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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير/الثاين كانون ١٧

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

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  بيالروس: املالحظات اخلتامية    
ــيالروس األويل      -١ ــر ب ــة يف تقري ــرت اللجن  يف (CRC/C/OPSC/BLR/1)نظ

 كانون  ٢٦ و ٢٥، املعقودتني يف    )1598 و CRC/C/SR.1597انظر   (١٥٩٨ و ١٥٩٧ جلستيها
، ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٤، املعقودة يف    ١٦١٢ ، واعتمدت يف جلستها   ٢٠١١يناير  /الثاين

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  - أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، وترحب كذلك بردودها اخلطية             -٢

  اإلجيـايب  وتعرب عن تقديرها للحوار   ) CRC/C/OPSC/BLR/Q/1/Add.1(على قائمة املسائل    
  .الذي دار مع وفد رفيع املستوى

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظـات اخلتاميـة مقترنـةً                -٣
  بشأن التقرير الـدوري    ٢٠١١فرباير  /شباط ٤يف   باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة    

الرابع للدولة الطرف مبوجب اتفاقية حقوق الطفل وبشأن التقريـر          ريرين الثالث و  اجلامع للتق 
األويل للدولة الطرف املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق            

ــسلحة    ــات امل ــال يف الرتاع ــراك األطف ــواردة يفبإش  CRC/C/BLR/CO/3-4 وال
  .، على التوايلCRC/C/OPAC/CO/1و
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  مالحظات عامة  - ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
واهلجرة غري   برنامج مكافحة االجتار بالبشر   اعتماد بيالروس   تالحظ اللجنة مع التقدير       -٤

  . ٢٠١٠-٢٠٠٨القانونية واألعمال غري املشروعة املتعلقة بذلك للفترة 

  البيانات  -ثالثاً   
ت وحتليلها ورصدها يف مجيـع       آلية منهجية جلمع البيانا    لالفتقار إىل تأسف اللجنة     -٥

  .اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات وحتليلـها              -٦
ورصدها وتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري وتنفيـذ هـذه              

سب مجلة أمور منها اجلنس والسن واألصـل القـومي          وينبغي تصنيف البيانات ح   . اآللية
االقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص ألشد       - والعرقي واملوقع اجلغرايف والوضع االجتماعي    

وينبغي كذلك مجع بيانات عن عدد احملاكمـات وأحكـام اإلدانـة            . فئات األطفال ضعفاً  
ف بأن تلتمس الـدعم     وتوصي اللجنة الدولة الطر   . الصادرة مصنفة حسب طبيعة اجلرمية    

  .فيما يتعلق بالتوصية أعاله) اليونيسيف(التقين من جهات منها منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  تدابري التنفيذ العامة  - رابعاً  

  التشريعات    
بيع األطفال، الـذي    إزاء   اللجنة القلق إزاء النهج الذي تتبعه الدولة الطرف          يساور  -٧

  .مسألة منفصلةوليس جتار بالبشر تعتربه جزءاً ال يتجزأ من اال
تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة الوفاء بالتزاماهتـا مبوجـب الربوتوكـول              -٨

ال يف القانون ويف املمارسة، وهو مفهوم يشبه االجتـار  ـاالختياري فيما يتعلق ببيع األطف    
  .ما غري متطابقنيبالبشر بيد أهن

  خطة العمل الوطنية    
تلف اخلطط والربامج املتعلقة حبقوق الطفل، وكذلك خطة العمـل          تالحظ اللجنة خم    -٩

تأسف لعدم وجود خطة حمددة تغطي      لكنها  ،  ٢٠١٣-٢٠١١الوطنية ملكافحة االجتار للفترة     
  .الربوتوكول االختياري
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توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شاملة وخطة عمل وطنية مقابلة هلا              -١٠
تقيـيم، مبـا يف   الوللمتابعة ة  كافي، وإنشاء نظم    نيها االختياري يكوللتنفيذ االتفاقية وبروتو  

ذلك على الصعيد احمللي، من أجل كفالة تنفيذ اخلطة تنفيذاًَ فعاالً، وتيسري زيادة مسامهة              
  .مجيع الشركاء املعنيني، مبا يشمل اجملتمع املدين واألطفال أنفسهم

  التنسيق والتقييم    
 عـن  إىل الوضوح بالنسبة إىل مؤسسة الدولة املسؤولة أساساًفتقار تأسف اللجنة لال    -١١

ـ   ١٥، وذلك من بني ما يربو على        تنفيذ الربوتوكول االختياري    يف اجلهـود    شارك وزارة ت
  .املبذولة ملنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

تكون مسؤولة عن ة تنسيق وطنية  الطرف بإنشاء هيئة أو آليةتوصي اللجنة الدول  -١٢
تنفيذ الربوتوكول االختياري، وكفالة التنسيق األفقي والعمودي على السواء، وضـمان           

أداء واليتها بـصورة    من  ها  مبا ميكن  يةفااملوارد البشرية والتقنية واملالية الك    على  ا  حصوهل
  .فعالة على كل من الصعيدين الوطين واحمللي

  النشر والتدريب    
تالحظ اللجنة محلة الدعاية ضد االجتار اليت اضـطلعت هبـا الـسلطات              حني   يف  -١٣

 أن املـدارس تتـيح      احلكومية ووسائط اإلعالم واملنظمات الدولية واحمللية، وتالحظ أيـضاً        
 على ، فيما يبدو،معلومات عن االجتار، يساور اللجنة القلق إزاء اقتصار أنشطة التوعية أساساً     

وتأسف اللجنة لعدم   .  اجلرائم احملددة اليت يغطيها الربوتوكول االختياري      االجتار، وعدم تناوهلا  
الربوتوكول  العاملني مع األطفال ومن أجلهم التدريب املناسب على أحكام    تخصصنياملتلقي  

  .تحديدعلى وجه الاالختياري 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرف بأحكام الربوتوكول االختياري تعريفـاً             -١٤

 منه، على حنو يشمل عامة اجلمهور واألطفـال  ٩ من املادة ٢ النطاق، وفقاً للفقرة   واسع
وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية، وذلك بطرق منها على وجه اخلصوص املنـاهج الدراسـية             
وتدابري التوعية الطويلة األمد؛ وأن تواصل أنشطة التثقيف والتـدريب بـشأن أحكـام              

ي لفائدة مجيع الفئات املهنية العاملة مـع األطفـال          الربوتوكول وتعززها على حنو منهج    
أفراد الشرطة واحملـامون واملـدعون      ذلك   يف   اضحايا اجلرائم الواردة يف الربوتوكول، مب     

  .العامون والقضاة واملرشدون االجتماعيون وموظفو اهلجرة
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 منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            - خامساً 
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املعتمدة ملنع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري    
تالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات املقّدمة عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف               -١٥

اصة على شبكة   لقمع إنتاج ونشر املواد املتعلقة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبصفة خ           
ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توجيه الدولة الطرف عنايتها على سبيل األولويـة             . اإلنترنت

  .إىل منع اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري
  وتفـشي   طبيعـة   خبـصوص   حبـوث  إجراءبتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١٦
 حتديـد   ، بغيـة  اإلباحيـة املواد  استغالل األطفال يف    األطفال وبغاء األطفال و     بيع

الوقايـة، واختـاذ تـدابري      ومايـة   احل وتدابري   اهالمشاكل ومد  ل األسباب اجلذرية 
  .األهداف  حمددة

حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبغاء األطفال            -سادساً  
؛ ٤ من املـادة     ٣ و ٢؛ والفقرتان   ٣املادة  (وما يتصل بذلك من أمور      

  )٧ و٦ و٥واملواد 

  القوانني واللوائح القائمة اجلنائية أو املتعلقة بالعقوبات    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم تغطية القانون اجلنائي يف الدولة الطرف مجيع اجلـرائم        -١٧

ومع ذلك، ترحب اللجنة باملعلومات اليت قـدمها وفـد          . الواردة يف الربوتوكول االختياري   
  .آخذة يف االعتبار توصيات اللجنة تشريعاهتا جمدداً، الدولة الطرف عن إعادة النظر يف

ومواءمته متاماً  فيها    اجلنائي القانونتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح          -١٨
 عملياً مـع إنـزال    القانون  إنفاذ   من الربوتوكول االختياري، وضمان      ٣و ٢تني  ملادمع ا 
 وينبغي للدولة   . اإلفالت من العقاب   منع من أجل  اجلرائمهذه  رتكيب  مبناسبة  املعقوبات  ال

  :الطرف أن جترم بصفة خاصة ما يلي
بيع األطفال عن طريق عرض الطفل أو تسليمه أو قبوله، أيـاً كانـت                )أ(  

ستخدام نقل أعضاء الطفل من أجل الربح أو ال        وأالوسائل، ألغراض االستغالل اجلنسي     
 أو التحريض غري املشروع، كوسيط، لتبين الطفـل انتـهاكاً           الطفل يف العمالة القسرية   

  للصك القانوين املنطبق على التبين؛
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  ؛استغالله يف البغاءغرض لطفل أو تأمني أو تدبري أو تقدمي عرض   )ب(  
توزيع مواد إباحية تتعلق باألطفال أو توريدها أو تصديرها أو عرضها أو              )ج(  

مشاهدهتا عن قصد مبا يف ذلك املواد اإلباحية املفتعلة،         /بيعها أو حيازهتا أو الوصول إليها     
 صـارخ  ينشاط جنـس  يف  ون  شارك أطفاالً ي  وروالتمثيل اإلحيائي لألطفال الذي ال يص     

  ؛)املواد الشبقية عن األطفال(
  .إنتاج ونشر أي مواد تشجع على هذه األفعال  )د(  

  املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني    
نة لعدم وضع الدولة الطرف تشريعاً حيدد املسؤولية اجلنائية لألشـخاص    تأسف اللج   -١٩

  .االعتباريني
 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة       ٣ من املادة    ٤يف ضوء الفقرة      -٢٠

 اجلرائم اليت يغطيهـا     عن مجيع الطرف بأن حتدد املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني        
  .الربوتوكول االختياري

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
ية قضائية خارجة عن    نشئ وال الدولة الطرف أن ت   وسع  تالحظ اللجنة أنه ب   يف حني     -٢١

ن تشريع الدولة الطرف اليت ارُتكبت فيها       بصرف النظر ع  إقليمها بالنسبة إىل جرائم االجتار،      
اجلـرائم املتعلقـة ببيـع       تأسف اللجنة لنقص املعلومات عن مدى تطبيق ذلك على           ،اجلرمية

. األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية اليت ال تشمل عنـصر االجتـار    
عدم وجود معاهدة لتسليم اجملرمني، خيضع التـسليم        ظل  وتعرب عن قلقها أيضاً من أنه يف        

  .ملعايري املعاملة باملثل
فل متكني التشريع الوطين مـن      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات تك        -٢٢

إنشاء والية قضائية خارجة عن اإلقليم وممارستها على مجيـع اجلـرائم الـيت يغطيهـا                
وتوصـي اللجنـة الدولـة    . ار التجرمي املزدوج يعاألخذ مب الربوتوكول االختياري، دون    

ـ             رمني الطرف أيضاً باللجوء إىل الربوتوكول االختياري بصفته أساساً قانونياً لتسليم اجمل
  .عندما ال يكون هناك اتفاق ثنائي نافذ هلذا الغرض
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  )٩ من املادة ٤ و٣ والفقرتان ٨املادة (محاية حقوق األطفال الضحايا   -سابعاً   

 األطفال ضـحايا اجلـرائم احملظـورة         ومصاحل التدابري املعتمدة حلماية حقوق       
  مبوجب الربوتوكول االختياري

نفساين ي  أخصائ أو   معلِّض تدابري احلماية مثل وجود م     يساور اللجنة القلق من أن بع       -٢٣
 ١٤أثناء استجواب األطفال الضحايا أو الشهود ال يطبق على األطفال إال يف حدود سـن                

وتالحظ اللجنة مشروع القانون املعين باالجتار الذي ينص على محاية الـضحايا مـن              . عاماً
 علـى األطفـال     ايةمحلاه  فية تطبيق هذ  االجتار، بيد أهنا تأسف لعدم تقدمي معلومات عن كي        

وبالرغم من أن اللجنة تالحظ أن ذلـك        . ضحايا البيع والبغاء واالستغالل يف املواد اإلباحية      
 ١٦ا سـن    وينطبق على ضحايا االجتار، فإهنا تأسف العتبار اخنراط األطفال الذين جتاوز           ال

  .عاماً يف البغاء، جرمية إدارية
طرف على تضمني مـشروع القـانون املتعلـق باالجتـار           حتث اللجنة الدولة ال     -٢٤

وحتثها أيـضاً   . محاية األطفال ضحايا البيع والبغاء واستغالهلم يف املواد اإلباحية         باألطفال
على النهوض بنهج يركز على الضحية يف حاالت مقاضاة بيع األطفال وبغاء األطفـال              

. املخصصة ملساعدة الضحايا ومحايتهم   واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وعلى زيادة املوارد        
وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيـز التـدابري الـيت تكفـل تلقـي مجيـع          

  عاماًَ احلماية املناسبة واملساعدة املتخصصة، وفقاً      ١٨الضحايا حىت بلوغهم سن      األطفال
األمور  دالة يف  من الربوتوكول واملبادئ التوجيهية بشأن الع      ٨ من املادة    ١ألحكام الفقرة   

أيضاً بأن   وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها     
تكفل عدم اعتبار األطفال ضحايا أي جرمية حمظورة مبوجب الربوتوكـول االختيـاري             

  .جمرمني وبعدم معاقبتهم، وباختاذ مجيع التدابري املمكنة لتفادي وصمهم وهتميشهم

   وإعادة اإلدماجالتعايف    
ومع . تالحظ اللجنة أن وزارات خمتلفة مسؤولة عن األطفال الضحايا حسب سنهم            -٢٥

هذا النهج اجملزأ صعوبات حتول دون كفالـة        أن تنشأ عن    ذلك، يساورها القلق إزاء احتمال      
وتأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عـن       . إتاحة املساعدة املناسبة جلميع األطفال الضحايا     

  .باحيةدمات املتاحة لألطفال ضحايا البيع أو البغاء أو االستغالل يف املواد اإلاخل
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الكفيلة بالنهوض بإعادة اإلدمـاج             -٢٦

االجتماعي جلميع األطفال ضحايا اجلرائم حـىت        - االجتماعي والتعايف البدين والنفسي   
 مـن   ٣اً للفقرة   ـوجب الربوتوكول االختياري، وفق   اً وذلك مب  ـ عام ١٨بلوغهم سن   

إتاحة املساعدة الشاملة واملنـسقة؛ وضـمان الوصـول إىل    من خالل   ، وخباصة   ٩املادة  
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إجراءات مالئمة لألطفال بطرائق تكفل حصوهلم على تعويضات عـن األضـرار مـن              
  .االختياري من الربوتوكول ٩ من املادة ٤األشخاص املسؤولني قانوناً وفقاً للفقرة 

  )١٠املادة (املساعدة والتعاون الدوليان   -ثامناً   
 من الربوتوكول   ١٠ من املادة    ١تشجع اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة          -٢٧

االختياري، على مواصلة تعزيز التعاون الدويل عرب الترتيبات الثنائية واإلقليمية واملتعددة           
ة، بغية تعزيز نظام كـشاف بروتوكـول شـبكة          األطراف، وال سيما مع البلدان اجملاور     

اإلنترنت من أجل تعقب مواقع بروتوكول شبكة اإلنترنت واملواقع املـضيفة ومواقـع             
وتوصي اللجنة أيضاً بأن حتدد الدولة الطرف مزودي خدمات اإلنترنت الـذين            . اجملرمني

اليت يـشملها   يستضيفون أو ينشرون املواد املسيئة، من أجل متكني منع أي من اجلرائم             
الربوتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها وحماكمة املسؤولني عن ارتكاهبـا           

ولتحقيق ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف املشاركة يف األطـر            . ومعاقبتهم
  .الدولية واإلقليمية على مجيع املستويات

  أحكام قانونية أخرى  - تاسعاً  
ة الطرف بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلـرائم          توصي اللجنة الدول    -٢٨

واتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االسـتغالل واإليـذاء          ) ٢٠٠١(اإللكترونية  
  .اءني فُِتَح باب االنضمام إليهما أمام الدول غري األعضتالل) ٢٠٠٧(اجلنسيني 

  املتابعة والنشر  - عاشراً  
الدولة الطرف مجيع التدابري املالئمة لـضمان التنفيـذ         توصي اللجنة بأن تتخذ       -٢٩

الربملـان  الكامل هلذه التوصيات، وذلك بطرق تشمل إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء و           
  .فيها واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهناعلى النحو الواجب للنظر والبلديات 

املقدمة من الدولة الطرف     والردود اخلطية     األويل  التقرير بأن يكون توصي اللجنة     -٣٠
هتا اللجنة متاحة علـى نطـاق       عتمداليت ا ) املالحظات اخلتامية  (ذات العالقة والتوصيات  

ومنظمات اجملتمـع   ) دون أن تقتصر عليها   (بوسائل تشمل اإلنترنت    عامة اجلمهور   ل واسع
وإذكـاء   النقـاش     إثارة والفئات املهنية بغية    اإلعالم واجملموعات الشبابية   طاملدين ووسائ 

 بأن   كذلك توصي اللجنة و. تنفيذه ورصده ببالربوتوكول االختياري و  ذوي الصلة    وعي
بأحكام الربوتوكول االختياري تعريفـاً واسـع       وآباءهم    األطفال تعّرف الدولة الطرف  

  .بوسائل تشمل املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان النطاق
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  بلقالتقرير امل - حادي عشر
، أن تـدرج    ١٢ مـن املـادة      ٢ وفقاً للفقرة    ،طلب اللجنة إىل الدولة الطرف    ت  -٣١

الذي الدوري املقبل معلومات إضافية عن تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري يف تقريرها       
  .٢٠١٧ أكتوبر/تشرين األول ٣٠تفاقية يف  من اال٤٤املادة حيني موعد تقدميه مبوجب 

        


