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  وق قـحتفاقية ا
 لــالطف

   جلنة حقوق الطفل
  واخلمسونالثالثة الدورة 

  2010يناير / كانون الثاين11-29

  من1يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة النظر   
 ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق من الربوتوكول اال12املادة 

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  إستونيا: املالحظات اخلتامية  

يف جلـستها   ) CRC/C/OPSC/EST/1(نظرت اللجنة يف التقريـر األويل إلسـتونيا          -1
، واعتمـدت   2010ناير  ي/ كانون الثاين  13، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1462انظر   (1462

   املالحظات اخلتامية التالية2010يناير / كانون الثاين29، املعقودة يف 1501يف جلستها 

 مقدمة    

 ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري           -2
، فضال عن ردودهـا     ةاملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحي         

واملقدمة ). Add.1 و CRC/C/OPSC/EST/Q/1(اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة        
الكـبري  تقدر اللجنة احلوار املثمر والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف            و. يف املوعد احملدد  

وتوكول االختياري  ، والذي ألقى الضوء على عزم الدولة تنفيذ أحكام الرب         واملتعدد القطاعات 
  . كجزء من التزام إستونيا األوسع نطاقا حبقوق األطفال بصفة عامة

 CRC/C/OPSC/EST/CO/1  األمم املتحدة 

  Distr.: General 
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Arabic 
Original: English 



CRC/C/OPSC/EST/CO/1 

GE.10-41083    (EXT) 2 

  مالحظات عامة  -أوالً  

  اجلوانب اإلجيابية    

   :تقدير اختاذ التدابري التشريعية والتدابري األخرى التاليةمع التالحظ اللجنة   -3

م املرتكبـة ضـد      بالكشف عن اجلرائ   )الربملان(الرجييكوغو  زيادة اهتمام     )أ(  
  األطفال وتنقيح وتعديل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية يف السنوات األخرية؛

إستونيا ابتداء من عام    بشرطة  الكز  اإدخال خدمات محاية الطفل يف كل مر        )ب(  
  ؛2010

 يف  ة ودون اإلقليمي  ة واإلقليمي ةة على الصعد الدولي   إلجيابيمشاركة إستونيا ا    )ج(  
واستغالل األطفال يف املـواد      اإللكترونيةيات بشأن مكافحة االجتار باألطفال واجلرائم       منتد

  .اإلباحية على االنترنت بصفة خاصة

  :تصديق الدولة الطرف علىمع التقدير كما تالحظ اللجنة   -4

 ملنظمـة العمـل     )138رقم   (1973اتفاقية احلد األدىن لسن العمل لعام         )أ(  
  ؛2007الدولية يف عام 

يف كـانون    ،االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا اجلـرائم العنيفـة          )ب(  
  ؛2006يناير /الثاين

فربايـر  /اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف شباط           )ج(  
وخاصـة النـساء     نع وقمع االجتار باألشخاص،   مب، والربوتوكول امللحق هبا املتعلق      2003
  ؛2004مايو /، يف أيار واملعاقبة عليهفالواألط

  .2001 نوفمرب/تشرين الثاين يف اإللكترونيةاتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم   )د(

  البيانات  -ثانياً  

  مجع البيانات    

يف حني ترحب اللجنة بالبيانات الواردة يف تقرير الدولة الطرف والردود على قائمة               -5
، وخاصة بشأن عدد احملاكمات واإلدانات املتعلقة باجلرائم ذات          اليت وضعتها اللجنة   املسائل

الصلة بالربوتوكول االختياري، فإهنا تأسف لعدم وجود آلية منهجية جلمع البيانات وحتليلها            
ويف حـني تالحـظ اللجنـة       . ورصدها يف مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري      

ة استقصائية عن مدى اإليذاء اجلنسي بني املـراهقني         البحوث املضطلع هبا، مبا يف ذلك دراس      
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الـيت يغطيهـا    احملـددة    حنو ذلك، فإهنا تأسف لعدم وجود حبوث عن اجملاالت           الجتاهاتوا
  .الربوتوكول االختياري وخاصة بشأن السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال

نهجية جلمع البيانات   تنفذ الدولة الطرف آلية شاملة وم     أن  وتوصي اللجنة بأن تضع و      -6
وينبغي تصنيف هـذه    . وحتليلها ورصدها جلميع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري       

 طبيعة اجلرمية والسن واجلنس واجلنسية واألصـل الـوطين          هامجلة أمور من  حسب  البيانات  
.  ضـعفا الريفية مع االهتمام بصفة خاصة بأكثر جمموعات األطفال      /طق احلضرية اواإلثين واملن 

انتشار السياحة بدافع   مدى  كما توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات لتحديد          
  .ممارسة اجلنس مع األطفال واملمارسات األخرى احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً  

  )12 و6 و3 و2املواد (املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل     

 يف تـصميم     أخذت يف احلـسبان    املبادئ العامة لالتفاقية  أن  يف حني تالحظ اللجنة       -7
وتطبيق تدابري التنفيذ اليت اعتمدهتا الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري، مـثال يف             

 تشعر بالقلق من أن مصاحل الطفـل الفـضلى ليـست مـن              انص قانون محاية الطفل، فإهن    
  .طبيق مجيع جوانب إجراءات العدالة اجلنائيةيف تاألساسية االعتبارات 

وصي اللجنة بإدراج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، وال سـيما مبـدأ             وت  -8
، يف مجيع التدابري اليت تتخذها الدولة الطـرف لتنفيـذ أحكـام             مصاحل الطفل الفضلى  

   .أو اإلدارية الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية

  التشريعات     

 تالحظ اللجنة مع التقدير إشارة الدولة الطرف إىل معاقبـة مـرتكيب املمارسـات               -9
ائي مع اختاذ اإلجـراءات     ز مبوجب الربوتوكول االختياري وفقا للقانون اجل      املنصوص عليها 

مـشروع  أن وتالحظ اللجنـة أيـضا   .  القائمإلجراءات اجلنائيةاذات الصلة مبوجب قانون     
  البلـد  تشريعاتجيعل  من شأنه أن    معروض أمام الرجييكوغو    ائي  ز القانون اجل   على تتعديال

 تشعر اللجنة   ،وعلى الرغم من ذلك   . حكام الربوتوكول االختياري  أقرب لالمتثال الكامل أل   
 وأحكـام   ،ائـي زدودة بني التشريعات الوطنية، وخاصة القـانون اجل       احملمة  املواءبالقلق إزاء   

  .الربوتوكول االختياري

تكمل عملية مواءمة تـشريعاهتا     أن  وصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف و      وت  -10
 بـصورة   الوطنية مع الربوتوكول االختياري من أجل تنفيذ مجيع األحكام الواردة فيـه           

عال فاإلشارة بشكل صريح إىل مجيع األ     وفيما يتعلق بالقانون اجلزائي، أن تضمن       ،  مالئمة
  .جب الربوتوكول االختياريواألنشطة اليت تشكل جرائم مبو
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  خطة العمل الوطنية    

ية اسـتراتيج ترحب اللجنة بصياغة عدد من تدابري السياسات العامة، مبا يف ذلـك               -11
-2006وخطة التنميـة للفتـرة      ) يةستراتيجاال( لضمان حقوق الطفل     2004-2008
-2010  ملكافحة االجتار بالبشر، فضال عن خطة التنمية ملكافحة العنـف لفتـرة            2009
غري أن اللجنة تأسـف لعـدم       .  اليت تتضمن قسما فرعيا بشأن العنف ضد األطفال        2014

وجود خطة عمل حمددة تغطي بصورة شاملة مجيع اجملـاالت الـيت يتناوهلـا الربوتوكـول                
  .االختياري

أصـحاب  وصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف، بالتشاور والتعاون مع مجيع           وت  -12
 بيـع األطفـال وبغـاء األطفـال         مكافحةطة عمل وطنية ترمي إىل      ، خ املصلحة املعنيني 

وُتـدعى الدولـة    . وأن تتضمن اخلطة آلية متابعة    واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،      
الطرف، عند القيام بذلك، إىل توجيه اهتمام خاص إىل تنفيذ مجيع أحكام الربوتوكـول              

االلتزام العاملي املعتمـدة يف املـؤمترات       االختياري، مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمل و      
 العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملعقودة يف ستوكهومل          

  . على التوايل2008 و2001 و1996ويوكوهاما وريو دي جانريو يف األعوام 

  التنسيق والتقييم     

شترك بني الـوزارات واملعـني لتنفيـذ        تشعر اللجنة بالقلق من أن الفريق العامل امل         -13
فيما يتعلـق   الدولة الطرف   اليت تواجهها   قيود  الويف ضوء   . ية ال يقيم أثر األنشطة    ستراتيجاال
توسيع نطاق اإلدارة العامة، فإن اللجنة ترحب بصفة خاصة بإنشاء إدارة مستقلة مـؤخرا               ب

املقرر أن تبدأ أعماهلا يف     من  ومعنية بسياسات الطفل واألسرة يف وزارة الشؤون االجتماعية،         
وتالحظ اللجنة أن هذه اإلدارة كلفت بـصياغة خطـة          . نفس توقيت النظر يف هذه الوثيقة     

 السياسات املتعلقة باألطفال واألسرة وحتسني قانون محاية األطفال وتشجيع تعلـيم            طويرلت
 أن هذه اإلدارة قد     غري أن اللجنة تشعر بالقلق من     . ومنع العنف ضد األطفال   الرعاية األبوية   

ال يكون هلا مستوى من السلطة واملوارد والقدرات الالزمة لضمان التعاون الكامل بني مجيع              
 الوطنية املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك إداريت          دوائر احلكومية السلطات وال 

  . الشرطة والعدالة

إلدارة املعنيـة بالـسياسات     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد ا         -14
املتعلقة باألطفال واألسرة يف وزارة الشؤون االجتماعية بالسلطات واملـوارد البـشرية            
والتقنية واملالية الالزمة ألداء واليتها مثل إنشاء آلية للتنسيق بني الوزارات والوكـاالت             

جملس الـشرطة   ، مبا يف ذلك وزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلية و         دوائر احلكومية وال
. وبني السلطات الوطنية واحمللية يف مجيع اجملاالت املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختيـاري           

   .وينبغي استكمال التدابري بآليات للتقييم الدوري
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  النشر والتدريب    

ترحب اللجنة باجلهود العديدة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف لتدريب املهنـيني يف               -15
، تدريب األخـصائيني    أمور منها لصلة بالربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك       اجملاالت ذات ا  

االجتماعيني على التعامل مع األطفال الذين تعرضوا إىل إيذاء جنـسي أو مت االجتـار هبـم                 
واالضطالع حبمالت وقائية بشأن السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفـال واسـتغالل             

تقرير عـن  إلعداد حلقات دراسية ومسابقة تنظيم النترنت واألطفال يف املواد اإلباحية على ا   
 تشعر اللجنة بالقلق إزاء السلوكيات      ،وعلى الرغم من ذلك   . الوقاية من االجتار بالبشر وآثاره    

ت اجتاهـا االجتماعية املتعلقة باملمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري، وخاصة         
  .ء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةبغابصدد  النسيب بني األطفال هلالتسا

واسـتغالل  األطفـال   بغاء  و املعنية ببيع األطفال     ة اخلاص ةوتشاطر اللجنة قلق املقرر     -16
 عدم اعتراف إزاء  ) A/HRC/12/23/Add.2 من   25 و 24الفقرتان  (األطفال يف املواد اإلباحية     

ون خدمات جنسية مقابل سلع استهالكية       إنفاذ القوانني بقضايا األطفال الذين يقدم      يموظف
  .  استغالال جنسيا لألطفالابوصفه

  :ي اللجنة الدولة الطرف مبا يليوصوت  -17

التوعية بأحكام الربوتوكول توسيع نطاق ، 9 من املادة 2يف ضوء الفقرة     )أ(  
عـات  عامة اجلمهور عموما واألطفال، مبن فيهم األطفال املنتمون إىل اجملتم         بني  االختياري  

ة باللغة الروسية وأسرهم من خالل مجلة أمور منها وسـائل اإلعـالم واملنـاهج               ناطقال
  الدراسية باملدارس ومحالت التوعية طويلة األجل مبختلف اللغات وبطريقة مبسطة؛

 بشأن أحكام الربوتوكـول     نيمواصلة وتعزيز التعليم والتدريب املنهجي      )ب(  
اليت تعمل مع األطفال ضـحايا اجلـرائم املـشمولة          االختياري لكافة اجملموعات املهنية     

  .موظفي إنفاذ القواننيوليس حصرا بالربوتوكول، وخاصة 

مواصلة تدريب ضـباط    بضرورة   ة اخلاص ةوتؤكد اللجنة من جديد رأي املقرر       -18
الشرطة بشأن التشريعات والسياسات املتعلقة حبماية األطفال لتمكينهم من حتديد قضايا           

 مــن 25الفقــرة (نــسي لألطفــال والتــدخل بــصورة صــحيحة االســتغالل اجل
A/HRC/12/23/Add.2.(  

  ختصيص املوارد    

 إلدارةايزانيـة   متالحظ اللجنة مع التقدير إنه بالرغم من التخفيـضات العامـة يف               -19
دخول إستونيا منطقة اليورو، فإن الدولة الطرف قد خصـصت          متثل شرطا ل   واليت   احلكومية،

غيل إدارة جديدة بشأن السياسات املتعلقة بالطفـل واألسـرة يف وزارة            موارد إلنشاء وتش  
وعلى الرغم من ذلك تأسف اللجنة الستمرار بعض مواطن القلق، مبـا            . الشؤون االجتماعية 
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علـى الـصعيد   ملوظفي اخلدمة املدنية  يف ذلك عدم كفاية امليزانية والقدرات واملوارد املتاحة         
العدالة، حسبما أشري إىل ذلـك يف تقريـر         إىل  قيقية للضحايا   احمللي لتوفري إمكانية وصول ح    

املقررة اخلاصة بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية عقـب            
  ). A/HRC/12/23/Add.2 (2008أكتوبر /زيارهتا إلستونيا يف تشرين األول

ميزانيتها الوطنية، بتخصيص   وصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، عند ختطيط        وت  -20
وبصفة خاصة، توصي اللجنة    . لتنفيذ الربوتوكول االختياري  بصورة حمددة   موارد مالية،   

  :الدولة الطرف مبا يلي

ختصيص موارد بشرية ومالية لضمان التنفيـذ الكامـل للربوتوكـول             )أ(  
مية البالغة   وحدات الشرطة اإلقلي    كل وحدة من   االختياري يف إقليمها بأكمله، وخاصة يف     

  ية لتدريب املوارد البشرية وختصصها؛ستراتيج وحدة، وإيالء األولوية اال17

لشرطة من أجل إجراء حتقيقات     لتعزيز القدرات البشرية والتقنية واملالية        )ب(  
جنائية بشأن استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على االنترنت، مع مراعاة التحـديات             

  ه اجلرمية املعقدة والعاملية؛اخلاصة اليت متثلها هذ

زيادة املوارد البشرية واملالية املتاحة للخدمات االجتماعية بغية رفع عدد            )ج(  
العاملني يف جمال محاية األطفال ليقابل احتياجات فرادى السلطات احمللية ورفـع معـدل              

  . طفل1000العمال املعنيني حبماية األطفال املخصصني لكل 

  الرصد املستقل    

إىل  عمليـا  مهمة رصد حقوق األطفال      بتفويضتالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد        -21
ويف حني تالحظ اللجنة .  كأمني مظاملوتكليفها بالعمل مؤسسة وزارة العدل  نطاقوحدة يف

مـسألة  تشعر بالقلق إزاء    ا  شكاوى مباشرة من األطفال، فإهن    أنه جيوز أن تتلقي وزارة العدل       
. اريس وتأسف لالخنفاض الكبري جدا يف عدد الشكاوى املقدمة من األطفال          االمتثال ملبادئ ب  

وحتيط اللجنة علما باملناقشات احلالية يف الدولة الطرف بشأن احتمال إنشاء مكتـب أمـني               
  .مظامل معين باألطفال

احلايل التابع لوزارة العدل متاح       بأن يكون املكتب   وصي اللجنة الدولة الطرف   وت  -22
ه ومعروفا لألطفال وممثليهم على الصعيدين الوطين واحمللي، ومبا يتوافق مـع            الوصول إلي 

بـشأن دور مؤسـسات حقـوق    ) 2002( 2باريس ومراعاة التعليق العام رقم مبادئي  
وكإجراء بديل، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة         . اإلنسان الوطنية املستقلة  

وباإلضافة إىل تقلي   .  املظامل املعين باألطفال   وإكمال اخلطط الرامية إىل إنشاء مكتب أمني      
والربوتوكـول  رصد تنفيذ االتفاقيـة     مسؤوال عن    مكتب أمني املظامل     الشكاوى، يكون 

  .وأن يكون مزودا باملوارد البشرية واملالية الكافية ألداء واليتها، وتعزيزمهاالختياري 
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  اجملتمع املدين    

تمع الدويل يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا       يف حني تقدر اللجنة التعاون مع اجمل        -23
يف ذلك إدماج التعليقات املقدمة من اجملتمع املدين يف التقرير األويل، فإن اللجنـة تأسـف                

 ومشاركة اجملتمع الدويل يف مجيع اجملاالت املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول خنراطالخنفاض مستوى ا
  .االختياري

لطرف على مواصلة وتعزيز تعاوهنا مع اجملتمع املـدين يف          وتشجع اللجنة الدولة ا     -24
مجيع املسائل اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، عن طريق دعم املنظمات غري احلكومية            

أيـضا توسـيع دور     ولـضحايا،   األطفال  لتوفري خدمات مالئمة    إىل  يف جهودها الرامية    
  .دماتاملنظمات غري احلكومية يف إعداد ورصد السياسات واخل

الفقرتان (منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية             -رابعاً  
  )9 من املادة 2 و1

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول    

تالحظ اللجنة مع التقدير العديد من املبادرات يف الدولة الطرف اليت هتدف إىل منع                -25
املمارسات املنصوص عليها مبوجب الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك إدخال جزاءات أكثر            

جلرائم اجلنسية املرتكبة ضد األطفال، وإمكانية إصدار أوامر تقييد ووضع قيـود            ا ا مع تناسب
وترحب اللجنة بصفة خاصة بالتدابري اليت أدخلت ملنـع اسـتخدام          .  مع األطفال  على العمل 
 اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلـك إعـداد            الرتكاباالنترنت  
على دعم من   وإعداد مشروع طلب للحصول      عمليات إعداد األطفال  حلظر  قانون  مشروع  

غ عن احملتوى غري املالئم على االنترنت وتقدمي املشورة؛          لفتح قنوات لإلبال   االحتاد األورويب 
وتزويد الشرطة بالوسائل الالزمة لرصد استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على االنترنـت             

وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن التدابري اليت هتدف إىل منـع            . والتعامل معه 
 األطفال الضعفاء واألطفـال     حتديدااري ال تستهدف    املمارسات مبوجب الربوتوكول االختي   

  .اللغة الروسيةالناطقني باملهجورين من قبل آباء مهاجرين واألطفال 

تعزز الدولة الطرف تدابري منع بيـع األطفـال         أن  وتوصي اللجنة بأن تواصل و      -26
طبيعـة  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك يف ضوء تغـري               

التفاعالت على االنترنت وأن تويل املزيد من االهتمام بتحديد ومحاية األطفال املعرضـني             
اللغويـة  حتياجـات   اال تتناسب مـع  دابري  وضع ت وينبغي  . بصفة خاصة هلذه املمارسات   

   . باللغة الروسيةناطقةلمجتمعات الل
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نشطة قدمت دعما أل  ف  ويف حني تالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطر           -27
نظمها اجملتمع املدين للتوعية بشأن السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال، فإهنا تأسـف              

  .لعدم وجود اهتمام كاف هبذه املسألة وعدم وجود معلومات كافية بشأهنا

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملنع السياحة بدافع ممارسة اجلنس              -28
ل، مبا يف ذلك إجراء دراسات ومجع معلومات عن احلاالت املعروفة لتحديـد             مع األطفا 

كما ينبغي أن تعـزز     . مداها وأسباهبا اجلذرية، فضال عن التوعية فيما بني عامة اجلمهور         
الدولة الطرف، من خالل السلطات املعنية، التعاون مع صناعة السياحة واملنظمات غـري             

ل تعزيز السياحة املسؤولة، مبا يف ذلك من خـالل نـشر            احلكومية واجملتمع املدين من أج    
ملنظمة السياحة العاملية بشأن محاية األطفال من االسـتغالل اجلنـسي يف            السلوك  مدونة  

  .  مجيع الشركاء املعنينيعلىالسفر والسياحة 

املادة (حظر بيع األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال             -خامساً  
  )7-5، واملواد 4 من املادة 3و2، والفقرتان 3

   القوانني واألنظمة اجلنائية أو قوانني وأنظمة العقوبات السارية    

تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التجرمي الكامل لكافة اجلرائم املنصوص عليها مبوجب              -29
 مجلـة   ، يف ذلك   من الربوتوكول االختياري، مبا    3 و 2 تنيالربوتوكول االختياري وفقا للماد   

ـ  العمل البيع بغرض نقل األعضاء لتحقيق الربح واالستغالل يف          ،أمور منها  كمـا  . ريس الق
.  من القـانون اجلنـائي     173تأسف اللجنة لعدم وجود تعريف جلرمية بيع الطفل يف املادة           

وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن احلد األقصى لسن احلماية بالنسبة لعـدد مـن اجلـرائم                 
 ممارسة اجلنس مع طفـل      وهي سنة،   14هو  ائي  زوص عليها حاليا مبوجب القانون اجل     املنص

) 172املـادة   (وسرقة الطفل   ) 146املادة  (وإشباع الرغبة اجلنسية مع طفل      ،  )145املادة  (
 ويف ضوء   ،ويف هذا الصدد  ). 177املادة   (اجنسياملثرية  املواد  إنتاج  واستخدام األحداث يف    

 سنة، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال عدم محايـة            14البالغ  السن املنخفض نسبيا    
  . سنة14األطفال الذين يزيد عمرهم عن 

إجراء ما يلـزم    وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، مبا يف ذلك من خالل              -30
 مـن   3 و 2تعديالت، إدراج تعريف البيع يف التشريعات ذات الصلة وفقا للمادتني           من  

كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التشريعات بغيـة           . ل االختياري الربوتوكو
ورفـع  من الربوتوكول االختياري     3 و 2وفقا للمادتني   حظرا تاما   جلرائم  اضمان حظر   

 سنة جلميـع اجلـرائم املنـصوص عليهـا مبوجـب            18احلد األقصى لسن احلماية إىل      
   .جلنس بالتراضيممارسة االربوتوكول االختياري، بغض النظر سن 
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جلـرائم املنـصوص    مالية بصدد ا  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال تطبيق عقوبات          -31
عليها مبوجب الربوتوكول، مبا يف ذلك بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة              

 بالقلق  كما تشعر اللجنة  . ورادعة مبا فيها الكفاية   ليست قاسية    عقوبات   أهناواليت ترى اللجنة    
من أن اجلرائم اليت تتناول استغالل األطفال يف املواد اإلباحية حسب تعريفهـا يف املـادتني                

 السماح، أي   اجنسياملثرية   من القانون اجلنائي تفرق بني املواد اإلباحية واملواد          178 و 177
 اجنسي املثرية الصور واألفالم    إنتاج سنة يف    14باستخدام األطفال الذين تزيد أعمارهم عن       

  . اجنسياملثرية وغريها من األعمال 

وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، من خالل استعراض التشريعات ذات             -32
الصلة واملمارسات املتبعة، معاقبة مرتكيب مجيع اجلـرائم املنـصوص عليهـا مبوجـب              

اللجنـة  كما توصي   . 3 من املادة    3الربوتوكول االختياري بعقوبات مالئمة وفقا للفقرة       
إنتاج  سنة يف    18بأن توسع الدولة الطرف نطاق احلماية ضد استخدام األشخاص دون           

  .اجنسيثرية األعمال امل

ويف حني ترحب اللجنة باألنشطة العديدة اليت تتصدى خلطر إيذاء األطفال مـن               -33
رف ديدة، مبا يف ذلك االنترنت، فإهنا توصي بأن تنظر الدولة الط          اجلتكنولوجيات  الخالل  

فرض التزامات على مقدمي خدمات االنترنـت       بشأن  كذلك يف اعتماد تشريعات حمددة      
  .على االنترنتيف املواد اإلباحية  األطفال استغاللبغية حظر 

  اجلوانب القانونية للتبين    

، فإهنا تأسـف ألن  إستونيابينما تالحظ اللجنة التشريعات السارية املتعلقة بالتبين يف         -34
 3من املادة   ‘ 2‘)أ(1لالئق على قبول التبين، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة           احلّض غري ا  

  .من الربوتوكول االختياري، غري مشمول بالتشريعات اجلنائية للدولة الطرف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لـضمان إدراج              -35
 يف التشريعات، على النحو املنصوص عليـه يف       تعريف احلّض غري الالئق على قبول التبين      

  . من الربوتوكول االختياري3من املادة ‘ 2‘)أ(1الفقرة 

  قانون التقادم    

ترحب اللجنة بأنه جيوز قطع فترة التقادم للجرائم يف إستونيا حىت يصل الضحية               -36
 81دة  املا(يف حالة اجلرائم ضد حق الشخص يف تقرير مصريه اجلنسي            سنة   18إىل سن   

وتوصي بأن يوسع نطاقها لتشمل مجيع اجلرائم املنـصوص عليهـا           ،  )من القانون اجلزائي  
  .مبوجب الربوتوكول
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  الوالية القضائية والترحيل    

ازدواج اجلرمية الذي تطبقه الدولة الطرف علـى        أن  تشعر اللجنة بالقلق من شرط        -37
 1احملاكمة عن اجلرائم املبينة يف املواد       قيد احتمال   ياجلرائم اليت يزعم ارتكاهبا خارج احلدود       

  . محاية األطفال ضد هذه اجلرائمايل يقيد من الربوتوكول االختياري وبالت3 و2و

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف اختاذ تدابري إللغاء شرط ازدواجيـة               -38
   .ئم باخلارجأو ترحيل األشخاص املتهمني بارتكاب جرا/اجلرمية إلجراء حماكمة حملية و

  )9 من املادة 4 و3 والفقرتان 8املادة (محاية حقوق األطفال الضحايا   -سادساً  

التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب     
  الربوتوكول 

تالحظ اللجنة مع االرتياح العديد من التدابري املعتمدة حلمايـة حقـوق ومـصاحل                -39
ل الضحايا، مبا يف ذلك تدريب املهنيني العاملني مع األطفال املستغلني جنسيا أو الذين              األطفا
 ،وعلى الرغم مـن ذلـك     .  هبم وتعزيز مركزين متخصصني لألطفال املستغلني جنسيا       يتاجر

تأسف اللجنة لعدم وجود هنج شامل لتحديد ومحاية األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها             
االختياري، وخاصة الفجوات يف تقاسم املعلومات بني الشرطة ودوائـر  مبوجب الربوتوكول   
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن األنشطة الـيت            . اخلدمات االجتماعية 

وصم األطفال الضحايا وهتميشهم وإزاء احلاالت اليت تفشي فيها وسائل اإلعـالم            إىل  هتدف  
  .ايال الضحاطفاألمعلومات قد تؤدي إىل حتديد شخصية 

 بـشأن   على الصعيد القطـري   وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف سياسة          -40
التنسيق والرعاية والدعم لألطفال ضحايا املمارسات املنصوص عليها مبوجب الربوتوكول    
االختياري، مبا يف ذلك عن طريق زيادة التعاون وتقاسم املعلومات بني الشرطة ودوائـر              

وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات رمسية لتحديـد          . اعيةاخلدمات االجتم 
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ال ينبغي اعتبـار         . الضحايا فيما بني السكان الضعفاء    

األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها مبوجب الربوتوكول االختيـاري كمجـرمني أو       
كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . تماعيامعاقبتهم وأنه ينبغي منع وصمهم وهتميشهم اج      

 مـن  8من املـادة  ) ه (1بأن حتمي سرية وهوية األطفال الضحايا والشهود وفقا للفقرة      
 وسائل  مشاركةالربوتوكول االختياري وأن تتخذ تدابري وفقا للقانون الوطين وعن طريق           

   .ة غري مالئمةاإلعالم لتجنب نشر املعلومات اليت قد تؤدي إىل حتديد هويتهم بطريق
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  تدابري محاية نظام العدالة اجلنائية    

ترحب اللجنة بالتدابري القائمة حلماية حقوق ومصاحل األطفال الضحايا والشهود يف             -41
إجراءات العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك توافر غرف إلجراء مقابالت شخـصية خاصـة مـع                

كما تالحظ اللجنة عزم    . أماكن مغلقة جلسات االستماع يف    عقد  األطفال الضحايا وإمكانية    
الدولة الطرف على تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية من أجل عدة أمور من بينـها متكـني                

عرب وصالت بالفيديو وحتديد عدد املقابالت      من االستماع إليهم    األطفال الشهود والضحايا    
 للتعامل مع الضحايا مـن      غري أن اللجنة تشعر بالقلق من أن اإلجراء القائم حاليا         . الشخصية

  . سنة وأكثر14األطفال ال يوفر قدرا مماثال من احلماية لألطفال البالغني 

وتوصي اللجنة بأن تواصل وتعزز الدولة الطرف التدابري حلماية حقوق ومصاحل             -42
عـن  سنة، وبصفة خاصة     18مجيع األطفال حىت سن     تشمل  األطفال الضحايا والشهود ل   

التعديالت املقترحة على قانون اإلجراءات اجلنائية   إجراء   تعجيل   بينهاطريق عدة أمور من     
 عرب وصالت بالفيديو     من االستماع إليهم   من أجل متكني الشهود والضحايا من األطفال      

 من الربوتوكول االختياري    8 من املادة    1وحتديد عدد املقابالت الشخصية، وفقا للفقرة       
العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية       أن  ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بش    

  ).2005/20قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (والشهود عليها

  تعايف الضحايا وإدماجهم    

يف حني تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري العديدة املوضوعة حلماية الـضحايا مـن                -43
وخاصة فيما يتعلق بتوافر املساعدة النفـسية  األطفال، فإهنا تأسف الستمرار وجود فجوات،     

  . للضحايا من األطفال، فضال عن خدمات اجتماعية إلعادة اإلدماج

 املساعدة   تقدمي وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التدابري لضمان          -44
ادة املالئمة لضحايا اجلرائم املنصوص عليها مبوجب الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك إع

وبصفة خاصة، توصي اللجنة    . بصورة كاملة   اجتماعيا وتعافيهم البدين والنفسي    مإدماجه
ألطفـال  لرعاية نفـسية    تطوير خدمات صحية متخصصة و    مبواصلة  ) أ(الدولة الطرف   

 املعنيني بالـصحة    األخصائينيإمكانية الوصول إىل    ضمان  لضحايا، مبا يف ذلك عن طريق       ا
للمـراهقني  الطب النفسي   تطوير  ) ب(يف مجيع أحناء البلد، و    وتوافرهم  العقلية لألطفال   

 مع مراعاة أمهية هـذه اجملموعـة املهنيـة يف عمليـة التقيـيم               ،تخصص طيب مستقل  ك
  .زيادة توافر اخلدمات االجتماعية) ج(و ،لضحايالألطفال اواالستشارة واملعاجلة والتعايف 

ل الضحايا إمكانية االستفادة،  جلميع األطفاتضمن الدولة الطرف بأنكما توصي    -45
من إجراءات مناسبة اللتماس التعويض عن األضـرار الـيت يلحقهـا هبـم               دومنا متييز، 
  . من الربوتوكول االختياري9 من املادة 4قانونا، وفقا للفقرة عنها املسؤولون 
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً  

  التعاون الدويل    

، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى مواصـلة         10ادة   من امل  1يف ضوء الفقرة      -46
تعزيز التعاون الدويل من خالل ترتيبات متعددة األطراف وإقليمية وثنائية، وخاصة مـع             
البلدان اجملاورة، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز إجراءات وآليات تنسيق تنفيذ مثـل هـذه                

جرمية من اجلرائم املنصوص    الترتيبات بغية حتسني الوقاية والكشف عن املسؤولني عن أي          
  .عليها مبوجب الربوتوكول االختياري والتحقيق معهم وحماكمتهم ومعاقبتهم

  األحكام القانونية األخرى    

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             -47
لحة الذي وقعت   اإلعاقة والربوتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املس        

وباإلضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق، حـسبما           . عليه بالفعل 
أشار إىل ذلك الوفد، على اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار يف البشر واالتفاقية              

ة املتعلقة حبماية األطفال ضد االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي، اليت وقعت عليها الدول           
  .2008الطرف يف عام 

  املتابعة والنشر  -ثامناً  

  املتابعة    

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -48
التوصيات تنفيذا كامال، بطرق من بينها إحالتها إىل الوزارات احلكومية ذات الصلة، وإىل        

نظر فيها على النحو املالئم واختاذ املزيـد مـن          والسلطات الوطنية واحمللية لل   يكوغو  الرجي
  .اإلجراءات بشأهنا

  النشر    

توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود اخلطية املقدمة مـن الدولـة الطـرف                -49
اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع، مبا       ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة    

، لعامة اجلمهـور، ومنظمـات      )احلصر  املثال ال  على سبيل (يف ذلك عن طريق االنترنت      
اجملتمع املدين، ووسائل اإلعالم، وجمموعات الشباب، والفئات املهنية واألطفال هبـدف           
إثارة النقاش حول الربوتوكول االختياري وزيادة الوعي به، وتنفيـذ أحكامـه ورصـد     

كـول االختيـاري    وباإلضافة إىل ذلك، توصي بأن جتعل الدولة الطرف الربوتو        . تطبيقه
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معروفا على نطاق واسع لدى األطفال وآباؤهم من خالل مجلة أمـور منـها املنـاهج                
  . يف ميدان حقوق اإلنسانفالدراسية والتثقي

  التقرير القادم  -تاسعاً  

، أن تـدرج    12 من املادة    2تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقا للفقرة          - 50
ل االختياري يف تقريرها الدوري القـادم يف        معلومات إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكو    
   . من االتفاقية44إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للمادة 

        


