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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٢٠١٠مايو / أيار٢٥

 من )١(١٢النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال          

  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  صربيا: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنة يف التقرير األويل لصربيا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق              -١

ـ         الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـا        واد اإلباحيـة   ء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف امل
(CRC/C/OPSC/SRB/1)    انظـر   (٢٠١٠ مـايو /  أيـار  ٢٦ املعقودة يـوم     ١٥٠٦ يف جلستها

(CRC/C/SR.1506        ١١ املعقـودة يـوم      ١٥٤١ واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها 
  .٢٠١٠يونيه / حزيران

  مقدمة    
 األويل للدولة الطرف والردود علـى قائمـة املـسائل     ترحب اللجنة بتقدمي التقرير     -٢

(CRC/C/OPSC/SRB/Q/1/Add.1) .         يتقيـد ولكن اللجنة تأسف ألن تقرير الدولة الطرف مل 
  .املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير مبوجب الربوتوكول االختياريب
أ مقترنـة   وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن تقـر             -٣

مبالحظاهتا اخلتامية السابقة على التقرير األويل للدولة الطرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل             
اخلتامية واملالحظات ) ٢٠٠٨يونيه / حزيران ٦ املعتمدة يف    (CRC/C/SRB/CO/1)") االتفاقية("
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فـال يف   على التقرير األويل للدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األط          
  ).٢٠١٠ هيوني/ حزيران١١ املعتمدة يف (CRC/C/OPAC/SRB/CO/1)الرتاعات املسلحة 

  مالحظات عامة  - أوالً  

  جيابيةإلاجلوانب ا    
  : األخرى التاليةوغري التشريعيةتالحظ اللجنة بتقدير اعتماد التدابري التشريعية   -٤

  ؛)٢٠٠٥( اجلنائية لألحداث القانون املتعلق باجملرمني األحداث ومحاية العدالة  )أ(  
  ؛)٢٠٠٩(تعديالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية   )ب(  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٩للفترة خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر   )ج(  
وخطـة  ) ٢٠٠٨(االستراتيجية الوطنية لوقاية ومحاية األطفال من العنف          )د(  

  ).٢٠١٠(العمل لتنفيذها 
  :ظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف علىكما تالح  -٥

الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة يف           )أ(  
  ؛٢٠٠٣يناير /كانون الثاين

يف ) ٢٠٠٥(اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة مبكافحـة االجتـار بالبـشر              )ب(  
  ؛٢٠٠٩أبريل /نيسان

 /يف نيـسان  ) ٢٠٠١(لكترونيـة   إلائم ا اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلـر       )ج(  
  .٢٠٠٩ أبريل

  البيانات  – ثانياً  

  مجع البيانات    
 ، وخـصوصاً   مجع البيانات  جمالمع مالحظة اللجنة إدخال مزيد من التحسينات يف           -٦

 وإجراء بعـض األحبـاث املتعلقـة        (DevInfo)من خالل برنامج املعلومات من أجل التنمية        
كول االختياري، فإن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق لعدم وجـود           تووباجملاالت اليت يغطيها الرب   

 العمر واجلـنس واألصـل   منها مجلة أمور حسبآلية منهجية ومركزية جلمع البيانات جمزأة     
  .الريفية/اإلثين أو االجتماعي واملناطق احلضارية
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جية إىل  توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحويل آليتها جلمع البيانات املنه            -٧
آلية مركزية وزيادة تطويرها، من أجل القيام بصورة فعالة بتحليل ورصد وتقيـيم أثـر               

. القوانني والسياسات والربامج على مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختيـاري          
ويشمل ذلك البيانات عن كال اجلناة والضحايا لبيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل             

طبيعة اجلرمية منها  مجلة أمور حسبوينبغي جتزئة هذه البيانات . واد اإلباحيةاألطفال يف امل
هتمام االريفية، مع إيالء    / أو االجتماعي واملناطق احلضرية    والعمر واجلنس واألصل اإلثين   

خاص لألطفال املعّرضني بوجه خاص للوقوع ضحايا للجرائم اليت يغطيها الربوتوكـول            
بأن تضطلع الدولة الطرف مبزيد من األحباث يف اجملاالت اليت          وتوصي اللجنة   . االختياري

يغطيها الربوتوكول االختياري لتعيني األسباب اجلذرية لبيع األطفـال وبغـاء األطفـال        
  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ومدى تفشي ذلك

  تدابري التنفيذ العامة  - ثالثاً  

  التشريعات    
طرف بأن تشريعاهتا جيب أن تفي بالتزامهـا بـشأن بيـع           ر اللجنة الدولة ال   تذكِّ  -٨

األطفال، وهو مفهوم يشبه مفهوم االجتار باألشخاص ولكنه ال يتماثل معه، من أجل تنفيذ       
  .احلكم الذي يشري إىل بيع األطفال يف الربوتوكول االختياري تنفيذاً كافياً

  )١٢و ٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة يف اتفاقية حقوق الطفل     
 مـا يف تنفيـذ    بدرجـة تالحظ اللجنة مراعاة املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل           -٩

الربوتوكول االختياري وخاصة يف اجلهود املنصبة على حالة األطفال املعرضني بصفة خاصة،            
ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق من استمرار املواقف التمييزية اليت . وخاصة أطفال طائفة الروما   

 واألطفـال   ني اإلعاقـة والالجـئ    يا األطفال، وخاصة أطفال الروما واألطفال ذو      يواجهه
ن داخليا، وهو ما قد يؤثر على محايتهم ومينع متتعهم الكامل بـاحلقوق املكّرسـة يف               ياملشرد

وباإلضافة إىل ذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن آراء األطفال ال تأخذ يف . الربوتوكول االختياري
  . يف مجيع املسائل اليت تؤثر عليهم، مبا يف ذلك صياغة السياسات والربامجاالعتبار الكايف

 عدم  ئتوصي اللجنة بإدراج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، وخاصة، مباد           -١٠
التمييز واحترام آراء األطفال، يف مجيع التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام             

 يف صدد األطفال املعرضني بصفة خاصـة للجـرائم          لتحديدوباالربوتوكول االختياري،   
وباإلضافة إىل ذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على        . املشمولة يف الربوتوكول االختياري   

  .كفالة وضع آراء األطفال يف االعتبار يف مجيع املداوالت القضائية أو اإلدارية
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  خطة العمل الوطنية    
 تعّبر عـن    ٢٠١٥-٢٠١٠لعمل الوطنية لألطفال    يف حني تالحظ اللجنة أن خطة ا        -١١

 ٢٠٠٨بعض توصيات اللجنة بعد حوارها بشأن التقرير األويل مبوجب االتفاقيـة يف عـام               
(CRC/C/SRB/CO/1)         فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن مشروع اخلطة يف شكله احلايل ال يغطـي 

  .بصورة شاملة مجيع اجلوانب اليت يعاجلها الربوتوكول االختياري
ر والتعـاون مـع مجيـع       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي بالتشا          -١٢

  :أصحاب املصلحة املعنيني مبا فيهم األطفال واجملتمع املدين
إدماج مجيع القضايا اليت يغطيها الربوتوكول االختياري، مبا فيها محايـة             )أ(  

 خطـة العمـل الوطنيـة       نترنت، يف مشروع  إلاألطفال من املواد اإلباحية على طريق ا      
  هبا؛ اخلاصة

  توفري موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذها؛  )ب(  
لة التنفيذ الفّعال جلميع أحكام الربوتوكول االختياري مع مراعـاة          اكف  )ج(  

عالن وبرنامج العمل وااللتزام العاملي اليت اعتمدهتا املؤمترات العامليـة األول والثـاين             إلا
الل اجلنسي لألطفال واملراهقني املنعقدة على التوايل يف استكهومل         والثالث ملكافحة االستغ  

  .٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦ جانريو يف يويوكوهاما وريو د

  التنسيق والتقييم    
تنّوه اللجنة بأن دور وزارة حقوق اإلنسان واألقليات هو مجع املعلومات من مجيـع               -١٣

 حقوق  إنفاذري احلكومية من أجل تنسيق      املعنيني من اهليئات واآلليات احلكومية واملنظمات غ      
ولكن اللجنة تشعر بالقلق ألن الوزارة ال تتمتع باملوارد . الطفل وتنفيذ الربوتوكول االختياري  

الكافية البشرية أو املالية أو التقنية وتفتقر إىل آلية أو إجـراٍء لتقيـيم تنفيـذ الربوتوكـول                  
  .االختياري على الصعيدين الوطين واحمللي

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إقامة أو تعزيز آلية مؤسسية من أجل التنسيق               -١٤
الفعال فيما بني الوزارات وبني السلطات الوطنية واحمللية، وبالتشاور مع منظمات اجملتمع            
املدين، من أجل إقامة هنج منتظم ومتماسك للتصدي للقضايا اليت يغطيهـا الربوتوكـول       

ل هيئة التنسيق رصد وتقييم التدابري املتخذة بـصفة دوريـة           وينبغي أن تكف  . االختياري
 ملواصلة صياغة االستراتيجية والسياسة العامة يف اجملاالت اليت يغطيهـا           النتائجواستعمال  

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تزويد هيئة التنسيق بـاملوارد          . الربوتوكول االختياري 
  . دورها بصورة فّعالةالكافية البشرية واملالية والتقنية ألداء
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  النشر والتوعية    
تقّدر اللجنة أنشطة النشر والتوعية العديدة اليت قامت هبا الدولة الطرف بالتعاون مع               -١٥

ومع ذلك  . املنظمات الدولية واحلكومية الدولية وغري احلكومية يف مسألة االجتار باألشخاص         
ول االختياري ليست جهوداً منتظمـة      ربوتوكبالتظل اللجنة تشعر بالقلق ألن جهود التوعية        

تشمل مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري وأن األطفال، مبا فيهم أطفـال              وال
طفال الالجئون واألطفال املـشردون     األؤسسات و بامل امللحقنيجمتمعات األقليات واألطفال    

طفال املكّرسة يف الربوتوكول    داخلياً واآلباء، ال يعرفون معرفة كافية خماطر انتهاك حقوق األ         
  .االختياري أو ال يعرفون استراتيجيات محاية األطفال من هذه االنتهاكات

  :الطرف على أنالدولة حتث اللجنة   -١٦
تواصل التعريف بأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع بـني            )أ(  

إدمـاج أحكـام    اجلمهور، وخاصة بني األطفال وأسرهم، من خالل مجلة أمـور منـها             
الربوتوكول االختياري يف املناهج املدرسية يف مجيع مستويات النظام التعليمـي واملـواد             

  املالئمة املوضوعة بالتحديد لصاحل األطفال؛
 مـن   ٩ من املادة    ٢تعمل، بالتعاون مع اجملتمع املدين ومتشياً مع الفقرة           )ب(  

ني اجلمهور عامة، مبـا يف ذلـك        الربوتوكول االختياري، على التكثيف ونشر التوعية ب      
على  األطفال، من خالل اإلعالن بكل الوسائل املالئمة والتثقيف بشأن اآلثار الضارة املترتبة           

 إليها يف الربوتوكول االختياري والتشجيع على مشاركة اجملتمع، وخاصـة           املشاركل اجلرائم   
  .والتثقيف وعية واإلعالنمن اجلنسني يف مثل هذه الربامج للتالضحايا األطفال واألطفال 

  التدريب    
مع مالحظة القيام ببعض األنشطة التدريبية بشأن االجتار تشعر اللجنة بـالقلق ألن               -١٧

 أهنا ال تشمل بقدر ، كماهذه األنشطة ال تشمل مجيع املهنيني العاملني لصاحل األطفال ومعهم       
  .كاٍف مجيع أحكام الربوتوكول االختياري

  :دولة الطرف بأنتوصي اللجنة ال  -١٨
 كافية لوضع برامج ومواد تدريبية بشأن مجيـع         مرصودةختصص موارد     )أ(  

  اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري جلميع املهنيني املعنيني واجلمهور عامة؛
تواصل وتعزز أنشطتها التدريبية، مبا يف ذلك صـياغة بـرامج ومـواد           )ب(  

شمولة يف الربوتوكول االختياري للمهنـيني، مبـا فـيهم          تدريبية تغطي مجيع اجملاالت امل    
 الطبيون وموظفو الرعاية االجتماعية وضباط الشرطة واملّدعون العاّمون ووسائط      العاملون

  .اإلعالم واجملموعات األخرى من املهنيني املعنيني
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  الرصد املستقل    
مبهمة متخصـصة    وتكليفهالحظت اللجنة بتقدير إنشاء مكتب نائب أمني املظامل           -١٩

لرصد حقوق األطفال والدفاع عنها، ومع ذلك تأسف اللجنة للحدود اليت تقيد قدراته وعدم 
  .توفر املعرفة بدور املكتب لدى األطفال وآبائهم

توصي اللجنة الدول الطرف بأن تزود مكتب نائب أمني املظامل باملوارد الكافيـة               -٢٠
ه، مبا يف ذلك يف صدد رصد حقوق األطفال مبوجب املالية والبشرية والتقنية ملمارسة واليت

وتوصي اللجنة كذلك بأن تسهل الدولة الطرف نـشر املعرفـة     . الربوتوكول االختياري 
على نطاق واسع بدور نائب أمني املظامل وأن تكفل متتع األطفال بإمكانية الوصول السرية              

  .تهاكات حقوقهموامليسرة على األطفال إىل هذه اآللية لتسجيل الشكاوى من ان

  ختصيص املوارد    
مع مالحظة أن امليزانيات العامة للوزارات والوكاالت والبلديات والسلطات احمللية             -٢١

 متويل كاف وحمدد للـهيئات      لعدم ختصيص تغطي مسائل تتصل باألطفال فإن اللجنة تأسف        
  . املعنية من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري

طرف أن تعمد عند ختطيط ميزانيتها الوطنية إىل ختـصيص          حتث اللجنة الدولة ال     -٢٢
حرجة  موارد كافية مالية وبشرية بالتحديد لتنفيذ الربوتوكول االختياري كي تغطي جماالت          
  .مثل األحباث ووضع السياسات واالستراتيجيات والتوعية والتدريب والوقاية واحلماية

  دور ومسامهة اجملتمع املدين    
 مع القطاع غري احلكومي اليت ستؤدي إىل ٢٠٠٩ذكرة التعاون لعام  ترحب اللجنة مب    -٢٣

ومع ذلك تأسـف    . زيادة وتعزيز مسامهة منظمات اجملتمع املدين يف صنع السياسات والتنفيذ         
اللجنة ألن اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية مل يشاركا يف عملية االستشارة الـسابقة              

  . الطرف مبوجب الربوتوكول االختياريإلعداد التقرير األويل للدولة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور متاماً مع اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك                 -٢٤

 خمتلف جوانب تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك صياغة          بشأنمنظمات األطفال،   
شجع اللجنة  وت. سياسات وتشريعات وختطيط وميزنة الربامج احلكومية والرصد والتقييم       

الدولة الطرف على دعم منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غـري احلكوميـة،          
لبناء قدراهتا واالستفادة متاماً من جتارب وخدمات منظمات اجملتمـع املـدين العاملـة يف     

  .القضايا املشمولة يف الربوتوكول االختياري
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 واسـتغالل األطفـال يف      منع حدوث بيع األطفال وبغاء األطفـال        -رابعاً   
  اإلباحية املواد

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
تأخذ اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية واملنظمات             -٢٥

ومع . ختياريغري احلكومية، من أجل منع األفعال اليت تشكل جرائم مبوجب الربوتوكول اال           
ذلك تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع عدد اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري والواقعة             
يف داخل الدولة الطرف، وخاصة ضد األطفال اإلناث وألن التدابري الوقائية اهلادفة ضد بيـع       

 املـواد   األطفال، مبا يف ذلك ألغراض العمل القسري وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف            
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من نقص التدابري لتعيني األسباب اجلذرية          . اإلباحية تدابري حمدودة  
  .ومدى اتساع املشاكل

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على  -٢٦
 بيع األطفـال واالسـتغالل     ى شيوع أن تضطلع بأحباث عن طبيعة ومد       )أ(  

استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مـن       االقتصادي واجلنسي لألطفال وبغاء األطفال و     
أجل تعيني األطفال املعرضني للخطر وللتصدي لألسباب اجلذرية للمـشاكل وعوامـل            

  اخلطر الرئيسية؛
 حمـددة  بأهـداف    هنجاًمد، استناداً إىل األحباث املذكورة أعاله،       تأن تع   )ب(  

للتصدي لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية من أجل وضع             
تدابري الوقاية والتعايف وإعادة اإلدماج لصاحل األطفال املتأثرين، مع إيالء اهتمام خـاص             

  .لألطفال اإلناث والبعد اجلنساين يف هذه املسائل
 سياحة ممارسة اجلنس مع األطفال وعدم       تأسف اللجنة لعدم االهتمام الكايف مبسألة       -٢٧

  .توفر املعلومات عنها
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بالتدابري الالزمة ملنع سـياحة ممارسـة               -٢٨

اجلنس مع األطفال، وذلك جبملة أمور منها إجراء دراسات ومجع معلومات عن القضايا             
وينبغي . وعية األطفال واجلمهور عامة   املعروفة لتحديد مدى اتساعها وأسباهبا اجلذرية، وت      

للدولة الطرف، من خالل السلطات املعنية، أن تعزز تعاوهنـا مـع صـناعة الـسياحة                
واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين ومن خالل التعاون الدويل مـن أجـل تعزيـز               

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر مدونـة قواعـد الـسلوك            . لةؤوالسياحة املس 
صادرة عن املنظمة العاملية للسياحة من أجل محاية األطفال من االستغالل اجلنـسي يف              ال

  .السفر والسياحة بني مجيع الشركاء املعنيني
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ا الدولة الطرف يف جمال اجلرمية اإللكترونيـة،        ـترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهت      -٢٩
ومع ذلك  . اجلرمية اإللكترونية مبا يف ذلك إنشاء وحدة خاصة داخل وزارة الداخلية ملكافحة           

تشعر اللجنة بالقلق لتزايد توفر املـواد اإلباحيـة الـيت تـصور األطفـال يف اإلنترنـت                  
والتكنولوجيات الناشئة األخرى وأن قدراً من اإلفالت من العقاب ال يزال موجوداً يف حالة              

ت، وخاصـة املـواد      الربوتوكول االختياري واملرتكبة عن طريق اإلنترن      املشمولة يف اجلرائم  
  .اإلباحية اليت تصور األطفال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٣٠
تواصل اختاذ تدابري ملكافحة اجلرمية اإللكترونية، وخاصة املواد اإلباحية           )أ(  

  اليت تصور األطفال يف اإلنترنت؛
تعزز جهودها، بالتعاون مع وسائط اإلعالم، إلعالم األطفال وآبـائهم            )ب(  

  ستعمال اآلمن لإلنترنت؛باال
 تعاوهنا الثنائي واإلقليمي والـدويل      لتقويةأن تتخذ مجيع التدابري املالئمة        )ج(  

عنـاوين   حتديد موقع بروتوكول إنترنت من أجـل تعقـب           بوسائللتعزيز نظام التعقب    
بروتوكول اإلنترنت واملواقع املضيفة ومواقع شبكة الويب ملرتكيب اجلرائم والقـوادين،           

 استعمال أكثر قواعد البيانات دقة لتحديد مواقع عناوين بروتوكول اإلنترنت، من            هبدف
  خالل التعاون مع مقدمة اإلنترنت، بغرض مكافحة املواد اإلباحية اليت تصور األطفال؛

أن تكفل وأن ترصد التنفيذ الكامل للوائح اليت حتكم مراقبـة وتنظـيم          )د(  
  عامة؛املواقع اليت تقدم خدمة اإلنترنت ال

أن تعتمد وتنفذ تشريعات حمددة بشأن إلزام مقدمي خدمة اإلنترنت بأن             )ه(  
نشر املواد اإلباحية اليت تصور األطفـال علـى اإلنترنـت           ) بقدر ما يستطيعون  (مينعوا  

  .والوصول إليها

  الربامج اليت تستهدف جمموعات حمددة    
من اإليذاء واإلمهال فـإن     طالع بقدر من اجلهود حلماية األطفال       ضمع مالحظة اال    -٣١

اللجنة تأسف لعدم وجود برامج حمددة تستهدف جمموعات حمددة من األطفال، مثل أطفال             
طائفة الروما والالجئني واألطفال املشردين داخلياً واألطفال يف مؤسسات الرعاية واألطفال           

ربوتوكـول  يف حاالت الشوارع واألطفال اإلناث، هبدف منع املمارسات احملظورة مبوجب ال 
وتكرر أيضاً قلقها الذي أعربت عنه عند النظر يف التقرير األويل جلمهورية صربيا             . االختياري

 من أن األطفال يف حاالت الشوارع يتعرضون بصفة خاصة          ٢٠٠٨مبوجب االتفاقية يف عام     
  .لالستغالل االقتصادي واجلنسي
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ة يف الوقاية، مبا يف ذلك      تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها املنهجي         -٣٢
تسجيل املواليد واستهداف جمموعات األطفال احملددة املذكورة أعاله، الذين يتعرضـون           
للضعف بصفة خاصة أو يواجهون اخلطر، من أجل محايتهم مـن اجلـرائم املـشمولة يف           

  .الربوتوكول االختياري

 املواد اإلباحية   حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف         -خامساً  
  )٧-٥ واملواد ٤ من املادة ٣ و٢ والفقرتان ٣املادة (

  القوانني اجلنائية واجلزائية واللوائح القائمة    
مع مالحظة التعديالت يف القانون اجلنائي تظل اللجنة تشعر بـالقلق ألن الدولـة                -٣٣

لربوتوكـول   مـن ا   ٣و ٢ تنيالطرف مل جترم صراحة بيع األطفال، حسب تعريفه يف املـاد          
وباإلضافة إىل ذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن تنسيق التـشريعات يف املمارسـة             . االختياري

  .العملية ال يزال ميثل مشكلة
حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إدماج تعريف صريح جلرمية بيع األطفال              -٣٤

 وفقـاً   يف التشريعات ذات الصلة، وخاصة قانون العقوبات ومشروع قـانون الطفـل،           
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً علـى       .  من الربوتوكول االختياري   ٣ و ٢للمادتني  

بذل كل جهودها لكفالة التنفيذ الكامل والفعال للتشريعات اليت تنص على محاية األطفال 
  .من بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  اجلوانب القانونية للتبين    
تأسف اللجنة ألن احلض بطرق غري سليمة على املوافقة يف حاالت التبين على النحو                -٣٥

 من الربوتوكول االختياري ليس مـشموالً يف        ٣من املادة   ‘ ٢‘)أ(١املنصوص عليه يف الفقرة     
  .التشريعات اجلنائية للدولة الطرف

 إدمـاج تعريـف   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل التدابري الالزمة لكفالة     -٣٦
 علـى    قانوهنا اجلنائي  احلض بطرق غري سليمة على املوافقة يف حاالت التبين يف تشريعات          

  . من الربوتوكول االختياري٣من املادة ‘ ٢‘)أ(١النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

  الوالية القضائية وتسليم املطلوبني    
 احلدود الوطنية على أسـاس      خارجإىل   الوالية القضائية    متديدتالحظ اللجنة جواز      -٣٧

ولكنها تأسف ألن تشريعات العقوبات ال تسمح بتمديد الوالية         . موافقة املدعي العام لصربيا   
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 من الربوتوكول ٤ من املادة ٢القضائية خارج احلدود يف مجيع احلاالت املشار إليها يف الفقرة 
 خـارج    إىل لوالية القضائية وباإلضافة إىل ذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن متديد ا        . االختياري

  .ن تسليم املطلوبني خيضع ملعيار املعاملة باملثلأل واجلرماحلدود خيضع ملعيار ازدواجية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتكفل أن تشريعها احمللي ميكنها              -٣٨

وتوكـول  من إقامة وممارسة واليتها القضائية خارج احلدود يف اجلرائم اليت يغطيهـا الرب            
االختياري وتوصي بإنشاء الوالية القضائية خارج احلدود على اجلـرائم الـيت يغطيهـا              

 بـأن تعتـرب     كوتوصي اللجنة كذل  . الربوتوكول االختياري بدون معيار ازدواجية اجلرم     
الدولة الطرف الربوتوكول االختياري أساساً قانونياً لتسليم املطلوبني بدون شرط وجود           

  .معاهدة ثنائية

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

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

مع مالحظة اللجنة اجلهود املبذولة حلماية حقوق األطفال ضحايا اجلرائم املـشمولة          -٣٩
توكول االختياري فإن اللجنة تشعر بالقلق ألن األطفال ضحايا اجلرائم املذكورة يف            يف الربو 

يعاملون هبذه الـصفة يف     ال  الربوتوكول االختياري قد ال يعتربون يف كل األحوال ضحايا و         
ول االختياري وأنه   ـ من الربوتوك  ٨رة  ـاملمارسة العملية على النحو املنصوص عليه يف الفق       

  . األطفال الضحايا ووصمهمهتميشثري لتجنب ال جيري عمل الك
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٤٠

تكفل عدم معاملة األطفال ضحايا أي جرائم مذكورة يف الربوتوكـول             )أ(  
االختياري باعتبارهم جمرمني مبوجب القانون املدين أو قانون العقوبات، واختاذ كل التدابري      

  ألطفال الضحايا؛احملتملة لتجنب الوصم والتهميش ل
 من الربوتوكول االختياري، محاية     ٨ من املادة    ١، يف ضوء الفقرة     تكفل  )ب(  

وينبغـي  . األطفال الضحايا والشهود يف مجيع مراحل عملية القضاء العدالـة اجلنائيـة           
تسترشد الدولة الطرف يف هذا الصدد باملبادئ التوجيهية بشأن العدالـة يف األمـور               أن

قـرار اجمللـس االقتـصادي      (ل ضـحايا اجلرميـة والـشهود عليهـا          باألطفا املتعلقة
  ).، املرفق٢٠٠٥/٢٠ واالجتماعي

ويف حني تالحظ اللجنة هبوط بعض اخلدمات لألطفال ضحايا اجلرائم املشمولة يف              -٤١
الربوتوكول االختياري فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود نظام محاية اجتماعية شاملة يغطي 
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. ضحايا كل اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري يف الدولـة الطـرف    مجيع األطفال   
 حلمايـة األطفـال     املخصـصة وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من قلّة املعلومات عن اجلهود          

املعرضني أكثر من غريهم، وخاصة أطفال طائفة الروما وأطفـال املهـاجرين واألطفـال              
  .داخلياً املشّردين

  :ولة الطرف بأنتوصي اللجنة الد  -٤٢
ليغطي ميتد  حبيث  تعزز جهودها إلنشاء نظام للحماية االجتماعية الشاملة          )أ(  

  األطفال ضحايا مجيع اجلرائم املشمولة يف الربوتوكول االختياري؛كل 
تكفل بذل جهود شاملة واستباقية حلماية األطفال املعرضني أكثر مـن             )ب(  

 املهاجرين واألطفال املشردين داخلياً، مـن       غريهم، وخاصة أطفال طائفة الروما وأطفال     
  .الوقوع ضحايا جلرائم يغطيها الربوتوكول االختياري

  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمـات غـري                -٤٣

ضحية جـرائم مـذكورة يف      احلكومية، لتوفري دعم مشاريعي لبعض األطفال الذين يقعون         
ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق بسبب االفتقار إىل إمكانيات التعويض        . الربوتوكول االختياري 

لألطفال ضحايا اجلرائم وعدم وجود خدمات شاملة يف الدولة الطرف لتعايف األطفال وإعادة          
 بالتحديد بسبب   وتأسف اللجنة . ندماجهم بعد وقوعهم ضحايا البيع والبغاء واملواد اخلليعة       ا

 اليت تديرها الدولة واملساعدة اخلاصة النفسية والنفسانية واخلدمات االجتماعية          املالجئنقص  
املهنية واالفتقار إىل التدريب املقّدم إىل املهنيني العاملني مع ضـحايا اجلـرائم املـذكورة يف     

 تـوفّر الفـرص     وباإلضافة إىل ذلك تشعر اللجنة بالقلق من عـدم        . الربوتوكول االختياري 
لألطفال من أجل املشاركة يف صياغة السياسات والـربامج املتعلقـة بتعـافيهم وإعـادة               

  .اجتماعياً إدماجهم
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مزيداً من التدابري بالتعاون مع املنظمات              -٤٤

  :غري احلكومية من أجل ما يلي
م املوصـوفة يف الربوتوكـول      كفالة متتع مجيع األطفال ضحايا اجلـرائ        )أ(  

االختياري بإمكانية الوصول إىل اإلجراءات الكافية من أجل التمـاس التعـويض عـن              
  ؛ من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤األضرار من املسؤولني عنها قانونياً، وفقاً للفقرة 

ضمان توفري اخلدمات الكافية جلميع األطفال الـضحايا، مـن فتيـان              )ب(  
، مبا يف ذلك إلعادة إدماجهم الكامل يف اجملتمع وحتقيق تعافيهم التام بدنياً ونفسياً              وفتيات

 من الربوتوكول االختياري وختصيص موارد ماليـة كافيـة          ٩ من املادة    ٣وفقاً للفقرة   
  وموارد بشرية مدّربة حتقيقاً هلذه الغاية؛
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ل الضحايا،  ة الطبية والنفسية املتخصصة لألطفا    ـتطوير خدمات الرعاي    )ج(  
  مبا يف ذلك كفالة الوصول إىل املهنيني يف جمال الرعاية العقلية لألطفال وتوفرهم؛

ضحايا اجلرائم اليت يغطيهـا الربوتوكـول االختيـاري         ل الفرصتوفري    )د(  
  وكفالة فصل األطفال عن الكبار؛للوصول إىل املالجئ 

ريب القانوين والنفسي،    التدريب املالئم، وخاصة التد    اختاذ تدابري لكفالة    ) ه(  
لألشخاص العاملني مع ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختيـاري، وفقـاً            

   من الربوتوكول االختياري؛٨ من املادة ٤للفقرة 
كفالة مشاركة األطفال يف صياغة السياسات والربامج لتحقيق التعـايف            )و(  
  .ندماجالوإعادة ا

   اهلاتفيخط املساعدة    
 اهلـاتفي خـط   للتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ختصيص موارد كافية            -٤٥

 هلـذا اخلـط ملـساعدة       عداد رقم من ثالثة أ     ملساعدة األطفال؛ وختصيص   الوطين القائم 
األطفال الضحايا؛ وأن ميكن الوصول إليه متاماً وأن يكون معروفاً جلميع األطفـال؛ وأن              

  .ية والكافيةحتظى مجيع املكاملات باملتابعة الفور

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  –سابعاً   

  التعاون الدويل    
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أنشطتها التعاونيـة الثنائيـة واإلقليميـة               -٤٦

والدولية مع الدول واملنظمات الدولية األخرى يف جماالت الشرطة ومساعدة الـضحايا            
.  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة        بغرض منع ومكافحة بيع األطفال    

) ٢٠٠٥(٦ويف هذا الصدد تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العـام رقـم               
  .بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي

  التصديقات    
  : عاجلة للتصديق علىتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري  -٤٧

اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفـل والتعـاون يف جمـال التـبين علـى                )أ(  
  الدويل؛ الصعيد
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اتفاقية جملس أوروبا حلمايـة األطفـال مـن االسـتغالل واالعتـداء               )ب(  
  ؛)٢٠٠٧( اجلنسيني
  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع املهاجرين وأفراد أسرهم  )ج(  

  تابعة والنشرامل  –ثامناً   

  املتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لكفالة تنفيذ هـذه               -٤٨

ذات الـصلة وإىل  احلكوميـة  التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل الوزارات    
 النحو املالئـم  علىاجلمعية الوطنية واحملكمة العليا والسلطات الوطنية واحمللية للنظر فيها      

  .واختاذ أي إجراءات أخرى مالئمة

  النشر    
املقدمـة  توصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع هذا التقرير والردود املكتوبة              -٤٩
اليت اعتمدهتا اللجنـة،    ) املالحظات اخلتامية ( الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة       من

، على اجلمهور عامة ومنظمات     )حلصرعلى سبيل املثال ال ا    (نترنت  إلبوسائط منها شبكة ا   
اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجملموعات املهنية ووسائط اإلعالم واألطفال، من أجل           

  .إثارة النقاش والتوعية بالربوتوكول االختياري وبتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  –تاسعاً   
طرف أن تدرج مزيداً من  تطلب اللجنة إىل الدولة ال١٢ من املادة ٢وفقاً للفقرة   -٥٠

املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري اجملّمع الثـاين والثالـث             
 / آذار ١٢ من االتفاقية واملقرر تقدميه يوم       ٤٤مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمادة       

  .٢٠١٣مارس 

        


