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لجنة حقوق الطفل  

 أفريقياا  جنااو  ماا  المقاا   األولاا  التقرياار بشاا   الخت ميااة المالحظاا    
 الملحااا  االختيااا    البروتوكاااو  مااا 12 المااا    مااا  1 الفقااار  بموجااا 
 البالا   فا  األطفا   واساتالال  األطفا   بيا  بشا   الطفال حقوق ب تف قية
 *اإلب حية الموا  وف 

 2١43( يف جلستها CRC/C/OPSC/ZAF/1نظرت اللجنة يف التقرير األويل جلنوب أفريقيا ) -١
 ، واعت رر ت هررملال املت ظررات ا تا يررة20١6أيلول/سررمت    20( املعقررو يف يف CRC/C/SR.2143)انظررر 

  .20١6أيلول/سمت    30( املعقو يف يف CRC/C/SR.2160)انظر  2١60يف جلستها 

 مق مة -أوالا  

تر ب اللجنرة تتقر ا ال ولرة ال ررر تقريرهرا األويل وترالر و  ا  يرة علرا سائ رة املسرائ   -2
(CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1.) وفرررر   رررر  جررررر  الررررمل  المنررررا  احلرررروا  تقرررر يرها عرررر  وتعرررررب 

  .الق اعات واملتع   املستو  الرفي  ال رر ال ولة

وترررررملللر اللجنرررررة ال ولرررررة ال ررررررر تانررررر  ينممررررررت سررررررا يف هرررررملال املت ظرررررات ا تا يرررررة  ق نرررررة  -3
ال ررررر املقررر   توجرررب اتقاسيرررة  قرررو  تاملت ظررات ا تا يرررة علرررا التقريرررر الررر و   ال رررا  لل ولررة 

 .20١6أيلول/سمت    30( والمل  اعت  ت  يف CRC/C/ZAF/CO/2ال ق  )

 مالحظ   ع مة -ث ني ا  

 الجوان  اإليج بية  

 تت ظ اللجنة    التق ير تص يق ال ولة ال رر علا الصكوك التالية:  -4

__________ 

   (.20١6أيلول/سمت    30-١3اعت  هتا اللجنة يف  و هتا ال ال ة والسمعني ) *
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 ؛ 2004اتقاسية األ م املتح يف ملكافحة اجلرمية املنظ ة ع  الوطنية، يف عا   )أ( 

تروتولول  ن  االجتا  تاألشراا،، وااةرة النسرا  واألطقرال، وس عر  واملعاسمرة  )ب( 
  ؛2004علي  املك   التقاسية األ م املتح يف ملكافحة اجلرمية املنظ ة ع  الوطنية، يف عا  

هتريرررب املهررراجري  عررر  طريرررق الررر  والمحرررر واجلرررو، املك ررر  تروتولرررول  كافحرررة  )ج( 
 ؛ 2004التقاسية األ م املتح يف ملكافحة اجلرمية املنظ ة ع  الوطنية، يف عا  

اتقاسيرررررة اايرررررة األطقرررررال والتعررررراوص يف  رررررال التمررررر  علرررررا الصرررررعي  الررررر ويل، يف  ) ( 
  ؛2003 عا 

 ١999أشرركال ع رر  األطقررال، اتقاسيررة  نظ ررة الع رر  ال وليررة تأرراص  ظررر أسرروأ  (ه) 
  .2000(، يف عا  ١82) سم 

وتر ررب اللجنررة تالترر اتل املاتلقررة الررد اةررملهتا ال ولررة ال رررر يف  رراالت تتصرر  تتنقيررمل  -٥
  ال وتولول االختيا  ، تا يف ذلك اعت ا  اآليت:

 (؛20١3لعا   7سانوص  ن  االجتا  تالمأر و كافحت  )القانوص  سم  )أ( 

 32ص تع ي  القانوص اجلنائرت )اجلرائم اجلنسية و ا يتعلق هبا( )القانوص  سم سانو  )ب( 
 (. 2007لعا  

 البي ن   -ث لث ا  

 البي ن   جم   

يسرراو  اللجنررة القلررق دما  عرر   وجررو  تيانررات  وئوسررة عرر  اجلرررائم املأرر ولة تررال وتولول  -6
م يف املروا  ااتا يرة واالجترا  هبرم، االختيا  ، تا يف ذلك جرائم تي  األطقال وتمراههم واسرتمته

العا رة  ةدما  عر   وجرو  تيانرات عر  احلالراً ولمللك الميانات املتعلقة تالتم . ويساو ها القلرق أي ر
لألطقرررال املعربرررني تأررر يف للوسررروا برررحايا تلرررك اجلررررائم،   ررر  القتيرررات برررحايا العنررر  املنررر يل، 

و ، واألطقرال الرملي  يعيأروص يف  اسسرات وأطقال الأوا ا، واألطقال املهاجري  و لت سرت اللج
 الرعاية، واألطقال املتمنلني ع  طريق التم  العريف غل الرمسرت. 

 توص  اللجنة ال ولة الطرف بم  يل : -7

وض  وتنفيذ نظ   ش مل ومنس  وفع   لجم  البي نا   وتحليلاا  عا  كال  )أ( 
البي ن   عا  عا   المالحقا    المج ال  الت  يالطيا  البروتوكو  االختي   ، بم  ف  ذلك

 القض ئية واإل ان   المتعلقة ب لجرائم المشمولة ب لبروتوكو  االختي   ؛ 

 اإلثنا  واألصال والجنساية والعمار الجان  العتب  ا  ا وفق البي ن   تصنيف )ب( 
االعتب  ا ، ما  يياال  اهتما    م  وغيره  االجتم ع  - االقتص    والوض  والمنطقة وال ي 

 خ ص لألطف   المعرضي  لخطر الوقوع ضح ي  جرائم مشمولة ب لبروتوكو  االختي   ؛
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فا  اتخا ذ القارا ا  المتعلقاة  ا حثيثا ا استخ ا  المعلوما   المجمععاة اساتخ ام )ج( 
 االختي   .ب لسي س  ، وتقييم   األثر، و ص  التق   الذ  َتحق  ف  تنفيذ البروتوكو  

 ت ابير التنفيذ الع مة - ابع ا  

 التشريع    

تت ررظ اللجنررة أص التأررريعات الوطنيررة تأرر    سررائ  اسررتمتل األطقررال يف الممررا  ويف  -8
املوا  ااتا ية واالجتا  هبم. تي  أهنا تأعر تالقلق ألص القرانوص اجلنرائرت احلرايل ال يتنراول يف الواسر  

 ر   3و 2 ة املتصرلة تمير  األطقرال علرا النحرو ا ر   يف املرا تني الع لرت مجير  األع رال واألنأر
وسرروا  ا تكمهررا فررر  أ  لانررر  اً،أ   وليرراً ال وتولررول االختيررا  ، سرروا  ا تكمررر هررملال اجلرررائم  ليرر

جرمية  نظ ة، و ر  ذلرك، علرا سرمي  امل رال، نقر  أع را  األطقرال توخليراً للررتا أو اسرتا ا هم 
الررمل  ينتهررك  أل رررول، ت ريقررة غررل الئقررة، علررا املوافقررة لتمرر ل طقرر ، اُسرراريًف أو التوسررح للحصرر

 الصكوك القانونية ال ولية تأاص التم  الواجمة الت ميق. 

توص  اللجنة ب   تَاْعم  ال ولة الطرف يلا  ي  ا  جميا  األفعا   واألنشاطة التا  يشاير  -9
 ذلك جمي  أشك   بي  األطف  .يليا  البروتوكو  االختي    ف  ق نونا  الجن ئ ، بم  ف  

 الش ملت   واالستراتيجية السي سة

 رررر  القرررروانني والسياسررررات املرتم ررررة تتنقيررررمل ال وتولررررول االختيررررا   اً تت ررررظ اللجنررررة أص عرررر   -١0
يت لررب وبرر  أطررر سياسرراتية  تئ ررة لتنسرريق الترر ختت املتعرر  يف الق اعررات. غررل أهنررا تأررعر تررالقلق 

 دما  ع   وجو  هملا ااطا  السياسايت الأا   لتنسيق خمتل  السياسات املتصلة تاملوبوا.

 بم  يل :توص  اللجنة ال ولة الطرف  -١١

ييااااارا  جميااااا  المسااااا ئل التااااا  يالطياااااا  البروتوكاااااو  االختيااااا    فااااا  سي ساااااة  )أ( 
واساااتراتيجية شااا ملتي  مااا  أجااال حقاااوق الطفااال، مااا  يياااال  عن ياااة خ صاااة لتنفياااذ جميااا  أحكااا   
البروتوكااو  االختياا    ومراعاا   الوثاا ئ  الخت ميااة التاا  اعتماا   فاا  المااحتمر العاا لم  لمك فحااة 

 تج  ية؛  غراضطف   ألاالستالال  الجنس  لأل

تمكااي  األطفاا   والمجتمعاا   المحليااة ومنظماا   المجتماا  الماا ن  ماا   )ب( 
 المش  كة الف علة والمج ية ف  صي غة السي س   الع مة.

 والتقييم التنسي 

تت ظ اللجنة أص الع ير   ر  اا ا ات احلكو يرة  سراولة عر  تنقيرمل القروانني والسياسرات  -١2
رتم ة تتنقيمل ال وتولول االختيا  . تي  أهنا تأرعر ترالقلق دما  عر   وجرو  تليرة تنسريق فعالرة  كلر  امل

    التنسيق التم  تني الق اعات لتنقيمل ال وتولول االختيا  .
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ما  مالحظ تاا  الخت مياة  10و 9توص  اللجنة، ف  معارض اإلشا    يلا  الفقارتي   -١3
(، ب   تكفل ال ولة الطرف يسان   CRC/C/ZAF/CO/2بموج  اتف قية حقوق الطفل )انظر 

والية واضحة للجنة التنسي  الوطنياة باي  القط عا   المعنياة بحقاوق الطفال ومنحاا  سالطة  
بتنفيااذ االتف قيااة والبروتوكااوال  الملحقااة بااا  علاا   لقااةالمتعك فيااة لتنسااي  جمياا  األنشااطة 

الصعي  القط ع  والوطن  واإلقليم  والمحل ، ويما ا ه  بما  يلام  ما  ماوا   بشارية وتقنياة 
بااا   تااا ععم ال ولاااة الطااارف تنساااي  عملاااا  مااا   ا وم لياااة أل ا  عملاااا . وتوصااا  اللجناااة أيضااا

  .ميةالرسالمنظم   المجتمعية والاي كل المجتمعية غير 

 الت  ي   

تر رررب اللجنرررة توبررر   مرررا غ توجيهيررررة تأرررميلية، دبرررافة د  تك يررر  التررر  يب ملاتلرررر   -١4
أةررررحاب املصررررلحة، ترررر  فرررريهم  ونقررررو دنقرررراذ القررررانوص، واملرررر عوص العررررا وص، والق ررررايف، واملرشرررر وص 

لررر ا   االجت رراعيوص، وااعت يرروص، والعررا لوص يف  ررال دنتررراج املنأررو ات، والسياسررات والقرروانني وا
ال وتولررول االختيررا  . تيرر  أهنررا تأررعر تررالقلق ألص سرر  ات اجلهررات الرئيسررية ةررا مة  تإنقرراذاملتعلقررة 

 املصلحة وخ اهتا،     الأرطة وا الم، مل تكوَّص تا يكقرت لتنقيمل ال وتولول االختيا   تقعالية. 

 :يل  م  أجل م  الالزمة الجاو  بذ  تواصل ب   الطرف ال ولة اللجنة توص  -١٥

تق يم الممي  م  الت  ي  علا  البروتوكاو  االختيا    للمانياي  والمحسسا    )أ( 
الت  تُعن  با لجرائم المشامولة با لبروتوكو  االختيا   ، ولألطفا   ضاح ي  هاذئ الجارائم، بما  فا  
ذلااك العناااف األساار ، ولوحااا َت  حم يااة الطفااال والجاارائم الجنساااية، ومكتاا  االتجااا   ب لبشااار 

 الت بعي  للشرطة، ومح كم الجرائم الجنسية ومح كم األطف  ؛  لكترونيةووح   الجرائم اإل

تموي  هحال  ب أل وا  التنفيذياة، مثال المبا  ل التوجياياة والبروتوكاوال ،  )ب( 
اا م  أجل تنفيذ القواني  والسي سا   والباراما المرتبطاة بتنفياذ البروتوكاو  االختيا    تنفياذ

  .فع الا 

 الموا   زي تو   

يسرررراو  اللجنررررة القلررررق ألص الع يرررر   رررر  ا رررر  ات التم ررررة للتنقيررررمل الكا رررر  لل وتولررررول  -١6
االختيررا  ، تررا فيهررا خرر  ات اايررة األطقررال ودعررالتهم، وخرر  ات الأرررطة والق ررا  املتاصصررة 

 املق  ة لألطقال، ال ت ال تعا  نقص املوا  . 

وا   التقنيااة والبشارية والم لياة الك فيااة توصا  اللجناة ال ولاة الطاارف بتخصاي  الما -١7
 لتنفيذ البروتوكو  االختي    تنفيذاا ك مالا قص  تحقي  م  يل : 

 تنفيذ ق نو  الطفل وق نو  من  االتج   ب لبشر ومك فحته؛  )أ( 
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األ ا  الفع   لمح كم األطفا  ، والمحا كم المختصاة با لجرائم الجنساية،  )ب( 
 ومجل  األفال  والمنشو ا ؛ 

األ ا  الفعااا   لمراكااام ثوثاااوزيال للرع ياااة والمراكااام الج معاااة التااا  تسااا    )ج( 
 خ م   متع    التخصص   لضح ي  االعت ا ا  الجنسية وتوسي  نط قا .

 الم ن  المجتم   

نرررة أص  نظ رررات املت ررر  املررر   تأرررا ك  أرررا لة سويرررة يف تقررر ا ا ررر  ات تت رررظ اللج -١8
القانونية حل اية ال ق  و فاه ، ترا فيهرا ا ر  ات املتعلقرة تاألطقرال برحايا اجلررائم الرد يأر لها 

  ل ال وتولول االختيا  . تي  أهنا تأعر تالقلق ألص الت وي  احلكو رت هملال املنظ ات ال يكقرت لس
 د يستل  ها توفل خ  ات ذات نوعية جي يف. التكالي  ال

ي  اللجنااة، يذ تالحاا  أ  ال ولااة تتحماال المسااحولية الرئيسااية عاا  تااوفير خاا م    -١9
الرع يااة والحم يااة الالزمااة لألطفاا   ماا  الجاارائم التاا  يالطيااا  البروتوكااو  االختياا   ، توصاا  

 ال ولَة الطرف ب آلت : 

انيااة لتقاا يم الخاا م   ماا  قباال اسااتعراض ماا ا كف يااة مخصصاا   الميم  )أ( 
 الحكومة وكف ية التمويل لتق يم الخ م   م  طرف منظم   المجتم  الم ن ؛ 

زياا    الشااف فية فاا  عمليااة صاان  القاارا  بشاا   اإلع ناا  ، بماا  فاا  ذلااك  )ب( 
 مع يير اختي   المستفي ي ؛

الحاارص علاا  التشاا و  الف عاال والمجاا   ماا  منظماا   المجتماا  الماا ن   )ج( 
 ومش  كتا  ف  وض  ميماني   الخ م   المق مة يل  األطف   وف  مراقبة تنفيذه . 

 الفقرتا  ) من  بيا  األطفا   واساتالاللام فا  البالا   وفا  الماوا  اإلب حياة -خ مس ا  
 (9 الم    م ( 2)و( 1)

 البروتوكو  بمقتض  المحظو   الجرائم وقوع لمن   المتخذ الت ابير

تإنأرررا  السرررج  الررروط  حل ايرررة األطقرررال والسرررج  الررروط  ملررررتك  اً حتررريح اللجنرررة عل ررر -20
اجلرائم اجلنسية اللملي  يه فاص د  وساية األطقال    املر ني الملي  سمق أص اعت وا علا أطقال. 

ال ررررر تررر اتل ةرررا  ة ملراسمرررة احلررر و  ملنررر  االجترررا  تاألطقرررال تاةررراذ ال ولرررة اً أي ررراً وحتررريح عل ررر
. غرل أهنرا تأرعر ترالقلق دما  ام واجيرة  هرا  هرملي  السرجلني، األ رر الرمل  سر  يقرو  اخت افهمو 

  اً.تالقلق        فاعلية وتناسب ت اتل  راسمة احل و  اململلو يف تنقاً فاعليته ا. وتأعر أي 

ف بإع    النظر ف  م ا ف علية السجل الوطن  لحم ياة توص  اللجنة ال ولة الطر  -2١
األطف   والسجل الوطن  لمرتكب  الجرائم الجنسية، وت ابير مراقبة الح و  ما  أجال منا  
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االتج   ب ألطفا   واختطا فام. وينبالا  لل ولاة الطارف، لا ا قي ماا  باذلك، أ  تتشا و  ما  
جتماا  الماا ن  الع ملااة ماا  فاايام األطفاا   ومنظماا   الم بماا جمياا  أصااح   المصاالحة، 

ااا ع فااا  االساااتف    مااا  البي نااا   والمعلومااا   الموضاااوعية  األطفااا   ومااا  أجلاااام، وأ  َتجس
 لتح ي  الت ابير الفع لة والمتن سبة لتحقي  األه اف.

 التبنع   

تت ظ اللجنة أص ترتيمات الرعاية غرل الرمسيرة، ترا فيهرا تلرك الرد تنر  ج يف دطرا  التمر   -22
شرررائعة يف ال ولرررة ال ررررر. و ررر  أص هرررملال ال تيمرررات غرررل الرمسيرررة سررر  تكررروص  ررر  خيرررا ات العرررريف، 

العرريف   الرعاية الم يلة  اخ  األسريف املوسعة واملت   ا لرت، فإص اللجنة تأعر تالقلق    أص التمر
 .  ال خي   للوائا والرساتة الرمسية، األ ر المل  يعر  األطقال   ر تيعهم ألغرا  التم ل

 توص  اللجنة ال ولة الطرف بم  يل :  -23

جم  بي نا   مصانفة ويجارا  بحاو  عا  ح لاة ترتيبا   الرع ياة غيار الرسامية،  )أ( 
 التخ ذ ت ابير سي س تية لمع لجتا ؛  ا بم  ف  ذلك التبن  العرف ، بوصفا  أس س

وضاا  يطاا   تنظيماا  للتبناا  العرفاا  ونظاا   لمراقبااة هااذا التبناا ، بمشاا  كة  )ب( 
ف علة ومج ية م  األطف   واألسر والمجتمع   المحلية ومنظم   المجتم  الم ن  التا  

 تعمل م  األطف   وم  أجلام. 

 ب اف  مم  سة الجن  م  األطف   السي حة  

تر اف  اا سرة اجلرنع  ر  األطقرال،  تمللر للتصر   للسريا ةاً تت ظ اللجنة أص جهو  -24
تررا يف ذلررك جترررا تررروي  الررر تت السرريا ية ترر اف  اا سررة اجلررنع  رر  األطقررال تقت ررا سررانوص 

. و رر  ذلررك، تأررعر تررالقلق 2007تعر ي  القررانوص اجلنررائرت )اجلرررائم اجلنسرية و ررا يتعلررق هبررا( لعرا  
ترر اف  اا سررة اجلررنع  رر  األطقررال يف للسرريا ة اً  ئيسررياً ألص ال ولررة ال رررر تعرر ، في ررا سيرر ،  رلرر  

 أفريقيا. 

  تحث اللجنة ال ولة الطرف عل  اآلت : -2٥

اال تق   بمستوا تنفيذ اإلط   التنظيما  واتخا ذ جميا  التا ابير التشاريعية  )أ( 
واإل ا ية واالجتم عية وغيره  م  الت ابير الالزمة لمن  السي حة ب اف  مم  ساة الجان  ما  

    عليا ؛األطف   والقض 

اتخ ذ جمي  الت ابير الالزمة للتحقي  ف  ح ال  السي حة با اف  مم  ساة  )ب( 
الجاااان  ماااا  األطفاااا   ومق ضاااا   الجناااا   الممعااااومي ، ومعاااا قبتام وفاااا  األصااااو  ي  ثبتاااا  

 ي انتام؛
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تعميم أنشطتا  م  صن عة السي حة للتوعية ب آلث   الضا    للساي حة با اف   )ج( 
ف   ونشر الم وناة الع لمياة ألخالقيا   الساي حة لمنظماة الساي حة مم  سة الجن  م  األط

الع لمية وأحك   البروتوكو  االختي    عل  نط ق واس ، بم  ف  ذلك نشر المعلوم   ع  
 منظعم  الرحال  ووك ال  السي حة؛  العقوب   الق نونية بي

عا  االستمرا  فا  تشاجي  تلاك المحسسا   علا  التوقيا  علا  م وناة قوا ) ( 
 ؛ستالال  الجنس  ف  السفر والسي حةالسلوك لحم ية األطف   م  اال

 الت ك  م  العمل ب ستمرا  عل  جم  بي ن   مصنفة ع  السي حة الجنسية؛ (ه) 

ييااال  ماا  يلاام  ماا  اهتماا   لألطفاا   األكثاار عرضااة لخطاار الوقااوع ضااح ي   )و( 
 الشوا ع.السي حة ب اف  مم  سة الجن  م  األطف  ، خ صة أطف   

 من  االستالال  واالعت ا  الجنسيي  عل  األطف   عل  اإلنترن  ت ابير  

يسرراو  اللجنررة القلررق دما  ال يررا يف اململررا عنهررا يف  رراالت االسررتمتل واالعترر ا  اجلنسرريني  -26
 علا األطقال علا اان نر. 

طفال بشا   حقاوق ال 31/7ي  اللجنة، يذ تشير يل  قرا  مجل  حقوق اإلنسا    -27
الذ  يتن و  تكنولوجيا   المعلوما   واالتصا ال  واالساتالال  الجنسا  لألطفا  ، ونتا ئا  

فاا  يطاا     اللااذي  نُظماا 2015وأبااو يباا  لعاا    2014كاال ماا  مااحتمر قمااة لناا   لعاا   
الطااارف خطاااة َتَصااا م وطنياااة لمنااا  االساااتالال   ةتحااا لف مُحمااا  م، توصااا  بااا   تعتمااا  ال ولااا

فاااا   علاااا  اإلنترناااا  ومك فحتاماااا  ب لتعاااا و  الوثياااا  ماااا  واالعتاااا ا  الجنساااايي  علاااا  األط
 الصن ع   والمنظم   المعنية، عل  أ  تت لف ف  الح  األ ن  مم  يل : 

سي سااة وطنيااة لمناا  االسااتالال  واالعتاا ا  الجنساايي  علاا  األطفاا   علاا   )أ( 
ة، اإلنترن  والتص   لام  م  خال  يط   ق نون  مالئم، وكي   مخصوص للتنساي  والرق با

 وق  ا  مح    عل  التحليل والبحث والرص ؛ 

نظاا   ع الاااة جن ئيااة مخصاااوص يسااتب  األماااو  ويتصاا ا لاااا  ويركاام علااا   )ب( 
الضااااح ي  يعماااال فيااااه عن صاااار ماااا  ابو  ماااا  الشاااارطة واال عاااا   والقضاااا  ؛ وي ا   حاااا ال  

مرتبطاة  وق ع   بي نا   وطنياة  ا؛و ولي ا المجرمي  لمن  عو تام يل  ا تك   الجرائم، محلي
 بق ع   بي ن   األنتربو ؛

خاا م   الاا عم المالئمااة لألطفاا  ، بماا  فاا  ذلااك الخاا م   المتك ملااة  )ج( 
أثناا   التحقياا  والمح كمااة والرع يااة الالحقااة؛ ومانيااي  ماا  ابي  يعملااو  ماا  األطفاا   وماا  

 أجلام؛ ويجرا ا  شكوا وتعويض وانتص ف تكو  ف  المتن و ؛

االستالال  واالعت ا  الجنسيي  لألطف   علا  اإلنترنا ، استراتيجية لمن   ) ( 
بمااا  فااا  ذلاااك برنااا ما تثقياااف عااا   إلذكااا   الاااوع ، وتعلااايم م  سااا  يلمامااا  عااا  السااالوك 
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والسااااالمة علاااا  اإلنترناااا ، واإلبااااالال عاااا  جاااارائم االسااااتالال  واالعتاااا ا  الجنساااايي  علاااا  
المم  سا  ؛ والتاما  وضا  السي سا   وسا ع   األطف   عل  اإلنترن ؛ ومش  كة األطف   ف

الصاان ع   بمناا  المحتااوا الااذ  يتضاام  االسااتالال  واالعتاا ا  الجنساايي  علاا  اإلنترناا  
وحذفه، ويبالال سالط   ينفا ذ القا نو  با لحوا  ، وييجا   حلاو  مبتكار ؛ وتوثيا  التعا و  

والتالطيااة  ترناا ؛ماا  المنظماا   الع ملااة علاا  ينااا   االسااتالال  الجنساا  لألطفاا   علاا  اإلن
 اإلعالمية المستنير  والمراعية لألخالق.

حظر بي  األطف   واستالاللام ف  البال   وف  الموا  اإلب حية وما  يتعلا   -س  س ا  
 (7-5( و3( و)2)4و 3بذلك م  قض ي  )الموا  

 الس  ية الجمائية أو الجن ئية اللوائح أو القواني 

القرررانوص اجلنرررائرت يف ال ولرررة ال ررررر ال يعررررلر مجيررر  أشررركال يسررراو  اللجنرررة القلرررق ألص  -28
 اجلرائم املأ ولة تال وتولول االختيا   وال جيرل ها. 

 2توص  اللجنة ال ولاة الطارف با   تعارعف بيا  األطفا   وتجرعماه، عماالا ب لما  تي   -29
. وينبال  م  البروتوكو  االختي   ، وأال يقتصر التعريف عل  ح ال  االتج   ب ألطف   3و

 لل ولة الطرف عل  وجه الخصوص أ  تعرعف وتجرع  صراحة م  يل :

 بي  األطف   ع  طري  التبن  غير الق نون ؛  )أ( 

 نقل أعض   األطف   توخي ا للربح؛  )ب( 

 استخ ا  األطف   ُسْخر ا. )ج( 

اجلنررائرت  ويسرراو  اللجنررة القلررق ألص سررانوص األفررت  وامل موعررات، وسررانوص تعرر ي  القررانوص -30
)اجلرائم اجلنسية و ا يتعلق هبا( ال يقرساص تني اجلنايف    المرالمني واألطقرال، وألص األطقرال الرملي  

. يعهررايوافقروص علرا  أرا لة ةرو هم سر  ير انوص تتصروير أفرت  دتا يرة عر  األطقرال و يامهترا وتوم 
جا   لل وا  ااتا يرة الرد ألص التأريعات اجلنائية احلالية تقتقر د  تعري  اً ويساو ها القلق أي 

 التالص    املوا  ااتا ية.اً تم رت أي 

  :يل  م  لتحقي  الجن ئ  ق نونا  ف  النظر تعي  ب   الطرف ال ولة اللجنة توص  -3١

 شط  تب    األطف   الصو  الت  يلتقطونا  ب نفسام م  ق ئمة الجرائم؛ )أ( 

واألطف   فيما  يخا  الماوا  اإلب حياة عا  التفري  بي  الجن   م  الب لالي   )ب( 
األطف  ، والت ك  م  مع ملة األطف   الج نحي  مع ملةا تتف  م  تنمية الشعو  بكرامته وف  

 انسج   ت   م  أحك   اتف قية حقوق الطفل والبروتوكو  االختي   ؛
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يعاا    النظاار فاا  التعريااف الحاا ل  للمااوا  اإلب حيااة بااا ف تع يلااه ليشاامل  )ج( 
 التخل  م  هذئ الموا ؛ ا أيض

استح ا  براما لتوعية األطف   ب لمخ طر المتصلة ب ساتخ ا  المحتاوا  ) ( 
الاااذ  يضاااعونه ب نفساااام مااا  خااااال  وسااا ئل اإلعاااال  الرقمياااة وتكنولوجيااا   المعلوماااا   

 واالتص ال .

 م  العق   اإلفال   

للرعاية  سلنر ع ليات ااتتغ  تت ظ اللجنة أص ا   ات املق  ة يف  رال  ئوئوميت -32
عرر  اجلرررائم اجلنسررية، األ ررر الررمل  أ   د  ميررا يف  عرر الت د انررة  رررتك  هررملال اجلرررائم. تيرر  أهنررا 

 متأررعر تمررالا القلررق ألص  عرر ل  قابررايف  رررتك  اجلرررائم املأرر ولة تررال وتولول االختيررا   ود انررته
  اً.ج اً ي ال  ت ني ال

عل  اتخ ذ جمي  الت ابير الالزماة بما  يكفال التحقيا  تحث اللجنة ال ولة الطرف  -33
فاا  جمياا  قضاا ي  بياا  األطفاا   واسااتالاللام فاا  البالاا   وفاا  المااوا  اإلب حيااة تحقيقاا ا فعاا الا، 

  ومق ض   الجن   ومع قبتام بم  يتن س  وخطو   جرائمام.

 قليمالقض ئية خ    اإل الوالية  

  يف يف تقريرررررررررررر ال ولرررررررررررة ال ررررررررررررر )انظرررررررررررر تاملعلو رررررررررررات الررررررررررروااً حتررررررررررريح اللجنرررررررررررة عل ررررررررررر -34
CRC/C/OPSC/ZAF/1 رررر  سرررررانوص  29١( والررررد جررررا  فيهرررررا أص املررررا يف ١26-١24، الققرررررات 

ال ق  توسِّ  الواليرة الق رائية لل ولرة لتأر    قابرايف  راالت االجترا  تاألطقرال الرد يرتكمهرا يف 
عتمرررا يوص املسررررجلوص يف أو املقي رررروص الررر ائ وص أو األشررراا، اال يررراا رررا ج  واطنرررو جنررروب أفريق
 ررر  سرررانوص اجلررررائم اجلنسرررية ترررنص علرررا توسررري  الواليرررة الق رررائية  6١جنررروب أفريقيرررا، وأص املرررا يف 

لل ولررة في ررا خيررص أ  جرميررة ا تكمررر خررا ج  رر و  الملرر   رر   ررواط  جنرروب أفريقيررا أو املقي ررني 
عنررر  ا تُرتكرررب  املسرررجلني يف جنررروب أفريقيرررا، ترررا يف ذلرررك نيالررر ائ ني أو األشررراا، االعتمرررا ي

اجلرميررة يف امليرراال ااسلي يررة جلنرروب أفريقيررا أو علررا  ررئ سررقينةة أو طررائريفة  سررجلة، أو لرراص   لوترراً 
تسرررجيلها، يف جنررروب أفريقيرررا. تيررر  أص اللجنرررة تأرررعر ترررالقلق ألص هرررملال األ كرررا  ال جتيررر  لل ولرررة 

(  ر  ال وتولرول ١)3ا يف علا مجي  اجلرائم املأرا  دليهرا يف املر لق ائيةال رر أص  ا س واليتها ا
 (    ال وتولول االختيا  . 2)4االختيا   علا حنو يتسق    أ كا  املا يف 

توص  اللجنة ب   تتخاذ ال ولاة الطارف التا ابير المن سابة لكا  تان  صاراحة علا   -3٥
( ماا  البروتوكااو  1)3مم  سااة واليتااا  القضاا ئية بشاا   الجاارائم المشاا   يليااا  فاا  الماا    

( ما  البروتوكاو  االختيا   ، أ  2)4وف  جمي  الح ال  المح    ف  الما     االختي   
عن م  يكو  الج ن  الممعو  م  مواطن  ال ولة الطرف أو شاخ  يقايم عا    فا  أ اضايا  

 وعن م  تكو  الضحية م  مواطن  ال ولة الطرف. 
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 المطلوبي  تسليم  

( ١87و ١86ر ال ولرة ال ررر )الققرتراص تاملعلو رات الروا  يف يف تقريراً حتيح اللجنة عل ر -36
 ١962( يف عررا  67 والرد تقيرر  تراص جنرروب أفريقيرا سررنلر سرانوص تسررليم امل لروتني )القررانوص  سرم

وتاهنا وسعر،  نمل تص يقها علا ال وتولرول االختيرا  ، الع ير   ر  االتقاسرات ال نائيرة واملتعر  يف 
تراص ال ولرة اً أي راً وتقاوبر تأاهنا. وحتريح عل رواتقاسات املساع يف القانونية املتما لة،  األطرار

  توجو   عاه يف تسليم.اً ال رر جتع  التسليم  أروط

وتأج  اللجنة ال ولة ال رر علا سحب الأرط المل  ال جيي  التسليم دال عن  وجرو   -37
 خيررص في رراللتسررليم اً سانونيرراً  عاهرر يف تسررليم، وعلررا النظررر يف اسررتا ا  ال وتولررول االختيررا   أساسرر
 مجي  اجلرائم الد يملهب بحيتها أطقال  سب التعري  الوا   في . 

 (9م  الم     4و 3والفقرت    8حم ية حقوق األطف   الضح ي  )الم     -س بع ا  

 المحظااو   الجاارائم ضااح ي  األطفاا   ومصاا لح حقااوق لحم يااة المعتماا   التاا ابير
    االختي   البروتوكو  بموج 

يسرررراو  اللجنررررة القلررررق ألص األطقررررال بررررحايا الممررررا  جيرل رررروص وألص بررررحايا االسررررتمتل  -38
 واالعت ا  اجلنسيني وشهو ال يقعوص بحايا  رتني يف نظا  الع الة اجلنائية ونظا  الصحة. 

 توص  اللجنة ال ولة الطرف بم  يل :  -39

مشمولة وض  آلي   ويجرا ا  لحم ية حقوق األطف   ضح ي  الجرائم ال )أ( 
ب لبروتوكو  االختيا   ، بما  فا  ذلاك يقارا  التاما  واضاح بعا   المق ضا   فا  نظا   الع الاة 
الجن ئيااة، وضاام   معاا ملتام بوصاافام ضااح ي  ال مجاارمي  ماا  قباال ساالط   ينفاا ذ القاا نو  

 والسلط   القض ئية؛ 

الحرص علا  عا   وقاوع األطفا   ضاح ي  الجارائم المشامولة با لبروتوكو   )ب( 
ي    وال األطف   الشاو  علياا  ضاح ي  ما  ج يا  وعلا  قباو  األ لاة، مثال تساجيل االخت

 .و، ف  اإلجرا ا  القض ئية  ائم ا الشا  ا  ب لفي ي

 الجن ئية الع الة نظ   يط   ف  المتخذ  الحم ية ت ابير

ط  ملررررتك  يسررراو  اللجنرررة القلرررق ألص األطقرررال اجلررراحنني سررر  يسرررجلوص يف السرررج  الرررو  -40
 اجلرائم اجلنسية. 

توصاا  اللجنااة ال ولااة الطاارف بإعاا    النظاار فاا  تقيياا  األطفاا   مرتكباا  الجاارائم  -4١
الجنساااية فااا  الساااجل الاااوطن  لمرتكبااا  الجااارائم الجنساااية، وب لت كااا  مااا  أ  اإلجااارا ا  

حا  الطفال فا  أ  تحخاذ  ا المطبقة علا  مرتكبا  الجارائم الجنساية ما  األطفا   تحتار  كليا
 األو .  ق  مص لحه الفضل  ف  الحسب   ف  الم
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 ي م جام ويع    الضح ي  تع ف 

تر ررب اللجنررة تإنأررا   رالرر  ئوئرروميت للرعايررة الررد تقرر   خرر  ات طميررة ونقسررية وغلهررا  -42
ل ررحايا االعترر ا ات اجلنسررية. غررل أهنررا تأررعر تررالقلق دما   رر   ترروفر خرر  ات ت عررايف األطقررال 

اجلرائم املأ ولة ترال وتولول االختيرا   ودعرا يف د  راجهم و ر   د كانيرة احلصرول عليهرا  بحايا
 ودما  نوعيتها. 

  توص  اللجنة ال ولة الطرف ب آلت : -43

زيا    عا   مراكام ثوثاوزيال للرع ياة والمراكام الج معاة بحياث تالطا  جمياا   )أ( 
 أنح   البل ؛ 

يقاا ا هم علاا  تلبيااة احتي جاا   األطفاا   زياا    عاا   المرشاا ي  االجتماا عيي  و  )ب( 
 ضح ي  الجرائم المشمولة ب لبروتوكو  االختي   ؛

استح ا  آلية أو أ ا  تنفيذية، مثال طرائا  التشااليل الموحا  ، ما  أجال  )ج( 
مس ع   األطف   ضاح ي  الجارائم المشامولة با لبروتوكو  االختيا   ، التا  تمكعا ، ما  باي  

 ويح لتام يل  الشرطة ويل  اإل ا ا  المعنية ب ل عم؛ أمو  أخرا، م  التعرف عليام

 زي    ع   المالجئ والمس ك  الم مونة. ) ( 

 (10 الم   ) المس ع   والتع و  ال ولي   -ث من ا  

 األطراف والمتع    واإلقليمية الثن ئية االتف ق  

االختيااا   ، تشاااجج  اللجناااة مااا  البروتوكاااو   10مااا  المااا     1فااا  ضاااو  الفقااار   -44
ال ولااة الطاارف علاا  أ  تواصاال تعمياام التعاا و  الاا ول  ماا  خااال  ترتيباا   ثن ئيااة ويقليميااة 
ومتعاا ج   األطااراف، ال ساايم  ماا  البلاا ا  المجاا و  ، بطاارق منااا  تشاا ي  يجاارا ا  وآلياا   

البروتوكاو  تنسي  تنفيذ هذئ الترتيب  ، با ف ت عيم الوق ية م  الجرائم المش   يليا  فا  
  االختي    وكشفا  والتحقي  فيا  ومالحقة المسحولي  عنا  وينما  العقوبة بام.

 والنشر المت بعة -ت سع ا  

 المت بعة  

توصاا  اللجنااة ال ولااة الطاارف ب تخاا ذ جمياا  التاا ابير المالئمااة لضاام   تنفيااذ هااذئ  -4٥
الااوزا ا  الحكوميااة المعنيااة، والبرلماا  ، التوصااي   تنفيااذاا كاا مالا، وماا  ذلااك بإح لتااا  يلاا  

والساالط   الوطنيااة والمحليااة للنظاار فيااا  علاا  النحااو المن ساا  واتخاا ذ يجاارا ا  يضاا فية 
  بش نا .
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  الخت مية المالحظ   نشر

توصاا  اللجنااة بجعاال التقرياار والاار و  الكت بيااة التاا  قاا متا  ال ولااة الطاارف وهااذئ  -46
مت حااة علا  نطا ق واساا ، بما  فاا  ذلاك ما  خااال  شابكة اإلنترناا ، المالحظا   الخت مياة 

للحكوماة والبرلماا  ، والمحاا كم، وع مااة النا ا، ومنظماا   المجتماا  الماا ن ، ومجموعاا   
باا ف يثا    النقا ا والتوعياة با لبروتوكو  االختيا     فا  الشب  ، والفئ   المانياة، واألط

  وتنفيذئ و ص ئ.

 رير المقبلالتق -ع شراا  

ماا  البروتوكاااو  االختياا   ، تطلااا  اللجنااة يلااا   12ماا  المااا     2عمااالا بااا لفقر   -47
ال ولة الطرف أ  ت    معلوم   يض فية ع  تنفياذ البروتوكاو  االختيا    وعا  تنفياذ هاذئ 
المالحظاا   الخت ميااة فاا  تقريرهاا  الاا و   المقباال فاا  يطاا   اتف قيااة حقااوق الطفاال، وذلااك 

 . قيةالتفم  ا 44وفق ا للم    

    


