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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الستون

  ٢٠١٢يونيه /حزيران ١٥ -مايو /أيار ٢٩

 مـن  ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة           
ربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق الطفـل      من ال  ١٢املادة  

  بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

  نيبال: املالحظات اخلتامية    
نظرت اللجنـة يف التقريـر األويل لنيبـال مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري                 -١
)CRC/C/OPSC/NPL/1 ( ــستها ــودة يف )CRC/C/SR.1706انظــر  (١٧٠٦يف جل  ٤ املعق

املعقـودة  ) CRC/C/SR.1725انظـر    (١٧٢٥، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢يونيه /حزيران ١٥ يف

  مقدمة  -أوالً  
ترّحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير األَويل الذي يتضمن معلومـات وفـرية      -٢

 فضالً عن الردود اخلطية على قائمة املـسائل الـيت وضـعتها اللجنـة               وحتليالً ونقداً ذاتياً،  
(CRC/C/OPSC/NPL/Q/Add.1) .          وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مـع

  .وفد الدولة الطرف
وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع              -٣

امية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير الرابع للدولة الطرف املقدم مبوجـب            املالحظات اخلت 
  .(CRC/C/15/Add.261) اتفاقية حقوق الطفل
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية  -ألف  
ترحب اللجنة بالتدابري اإلجيابية املختلفة املتخذة يف جمـاالت ذات صـلة بتنفيـذ                -٤

  :سيما اعتماد ما يلي والالربوتوكول االختياري، 
اجلرمية واألفعال   (قانون النبذ والتمييز القائم على أساس الطبقة االجتماعية         )أ(  
  ؛٢٠١١مايو /يف أيار) اجملرمة

  ؛٢٠٠٩أبريل /واملعاقبة عليه يف نيسان املرتيلقانون مكافحة العنف   )ب(  
 ولوائحـه   ٢٠٠٧يوليـه   /يف متوز  واالجتار هبم قانون مكافحة نقل البشر       )ج(  

  ؛٢٠٠٨الصادرة يف عام 
  ؛٢٠٠٧  عامالقواعد النموذجية الدنيا لتسيري ُدورِ رعاية األطفال يف  )د(  
  ؛٢٠٠٦قانون املساواة بني اجلنسني يف عام   )ه(  
السن القانونيـة لـزواج     قانون تعديل بعض القوانني يف نيبال والذي يرفع           )و(  

 فراد األسر من الذكور   ويسمح أل )  عاماً ٢٠(والد  البنات لتتساوى بالسن القانونية لزواج األ     
  .٢٠٠٦نوفمرب / يف تشرين الثاين،بتسجيل أطفاهلم عند الوالدةعلى السواء واإلناث 

وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية املتعلقـة              -٥
  :حبقوق اإلنسان

 اشتراك األطفـال يف     لطفل بشأن االربوتوكول االختياري التفاقية حقوق       )أ(  
 ؛ ٢٠٠٧يناير /يف كانون الثايناملنازعات املسلحة، 

  ؛٢٠١١ديسمرب / يف كانون األول،اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  )ب(  
 /اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف أيـار           )ج(  

  ؛٢٠٠٨ مايو
يف  ، إلغـاء الـسخرة     بـشأن  ١٠٥ل الدوليـة رقـم      العممنظمة  اتفاقية    )د(  

  ؛٢٠٠٨أغسطس /آب
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            )ه(  
  ؛٢٠٠٧يونيه / يف حزيران،ضد املرأة
لرفـاه   اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي بشأن األحكام اإلقليمية          )و(  
  ؛٢٠٠٦  عاميف ،الطفل
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نع ومكافحة االجتـار    املتعلقة مب اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي         )ز(  
  .٢٠٠٥  عاميفالبغاء، بالنساء واألطفال ألغراض 

 مؤسساٍت واعتمـاد خطـط      إنشاءوترحب اللجنة كذلك بالتقدم الذي أحرز يف          -٦
  :وبرامج وطنية ُتيسر تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك

الرشـيدة  لتشجيع اإلدارة احملليـة    ٢٠١٣-٢٠١٠  السنوات ة الثالثية اخلط  )أ(  
  املراعية الحتياجات الطفل؛

  ؛)٢٠١٤/٢٠١٥-٢٠٠٤/٢٠٠٥ (خطة العمل الوطنية من أجل األطفال  )ب(  
خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألطفال والنساء الستغالهلم يف أغراض   )ج(  

  العمل؛ونس اجل
  شرطة نيبال؛يف تعىن بشؤون األطفال والنساء إقامة مديريات   )د(  
للنظر ية املعنية باملرأة، وجتمع املرأة والطفل       الربملان - اللجنة التشريعية إنشاء    )ه(  

  ؛٢٠٠٩ يف عام ،يف اإلجراءات احلكومية بشأن النساء واألطفال
طوارئ من أجل تقدمي اإلغاثـة      ال وق إنقاذ األطفال يف حاالت    إنشاء صند   )و(  

  .لالجتار أو االستغالل اجلنسينقاذ الفوريني لألطفال الذين تعرضوا واإل

  البيانات  -ثالثاً  
 وتالحظ  ،البيانات اليت يتضمنها تقرير الدولة الطرف     مع التقدير   اللجنة  بينما تالحظ     -٧

فإهنـا  مجع شرطة نيبال ومكتب املدعي العام واحملكمة العليا للبيانات ذات الصلة باملوضوع،             
التمكني من  من أجل   نظام شامل جلمع البيانات      ذلك عن القلق بشأن عدم وجود        تعرب مع 

تحليل وتقييم  ول ،وإحالتها ومتابعتها االختياري  الربوتوكول  املشمولة ب تسجيل مجيع القضايا    
  .االختياريالتقدم احملرز يف تنفيذ الربوتوكول 

جلمع البيانات  وحتث اللجنة الدولة الطرف على استحداث نظام مركزي شامل            -٨
 وعلى حتليل البيانات اجملمعة واستخدامها كأساس لتقيـيم التقـدم           ،بدعم من شركائها  

وينبغـي  . واملساعدة على تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ الربوتوكول االختياري        احملرز
اجلنس واملوقع اجلغرايف واألصل اإلثـين واخللفيـة        نوع  العمر و حسب  تصنيف البيانات   

. حتليل اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري     تيسريمن أجل   االقتصادية   -االجتماعية  
جهات من بينـها    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاوهنا التقين يف هذا الصدد مع            

   . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي)فاليونيسي(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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  تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً  

  تشريعال    
لعديد من القـوانني    ا العتمادها   يف الوقت الذي تثين فيه اللجنة على الدولة الطرف          -٩

ذات الصلة بالربوتوكول االختياري، فإهنا تعرب عن قلقها لعدم اختاذ الدولة الطرف التدابري             
تعـرب  و. الالزمة لضمان اإلدماج الكامل للربوتوكول االختياري يف نظامها القانوين احمللي         

 الذي  ١٩٩٢ لعام   الطفلأيضاً لكون الدولة الطرف مل تتم بعُد تنقيح قانون          عن القلق   لجنة  ال
  .السادسة عشرةيطبق دون سن 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري الالزمة لـضمان اإلدمـاج               -١٠
الدولـة  وحتث اللجنة أيـضاً     . الكامل للربوتوكول االختياري يف نظامها القانوين احمللي      

 وضمان أن حيمي هـذا القـانون ومجيـع    الطفلالطرف على تسريع عملية تنقيح قانون   
  .الثامنة عشرة دون سن لالقوانني املتعلقة باألطفال كل األطفا

  خطة العمل الوطنية    
بينما ترحب اللجنة بوجود خطط عمل شىت ذات صلة بالربوتوكول االختيـاري،              -١١
نيـة الرئيـسية   اخلطة الوط و،٢٠١٥-٢٠٠٥ ن أجل األطفالخطة العمل الوطنية مسيما   ال

 وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألطفـال والنـساء          ،٢٠٢٠-٢٠١١لعمل األطفال   
  :بشأن ما يلي القلقفإهنا تعرب عن  والعمل، اجلنسالستغالهلم يف أغراض 

طة تداخل خطط العمل هذه من حيث اجملموعات املستهدفة وأنواع األنش           )أ(  
  تنفيذها بالكامل؛عن  ةاملضطلع هبا مما يعرقل فعاليتها ويضعف املسؤولي

خطط العمل الوطنية من أجل األطفـال وخطـط      عدم كفاية الروابط بني       )ب(  
  ؛العمل اليت وضعتها جمالس املقاطعات لرعاية الطفولة

 الوطين واحمللي غالباً يف اإلشـارة       الصعيدينفشل اخلطط اليت وضعت على        )ج(  
  .كافية لدعم التدخالت واألنشطةوعدم ختصيصها مليزانيات إىل مؤشرات وأهداف واضحة 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٢
خطة عمل وطنية وحيدة من أجل      التفكري يف دمج خمتلف خطط العمل يف          )أ(  
.  مؤشرات وأهـداف واضـحة     وحتدد تشمل كل أحكام الربوتوكول االختياري       األطفال

الـيت اعتمـدهتا   بغي أن تراعي هذه اخلطة اإلعالن وبرنامج العمل وااللتـزام العـاملي            وين
املنعقدة علـى   املؤمترات العاملية األول والثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال          

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠١و ١٩٩٦ستكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو يف التوايل يف 
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رصد خمصصات واضحة يف   ياجات من امليزانية و   إجراء تقييم شامل لالحت     )ب(  
  امليزانية لدعم األنشطة من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري؛

 التقدم احملرز والتحديات املواجهـة يف       لتقديروضع خطة رصد وتقييم       )ج(  
  .تنفيذ اخلطة الوطنية املنقحة من أجل األطفال

  التنسيق والتقييم    
 مـسؤولة عـن    ية االجتماع والرعاية شؤون املرأة والطفل     وزارةتشري اللجنة إىل أن       -١٣

 أن هذا التنسيق    منلكن اللجنة قلقة    . تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري يف الدولة الطرف      
. التنسيق فيهـا   غري مالئم وأن الدولة الطرف ال تقدم أي معلومات حول تقييم آليات              يظل
 للوزارة املعنية   املخصص عدم كفاية التمويل     على وجه التحديد بشأن   يساورها القلق   اللجنة  و

اجمللس املركزي لرعاية الطفل      مبا فيها  املكلفة مبهام التنسيق،  اهليئات األخرى   وتعدد   ،بالتنسيق
وغياب تعريف واضح ألدوار مجيع هـذه       ،  ٧٥ وعددها    لرعاية الطفولة  اتلس املقاطع اوجم

  .عنية حبماية الطفل وصالحياهتاالسلطات امل
  :ث اللجنة الدولة الطرف على ما يليحت  -١٤

وزارة شؤون املرأة والطفل     أن تعزز وُتقيم دور التنسيق الذي تضطلع به         )أ(  
 أن هلذه الوزارة السلطة الكافية واملوارد البـشرية         ضمان من خالل    ية االجتماع والرعاية

الية عرب خمتلـف    أجل تنسيق تنفيذ الربوتوكول االختياري بفع     من   املالئمةواملالية والتقنية   
   ؛الواليات واملقاطعاتىل صعيدي إ الوطينالصعيد  ومنالقطاعات 

 أن تقوم باستعراض تنظيمي مستفيض لترشيد عمل خمتلـف اهليئـات            )ب(  
بشكل املساءلة  وأوجه  واملسؤوليات   وإعادة حتديد الواليات   املعنية بشؤون الطفل،     القائمة
وتزويد هـذه اهليئـات بـاملوارد        ،اطعاتالصعيد املركزي وعلى صعيد املق    على  واضح  

الـصعيد  على وإرشاده والتوجيهات والربوتوكوالت واإلجراءات الالزمة لتمكني عملها       
  .وعلى صعيد املقاطعاتاملركزي 

  النشر والتوعية    
 اليت تبذهلا الدولة الطرف إلدمـاج مبـادئ وأحكـام           اجلهودبينما تالحظ اللجنة      -١٥

املناهج املدرسية واجلامعية ويف منـاهج مؤسـسات        الختياريني يف   االتفاقية وبروتوكوليها ا  
لدى عامة  عن قلقها إزاء عدم كفاية تدابري زيادة الوعي         مع ذلك   تعرب  فإهنا   التدريب املهين، 

  . بالربوتوكول االختياري اجلمهور، مبا يف ذلك األطفال واملهنيون،
ع معرفة عامـة اجلمهـور       لتوسي جهودهاوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز        -١٦

بأحكام الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك األطفال بطريقة مبسطة، وأفـراد أسـرهم             
  :فضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي. ومجاعاهتم
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أن تدمج املسائل املتعلقة بالربوتوكول االختياري بـشكل منـهجي يف             )أ(  
   ؛ثانويمناهج مدارس التعليم االبتدائي وال

ضحايا الاألطفال واألطفال   و وثيق مع اجملتمع احمللي   التعاون  الأن تضع، ب    )ب(  
بيـع األطفـال    لمبا يف ذلك محالت عن التدابري الوقائية واآلثار الضارة           ،برامج للتوعية 

وينبغي أن تتاح هذه الربامج بكل لغات الدولـة  يف املواد اإلباحية؛ واستغالهلم يف البغاء و   
   صيغ سهلة الفهم على األميني؛ الطرف ويف

 أن تنشر الربوتوكول االختياري بني مجيع الفئات املهنيـة ذات الـصلة             )ج(  
سيما أفراد الشرطة والقضاة واملدعون العاّمون وممثلو وسائط اإلعالم واألخصائيون           وال

  ؛وجمالس املقاطعات لرعاية الطفولة وأعضاء اجمللس املركزي للرفاه االجتماعيون
أن تعزز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعـالم والقطـاع             )د(  

 املنـاطق   سيما يف  اخلاص من أجل دعم التوعية بشأن أحكام الربوتوكول االختياري، ال         
 واستخدام وسائط اإلعالم لنشر الرسائل اهلامة       ،اليت تتعرَّض بشدة النتشار هذه اجلرائم     

  . خاصبوجه بني عامة اجلمهور واألطفال 

  التدريب    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التـدريب بـشأن أحكـام الربوتوكـول                -١٧

سيما الشرطة وأولئك الذين يعملون يف     الذي تتلقاه الفئات املهنية ذات الصلة، ال       ،االختياري
  .جمال إقامة العدل

عتبـارات  املراعـي لال  نهجي  املتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التثقيف          -١٨
هنيـة  ملالفئـات ا ميع جلبشأن أحكام الربوتوكول االختياري    اجلنسانية والتدريب املنتظم    

 أفـراد الربوتوكول االختياري، ومن بينهم     املشمولة ب مع األطفال ضحايا اجلرائم     العامة  
العامون والقضاة واملوظفون يف القطاع الطيب واألخـصائيون        واملدعون  الشرطة واحملامون   

  . وسائط اإلعالمالعاملني يف يون ومسؤولو اهلجرة واالجتماع

  ختصيص املوارد    
سيما  يساور اللجنة قلق إزاء نقص املوارد املخصصة لتنفيذ الربوتوكول االختياري، ال            -١٩
  :بشأن ما يلي وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها. ضحاياالاجلرائم وتقدمي املساعدة لألطفال منع 

   بتحليل للتكاليف من أجل دعم تنفيذ القوانني اجلديدة؛عدم القيام بشكل عام  )أ(  

متويل معظم أنشطة تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك دفـع مرتبـات               )ب(  
  ن الدويل واملنظمات غري احلكومية؛، عن طريق التعاو يف املقاطعاترعاية الطفولةمكاتب موظفي 
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األمـوال املتاحـة ملنـع       ريمعدالت الفساد العالية جداً تقلص بشكل كب        )ج(  
  .اإلباحيةالبغاء ويف املواد  يف م واستغالهللومكافحة بيع األطفا

خمصصات امليزانيـة مـن أجـل تنفيـذ         زيادة  حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٠
ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية من امليزانيـة       الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك      

املـساعدة  ونائية  اجلتحقيقات  البأحكام الربوتوكول، وخباصة    مج تتعلق   لوضع برا العادية  
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى اختـاذ         .  ونفسياً القانونية وتعايف الضحايا بدنياً   

  . بفعالية ومقاضاة مرتكبيهالتدابري الفورية لدرِء الفساد ومكافحته

املـواد اإلباحيـة    لبغـاء ويف    امنع بيع األطفال واستغالل األطفال يف         -خامساً  
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

  التدابري املتخذة ملنع اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري    
واسـتغالل  بيـع األطفـال     منع  ترحب اللجنة بالتدابري املتعددة اليت اختذت هبدف          -٢١

فئة  من   ل األطفا  حتديداً يت تستهدف سيما الربامج ال   وال ،املواد اإلباحية البغاء ويف   األطفال يف   
كما ترحب بتشجيع مشاركة    . الداليت واملنتمني للشعوب األصلية واألسر املهمشة واحملرومة      

، وبالتدابري الرامية إىل مكافحة األمية، ال سيما يف صـفوف           الربامج و األطفال يف السياسات  
وانني وتدابري إداريـة وبـرامج      بيد أن اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية ما هو قائم من ق           . النساء

واستغالهلم يف وسياسات اجتماعية ملعاجلة األسباب اجلذرية والعوامل املسامهة يف بيع األطفال      
انتشار الفقر والتمييز اجلنساين واهلجرة غـري  ومن بني هذه العوامل . البغاء ويف املواد اإلباحية  

  :ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي. املأمونة واالفتقار إىل نظام شامل حلماية األطفال
الـسائد   والتمييز   ،الداليتإزاء فئة   سيما   استمرار التمييز الطبقي القوي، ال      )أ(  

  حبكم الواقع ضد النساء والفتيات؛و القانونحبكم 
 واألمهات املتزوجـات بأجانـب والالجـئني      األمهات العازبات مواجهة    )ب(  

 تسجيل أطفاهلم عند الوالدة مما يعرضهم بـشكل         األشخاص عدميي اجلنسية لصعوبات يف    و
  الربوتوكول االختياري؛املشمولة بكبري ألن يصبحوا ضحايا اجلرائم 

غياب تدابري ذات أولوية تستهدف جمموعات األطفال الذين يعيشون أشد            )ج(  
فال طسيما األطفال الالجئون واملشردون داخلياً واألطفال املعوقون وأ        احلاالت استضعافاً، ال  

  الشوارع الذين تزداد أعدادهم؛
ضحايا العنف املرتيل مبوجب قانون مكافحـة       املقدمة ل ماية  احلمة  عدم مالء   )د(  
وازديـاد   ،، وعدم محاية األوالد من االعتداء اجلنسي      ٢٠٠٩واملعاقبة عليه لعام    املرتيل  العنف  
  .ليف البيت ويف املرافق التعليمية على األطفا العتداء اجلنسيحاالت ا
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هنج شامل وهـادف يعـاجل األسـباب                -٢٢
 ويستهدف األطفال يف أشد احلاالت      ،الربوتوكول االختياري املشمولة ب اجلذرية للجرائم   

مـا تـضعه مـن      وبصفة خاصة، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز           . استضعافاً
تدابري دعم احلماية االجتماعية لفائدة األسر       ما تتخذه من  للحد من الفقر و   استراتيجيات  

دعم جل  من أ   مبا يف ذلك برامج التدخل املبكر اليت تركز على الطفل          ،احملرومة واملهمشة 
وحتـث   .االضطالع بشكل أفضل مبسؤولياهتم يف رعاية األطفال ومحايتـهم        الوالدين يف   

  :اللجنة كذلك الدولة الطرف على ما يلي
، وأن تـشرك  "النبذ"فعلي حلظر التنفيذ  ال فعالة من أجل     أن تتخذ تدابري    )أ(  

يف ذلك مجيع قطاعات اجملتمع من أجل تيسري التغيري الثقايف واالجتماعي والتشجيع على             
  املساواة بني أطفال اجملتمعات املهمشة؛هتيئة بيئة مواتية تدعم 

 لوالدة؛أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تسجيل كل األطفال عند ا  )ب(  

وتتخـذ   ،أن تلغي األحكام القانونية اليت تنص على التمييز ضد الفتيات        )ج(  
التمييز اجملتمعي ضدهن، عن طريق وضـع بـرامج         للقضاء على   مجيع التدابري الضرورية    

تثقيفية عامة تشمل تنظيم محالت بالتعاون مع قادة الرأي واألسـر ووسـائط اإلعـالم               
ار اجلنسني مبا يتمشى مع توصيات اللجنة املعنية بالقـضاء          ملكافحة القوالب النمطية ألدو   

  ؛))أ(١٨ الفقرة، CEDAW/C/NPL/CO/4-5(على التمييز ضد املرأة 
أن و ،أن تضع برامج وقاية تستهدف األطفال يف أشد احلاالت استضعافاً           )د(  

مجيع التدابري الالزمة لضمان توفري امللجـأ اآلمـن والالئـق           على وجه اخلصوص    تتخذ  
وينبغي التركيز باخلصوص علـى     . والرعاية الصحية والتعليم وامللبس ألطفال الشوارع     

  محايتهم من وحشية الشرطة واالعتداء اجلنسي واجلسدي وتعاطي مواد اإلدمان؛
 ملواجهـة أن تضمن دمج إجراءات رئيسية يف اسـتراتيجيات الوقايـة             )ه(  
ا من األسباب اجلذريـة لالسـتغالل       مهو ،لاملرتيل واالعتداء اجلنسي على األطفا     العنف

  . اجلنسي لألطفال

  التبين    
 ل املوافقة على تبين أطفـا     باألحكام والشروط واإلجراءات املتعلقة مبنح    ترحب اللجنة     -٢٣
 واليت تشكل اإلطار القـانوين  ،٢٠١١ وعدلت يف عام ٢٠٠٨نيبال، اليت اعتمدت يف عام  من  

 كما ترحب بتشكيل جلنـة إدارة       .على الصعيد الدويل  تبين أطفال من نيبال     لعمليات  التشغيلي  
بيد . التبين على الصعيد الدويل   شؤون   املركزية لتخطيط وإدارة     واهليئةالتبين على الصعيد الدويل     

محاية األطفال من التبين غري القانوين، وهو        أن اللجنة تعرب عن قلقها من استمرار عدم كفاية        
  :إزاء ما يليبوجه خاص قلق الويساور اللجنة . اض التبين ألغرلبيع األطفاىل يؤدي إوضع قد 
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  تزايد عدد املخالفات الكبرية يف إجراءات التبين على الصعيد الدويل؛  )أ(  
 لممارسة التبين غري الرمسي الذي يترافق وارتفاع خماطر اسـتغالل األطفـا             )ب(  

 كخدم يف املنازل؛

ولة الطرف، وحاالت عـائالت     حاالت االجتار يف الرّضع وهتريبهم يف الد        )ج(  
  التحريض؛القسر أو  أهنا ختلت عن أطفاهلا بسبب االلتماس أو التقاريرأفادت 

 الذين  األطفال األجانبرض األطفال لالعتداء من طرف مشتهي   حاالت تع   )د(  
   .كما اعترفت الدولة الطرف يف تقريرهااملزعومة، " مالجئ الشوارع"و" دور األيتام"يديرون 

 ل من الربوتوكـو   ٣  من املادة  ٥ذكر اللجنة الدولة بالتزاماهتا مبوجب الفقرة       وُت  -٢٤
االختياري باختاذ مجيع التدابري القانونية واإلدارية لضمان تـصرف مجيـع األشـخاص             
املشاركني يف عملية تبين طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونيـة الدوليـة الواجبـة               

  :لدولة الطرف على ما يليوحتث اللجنة، بوجه خاص، ا. التطبيق
 نيبال، وأن تـضمن أن  لأن تقوم بوضع وتنفيذ معايري صارمة لتبين أطفا    )أ(  

أو انفصال الطفل عن أبويه قد وضـع        /استنفاد مجيع السبل ملنع إهناء املسؤولية األبوية و       
  بوصفه معياراً واضحاً يف مجيع احلاالت اليت تتضمن التبين؛

اآلليات واإلجراءات الراهنة املتعلقة    أن تستعرض على وجه االستعجال        )ب(  
املهنيني املسؤولني عن حاالت التبين     والدويل وأن تضمن أن      احمللي   ينبالتبين على الصعيد  

  ومعاجلتها يف ضوء اتفاقية الهاي؛القضايا الستعراض خلربة التقنية الالزمة جمهزون متاماً با
رسة وضع األطفال مع أقرب أقربائهم أو غريهـم،         أن تنظم وترصد مما     )ج(  

  ملنع استغالهلم؛
أن حتقق يف مجيع حاالت التبين غري القانوين وهتريب األطفال وفتح املالجئ            )د(  

  غري املرخص هلا من أجل االعتداء على األطفال واستغالهلم جنسياً؛" دور األيتام"و
طفال والتعـاون يف جمـال      أن تصدق على اتفاقية الهاي بشأن محاية األ         )ه(  

، وعلى بروتوكول منع وقمع االجتـار       ٢٠٠٩التبين على الصعيد الدويل املوقعة يف عام        
وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة           باألشخاص،  

  ).بروتوكول بالريمو (٢٠٠٠ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 

  دافع ممارسة اجلنس مع األطفالالسياحة ب    
بينما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بالتعاون مع املؤسسات الوطنية              -٢٥

واملنظمات غري احلكومية، ملكافحة السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال وإنـشاء جلنـة              
ألطفال عن طريق السياحة يف     ملكافحة امليل اجلنسي إىل األطفال واالستغالل اجلنسي التجاري ل        
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من طرف   ، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء احلاالت العديدة لالستغالل اجلنسي لألطفال          ٢٠٠٥ عام
مناطق  األجانب يف الدولة الطرف والضعف الشديد ألطفال الشوارع وأطفال           لمشتهي األطفا 
  . واالستغالل اجلنسينيء يف مواجهة هذا النوع من االعتدااألحياء الفقرية

واختـاذ مجيـع   فعال  وتنفيذ إطار تنظيمي    وضع  حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٦
التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية وغريها من التدابري الالزمة ملنع السياحة بـدافع         

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف       . ممارسة اجلنس مع األطفال والقضاء عليها     
.  االتفاقات املتعددة األطراف واإلقليميـة والثنائيـة       ا الدويل من خالل   على تعزيز تعاوهن  

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز جهود الدعوة اليت تبـذهلا لـدى صـناعة         
السياحة بشأن اآلثار الضارة للسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال، ونـشر ميثـاق              

خالقيات السياحة الـيت وضـعتها      ألة العاملية   الشرف للعاملني يف جمال السياحة واملدون     
 ،منظمة السياحة العاملية على نطاق واسع لدى وكـالء الـسفر ووكـاالت الـسياحة              

وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك حلماية األطفـال مـن االسـتغالل              
  .اجلنسي يف السفر والسياحة

  املمارسات الضارة    
ه من قلق يف مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بـشأن التقريـر    تذكر اللجنة مبا أعربت عن      -٢٧

خبـصوص  ) ٦٧، الفقـرة  CRC/C/15/Add.261(الرابع للدولة الطرف مبوجـب االتفاقيـة       
هبة الفتيات إىل اآلهلة للوفاء بالواجبـات        ((deuki) دويكينظام   املمارسات الضارة من قبيل   

األديرة البوذية مـن أجـل القيـام         إىل   هبة الفتيات الصغريات  ( (jhumas) وماهج؛  )الدينية
تقدمي الفتيات للخدمة يف املنازل لـدى عـائالت         ( (kamlari) كامالري؛  )بالوظائف الدينية 

تـزال   الـيت ال  ) ممارسة البغاء الشائعة لدى طائفة البـادي      ( (badi) باديو) مالك األراضي 
من ) أ(٢الطرف مبوجب املادة    مستمرة يف الدولة الطرف ومتثل خرقاً سافراً اللتزامات الدولة          

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء انتشار الزواج املبكر والـزواج           . الربوتوكول االختياري 
، يتلقى الوالدان املال إلقامة     (Dhan-Khaane)"  كهان -دهان  "باإلكراه، الذي يف حالة تقليد      

  .احتفال زواج أطفاهلما، وهو ما يعادل بيع األطفال
 لجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، على وجه االستعجال، مجيع التدابري          وحتث ال   -٢٨

اجلسدية والنفـسية لألطفـال     الضرورية للقضاء على كافة املمارسات الضارة بالسالمة        
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اختاذ التدابري        . واليت تعد من أشكال بيع األطفال     

نني اليت حتظر زواج األطفال، مبا فيها اختـاذ تـدابري           لقوالالفاعلة لضمان التنفيذ الفعال     
 مـاال   -سابانا برادان   التوعية املكثفة كما أمرت بذلك احملكمة العليا يف نيبال يف قضية            

  .٢٠٠٦ عام وآخرون ضد حكومة نيبال
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ذات املسائل  حظر بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية و          -دساًسا  
  )٧-٥، واملواد ٤ من املادة ٣ و٢، والفقرتان ٣املادة (الصلة 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو العقابية القائمة    
حكـام  ألترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف بضمان امتثال تشريعات نيبـال             -٢٩

بيد أن اللجنة تالحظ وبقلق أنه رغم دمـج بعـض           .  امتثاالً كامالً  الربوتوكول االختياري 
ن التشريع احمللي ال ميتثل بعد امتثـاالً         فإ ،ل االختياري يف القوانني الوطنية    وتوكوأحكام الرب 

  :وبصفة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي. كامالً إىل كل األحكام
  ال تشمل جمموعة قوانني البلد كل اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري؛  )أ(  
 من الربوتوكـول    ٣احملددة يف املادة    مل يتم جترمي كل أشكال بيع األطفال          )ب(  

 االختياري؛

انعدام وجود أحكام قانونية حمددة تعرف وحتظر استغالل األطفال يف البغاء             )ج(  
  وتعاقب على فعل جلب وتقدمي أطفال الستغالهلم يف البغاء؛

 يف املواد اإلباحية بـصفة حمـددة يف أي          ل األطفا لال ُتعالَج مسألة استغال     )د(  
قوانني الدولة الطرف مبا فيها قانون التوقيع الرقمي واملعامالت اإللكترونية املعروف       قانون من   

  ".قانون الفضاء اإللكتروين"أيضاً باسم 
جعله ميتثـل امتثـاالً     وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقح قانوهنا اجلنائي            -٣٠

ـ       ٣و٢كامالً للمادتني    ة الكاملـة لكـل      من الربوتوكول االختياري، وأن تضمن احلماي
وبصفة خاصة، ينبغـي    .  دون سن الثامنة عشرة مبوجب الربوتوكول االختياري       لاألطفا

  :على الدولة الطرف أن تضمن جترمي األفعال التالية
أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت        بيع األطفال عن طريق عرض        )أ(  
عمـل  تسخري الطفل ل   أو   لربح،ل  االستغالل اجلنسي، أو نقل أعضاء الطفل توخياً       لغرض

النحـو  على  وذلك  تبين طفل،   القيام، كوسيط، باحلفز غري الالئق على إقرار        قسري، أو   
  ؛الواجبة التطبيق بشأن التبينللصكوك القانونية خرقاً يشكل الذي 

  ؛أو تأمني أو تدبري أو تقدمي طفل لغرض استغالله يف البغاءعرض   )ب(  
 أو نـشرها أو اسـتريادها       الطفل أو توزيعها  إنتاج مواد إباحية متعلقة ب      )ج(  

  تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازهتا؛ أو
التواطؤ على ارتكاهبـا     وأالشروع يف ارتكاب أي فعل من هذه األفعال           )د(  

  ؛يف أي منهااملشاركة  أو
 .ي من هذه األفعالتروج ألإنتاج ونشر مواد   )ه(  
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تمرار خطر اعتقال األطفال ضحايا االستغالل      وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء اس        -٣١
ألحكام قانون الرقابة واجلرائم العامة اجلنسي بتهمة اإلخالل بالنظام أو بالسالمة العامني وفقاً         

  .١٩٧٠لعام 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام قانون الرقابـة واجلـرائم العامـة                -٣٢
وضمان عدم جترمي أي    وحماكمتهم،   الضحايا   ستخدم العتقال األطفال  اليت تُ  ١٩٧٠ لعام

  .الربوتوكول االختيارياملشمولة بطفل ضحية أي جرمية من اجلرائم 
 اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار            تالحظ اللجنة مع التقدير     -٣٣

باألشخاص، ال سيما إنشاء اللجنة الوطنية واللجان احمللية لـدعم جهـود منـع االجتـار                
بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ القلق إزاء االجتار بآالف األطفـال            . شخاص والتصدي له  باأل

كل عام داخل البلد وخارجه ألغراض االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل باألساس، بل  
والتسول باجلرب والزواج باإلكراه واالسترقاق وبيع األعضاء، كما يساورها         أيضاً يف السريك    

ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق بشأن        . ء ازدياد معدل االجتار باألطفال    قلق بالغ إزا  
اللجنة ، كما أشارت إىل ذلك      ٢٠٠٧واالجتار هبم لعام    قانون مكافحة نقل البشر     عدم فعالية   

  ).٢١، الفقرة CEDAW/C/NPL/CO/4-5( املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
لى ضمان اإلنفاذ الفعلي لتشريعاهتا، وحتديداً علـى  حتث اللجنة الدولة الطرف ع     -٣٤

 الكتشاف وتفكيك بيوت الدعارة وغريها من األماكن الـيت          اإلسراع بإنشاء نظام فعال   
 وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اسـتكمال         .يتم فيها استغالل األطفال يف البغاء     

جلان على صعيد   بدء يف إنشاء    إنشاء جلان مكافحة االجتار على صعيد املقاطعات، وعلى ال        
جلان تنمية القرى، رمبا باستعمال اهلياكل املوجودة وتزويد هيئات مكافحة االجتار، مبا يف             
ذلك مكتب املقرِّرة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، باملوارد            

حتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف     و. البشرية واملالية والتقنية الالزمة لتقوم بدورها بفعالية      
 .على التصديق على بروتوكول بالريمو

 الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    

تعرب اللجنة عن قلقها من أن تشريعات الدولة الطرف ال تـزال غـري واضـحة                  -٣٥
يتعلق بإنشاء والية قضائية خارج اإلقليم على مجيع اجلرائم املـشمولة بـالربوتوكول               فيما
  . الذين ارتكبوا جرائم يتناوهلا الربوتوكول االختياريصتسليم األشخاياري، وإمكانية االخت
إنـشاء  حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن ميكنها تشريعها احمللي مـن               -٣٦

. الربوتوكول االختياري املشمولة ب والية قضائية خارج اإلقليم على كل اجلرائم        وممارسة  
 مـن الربوتوكـول االختيـاري       ٥أن تعتمد املادة    بة الطرف   وتوصي اللجنة أيضاً الدول   

 .كأساس قانوين لتسليم مرتكيب اجلرائم، يف حالة غياب اتفاق ثنائي



CRC/C/OPSC/NPL/CO/1 

13 GE.12-44271 

  الربوتوكول االختيارياملشمولة باحملاكمة على اجلرائم     
تالحظ اللجنة ببالغ القلق أنه رغم استغالل اآلالف من األطفال يف البغاء يف الدولة                -٣٧

دور التـدليك يف     واحلانات ذات املراقص و    "املطاعم ذات املقصورات  "سيما يف     ال الطرف،
وادي كامتاندو ويف كربيات مدن الدولة الطرف، اختذت تدابري حمدودة إلنقاذهم من أماكن             

  :واللجنة قلقة باخلصوص بشأن ما يلي. البغاء هذه
ستعراض غري مشتملة   ال تزال النسخة املنقحة لقانون الطفل اليت هي قيد اال           )أ(  

على حتديد لإلجراءات واآلليات الالزمة للتعرف على حـاالت األطفـال ضـحايا البيـع               
واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية، ولإلبالغ عنها واإلحالة بشأهنا والتحقيـق فيهـا              

  ومعاجلتها وتنسيقها؛
قدرة والـسلطة  عدم امتالك شرطة نيبال ما يكفي من اهلياكل األساسية وال        )ب(  

  للتحقيق يف الشكاوى املقدمة إليها؛
 والذي يرجع أساساً    لالنقص الكبري يف اإلبالغ عن حاالت االجتار باألطفا         )ج(  

إىل انتشار عدم الثقة يف سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية وعدم االطمئنان إليهـا،              
تشجع األطراف املتنازعة على تسوية     حيث كثرياً ما تثين املواطنني عن اإلبالغ عن احلاالت و         

  القضايا فيما بينها؛
استمرار تفشي اإلفالت من العقاب يف سياق التحقيقات املتعلقة باالجتار،            )د(  

  .وينجم ذلك غالباً عن انتشار الفساد مبستويات عالية بني صفوف املسؤولني
ن وقدرهتا على حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حضور سلطات إنفاذ القانو  -٣٨

الربوتوكول االختياري واعتقال مرتكيب اجلرائم وتقدميهم إىل       املشمولة ب اكتشاف اجلرائم   
 :وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ما يلي. العدالة

آليـات  وأن توضع   على إجراءات واضحة    املنقح  أن ينص قانون الطفل       )أ(  
ستغالل يف البغـاء ويف املـواد       االوبيع  المن أجل التعرف على حاالت األطفال ضحايا        

  والتحقيق فيها ومعاجلتها وتنسيقها؛واإلحالة بشأهنا اإلباحية واإلبالغ عنها 
 واآلباء غري مدفوعني إىل     لأن تتخذ كافة التدابري الالزمة لضمان أن األطفا         )ب(  

  ىل العدالة؛حل القضايا بأنفسهم وأن يقدم مرتكبو اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري إ
أن تعتمد هنجاً غري متسامح البتة يف احلاالت اليت قد تكون الـسلطات               )ج(  

وأن  ، يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة م واستغالهللمتورطة فيها مباشرة يف قضايا بيع األطفا 
  .مسألة الفساد واإلفالت من العقاب معاجلة صارمة على سبيل األولويةتعاجل 
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  )٩ من املادة ٤ و٣، والفقرتان ٨املادة ( األطفال الضحايا محاية حقوق  -سابعاً  

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

بينما تالحظ اللجنة إنشاء مراكز اخلدمات املقدمة لألطفال والنساء بداخل مراكـز              -٣٩
ظ اللجنة وبقلق أن هذه املراكز تفتقر إىل املوارد الالزمة حلماية            مقاطعة، تالح  ٢٣الشرطة يف   

وتعـرب  .  وذويهم بطريقة مالئمة قبل بدء إجراءات العدالة اجلنائية وأثناءها وبعدها          لاألطفا
  : إزاء ما يلياللجنة عن قلقها اخلاص

سلطات إنفاذ القانون إجراءات التحقيق املراعيـة للطفـل         عدم استعمال     )أ(  
  ؛يف جلسات سريةة منتظمة، مبا يف ذلك يف التحقيقات بطريق

ـ  ،ضحاياالسالمة األطفال   احلماية خلصوصية و  عدم ضمان     )ب(   أوجـه  رغم  ف
 ؛الضحاياتنشر وسائط اإلعالم صور األطفال  ،القائمةاحلظر 

ـ  املساعدة القانونية اجملانية لألطفال      ميتقدعدم    )ج(   ـ ضحايا وال   ال مـن  دعم  ال
  ماعيني والنفسانيني لألطفال أثناء إجراءات العدالة اجلنائية؛األخصائيني االجت

عدم استفادة األطفال الشهود الذين يوافقون على الشهادة من تدابري احلماية             )د(  
  . ضدهمل األطفاشهداخلاصة، وعدم توفري محاية كافية هلم من خماطر انتقام اجلناة الذين 

مـصاحل  والتدابري املالئمة حلماية حقوق     حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد         -٤٠
األطفال ضحايا املمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول االختيـاري يف كـل مراحـل             

  :وحتث اللجنة خباصة الدولة الطرف على ضمان ما يلي. إجراءات العدالة اجلنائية
أن تتاح مراكز تقدمي اخلدمات للنساء واألطفال يف كل املقاطعات وأن             )أ(  

عمل فيها إجراءات حتقيق مراعية للطفل، مبا يف ذلك استعمال غرف استجواب خاصة ُتست
  معدة لألطفال وطرائق استجواب مراعية للطفل؛

أن يعني حارس يرشد األطفال الضحايا ويرافقهم يف كل مراحل العملية             )ب(  
  إىل أن يتم التوصل إىل حل دائم يراعي مصلحة الطفل الفضلى ويتم تنفيذه؛

 الضحايا بطريقة مراعية هلم طوال عمليـة التحقيـق          لأن يعامل األطفا    )ج(  
 واحملاكمة وأن حتترم محاية خصوصيتهم؛

أن تقدم لألطفال الضحايا املعونة القانونية اجملانية والدعم من األخصائيني           )د(  
  االجتماعيني والنفسانيني لألطفال أثناء إجراءات العدالة اجلنائية؛
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صال املباشر بني الطفل واملدعى عليه أثناء التحقيق واحملاكمة         أن متنع االت    )ه(  
واجللسات، وأن تقدم كل املوارد البشرية والتقنية واملالية لضمان االسـتخدام الفاعـل             

  للتحقيقات يف جلسات سرية؛
أن تتخذ التدابري القانونية والعملية لضمان احلماية املالئمـة والكافيـة             )و(  

  .تقامللشاهد الطفل من االن

   وإعادة إدماجهمالضحاياتعايف     
بينما تالحظ اللجنة إنشاء مراكز للطوارئ وإعادة التأهيل من أجل األطفال ضحايا              -٤١

االجتار، فإهنا تعرب عن قلقلها إزاء عدم وجود إجراءات ومعايري واضحة من أجـل رعايـة          
 احلالة بناًء على حتديـد       وتقييم  مبا يف ذلك تقدمي الدعم النفسي      -ومحاية األطفال الضحايا    

 -ووضع حلول دائمة ومؤقتة ومتابعة األطفال إىل أن يبلغوا سن الرشـد       " املصلحة الفضلى "
  :واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ما يلي. مما جيعلهم يتعرضون للمزيد من اخلطر

رغم إنشاء بعض مراكز إعادة التأهيل ومآوي الطوارئ من أجل األطفـال            )أ(  
ر، تبقى اخلدمات املوجهة للطفل غري متاحة إىل حد كـبري، ويعـد توسـيعها    ضحايا االجتا 

  وحتسينها حمدودين نتيجة لقيود امليزانية؛
ال يعطي القانون أي حق لألطفال الضحايا يف احلصول جماناً على العـالج               )ب(  

 الطيب والرعاية املتعلقة بالصحة العقلية وغريها من أنواع الرعاية؛

 .تعويض إال لضحايا االجتارال يتاح ال  )ج(  

 من أجـل التعـايف      وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة          -٤٢
املـشمولة  لألطفـال ضـحايا اجلـرائم       النفسي واجلسدي وإعادة اإلدماج االجتماعي      

 الـذات وضمان أن هذه التدابري تتخذ يف بيئة تشجع احتـرام           بالربوتوكول االختياري،   
  :وحتث اللجنة، بوجه خاص، الدولة الطرف على ما يلي.  بالكرامة لدى الطفلوالشعور
وزيادة إمكانية احلـصول علـى      أن تتخذ كافة التدابري الالزمة لتيسري         )أ(  

 ،سيما من أجل األطفال الذين يعيشون يف املنـاطق النائيـة           اخلدمات املوجهة للطفل، ال   
  مان أهنا جمهزة بطريقة مالئمة وكافية؛امليزانية املخصصة هلذه اخلدمات لضوزيادة 

إعـادهتم إىل    الضحايا و  لأن تعتمد تدابري واضحة إلرشاد إنقاذ األطفا        )ب(  
على العـالج   جماناً  يف احلصول   حقهم  وإعادة إدماجهم وإرساء    أوطاهنم وإعادة تأهيلهم    

 انون؛ا من أنواع الرعاية مبوجب القالرعاية املتعلقة بالصحة العقلية وغريهالطيب و

 ضحايا اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول        لأن تضمن وصول األطفا     )ج(  
من  ٤لفقرة  لاالختياري إىل اإلجراءات املالئمة للحصول على التعويض دون متييز وفقاً           

  . من الربوتوكول االختياري٩ادة ملا
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  ناملساعدة والتعاون الدوليا  -ثامناً  
ربوتوكول االختياري، تـشجع اللجنـة      ، من ال  ١٠املادة   من   ١ضوء الفقرة    يف  -٤٣

 املتعددة األطراف  الترتيبات   الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدويل من خالل        
تعزيز إجراءات وآليات   بطرق من بينها    ، وخاصة مع البلدان اجملاورة،      واإلقليمية والثنائية 

ـ املـش اجلرائم  أي من   تنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغرض حتسني منع         الربوتوكول مولة ب
ويف هذا  . ااالختياري واكتشافها والتحقيق فيها ومالحقتها ومعاقبة املسؤولني عن ارتكاهب        

تفاقية رابطة جنوب آسـيا للتعـاون       تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ ا      الصدد،  
منع ومكافحة االجتـار بالنـساء      لطفل واتفاقية   لرفاه ا  بشأن األحكام اإلقليمية     اإلقليمي

  .األطفال ألغراض البغاءو
وكاالت األمـم   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع برامج            -٤٤

املتحدة ومع املنظمات غري احلكومية من أجل وضع وتنفيذ تدابري ترمي إىل التنفيذ الفعال              
  .للربوتوكول االختياري

  املتابعة والنشر  -تاسعاً  
اذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه         توصي اللجنة الدولة الطرف باخت      -٤٥

التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا والربملـان             
والوزارات املعنية والسلطات احمللية، للنظر فيها على النحو املالئم واختـاذ املزيـد مـن             

  .اإلجراءات بشأهنا
التقرير الدوري الثاين والردود اخلطية املقدمة مـن       ة  كذلك بإتاح وتوصي اللجنة     -٤٦

على نطاق واسع،   ) املالحظات اخلتامية (ذات الصلة   املعتمدة  الدولة الطرف والتوصيات    
عامة اجلمهور ومنظمـات    لعن طريق اإلنترنت،    ) على سبيل املثال ال احلصر    (مبا يف ذلك    

ألطفال، من أجل إثـارة النقـاش       املهنية وا اجلماعات  الشباب و مجاعات  اجملتمع املدين و  
  .وإذكاء الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -عاشراً  
، أن ُتدرج الدولة الطرف معلومات ١٢ من املادة   ٢تطلب اللجنة، عمالً بالفقرة       -٤٧

ي إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وهذه املالحظات اخلتامية يف تقريرها الـدور           
 من االتفاقية، والذي تـأخر      ٤٤املقبل املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة         

 وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف أن ُتقدم تقاريرها .٢٠١٠مارس / آذار١٣تقدميه منذ 
األولية مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقية بشأن اشتراك األطفـال يف املنازعـات            

  .، يف أقرب أجل ممكن٢٠٠٩مارس / آذار٢ تقدميها يف املسلحة، املقرر
        


