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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١ -سبتمرب /أيلول ١٣

 مـن   ٨ النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة             
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال        

  يف الرتاعات املسلحة

  اجلبل األسود: املالحظات اخلتامية    
          ) CRC/C/OPAC/MNE/1(نظـرت اللجنـة يف التقريـر األويل للجبـل األســود       -١

  واعتمـدت،   ٢٠١٠رب  سبتم/أيلول ٢٠املعقودة يف   ) CRC/C/SR.1560 (١٥٦٠يف جلستها   
  :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١ املعقودة يف ١٥٨٣يف جلستها 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري            -٢

جنـة  الل وتعرب   ).Add.1 و CRC/C/OPAC/MNE/Q/1(وردودها اخلطية على قائمة املسائل      
مع الوفد الرفيع املستوى الذي ميثـل       الذي دار   عن تقديرها للحوار املفتوح والصريح والبناء       

غري أهنا تأسف ألن التقرير مل يتقيد باملبادئ التوجيهية املنقحة اليت اعتمدت يف          . قطاعات عدة 
 خبصوص شكل وحمتويات التقارير األولية اليت يتعني علـى الـدول تقـدميها              ٢٠٠٧عام  

)CRC/C/OPAC/2.(  
 وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـةً               -٣

 الدولة الطرف األويل بشأن الربوتوكول االختياري املتعلـق         باملالحظات اخلتامية على تقرير   
) CRC/OPSC/MNE/CO/1(ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          
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ــة   ــضى االتفاقي ــرف األويل مبقت ــة الط ــر الدول ــى تقري ــة عل ــا اخلتامي ومالحظاهت
)CRC/C/MNE/CO/1( ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١، وكالمها اعتمد يف.  

  اجلوانب اإلجيابية  -أوالً   
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٤

اري املتعلق ببيع األطفال وبغـاء      اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختي      )أ(  
  ؛٢٠٠٦أكتوبر / يف تشرين األول،األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 والربوتوكوالن اإلضـافيان األول والثـاين       ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام      )ب(  
  ؛٢٠٠٦أغسطس / يف آب،امللحقان هبا

  .٢٠٠٦يونيه /زيران يف ح،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ج(  

  تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

  خطة العمل الوطنية    
 تأسف اللجنة لقلة املعلومات عن األهداف االستراتيجية واألحكام املتعلقة حتديـداً            -٥

  ).٢٠١٠-٢٠٠٤(بالربوتوكول االختياري يف خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال 
 رف يف خطة العمل الوطنية اجلديدة أهـدافاً       توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الط       -٦

اإلشارة ،  منها، مجلة أمورمن خالل وأنشطة تتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري       وأحكاماً
  .إىل التثقيف مببادئ السالم ونشر أحكام الربوتوكول االختياري

  التنسيق    
 الدفاع مكلفتان تالحظ اللجنة أن وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية ووزارة    -٧

بيد أن من غري الواضح مدى اضـطالعهما هبـاتني          . بتنفيذ الربوتوكول االختياري ورصده   
لعدم وجود آلية أو إجراءات حمددة لتقييم تنفيذ        اللجنة  وتأسف  . الوظيفتني باستمرار وثبات  

  .الربوتوكول االختياري
 حقوق الطفـل    توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف تدعيم كفاءات جملس           -٨

حبيث تكون هلا آلية مؤسسية تسمح هلا بالتنسيق الفعال بني الوزارات املعنية باملوضـوع              
وأن تتيح هلذه اآللية ما يلزم من كفاءات وموارد بشرية ومالية وتقنية قصد تقييم االلتزام               

  .بالربوتوكول االختياري



CRC/C/OPAC/MNE/CO/1 

3 GE.10-46090 

  النشر والتوعية    
ف تدابري كافية لتوعية النـاس بـالربوتوكول        تأسف اللجنة لعدم اختاذ الدولة الطر       -٩

  .االختياري
 من الربوتوكول االختياري، بـأن      ٦ من املادة    ٢ ضوء الفقرة    يفتوصي اللجنة،     -١٠
بني النـاس، مبـن فـيهم        الدولة الطرف مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه        تشيع

  .األطفال واملوظفون احلكوميون

  التدريب    
 يومؤداهـا أن مـوظف   علومات اليت قدمتها الدولة الطرف أثناء احلوار        ترحب اللجنة بامل    -١١

دورة تدريبية مدهتا أسبوعان الكتساب املعارف الالزمة ألداء مهامهم         يتلقون  بعثات حفظ السالم    
غري أن اللجنة تـشعر بـالقلق ألن        . وقت احلرب، وتشمل التدريب على الربوتوكول االختياري      

  تـدريباً  نتلقـو يسالم ومهنيني آخرين يعملون مع األطفال قد ال         مشاركني يف عمليات حفظ ال    
  . على أحكام الربوتوكول االختياري وكافياًممنهجاً
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إدراج واجب توفري بـرامج تثقيفيـة                -١٢

الم وتدريبية ممنهجة عن أحكام الربوتوكول االختياري لفائدة العاملني يف بعثات حفظ الس    
يف قانون إشراك وحدات جيش اجلبل األسود يف القوات الدولية ومشاركة قوات الدفاع             

 وتوصي اللجنة . املدين وقوات الشرطة وموظفي اإلدارة العمومية يف بعثات حفظ السالم         
 بأن تواصل وتعزز برامج تثقيف وتدريب عناصر القوات  ، إضافة إىل ذلك   الدولة الطرف، 

 على الربوتوكول ،ابُتعثوا للمشاركة يف قوات حفظ السالم الدوليةاملسلحة، مبن فيهم من 
 خاصة بأن تضع الدولة الطرف برامج تثقيفية وتدريبية ممنهجة          وتوصي أيضاً . االختياري

 ولـصاحل   أحكام الربوتوكول االختياري لفائدة مجيع الفئات املهنية العاملة مع األطفال         ب
ل التجنيد والقـضاة والنـواب      ذين يعملون يف جما   ، سيما املوظفني العسكريني ال    األطفال
  . وموظفي اهلجرة والعاملني االجتماعينيالعامني

  الوقاية  - ثالثاً  

  التجنيد الطوعي    
      أعمـارهم األشخاص الـذين تقـل      تأسف اللجنة ألن التشريعات ال متنع صراحة          -١٣
ىت يف حالـة احلـرب ويف   ، حااللتحاق بالقوات املسلحة يف مجيع األحوال  من   عاماً   ١٨عن  

  .حالة فرض األحكام العرفية
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توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف قانون الدفاع وقانون جيش اجلبل              -١٤
األسود قصد منع مشاركة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر يف أعمـال القتـال               

 لـدى   قدمته الذي   نعالمباشرة يف مجيع األحوال وأن تعمد يف هذا الصدد إىل تعديل اإل           
  .التصديق على الربوتوكول االختياري

  التثقيف مببادئ السالم    
 بإدراج التثقيف حبقـوق اإلنـسان يف منـاهج          إذا كانت اللجنة قد أحاطت علماً       -١٥

املدارس االبتدائية والثانوية، فإهنا تشعر بالقلق ألنه ال توجد برامج هتدف إىل إدراج التثقيف              
  .مببادئ السالم يف املقررات الدراسية بصورة ممنهجة

، توصي اللجنة   عليم أهداف الت  بشأن) ٢٠٠١(١ العام رقم    باإلشارة إىل تعليقها    -١٦
 تبذل الدولة الطرف اجلهود الالزمة إلدراج التثقيف مببادئ الـسالم يف املقـررات              بأن

  .الدراسية، مشريةً باخلصوص إىل اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري

  احلظر واملسائل املتصلة به  - رابعاً  

  التشريعات والنظم اجلنائية السارية    
ا تشعر  فإهن مسلحة يف الدولة الطرف،      عاتمجا عدم وجود     تالحظ  اللجنة إذا كانت   -١٧
 اجلماعـات إزاء عدم وجود حكم صريح جيرم جتنيد األطفال يف صـفوف            مع ذلك   القلق  ب

  .املسلحة اليت ال تنتمي إىل القوات املسلحة التابعة للدولة
 يـنص    صرحياً تدرج يف القانون اجلنائي حكماً    وصي اللجنة الدولة الطرف بأن      ت  -١٨

د األطفال يف صفوف اجلماعات املسلحة اليت ال تنتمي إىل القوات املسلحة            على جترمي جتني  
  .التابعة للدولة

  الوالية القضائية وتسليم املطلوبني    
تالحظ اللجنة أنه ميكن ممارسة الوالية القضائية خارج اإلقليم بناء على موافقة النيابة              -١٩

  .املزدوج ملعيار التجرمي ختضعبيد أهنا تأسف ألن ممارسة هذه الوالية . العامة
من  احمللية ا تشريعاهتحبيث متكنهاتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات   -٢٠

 اجلرائم اليت ينص عليهـا الربوتوكـول   بشأن قضائية خارج اإلقليم إنشاء وممارسة والية  
 ينص   اجلرائم اليت  شاء والية قضائية خارج اإلقليم خبصوص      بإن  وتوصي أيضاً  ،االختياري

  .عليها الربوتوكول االختياري دون معيار التجرمي املزدوج
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - خامساً 

  املساعدة على التعايف البدين والنفسي    
 املتخذة لتحديد هوية األطفال الذين      قلة املعلومات املقّدمة عن التدابري    لتأسف اللجنة     -٢١

  .ا أشرِكوا يف نزاعات مسلحة يف اخلارجيدخلون اجلبل األسود والذين رمب
ـ  هويةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لتحديد   -٢٢  ن فـيهم  األطفال، مب

األطفال ملتمسو اللجوء واألطفال غري املصحوبني الذين رمبا أشركوا يف نزاعات مسلحة            
املناسـبة هلـؤالء    ة   التدابري الالزمة لتقدمي املـساعد     أن تتخذ ب ها أيضاً توصيو. يف اخلارج 
  .اجملتمع  تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يفلتيسرياألطفال 

  املساعدة والتعاون الدوليان  - سادساً 

  التعاون الدويل    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم األنشطة املتعددة األطـراف والثنائيـة              -٢٣

، خاصة بتدعيم التدابري الوقائية     ملعاجلة حقوق األطفال الذين أشركوا يف نزاعات مسلحة       
عمال األ التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا يسريدابري تتو

  .حكام الربوتوكول االختيارياملنافية أل

  األسلحة وتصدير األسلحة    
 عن  تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف أثناء احلوار             -٢٤

احلمالت اليت ُنظمت لتشجيع املواطنني على تسليم أسلحتهم الصغرية واخلفيفة بغية تدمريها            
 احلصول علـى    يشترط هوتالحظ اللجنة، عالوة على ذلك، أن     . بإشراف السلطات احلكومية  

رخصة من وزارة اخلارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية عن كل عملية بيع أو تصدير أو               
أسلحة ألهنا  الدولة الطرف   ومعدات عسكرية وأن هناك قائمة بلدان ال تسلمها         عبور أسلحة   

بيد أن اللجنة   .  أو قد تفعل ذلك    ،استخدامهم يف أعمال القتال    وأمعروفة بتجنيدها األطفال    
تأسف ألن التشريعات الوطنية ال تنص على منع حمدد لبيع األسلحة، مبـا فيهـا األسـلحة                 

ن املعروف بأهنا جتند األطفال أو تستخدمهم يف أعمال القتال أو قد            الصغرية واخلفيفة، للبلدا  
  .تفعل ذلك

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إذكاء الـوعي بواسـطة احلمـالت               -٢٥
وتوصي اللجنة إضافة إىل ذلك بأن تتخذ الدولـة         . ختزين األسلحة اإلعالمية بشأن خماطر    
، عبورهامراقبة بيع األسلحة أو تصديرها أو        إحاطة املسؤولني عن     الطرف تدابري لضمان  

مبا يف ذلك األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واملعدات العسكرية، علماً بالربوتوكول           
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 .عمليات اختاذ القرارات ذات الـصلة      االختياري، وضمان استرشادهم بأحكامه خالل    
دد يتعلق ببيع   يف استحداث عنصر حظر حم    وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تنظر        

املقصد النـهائي   األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، عندما يكون بلد      هااألسلحة، مبا في  
  .فعل هبم ذلكيقد أو أعمال القتال  يف استخدامهم األطفال أو بتجنيدبلداً معروفاً 

  املتابعة والنشر  - سابعاً  
زمة لضمان تنفيـذ هـذه      توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الال          -٢٦

  رئيس الدولة واحملكمـة العليـا والربملـان        التوصيات بالكامل، بوسائل تشمل إحالتها إىل     
 والسلطات احمللية، للنظر فيها علـى النحـو الـالزم واختـاذ          املعنيةالوزارات احلكومية   و

  .إجراءات بشأهنا
  قدمتها الدولة الطرف   اخلطية اليت التقرير األويل والردود     كونتوصي اللجنة بأن ي     -٢٧
،  متاحة على نطاق واسع للناس عامة      ليت اعتمدهتا اللجنة  ذات الصلة ا  املالحظات اخلتامية   و

منظمات اجملتمـع املـدين     ونترنت،  اإلجبملة وسائل منها على سبيل املثال ال احلصر شبكة          
ـ        وجمموعات الشباب والفئات املهنية     الم، ومنها العاملون االجتمـاعيون، ووسـائل اإلع

  . والتوعية به وتنفيذه ورصدهالربوتوكول االختياري بغية إثارة النقاش بشأن ،واألطفال

  التقرير املقبل  - ثامناً  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٨

     تقدميـه   موعـد حيل  تقريرها الدوري القادم يف إطار االتفاقية، الذي        الطرف أن ُتضمِّن    
املزيد من املعلومات    من االتفاقية،    ٤٤ للمادة   ، طبقاً ٢٠١٥أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

  . وهذه املالحظات اخلتاميةبشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري

        


