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  جلنة حقوق الطفل
  اخلمسونالدورة 

ـ       النظر يف التقاري     ب ر املقدمة من الدول األطـراف مبوج
  لطفل االختياري التفاقية حقوق ا     من الربوتوكول  ٨املادة  
  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       

  مجهورية ملديف:املالحظات اخلتامية

) CRC/C/SR.1391 (١٣٩١يف جلستها ) CRC/C/OPAC/MDV/1 (مللديفنظرت اللجنة يف التقرير األويل   - ١
 ٣٠املعقـودة يف    ،  (CRC/C/SR.1398) ١٣٩٨، واعتمدت يف جلـستها      ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٢٦املعقودة يف   
  . املالحظات اخلتامية التالية،٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين

  مقدمة

  كمــا ترحــب بردودهــا املكتوبــة،ترحــب اللجنــة بتقــدمي الدولــة الطــرف تقريرهــا األوَّيل  - ٢
)CRC/C/OPAC/MDV/Q/1/Add.1 (  وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مـع          ،على قائمة املسائل 
  .قوات الدفاع الوطين لضم ممثالًوالذي ثل قطاعات متعددة ميي الذوفد ال

وُتذَكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنةً مبالحظاهتا اخلتامية السابقة                 - ٣
 وباملالحظات )CRC/C/MDV/CO/3 (٢٠٠٧ يوليه/متوز ١٣املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف يف 

 املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال            اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل    
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣٠يف) CRC/C/OPSC/MDV/CO/1(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

   اجلوانب اإلجيابية-  ألف

اإلعالن عند التـصديق علـى    الذي اختذته الدولة الطرف املتمثل يف       اإلجيايبجراء  باإل حتيط اللجنة علماً    - ٤
  ؛يف القوات املسلحةاحلد األدىن لسن التجنيد سن الثامنة عشرة هي الربوتوكول االختياري بأن 

، ٢٠٠٨أغسطس /عُتمد يف آباد الذي  من الدستور اجلدي٣٥يف املادة الواردة باإلشارة  اللجنة رحبوت  - ٥
  . اليت توفر لألطفالإىل احلماية اخلاصة 
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   تدابري التنفيذ العامة-  أوالً
  النشر والتدريب

  . بالربوتوكول االختياريإزاء عدم كفاية الوعييساور اللجنة قلق   - ٦

 من الربوتوكول االختياري،    ٦ من املادة    ٢، يف ضوء الفقرة     تكفلتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        - ٧
. واملوظفني احلكوميني عامةً  ل االختياري على نطاق واسع يف صفوف اجلمهور         الربوتوكوأحكام  مبادئ و  نشر

وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تلقي مجيع أفراد قواهتا املسلحة التدريب على أحكام                
  .ختيارياالالربوتوكول 

   الوقاية- ثانياً 
  التثقيف بشأن السالم

  .يف بشأن السالم غري مدرج يف املناهج الدراسيةتأسف اللجنة ألن التثق  - ٨

تثقيف بشأن حقوق اإلنسان، وخباصة التثقيف بشأن الـسالم،      التوفري  بلدولة الطرف   االلجنة  توصي    - ٩
  . تعليم األطفالعند على النهوض هبذه القيمجلميع أطفال املدارس وتدريب املدرسني 

  ذات الصلةواملسائل  احلظر -  ثالثاً
  التشريعات

أي شـخص   جتنيد   حتظر   فالقواعد املتعلقة باخلدمات العامة يف ملدي      من   ١٢أن املادة     اللجنة إذ تالحظ   - ١٠
وجود واجبة التطبيق وعدم لعدم وجود جزاءات  تأسف يف القوات املسلحة الوطنية، فإهنا    سنة   ١٨يقل عمره عن    

  .جتنيد األطفالالعقوبات ُيجّرم حكم صريح يف قانون 

، حتث اللجنة الدولة    احلربيةة تعزيز التدابري الدولية ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال           بغية زياد   - ١١
  :يلي الطرف على ما

إدراج حكم فيه لتجرمي انتهاكات أحكـام الربوتوكـول         والعقوبات   نأحكام قانو مراجعة    )أ(  
  اليت حتظر جتنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال احلربية؛ االختياري 

املخالفـة  بسط واليتها القضائية خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلـق باألفعـال            النظر يف     )ب(  
، مبا يف ذلك جتنيد األطفال جتنيداً إلزامياً أو إحلاقهم بالقوات املسلحة أو اجملموعـات                االختياري للربوتوكول

 ملديف أو شخص له صلة وثيقـة        ، إذا ارتكب أحد مواطين    احلربيةاملسلحة، أو إشراكهم فعلياً يف األعمال       
  بالدولة الطرف هذه اجلرائم أو ارُتكبت يف حقه؛
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ضمان أن تنسجم مجيع القوانني والكتيبات اإلرشادية والتعليمات العسكرية األخرى مـع               )ج(  
  أحكام الربوتوكول االختياري وروحه؛

  :النظر يف التصديق على  )د(  

  ؛٢٠٠١الدولية، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية   ‘١‘
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال       ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  ‘٢‘

  . واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

   احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج-  رابعاً
  املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي

  ري مصحوبني أو أطفال مهـاجرون مـع أسـرهم       تالحظ اللجنة أنه قد يكون هناك أطفال مهاجرون غ          - ١٢
ويف هذا الصدد، . يف اخلارجحربية ال يلتمسون اللجوء بالضرورة، لكنهم قد يكونون أيضاً قد أُشركوا يف أعمال 

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لتحديد هوية هؤالء األطفال، وعن أسفها ألن بـرامج وخـدمات                   
  . احلاجة إليها لن تكون متاحة هلم عندالتعايف وإعادة اإلدماج

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية لتحديد هوية األطفال الذين يلتمسون اللجوء واألطفال   - ١٣
، وتأسف لعدم اختاذ تدابري من أجـل        حربيةخدموا يف أعمال    أو استُ يكونون قد ُجّندوا    املهاجرين الذين رمبا    

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى االنـضمام إىل          . ادة إدماجهم اجتماعياً  تعافيهم البدين والنفسي وإع   
  .١٩٦٧الجئني وبروتوكوهلا لعام  اخلاصة بوضع ال١٩٥١اتفاقية عام 

   املتابعة والنشر- خامساً 
وذلك توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل،   - ١٤
، عند االقتضاء، للنظر    ، ومجيع اجلزر  )اجمللس(لس الشعب   جمجملس الوزراء و  أعضاء  ائل منها إحالتها إىل     بوس

  .فيها على النحو الواجب واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع للجمهور عامة واألطفال خاصة االطـالع                 - ١٥
 الذي قدمته وعلى املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة من أجل إثارة النقاش والتوعية على التقرير األويل

  . الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصدهبشأن 

   التقرير القادم-  سابعاً
، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ ٨ من املادة ٢وفقاً للفقرة   - ١٦

  الرابع واخلامس مبوجب اتفاقية حقوقنيها الدوريييرالقادم الذي يضم تقروكول االختياري يف تقريرها الربوت
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول ١٢تقدميه يف الطفل، الذي حيني موعد 

 -  -  -  -  - 


