائية مناسبة تستبعد إمكانية التحقيق يف اجلرائم مبوجب الربوتوكـول وأدت             

  .إلفالت من العقابإىل ا
توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة قانون العقوبات لديها جلعله يتـسق اتـساقا               -٢٣

 من الربوتوكول االختياري، ويضمن إنفاذ القانون عملياً، بفرض عقوبات          ٣كامالً مع املادة    
  :ا يليوينبغي للدولة الطرف أن جترِّم م. مناسبة على اجلناة، بغية منع اإلفالت من العقاب

عرض الطفل أو تسليمه أو قبولـه، أيـاً كانـت           عن طريق   بيع األطفال     )أ(  
الوسائل، ألغراض االستغالل اجلنسي، ونقل أعضاء الطفل من أجل الـربح، أو السـتخدام    
الطفل يف العمالة القسرية؛ أو التحريض غري املشروع، كوسيط، لتبين الطفل انتهاكاً للصك             

  بين؛القانوين املنطبق على الت
عرض طفل ألغراض الدعارة أو احلصول عليه أو اسـتجالبه أو تقدميـه،               )ب(  

   من الربوتوكول االختياري؛٢حسب التعريف الوارد يف املادة 
إنتاج مواد إباحية تتعلق باألطفال أو توزيعها أو نـشرها أو توريـدها أو                )ج(  

   من الربوتوكول االختياري؛٢ تصديرها أو بيعها أو حيازهتا، حسب التعريف الوارد يف املادة
يف االشتراك  من هذه األفعال أو التواطؤ أو حماولة ترمي إىل ارتكاب أيّ  أي    )د(  
  أي منها؛
  .األفعالن هذه علإلعالن إنتاج ونشر أي مواد   )ه(  
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  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
مـن أن   ) ١٩٢لفقـرة   ا(ترحب اللجنة باملعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف           -٢٤

الربوتوكول االختياري يتيح أساساً كافياً إلقامة الوالية القضائية خارج اإلقليم دون شـرط             
وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف سلّمت شخـصاً        . إبرام أي معاهدة ثنائية لتسليم اجملرمني     

  .ملقاضاته بتهم تتعلق بالربوتوكول االختياري
باختاذ مجيع التدابري القانونية والعملية الالزمـة بغيـة         توصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٥
 مـن   ٥ و ٤الوالية القضائية الفعالة خارج اإلقليم علـى جـرائم وفقـاً للمـادتني               إقامة

  .االختياري الربوتوكول

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

 ومصاحل األطفال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة مبوجـب            املتخذة حلماية حقوق   التدابري    
  الربوتوكول االختياري

إجيايب، إنشاء مراكز للعناية الشاملة بضحايا العنف اجلنسي        كجانب  تالحظ اللجنة،     -٢٦
وهبيئة املدافعني عن األسرة يف إطار املعهد الكولوميب لرعاية األسرة، بيد أن القلق يـساورها               

ويـساور  .  يدربوا بصورة كافية على أحكام الربوتوكول االختياري       من أن العاملني فيها مل    
عدم كفاية احلماية اليت يتيحها مكتب النائـب العـام          اليت تفيد ب  علومات  املاللجنة القلق إزاء    

للضحايا وللشهود املعّرضني للتهديد يف إطار مقاضاة أفراد الشبكات املسؤولة عـن بغـاء              
  .لجنة لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات عن تدابري احلمايةوتأسف ال. األطفال واالجتار هبم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٧
تطوير إجراءات شاملة للتعرف املسبق على األطفال ضـحايا اجلـرائم             )أ(  

   الربوتوكول االختياري؛املنصوص عليها يف
ايا أي جرمية   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة عدم وصم األطفال ضح          )ب(  

وينبغي محاية األطفال الضحايا يف     . من اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري      
   من الربوتوكول االختياري؛٨ اجلنائية وفقاً للمادة اإلجراءات القضائيةمجيع مراحل 

ختصيص املوارد املالية والبشرية الكافية للسلطات املعنية بغيـة ضـمان             )ج(  
  فال الضحايا من التمثيل القانوين؛استفادة األط

ضحايا االستغالل اجلنـسي    من  صغار  ال، يف حالة الشك، بأن      فتراضاال  )د(  
  .بالغني هم أطفال ال
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وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على االسترشاد باملبادئ التوجيهية             -٢٨
قـرار اجمللـس   (الـشهود عليهـا   بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية و 

  :، وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة، أن تقوم مبا يلي)٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 
السماح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاهتم وشواغلهم وأخذها يف           )أ(  

  االعتبار يف اإلجراءات القضائية اليت متس مصاحلهم الشخصية؛
خصوصية الطفل بغية محاية األطفال مـن أي أذى         اتباع إجراءات تراعي      )ب(  

ميكن أن يلحق هبم أثناء اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك هتيئة غرف خمصصة ملقابلة األطفال               
واستخدام أساليب استجواب تراعي خصوصيات الطفل، واحلد من عدد املقابالت والبيانات           

  . وجلسات االستماع

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت يبذهلا املعهد الكولوميب لرعاية األسرة وهيئة املدافعني عن              -٢٩

األسرة، بيد أن القلق يساورها لعدم كفاية إعادة اإلدماج االجتماعي وتدابري التعايف البـدين              
والنفسي االجتماعي لألطفال الضحايا وألن الضحايا يواجهون صعوبات يف احلصول علـى            

 وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء نقص تدابري التعايف وإعادة اإلدماج لصاحل الفئـات              .التعويض
الضعيفة من األطفال الضحايا، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف حالة فقـر، واألطفـال               

نحدرون من أصل املتضررون من الرتاع املسلح، واألطفال املشردون واألطفال الكولومبيون امل    
  .الشعوب األصليةأفريقي وأطفال 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٠
كفالة ختصيص املوارد بغية إتاحة تدابري إعادة اإلدماج والتعـايف البـدين              )أ(  

 من الربوتوكول االختياري، وبصورة خاصة   ٩ من املادة    ٣والنفسي االجتماعي، وفقاً للفقرة     
ضحايا، من فتيان وفتيات، إىل جانب إيالء       بتقدمي املساعدة املتعددة االختصاصات لألطفال ال     

عناية خاصة للفئات الضعيفة من األطفال الضحايا، مبن فيهم األطفال الذين يعيشون يف حالة              
 نفقر واألطفال املتضررون من الرتاع املسلح، واألطفال املشردون واألطفـال الكولومبيـو           

  ؛الشعوب األصليةاملنحدرون من أصل أفريقي وأطفال 
مان استفادة مجيع األطفال ضـحايا اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف             ض  )ب(  

متييز، التمـاس   دون  الربوتوكول االختياري من اإلجراءات القانونية الكافية اليت تسمح هلم،          
 مـن   ٤التعويض عن األذى الذي حلقهم ممن تثبت مسؤوليتهم القانونية عنه، وفقاً للفقـرة              

  . من الربوتوكول االختياري٩ املادة

  ساعدة والتعاون الدوليانامل  -سابعاً   
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الدويل عن طريق الترتيبات املتعددة             -٣١

األطراف واإلقليمية والثنائية ملنع األفعال اليت تشمل بيـع األطفـال وبغـاء األطفـال               
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 واستكشاف هـذه    واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية مع األطفال،        
وينبغـي أن تراعـي هـذه       . األفعال والتحقيق فيها ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم      

  .حتترم املعايري الدولية حلقوق اإلنسانأن الترتيبات دوماً مصلحة الطفل الفضلى و
وكاالت األمـم   ع اللجنة الدولة الطرف كذلك على مواصلة تعاوهنا مع          وتشّج  -٣٢

وبصفة خاصة اليونيسيف، وكذلك الربامج األقاليمية واملنظمات غـري          املتحدة وبراجمها، 
  .احلكومية، يف تطوير وتنفيذ التدابري الرامية إىل التطبيق الفعال للربوتوكول االختياري

الدويل مـن   وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النهوض بتعزيز التعاون            -٣٣
لتخلف وضعف القدرة املؤسسية، مما ُيسهم يف ، مثل الفقر واأجل معاجلة األسباب اجلذرية

  .ستغالل يف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسيةال واوالدعارة األطفال للبيع تعريض
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم           و  -٣٤

ـ  ) ٢٠٠١(اإللكترونية   تغالل واالعتـداء  واتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االس
   .اللذين فُِتَح باب االنضمام إليهما أمام الدول غري األعضاء) ٢٠٠٧(اجلنسيني 

  املتابعة والنشر  -ثامناً   
  املتابعة    

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٣٥
 ذات   واملؤسسات احلكوميـة   سونغرالكالتوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل        

احملليـة،   اإلقليمية و  السلطات، مبا فيها املعهد الكولوميب لرعاية األسرة، فضال عن          الصلة
  . املناسبة بشأهنا للنظر فيها واختاذ مزيد من اإلجراءات

  النشر    
توصي اللجنة بأن ُينشر على نطاق واسع التقرير والردود اخلطية اليت قدمتـها               -٣٦

 الـيت اعتمـدهتا اللجنـة،     ) املالحظات اخلتامية ( الطرف والتوصيات ذات الصلة      الدولة
يف صفوف عامة اجلمهـور     و،  )ال احلصر املثال  على سبيل   (بوسائط منها شبكة اإلنترنت     

من أجل  ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب ووسائط اإلعالم واجلمعيات املهنية          
  . ول االختياري وبتنفيذه ورصدهالنقاش وللتوعية بالربوتوكإثارة 

  التقرير املقبل   - تاسعاً  
، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج املزيـد مـن             ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٣٧

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

        


