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مبادئ توجيهية منقحة بشأن التقارير األولية اليت يتعني 
 من  ١على الدول األطراف أن تقدمها مبوجب الفقرة        

 التفاقية حقوق   من الربوتوكول االختياري     ٨املـادة   
  الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

 ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

 مقدمة

 من الربوتوكول االختياري، تقدم كل دولة طرف، يف غضون سنتني من            ٨ من املادة    ١عمـالً بالفقرة     
توفر فيه معلومات شاملة عن ") ةاللجن("دخول الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، تقريراً إىل جلنة حقوق الطفل 

وبعد ذلك، تقوم الدول األطراف اليت قدمت تقريرها األويل مبوجب . التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول
 من الربوتوكول االختياري، بتضمني التقارير اليت تقدمها إىل         ٨ من املادة    ٢هـذا الـربوتوكول، عمالً بالفقرة       

 من االتفاقية، أي معلومات إضافية فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول          ٤٤من املادة   ) ب(١قرة  اللجـنة، وفقـاً للف   
أما الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري اليت ليست أطرافاً يف االتفاقية، فتقدم تقريراً يف غضون      . االختياري

 .سنتني بعد بدء نفاذ الربوتوكول وكل مخس سنوات بعد ذلك

، مبادئ توجيهية   ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٣ املعقودة يف    ٧٣٦نة، يف جلستها رقم     واعـتمدت اللج   
 من الربوتوكول   ٨ من املادة    ١بشـأن الـتقارير األولية اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها مبوجب الفقرة              

 توجيهية منقّحة ملساعدة وقد أسفرت عمليةُ استعراض التقارير الواردة عن قيام اللجنة باعتماد مبادئ. االختياري
الدول األطراف، اليت مل تقدم تقاريرها بعد، على زيادة فهم نوع املعلومات والبيانات اليت تعتربها اللجنة ضرورية 
من أجل تقييم وتقدير التقدم الذي أحرزته الدول األطراف يف تنفيذ التزاماهتا، ومن أجل متكني اللجنة من تزويدها 

 .ت املالئمةباملالحظات والتوصيا
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ويشري القسم األول إىل تدابري التنفيذ العامة ذات الصلة . وتنقسم املبادئ التوجيهية املنقحة إىل ستة أقسام 
ويتعلق القسم الثاين مبنع جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال احلربية، وأما القسم . هبذا الربوتوكول االختياري

ويتعلق القسم الرابع حبماية حقوق الضحايا من . ات واملسائل املتصلة هبا   الثالـث فيـتعلق بـتجرمي هذه املمارس       
األطفـال ويتعلق القسم اخلامس باملساعدة والتعاون الدوليني؛ ويتناول القسم السادس أحكام القانون الوطين أو               

 .القانون الدويل األخرى ذات الصلة

  تدابري التنفيذ العامة-أوالًً 

ارير وصفاً لعملية إعداد التقرير، مبا يف ذلك املشاورات مع املؤسسات احلكومية            ينـبغي أن تتضمن التق     -١
وأما تقارير  . اهليئات غري احلكومية يف صياغته ونشره     /ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة ومع املنظمات      

ليمية متمتعة باحلكم الذايت،    الدول االحتادية، والدول اليت لديها أقاليم غري متمتعة باحلكم الذايت، أو حكومات إق            
 .فينبغي أن تتضمن معلومات موجزة ومعلومات حتليلية حول كيفية مسامهتها يف التقرير

وينـبغي أن تتضـمن التقارير معلومات عن املركز القانوين للربوتوكول االختياري يف القانون الداخلي                -٢
اشرة أمام احملاكم وتطبيقها من جانب السلطات       للدولـة الطـرف، مبا يف ذلك عما إذا كان ميكن التذرع هبا مب             

وإذا استوجب األمر سن تشريع داخلي لتطبيق الربوتوكول االختياري، فينبغي للدولة الطرف أن تشري إىل . الوطنية
 .التعديالت القانونية اليت مت اعتمادها

م واألشخاص الذين متارس الدولة     وينبغي أن تصف التقارير بدقة تنفيذ الربوتوكول فيما يتعلق جبميع األقالي           -٣
الطرف واليتها القضائية عليهم، مبا يف ذلك مجيع أجزاء الدول االحتادية، واألقاليم التابعة هلا أو األقاليم املتمتعة حبكم 

 .ذايت، ومجيع القوات العسكرية للدولة الطرف، ومجيع املواقع اليت متارس فيها تلك القوات سيطرة فعلية

طراف مدعوة إىل أن ُتدرج يف التقارير، عند االقتضاء، معلومات عن نية الدولة الطرف يف               والـدول األ   -٤
 .سحب أي حتفظ أو حتفظات تكون قد أبدهتا على الربوتوكول االختياري

 سنة أو إىل التجنيد الطوعي يف اإلعالن الذي ١٨وإذا كانت الدولة الطرف قد أشارت إىل سن أدىن من      -٥
 لدى التصديق عل الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه، فإهنا مدعوة إىل            ٣ه مبوجب املادة    يتعني عليها تقدمي  

 سنة كحد أدىن وإىل ما إذا كان هناك جدول زمين ١٨اإلشارة إىل ما إذا كانت هناك خطط لرفع هذه السن إىل        
 . مؤقت للقيام بذلك

اإلدارات أو اهليئات احلكومية املسؤولة بصورة أساسية       والدول األطراف مدعوة أيضاً إىل تقدمي معلومات عن          -٦
عـن تنفيذ الربوتوكول االختياري، واآلليات اليت ُوضعت أو اسُتخدمت لضمان التنسيق بني تلك اجلهات والسلطات                

 .اإلقليمية واحمللية ذات الصلة، وكذلك مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم، والدوائر األكادميية

ويـتم تشجيع الدول األطراف على تقدمي معلومات مفصلة عن نشر الربوتوكول االختياري والتدريب               -٧
املالئم يف جمال حقوق اإلنسان الذي تقدمه إىل مجيع اجملموعات املهنية ذات الصلة، وخباصة إىل القوات املسلحة                 
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انني وموظفي اهلجرة، والقضاة، واألخصائيني     وأفراد القوات الدولية حلفظ السالم، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القو        
 .االجتماعيني واملعلمني، واملهنيني العاملني يف وسائط اإلعالم واملشرِّعني

وينـبغي أن تكون البيانات الواردة يف التقارير، مصنفةً، بقدر املستطاع، حبسب السن واجلنس واجلنسية      -٨
أي معايري أخرى تعتربها الدولة الطرف ذات صلة، ومن شأهنا          والدين واجملموعة العرقية، عند االقتضاء، وحبسب       

أن تساعد اللجنة على الوصول إىل فهم أكثر دقة للتقدم احملرز يف تنفيذ الربوتوكول االختياري، وأية فجوات أو                  
كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن اآلليات واإلجراءات املستخدمة جلمع تلك            . حتديـات ال تزال قائمة    

 :وبوجه خاص، يطلب من الدولة الطرف تقدمي ما يلي. البيانات

  سنة ممن تطوعوا للتجنيد يف القوات املسلحة الوطنية؛١٨بيانات عن عدد األطفال دون سن  )أ( 

البـيانات املـتاحة، عند االقتضاء، عن عدد األطفال ممن مت جتنيدهم واستخدامهم يف األعمال                )ب( 
وينبغي للبيانات أن تشري أيضاً إىل عدد األطفال        . ت املسلحة يف الدولة الطرف    احلربـية مـن جانـب اجملموعا      

وينبغي أن تبني البيانات املقدمة أيضاً زيادة أو اخنفاض املمارسات مع . املشمولني بربامج التسريح وإعادة اإلدماج  
 الوقت كلما أمكن ذلك؛ 

طفال بارتكاب جرائم حرب وقت جتنيدهم      معلومات، عند االقتضاء، عما إذا كان قد مت اهتام أ          )ج( 
 أو استخدامهم يف األعمال احلربية وعن عدد هؤالء األطفال؛

بـيانات عـن عدد األطفال من ضحايا املمارسات اليت حيظرها الربوتوكول االختياري من بني               )د( 
 .الالجئني وملتمسي اللجوء داخل الوالية القضائية للدولة الطرف

ـ     -٩ على دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة يف    ) ٢٠٠٢(٢يق اللجنة العام رقم     وباإلشـارة إىل تعل
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ينبغي للدول األطراف أن تبلغ اللجنة مبا إذا كانت هناك مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق                  

 .نفيذ الربوتوكول االختيارياإلنسان، وعند االقتضاء، توفري معلومات عن واليتها والدور الذي تقوم به لرصد ت

وتدعـو اللجـنة الدول األطراف إىل حتليل العوامل والصعوبات، إن وجدت، اليت تؤثر يف درجة الوفاء              -١٠
 .بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختياري

  الوقاية-ثانياً 
 )٦ من املادة ٢ والفقرة ٤ من املادة ٢ والفقرة ٢ و١املادتان (

مدعوة إىل اإلشارة إىل مجيع التدابري املتخذة، مبا فيها التدابري ذات الطابع التشريعي أو          الـدول األطراف     -١١
 جتنيداً إجبارياً يف القوات املسلحة وعدم       ١٨اإلداري أو غريه، لضمان عدم جتنيد األشخاص الذين مل يبلغوا سن            

 :علومات عما يلي وينبغي يف هذا الصدد أن تورد التقارير م. اشتراكهم يف األعمال احلربية

، وبيان  )أي ابتداء من التسجيل وحىت الدخول الفعلي يف القوات املسلحة         (عملية التجنيد اإلجباري     )أ( 
 السن الدنيا عند كل خطوة، ويف أي نقطة يف هذه العملية اليت يصبح عندها اجملندون أفراداً يف القوات املسلحة؛
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لب للتحقق من عمر األشخاص احملتمل جتنيدهم قبل قبوهلم يف          الوثائق اليت تعترب موثوقة واليت ُتط      )ب( 
 ؛)شهادة ميالد، إفادة خطية، بطاقة هوية أو أي شكل من أشكال تعيني اهلوية(اخلدمة العسكرية اإلجبارية 

 ؛)مثل حالة طوارئ(أي حكم قانوين يسمح بتخفيض سن التجنيد يف ظروف استثنائية  )ج( 

 اليت علقت اخلدمة العسكرية اإلجبارية ولكنها مل ُتلغها، السن الدنيا           بالنسـبة للدول األطراف    )د( 
 .احملددة للتجنيد يف اخلدمة العسكرية اإلجبارية، وكيف ميكن إعادة العمل باخلدمة اإلجبارية ويف ظل أي ظروف

عي، ينبغي أن وفيما يتعلق باحلد األدىن من الضمانات اليت تتمسك هبا الدول األطراف بشأن التجنيد الطو -١٢
 :تقدم التقارير معلومات عن تطبيق هذه الضمانات وأن تشري، يف مجلة أمور، إىل ما يلي

وصـف مفصـل للضمانات القائمة للتأكد من أن التجنيد مت فعالً مبحض اإلرادة ولإلجراءات                )أ( 
 يف القوات املسلحة؛املستخدمة يف هذا التجنيد، ابتداًء من اإلعراب عن نية التطوع وحىت الدخول الفعلي 

 الفحوص الطبية املتوقعة قبل جتنيد املتطوعني؛ )ب( 

شهادة ميالد، إفادة خطية، بطاقة هوية أو       (الوثائق اليت تعترب موثوقة للتحقق من سن املتطوعني          )ج( 
 ؛)أي شكل آخر من أشكال تعيني اهلوية

ق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية      مدة اخلدمة الدنيا الفعلية وشروط التسريح املبكّر؛ وتطبي        )د( 
، وبيانات مفصلة بشأن عدد هؤالء اجملندين قيد احملاكمة أو االحتجاز؛           ١٨عـلى اجملـندين الذين هم دون سن         

 واجلزاءات الدنيا والقصوى املتوقعة يف حالة الفرار من اخلدمة؛

لقانونيني عليهم، للسماح هلم بتكوين     املعلومـات اليت ُتتاح للمتطوعني وآلبائهم أو األوصياء ا          )ه( 
ينبغي أن يرفق بالتقرير نسخة من أي مواد        . (رأيهم اخلاص وتوعيتهم باملهام اليت تنطوي عليها اخلدمة العسكرية        

 ؛)تستخدم هلذا الغرض

، احلوافز املالية (احلوافز اليت تستخدمها القوات املسلحة الوطنية يف تشجيع املتطوعني على االنضمام             )و( 
 ).واملنح الدراسية، وإمكانات الترقي الوظيفي، واإلعالنات، واالجتماعات يف املدارس، واأللعاب وما إىل ذلك

 من الربوتوكول االختياري، تدعى الدول األطراف إىل تقدمي معلومات ٣ من املادة ٥وفيما يتعلق بالفقرة  -١٣
 :عما يلي

 لقوات املسلحة أو اليت ختضع إلشرافها؛السن الدنيا لدخول املدارس اليت تديرها ا )أ( 

بـيانات مفصـلة عن املدارس اليت تديرها القوات املسلحة أو اليت ختضع إلشرافها، مبا يف ذلك                )ب( 
عددهـا، ونـوع التعليم الذي توفره، ونسبة التعليم األكادميي والتدريب العسكري يف املناهج الدراسية، ومدة                

 العسكريني املعنيني، واملرافق التعليمية، وما إىل ذلك؛/التعليم، واملوظفني األكادمييني
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 من اتفاقية حقوق الطفل وأن ٢٩ و٢٨اجلهود املبذولة للتأكد من أن التعليم يقدم وفقاً للمادتني  )ج( 
وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن التدابري        . املناهج الدراسية تشمل حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية      

ـ   تخذة للتأكد من أن االنضباط املدرسي يتم بطريقة تتمشى وكرامة اإلنسان للطفل والتعليق العام للجنة رقم                امل
 بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة؛ )٢٠٠٦(٨

احلضرية، واألصل االجتماعي  /ق الريفية مثالً حبسب اجلنس، والسن، واإلقليم، واملناط     (بيانات مفصلة    )د( 
هل هم من   (عن الطالب امللتحقني باملدارس اليت تديرها القوات املسلحة أو اليت ختضع إلشرافها؛ ووضعهم              ) واإلثـين 

؛ ووضعهم العسكري يف حالة التجنيد أو يف حالة نزاع مسلح، أو حاجة عسكرية حقيقية، )أفراد القوات املسلحة أم ال
  طوارئ أخرى؛ وحقهم يف مغادرة هذه املدارس يف أي وقت وعدم مواصلة حياهتم العسكرية؛أو أي حالة

مـا إذا كانـت سبل الوصول إىل آليات الشكاوى املستقلة متاحة لألطفال امللتحقني باملدارس                 )ه( 
 .العسكرية

ابري املتخذة ملنع جتنيد إذا كـان ذلك ينطبق على الدولة الطرف، ينبغي أن توفر التقارير تفاصيل عن التد        -١٤
 :وبوجه خاص، ينبغي تقدمي معلومات عما يلي. األطفال من جانب قوات مسلحة خمتلفة عن قوات الدولة

 اجملموعات املسلحة اليت تعمل يف إقليم الدولة الطرف املعنية أو من هذا اإلقليم؛ )أ( 

وعات املسلحة وما إذا كانت معلومـات حمدثـة عن حالة املفاوضات بني الدولة الطرف واجملم      )ب( 
 املفاوضات اجلارية تنظر يف أي شكل من أشكال العفو عن جرائم احلرب؛

 ١٨أي التزام خطي أو شفوي قدمته اجملموعات املسلحة بعدم جتنيد األطفال الذين هم دون سن  )ج( 
 وعدم استخدامهم يف األعمال احلربية؛

هبدف توعية اجملموعات املسلحة بشأن ضرورة منع جتنيد        الـتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف         )د( 
 والتزاماهتا القانونية فيما يتعلق باحلد األدىن لسن التجنيد واملشاركة يف األعمال            ١٨األطفال الذين هم دون سن      

 احلربية املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري؛

 .ة للصليب األمحر لتحقيق اهلدف املشار إليه أعالهما إذا كانت الدولة الطرف تتعاون مع اللجنة الدولي  )ه( 

وينبغي أن تصف التقارير الوسائل املستخدمة لتحديد األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص ملمارسات               -١٥
تتناىف والربوتوكول االختياري بسبب وضعهم االقتصادي واالجتماعي مثل األطفال الذين يعيشون يف حالة فقر،              

يشون يف مناطق نائية، وعند االقتضاء، األطفال الالجئني واألطفال املشردين داخلياً وأطفال            واألطفـال الذين يع   
 .األقليات وأطفال السكان األصليني

وإذا كـان ذلك ينطبق على الدولة الطرف، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابري املتخذة ملنع                  -١٦
جب القانون اإلنساين الدويل وغريه من الصكوك الدولية، مبا يف ذلك االعـتداء عـلى األهداف املدنية احملمية مبو      

 .األماكن اليت تتسم عموماً بتواجد كبري لألطفال مثل املدارس واملستشفيات
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، ينبغي أن تصف التقارير احلمالت أو التدابري األخرى اليت اُتخذت لزيادة ٦ من املادة   ٢ووفقـاً للفقرة     -١٧
 :األحكام املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلكالوعي العام باملبادئ و

الـتدابري الـيت هتدف حتديداً إىل توعية األطفال بالنتائج الضارة املترتبة على االشتراك يف نزاع                 )أ( 
 مسلح، ومبوارد ومصادر املساعدة اهلادفة إىل منع األطفال من الوقوع ضحايا التجنيد؛

 تضمني املناهج الدراسية مادة التثقيف يف جمال السلم؛اجلهود املبذولة ل )ب( 

مثالً القوات املسلحة وأفراد    (الـربامج اليت تستهدف فئات حمددة غري األطفال وعامة اجلمهور            )ج( 
القـوات الدولية حلفظ السالم؛ واملوظفني القائمني على إنفاذ القوانني وموظفي اهلجرة، والقضاة، واألخصائيني              

 ؛) واملدرسني واملشرعنياالجتماعيني،

الدور الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم، والقطاع اخلاص واجملتمع، ال سيما  )د( 
 األطفال، يف وضع وتنفيذ تدابري التوعية املبينة أعاله؛ 

 .ابريأية خطوات اُختذت لقياس وتقييم مدى فعالية التدابري املبينة أعاله، ونتائج تلك التد  )ه( 

  احلظر واملسائل ذات الصلة-ثالثاًً 
 )٤ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٢ و١املادتان (

ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن مجيع القوانني والتشريعات اجلنائية السارية، مبا يف ذلك تفاصيل عن      -١٨
 :لربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك من ا٢ و١األحكام الفعلية اليت تشمل وتعّرف األفعال املعددة يف املادتني 

العناصـر املاديـة جلميع هذه األفعال واجلرائم، مبا يف ذلك تعريف التجنيد اإللزامي واستخدام                )أ( 
 األطفال يف األعمال احلربية وما يشكل املشاركة املباشرة؛

 أقصى وأدىن عقوبة ميكن أن تفرض يف كل جرمية من هذه اجلرائم؛ )ب( 

 ات أو معلومات متاحة فيما يتعلق بعدد املالحقات القضائية واإلدانات لتلك اجلرائم؛أية بيان )ج( 

الضـمانات القائمـة اليت تكفل عدم جواز التذرع بأوامر عليا كمربر الرتكاب أفعال تتناىف                 )د( 
 والربوتوكول االختياري ومدى جواز انطباق أي دفوع، وظروف مشّددة أو خمفّفة، على هذه اجلرائم؛

 نظام التقادم لكل جرمية من هذه اجلرائم؛  )ه( 

أيـة جـرائم أخـرى تنص عليها قوانني الدولة الطرف وتعتربها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ                   )و( 
 الربوتوكول االختياري؛
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قوانني الدولة الطرف حملاوالت ارتكاب اجلرائم      /اجلـزاءات الواجـبة التطبـيق مبوجب قانون        )ز( 
 .الربوتوكول االختياري، أو االشتراك أو التورط فيهااملنصوص عليها يف 

وينـبغي أن توفـر التقارير معلومات عن مجيع التشريعات اجلنائية السارية، مبا يف ذلك تفاصيل عن األحكام             -١٩
 : من الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك٤ من املادة ٢ و١الفعلية اليت تشمل وتعّرف األفعال املعددة يف الفقرتني 

العناصر املادية جلميع هذه األفعال واجلرائم، مبا يف ذلك تعريف جتنيد األطفال واستخدامهم يف               )أ( 
 األعمال احلربية وما يشكل املشاركة املباشرة؛

اإلشارة، عند االقتضاء، إىل ما إذا كانت األحكام اليت تغطي هذه اجلرائم قد أدرجت يف تدابري                 )ب( 
 احملاكم املخصصة جلرائم احلرب أو جلان استجالء احلقيقة؛العدالة االنتقالية مثل 

 أقصى وأدىن عقوبة ميكن أن تفرض يف كل جرمية من هذه اجلرائم؛ )ج( 

البيانات أو املعلومات املتاحة بشأن عدد املالحقات اجلنائية واإلدانات لتلك اجلرائم، مبا يف ذلك،  )د( 
 صة بالدولة الطرف أو مبواطنيها؛عند االقتضاء، وجود سوابق قضائية دولية خا

 نظام التقادم لكل جرمية من هذه اجلرائم؛  )ه( 

أيـة جرائم أخرى تنص عليها قوانني الدولة الطرف وتعتربها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا                  )و( 
 الربوتوكول؛

الت ارتكاب  اجلـزاءات الواجبة التطبيق مبوجب قانون أو قوانني الدولة الطرف فيما خيص حماو             )ز( 
 .اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول، أو االشتراك أو التورط فيها

 :وينبغي أن تتضمن تقارير الدولة الطرف معلومات عما يلي -٢٠

 مجـيع القوانـني واملراسـيم والقواعـد العسكرية واملقررات أو اللوائح اليت اعتمدهتا اهليئات                )أ( 
دولة، أو اإلقليمية، أو هيئات خمتصة أخرى يف الدولة الطرف من أجل إنفاذ             التشـريعية الوطنـية، أو التابعة لل      

 الربوتوكول االختياري؛

أي فقـه قـانوين مهم اعتمدته احملاكم يف الدولة الطرف، ال سيما الفقه الذي ينطبق على اتفاقية                   )ب( 
إلشارة إليها يف هذه املبادئ حقـوق الطفـل، أو الربوتوكول االختياري، أو أية صكوك دولية متصلة هبما وردت ا    

، نسخاً من النصوص التشريعية ٨والدول األطراف مدعوة إىل أن تقدم مع تقاريرها، وفقاً ألحكام املادة            . التوجيهية
 .واإلدارية األساسية والنصوص األخرى ذات الصلة، واألحكام القضائية والدراسات أو التقارير ذات الصلة

ر أيضاً إىل أية أحكام من القانون الساري تعتربها الدولة الطرف عقبةً أمام تنفيذ              وينبغي أن تشري التقاري    -٢١
 .الربوتوكول االختياري، وما إذا كانت هناك خطط ملراجعة تلك األحكام
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والدول األطراف يف الربوتوكول االختياري اليت ليست أطرافاً يف املعاهدات التالية مدعوة إىل اإلشارة إىل  -٢٢
 :نت قد نظرت يف االنضمام إليهاما إذا كا

 ؛١٩٧٧ و١٩٤٩الربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين امللحقان باتفاقييت جنيف لعامي  )أ( 

 ؛)١٩٩٨(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ب( 

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات   ١٨٢اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         )ج( 
 ).١٩٩٩(فورية للقضاء عليها ال

وينـبغي أن تتضـمن الـتقارير وصفاً ألي قانون يتعلق باملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني مثل                 -٢٣
الشركات العسكرية اخلاصة وشركات األمن اخلاصة عن األفعال أو األنشطة املذكورة يف الربوتوكول، وتعليقات              

ويف حالة ما إذا كان قانون الدولة الطرف ال يعترف باملسؤولية . يد األطفالبشأن فعالية تلك القوانني كرادع لتجن
اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن هذه اجلرائم، فينبغي أن يفّسر التقرير أسباب ذلك، وموقف الدولة الطرف إزاء 

 .جدوى واستصواب تعديل القانون

يت ُتنشئ واليةً قضائيةً على األفعال واجلرائم املشار إليها    وينبغي أن تشري التقارير إىل األحكام القانونية ال        -٢٤
انظر ( من الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأسباب تلك الوالية القضائية ٤ و٢ و١يف املواد 
 ).٤ من املادة ٣ و١الفقرتني 

 اليت تنص على إنشاء والية قضائية خارج        وينـبغي أن تشري التقارير أيضاً إىل األحكام القانونية الوطنية          -٢٥
اإلقلـيم عـلى االنـتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وما إذا كانت الدولة الطرف قد مارست واليتها                  

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تشري التقارير إىل . القضائية حىت اآلن على جتنيد األطفال باعتبار ذلك جرمية حرب      
 . فيها هذه الوالية القضائية على جرائم جتنيد األطفالالسن اليت تنطبق

وينـبغي أن تبني التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم األشخاص املتهمني                -٢٦
وبوجه خاص، ينبغي أن تبني التقارير األساس القانوين،        . بارتكاب اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري      

ـ  ا يف ذلـك االتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول األطراف األخرى فيما يتعلق بالتحقيقات، وعند االقتضاء،                مب
التفاصـيل املـتعلقة باإلجـراءات اجلنائية وإجراءات تسليم اجملرمني املتبعة فيما خيص اجلرائم الوارد ذكرها يف                 

ونت فيها مع دول أطراف أخرى، وأية صعوبات هامة الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك أمثلة للحاالت اليت تعا   
 .واجهتها يف سبيل احلصول على تعاون الدول األطراف األخرى

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج-رابعاً 
 )٦ من املادة ٣الفقرة (

 من  ٣رة  ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الفق              -٢٧
 من الربوتوكول االختياري لضمان أن حتظى احلقوق واملصاحل الفضلى لألطفال من ضحايا املمارسات              ٦املـادة   

احملظـورة مبوجـب الـربوتوكول االختياري، باالعتراف واملراعاة واحلماية بشكل تام يف مجيع مراحل عمليات                
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وقد تود الدول . ن فيها األطفال ضحايا أو شهودالتسـريح وكذلك يف التحقيقات واإلجراءات اجلنائية اليت يكو        
أيضاً اإلشارة إىل أية جهود ُبذلت لتنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية 

 .٢٠٠٥/٢٠والشهود عليها، اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره 

ير إىل التدابري املتخذة لضمان توفري التدريب القانوين والنفساين، أو أي تدريب            وينـبغي أن تشري التقار     -٢٨
 .آخر، لألشخاص العاملني إىل جانب ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب هذا الربوتوكول

وينبغي أن تصف التقارير برامج التسريح القائمة العامة واخلاصة، اليت توفر لألطفال من ضحايا التجنيد،               -٢٩
. سـاعدة يف إعادة اإلدماج االجتماعي، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة مل مشل األسر، والتعايف البدين والنفسي                امل

 :وينبغي تقدمي معلومات عما يلي

 االعتمادات املخصصة يف امليزانية هلذه الربامج؛ )أ( 

 مستوى التعاون بني الكيانات العامة واجملتمع املدين يف هذا الصدد؛ )ب( 

 رجة مشاركة األطفال يف إعداد هذه الربامج وتنفيذها؛د )ج( 

 .مدى مراعاة هذه الربامج ملسألة نوع اجلنس )د( 

 ٦وينبغي أن تصف التقارير أيضاً التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان محاية هوية الطفل، وفقاً للمادة  -٣٠
 .وصم الضحايا عن طريق وسائل اإلعالممن اتفاقية حقوق الطفل وذلك لتأمني السرية ومنع تعريض و

وإذا مشلت الوالية القضائية للدولة الطرف أطفاالً أجانب غري مصحوبني اشتركوا يف نزاع مسلح، ينبغي                -٣١
  من التعليق العام للجنة     ٦٠ إىل   ٥٤أن تشـري الـتقارير إىل الـتدابري املـتخذة لضمان معاملتهم وفقاً للفقرات               

 .ة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدان منشئهمبشأن معامل) ٢٠٠٥(٦رقم 

وينـبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن وسائل االنتصاف وتدابري اجلرب القائمة اليت ميكن لألطفال من      -٣٢
طراف ويتم تشجيع الدول األ   . ضحايا التجنيد التماسها، وخباصة معلومات عن دور الدولة يف إنفاذ هذه التدابري           

عـلى وصـف اجلهود املبذولة لدعم وتنفيذ املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية بشأن حق ضحايا االنتهاكات      
اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب اليت              

 .٦٠/١٤٧ يف قرارها ٢٠٠٦اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام 

  املساعدة والتعاون الدوليان-خامساً 
 )٧ من املادة ١الفقرة (

ينـبغي أن توفـر الـتقارير معلومـات عن تدابري تعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول                   -٣٣
يا االختـياري، مبا يف ذلك ملنع أي نشاط خيالف الربوتوكول االختياري والتحقيق فيه، وتعايف األطفال من ضحا                

وينبغي، . أفعال مناهضة للربوتوكول االختياري وإعادة إدماجهم، مثالً من خالل التعاون التقين واملساعدة املالية            
 .عند االقتضاء، دعوة الدول إىل تقدمي معلومات عن تعاوهنا مع احملاكم الدولية
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وتصدير األسلحة الصغرية   وينـبغي للدولة الطرف أن تشري إىل ما إذا كان تشريعها الوطين حيظر جتارة                -٣٤
وإال، ينبغي هلا   . واألسـلحة اخلفيفة وتقدمي املساعدة العسكرية للبلدان اليت يشترك فيها األطفال يف نزاع مسلح             

 .اإلشارة إىل ما إذا كانت تنظر يف إمكانية اعتماد تشريع كهذا

ت مع مكتب املمثل اخلاص     وينـبغي أن توفر التقارير معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد تعاون             -٣٥
 .لألمني العام املعين باألطفال يف الرتاعات املسلحة

وينبغي أن توفر التقارير معلومات عما إذا كان قد مت حتديد احلالة يف الدولة الطرف يف تقارير األمني العام  -٣٦
 ).٢٠٠٥(١٦١٢املقدمة إىل جملس األمن وفقاً للقرار 

  أحكام قانونية أخرى-سادساًً 
 )٥املادة (

 :ينبغي أن تبني التقارير -٣٧

أي حكـم مـن أحكام التشريعات احمللية السارية يف الدولة الطرف تعترب أنه يفضي إىل إعمال              )أ( 
 حقوق الطفل بصورة أفضل من األحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري؛ 

أنه يفضي إىل إعمال حقوق     أي حكـم مـن أحكام القانون الدويل امللزم للدولة الطرف تعترب              )ب( 
الطفـل بصـورة أفضـل من األحكام الواردة يف الربوتوكول االختياري، أو أنه يأخذها يف االعتبار عند تطبيق                   

 الربوتوكول االختياري؛

وضـع وتصـديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية األساسية للقانون اإلنساين ذات الصلة               )ج( 
األعمال احلربية فضالً عن أية التزامات دولية أو إقليمية أخرى اختذهتا هذه الدولة بتجنيد األطفال واستخدامهم يف 

 .بشأن هذه املسائل

- - - - - 


