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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠يناير /الثاين كانون ٢٩-١١

مـن  ) ١(النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة              
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق         ١٢املادة  

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  إكوادور: املالحظات اخلتامية    
 ١٤٧٦ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/ECU/1)نظرت اللجنة يف تقرير إكوادور األويل         -١
، واعتمـدت يف    ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين   ١٩، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1476انظر  (

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩، املعقودة يف ١٥٠١ جلستها

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، وترحب كذلك بردودها اخلطية             -٢

وتعـرب  ) CRC/C/OPSC/ECU/Q/1/Add.1 و CRC/C/OPSC/ECU/Q/1(على قائمة املسائل    
  . لعدة قطاعاتواملمثلعن تقديرها للحوار الذي دار مع الوفد الرفيع املستوى 

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـةً                -٣
باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف مبوجب            

) CRC/C/ECU/CO/4 (٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ٢٩يف  ) االتفاقية(فاقية حقوق الطفل    ات
وبشأن التقرير األويل للدولة الطرف املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق            

 / كـانون الثـاين    ٢٩الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة املعتمد أيـضاً يف            
  ).CRC/C/OPAC/ECU/CO/1 (٢٠١٠ يناير
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  مالحظات عامة  -أوالً   

  اجلوانب اإلجيابية    
  :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي  -٤

قانون العقوبـات الـذي جيـرِّم       على   ٢٠٠٥الذي أُدخل عام    صالح  اإل  )أ(  
 الصلة بصناعة السياحة واستغالل األطفال      ااالستغالل اجلنسي لألطفال واالستغالل اجلنسي ذ     

  ؛باحية واالجتار باألشخاص وبيع األشخاص ألغراض استغالهلميف املواد اإل
 ملكافحة االجتار بالبشر وهتريـب املهـاجرين        ٢٠٠٦اخلطة الوطنية لعام      )ب(  

عمل والبغاء والصور اإلباحية وغريهـا مـن أشـكال        يف ال ستغالل  الواالستغالل اجلنسي وا  
  لقّصر؛ والتغرير بااستغالل النساء واألطفال

 اهلادفة يف مجلة أمور إىل منع االستغالل        ٢٠٠٧سياحة الوطنية لعام    خطة ال   )ج(  
  .اجلنسي التجاري لألطفال

  البيانات  -ثانياً   
 آلية منهجية جلمع البيانات وحتليلها ورصدها يف مجيـع          لالفتقار إىل تأسف اللجنة     -٥

 اليت يشملها    وغياب البحث يف اجملاالت اخلاصة     اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري    
  .لسياحة اجلنسيةالربوتوكول االختياري، وال سيما ما يتعلق باستغالل األطفال يف ا

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات وحتليلها             -٦
ورصدها وتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري وتنفيذ هـذه             

نبغي تصنيف البيانات حسب مجلة أمور منها اجلنس والسن واألصل القـومي            وي. اآللية
والعرقي واملوقع اجلغرايف والوضع االجتماعي واالقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص ألشد           

وينبغي كذلك مجع بيانات عن عدد احملاكمات وأحكـام اإلدانـة           . فئات األطفال ضعفاً  
ي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الـدعم    وتوص. الصادرة مصنفة حسب طبيعة اجلرمية    

  .التقين من جهات منها اليونيسيف فيما يتعلق بالتوصية أعاله
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  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  التنسيق والتقييم     
 اهليئة املسؤولة عـن تنـسيق       هوتالحظ اللجنة أن اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة          -٧

 الدستور اجلديد أضفى عليه طابعاً دستورياً مع أنـه          بكونشيد  تنفيذ الربوتوكول، وت  عملية  
هذا اجمللس الوطين    ألن    يساورها قلقبيد أن ال  . جزء من جملس أوسع معين باإلدماج واملساواة      

  . االختياري يف عملهلربوتوكولال يراعي مبا يكفي ا
راهقة  اجمللس الوطين للطفولة وامل    بالعمل على تقوية  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٨

 تنسيق الربوتوكول ضمن    عمليةوضمان إدماج    مركزه ونطاقه وختصصه     حيافظ على لكي  
مهامه وتزويده مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية لتمكينه من االضطالع بواليته بفعالية             

  .ن اإلقليمي واحملليااملستويها على مجيع املستويات، مبا في

  التشريعات    
 إىل أن املمارسات الـيت يـشملها        الدولة الطرف إشارة  تقدير  لمع ا  اللجنة   تالحظ  -٩

إزاء تشعر بقلق غري أهنا . عليها مبوجب أحكام قانون العقوبات الربوتوكول االختياري ُيعاقب
حمدودية املواءمـة بـني   وتالحظ أيضاً . تعذر إثبات املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني   

  .أحكام الربوتوكول االختياري اخلاصةبني نون العقوبات و، وال سيما قاالتشريعات الوطنية
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتكمل عملية مواءمة تشريعاهتا الوطنية             -١٠

وفيما خيص  . مع الربوتوكول االختياري من أجل تنفيذ مالئم جلميع األحكام الواردة فيه          
ىل مجيع األعمال واألنشطة الـيت       إ ةإشارة صرحي  توصي اللجنة بضمان     ،قانون العقوبات 

 إىل جانب إخضاع األشخاص االعتبـاريني       تشكل جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري    
  . اجلنائيةللمساءلة

  خطة العمل الوطنية    
 العشرية الرامية إىل توفري محاية شاملة لألطفـال         الوطنيةالعمل  ترحب اللجنة خبطة      -١١

وهتريـب املهـاجرين     ملكافحة االجتار بالبـشر   نية  ، واخلطة الوط  ٢٠١٤-٢٠٠٤واملراهقني  
عمل والبغاء والصور اإلباحية وغريهـا مـن أشـكال        يف ال ستغالل  الواالستغالل اجلنسي وا  

، ٢٠٠٧، وخطة السياحة الوطنية لعام ٢٠٠٦ والتغرير بالقّصر لعام استغالل النساء واألطفال
 اللجنة أن  وتفهم. ربوتوكول االختياري  استراتيجية حمددة لتنفيذ ال    وجودعدم  لغري أهنا تأسف    
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ستـضع  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(اخلطة الوطنية الشاملة اجلديدة لبلوغ مستوى معيـشي جيـد           
  .استراتيجيات يف هذا الشأن

  : الدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة  -١٢
تصميم استراتيجية وطنية لتنفيذ الربوتوكول االختيـاري، وال سـيما            )أ(  
 مراعـاة هـذه     ، يف قيامهـا بـذلك،     تضمنو. رائم اليت يشملها  مجيع اجل ومنع  ملكافحة  

الرامية إىل توفري محاية شـاملة      ية  لعشراخطة العمل الوطنية    االستراتيجية عند استعراض    
 والربنامج االجتماعي املتعلق هبا وعند وضـع االسـتراتيجيات ذات           لألطفال واملراهقني 

  توى معيشي جيد؛الصلة باملوضوع يف إطار اخلطة الوطنية لبلوغ مس
ضمان استشارة مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها األطفال واجملتمـع             )ب(  

  املدين أثناء صياغة االستراتيجية املذكورة وأثناء تنفيذها ورصدها؛
 اليـة املبشرية و الوارد  امل  ما يكفي من   ضمان أن ُيتاح لالستراتيجية     )ج(  

أن ُتعمم على نطاق واسع وُترصد     للقياس و  مقيدة بآجال وقابلة     هاأهدافوأن تكون   
  .منتظمعلى حنو 

التوصيات الواردة أعاله، فإن الدولة الطرف مـدعوة إىل إيـالء           بوفيما يتعلق     -١٣
 ةالعامليت يف املؤمترات    مداعُتيت  االلتزام العاملي ال   وبرنامج العمل و   إلعالنلاهتمام خاص   

يف املنعقـدة     واملـراهقني  نـسي لألطفـال   األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجل     
  . على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦وريو دي جانريو يف ، يوكوهاماوستوكهومل، 

  النشر والتدريب    
 اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر أحكام الربوتوكول االختياري         ترحب    -١٤

معرفة األطفال واملهنّيني الـذين      عدم كفاية  القلق يساورها إزاء     لكن،  ها اجلمهور لمحبيث يع 
  .هم على اتصال هبم هبذه األحكام

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٥
 من  ٢أن تعّرف بأحكام الربوتوكول تعريفاً واسع النطاق، وفقاً للفقرة            )أ(  

 األطفال وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية،     على حنو يشمل   من الربوتوكول االختياري،     ٩املادة  
ك بطرق منها على وجه اخلصوص املناهج الدراسية وتدابري التوعية الطويلة األمـد،             وذل

  وعلى حنوٍ يراعى خصوصيات الطفل؛
أن توطد التعاون مع منظمات اجملتمع املدين واإلعالم لـدعم أنـشطة              )ب(  

   بأحكام الربوتوكول االختياري؛ذات الصلةالتوعية والتدريب 
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والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول وتعززها     أن تواصل أنشطة التثقيف       )ج(  
على حنو منهجي لفائدة مجيع الفئات املهنية العاملة مع األطفال ضحايا اجلرائم الواردة يف              

أفراد الشرطة واحملامون واملدعون العامون والقـضاة واملرشـدون         ا  الربوتوكول، مبن فيه  
  االجتماعيون واملدرسون وموظفو اهلجرة؛

دعم التقين من اليونيسيف فيما يتعلـق بالتوصـيات         أن تلتمس ال    )د(  
  .أعاله  املذكورة

  ختصيص املوارد    
تعرب اللجنة عن قلقها من أن اعتمادات امليزانية غـري كافيـة لتنفيـذ أحكـام                  -١٦

 تالحظ اللجنة وجود املراكـز      وفيما. الربوتوكول االختياري يف مجيع أرجاء الدولة الطرف      
  .يت توفر اخلدمات لألطفال، فإهنا قلقة إزاء عددها غري الكايفال" مراكز الرأفة"املسماة 

ميزانيتها الوطنية، مـوارد  ختطيط توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف، عند         -١٧
على وجه اخلصوص، بـأن  ، توصي و.تنفيذ الربوتوكول االختياريل  ُتسخر خصيصاً مالية

  :تقوم الدولة الطرف مبا يلي
وتزويدها باملوارد البشرية والتقنية واملاليـة      "  الرأفة مراكز"زيادة عدد     )أ(  
  ؛ أحناء البلد مجيعلتشمل

يف حـاالت اسـتغالل   نائي اجلتحقيق العلى تعزيز قدرات الشرطة    )ب(  
 هذه  تشكلها للتحديات اخلاصة اليت     نظراً بكةاشال اإلباحية على     يف املواد  لاألطفا

  .واملعوملةاجلرمية املعقدة 

 بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة         منع    –رابعاً   
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
تقر اللجنة بوجود مواد إعالمية متاحة بلغات منها اللغات األصلية، وتالحظ عـدم               -١٨

بشأن األسباب اجلذرية لبيع األطفـال وبغـاء        حباث  الوثائق واأل  وقلة   قائيةالتدابري الو كفاية  
 .ها ومدى انتشار   هذه املمارسات  طبيعةبشأن   يف املواد اإلباحية و     األطفال األطفال واستغالل 

ويساورها القلق أيضاً إزاء العدد القليل من احلاالت اليت حوكم فيها األشخاص املـسؤولون              
  .عن هذه اجلرائم
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 عرضةاألكثر توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لتحديد األطفال   -١٩
الشوارع، والفتيات    الربوتوكول االختياري، مثل أطفال    شملهالممارسات اليت ي  ل

وتشجع اللجنة الدولة . العمال واألطفال ،واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية
  طبيعةخبصوصلالعتبارات اجلنسانية اعية  املر املزيد من البحوثإجراءالطرف على  

 حتديد  بغية،املواد اإلباحيةاستغالل األطفال يف  بيع األطفال وبغاء األطفال ووتفشي
حمـددة  الوقاية، واختاذ تدابري    وماية  احل وتدابري   هاالمشاكل ومد  ل األسباب اجلذرية 

عاقبتـهم  مهذه اجلرائم و   ضمان مقاضاة مرتكيب  ب كذلك    اللجنة توصيو. األهداف
  .كما جيب

دعم األنشطة الـيت     ت املعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف     ب  علماً  اللجنة حتيط وإذ  -٢٠
 استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية وأهنـا       الوعي بشأن    هبدف إذكاء ينظمها اجملتمع املدين    

شطة الـسياحية،    توعية اجلهات الفاعلة الرئيسية يف األن      بشأن ة مع غرفة التجار   عت اتفاقاً وقّ
  .املعلومات بشأهن وقلة اذه املسألةهبكفي مبا يعدم االهتمام على تأسف فإهنا 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملنع استغالل األطفال يف السياحة              -٢١

 ا مداه لتحديدعروفة  املاالت  احلإجراء الدراسات ومجع املعلومات عن      طرق منها   ب اجلنسية
وعـي   خلطـر االسـتغالل و     املعرضنيوعي األطفال   إضافة إىل إذكاء     اجلذرية،   اوأسباهب

 السلطات املعنيـة، تعزيـز      ، عن طريق  ينبغي للدولة الطرف أيضاً   و. اجلمهور بوجه عام  
 صناعة السياحة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين من أجل           العاملني يف  التعاون مع 
  اليت وضـعتها   سلوكال مدونة قواعد    وتعميمدابري منها    باختاذ ت  سياحة مسؤولة ل الترويج

 علـى ماية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة         حلمنظمة السياحة العاملية    
  .مجيع الشركاء املعنيني

حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال            -خامساً  
؛ ٤ من املـادة     ٣ و ٢؛ والفقرتان   ٣ة  املاد(وما يتصل بذلك من أمور      

  )٧ و٦ و٥واملواد 

   املتعلقة بالعقوبات اجلنائية أو  القائمةالقوانني واللوائح    
ها تظل   الربح، ولكن  ابتغاءجرمي بيع األطفال ألغراض نقل األعضاء       بتترحب اللجنة     -٢٢
 بالكامل وفقـاً  م  جّرُتمل  من أن مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري          ة  قلق
وعالوة علـى ذلـك،     . تعريف جلرمية بيع األطفال    أي   يف غياب وال سيما   ،  ٣ و ٢ تنيداللم

املرتفـع  عدد   وعن حقيقية ال    التشريع  متّ عملياً إنفاذ   علومات عما إذا  امل انعدامتالحظ اللجنة   
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ع لتحقيـق   على ما يبدو، مل ختـض      ،أن هذه احلاالت  و  املُبلغ عنها  االت استغالل األطفال  حل
  .وحماكمة سليمني

ومواءمته متاماً  فيها    اجلنائي القانونتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح          -٢٣
تجرمي بيع األطفـال وبغـاء األطفـال        ب من الربوتوكول االختياري، وذلك      ٣ملادة  مع ا 
 مـن   ٣و ٢ املادتني   على النحو املنصوص عليه يف     ،املواد اإلباحية استغالل األطفال يف    و

رتكيب مبناسبة  املعقوبات  ال عملياً مع إنزال  القانون  إنفاذ  الربوتوكول االختياري، وضمان    
  . اإلفالت من العقابمنعمن أجل  اجلرائمهذه 

  التبين    
ذ وجيري رصده عـن     فّ نُ  فيما بني البلدان   التبين بشأن   تشريعالأن  ب  علماً  اللجنة حتيط  -٢٤

ـ غري أهنا   وكاالت التبين الدويل،     عن طريق احلد من عدد     ٢٠٠٩كثب منذ     إزاء قيـام  ةقلق
  .تبين األطفال من إكوادورل عن فرص باإلعالنوكاالت أخرى 

مايـة  حب املتعلقةتفاقية الهاي   ال االمتثالتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف         -٢٥
وذلـك  يع مراحل إجراءات التبين،     فيما بني البلدان يف مج    الطفل والتعاون يف جمال التبين      

 حىت تـتمكن    للتبينلسلطة املركزية   لوفري ما يكفي من املوارد البشرية واملالية         ت عن طريق 
 اإلشراف على مجيـع مراحـل       املضي يف  سبل منها    تباعاب اً مالئم تنفيذاًمن تنفيذ براجمها    

  . املوظفني املدنيني املنخرطني يف العمليةات وبناء قدرتهاإجراءات التبين ومراقب
ن القـانون   أل  تأسـف  فهيتشريع التبين يف اإلكوادور،     علماً ب اللجنة  حتيط   وفيما  -٢٦

 على النحـو  اجلنائي للدولة الطرف ال يشمل احلفز غري الالئق على املوافقة يف حاالت التبين،    
  . من الربوتوكول االختياري٣املادة من ) ب(´٢´ )أ(١املنصوص عليه يف الفقرة 

احلفز  جترمي    الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان     توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة      -٢٧
منع الوسطاء من حماولـة إقنـاع       بغية   التبين، وذلك    تغري الالئق على املوافقة يف حاال     

األشـخاص أو   من ال رخصة لـه مـن         أطفاهلن للتبين ومنع     بعرضاألمهات أو احلوامل    
  .وكاالت من اإلعالن عن خدمات تبين األطفالال

  ئيةالوالية القضا    
 واليتـها   إلقامةمل تتخذ التدابري الالزمة      ن الدولة الطرف  أل عن أسفها    اللجنةتعرب    -٢٨

  .الربوتوكول االختياريشملها القضائية على اجلرائم اليت ي
 مجيع التدابري القانونيـة والعمليـة       اختاذتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف         -٢٩

 مـن   ٤القضائية على حنو فعال وفقـا للمـادة         تكون قادرة على إقامة واليتها      لالالزمة  
  :وخباّصة، الربوتوكول االختياري
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  اجلرائم اليت ترتكب يف أراضيها؛الوالية القضائية على   )أ(  
 تـسلمه إىل    والالدولة الطرف   على أراضي     موجوداً اجلاينعندما يكون     ) ب(  

  .أحد مواطنيهاها رمية ارتكباجلدولة طرف أخرى على أساس أن 
 على إقامة واليتها القضائية عندما يكـون         كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف   و  -٣٠

، يف هذه الدولة الطـرف     كون مكان إقامته املعتاد   ييها أو عندما    اجلاين املزعوم من مواطن   
  .هامن مواطنيهو  الضحية  الشخصأن أو

  تسليم اجملرمني    
 واليت تبّين  الدولة الطرف    قدمة من امل املعلومات   االفتقار إىل تشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٣١
مـن الربوتوكـول     ٣ املـادة    مـن  ١ الفقرة    يف ذا كانت مجيع اجلرائم املنصوص عليها     إما  

الدولة الطرف ال تعتمد علـى  أن ن  م ة أيضاً قلق وهي   .هاياالختياري تستوجب تسليم مرتكب   
  . لتسليم اجملرمنياً قانونياًأساسبصفته الربوتوكول االختياري 

 مجيع اجلرائم املشار إليها يف      اعتباروصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف       ت  -٣٢
 تستوجب تسليم اجملرمني،     جرائم  الربوتوكول االختياري   من ٣ من املادة    ١لفقرة  ا

 لتسليم اجملرمني   اً قانوني اًوأن تستخدم، إذا لزم األمر، الربوتوكول االختياري أساس       
  .تياري من الربوتوكول االخ٥ للمادة طبقاً

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

 األطفال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة         ومصاحل التدابري املعتمدة حلماية حقوق       
  مبوجب الربوتوكول االختياري

 أنمن   تشعر بالقلق    ، غري أهنا  الضحايا والشهود محاية  رنامج  إنشاء ب ترحب اللجنة ب    -٣٣
 الربوتوكول االختيـاري  يف   املنصوص عليها جلرائم  االتدابري املتخذة لتحديد األطفال ضحايا      

  . غري كافية تدابري تكونقد واألنشطة التدريبية للمهنيني الذين هم على اتصال هبم
  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٣٤

حايا اجلرائم املنصوص   ألطفال ض تحديد ا ب تسمحوضع إجراءات شاملة      ) أ(  
تـهم  محاي  ضـمان   سبل منـها   يف مرحلة مبكرة بتوخي    عليها يف الربوتوكول االختياري   

   عن احلاالت؛التبليغتشجيعهم على  لالسليمة
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  من االعتبارات األساسية   لطفل الفضلى اعتباراً  امصاحل  تكون  ضمان أن     ) ب(  
  ضحايا؛ الاألطفال  نظام العدالة اجلنائيةخيص هبااملعاملة اليت يف إطار 
ن واالجتماعيواملرشدون  ن  و العام ونالقضاة واملدع يكون  ضمان أن     ) ج(  
أحكـام  مـدّربني تـدريباً كافيـاً علـى          الـشرطة    رجالن و ون الطبي وواملوظف

  .االختياري  الربوتوكول

  تدابري احلماية يف نظام العدالة اجلنائية    
 هم األطفال الضحايا والشهود ومصاحل    التدابري املتخذة حلماية حقوق   بترحب اللجنة     -٣٥

 وتشعر مع ذلك  .  مغلقة  استماع يف إجراءات العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك إمكانية عقد جلسة         
 األطفـال   اسـتجواب  أو الصوت عند     الفيديو أجهزة   توفر أن الدولة الطرف ال      بالقلق من 

باشـر مـع    املتصال  االب الطفل   يالضحايا أو الشهود، وذلك للحد من عدد املقابالت وجتن        
  .مرتكب اجلرمية

التدابري الرامية إىل محايـة     قدماً يف اختاذ    الدولة الطرف   متضي  توصي اللجنة بأن      -٣٦
  سنة، وفقاً  ١٨ دونميع األطفال   ها بالنسبة جل  وتعزيزهم  ضحايا ومصاحل الحقوق األطفال   
جيهية بشأن العدالة  من الربوتوكول االختياري واملبادئ التو٨املادة من  ١ ألحكام الفقرة

على سبيل املثال  مبا يف ذلك     ،)١(يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها       
  .تعديل قانون اإلجراءات اجلنائيةال احلصر 

  التعايف وإعادة اإلدماج    
مبـا  حلماية األطفال الضحايا، املتخذة عددة تالتدابري املب مع التقدير     علماً للجنةحتيط ا   -٣٧
الستمرار إالّ أهنا تعرب عن أسفها      ،  "ملراكز الرأفة " تابعة    فرق متعددة التخصصات   ها إنشاء في

 لـضحايا األطفـال   ل املساعدة النفسية اخلاصـة      بإتاحةما يتعلق   في خصوصاً ثغرات،   وجود
األبـوين يف   أن  من  ويساورها القلق أيضا    . هم وإمكانيات تعويض  همدماجإخدمات إعادة   و

قـد  فهؤالء األطفال     ذا تعاىف إنه  وأألغراض العمل القسري،    ما   أطفاهل  يبيعان بعض احلاالت 
  . أبويهملعيش معُيرجعون ل

لضمان مساعدة مالئمـة      تدابريتعزيز ال لدولة الطرف   تواصل ا توصي اللجنة بأن      -٣٨
 مبا يف   لضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري واتفاقية حقوق الطفل،         

 وإنشاء آلية   ياً ونفس اًبدني يف اجملتمع واملساعدة على تعافيهم       عادة إدماجهم الكامل  إذلك  
 تـوفري  بأن تواصل الدولـة الطـرف   ، بصورة خاصة،اللجنةوتوصي  . لتقدمي الشكاوى 

 بأن تكفل   ي كذلك وتوص. ضحاياالخدمات الرعاية الطبية والنفسية املتخصصة لألطفال       
__________ 

 .، املرفق٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١(
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 تعويضات عن األضرار من األشخاص       على ل الضحايا  مجيع األطفا  حصولالدولة الطرف   
ينبغي رصـد   و.  من الربوتوكول االختياري   ٩ملادة   من ا  ٤لفقرة  ل  وفقاً املسؤولني قانوناً 

ـ  ها استعراضـاً  ضاواستعررصداً دقيقاً    أسرهم    إىل ُيعادون الذين   طفالاألحالة   ، اً منتظم
 مع  ينبغي التحقيق ف،   املمارسات هذه تإذا تكرر و. وينبغي توفري املشورة والدعم لألبوين    
  .األبوين ومعاقبتهما إذا اقتضى احلال

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

  التعاون الدويل    
 على مواصـلة    ،١٠املادة   من   ١  يف ضوء الفقرة   ،لدولة الطرف  ا تشجع اللجنة   -٣٩

 مـع   ال سيما األطراف، و املتعددة  والترتيبات الثنائية واإلقليمية    عرب  تعزيز التعاون الدويل    
تنفيذ هذه الترتيبات   عملية  نسيق  لتليات  اآلجراءات و اإل تعزيز    بطرق منها  الدول اجملاورة 

والكـشف   أي من اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري  منع  إجراءات بغية حتسني 
بـأن  وتوصي اللجنـة    . ا ومعاقبتهم املسؤولني عن ارتكاهب  عنها والتحقيق بشأهنا وحماكمة     

أن وتواصل الدولة الطرف املشاركة يف األطر اإلقليمية والدولية على مجيع املـستويات             
  .طلب املساعدة التقنيةت

  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ             -٤٠

حالتها إىل أعضاء جملـس الـوزراء       الكامل هلذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إ      
فيها واختاذ املزيد مـن  على النحو الواجب للنظر   والبلديات   تالربملان والكانتونا و

  .اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
 التقرير والردود اخلطية املقدمة مـن الدولـة الطـرف      بأن يكون توصي اللجنة     -٤١

هتا اللجنة متاحة علـى نطـاق       مدعتاليت ا ) املالحظات اخلتامية  (ذات العالقة والتوصيات  
ومنظمات اجملتمـع   ) دون أن تقتصر عليها   (بوسائل تشمل الشابكة    عامة اجلمهور   ل واسع

إذكـاء  و النقـاش    إثارة املدين ووسائل اإلعالم واجملموعات الشبابية والفئات املهنية بغية       
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 بأن  لك كذ توصي اللجنة و. تنفيذه ورصده ببالربوتوكول االختياري و  ذوي الصلة    الوعي
 ، بأحكام الربوتوكول االختياري تعريفاً واسـع النطـاق         األطفال تعّرف الدولة الطرف  

بوسـائل تـشمل املنـاهج       وآباؤهم وأمهاهتم  فيهم أطفال الشعوب األصلية      وذلك مبن 
  .الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

  التقرير القادم  -تاسعاً   
، أن تـدرج    ١٢ مـن املـادة      ٢قاً للفقرة    وف ،تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      -٤٢

الذي الدوري املقبل معلومات إضافية عن تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري يف تقريرها       
  .٢٠١٦ مارس/آذار ٧حيني موعد تقدميه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل يف 

        
  


