
اتفاقية حقوق الطفل
  CRC  األمم املتحدة

 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-40448    180208    190208 

  

  جلنة حقوق الطفل
  الدورة السابعة واألربعون

  ٨من الدول األطراف مبوجب املادة ر املقدمة ـالنظر يف التقاري
  التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراكالربوتوكول االختياري  من

  األطفال يف الرتاعات املسلحة
  الكويت: املالحظات اخلتامية

 ١٣٠٢ و ١٣٠١ يف جلـستيها     (CRC/C/OPAC/KWT/1)نظرت اللجنة يف تقريـر الكويـت األويل           - ١
CRC/C/SR.1301)و (SR.1302 املعقودة ١٣١٣، واعتمد يف جلسته ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ املعقودتني يف 

  . املالحظات اخلتامية التالية،٢٠٠٨فرباير / شباط١يف 

  مقدمة

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، وبتقدمي الردود اخلطية على قائمـة املـسائل الـيت                   - ٢
 وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البّناء الذي أجرته مع         . (CRC/C/OPAC/KWT/Q/1/Add.1)وضعتها  

  . وفد كبري وشامل لعدة قطاعات

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالقتران مع مالحظاهتا اخلتامية                - ٣
 ١٩٩٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٦الــسابقة الــيت اعتمــدهتا بــشأن تقريــر الدولــة الطــرف األويل يف 

(CRC/C/15/Add.96)   ظات اخلتامية اليت اعُتمدت بشأن تقرير الدولة الطرف األويل عـن           ، وباالقتران مع املالح
الربوتوكول االختياري املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة                    

(CRC/C/OPSC/KWT/CO/1) .  
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  اجلوانب اإلجيابية

  :ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي  - ٤

 حداً أدىن   ١٨ل لتصديق على الربوتوكول االختياري أهنا ملتزمة باإلبقاء على سن ا         إعالهنا لدى ا    )أ(  
  لسن التجنيد الطوعي واإللزامي؛

 إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦انضمامها يف     )ب(  
  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

 املتعلقة حبظر ١٨٢ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠٠٠أغسطس / آب١٥تصديقها يف   )ج(  
  أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها؛

 إىل اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغـام          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣٠انضمامها يف     )د(  
  .ك األلغاماملضادة لألفراد وتدمري تل

   تدابري التنفيذ العامة- أوالً 
  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري

تالحظ اللجنة أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تتوليان املسؤولية الرئيسية عـن تنفيـذ الربوتوكـول                  - ٥
 الذي ُيعـىن    ٢٠٠٧ عام   كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء اجمللس األعلى لألسرة والطفل يف           . االختياري

  .بقضايا حقوق الطفل

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف منح اجمللس األعلى لألسرة والطفل املسؤولية الرئيسية عن   - ٦
  .تنسيق وتقييم مجلة أمور من بينها تنفيذ الربوتوكول االختياري

  النشر والتدريب

ملستوى لتدريب وبناء قدرات املهنيني املعنـيني بـشؤون         تالحظ اللجنة مع التقدير وجود برامج رفيعة ا         - ٧
  .األطفال الكويتيني

تشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث برامج لتدريب وبناء قدرات املهنيني املعنيني بـشؤون                - ٨
  .األطفال غري الكويتيني، مبن فيهم األطفال عدميو اجلنسية، وتعزيز تلك الربامج
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  مجع البيانات

تالحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتدعيم نظامها اخلاص جبمع البيانات، فإهنا تعرب               بينما    - ٩
عن قلقها ألن عملية مجع وحتليل البيانات اخلاصة باجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري غري كافية، مبـا يف                 

  .لكويتذلك املعلومات املتعلقة باجلنود األطفال السابقني الذين يدخلون ا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إقامة نظام جلمع البيانـات يغطـي مجيـع اجملـاالت املـشمولة                    - ١٠
بالربوتوكول االختياري وعلى ضمان تصنيف هذه البيانات تصنيفاً يركِّز على ضحايا األفعال احملظورة مبوجب 

  .الربوتوكول االختياري

   الوقاية- ثانياً 
  تعلق بالسالمتوعية اجلمهور والتعليم امل

بينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف ردودها اخلطية بشأن تعلـيم حقـوق                   - ١١
اإلنسان، فإهنا تشعر بالقلق ألن تعليم حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التعليم املتعلق بالسالم، ليس عنصراً من عناصر 

  .يع املراحلاملناهج الدراسية يف مجيع املدارس ويف مج

توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها لتوفري التعليم يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة التعليم   - ١٢
املتعلق بالسالم، جلميع األطفال يف املدارس ويف مجيع املراحل، وتدريب املعلمني على إدراج هذه املواضيع يف                

  .تعليم األطفال

   الصلة احلظر واملسائل ذات- ثالثاً 
  التشريعات واللوائح اجلنائية النافذة

 ١٨تالحظ اللجنة مع التقدير أن قانون اجليش الكوييت حيظر إشراك األشخاص الذين تقل أعمارهم عن                  - ١٣
وبينما حتيط اللجنة علماً مبا ذكرته الدولة الطرف من عدم وجود مجاعات مـسلحة يف               . لقتاليةسنة يف األعمال ا   

البلد خبالف القوات املسلحة، فإهنا تأسف لعدم وجود تشريع يتعلق مبسألة جتنيد األطفال من أجل محاية األطفال                 
  .من التجنيد يف اخلارج

نيد األطفال واستخدامهم يف األعمال القتالية مـن جانـب   تعزيزاً للتدابري الدولية الرامية إىل منع جت      - ١٤
  :الدولة أو من جانب أي كيان آخر، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي

ضمان جترمي انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد األطفـال وإشـراكهم يف             )أ(  
  لدولة الطرف؛األعمال القتالية جترمياً صرحياً يف تشريعات ا
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ضمان توافق املدونات واألدلة العسكرية وغريها من التوجيهات العـسكرية مـع أحكـام                )ب(  
  الربوتوكول االختياري؛

  .النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ج(  

  الوالية القضائية

 بعض احلاالت على تطبيق الواليـة القـضائية         بينما تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص يف          - ١٥
خارج اإلقليم، فإهنا تالحظ عدم وجود أحكام حمددة تنص على تطبيق الوالية القضائية خارج اإلقليم يف حالـة                  
جتنيد األطفال أو إشراكهم يف األعمال القتالية إذا صدر ذلك عن شخص أو ضد شخص من مـواطين الدولـة                    

  .باشرة أخرىالطرف أو تربطه هبا روابط م

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبراجعة وتنقيح تشريعاهتا احلالية بغية إقامة والية قضائية خارج   - ١٦
اإلقليم على اجلرائم املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية إذا ارتكب هذه اجلرائم شخص أو 

  .تربطه هبا روابط أخرىارُتِكبت ضد شخص من مواطين الدولة الطرف أو 

  تسليم املطلوبني

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلبرام اتفاقات ثنائية تتعلق بتسليم املطلوبني، ولكنـها                 - ١٧
تالحظ عدم وجود إشارة صرحية يف تشريعات الدولة الطرف إىل إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جـرائم ورد                 

  .ختياريذكرها يف الربوتوكول اال

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إيراد إشارة صرحية يف اتفاقات تسليم املطلوبني إىل إمكانية                 - ١٨
  .تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم ورد ذكرها يف الربوتوكول االختياري

   احلماية وحتقيق التعايف وإعادة اإلدماج- رابعاً 
كما تالحـظ   . أنشطة وخدمات لألطفال ضحايا اجلرائم    تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف توفر برامج و         - ١٩

اللجنة باهتمام أن مكتب اإلمناء االجتماعي يقدم دورات تدريبية متخصصة ترمي يف مجلة أمور إىل تعريف اآلباء                 
. باملشاكل النفسية واالجتماعية اليت يواجهها األطفال وتقدمي املشورة هلم حول كيفية التعامل مع هذه املـشاكل               

الذي أنشئ ملساعدة أطفال األشخاص الذين تعتربهم الدولة الطرف " مكتب الشهيد"ظ اللجنة أيضاً وجود وتالح
إال أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود برامج تعـاجل          . لكي يتكيفوا نفسياً واجتماعياً مع احلياة اليومية      " شهداء"

  .حتديداً اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري

اللجنة الدولة الطرف على إنشاء برامج للحماية وحتقيق التعايف وإعادة اإلدماج تعاجل حتديداً             تشجع    - ٢٠
  .اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري وتعزيز هذه الربامج
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   املساعدة والتعاون الدوليان- خامساً 
  التعاون الدويل

كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبا . عاون الدويلحتيط اللجنة علماً مع التقدير بربامج الدولة الطرف للت  - ٢١
ذكرته الدولة الطرف من أهنا تنظر يف زيادة مبلغ املساعدة املالية املخصصة لربناجمها التعاوين مع مفوضة األمـم                  

  .املتحدة السامية لشؤون الالجئني

دة والتعاون الدوليني من تشجع اللجنة الدولة الطرف على ختصيص عنصر من براجمها اخلاصة باملساع  - ٢٢
  .أجل تنفيذ األنشطة املشمولة بالربوتوكول االختياري

   املتابعة والنشر- سادساً 
  املتابعة

 الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،           تتخذ توصي اللجنة بأن    - ٢٣
األمة ووزارة الدفاع وسلطات احملافظات، عنـد       وذلك بطرق منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس          

  .االقتضاء، للقيام على حنو مناسب بالنظر فيها واختاذ مزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر

املقدمة من الدولة الطرف واملالحظات اخلتاميـة       بإتاحة التقرير األويل والردود اخلطية      توصي اللجنة     - ٢٤
نطاق واسع لعامة اجلمهور بغية إثارة النقاش والوعي بشأن الربوتوكول ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة على 

  .االختياري وتنفيذه ورصده

   التقرير القادم- سابعاً 
 تنفيـذ  معلومات إضافية عن ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج         ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٢٥

 من اتفاقية حقوق ٤٤ذي كان مقرراً تقدميه مبوجب املادة الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم ال
  .١٩٩٨الطفل يف عام 

 -  -  -  -  - 


