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جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدم من أنغوال مبوجب الفقبر  1مبن
املاد  12من الربوتوكول االختياري التفاقيبة حقبوق الطفبل املت ببي ب يب
األطفال واستغالل األطفال يف ال غاء ويف املواد اإلابحية*
أوالا -مقدمة
 -1نظرت اللجنة يف تقرير أنغوال ( )CRC/C/OPSC/AGO/1يف جلستيها  2287و2288
(انظ ررر  CRC/C/SR.2287و ،)SR.2288املعقر رويفت يف  16أاير/م ررايو  ،2018واعتم ررذت ر ر
املالحظات اخلتامية يف جلستها  ،2310املعقويفة يف  1حزيران/يونيه .2018
 -2وترحر ررل اللجنر ررة رتقر ررذل تقرير ررر الذولر ررة ال ر رررا وال ر رريفويف ال تارير ررة عل ر ر ا مر ررة املسر ررا
( .)CRC/C/OPSC/AGO/Q/1/Add.1وتعرررل اللجنررة ع ر تقررذير ا للا روار ال نررا ال ر ي يفار م ر
وفذ الذولة ال را الرفي املستوى واملتعذيف الق اعات.
 -3وتُر ر الر اللجنر ررة الذولر ررة ال ر رررا خلن ر ر املالحظر ررات اخلتامير ررة ين غ ر ر أن تُق ر ررأ مق نر ررة

ابملالحظات اخلتامية الصايفرة رشأن التقرير اجلام للتقارير الذورية مر اخلرامإ ا السرار الر ي
ذمته الذولة ال را مبوجل االتفا ية ( ،)CRC/C/AGO/CO/5-7وابملالحظات اخلتامية الصرايفرة
رشأن التقرير ال ي ذمتره الذولرة ال ررا مبوجرل الكوتو روت االيتيراري املتعلر ابطر ا ا فرات
يف املنازع ر ر ر ررات املس ر ر ر ررلاة ( ،)CRC/C/OPAC/AGO/CO/1املعتم ر ر ر ررذة يف لت ر ر ر ررا ا ر ر ر ر ررالت يف 1
حزيران/يونيه .2018

اثني ا -مالحظات عامة
اجلوان اإلجيابية
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__________

*

تالحظ اللجنة رتقذير تصذي الذولة ال را عل الص و التالية أو انضمامها ليها:

اعتمذهتا اللجنة يف يفورهتا الثامنة والس ع ( 14أاير/مايو  1 -حزيران/يونيه .)2018
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رروتو رروت منر و مر ومعا ررة االاررار اب طررلاس ،وواألررة النسررا وا فررات،
(أ)
امل م التفا ية ا مم املتاذة مل افاة اجلرمية املنظمة عك الو نية ،يف عام 2014؛
(ل)
عام 2014؛
(ج)

رروتو ر رروت اجلماع ر ررة انوا ير ررة للجن ر ررول ا فريق ر ر رش ر ررأن العمالر ررة والعم ر ر  ،يف
اتفا ية ا مم املتاذة مل افاة اجلرمية املنظمة عك الو نية ،يف عام .2013

 -5وترحررل اللجنررة مبلتل ر التررذارا الررا ار ر هتا الذولررة ال رررا يف ا رراالت ات الصررلة
ابلكوتو وت االيتياري ،مبا يف لك اعتمايف ا ،يف عام  ،2014للقانون ر م  14/3رشأن اجلرا م
ا ساسية يف جمات غس ا موات ،ال ي يتضم موايف رشأن االاار ابلنسا وا فات.
 -6وتالحظ اللجنة رتقذير التقذم احملررز يف نشرا مسسسرات واعتمرايف ي را ورررامة و نيرة
لتيسررا تنفي ر الكوتو رروت االيتيرراري ،مبررا يف لررك نشررا اللجنررة املش ر ة ر ر الرروزارات مل افاررة
االار ررار اب طر ررلاس ،يف عر ررام  ،2014ووض ر ر نظر ررام ن ر ر ار ير رراس ابيت ر رراا ا فر ررات ،يف
عام  ،2017واعتمايف ي ة عام  2018الو نية مل افاة االاار اب طلاس.

اثلثا -ال ياانت
مج ال ياانت
 -7ترحررل اللجنررة ه رويف معهررذ الذولررة ال رررا الررو ا لوحصررا ات وجلنتهررا املش ر ة ر ر
ال رروزارات مل افا ررة االا ررار اب ط ررلاس م ر أجر ر توحي ررذ جر ررا ات ر ال ي ررا ت عر ر اجلهر رويف
امل ولرة يف جمرات نفرا القررانون مل افارة االارار اب طرلاس .وتالحررظ اللجنرة ر لك املعلومررات
ال ررا ررذمتها الذول ررة ال رررا ومفايف ررا أن اللجن ررة املش ر ة ر ر ال رروزارات م ت ل ررن ع ر أي ض ررااي
معروض ررة عل ر ر احمل ررا م رش ررأن االا ررار اب ط ررلاس تتعل ر ر ر ير ر ا ف ررات ،وأن رره ل
روط رررت ،من ر ر
آ ار/مارس  ،2018مخسة حتقيقات رشأن ري ا فات .وتشعر اللجنة ابلقل نظرا ملا يل :
ال جي ررري رش ر ر منهج ر ر يف الذول ررة ال رررا ر ر وحتلي ر ر ال ي ررا ت املتعلقر ررة
(أ)
حبروايف رير ا فرات واسرتغالت ا فرات يف ال غرا ويف املروايف انابحيرة واالارار اب فرات ،الر ي
يعذ مفهوما مياث ري ا فات ،ول نه ال ي ارقه؛
(ل) ال توجذ اعذة ريا ت رشأن مرت يب اجلرا م ضذ ا فات ،ويعزى لك جز يا
ا مررا أُرللررن عنرره م ر مقاومررة الشررر ة الو نيررة ملسررألة ت ررايفت املعلومررات ال رواريفة يف اعررذة ريا هتررا
الو نية رشأن اجلرمية م اللجنة املش ة ر الوزارات مل افاة االاار اب طلاس؛
(ج) ال يوجذ نظام مت ام نيفارة املعلومات املتعلقة حبماية ال ف يعتمذ مسطررات
و جرا ات متف عليها جلم ال يا ت و يفارهتا.
-8

توصي البجنة الدولة الطرف مبا يبي:

أن تض وتنفذ نظاما شامالا ومنسقا وف باالا ،ذا مؤشبرات وججبراءات متفبي
(أ)
عبيه ببا ،جلمب ب ال ي بباانت و بيبه ببا ورص ببدرا وتقي ببيجمل أترر ببا يف مجيب ب ا بباالت الب بيت يش ببمبها
الربوتوكول االختياري ،مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال يف سياق السفر والسياحة؛
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(ل) أن تصببنل ال يبباانت حس ب مجبببة م بباين منهببا اجلببنا وال مببر واجلنسببية
واألص ببل اإلت ببط واملنطق ببة والويب ب االجتم بباعي  -االقتص ببادي ،مب ب جي ببالء ارتم ببام خ ببا
لألطفببال ال بذين وق ببوا أو يواجهببون خطببر الوقببوا يب ا لبج برا جمل الببيت يشببمبها الربوتوكببول
االختياري؛
(ج) أن تقوم عبى حنبو منهجبي ممب ال يباانت عبن مالمبك مبرتائ اجلبرا جمل يبد
األطفال وعدد احملاكمات وأحاام اإلدانة الصادر مصنفة حس ط ي ة اجلرمية ،وأن تاثل
اجلهود الرامية جىل جنشاء نظام لت ادل امل بومات فيمبا بب الايباانت اواوميبة امل نيبة ،مببا يف
ذل ببك جدار الت قيق ببات اجلنا ي ببة وجدار ش ببؤون اهلج ببر واألجانب ب وامل ه ببد ال ببوطط لش ببؤون
الطفل والشرطة الوطنية والبجنة املشرتكة ب الوزارات ملااف بة االابار ابألشب،ا  ،ميتثبل،
يمن مجبة أمور ،لبمادت  )1(16و()2(40ب)‘ ‘7من االتفاقية فيما يت بي حبي الطفل
رتم خصوصياته بشال اتم؛
يف أن ر
(يف) أن تست،دم بف الية ما جيم من امل بومات يف عمبيبات قا مبة عببى األدلبة
لوي البربامج وصبن القبرار يف جمبال السياسبات وتقيبيجمل األتبر ورصبد التقبدم احملبرز يف تنفيبذ
الربوتوك ببول االختي بباري ،وذل ببك ألغب بران منه ببا جرش بباد القب برارات املت بق ببة بت،ص ببيد م ببوارد
امليزانية.

راب ا -تدابن التنفيذ ال امة
السياسة واالسرتاتيجية الشامبتان
 -9ترحر ررل اللجنر ررة روج ر رويف تتل ر ر السياسر ررات واالس ر ر اتيجيات ات الصر ررلة ابلكوتو ر رروت
االيتيراري ،وال سريما ي رة عرام  2018الو نيرة مل افارة االارار اب طرلاس واملرسروم الر سر
ر ررم  13/26رشررأن اخل ررة التنفي يررة مل افاررة العن ر العررا ل للف ر ة  ،2017-2012و ر لك
ال اررو ان ليميررة الررا تق ربرر أن تس ر الش ررا ات الر يسررية م ر منظمررة الصرراة العامليررة ومنظمررة
العمر الذوليرة ومنظمرة أرإل اننسران  . Terres des Hommesول ر اللجنرة تشرعر ابلقلر زا
عذم وجويف ي ة وررامة طاملة تعاجل ي املسا الا يشملها الكوتو وت االيتياري.
 -10جن البجنببة ،جذ تشببن جىل مالحظا ببا اخلتاميببة بشببأن التقريببر املقببدم مبوجب االتفاقيببة
(انظر الوتيقة  ،CRC/C/AGO/CO/5-7الفقر  ،)7توصي الدولة الطرف مبا يبي:
ججبراء دراسببة لت بيبل وتقيببيجمل ط ي بة ارتابباب اجلبرا جمل املشببمولة ابلربوتوكببول
(أ)
االختياري يف الدولة الطرف ومداه وأس ابه اجلذرية وآاثره عبى األطفال؛
(ل) وي اسرتاتيجية شامبة دف عبى وجه الت ديد جىل م اجلة مجي املسا ل
املشمولة ابلربوتوكول االختياري؛
(ج)
االسرتاتيجية؛
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(يف) جيببالء ارتمببام خببا  ،لببد القيببام بببذلك ،لتنفيببذ مجيب أحاببام الربوتوكببول
االختي بباري ،مب ب مراع ببا نت ببا ج امل ببؤارات ال املي ببة ملااف ببة االس ببتغالل اجلنس ببي لألطف ببال
ألغران اارية.
التنسيي والتقييجمل
 -11رينمررا تالح ررظ اللجن ررة جه رويف الذول ررة ال رررا لتنس رري املسررا ال ررا يش ررملها الكوتو رروت
االيتيرراري ،مبررا يف لررك ع ر ري ر املعهررذ الررو ا لشررسون ال ف ر  ،فه ر تشررعر ابلقل ر زا عررذم
وجويف ما يلزم م التنسي الفعات ر الق اعات لتنفي الكوتو وت االيتياري.
 -12جن البجنببة ،جذ تشببن جىل مالحظا ببا اخلتاميببة بشببأن التقريببر املقببدم مبوجب االتفاقيببة
(انظر الوتيقة  ،CRC/C/AGO/CO/5-7الفقر  ،)8توصي الدولة الطرف أبن تافل التنسبيي
عبى حنو أفضل بب تتببل الوكباالت والبجبان البيت ت مبل يف جمبال سياسبات فايبة الطفبل،
مبببا فيهببا التاب ببة لببوزار ال مببل االجتمبباعي واألسببر والنهببون ابمل برأ ووزار ال ببدل وحقببوق
اإلنسببان وامل هببد الببوطط لشببؤون الطفببل واملديريببة الوطنيببة لشببؤون الطفببل واملرصببد الببوطط
والببة الطفببل وا بببا الببوطط لب مببل االجتمبباعي ،وأبن تنظببر يف مسببألة جنشبباء آليببة رفي ببة
املستو مشرتكة ب الوزارات ذات والية واي ة وسبطة كافية لتنسيي ورصد وتقيبيجمل مجيب
األنشطة املت بقة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختيباري املت بقب ب يب األطفبال واسبتغالل
األطفال يف ال غاء ويف املواد اإلابحية وابشرتاك األطفال يف املنازعبات املسبب ة عببى الصب د
املشرتكة ب القطاعات وعبى الص يد الوطط وعبى مستو املقاط ات وال بد ت.
النشر وجذكاء الوعي
 -13ترح ررل اللجن ررة ابملعلوم ررات ال ررا مفايف ررا أن وزارة الع ررذت وحق ررو اننس رران يف الذول ررة
ال ررا نشرررت ووزعر  1 000نسررلة مر تررال عر حقررو ال فر استُنسررل فيره االتفا يررة
ورروتو وال ا االيتياراين املتعلقران ر ير ا فرات واسرتغالت ا فرات يف ال غرا ويف املروايف انابحيرة
وابطر ا ا فررات يف املنازعررات املسررلاة ابنضررافة ا تعلير توضرريا  .غررا أ ررا تشررعر ابلقلر
ن م ررايفل الكوتو رروت االيتيرراري وأح امرره غررا معروفررة ابلقررذر ال ررايف لررذى ا فررات وعامررة
الناس.
 -14توصي البجنة الدولة الطرف مبا يبي:
أن تنشببر عبببى نطبباق أوسب م بومببات بشببأن اجلبرا جمل املشببمولة ابلربوتوكببول
(أ)
االختيبباري وبشببأن التببدابن الوقا يببة يف أوسبباا عامببة النببا  ،وال سببيما بب األطفببال يب اف
اوال واآلابء ومقدمي الرعايبة ومجيب الفتبات املهنيبة ذات الصببة ،وكبذلك ا تم بات احملبيبة
والزعماء الديني  ،وخباصة من خالل جشراك وسا ط اإلعالم يف التوعية؛
(ل) أن تسببرا ابعتمبباد اسببرتاتيجية وطنيببة لبتثقيببل يف جمببال حقببوق اإلنسببان،
عبببى الن ببو املوصببى بببه يف جطببار الببربانمج ال بباملي لبتثقيببل يف جمببال حقببوق اإلنسببان ،وأن
تافل جعطاء م ادئ الربوتوكول االختياري وأحاامه ماانة ابرز ؛
(ج) أن ت زز وتركز بقدر أكرب احملتبو األكبادميي البذي تقدمبه وزار الت ببيجمل جىل
األطفال بغية م اجلة املسا ل املشمولة ابلربوتوكول االختياري عبى وجه الت ديد.
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التدري
 -15ترحررل اللجن ررة مب ررا تنف ر الذولررة ال رررا م ر ر ررامة تررذريل القض رراة وامل ررذع الع ررام
وموظف نفا القانون وموظف الذوا ر انألالحية ،وال سيما تلك الا تقذبم هلا املسراعذة املاليرة
والتقنية م منظمرة ا مرم املتارذة لل فولرة (اليونيسري ) واالحترايف ا وروي .غرا أن اللجنرة تشرعر
ابلقلر ر ن الت ررذارا املتلر ر ة ليسر ر منهجي ررة وال تغ ر ر ابلق ررذر ال ررايف ير ر اجلر ررا م املش ررمولة
ابلكوتو رروت االيتيرراري ،و ن اجلهررات الفاعلررة الر يسررية املسررسولة عر نفررا الكوتو رروت االيتيرراري
ال تتلق لها التذريل يف جمات الكوتو وت االيتياري رش منهج .
 -16توصي البجنة ابإلدماج املنهجي جلمي جوان الربوتوكبول االختيباري ،مببا يف ذلبك
اجلب برا جمل ال ببيت يش ببمبها ،يف ت ببدري مجيب ب الفت ببات املهني ببة ذات الص بببة ،وال س ببيما القض ببا
واملب ببدعون ال ب ببامون وموظفب ببو جنفب بباذ القب ببانون ودا ب ببر اهلجب ببر واألخصب ببا يون االجتمب بباعيون
واحملققون.
ختصيد املوارد
 -17تعرل اللجنة عر لقهرا زا عرذم وجرويف تصصرات يفرذيفة يف امليزانيرة لتنفير الكوتو روت
االيتياري و زا عذم فاية رألذ تنفي رنويف امليزانية.
 -18جن البجنببة ،جذ تشببن جىل مالحظا ببا اخلتاميببة بشببأن التقريببر املقببدم مبوجب االتفاقيببة
(انظببر الوتيقببة  ،CRC/C/AGO/CO/5-7الفقببر  ،)9توصببي الدولببة الطببرف بافالببة ختصببيد
م ببوارد كافي ببة وأل ببدد األر ببداف م ببن أج ببل تنفي ببذ الربوتوك ببول االختي بباري بف الي ببة يف مجيب ب
ا االت ،وذلك بس ل منها ز د املوارد املالية امل،صصة لقطاا فاية الطفل وكفالة التوزي
ال ادل لبموارد الوطنية من أجل فاية األطفال امل ري بوجه خبا ملمارسبة بيب األطفبال
واستغالل األطفال يف ال غاء ويف املواد اإلابحية.

خامس ا -من بي األطفبال واسبتغالهلجمل يف ال غباء ويف املبواد اإلابحيبة (املباد )1(9
و())2
التدابن امل تمد ملن اجلرا جمل اليت حيظررا الربوتوكول االختياري
 -19تالحظ اللجنة التذارا التشريعية والعملية الا ار هتا الذولة ال را ملن ارت ال اجلرا م
املشمولة ابلكوتو وت االيتياري ،مبرا يف لرك تنفير ررر مة ا مايرة االجتماعيرة ،Cartão Kikuia
الر ي يسررتهذا ا سررر الررا تعرريح حالررة الفقررر املررذ والضررع  ،واعتمررايف القررار  16/28الر ي
ي ر ررذي ي ر ر أط ر ر ات العن ر ر ض ر ررذ ا ف ر ررات ،وال س ر رريما العن ر ر اجلنس ر ر واالعت ر ررذا واالا ر ررار
واالستغالت ،واعتمايف القانون ا ساس ر م  16/17املتعل رنظام ال ريرة والتعلريم ،الر ي يقضر
رتوسي ن ا التعليم انلزام ا اين تذرجييا ليشم املرحلة ا وا مر التعلريم الثرانوي (14-12
سنة م العمر) ،واعتمايف ي ة العم الو نية التعليم للجمي للف ة  ،2020-2013و نشرا
ألفاة انرالغ م يفون ال ش ع اهلوية عل املو الش للشر ة الو نية .غا أن اللجنة
تشعر ابلقل زا ما يل :
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اسرتمرار الفروار االجتماعيررة ال راة وحالرة الفقررر املرذ الرا تررسثر رشر غررا
(أ)
متناسررل علر ا فررات واعلهررم عرضررة رشر يرراس للجررا م املشررمولة ابلكوتو رروت االيتيرراري
ولالاار اب طلاس ،وال سيما يف املنا الريفية؛
(ل) تررذين معررذالت تسررجي املواليررذ ،م ر وج رويف فجرروة رراة ر ر املنررا
والريفية ،و و ما يسيفي ا ألعوابت يف حتذيذ س ا فات؛

ا ض ررية

(ج) حر رراالت اسر ررتغالت ا فر ررات يف السر ررلرة أو ا عم ر رات اخل ر رراة ،وال سر رريما يف
العم املنزيل و اعات التعذي وال نا والزراعة؛
(يف) طيوع حاالت االاار اب فات م ال لذان ا راورة و ليهرا ،وال سريما ا فرات
املهرراجرون غررا ا ررامل للوال ر الالزمررة م ر هوريررة ال ونغررو الذميقرا يررة ،م ر أج ر اسررتغالهلم
جنسيا لألغراإل التجارية (وواألة الفتيات) وم أجر العمر القسرري يف منرا تعرذي املراس،
وحاالت الفتيان املتاجر هبم غراإل السلرة ،وال سيما رع املاطية؛
(ه) عررذم اعتمررايف اسر اتيجيات و ا يررة فعالررة ومناسر ة ،مثر التاذيررذ امل ررر لف ررات
ا فررات املعرض ر لل ي ر واالسررتغالت يف ال غررا ويف امل روايف انابحيررة ،وعررذم ارررا التررذارا املال مررة
ملعاجلة ا س ال اجل رية ملش لة ري ا فات؛
(و)

ارتفاع عذيف ا يتام يف الذولة ال را.

 -20توصببي البجنببة الدولببة الطببرف أبن ت ببزز تببدابنرا الوقا يببة الراميببة جىل تغطيببة مجي ب
ا االت املشمولة ابلربوتوكول االختياري ،وأبن تقوم عبى وجه اخلصو مبا يبي:
أن ت طي األولوية لبسياسات اليت تركز عبى من ارتااب اجلرا جمل املشمولة
(أ)
ابلربوتوكببول االختيبباري ،وأن تببذكي الببوعي ب ب عامببة النببا وأشببد ا تم بات احملبيببة ي ب فا
وفقرا ،مبا يف ذلك من خبالل تقبدم م بومبات عبن ال قبوابت املط قبة يف حالبة ارتاباب تببك
اجلرا جمل ،وأن ترصد وتقيجمل ف الية رذه السياسات؛
(ل) أن تضب ب برامج وقا يببة لتما ب الطفببل مببن أجببل م اجلببة األس ب اب اجلذريببة
وأوجببه الضب ل املت ببدد الببيت ا ببل األطفببال واألسببر وا تم ببات احملبيببة عريببة لب،طببر ،وأن
ت زز امل اين االجتماعية وماية الطفل من خالل مشاري التنمية ا تم ية ومنظمبات ا تمب
املببدم مثببل جمموعببات الش ب اب واملنظمببات الدينيببة ووسببا ط اإلعببالم ،مبببا يف ذلببك ش ب اات
التواصل االجتماعي؛
(ج) أن ت ببزز ججب براءات اإلحال ببة واملتاب ببة واآللي ببات واإلجب براءات املت،صص ببة
لت دي ببد األطف ببال ال ببذين وق ببوا ،أو يواجه ببون خط ببر الوق ببوا ،يب ب ا لبجب برا جمل املش ببمولة
ابلربوتوكول االختياري ،وال سيما األطفال ي اف اوال ،مثل األطفال الذين ي يشون حالبة
الفق ببر والت،ب ببل ،وخباص ببة يف املن بباطي الريفي ببة ،واألطف ببال املتض ببررين م ببن اجلف بباف وا اع ببة
واألطف ببال امله بباجرين والالجتب ب ومبتمس ببي البج ببوء ،وال س ببيما األطف ببال غ ببن املصب ب وب
أو املنفص بببون ع ببن ذويه ببجمل أو غ ببن او ببامب لبواث ببي الالزم ببة ،وأطف ببال الش ببوارا واألطف ببال
ال امب يف املنازل واألطفال املنتم جىل األسر الض يفة اقتصاد ا واأليتام وأسررجمل؛
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(يف) أن تت بباون ،لببد القيببام بببذلك ،م ب منظمببات ا تم ب املببدم واملنظمببات
ا تم ية ،وأن ت زز الربامج الوقا ية وفاية الض ا احملتمب  ،وال سيما الفتيات؛
(ه) أن تبتما الدعجمل التقبط مبن اليونيسبيل وغنربا مبن الوكباالت املت،صصبة
لز د الافاء يف توعية ا تم ات احملبية وجشراكها يف التصدي لبممارسات الضار وامل اين
والس بببوكيات االجتماعي ببة الس ببب ية ال ببيت تس ببارجمل يف ارتا بباب اجلب برا جمل املش ببمولة ابلربوتوك ببول
االختياري ويف االاار ابألطفال.
االستغالل اجلنسي لألطفال يف سياق السفر والسياحة
 -21ترحرل اللجنرة مبوافقرة الذولرة ال ررا يف عرام  ،2010مر يرالت مرسروم مشر  ،علر
مذونة واعذ السلو ماية ا فات م االستغالت اجلنس يف السفر والسياحة .غا أن اللجنة
تش ررعر ابلقلر ر زا ط رريوع االس ررتغالت اجلنسر ر لأل ف ررات يف س رريا الس ررفر والس ررياحة يف الذول ررة
ال را.
 -22جن البجن ببة ،جذ تش ببن جىل توص ببيا ا ال ببوارد يف مالحظا ب با اخلتامي ببة الس ببابقة بش ببأن
التقريببر املقببدم مبوجب االتفاقيببة (انظببر الوتيقببة  ،CRC/C/AGO/CO/2-4الفقببر  ،)68ب
الدولة الطرف عبى أن تواصل االيطالا م قطاا السياحة أبنشطة التوعية ابآلاثر الضبار
لالسببتغالل اجلنسببي لألطفببال يف سببياق السببفر والسببياحة ،وأن تنشببر عبببى نطبباق واس ب يف
أوسبباا وكببالء السببفر ووكبباالت السببياحة املدونببة ال امليببة ألخالقيببات السببياحة الببيت ويب تها
منظم ببة الس ببياحة ال املي ببة ،وأن تواص ببل تش ببجي ال ببامب يف قط بباا الس ببفر والس ببياحة عب ببى
التوقيب ب عب ببى مدون ببة قواع ببد الس بببوك وماي ببة األطف ببال م ببن االس ببتغالل اجلنس ببي يف السب بفر
والسببياحة .و ب البجنببة الدولببة الطببرف أيض ب ا عبببى فببرن عقببوابت مناس ب ة عبببى م برتائ
جرمية االستغالل اجلنسي لألطفال يف سياق السفر والسياحة.
التببدابن املت ،ببذ ملن ب اس ببتغالل األطفببال واالعت ببداء عبببيهجمل جنس ببي ا عبببى شب ب اة اإلنرتنب ب
والتصدي هلما
 -23تالحظ اللجنة اجلهويف الا ت هلا الذولة ال را ،وال سيما عل الناو امل ر يف ريفويف را
عل ر ا م ررة املس ررا (انظ ررر الوثيق ررة  ،CRC/C/OPSC/AGO/Q/1/Add.1الفق رررة  ،)12م ر أجر ر
معاجلررة املروايف املتعلقررة ابالعتررذا علر ا فررات علر طر ة انن نر  .غررا أ ررا تشررعر ابلقلر زا
ع ررذم وج ر رويف ررار ر ررانوين مناس ررل ومعلومر ررات ات أل ررلة رشر ررأن ح رراالت اسر ررتغالت ا فر ررات
واالعتذا عليهم جنسيا عل ط ة انن ن .
 -24جن البجنة ،جذ تشن جىل قرار جمبا حقوق اإلنسان  7/31امل نون "حقوق الطفل:
تانولوجي ببات امل بوم ببات واالتص بباالت واالس ببتغالل اجلنس ببي لألطف ببال" وجىل نت ببا ج م ببؤاري
القمة امل قودين يف كل من لندن يف عام  2014وأبو ظئ يف عبام  2015الببذين نظمبا يف
جطب ببار ب ببالل " ،"We Protectتوصب ببي الدول ب بةر الطب ببرف أبن ت تمب ببد ،ابلت ب بباون الوتيب ببي م ب ب
القطاعببات واملنظمببات امل نيببة ،خطببة وطنيببة ملنب جرميببة اسببتغالل األطفببال واالعتببداء عبببيهجمل
جنسي ا عبى ش اة اإلنرتن والتصدي هلا ،تشمل ك د أدىن ما يبي:
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سياسة وطنية ملن جرميبة اسبتغالل األطفبال واالعتبداء عببيهجمل جنسبيا عببى
(أ)
ش اة اإلنرتن والتصدي هلا مبن خبالل جطبار قبانوم مال بجمل وكيبان مابر لبتنسبيي والرقاببة
والرصد؛
ذي قدرات ألدد يف جماالت الت بيل وال
(ل) اسرتاتيجية ترمي جىل من استغالل األطفبال واالعتبداء عببيهجمل جنسبي ا عببى
ش اة اإلنرتن  ،مبا يف ذلبك ويب ببرانمج تثقيبل عبام لشب ذ البوعي والتثقيبل اإللزامبي يف
املدار ابلسببوك والسبالمة عببى شب اة اإلنرتنب  ،وجىل ت زيبز امل بارف واإلببال عبن جرميبة
استغالل األطفال واالعتداء عبيهجمل جنسيا عبى ش اة اإلنرتن ؛ وجشبراك األطفبال يف ويب
السياسات واملمارسات؛ وااللتبزام عببى مسبتو القطباا حبجب وجزالبة املضبام اإللارتونيبة
املت بق ببة ابسب ببتغالل األطف ببال واالعتب ببداء عبب ببيهجمل جنس ببي ا و بب ببال س بببطات جنفب بباذ القب ببانون
ابوببوادا املسببجبة ووي ب حبببول ابتااريببة؛ والت بباون الوتيببي م ب املنظمببات الببيت ت مببل مببن
أجل جهناء االستغالل اجلنسي لألطفال عبى ش اة اإلنرتن ؛ وتقدم تقارير جعالمية أخالقيبة
ومستنن ؛
(ج) تببوفن خببدمات الببدعجمل املال مببة لألطفببال ،مبببا يف ذلببك اخلببدمات املتاامبببة
أتنبباء الت قيببي واحملاكمببة والرعايببة الالحقببة؛ والتببدري لبمهني ب ال ببامب م ب األطفببال ومببن
أجبهجمل؛ وججراءات ميسر لبتظبجمل والت ويض واالنتصاف؛
(يف) ججيباد نظبام عدالبة جنا يبة ماببر واسبت اقي املن بى ومتجباوب ألبور تركيببزه
الض ا يوفَّر له أفراد شرطة ومبدعون عبامون وقضباء مبدربون؛ وجدار شبؤون اجلنبا بشبال
حيول دون تارار ارتااهبجمل لبجرا جمل ،عبى الص يدين البوطط والبدو ؛ وجنشباء قاعبد بيباانت
وطني ببة مرت ط ببة ،ع ببن طري ببي املاتب ب املرك ببزي ال ببوطط ،ابملنظم ببة الدولي ببة لبش ببرطة اجلنا ي ببة
(اإلنرتبول) وبقاعد ال ياانت الدولية لصور االستغالل اجلنسي لألطفال.

سادس ا -حظ ببر بيب ب األطف ببال واس ببتغالل األطف ببال يف ال غ بباء ويف امل ببواد اإلابحي ببة
وما يتصل بذلك من مسا ل (املواد  3و )2(4و( )3و)7-5
القوان واألنظمة اجلنا ية أو اجلزا ية السارية
 -25ترحررل اللجنررة جيفراج ج ررا م االاررار اب فررات غ رراإل االسررتغالت اجلنس ر وال غررا يف
القررانون ر ررم  14/3رشررأن اجل ررا م ا ساسررية يف جمررات غس ر ا م روات ،ال ر ي جيرررم ي ر أط ر ات
االاررار ،ورتج ررل ررانون العقرروابت السررتغالت ا فررات يف امل روايف انابحيررة ،ول نهررا تشررعر ابلقل ر
نه ال جيرمه ال فيما يتعل اب فرات الر ي ال تتجراوز أعمرار م  16سرنة .ويسراور اللجنرة لر
وارم ألراحة ي أط ات ري ا فات ،و و مفهوم يش ه
تعرا ا
ابلن زا عذم وجويف تشريعات ا
االا ر ررار اب ط ر ررلاس ،ول ن ر رره ال ي ارق ر رره ،رص ر رريغته الر ر رواريفة يف امل ر ررايفت  2و 3مر ر ر الكوتو ر رروت
االيتياري .و تالحظ اللجنة أن رانون ال فر يتضرم أح امرا اب ظرر عامرة يف ألرياغتها تلرزم
الذول ررة ال رررا ابر ررا ت ررذارا انوني ررة و يفاري ررة ياأل ررة ملنر ر ج رررا م ايت رراا ا ف ررات أو ر رريعهم
أو االاار هبم واملعا ة عليهرا واايرة ا فرات مر ير أطر ات االعترذا واالسرتغالت اجلنسري ،
فه تشعر ابلقل ن تلك ا ح ام ال تعرا عناألر اجلررا م وال حترذيف العقروابت املفروضرة
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عل مرت يها وال تتضرم حراالت مرجعيرة ا روان ا يررى .وتعررل اللجنرة عر لقهرا أيضرا
ن انون العقوابت ال جيرم حيازة املوايف انابحية الا يُستغ فيها ا فات.

 -26توصببي البجنببة الدولببة الطببرف أبن ت ببرف واببرم بيب األطفببال وفقبا لبمببادت  2و3
مبن الربوتوكببول االختيبباري ،سببواء كانب رببذه اجلرميببة ترتاب ألبيب ا أو دوليب ا أو عبببى أسببا
فردي أو منظجمل ،وأبال صر الت ريل يف حباالت االابار ابألطفبال .وين غبي لبدولبة الطبرف،
عبى وجه اخلصو  ،أن ت رف اجلرا جمل التاليبة وابرم ارتااهببا بشبال صبريك ،مببا يف ذلبك يف
جطار اإلصالح اجلاري لقانون ال قوابت كال:
(أ)

بي األطفال عن طريي ما يبي:

‘‘1

الت ط غن املشروا؛

‘‘2

نقل أعضاء األطفال بداف الربك؛

‘‘3

است،دام األطفال س ْ،را؛

(ل) اسبتغالل األطفبال يف املببواد اإلابحيبة ،ويت بببي األمبر أيضبا ابألطفبال الببذين
ترتاوح أعماررجمل ب  16و 18سنة؛
(ج) جم ببرد حيب بباز امل ببواد اإلابحيب ببة ال ببيت يسب ببتغل فيه ببا األطفب ببال وحياز ببا بنيب ببة
استنساخها أو توزي ها أو نشررا أو استنادرا أو تصديررا أو عريها أو بي ها ،وممارسبة أي
سبوك له صببة ابسبتغالل األطفبال يف املبواد اإلابحيبة ،وخباصبة أي شبال مبن أشباال جغبواء
األطفب ببال ألغ ب بران جنسب ببية عب ببرب ش ب ب اة اإلنرتن ب ب ومشب ببارد الصب ببور اإلابحيب ببة لألطفب ببال
أو االطالا عبيها وال اوي ملشارد االعتداء اجلنسي عبى األطفال؛
(يف)

االستغالل اجلنسي لألطفال يف سياق السفر والسياحة.

اإلفالت من ال قاب
 -27تشررعر اللجنررة ابلقل ر زا تقررارير تررذع انفررالت م ر العقررال و زا عررذم يف ررة واتسررا
املعلومات الواريفة م الذولة ال را رشأن عذيف م القضااي املتعلقة ابجلرا م املشمولة ابلكوتو روت
االيتياري الا جرى التاقي فيها عل الناو الواجل وعذيف اجلناة ال ي حو موا وعو وا.
 -28توصي البجنة الدولة الطبرف ابختباذ مجيب التبدابن الالزمبة لضبمان الت قيبي بف اليبة
يف مجيب ب قض ببا بيب ب األطف ببال واس ببتغالهلجمل يف ال غ بباء ويف امل ببواد اإلابحي ببة ومقاي ببا اجلن ببا
وم اق تهجمل عبى حنو مال جمل يتناس وخطور جرا مهجمل.
مسؤولية األش،ا

االعت اري

 -29ترحررل اللجنررة جيفراج مس ررسولية ا طررلاس االعت رراري يف الق ررانون ر ررم  14/3املتعل ر
را م غس ا مروات ويف رانون العقروابت .غرا أ را تشرعر ابلقلر ن القروان اجلنا يرة يف الذولرة
ي اجلرا م املشمولة ابلكوتو وت االيتياري.
ال را ال تغ
 -30توصببي البجنببة الدولببة الطببرف أبن تببدرج ص براحةا يف مجي ب القببوان اجلنا ي ببة ذات
الصبة ،مبا يف ذلك يف جطار اإلصبالح اجلباري لقبانون ال قبوابت كابل ،مسبؤولية األشب،ا
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االعت اري الضال يف أي من اجلرا جمل املشمولة ابلربوتوكول االختياري وأبن بدد عقبوابت
قانونية تتناس م خطور اجلرا جمل املرتا ة.
الوالية القضا ية خارج اودود اإلقبيمية وتسبيجمل املطبوب
 -31رينما ترحل اللجنة ابتفا التعاون املكم ر الذولة ال ررا والكازير والكتغرات ،فهر
تشعر اب س نه ال توجذ تشريعات رشأن الوالية القضا ية يارج ا ذويف ان ليمية علر ير
اجلرا م املشمولة ابلكوتو وت االيتياري و ن تسليم امل لور مر ون ابلتجرل املزيفوج.
 -32توصي البجنة الدولة الطرف مبا يبي:
جرساء وممارسة الوالية القضا ية خارج اودود اإلقبيمية عبى مجيب األف بال
(أ)
احملظور مبوج الربوتوكول االختياري عندما ياون اجلبام املزعبوم مواطنبا أنغوليبا أو ش،صبا
يقيجمل بصفة اعتيادية يف أنغوال أو عندما تاون الض ية من األطفال األنغولي ؛
(ل) اختبباذ اخلطببوات الالزمببة إللغبباء شببرا التجببرم املببزدوج لتسبببيجمل املطبببوب
فيمببا يت بببي ابجلبرا جمل املشببمولة ابلربوتوكببول االختيبباري ،وجدراج اجلبرا جمل املشببمولة ابلربوتوكببول
االختياري يف مجيب اتفاقبات التسببيجمل البيت سبتربمها يف املسبتق ل والنظبر يف مسبألة اسبت،دام
الربوتوكول االختياري كأسا قانوم لتسبيجمل مبرتائ ربذه اجلبرا جمل يف اوباالت البيت ال توجبد
فيها أي م ارد تنا ية لتسبيجمل املطبوب م ال بد امل ط.

ساب ا -فاية حقوق األطفال الض ا (املاداتن  8و )3(9و())4
التدابن امل تمد وماية حقوق ومصاحل األطفال ي ا اجلرا جمل احملظبور مبوجب الربوتوكبول
االختياري
 -33ترحل اللجنة رنص انون ال ف علر تروفا ا مايرة القانونيرة والرذعم النفسر لأل فرات
ضرراااي أفعررات العن ر أو الشررهويف عليهررا ،وحتذيررذ م رران وج رويف ا فررات يف حالررة انفصرراهلم ع ر
أس ر ررر م ،هب ر ررذا عر ر ررايفة م مشله ر ررم ر ر ر ر ويهم .وترحر ر ررل اللجن ر ررة أيض ر ررا رتشر ر ررغي اخل ر ررا اهلر ر رراتف
 SOS Criançaملس رراعذة ا ف ررات ض رراااي العن ر ر وط ر ر ات ااي ررة حق ررو ال ف ر ر وتعزيز ررا
ويف مررة ا حررذا  .وترحررل اللجنررة ر لك ابلنجرراي يف حتذيررذ و حالررة  40حالررة م ر ضرراااي
االاررار اب فررات يف عررام  .2015وتالحررظ اللجنررة اعت رزام الذولررة ال رررا عررذايف مشررروع ررانون
رشأن توفا ااية ياألة للضاااي والشهويف .غا أن اللجنرة تشرعر ابلقلر زا عرذم فايرة املرواريف
ال شرية والتقنية واملالية امللصصة هل التذارا ،مبا يف لك لللذمات القانونية.
 -34جن البجنب ببة ،جذ تشب ببن جىل امل ب ببادئ التوجيهيب ببة بشب ببأن ال دالب ببة يف األمب ببور املت بقب ببة
ابألطفال ي ا اجلرمية والشهود عبيه ،توصي الدولة الطرف مبا يبي:
أن تافل يف تشري ا ا أال يصب ك األطفبال يب ا اجلبرا جمل احملظبور مبوجب
(أ)
تنجببز التسببجيالت املر يببة
الربوتوكببول االختيبباري أو الشببهود عبيهببا يب ا مببر أخببر  ،وأن ر
لبشهادات وتست،دم ابنتظام وت ترب مق ولة يف اإلجراءات القضا ية؛
(ل) أن ختصبد مببا يافببي مببن املببوارد ال شبرية والتقنيببة واملاليببة لضببمان حصببول
مجيب ب األطف ببال الضب ب ا عب ببى املس بباعد القانوني ببة ا اني ببة أو املدعوم ببة وعب ببى ال ببدعجمل م ببن
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أخصا ي يف عبجمل نفا الطفل وأخصا ي اجتماعي  ،وأن تافل وجود اإلجراءات املال مبة
اللتم ببا الت ببويض وج ببرب الض ببرر ،دون ايي ببز ،وأن تض ببمن جي ببالء االعت ببار ابلدرج ببة األوىل
ملصاحل الطفل الفضبى.
ت ايف الض ا وجعاد جدماجهجمل
 -35حت رريا اللجن ررة علم ررا روجر رويف مرا ررز ل ررذعم ال فر ر يف رع ررا املقا ع ررات ت رروفر لأل ف ررات
ضرراااي اجلرميررة الغ ر ا واملررأوى والتعلرريم ا ساس ر و م انيررة م مشلهررم خلسررر م ،ووررذمات التوجيرره
ال ررا تق ررذمها وزارة العمر ر االجتم رراع وا س رررة والنه رروإل ابملر ررأة ،ا جان ررل منظم ررات ا تمر ر
املررذين ،ا ضرراااي العنر القررا م عل ر أسرراس نرروع اجلررنإ ،مبر فرريهم ا فررات .غررا أ ررا تشررعر
ابلقل زا ما يل :
(أ)
يفذويف للغاية؛

ت روافر ي ررذمات التع ررايف ال ررذين والنفس ر و ع ررايفة انيفم رراج االجتم رراع رش ر

(ل) توفا املنظمات الذينيرة وغرا ا وميرة ملعظرم اخلرذمات و يفارهترا ملعظرم املرا رز،
م يفعم يفذويف للغاية م الذولة ال را؛
(ج) ع ر ررذم وج ر ر رويف ج ر ر ررا ات لت ر رروفا الرعاي ر ررة ا تمعير ر ررة لأل ف ر ررات ،وع ر ررذم ت ي ر ر ر
الكوتو رروالت القا مررة ات الصررلة ررعايررة ا فررات ضرراااي االاررار اب طررلاس ،وعررذم موا مررة
جرا ات حتذيذ ا فات ضاااي االاار واايتهم.
 -36توصي البجنة الدولة الطرف مبا يبي:
أن تببدمج ال بدوا ر واملراكببز القا مببة لت ببايف األطفببال الضب ا بببدنيا ونفسببيا
(أ)
وجعبباد جدمبباجهجمل الاامببل يف رياكببل الببدعجمل التاب ببة لنظببام فايببة الطفببل ،وأن تببوفر املببوارد
ال شرية والتقنية واملالية الالزمة لتنفيذ براجمها بف الية؛
(ل) أن ت ب ببزز مشب بباركة القطب بباا ال ب ببام يف تطب ببوير اخلب ببدمات املقدمب ببة لألطفب ببال
املتضببررين مببن اجل برا جمل املشببمولة ابلربوتوكببول االختيبباري ويف رصببد املببوارد املاليببة امل،صصببة
إليصاهلا ،وأن تدعجمل أنشطة منظمات ا تم املدم يف رذا ا ال؛
(ج) أن ب ببدد وتب ببوا جمل جج ب براءات دعب ببجمل ي ب ب ا اجل ب برا جمل املشب ببمولة ابلربوتوكب ببول
االختياري وتافل تط يقها من خالل اهلياكبل الوطنيبة واإلقبيميبة واحملبيبة لنظبام فايبة الطفبل
ومن خالل اخلدمات ا تم ية.

اثمنا -املساعد والت اون الدوليان (املاد )10
االتفاقات املت دد األطراف والثنا ية واإلقبيمية
 -37يف يوء الفقر  1من املاد  10مبن الربوتوكبول االختيباري ،تشبج البجنبة الدولبة
الطببرف عبببى مواصبببة ت زيببز الت بباون الببدو مببن خببالل ترتي ببات مت ببدد األط براف وتنا يببة
وجقبيميببة ،وال سببيما م ب ال بببدان ا بباور  ،بطببرق منهببا ت زيببز اإلج براءات واآلليببات اخلاصببة
بتنسببيي تنفي ببذ رببذه الرتتي ببات ،هبببدف جحب براز تق ببدم يف جم بال منب ب وقببوا اجلب برا جمل املش ببمولة
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ابلربوتوكببول االختيبباري وكشببل املسببؤول عببن أي جرميببة منهببا والت قيببي م هببجمل ومقايببا جمل
وم اق تهجمل.

اتس ا -التنفيذ وتقدم التقارير
ألل -املتاب ة والنشر
 -38توصببي البجنببة الدولببة الطببرف ابختبباذ مجيب التببدابن املناسب ة لضببمان تنفيببذ مضببمون
تقريببر الدولببة الطببرف وردودرببا الاتابيببة عبببى قا مببة املسببا ل والتوصببيات الببوارد يف رببذه
املالحظب ببات اخلتاميب ببة تنفيب ببذا كب ببامالا ،بس ب ب ل منهب ببا جحالتهب ببا جىل الب ببوزارات امل نيب ببة والربملب ببان
والسبببطات الوطنيببة واإلقبيميببة واحملبيببة لبنظببر فيهببا عبببى الن ببو املناس ب واختبباذ املزيببد مببن
اإلجراءات بشأهنا.
 -39وتوصي البجنة أبن يتاح تقرير الدولة الطرف وردودرا الاتابية عببى قا مبة املسبا ل
ورذه املالحظات اخلتامية عبى نطاق واسب  ،بسب ل منهبا شب اة اإلنرتنب  ،لوسبا ط اإلعبالم
وعامببة النببا ومنظمببات ا تم ب املببدم وجمموعببات الش ب اب واملنظمببات الدينيببة والفتببات
املهني ببة واألطف ببال ،بغي ببة جاثر النق بباا بش ببأن الربوتوك ببول االختي بباري والتوعي ببة ب ببه وتنفي ببذه
ورصده.

ابء -التقرير الدوري املق ل
 -40وفق ا لبفقر  2من املاد  12مبن الربوتوكبول االختيباري ،تطبب البجنبة جىل الدولبة
الطببرف أن تببدرج املزيببد مببن امل بومببات عببن تنفيببذ الربوتوكببول االختيبباري ورببذه املالحظببات
اخلتامية يف تقريررا الدوري املق ل املقرر تقدميه وفقا لبماد  44من االتفاقية.
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