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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١

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

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  السلفادور: املالحظات اخلتامية    
ــسلفادور األويل     -١ ــر ال ــة يف تقري ــرت اللجن            يف(CRC/C/OPSC/SLV/1)نظ

، )CRC/C/SR.1481انظـر    (٢٠١٠ينـاير   /لثـاين  كانون ا  ٢١ املعقودة يف    ١٤٨١جلستها  
 املالحظـات   ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين   ٢٩ املعقودة يف    ،١٥٠١واعتمدت يف جلستها    

  .اخلتامية التالية

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري            -٢

بردودها على قائمة ول األطفال يف املواد اإلباحية، بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالب املتعلق
 وترحب اللجنة أيضا باحلوار     ).Add.1 وِ (CRC/C/OPSC/SLV/Q/1  اليت أعدهتا اللجنة   املسائل

  .  الذي جرى مع الوفد املتعدد القطاعاتوالبناءالصريح 
 بـاالقتران    أن ُتقرأ  ينبغير اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية         وتذكّ  -٣

مع مالحظاهتا اخلتامية السابقة بشأن تقريري الدولة الطرف الدوريني الثالث والرابع املقدمني            
            / كـانون الثـاين    ٢٩يف  اعُتمدت أيـضاً    اليت  ،  ")االتفاقية("مبوجب اتفاقية حقوق الطفل     

               مـدت اخلتاميـة الـيت اعتُ    املالحظـات   وفضالً عن    (CRC/C/SLV/CO/3-4) ٢٠١٠يناير  
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بعد استعراض التقرير األويل للدولة الطرف مبوجب الربوتوكول         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢يف  
  .(CRC/C/OPAC/SLV/CO/1)إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة ب املتعلقاالختياري 

  مالحظات عامة  -أوالً   
 ذات صـلة  يف جمـاالت    ترحب اللجنة بالتدابري العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف           -٤

  :بالربوتوكول االختياري، وتشمل
 املرتبطـة   األنـشطة  الرامية إىل جترمي     ٢٠٠٤اإلصالحات التشريعية لعام      )أ(  

  استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية، مبا يف ذلك زيادة عدد العقوبات املتعلقة بذلك؛ب
ة اسـتغالل    ركز على مـسأل    ٢٠٠٤عام  يف   اجتماع مائدة مستديرة     عقد  )ب(  

   منظمة حكومية وغري حكومية؛١١األطفال جنسيا ألغراض جتارية وتألف من ممثلني عن 
          ، وهـي  ٢٠٠٥ عـام    ملكافحـة االجتـار بالبـشر     إنشاء اللجنة الوطنية      )ج(  

                     خطـة عمـل   و) ٢٠١٧-٢٠٠٨( وطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر         ةسياسرسم   تتوىل
  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٨(لتنفيذها 

  :وترحب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  -٥
االتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فوريـة             )أ(  

  ؛٢٠٠٠وبر أكت/األول تشرين ١٢يف ) ١٨٢رقم منظمة العمل الدولية اتفاقية  (للقضاء عليها
 ، وخباصـة النـساء واألطفـال     ،صبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخا      )ب(  

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب         املكّمواملعاقبة عليه، وهو الربوتوكول     
  ؛٢٠٠٤مارس / آذار٨ يف ،الوطنية

 كـانون   ٢٢ يف   ،ية بشأن االجتار الدويل باألحداث    اتفاقية البلدان األمريك    )ج(  
  .٢٠٠٥ديسمرب /األول

  تالبيانا  -ثانياً   

  مجع البيانات    
تعرب اللجنة عن تقديرها للبيانات الواردة يف ردود الدولة الطـرف علـى قائمـة        -٦

املسائل، إال أهنا تأسف ألن البيانات املتعلقة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال            
ما بسبب  ، وال سي  منهجيةيف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف هذه األعمال حمدودة وغري           
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وتأسف اللجنة أيضا لنقص البيانات فيمـا خيـص         . عدم وجود نظام شامل جلمع البيانات     
  .يف الدولة الطرف) السياحة اجلنسية(استغالل األطفال جنسيا يف إطار السفر والسياحة 

من أجل ضمان أن يتم بـصورة       توصي اللجنة بوضع نظام شامل جلمع البيانات          -٧
السن واجلـنس   على أساس مجلة اعتبارات منها      املصنفة   -ات  البيانمنهجية مجع وحتليل    

 وباعتبارهـا   - واخللفية االجتماعية واالقتصادية واملنطقة اجلغرافية    جمموعات األقليات   و
وينبغي كذلك أن تشمل هـذه      . أدوات أساسية للوقوف على مدى تنفيذ السياسة العامة       

فة مصّنتعلقة هبذا النوع من اجلرائم،      البيانات معلومات عن عدد احملاكمات واإلدانات امل      
وينبغي أيضا مجع بيانات عن السياحة اجلنسية وعالقتها باملـسائل          .  طبيعة اجلرمية  حسب

وميكن أن تسند مهمة مجع البيانات عن هذه املسائل         . الواردة يف الربوتوكول االختياري   
تفاقيـة، وفقـا للبنيـة      ومجع البيانات بشأن تنفيذ اال    املكلفة بتحليل   إىل اهليئات نفسها    

.  قانون احلماية الشاملة لألطفال واملـراهقني      املؤسسية اجلديدة اليت أنشئت للبلد مبوجب     
وتـود  . ويف هذا الصدد، ينبغي تعزيز القدرات فيما خيص املوارد البشرية والتقنية واملالية           
ملـستديرة  اللجنة كذلك أن يتضمن التقرير املقبل معلوماٍت عن أنشطة اجتماع املائدة ا           

اليت متخض عنها   الذي ركز على مسألة استغالل األطفال جنسيا ألغراض جتارية والنتائج           
وينبغي للدولة الطرف أن تطلب هلذا الغرض مساعدة وكـاالت األمـم            . هذا االجتماع 

  ).اليونيسيف(للطفولة  األمم املتحدةمنظمة املتحدة وبراجمها، مبا يف ذلك 

  العامةتدابري التنفيذ   -ثالثاً   

  التشريع    
 ٢١٠املرسومني التـشريعيني     ٢٠٠٤الدولة الطرف يف عام      اللجنة باعتماد    ترحب  -٨
 املعدَّلني لقانون العقوبات، إال أهنا تشعر بالقلق ألن املواءمة التامة بـني التـشريعات               ٤٥٧و

ه رغم وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن. الوطنية وأحكام الربوتوكول االختياري مل تتحقق بعد
ـ            الربوتوكـول  إن  وجود العديد من مبادرات التدريب املوجهة إىل موظفي إنفاذ القانون، ف

بأحكامـه          ُيحـتّج   يف أوساط القضاة واحملامني، ونـادرا مـا         متاماً   االختياري ليس معروفاً  
  . يف احملاكم

وطنية عملية مواءمة تشريعاهتا ال   وتنجز  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل         -٩
.  كافيـاً  ذها تنفيذاً يلربوتوكول االختياري كي تضمن فعالية أحكام الربوتوكول وتنف       مع ا 
كي تـدرج   العمل بصورة منهجية    إضافة إىل ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على         و

معاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها الربوتوكول االختيـاري، يف املنـاهج الدراسـية يف              
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خصصة يف الدراسات القضائية والقانونيـة بغيـة التعريـف هبـذه     الكليات واملعاهد املت 
  .يف املنازعات القضائيةالرجوع إليها املعاهدات وتيسري 

  خطة العمل الوطنية    
            تالحظ اللجنة وجود خطة اسـتراتيجية ملكافحـة اسـتغالل األطفـال جنـسيا                -١٠

على أسوأ أشـكال عمـل الطفـل        ألغراض جتارية، وذلك يف إطار اخلطة الوطنية للقضاء         
قـد  غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن الفترة الزمنية املخصصة هلذه اخلطة            ). ٢٠٠٩-٢٠٠٦(

إضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم ختصيص ميزانيـة حمـددة         و. انتهت ومل ُتمّدد بعد   
  .لتنفيذ هذه اخلطة وعدم وجود أي نظام لرصد عملية التنفيذ وتقييمها

وصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتدد خطتها االستراتيجية ملكافحـة اسـتغالل        ت  -١١
األطفال جنسيا ألغراض جنسية، مع التركيز على الربوتوكول االختيـاري، وأن تـوفر             

  .املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذها

  التنسيق والتقييم    
ملة للطفولة واملراهقة يبدو مكلفا     تالحظ اللجنة أن املعهد السلفادوري للتنمية املتكا        -١٢

يف إال أنه   . الربوتوكول االختياري تنفيذ  باملسؤولية األساسية عن التنسيق والتقييم فيما خيص        
بدء نفاذ قانون احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني والتغريات النامجة         قبل  ظل الفترة االنتقالية    

بعض اللبس فيمـا يتعلـق      يوجد حالياً   ل،  حقوق الطف إلعمال  عن ذلك يف البنية املؤسسية      
. بعض املؤسـسات املعنيـة    واليات  مبسؤوليات بني خمتلف اهليئات، فضال عن التداخل يف         

عالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن املعهد السلفادوري للتنمية املتكاملـة للطفولـة              و
توكول تنسيق عملية تنفيذ الربو   يف  بواليتها املتمثلة   واملراهقة ال ميلك موارد كافية لالضطالع       

  .االختياري وتقييمها
السلفادوري للتنمية املتكاملـة    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسند للمعهد          -١٣

أو لغريه من السلطات احلكومية الرفيعة املستوى العاملة يف جمال حقوق          للطفولة واملراهقة   
وينبغـي  .  االختيـاري   الربوتوكول لتنسيق عملية تنفيذ  بدقة   حمددة   واليةالطفل ومحايته   
مبا يكفي مـن املـوارد      ) أو اهليئة الرفيعة املستوى املعنية    (أن تزود املعهد    للدولة الطرف   

  . ينه من أداء مهمته على أمت وجهالبشرية والتقنية واملالية لتمك

  النشر والتدريب    
يف جمـال اسـتغالل     تدريب الشرطة املدنية الوطنية     ) أ (: مبا يلي  حتيط اللجنة علما    -١٤

األطفال جنسيا ألغراض جتارية، مبا يف ذلك إدماج هذا التـدريب يف املنـاهج الدراسـية                
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 مدرسـة  ١٠٠يف اضطالع الشرطة املدنيـة الوطنيـة      ) ب (؛لألكادميية الوطنية لألمن العام   
اضطالع وزارة التعلـيم    ) ج (؛الل األطفال جنسيا ألغراض جتارية    بأنشطة للوقاية من استغ   

لوقاية من حدوث اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري، وقـد          لتدرييب  مشروع  فيذ  بتن
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن مـستوى        .  أستاذ ٧٠٠طالب و  ٢٨ ٠٠٠مشل املشروع   

فحسب، بل  أنفسهم  التعريف هبذا الربوتوكول ليس متدنيا على مستوى اجلمهور واألطفال          
  ).  أعاله٩ و٨انظر الفقرتني (ن فيهم موظفو إنفاذ القانون  مب،يف أوساط املهنينيأيضاً 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٥

مجيع الفئات املهنية املعنية،    املنهجيني  والتدريب  وتعزيز التثقيف   مواصلة    )أ(  
  ؛بشأن أحكام الربوتوكول االختياري

سـكان   صفوف   يفتعزيز التدابري لنشر أحكام الربوتوكول االختياري         )ب(  
ُتعـّد  استخدام املناهج املدرسية واملواد املناسبة الـيت        بالبلد، وال سيما األطفال واآلباء،      

   لألطفال؛خصيصاً
 مـن   ٩ مـن املـادة      ٢لفقرة  ووفقاً ل التعاون مع اجملتمع املدين     القيام، ب   )ج(  

ق اإلعالم   األطفال، عن طري    ذلك  يف اتوعية اجلمهور عموما، مب   ب ،الربوتوكول االختياري 
جلميع اجلرائم املشار   اآلثار الضارة    والتدريب بشأن    التثقيف الوسائل املناسبة وعرب     جبميع

ترمجة الربوتوكـول إىل اللغـات      عن طريق   إليها يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك        
احمللية، وتشجيع اجملتمع احمللي، وال سيما األطفال والضحايا من األطفـال مـن كـال               

  . هذهوالتدريبالتثقيف ، على املشاركة يف أنشطة اإلعالم وبرامج اجلنسني

  ختصيص املوارد    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر املزيد من املعلومات بـشأن خمصـصات               -١٦

توصيات اللجنة اليت تلت يوم     واضعةً يف اعتبارها    امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري،     
وينبغـي للدولـة    .  من االتفاقية  ٤ بشأن املادة    ٢٠٠٧عام   اليت جرت العامة  مناقشتها  

الطرف أيضا أن توفر املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة كي تطور وتنفـذ، علـى               
إىل الوقاية واحلماية والتعـايف البـدين       وخططاً ترمي   الصعيد احمللي بوجه خاص، مشاريع      

  اجلـرائم الـواردة يف    مـرتكيب   والنفسي واإلدماج االجتماعي للـضحايا، ومقاضـاة        
  .الربوتوكول االختياري
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  منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -رابعاً   
حتيط اللجنة علما مببادرات الدولة الطرف الرامية إىل منـع اجلـرائم الـواردة يف                 -١٧

ملائدة املستديرة الذي ركز علـى  الربوتوكول االختياري، وال سيما يف إطار أنشطة اجتماع ا       
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن جهـود    . مسألة استغالل األطفال جنسيا ألغراض جتارية     

من األطفال املعرضني للخطـر يف الدولـة        مبا فيه الكفاية جمموعات كبرية      الوقاية ال تشمل    
األصليني، واألطفال الفقر، وأطفال السكان من الطرف، مثل األطفال الذين يعيشون يف حالة      

  .الذين يعيشون يف أوضاع أسرية صعبة، واألطفال الذين تركهم آباؤهم وهاجروا
من جهودها يف جمال الوقاية     وتضاعف  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل         -١٨

االهتمام ملشاريع هتدف إىل معاجلة األسباب اجلذرية، مثل الفقر         خالل إيالء ما يكفي من      
 اليت تسهم يف تعرض األطفال للبيع واسـتغالهلم يف البغـاء            ،واقف الثقافية والتخلف وامل 

وينبغـي للدولـة   . واملواد اإلباحية والسياحة اجلنسية، مبا يف ذلك على املستوى احمللـي        
  .الطرف أيضا أن تسعى إىل تشجيع التعاون الدويل وتعزيزه يف هذا الصدد

عن اجلهود اليت ُتبذل حاليا من معلومات طرف الدولة ال مبا قدمته    وحتيط اللجنة علماً    -١٩
يف إطار التعاون الدويل إلنشاء وحدات يف الشرطة املدنية الوطنية متخصصة يف التعامل مـع               

املتعلقـة  املـواد اإلباحيـة     استخدام  اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك         
ق لعدم وجود آلية لتقدمي الشكاوى تتـاح      وتشعر اللجنة بالقل  . اإلنترنتشبكة  عرب  باألطفال  

األطفال  جماين يوضع حتت تصرف       وطين يلألطفال الضحايا، وكذلك لعدم وجود خط هاتف      
  .ممن يطلبون املساعدة

تابعـة  مثل وحدة متخصـصة     (توصي اللجنة بإنشاء هيئة أو مؤسسة متخصصة          -٢٠
افية للتعامل مع اجلرائم الـواردة  املوارد املالية والتقنية والبشرية الكوتزويدها ب،  )لشرطةل

وينبغي أن تسند هلذه اهليئة أيضا مهمة تلقي شكاوى الضحايا          . يف الربوتوكول االختياري  
، مبا يف ذلك اإلحالـة إىل       كافيةمن األطفال والنظر فيها، ومتابعة هذه الشكاوى متابعة         

من ثالثة أرقـام      جماين يوتوصي اللجنة كذلك بإنشاء خط هاتف     . احملاكمة عند االقتضاء  
أكثر الفئات هتميشا، مبا يف ذلك يف       فيها  تعيش  املناطق اليت    على مدار الساعة يغطي   يعمل  

  .املناطق اليت يصعب الوصول إليها
وتشعر اللجنة بالقلق ألن التدابري الرامية إىل احلد من الطلب على استغالل األطفال               -٢١

  .جنسيا ألغراض جتارية ال حتظى إال بالرتر اليسري من االهتمام
التصدي للطلب على اخلدمات اليت تنطوي على استغالل األطفال بتوصي اللجنة   -٢٢

ومن بني األمور الـيت     .  معاً  واملالحقة القضائية  الوقايةيف جمايل   تدابري  وذلك باختاذ   جنسيا  
محالت توعية عامة موجهة إىل األفراد واجملموعات       تنظيم  ينبغي أن تشملها تدابري الوقاية      

  .الطلب على استغالل األطفال جنسياالذين هم منشأ 
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  احلظر واملسائل ذات الصلة  -خامساً 

  جودةالقوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية املو    
، ٣ الواردة يف املادة تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تشمل بعض األعمال  -٢٣

ومع ذلك، تشعر اللجنة    . ، من الربوتوكول االختياري يف سياق بيع األطفال       ‘١‘)أ(١الفقرة  
بالقلق ألنه ال يبدو أنّ التشريع جيّرم بيع األطفال ألغراض التبين غري املشروع، وبيع األطفال               

وهي لعمل القسري، وبيع األطفال لنقل أعضائهم من أجل الربح،          استخدامهم يف ا  من أجل   
            يعاقَب عليها باعتبارها شكال خطرا من أشكال االجتـار بالبـشر، ولكـن لـيس              أعمال  

  .كجرمية مستقلة
األطفال وفقـا للربوتوكـول   تعّرف وجتّرم بيع توصي اللجنة الدولة الطرف بأن    -٢٤
اسـتخدامهم  ياري، وال سيما بيع األطفال ألغراض التبين غري املشروع، ومن أجل            االخت
                لعمل القسري، ونقل أعـضاء الطفـل مـن أجـل الـربح، مبـا يتماشـى مـع                  يف ا 

ــرة  ــادة ‘ ٢‘)أ(١و، ج -‘١‘)أ(١وب،  -‘١‘)أ(١الفقـ ــن املـ ــن ٥مـ                   مـ
  .الربوتوكول االختياري

لجنة بإدراج اجلرائم املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وحيازة          وترحب ال   -٢٥
إنـشاء وحـدة    إال أنه بينما تالحظ اللجنـة       . قانون العقوبات يف  ألطفال  عن ا مواد إباحية   

 التحقيق يف اجلرائم املتصلة باالجتار، فهي تـشعر         تتوىلمتخصصة يف الشرطة املدنية الوطنية      
استغالل األطفال يف   فيما خيص   تفيد بأن عملية التحقيق واملقاضاة      اليت  ات  املعلومإزاء  بالقلق  

بسبب نقص املوظفني املتخصصني ووسائل التحقيق املالئمة من الناحية         ُتعّوق  املواد اإلباحية   
. اإلنترنتشبكة  التقنية، وال سيما عندما يتعلق األمر باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية عرب             

، ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيـد بأنـه         ) أعاله ١٩انظر أيضا الفقرة    (صدد  ويف هذا ال  
            قريبا وحدات متخصصة للتحقيق يف اجلرائم ذات الـصلة باسـتغالل األطفـال يف              ستنشأ  

  .املواد اإلباحية
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرات موظفي إنفاذ القـانون مـن أجـل                -٢٦

، مبا يف    ومقاضاة مرتكبيها  رائم املتصلة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      التحقيق يف اجل  
ذلك اعتماد تشريعات حمددة، عند االقتضاء، وال سيما فيما يتعلق باستغالل األطفال يف             

  .االنترنت وغريها من الوسائل الرقميةشبكة املواد اإلباحية عرب 

  املالحقة القضائية    
لق لعدم كفاية التحقيقات واحملاكمات واإلدانات يف قـضايا بيـع           تشعر اللجنة بالق    -٢٧

وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم     . األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       
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وجود دورات تدريبية متخصصة للقضاة واملدعني العامني للتحقيق يف هذه اجلرائم أو للتعامل             
  .األطفالضحاياها من مع 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتحقيق يف حاالت بيع األطفال   -٢٨

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك عندما تـرد ادعـاءات               
بتورط موظفي إنفاذ القانون أو غريهم من املوظفني العموميني يف هـذه األعمـال              تتعلق  

مع مراعاة الطابع اخلطري ومعاقبتهم، عن هذه اجلرائم ملسؤولني وينبغي حماكمة ا. اإلجرامية
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تـزود الـسلطات             . هلذه اجلرائم 

إنفاذ القانون، والسلطات القضائية مبا يلزمها مـن املـوارد          وسلطات  املكلفة بالتحقيق،   
  .أكمل وجهالتقنية والبشرية واملالية ألداء مهامها على 

  الوالية القضائية    
النظر ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف واليت تفيد بأنه ميكن               -٢٩
 مـن القـانون اجلنـائي       ١٠اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري يف نطاق املـادة          يف  

 اليت تنتهك حقـوق     والية قضائية عاملية يف حالة اجلرائم     إعمال  نص على   ت  يتالسلفادوري ال 
كان تشريع الدولة   إال أنه ليس من الواضح ما إذا        .  جسيماً  انتهاكاً اإلنسان املعترف هبا عاملياً   

 من  ٤يف مجيع احلاالت املذكورة يف املادة       العاملية  قضائية  الوالية  ال عمالالطرف جييز صراحةً إ   
  .الربوتوكول االختياري

ذ التدابري الالزمة إلقامة واليتها القضائية يف       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخ       -٣٠
وتشجع اللجنة الدولـة    .  من الربوتوكول االختياري   ٤مجيع احلاالت املذكورة يف املادة      

 من قانون العقوبات كـي يـشمل اجلـرائم          ١٠الطرف على توسيع نطاق تطبيق املادة       
  .الواردة يف الربوتوكول االختياري

  تسليم اجملرمني    
تصديقها الدولة الطرف عند لإلعالن الصادر عن اللجنة بقلق أنه جيوز، وفقا تالحظ    -٣١

الربوتوكول االختياري، تسليم املواطنني استنادا إىل مبدأ املعاملة باملثـل، وإذا كانـت             على  
". ما مل يكن نطاق اجلرميـة دوليـا       " بالتسليم   اجلرمية قد ارتكبت على أراضي الدولة املطالبة      

          لقلق ألن الدولة الطرف جتعل إمكانية تـسليم اجملـرمني مـشروطة مببـدأ              وتشعر اللجنة با  
  .التجرمي املزدوج

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولـة        ٥ من املادة    ٤ووفقا للفقرة     -٣٢
  :الطرف مبا يلي
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 تسليم  الربوتوكول االختياري، لغرض  معاملة اجلرائم املنصوص عليها يف        )أ(  
كب يف املكان الذي حدثت فيه فقط، بل        رتبني الدول األطراف، كما لو أهنا مل تُ       ني  اجملرم

              ٤واليتـها القـضائية وفقـاً للمـادة         إقامـة   أيضاً يف أراضي الدول الواجب عليهـا        
  ؛من الربوتوكول

اختاذ التدابري املناسبة، إذا ُرفض تسليم اجلاين على أسـاس جنـسيته،              )ب(  
 مـن   ٥ من املـادة     ٥ على سلطاهتا املختصة بغرض املقاضاة، وفقا للفقرة         لعرض القضية 

  الربوتوكول االختياري؛
تعديل تشريعاهتا من أجل إبطال شرط التجرمي املـزدوج فيمـا يتعلـق               )ج(  

اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختيـاري الـيت        اجلناة يف   أو مقاضاة   /بتسليم اجملرمني و  
   .البلدرتكب خارج ُت

  محاية حقوق األطفال الضحايا  -سادساً 

التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب              
   االختياريالربوتوكول

تالحظ اللجنة أن املعهد السلفادوري للتنمية املتكاملة للطفولـة واملراهقـة يقـدم               -٣٣
. نظام العدالة اجلنائية  تعاملهم مع   ع مراحل   املساعدة والدعم إىل الضحايا من األطفال يف مجي       

االسـتماع إىل    اتاستخدام قاعات خاصة لعقـد جلـس      بوهي ترحب، على سبيل املثال،      
قـانون  ه رغم وجود    اللجنة تشعر بالقلق ألن   إال أن   . الضحايا من األطفال يف بعض احلاالت     

 بوجـه خـاص      ُيعـىن   هذا القانون   ال يبدو أن   ،)٢٠٠٦(خاص حلماية الضحايا والشهود     
عالوة على ذلك، تـشعر اللجنـة       و. باألطفال أو اجلرائم الواردة يف الربوتوكول االختياري      

  .لضحايا من األطفال اجلهود اليت تبذل لتاليف التهميش والوصم االجتماعي للقلةبالقلق 
  :وصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليت  -٣٤

اليف وصم األطفـال الـضحايا      التأكد من اختاذ مجيع التدابري املمكنة لت        )أ(  
  وهتميشهم اجتماعياً؛

 معاملة األطفـال ضـحايا      ى، لد اختاذ مجيع التدابري الالزمة كي تضمن       )ب(  
إيـالء   يـة،  اجلنائ إطار نظام العدالة  اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول االختياري يف        

  ؛االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى
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 ضـحايا   ،رى جهدهم يف سبيل متكني األطفال     ضمان بذل املهنيني قصا     )ج(  
مبـشاركتهم يف عمليـة     فيما يتعلق   وهواجسهم   من التعبري عن آرائهم      ،كانوا أم شهوداً  
  ؛العدالة اجلنائية

 من الربوتوكول االختياري، ضـمان      ٨ من املادة    ١استنادا إىل الفقرة      )د(  
وينبغي للدولـة   . لة اجلنائية العداعملية  محاية األطفال الضحايا والشهود يف مجيع مراحل        

الطرف أن تسترشد يف هذا الشأن مببادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور             
  . )١(املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها

  الربوتوكول االختيارياليت يشملها اجلرائم مدى انتشار     
أو عبور أو منشأ بلد هي  تفيد بأن السلفادور تشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت     -٣٥

مقصد للنساء واألطفال ضحايا االجتار من أجل االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية ومن أجل         
 يقعـن   اتوتالحظ اللجنة أيضا أن العديد من النساء والفتيات السلفادوري        . العمل القسري 

اجلنسي استغالهلن  اطق احلضرية من أجل     د من املناطق الريفية إىل املن     ضحية االجتار داخل البل   
  .ألغراض جتارية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٦
ربوتوكول مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للتعامل مع اجلرائم الواردة يف ال           )أ(  
  تعزيز جهود التحقيق واملالحقة القضائية؛بوسائل منها  االختياري
 توجه رسائل حمـددة عـن حقـوق الطفـل     تعزيز محالت التوعية اليت   ) ب(  

  املعتدين على األطفال؛اليت ُتوقَّع على والعقوبات القائمة 
إلنتاج ونشر املواد اليت تـروج      الفعال  احلظر  من أجل   تكثيف جهودها     ) ج(  
  . منه٩ من املادة ٥، وفقا للفقرة الواردة يف الربوتوكول االختياريللجرائم 

  جهمتعايف الضحايا وإعادة إدما    
 وكانون  ٢٠٠٦أبريل  / اللجنة وجود مركز لضحايا االجتار تولّى بني نيسان        تالحظ  -٣٧

ومـع  .  التعايف وإعادة اإلدماج ألكثر من مائة طفـل        ات توفري خدم  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
واالستغالل ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن اخلدمات املتاحة لألطفال ضحايا البيع والبغاء             

             توزيعـا موحـدا يف مجيـع   غري كافية وغـري موزعـة       هي بصورة عامة    باحية  املواد اإل يف  
  .دأحناء البل

__________ 

 .، املرفق2005/20قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١(
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٨
والبنات، مبا يف   الصبيان  توفري خدمات كافية جلميع الضحايا من       ضمان    )أ(  

 ، وفقـاً  بدنيا ونفسيا م  التاتعافيهم  وحتقيق  عادة إدماجهم إدماجا كامال يف اجملتمع       إلذلك  
   من الربوتوكول االختياري؛٩ من املادة ٣للفقرة 

اختاذ تدابري لتوفري التدريب املالئم، وال سيما التدريب القانوين والنفسي،   )ب(  
لألشخاص الذين يعملون مع ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختيـاري،           

  الربوتوكول االختياري؛ من ٨ من املادة ٤وفقا ألحكام الفقرة 
 مجيع األطفال ضحايا اجلرائم الواردة يف الربوتوكـول         متكنيالتأكد من     )ج(  

على تعويض   ، دون متييز،  احلصولاللتماس  اإلجراءات املناسبة   اللجوء إىل   االختياري من   
             مـن   ٩ مـن املـادة      ٤األضرار اليت تسبب فيها املسؤولون قانونيا، وفقا للفقـرة           عن

  .الربوتوكول االختياري

  املساعدة والتعاون الدوليان  - سابعاً  
ترتيبات متعـددة   من خالل   توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الدويل          -٣٩

 بيع األطفـال وبغـاء      منع األعمال اليت تنطوي على    األطراف وإقليمية وثنائية من أجل      
والكشف عن هـذه    ويف السياحة اجلنسية،    يف املواد اإلباحية    األطفال واستغالل األطفال    

 هـذه   تراعـي وينبغـي أن    . األعمال والتحقيق فيها ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم      
              املعـايري الدوليـة    وأن تكـون متوافقـة مـع        الترتيبات دائما مصاحل الطفل الفضلى،      

  .حلقوق اإلنسان
اوهنا مع وكاالت األمم املتحـدة      وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تع        -٤٠

وبراجمها، مبا يف ذلك الربامج املشتركة بني األقاليم، واملنظمات غري احلكومية، من أجـل              
  . كافياًوضع وتنفيذ تدابري ترمي إىل تطبيق الربوتوكول االختياري تطبيقاً

  اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز التعاون الدويل من أجل التصدي           وتشجع  -٤١
يف تعرض  اليت تسهم   لألسباب اجلذرية، مثل الفقر والتخلف وضعف القدرات املؤسسية،         

  .األطفال للبيع واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية
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  املتابعة والنشر  -ثامناً   

  املتابعة    
فيذ هـذه   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تن            -٤٢

التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها إحالتها إىل الوزارات احلكوميـة املعنيـة، وإىل              
واجلمعية التشريعية والسلطات احمللية، للنظر فيها على النحو املالئـم           السلطات القضائية 

  .واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
د اخلطية املقدمة مـن الدولـة الطـرف         توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردو       -٤٣

 على نطاق واسع، مبا     ،اليت اعتمدهتا اللجنة  ) املالحظات اخلتامية (والتوصيات ذات الصلة    
، لعامـة اجلمهـور، ووسـائل    )على سبيل املثال ال احلصر(يف ذلك عن طريق اإلنترنت   

 هبدف  ،األطفال الشباب، والفئات املهنية و    وجمموعاتاإلعالم، ومنظمات اجملتمع املدين،     
  .إثارة النقاش حول الربوتوكول االختياري والتوعية به وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه

  التقرير املقبل  -تاسعاً   
، أن تـدرج    ١٢ مـن املـادة      ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، طبقاً للفقرة          -٤٤

 اتفاقية حقوق معلومات إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكول يف تقريرها الدوري املقبل يف إطار
  . من االتفاقية٤٤الطفل، وفقاً للمادة 

        


