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Only the English and French versions of the Convention are authentic.
This translation is not an official version of the Convention.

تَرمجة هذه الوثيقة متت يف

إطار :

برنامج تعزيز اإلصالح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط
هذا البرنامج ممول من طرف اإلتحاد األوروبي
و منجز من طرف مجلس أوروبا
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تمهيد
إن الدول األعااء يف جملس أوروبا والدول األخرى املوقعة على هذه االتفاقية؛
إذ تعترب أن هدف جملس أوروبا هو حتقيق وحدة أكرب بني أعاائه؛
وإذ تعترب أن لكل طفل احلق يف أن توفر له أسرته واجملتمع والدولة تدابري احلماية اليت يقتايها وضعه كقاصر؛
وإذ تشري إ ى أن االستغالل اجلنسي لألطفال ،وال سيما يف أشكال املواد اإلباحية والدعارة ،ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي على
األطفال ،مبا يف ذلك عندما ترتكب اجلرمية يف اخلارج ،تشكل خطرا جسيما على صحة الطفل وتنميته النفسية واالجتماعية؛
وإذ تشري من جهة إ ى أن االستغالل واالعتداء اجلنسي لألطفال قد بلغ أبعادا مقلقة على املستويني الوطين والدويل ،وخاصة بالنظر إ ى
ارتفاع استخدام تكنولوجيات االتصال واملعلومات من قبل األطفال ومرتكيب اجلرائم ،ومن جهة أخرى ،إ ى أن مثة ضرورة للتعاون الدويل
من أجل منع ومكافحة هذه الظواهر؛
وإذ تعترب أن رفاهية الطفل ومصلحته العليا مها قيمتان أساسيتان تتقامسها مجيع الدول األعااء ،ومن مث وجب تعزيزمها دومنا أدىن متييز؛
وإذ تذكر خبطة العمل املعتمدة يف متمتر القمة الثالث لرؤساء دول وحكومات جملس أوروبا (وارسو 22-21 ،مايو/أيار  ،)1002اليت
تدعو إ ى وضع تدابري إلهناء االستغالل اجلنسي األطفال؛
وإذ تذكر على وجه التحديد بتوصيات جلنة الوزراء رقم ) 11 R (91بشأن االستغالل اجلنسي ،واملواد اإلباحية ،والدعارة ،واالجتار
باألطفال والشباب والتوصية رقم  )1002( 21بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي ،واالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكرتونية
( STEرقم  ،)282وال سيما املادة  9منها ،فاال عن اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر (  STCEرقم )292؛
وإذ تاع يف اعتبارها االتفاقية الدولية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ( STE ،2920رقم  ،)2وامليثاق االجتماعي
األورويب املعدل ( STE ،2991رقم  ،)213واالتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق األطفال ( STE ،2991رقم )210؛
ومراعاة أياا التفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل ،وال سيما املادة  ،33والربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهلم
يف الدعارة ويف املواد اإلباحية اليت تعرض صورا لألطفال عالوة على الربوتوكول اإلضايف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،وباخلصوص النساء واألطفال ،فاال عن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر
أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقااء عليها؛
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وإذ تاع يف اعتبارها القرار اإلطار جمللس االحتاد األورويب بشأن مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واستغالل األطفال يف املواد
اإلباحية ( ،)JAI/18/1003والقرار اإلطار جمللس االحتاد األورويب بشأن وضع الاحايا يف اإلجراءات اجلنائية
( )JAI/110/1002والقرار اإلطار جمللس االحتاد األورويب بشأن مكافحة االجتار بالبشر ()JAI/119/1001؛
ومع مراعاة صكوك قانونية أخرى وبرامج دولية ذات الصلة يف هذا اجملال ،مبا يف ذلك إعالن وبرنامج عمل ستوكهومل ،املعتمدين خالل
املتمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية ( 32-12أغسطس/آب )2991؛ والتزام يوكوهاما العاملي
املعتمد خالل املتمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية ( 10-22ديسمرب/كانون األول )1002؛
والتزام وخطة عمل بودابست ،املعتمدين يف هناية املتمتر التحاريي للمتمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض
جتارية ( 12-10نوفمرب/تشرين الثاين )1002؛ والقرار املتبىن خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة " S-27/2عامل جدير باألطفال"
والربنامج الثالثي "بناء أوروبا من أجل األطفال ومعهم" الذي اعتمد يف أعقاب القمة الثالثة والذي أطلق يف إطار متمتر موناكو (2-3
أبريل/نيسان )1001؛
وإصرارا منها على املسامهة بفعالية يف حتقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسي أيا كان اجلناة،
وتقدمي املساعدة للاحايا؛
ومع مراعاة ضرورة بلورة آلية دولية شاملة تركز على جوانب ذات الصلة بالوقاية واحلماية والقانون اجلنائي يف مكافحة مجيع أشكال
االستغالل واالعتداء اجلنسي املمارس على األطفال ،وتاع أداة حمددة للرصد؛
قد اتفقت على ما يلي:

الفصل األول  -الغرض ،مبدأ عدم التمييز وتعاريف
المادة  - 2الغرض
 .2هتدف هذه االتفاقية إ ى:
أ .منع ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال؛
ب .محاية حقوق األطفال ضحايا االستغالل واالعتداء اجلنسي؛

ت .تعزيز التعاون الوطين والدويل ملكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال.
 .1تاع هذه االتفاقية ،بغية ضمان التنفيذ الفعال ألحكامها من قبل األطراف ،آلية حمددة للرصد.
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المادة  - 1مبدأ عدم التمييز
جيب تنفيذ هذه االتفاقية من قبل الدول األطراف ،وال سيما التمتع بتدابري ترمي إ ى محاية حقوق الاحايا ،دون أي متييز قائما
باخلصوص على اجلنس ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء ،أو األصل الوطين أو
االجتماعي أو االنتماء إ ى أقلية قومية ،أو الثورة ،أو املولد ،أو التوجه اجلنسي ،أو احلالة الصحية أو اإلعاقة أو أي وضع آخر.
المادة  – 3تعاريف
ألغراض هذه االتفاقية:
أ .يقصد مبصطل "الطفل" أي شخص دون سن الثامنة عشر ( )28عاما؛
ب .تشمل عبارة "االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال" السلوكيات املشار إليها يف املواد من  28إ ى  13من هذه
االتفاقية؛
ت .يشري مصطل "الاحية" إ ى أي طفل يقع ضحية االستغالل أو االعتداء اجلنسي.

الفصل الثاني  -التدابير الوقائية
المادة  – 4المبادئ
جيب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابري تشريعية أو تدابري أخرى بغية الوقاية من مجيع أشكال االستغالل واالعتداء اجلنسي على
األطفال ومحايتهم.
المادة  - 2توظيف وتدريب وتوعية العاملين مع األطفال
 .2تتخذ كل دولة طرف تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لتعزيز الوعي حبماية األطفال وحقوقهم لدى األشخاص الذين يتعني
عليهم التواصل بشكل منتظم مع األطفال يف جماالت الرتبية ،والصحة ،واحلماية االجتماعية ،والعدالة ،وسلطات األمن،
باإلضافة إ ى قطاعات ذات الصلة باألنشطة الرياضة والثقافية والرتفيهية.
 .1تتخذ كل دولة طرف تدابري تشريعية أو أي تدابري ضرورية أخرى حىت تتوفر لدى األشخاص املشار إليهم يف الفقرة  2املعرفة
الكافية حول االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال ،وطرق كشف هذا االعتداء باإلضافة إ ى اإلمكانية املنصوص عليها
يف املادة  ،21الفقرة .2
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 .3تعتمد كل دولة طرف تدابري تشريعية أو تدابري أخرى ضرورية ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،بغية ضمان أن شروط الولوج إ ى املهن
اليت تنطوي عادة على اتصال منتظم مع األطفال تساعد على التأكد من أن املرشحني هلذه املهن مل يدانوا من قبل بتهم ذات
الصلة باالستغالل أو االعتداء اجلنسي على األطفال.
المادة  – 6تربية األطفال
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حىت يتسىن لألطفال ،خالل مراحل التعليم االبتدائي
والثانوي ،تلقي معلومات مالئمة ملرحلة منوهم عن خماطر االستغالل واالعتداء اجلنسي وعن بعض الطرق حلماية أنفسهم .وتندرج
هذه املعلومات املقدمة ،عند االقتااء ،بإشراك اآلباء ،يف إطار املعلومات العامة حول احلياة اجلنسية مع إيالء عناية خاصة
للحاالت احملفوفة باملخاطر ،مبا يف ذلك تلك الناجتة عن استخدام التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصال.
المادة  - 2برامج أو تدابير للتدخل الوقائي
تسهر على دولة كل طرف على متكني األشخاص الذين خيشون ارتكاب أي من األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية من الولوج ،عند
االقتااء ،إ ى برامج أو تدابري فعالة للتدخل هتدف إ ى تقييم خماطر االرتكاب الفعلي للجرمية ومنع حدوثها.
المادة  - 8تدابير موجهة للجمهور
 .2تشجع كل دولة طرف أو تنظم محالت التوعية اليت تطلع عامة اجلماهري على ظاهرة االستغالل واالعتداء اجلنسي على
األطفال والتدابري الوقائية اليت ميكن اختاذها.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية ملنع وحظر نشر املواد اليت تروج لألفعال اجملرمة وفقا
هلذه االتفاقية.
المادة  - 9مشاركة األطفال ،والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني
 .2تشجع كل دولة طرف مشاركة األطفال ،وفقا ملرحلة منوهم ،يف تطوير وتنفيذ السياسات والربامج العامة أو غريها من الربامج
اليت ترمي إ ى مكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال.
 .1تشجع كل دولة طرف القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك قطاعات تكنولوجيا االتصال واملعلومات ،والسياحة والسفر والقطاعات
املصرفية واملالية ،عالوة على اجملتمع املدين ،على املشاركة يف تطوير و تنفيذ سياسات الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسي
على األطفال ،وتنفيذ املعايري الداخلية من خالل التنظيم الذايت أو التقنني املشرتك.
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 .3تشجع كل دولة طرف وسائل اإلعالم على تقدمي املعلومات املالئمة بشأن مجيع أمناط االستغالل واالعتداء اجلنسي على
األطفال ،وذلك يف احرتام الستقاللية وسائل اإلعالم وحرية الصحافة.
 .3تشجع كل دولة طرف التمويل ،مبا يف ذلك عند االقتااء ،من خالل إنشاء صناديق وتطوير مشاريع وبرامج يتكفل هبا اجملتمع
املدين بغية وقاية ومحاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسي.

الفصل الثالث  -السلطات المتخصصة وهيئات التنسيق
المادة  - 20التدابير الوطنية للتنسيق والتعاون
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لامان التنسيق على املستوى الوطين أو احمللي بني خمتلف اهليئات املكلفة حبماية األطفال
والوقاية ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال ،مبا يف ذلك قطاع الرتبية والتعليم والصحة واخلدمات االجتماعية،
وقوات األمن والسلطات القاائية.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية إلحداث أو تعيني:
أ .متسسات وطنية أو حملية مستقلة وخمتصة لتعزيز ومحاية حقوق الطفل ،مع التأكد من تزويدها مبوارد ومستوليات حمددة؛
ب .آليات جلمع البيانات أو مراكز اإلعالم على املستوى الوطين أو احمللي وذلك بالتعاون مع اجملتمع املدين .ويتعني على هذه
اآلليات أو املراكز أن تعمل ،يف إطار االمتثال ملتطلبات محاية البيانات الشخصية ،على رصد وتقييم ظواهر االستغالل
واالعتداء اجلنسي على األطفال.
 .3تشجع كل دولة طرف على التعاون بني السلطات العمومية املختصة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص من أجل حتسني الوقاية
ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال.

الفصل الرابع  -تدابير حماية ومساعدة الضحايا
المادة  – 22المبادئ
 .2تطور كل دولة طرف برامج اجتماعية فعالة وحتدث هياكل متعددة التخصصات تروم تقدمي الدعم الالزم للاحايا وأقارهبم
واألشخاص الذين تعهد إليهم تلك الاحايا.
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 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية من أجل ضمان ،يف حال عدم التيقن من عمر الاحية
وعندما تكون هنالك أسباب لالعتقاد بأن الاحية ما تزال يف سن الطفولة ،ختويل تدابري احلماية واملساعدة املنصوص عليها
لفائدة األطفال إ ى تلك الاحية ،يف انتظار التحقق من سنها وتأكيده.
المادة  - 21التبليغ عن شكوك وشبهات االستغالل أو االعتداء الجنسي
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حىت ال تشكل قواعد السرية اليت يفرضها القانون
الوطين على بعض املهنيني الذين يتعاملون مع األطفال عائقا أمام قدرة هتالء املهنيني على إشعار املصاحل املستولة عن محاية
الطفولة عن أي حالة لطفل تدعوهم أسباب معقولة لالعتقاد بأنه ضحية االستغالل أو االعتداء اجلنسي.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية من أجل تشجيع أي شخص يعرف أو يشتبه ،وحبسن
نية ،تعرض طفل لالستغالل أو االعتداء اجلنسي على إخبار املصاحل املختصة.
المادة  - 23خدمات الدعم والمساعدة
تعتمد كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتشجيع ودعم تطوير خدمات التواصل ،من قبيل اخلطوط
اهلاتفية أو اإلنرتنت ،بغية تقدمي املشورة للمتصلني ،حىت بشكل سري أو مع احرتام سرية هويتهم.
المادة  - 24تقديم المساعدة إلى الضحايا
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتقدمي املساعدة ،على املدى القصري والبعيد ،للاحايا
بغية ضمان تعافيهم اجلسدي والنفسي .وجيب أن تراعي التدابري املتخذة طبقا ألحكام هذه الفقرة آراء واحتياجات واهتمامات
الطفل.
 .1تعتمد كل دولة طرف تدابري ،وفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي ،من أجل التعاون مع املنظمات غري احلكومية
ومنظمات ذات الصلة أو غريها من عناصر اجملتمع املدين العاملة يف جمال مساعدة الاحايا.
 .3عندما يكون اآلباء أو األشخاص الذين يعهد إليهم الطفل متورطني يف أعمال االستغالل أو االعتداء اجلنسي املرتكبة ضده،
فإن إجراءات التدخل املتخذة طبقا ألحكام الفقرة  2من املادة  22تشمل ما يلي:
 إمكانية إبعاد مرتكب اجلرمية املزعوم؛
 إمكانية سحب الاحية من الوسط العائلي .وحتدد شروط ومدة سحب الاحية وفقا للمصلحة العليا للطفل.
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 .3تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حىت يتسىن ألقارب الاحية االستفادة ،عند االقتااء،
من مساعدة عالجية ،مبا يف ذلك الدعم النفسي العاجل.

الفصل الخامس  -برامج أو تدابير التدخل
المادة  - 22مبادئ عامة
 .2تسعى كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،إ ى توفري أو تعزيز برامج أو تدابري فعالة للتدخل لفائدة األشخاص املشار إليهم
يف املادة  ،21الفقرتني  2و 1من أجل الوقاية والتخفيف من خماطر معاودة اجلرائم ذا طابع جنسي ضد األطفال .وجيب أن
تكون هذه الربامج أو التدابري متوفرة وسهلة الولوج يف أي وقت من اإلجراء ،يف السجن وخارجه ،وفقا للشروط اليت حيددها
القانون.
 .1تسعى كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،إ ى توفري أو تعزيز تطوير الشراكات أو غريها من أشكال التعاون بني السلطات
املختصة ،مبا يف ذلك املصاحل الصحية واخلدمات االجتماعية والسلطات القاائية وغريها من السلطات املستولة عن تتبع
األشخاص املشار إليهم يف املادة  ،21الفقرتني  2و.1
 .3تعمل كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،على إجراء تقييم للخطورة واملخاطر احملتملة لتكرار اجلرائم املشار إليها يف هذه
االتفاقية من قبل األشخاص املشار إليهم يف املادة  ،21الفقرتني  2و ،1وذلك بغية حتديد الربامج أو التدابري املالئمة.
 .3جيب على كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،إجراء تقييم ملدى فعالية برامج وتدابري التدخل املنفذة.
المادة  - 26المستفيدون من برامج وتدابير التدخل
 .2تسعى كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،إ ى متكني املتهمني املتابعني بتهمة ارتكاب اجلرائم املشار إليها يف هذه االتفاقية
من الولوج إ ى الربامج أو التدابري املشار إليها يف املادة  ،22الفقرة  ،2يف ظل ظروف ال تلحق الارر أو ال تتعارض مع حقوق
الدفاع ومتطلبات احملاكمة العادلة والنزيهة ،وباخلصوص يف إطار االمتثال للقواعد اليت حتكم مبدأ قرينة الرباءة.
 .1تعمل كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،على متكني األشخاص املدانني الرتكاب أي من اجلرائم املشار إليها يف هذه
االتفاقية من الولوج إ ى الربامج أو التدابري املشار إليها يف الفقرة  2من املادة .22
 .3تسهر كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،على تطوير أو مالءمة برامج وتدابري التدخل لتلبية االحتياجات املرتبطة بنمو
األطفال الذين ارتكبوا جرائم ذات طابع جنسي ،مبا يف ذلك األطفال دون سن املستولية اجلنائية وذلك بغرض معاجلة مشاكل
السلوك اجلنسي لديهم.
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المادة  - 22اإلخبار والموافقة
 .2تنص كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،على أن حيصل األشخاص املشار إليهم يف املادة  21الذين تقرتح عليهم برامج
أو تدابري التدخل على معلومات كافية الستيعاب أسباب االقرتاح املعروض عليهم وأن يوافقوا على الربنامج أو التدبري عن علم
تام.
 .1تنص كل دولة طرف ،وفقا لقانوهنا الداخلي ،على أن األشخاص املشار إليهم يف املادة  21الذين تقرتح عليهم برامج أو تدابري
التدخل بإمكاهنم رفض املقرتح ،ويف حال إدانتهم ،جيب إخبارهم بالعواقب احملتملة ذلك الرفض.

الفصل السادس  -القانون الجنائي الموضوعي
المادة  - 28االعتداء الجنسي
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي السلوكيات املتعمدة التالية:
أ .ممارسة أنشطة جنسية مع طفل مل يبلغ ،وفقا لألحكام ذات الصلة يف القانون الوطين ،السن القانونية ملمارسة اجلنس؛
ب .ممارسة أنشطة جنسية مع طفل:
 من خالل اللجوء إ ى من اإلكراه أو القوة أو التهديد؛ أو من خالل إساءة استخدام منصب قائم على الثقة ،أو استغالل نفوذ ،سلطة أو تأثري على الطفل ،مبا يف ذلك داخلاألسرة؛ أو
 استغالل حالة خاصة من اهلشاشة يتعرض هلا الطفل ،وباخلصوص بسبب اإلعاقة العقلية أو اجلسدية أو اإلدمان. .1يتعني على كل دولة طرف ،من أجل تطبيق الفقرة  ،2أن حتدد احلد األدىن للسن الذي ال يسم فيه مبمارسة اجلنس مع
األطفال.
 .3ال ترمي مقتايات أحكام الفقرة .2أ إ ى تنظيم األنشطة اجلنسية املمارسة بالرتاضي بني القاصرين.
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المادة  - 29الجرائم المرتبطة باستغالل األطفال في الدعارة
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي السلوكيات املتعمدة التالية:
أ .تشغيل طفل يف الدعارة أو تشجيع مشاركة طفل يف الدعارة؛
ب .إكراه طفل على ممارسة الدعارة أو جين أرباح أو استغالل طفل بأي شكل من األشكال هلذه األغراض؛
ت .اللجوء إ ى طفل ميارس الدعارة.
 .1ألغراض املادة ،تشري عبارة "دعارة األطفال" إ ى استخدام طفل ألغراض جنسية من خالل تقدمي مبالغ مالية أو وعود بدفع
مبلغ من املال أو أي شكل آخر من أشكال األجور ،أو الدفع أو االمتيازات ،سواء كان األجر ،الدفع أو الوعد مقدما للطفل
أو لطرف ثالث.
المادة  - 10الجرائم المتصلة باستغالل األطفال في المواد اإلباحية
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي السلوكيات املتعمدة التالية ،عندما ترتكب بدون
وجه حق:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.

إنتاج املواد اإلباحية اليت تعرض األطفال؛
عرض أو توفري مواد إباحية تعرض األطفال؛
توزيع أو بث مواد إباحية تعرض األطفال؛
احلصول على مواد إباحية تعرض األطفال أو توفريها للغري؛
حيازة مواد إباحية تعرض األطفال؛
الولوج عن علم ومن خالل تكنولوجيات االتصال واملعلومات إ ى مواد إباحية تعرض األطفال.

 .1ألغراض هذه املادة ،يقصد بعبارة "مواد إباحية تعرض األطفال" أي مواد متثل بشكل بصري طفال ماطلعا يف سلوك جنسي
صري  ،سواء كان حقيقيا أو باحملاكاة ،أو أي متثيل لألعااء اجلنسية للطفل ألغراض جنسية.
 .3تتحفظ كل دولة طرف حبق عدم تطبيق الفقرتني .2أ .و.2ج ،كليا أو جزئيا ،على إنتاج وحيازة:
 مواد إباحية تتألف حصرا من متثيالت حماكاة أو صور شبه واقعية عن طفل ال وجود له؛

 مواد إباحية تشمل أطفاال بلغوا السن احملددة وفقا ألحكام املادة  ،28الفقرة  ،1عندما تكون هذه الصور من إنتاج
ويف حيازة هتالء األطفال مبوافقتهم والستخدامهم اخلاص فقط.

 .3ميكن لكل دولة طرف أن حتتفظ باحلق يف عدم تطبيق الفقرة .2ح كليا أو جزئيا.
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المادة  - 12جرائم متصلة بمشاركة الطفل في عروض إباحية
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي السلوكيات املتعمدة التالية:
أ .جتنيد طفل من أجل املشاركة يف أداء عروض إباحية أو تشجيع مشاركة الطفل يف مثل هذه العروض؛
ب .إرغام الطفل على املشاركة يف أداء عروض إباحية أو جين أرباح منها أو استغالل طفل بأي شكل من األشكال هلذه
األغراض؛
ت .مشاهدة عروض إباحية مبشاركة األطفال عن علم.
.2

ميكن لكل دولة طرف أن تقتصر يف تطبيق الفقرة .2ت على احلاالت اليت مت فيها جتنيد األطفال أو إرغامهم وفقا ألحكام
الفقرتني .2أ و.2ب.

المادة  - 11رشوة األطفال
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي الدعوة املبيتة املقدمة ،ألغراض جنسية ،إ ى طفل مل
يبلغ السن احملددة وفقا ألحكام املادة  ،28الفقرة  ،1إ ى مشاهدة استغالل جنسي أو ممارسة جنسية حىت وإن مل يشارك فيها.
المادة  - 13التحرش باألطفال ألغراض جنسية
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي فعل االقرتاح املتعمد من قبل شخص بالغ ،من خالل
تكنولوجيا االتصال واملعلومات ،للقاء بطفل مل يبلغ السن احملددة وفقا ألحكام املادة  ،28الفقرة  ،1من أجل ارتكاب جرمية حمددة
يف املادة  ،28الفقرة .2أ ،أو املادة  ،10الفقرة .2أ ،عندما يكون هذا االقرتاح متبوعا بأفعال ملموسة ستفاي إ ى هذا اللقاء.
المادة  - 14التواطؤ والمحاولة
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي التواطت ،عندما ترتكب هذه اجلرمية عمدا بغية
ارتكاب أحد األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتجرمي أي حماولة متعمدة الرتكاب أحد األفعال اجملرمة
وفقا هلذه االتفاقية.
 .3ميكن لكل دولة طرف أن حتتفظ باحلق يف عدم تطبيق الفقرة  ،1كليا أو جزئيا ،على األفعال اجملرمة وفقا للمادة  ،10الفقرات
.2ب ،ت ،ج وح ،واملادة  ،12الفقرة .2ت ،واملادتني  11و.13
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المادة  - 12الوالية القضائية
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية إلقامة واليتها القاائية على أي من اجلرائم املقررة وفقا
هلذه االتفاقية ،عندما تكون اجلرمية قد ارتكبت:
أ .على أراضيها ،أو
ب .على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف ،أو
ت .على منت طائرة مسجلة مبوجب قوانني تلك الدولة ،أو
ث .من قبل أحد مواطنيها ،أو
ج .من قبل شخص يقيم عادة داخل تراهبا الوطين.
 .1تلتزم كل دولة طرف باختاذ التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية إلقامة واليتها القاائية على أي من اجلرائم املقررة
وفقا هلذه االتفاقية ،عندما ترتكب اجلرمية ضد أحد مواطنيها أو شخص مقيم عادة على أراضيها.
 .3ميكن لكل دولة طرف ،عند التوقيع على االتفاقية أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنامام إ ى االتفاقية،
أن تعلن بإخطار موجه إ ى األمني العام جمللس أوروبا ،أهنا حتتفظ لنفسها باحلق يف عدم تطبيق قواعد الوالية القاائية املنصوص
عليها يف الفقرة .2ج من هذه املادة أو تطبيقها فقط يف حاالت أو ظروف خاصة.
 .3حملاكمة األفعال اجملرمة وفقا للمواد  29 ،28و ،10الفقرة .2أ ،واملادة  ،12الفقرتني .2أ و.2ب من هذه االتفاقية ،تتخذ
كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حىت ال تكون إقامة واليتها القاائية مبقتاى البند ح من
الفقرة  2خاضعة لشرط املعاقبة على األفعال اجملرمة يف املكان الذي ارتكبت فيه.
 .2ميكن لكل دولة طرف ،عند التوقيع على االتفاقية أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنامام إ ى االتفاقية،
أن تعلن بإخطار موجه إ ى األمني العام جمللس أوروبا ،أهنا حتتفظ لنفسها باحلق يف حصر تطبيق الفقرة  3من هذه املادة فيما
يتعلق باألفعال اجملرمة وفقا للمادة  ،28الفقرة .2ب ،العرضتني األو ى والثانية ،على احلاالت اليت يكون فيها السكن االعتيادي
للمواطن املنتمي هلذه الدولة متواجد على أراضيها .
.6

حملاكمة األفعال اجملرمة وفقا للمواد  ،10 ،29 ،28الفقرة .2أ ،واملادة  12من هذه االتفاقية ،يتعني على كل دولة طرف أن
تتخذ التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حىت ال تكون إقامة واليتها القاائية مبقتاى البندين (ح) و(ج)من
الفقرة  2مشروطة بتقدمي شكوى من الاحية أو تبليغ الدولة اليت ارتكبت فيها اجلرمية قبل املتابعة القاائية.

جمموعة معاهدات جملس أوروبا  - 102محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسي ،بتاريخ  12أكتوبر/تشرين األول 1002

23

_______________________________________________________________________________________________
.7

.8
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تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية إلقامة واليتها القاائية على األفعال اجملرمة وفقا هلذه
االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا داخل أراضيها ،وال ميكن تسليمه إ ى طرف آخر بسبب جنسيته.
عندما تطالب عدة دول أطراف بالوالية القاائية بشأن جرمية مزعومة مقررة وفقا هلذه االتفاقية ،يتعني على األطراف املعنية
التشاور ،عندما يكون ذلك مناسبا ،لتحديد الدولة األنسب من حيث االختصاص إلجراء املالحقة القاائية.
دون إحلاق أي ضرر بالقواعد العامة للقانون الدويل ،ال تستثين هذه االتفاقية أي والية قاائية جنائية متارس من قبل أي دولة
طرف وفقا لقانوهنا الداخلي.

المادة  - 16مسؤولية األشخاص االعتباريين
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حىت يكون األشخاص االعتباريون مستولني عن األفعال
اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية ،عندما ترتكب هذه اجلرائم لصاحلهم من قبل أي شخص طبيعي ،يتصرف إما بشكل فردي أو
كعاو يف هيئة تابعة للشخص االعتباري ،الذي حيتل منصب وسلطة اإلدارة داخل هذه اهليئة ،بناء على ما يلي:
أ .سلطة متثيل الشخص االعتباري؛
ب .سلطة الختاذ قرارات نيابة عن الشخص االعتباري؛
ت .سلطة ملمارسة الرقابة داخل هيئة الشخص االعتباري.
 .1بغض النظر عن احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة  ،2يتعني على كل دولة طرف أن تعتمد التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري
أخرى ضرورية لامان مساءلة األشخاص االعتباريني عندما يكون غياب اإلشراف أو املراقبة من قبل شخص طبيعي مشار إليه
يف الفقرة  2قد ساعد يف ارتكاب فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية ملصلحة ذلك الشخص االعتباري من قبل شخص طبيعي يعمل
حتت سلطته.
 .3وفقا للمبادئ القانونية للدولة الطرف ،ميكن أن تكون مستولية الشخص االعتباري جنائية ،مدنية أو إدارية.
 .3يتم حتديد هذه املستولية دون املساس باملستولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرمية.
المادة  - 12العقوبات والتدابير
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لامان أن يعاقب عن األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية
بعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة ،تأخذ خطورة هذه اجلرائم بعني االعتبار .وتشمل هذه العقوبات عقوبة احلرمان من احلرية اليت
ميكن أن تفاي إ ى تسليم اجملرمني.
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 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لامان أن يعاقب األشخاص االعتباريني الذين ثبتت
مستوليتهم وفقا للمادة  11بعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة تشمل غرامات جنائية أو غري جنائية ورمبا تدابري أخرى ،مبا يف
ذلك :
أ .تدابري املنع من االستفادة من مزايا أو مساعدة ذات الطابع العام؛
ب .تدابري تنحية متقتة أو دائمة من ممارسة نشاط جتاري؛
ت .الوضع حتت املراقبة القاائية؛
ث .تدبري قاائي لفض الشركة.
 .3تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية:
أ .بغية إجراء احلجز واملصادرة:
 للسلع والوثائق وغريها من املعدات املستخدمة يف ارتكاب األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية أو لتسهيل ارتكاهبا؛ لعائد هذه اجلرائم ،أو املمتلكات اليت تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ب .من أجل متكني اإلغالق املتقت أو الدائم ألي منشأة تستخدم الرتكاب فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية دون املساس حبقوق
األطراف الثالثة ذات النية احلسنة ،أو منع مرتكب هذه اجلرائم ،متقتا أو هنائيا ،من ممارسة النشاط ،واملهين أو التطوعي،
اليت تنطوي على اتصال مع األطفال ،واليت مت خالهلا ارتكاب هذه اجلرائم.
 .3ميكن لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أخرى ضد مرتكيب اجلرائم ،من قبيل احلرمان من حقوق اآلباء وتتبع أو مراقبة األشخاص
املدانني.
 .2ميكن لكل دولة طرف أن تقرر ختصيص عائدات اجلرائم أو املمتلكات املصادرة وفقا هلذه املادة إ ى صندوق خاص لتمويل
برامج الوقاية وتقدمي املساعدة لاحايا اجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية.
المادة  – 18ظروف التشديد
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية العتبار احلاالت التالية ،شريطة أن ال تشكل بالفعل العناصر
املكونة للجرمية ،ظروف تشديد ،وفقا لألحكام ذات الصلة يف القانون الوطين ،عند إصدار األحكام ذات الصلة باألفعال اجملرمة
وفقا هلذه االتفاقية ،إذا:
أ .تسببت اجلرمية يف ضرر جسيم على الصحة البدنية أو العقلية للاحية؛
ب .كانت اجلرمية مسبوقة أو مرافقة بأعمال خطرية للتعذيب أو العنف؛
ت .ارتكبت اجلرمية ضد ضحية ضعيفة بشكل خاص؛
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ث.
ج.
ح.
خ.

ارتكبت اجلرمية من قبل أحد أفراد األسرة ،أو شخص يعيش مع الطفل أو شخص أساء استخدام سلطته على الطفل؛
ارتكبت اجلرمية من قبل عدة أشخاص بشكل مجاعي؛
ارتكبت اجلرمية يف إطار منظمة إجرامية؛
سبق أن أدين اجلاين ألفعال ذات الطبيعة نفسها.

المادة  - 19األحكام القضائية السابقة
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتوفري إمكانية األخذ يف االعتبار ،يف سياق تقييم العقوبة،
األحكام النهائية الصادرة من قبل خبصوص أفعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية.

الفصل السابع  -التحقيق والمالحقة والقانون اإلجرائي
المادة  - 30المبادئ
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لامان سريان التحقيقات واإلجراءات اجلنائية وفقا
للمصلحة العليا للطفل ويف احرتام حلقوقه.
 .1تسعى كل دولة طرف إ ى اعتماد مقاربة وقائية للاحايا ،مع السهر على أال تتدي التحقيقات واإلجراءات اجلنائية إ ى تفاقم
الصدمة اليت يعاين منها الطفل وأن يكون رد العدالة اجلنائية مصحوبا بدعم الاحية عند االقتااء.
 .3يتعني على كل دولة طرف أن تسهر على التعامل مع التحقيقات واإلجراءات اجلنائية كأولوية ودون تأخري غري مربر.
 .3تسعى كل دولة طرف إ ى ضمان أن التدابري املتخذة عمال هبذا الفصل ال تلحق الارر حبقوق الدفاع وبشروط احملاكمة العادلة
والنزيهة مبوجب املادة  1من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية ،وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي:
 بغية ضمان إجراء حتقيقات ومالحقات قاائية فعالة يف إطار األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقيةِّ ،متكن ،إذا لزم األمر ،من
إجراء حتقيقات سرية؛
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 من أجل متكني وحدات أو مصاحل التحقيق من حتديد هوية ضحايا األفعال اجملرمة وفقا للمادة  ،10وال سيما من خاللحتليل املواد اإلباحية اليت تعرض صورا لألطفال ،من قبيل الصور الفوتوغرافية والتسجيالت السمعية والبصرية املتاحة أو
املنشورة أو املنقولة عن طريق تكنولوجيات االتصال واملعلومات.
المادة  – 32تدابير عامة للحماية
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حلماية حقوق ومصاحل الاحايا ،ال سيما بصفتهم
شهودا ،يف مجيع مراحل التحقيقات واملساطر اجلنائية ،مبا يف ذلك من خالل:
أ .إطالعهم على حقوقهم واخلدمات املتاحة هلم ،ويف حال عدم رغبتهم يف تلقي هذه املعلومات ،إخبارهم بالتطورات اخلاصة
بشكواهم ،والتهم املوجهة للجاين ،والسريان العام للتحقيق أو املسطرة ودورهم فيها ،عالوة على احلكم الصادر؛
ب .التأكد ،على األقل يف احلاالت اليت يكون فيها خطرا على الاحايا وعائالهتم ،أهنم على علم ،إذا لزم األمر ،باإلفراج،
املتقت أو الدائم ،للشخص املتابع أو املدان؛
ت .متكينهم ،بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين ،من فرصة االستماع إليهم ،وتقدمي األدلة واختيار الطرق اليت
سيتم من خالهلا عرض وحتليل وجهات نظرهم واحتياجات وهواجسهم ،سواء بطريقة مباشرة أو عرب اللجوء إ ى وسيط؛
ث .توفري املساعدة املناسبة هلم حىت يتم عرض ومراعاة حقوقهم ومصاحلهم على النحو الواجب؛
ج .محاية حياهتم اخلاصة ،وهويتهم وصورهتم واختاذ تدابري تتوافق والقانون الوطين ملنع نشر معلومات للجمهور من شأهنا أن
تتدي إ ى التعرف عليهم؛
ح .التأكد من وضع الاحايا باإلضافة إ ى أسرهم والشهود يف منأى عن خماطر التخويف واالنتقام واالضطحاء؛
خ .العمل على أال يكون الاحايا واجلناة على اتصال مباشر يف مرافق مصاحل التحقيقات واملرافق القاائية ،ما مل تقرر
السلطات املختصة غري ذلك من أجل املصلحة العليا للطفل أو ألغراض التحقيق أو املسطرة.
 .1يتعني على كل دولة طرف أن تامن للاحايا ،منذ أول اتصال هلم بالسلطات املختصة ،إمكانية الولوج إ ى املعلومات حول
اإلجراءات القاائية واإلدارية ذات الصلة.
 .3تنص كل دولة طرف على ولوج الاحايا ،جمانا إذا كان هنالك ما يربر ذلك ،إ ى املساعدة القانونية عندما ميكن للاحية أن
تكون طرفا يف املسطرة اجلنائية.
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 .3يتعني على كل دولة طرف أن توفر للسلطات القاائية إمكانية تعيني ممثل خاص عن الاحية عندما ميكن هلا ،مبوجب القانون
الوطين ،أن تكون طرفا يف املسطرة القانونية وعندما يكون أولياء األمر قد حرموا من القدرة على متثيلها يف هذه املسطرة بسبب
تاارب املصاحل معها.
 .2تنص كل دولة طرف ،من خالل تدابري تشريعية أو تدابري أخرى وفقا للشروط املنصوص عليها يف القانون الوطين ،على متكني
اجملموعات واملتسسات واجلمعيات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية من مساعدة و/أو دعم الاحايا الذين يوافقون على
ذلك ،خالل اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية.
 .1تسعى كل دولة طرف إ ى ضمان أن املعلومات املقدمة للاحايا وفقا ألحكام هذه املادة ،تتم بالشكل املناسب لسنهم ودرجة
ناجهم ويف لغة يستطيعون فهمها.

المادة  - 31تنفيذ اإلجراء/المسطرة
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية حىت ال تكون التحقيقات أو املقاضاة بشأن األفعال اجملرمة
وفقا هلذه االتفاقية متوقفة على البالغ أو االهتام الذي تد ى به الاحية وحىت تستمر املسطرة وإن تراجعت الاحية.
المادة  – 33التقادم
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لامان أن فرتة التقادم للمقاضاة عن األفعال اجملرمة وفقا
للمواد  ،29 ،28الفقرتني .2أ و.2ب ،واملادة  ،12الفقرتني .2أ و.2ب ،تستمر لفرتة كافية بغية متكني الشروع الفعلي يف
املتابعة ،بعد بلوغ الاحية سن الرشد ،وأهنا تتناسب مع خطورة اجلرمية املرتكبة.
المادة  – 34التحقيقات
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لامان متتع األشخاص أو الوحدات أو املصاحل املكلفة بالتحقيقات باالختصاص يف
مكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال أو حصول هتالء األشخاص على تدريب وتكوين هلذا الغرض .ومن جهة
أخرى ،جيب على تلك املصاحل أو الوحدات أن تتوفر على املوارد املالية املالئمة.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لامان أال يشكل عدم التيقن من عمر الاحية
احلقيقي مانعا أمام فت حتقيق جنائي.
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 32المادة – جلسات االستماع إلى الطفل
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية كي:
أ .تتم جلسات االستماع إ ى الطفل دون تأخري غري مربر بعد إبالغ السلطات املعنية عن الواقعة؛
ب .تتم جلسات االستماع إ ى الطفل ،عند الارورة ،يف مرافق مصممة أو مكيفة هلذا الغرض؛
ت .جترى جلسات االستماع إ ى الطفل من قبل مهنيني مدربني هلذا الغرض؛
ث .يتم استجواب الطفل ،عند اإلمكان وحسب االقتااء ،من قبل نفس األشخاص؛
ج .يكون عدد من املقابالت حمدودا على قدر اإلمكان وحسب ما يستلزمه سري املسطرة؛
ح .يكون الطفل مصحوبا مبمثله القانوين أو ،عند االقتااء ،بالشخص البالغ الذي خيتار ،ما مل يكن يصدر حكم مربر بعكس
ذلك ضد ذلك الشخص.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتسجيل جلسات االستماع إ ى الاحية أو ،عند
االقتااء ،إ ى شهادة طفل على احلادثة ،بالفيديو وأن يكون هذا التسجيل مقبوال كدليل يف املسطرة اجلنائية ،وفقا للقواعد اليت
ينص عليها القانون الداخلي.
 .3يف حالة عدم التيقن من عمر الاحية ،وإذا كانت هنالك أسباب لالعتقاد بأن الاحية طفل ،وجب تطبيق التدابري املنصوص
عليها يف الفقرتني  2و ،1يف انتظار التحقق من سنه وحتديده.
المادة  - 36المسطرة القضائية
 .2تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية ،وفقا للقواعد اليت حتكم استقاللية املهن القاائية،
لتوفري الدورات التكوينية على حقوق الطفل واالستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال ،لفائدة الفاعلني يف املسطرة القاائية،
مبا يف ذلك القااة واملدعني العامني واحملامني.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية ،وفقا للقواعد اليت ينص عليها القانون الوطين ،حىت
يتسىن:
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أ .للقاضي أن يأمر بأن جتري جلسة االستماع دون حاور اجلمهور؛
ب .ميكن االستماع ألقوال الاحية يف جلسة االستماع دون حاورها ،ال سيما من خالل استخدام تكنولوجيات االتصال
املالئمة.

الفصل الثامن  -تسجيل وتخزين البيانات
المادة  - 32تسجيل وتخزين البيانات الوطنية حول الجانحين الجنسيين المدانين
 .2ألغراض منع وقمع األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية ،تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية
جلمع وختزين ،وفقا لألحكام ذات الصلة بشأن محاية البيانات الشخصية والقواعد والامانات األخرى املالئمة وفقا ملا هو
منصوص عليه يف القانون الوطين ،البيانات اخلاصة هبوية األشخاص املدانني بارتكاب األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية ومنطهم
اجليين (.)DNA
 .1ترسل كل دولة طرف إ ى األمني العام جمللس أوروبا ،عند التوقيع على االتفاقية أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة
أو االنامام إ ى االتفاقية ،اسم وعنوان السلطة الوطنية الوحيدة املستولة ،ألغراض الفقرة .2
 .3تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لامان إرسال املعلومات املشار إليها يف الفقرة  2إ ى
السلطة املختصة لدى دولة طرف أخرى وفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الوطين واملواثيق الدولية ذات الصلة.

الفصل التاسع  -التعاون الدولي
المادة  - 38المبادئ العامة وتدابير التعاون الدولي
 .2تتعاون الدول األطراف ،وفقا ألحكام هذه االتفاقية ،على تطبيق الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة املطبقة ،والرتتيبات
القائمة على تشريعات موحدة أو متبادلة وقوانينها الداخلية ،على أوسع نطاق ممكن بغية:
أ .منع ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال؛
ب .محاية ومساعدة الاحايا
ت .إجناز التحقيقات أو اإلجراءات املتعلقة باألفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية.
 .1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية الالزمة أو تدابري أخرى ضرورية لتمكني ضحايا فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية ،ارتكب
داخل إقليم طرف آخر غري الذي تقيم به الاحايا ،من رفع شكوى أمام السلطات املختصة يف دولة إقامتها.
 .3إذا توصلت دولة طرف ختاع املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية أو تسليم اجملرمني إ ى شرط وجود معاهدة ،بطلب
للمساعدة أو تسليم جمرم من طرف دولة طرف أخرى مل تربم معها معاهدة من هذا القبيل ،جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية
مبثابة األساس القانوين للحصول على املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية أو تسليم مرتكيب اجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية.
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 .3تسعى كل دولة طرف إ ى إدماج ،حيثما كان ذلك مناسبا ،منع ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي على األطفال يف
برامج دعم التنمية املنجزة لصاحل دول ثالثة.

الفصل العاشر  -آلية الرصد
المادة  - 39لجنة الدول األطراف
 .2تتكون جلنة األطراف من ممثلي الدول األطراف يف االتفاقية.
 .1جتتمع جلنة األطراف بناء على دعوة من األمني العام جمللس أوروبا ،وتعقد اجتماعها األول يف غاون سنة واحدة بعد دخول
هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة العاشرة املوقعة واملصدقة عليها .وجتتمع اللجنة فيما بعد بناء على طلب ثلث على
الدول األطراف على األقل أو من األمني العام.
 .3تعتمد اللجنة قواعد اإلجراء اخلاصة هبا.
المادة  - 40ممثلون آخرون
 .2تعمل كل من اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا ،واملفوض حلقوق اإلنسان ،واللجنة األوروبية ملشاكل اجلرمية ( )CDPCوغريها من
اللجان بني-احلكومية الدولية ذات الصلة التابعة جمللس أوروبا على تعيني ممثل لدى جلنة األطراف.
 .1ميكن للجنة الوزراء دعوة هيئات أخرى من جملس أوروبا إ ى تعيني ممثل لدى جلنة األطراف بعد استشارهتا.
 .3جيوز قبول ممثلني من اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية بصفة مراقب يف جلنة األطراف وفقا للمسطرة احملددة
يف القواعد ذات الصلة مبجلس أوروبا.
 .3يشارك املمثلون املعينون مبوجب الفقرات من  2إ ى  3أعاله يف اجتماعات جلنة األطراف دون حق التصويت.
المادة  - 42مهام لجنة األطراف
 .2جلنة األطراف مكلفة بالسهر على تنفيذ هذه االتفاقية .وحتدد قواعد إجراء جلنة األطراف أساليب مسطرة تقييم تنفيذ هذه
االتفاقية.
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 .1تتكلف جلنة األطراف بتيسري مجع وحتليل وتبادل املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة بني الدول بغية حتسني قدرهتا على منع
ومكافحة االستغالل واالعتداء اجلنسي األطفال.
 .3تقوم جلنة األطراف أياا ،عند االقتااء ،مبا يلي:
أ .تسهيل استخدام هذه االتفاقية وتنفيذها بشكل فعال ،مبا يف ذلك حتديد أي مشاكل يف هذا اجملال ،فاال عن نتائج أي
إعالن أو حتفظ مقدم مبوجب هذه االتفاقية؛
ب .إبداء الرأي يف أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية وتسهيل تبادل املعلومات بشأن أهم التطورات القانونية ،السياسية أو
الفنية.
 .3تدعم األمانة العامة جمللس أوروبا جلنة لألطراف يف ممارسة وظائفها املنبثقة عن هذه املادة.
 .2يتم إبالغ اللجنة األوروبية ملشاكل اجلرمية ( )CDPCبشكل دوري بشأن األنشطة املنصوص عليها يف الفقرات  2و 1و3
من هذه املادة.

الفصل الحادي عشر  -العالقة مع صكوك دولية أخرى
المادة  - 41العالقة مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغاللهم في
الدعارة وفي المواد اإلباحية لألطفال

ال متس هذه االتفاقية باحلقوق وااللتزامات الناشئة عن أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل والربوتوكول االختياري بشأن بيع
األطفال واستغالهلم يف الدعارة ويف املواد اإلباحية لألطفال ،فهي هتدف إ ى تعزيز احلماية اليت توفرها هلم هذه الصكوك وتطوير
واستكمال املعايري الواردة فيها.
المادة  - 43العالقة مع صكوك دولية أخرى
 .2ال متس هذه االتفاقية باحلقوق وااللتزامات الناشئة عن أحكام صكوك دولية أخرى اخنرطت فيها الدول األطراف يف هذه
االتفاقية أو ستنخرط فيها ،واليت تتامن أحكاما بشأن املسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية وتوفر محاية أكرب ومساعدة األطفال
من ضحايا االستغالل واالعتداء اجلنسي.
 .1ميكن للدول األطراف أن تربم اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن املسائل اليت تتناوهلا هذه االتفاقية ،ألغراض استكمال
أو تعزيز أحكامها أو تيسري تطبيق املبادئ اليت تكرسها.
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 .3تطبق الدول األطراف واألعااء يف االحتاد األورويب ،يف عالقاهتا املتبادلة ،قواعد اجلماعة األوروبية واالحتاد األورويب يف حال
تواجد قواعد حتكم موضوع معني خاص وميكن تطبيقها على احلالة املعنية ،دون املساس بغرض وهدف هذه االتفاقية ودون
املساس بتطبيقها الكامل حيال أطراف أخرى.

الفصل الثاني عشر – إدخال تعديالت على االتفاقية
المادة  – 44التعديالت
 .2جيب إرسال أي تعديل هلذه االتفاقية تقرتحه دولة طرف إ ى األمني العام جمللس أوروبا والذي يتعني عليه إرساله إ ى أعااء
جملس أوروبا ،وإ ى أي دولة موقعة أخرى ،وإ ى أي دولة طرف ،وإ ى اجلماعة األوروبية ،باإلضافة إ ى أي دولة دعيت للتوقيع
على هذه االتفاقية وفقا للفقرة  2من املادة  ،32عالوة على أي دولة مدعوة إ ى االنامام إ ى هذه االتفاقية وفقا للفقرة  2من
املادة .31
 .1يرسل أي تعديل تقرتحه إحدى الدول األطراف إ ى اللجنة األوروبية ملشاكل اجلرمية ( ،)CDPCاليت تقدم إ ى جلنة الوزراء
رأيها بشأن التعديل املقرتح.
 .3تنظر جلنة الوزراء يف التعديل املقرتح والرأي الذي قدمته اللجنة األوروبية ملشاكل اجلرمية ،وبعد التشاور مع الدول غري األعااء
األطراف يف هذه االتفاقية ،جيوز هلا اعتماد التعديل.
 .3يتم إرسال نص أي تعديل تعتمده جلنة الوزراء وفقا للفقرة  3من هذه املادة إ ى الدول األطراف من أجل قبوله.
 .2يدخل أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  3من هذه املادة حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يلي انقااء فرتة شهر واحد
بعد التاريخ الذي تبلغ فيه مجيع الدول األطراف األمني العام بقبوهلا التعديل.

الفصل الثالث عشر  -أحكام ختامية
المادة  - 42التوقيع والدخول حيز النفاذ
 .2يفت باب التوقيع على هذه االتفاقية للدول األعااء يف جملس أوروبا ،والدول غري األعااء اليت شاركت يف صياغتها
وباإلضافة إ ى الدول األعااء يف اجلماعة األوروبية.
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 .1ختاع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني العام جمللس
أوروبا.
 .3تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر املوايل النقااء فرتة ثالثة أشهر بعد التاريخ الذي تعرب فيه مخس
دول موقعة ،ثالثة على األقل منها من أعااء جملس أوروبا ،عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية وفقا ألحكام الفقرة السابقة.
 .3إذا عربت دولة من بني الدول املشار إليها يف الفقرة  2أو اجلماعة األوروبية الحقا عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية ،تدخل
هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا ،يف اليوم األول من الشهر املوايل النقااء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ إيداع صك التصديق
أو القبول أو املوافقة.
المادة  - 46االنضمام إلى االتفاقية
 .2بعد بدء دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،ميكن للجنة وزراء جملس أوروبا ،بعد التشاور مع الدول األطراف يف االتفاقية
واحلصول على موافقتهم باإلمجاع ،أن تدعو أي دولة غري عاو يف جملس أوروبا مل تشارك يف إعداد االتفاقية إ ى االنامام إ ى
هذه االتفاقية مبوجب قرار اختذ بأغلبية األصوات املنصوص عليها يف املادة .10ث من النظام األساسي جمللس أوروبا ،وبإمجاع
ممثلي الدول املتعاقدة اليت حيق املشاركة يف جلسات جلنة الوزراء.
 .1بالنسبة ألي دولة منامة ،تدخل االتفاقية حيز النفاذ يف اليوم األول من الشهر املوايل النقااء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ
إيداع صك االنامام لدى األمني العام جمللس أوروبا.
المادة  - 42التطبيق اإلقليمي
 .2ميكن ألي دولة أو اجلماعة األوروبية ،عند التوقيع على االتفاقية أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنامام
إليها ،أن حتدد اإلقليم أو األقاليم اليت ستطبق فيها هذه االتفاقية.
 .1جيوز ألي طرف ،يف أي وقت بعد ذلك ،أن تعلن بإخطار موجه إ ى األمني العام جمللس أوروبا ،توسيع نطاق تطبيق هذه
االتفاقية لتشمل أي إقليم آخر حمدد يف هذا اإلخطار والذي تكون مستولة عن عالقاته الدولية أو الذي يسم هلا باختاذ
التزامات نيابة عنه .وستدخل االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة هلذا اإلقليم يف اليوم األول من الشهر املوايل النقااء فرتة ثالثة
أشهر بعد تاريخ استالم اإلخطار املذكور من قبل األمني العام.
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 .3ميكن سحب أي إعالن يصدر مبوجب الفقرتني السابقتني ،فيما يتعلق بأي إقليم حمدد يف هذا اإلعالن ،بإشعار موجه إ ى
األمني العام جمللس أوروبا .ويصب هذا االنسحاب نافذا يف اليوم األول من الشهر املوايل النقااء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ
استالم اإلشعار من قبل األمني العام.
المادة  – 48التحفظات
ال جيوز إبداء أي حتفظ على أحكام هذه االتفاقية ،باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل صري  .وجيوز سحب أي حتفظ يف أي
وقت.
المادة  – 49إنهاء االتفاقية
 .2ميكن ألي دولة طرف ،يف أي وقت ،أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار موجه إ ى األمني العام جمللس أوروبا.
 .1يصب هذا االنسحاب نافذا يف اليوم األول من الشهر املوايل النقااء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ استالم اإلشعار من قبل
األمني العام.
المادة  - 20اإلخطار
يقوم األمني العام جمللس أوروبا بإخطار الدول األعااء يف جملس أوروبا ،وأي دولة موقعة ،وأي دولة طرف ،واجلماعة األوروبية،
باإلضافة إ ى أي دولة مدعوة إ ى التوقيع على هذه االتفاقية وفقا للمادة  ،32وإ ى أي دولة مدعوة إ ى االنامام إ ى االتفاقية وفقا
للمادة  31بأي:
أ .توقيع؛
ب .إيداع ألي صك من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنامام؛
ت .تاريخ لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادتني  32و31؛
ث .تعديل معتمد وفقا للمادة  33وتاريخ دخول هذا التعديل حيز التنفيذ؛
ج .حتفظ مبوجب املادة 38؛
ح .انسحاب وفقا ألحكام املادة 39؛
خ .عقد أو إخطار أو خطاب يتعلق هبذه االتفاقية.
وإثباتا لذلك ،قام املوقعون أدناه ،املخولون حسب األصول هلذا الغرض ،بالتوقيع على هذه االتفاقية.
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حرر يف النزاروت ،يف  12أكتوبر/تشرين األول  ،1002يف اللغات الفرنسية واإلنكليزية ،وكال النصني متساويان يف احلجية ،يف
نسخة واحدة تودع يف أرشيف جملس أوروبا .ويتعني على األمني العام جمللس أوروبا إرسال نسخة رمسية إ ى كل دولة عاو يف جملس
أوروبا ،والدول غري األعااء اليت شاركت يف صياغة هذه االتفاقية ،واجلماعة األوروبية وإ ى أي دولة أخرى مدعوة إ ى االنامام إ ى
هذه االتفاقية.

