
(A)   GE.12-41257    300312    020412 

  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١٢فرباير / شباط٣-يناير / كانون الثاين١٦

  مـن ١ الفقـرة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب         
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق          ٨املادة  

  بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  أذربيجان: املالحظات اخلتامية    
يف ) Add.1 و CRC/C/OPAC/AZE/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل ألذربيجـان          -١

 كانون  ١٨ و ١٧ يف    املعقودتني )1673 و CRC/C/SR.1672انظر   (١٦٧٣ و ١٦٧٢جلستيها  
 ٣، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1697انظر   (١٦٩٧، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٢يناير  /الثاين
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢فرباير /شباط

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وبالردود اخلطية علـى قائمـة               -٢

وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنـاء        . (CRC/C/OPAC/AZE/Q/1/Add.1)املسائل  
الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، فإهنا تأسف لعدم متثيل وزارة الدفاع فيه،       

  .بالرغم من مشاركتها يف إعداد التقرير
االقتران وتذكّر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية ب      -٣

مع مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير الدوري للدولة الطرف اجلامع للتقريرين الثالث            
 وكذلك مع املالحظات اخلتاميـة بـشأن        (CRC/C/AZE/CO/3-4)والرابع مبوجب االتفاقية    

 التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املعين ببيع األطفال وبغـاء واسـتغالل            
  .فرباير/ شباط٣، املعتمدة يف (CRC/C/AZE/OPSC/CO/1)األطفال يف املواد اإلباحية 
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  املالحظات اخلتامية  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
  :تالحظ اللجنة مع التقدير  -٤

اإلعالن الصادر عند التصديق على االتفاقية، الذي يفيد بأن احلـّد األدىن              )أ(  
   عاماً ؛١٨ة للدولة الطرف هو لسن التجنيد يف القوات املسلح

/ نيـسان  ٢ يف  IIQ-286 و 236اعتماد برملـان أذربيجـان للقـانونْين رقـم            )ب(  
 اللذين يضّمنان التشريع الوطين للدولة الطرف أحكاماً عديدة من الربوتوكول           ٢٠٠٢ أبريل

  .االختياري

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً  

  املركز القانوين    
جنة عن تقديرها لتطبيق الربوتوكول االختياري تطبيقـاً مباشـراً يف           بينما تعرب الل    -٥

 وألسبقية االتفاقات الدولية على التشريع الوطين عند وجود         ،النظام القضائي للدولة الطرف   
تناقض بينهما، يساورها القلق إزاء عدم إدراج أحكام من الربوتوكول االختياري إدراجـاً             

  .لة الطرفكامالً يف التشريع احمللي للدو
 من الربوتوكول االختياري، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى           ٦ للمادة   وفقاً  -٦

استعراض تشريعها الوطين هبدف إدراج أحكام الربوتوكول االختياري بصورة كاملة يف           
  .تشريعها احمللي

  التنسيق    
ـ             -٧ يت تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن خمتلف املؤسسات ال
 مؤسسة، وتعرب عن قلقها إزاء      ١١رك يف تنفيذ الربوتوكول االختياري والبالغ عددها        اتش

افتقار النظام احلايل يف الدولة الطرف للتنسيق الفعال بني آليتيه الرئيسيتني حلقـوق الطفـل،               
. الطفلاللجنة الوطنية املعنية باألحداث واللجنة احلكومية املعنية بقضايا األسرة واملرأة و          : ومها

وفضالً عن  . وتالحظ اللجنة أيضاً أن والييت كل من هاتني اآلليتني تفتقران للوضوح الكايف           
ذلك، وإذ تالحظ أن اللجنة احلكومية املعنية بقضايا األسرة واملرأة والطفل اقترحت إنـشاء              
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لقلق آلية حلقوق الطفل داخل جملس الوزراء تكلَّف بتنسيق تنفيذ االتفاقية ورصده، يساورها ا            
  .إزاء عدم إحراز أي تقدم يذكر بشأن هذا املقترح

توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع يف اختاذ تدابري ألداء الدورين املتميـزين              -٨
اللذين تضطلع هبما اللجنة الوطنية املعنية باألحداث واللجنة احلكومية املعنية بقضايا املرأة            

جنة الدولة الطرف بالنظر يف متكني اآلليتني       وفضالً عن ذلك، توصي الل    . واألسرة والطفل 
من السلطات الكافية للتعامل مع املؤسسات والوزارات احلكومية اليت تنسقاهنا وضـمان       

وتوصي . بتنفيذ االتفاقية ملتصلة  دعم هاتني الواليتني جبهاز تقين كفء لتنسيق أنشطتهما ا        
عـن   تتوىل املسؤولية الشاملة     اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعيني مؤسسة أو آلية حكومية        

اهليئات الرئيسية لتنسيق تنفيـذ الدولـة       /تنفيذ الربوتوكول االختياري بالتعاون مع اهليئة     
والية واضحة مبا فيـه     بهذه املؤسسة أو اآللية احلكومية      إناطة  التفاقية، وكفالة   لالطرف  

  .الكفاية وختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية هلا

  التوعية النشر و    
. تالحظ اللجنة نشر نص الربوتوكول االختياري على املوقع الشبكي لوزارة العدل            -٩

بيد أهنا تأسف لعدم اختاذ تدابري أخرى لتعزيز املعلومات بـشأن الربوتوكـول االختيـاري               
اجلمهور واألطفال والفئات املهنية ذات الصلة العاملة مع األطفال أو   عامة  ونشرها يف أوساط    

  .هملصاحل
ـ  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عملية لزيادة           -١٠ الربوتوكول التعريف ب

وقد ترغب الدولة الطرف، يف هذا اإلطار، يف النظـر يف إنتـاج          . االختياري والتوعية به  
  .مواد إعالمية إضافية بشأن الربوتوكول االختياري ونشرها

  التدريب    
بتنظيم الدولة الطرف دورات تدريبية تتناول القانون       بينما ترحب اللجنة مع التقدير        -١١

العسكريني، فإهنا تعرب عن القلق إزاء عدم وجود        موظفيها  اإلنساين الدويل وتنفيذها لصاحل     
تدريب حمدد على الربوتوكول االختياري يف املناهج الدراسية للعسكريني واملوظفني املكلفني           

  .بإنفاذ القانون
 الطرف بإدماج وحدة تعليمية حمددة بشأن التطبيق العملي         توصي اللجنة الدولة    -١٢

  .للربوتوكول االختياري يف تدريب العسكريني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون
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  الوقاية  -رابعاً  

  التجنيد الطوعي    
بغض النظر عن إعالن الدولة الطرف أن تشريعها ال ينص على إشراك األشـخاص                -١٣

 عاماً يف اخلدمة العسكرية، يساور اللجنة القلق إزاء عدم حظـر  ١٨الذين تقل أعمارهم عن     
وفضالً عن ذلك، تالحظ اللجنة أن اإلعالن الصادر عن الدولة الطرف           . ذلك حظراً صرحياً  

جيوز لألشـخاص الـذين يـستوفون       "عند التصديق على الربوتوكول االختياري يفيد بأنه        
 عامـاً يف    ١٧ طوعاً وجيندوا عند بلوغهم سن       الشروط احملددة للخدمة العسكرية أن ينضموا     

، مبا ميكّن من هـم      "اخلدمة العسكرية النشطة للمرشحني لرتب الضباط يف الكلية العسكرية          
  .يف الرتاعات املسلحةاملشاركة  عاماً من ١٨دون سن 

 من الربوتوكول االختياري، حتث اللجنة الدولة الطرف على سّن          ٢وفقاً للمادة     -١٤
 عاماً، مبن فيهم املسجلون يف      ١٨ظر حظراً صرحياً إشراك األشخاص دون سن        حيتشريع  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر       . الكليات العسكرية، يف اخلدمة العسكرية    
  . من الربوتوكول االختياري٣يف سحب إعالهنا مبوجب املادة 

  الكليات العسكرية    
 األسلحة النارية كجزء إلزامي من املناهج التعليمية        يساور اللجنة القلق إزاء استخدام      -١٥

وبينما تالحظ اللجنة أيضاً تأكيدات الدولة الطرف إمكانيـة اسـتفادة           . للكليات العسكرية 
األطفال امللتحقني بالكليات العسكرية من آليات الشكاوى يف هذه الكليات ومن خـدمات             

 استقالل آليات الـشكاوى يف هـذه        أمني مظامل حقوق اإلنسان، يساورها القلق إزاء عدم       
وإزاء إمكانية قلة الوعي بتغطية والية أمني مظامل حقوق اإلنـسان           كافياً  الكليات استقالالً   

  .ألطفال املسجلني يف الكليات العسكريةل
حظر صريح على التـدريب علـى       فرض  توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان        -١٦

 ١٨ األشخاص دون سن عاستعمال األسلحة النارية يف الكليات العسكرية بالنسبة إىل مجي
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع آليات شكاوى وحتقيق مستقلة ويسهل           . عاماً

 وتوصي اللجنة أيـضاً الدولـة     . الوصول إليها لألطفال املسجلني يف الكليات العسكرية      
يف الطرف بإدراج التوعية هبذه اآلليات وكذلك حبق األطفال املسجلني يف هذه املـدارس         

شكاوى إىل أمني مظامل حقوق اإلنسان بشأن االنتهاكات احملتملـة يف الكليـات             التقدمي  
للمرشـحني لرتـب   والتـدرييب   العسكرية، بصفتها جزءاً إلزامياَ من الربنامج التوجيهي        

  . عاما١٨ً دون سن الضباط
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  التثقيف يف جمايل حقوق اإلنسان والسلم    
بينما تشري اللجنة مع التقدير إىل أن الكليات العسكرية يف الدولة الطـرف تـدرج                 -١٧

مواضيع حقوق اإلنسان واحلريات، فضالً عن القانون اإلنساين الدويل يف مناهجها الدراسية،            
 ذلك الربوتوكول االختياري، غـري      فإهنا تأسف ألن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف         

ج حتديداً كجزء إلزامي من املناهج الدراسية االبتدائية والثانوية أو يف برنـامج تـدريب           رمد
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص الوعي واملعرفة باالتفاقيـة وبروتوكوليهـا            . املدرسني

  .االختياريني
شأن أهداف التعليم، توصـي     ب) ٢٠٠١(١باإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم         -١٨

 يف  يف جمايل حقوق اإلنسان والـسلم     على إدراج التثقيف    بالعمل   الدولة الطرف    اللجنة
كذلك توصـي    .خاص إىل الربوتوكول االختياري    بشكل   شارةاإلاملناهج الدراسية، مع    
مج من الربنا) ٢٠١٤-٢٠١٠(يف خطة عمل املرحلة الثانية بالنظر اللجنة الدولة الطرف 

العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وأن تعتمدها، مع التركيز على التثقيف يف جمـال         
حقوق اإلنسان والتدريب على حقوق اإلنسان لصاحل املدرسـني واملـربني واملـوظفني             

  ).A/HRC/15/28انظر (املكلفني بإنفاذ القانون والعسكريني 

  احلظر واملسائل املتصلة به  -خامساً  

   والتشريعات اجلنائية النافذةاللوائح    
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت قدمها الوفد ومفادها أن التشريع الداخلي جيـرم               -١٩

 يف القوات املسلحة وكذلك يف اجلماعات املـسلحة         ةجتنيد األشخاص دون سن الثامنة عشر     
 يف تشريع الدولـة     بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود أحكام حمددة        . غري التابعة للدولة  

 أو أي انتـهاك آخـر       ةالطرف حتظر وجترم صراحة جتنيد األشخاص دون سن الثامنة عشر         
  .ألحكام الربوتوكول االختياري

القوات يف  من أجل تعزيز التدابري الوطنية والدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال              -٢٠
 توصي اللجنة الدولـة     ،تاليةاملسلحة أو اجلماعات املسلحة واستخدامهم يف األعمال الق       

  :الطرف مبا يلي
تضمني القانون حظراً صرحياً النتهاك أحكام الربوتوكـول االختيـاري            )أ(  

  عمال القتالية؛يتعلق بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األ فيما
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ضمان توافق القوانني والكتيبات العسكرية وغريها مـن التوجيهـات            )ب(  
  .هوروح  االختياريالعسكرية مع أحكام الربوتوكول

  الوالية القضائية    
بينما حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد بأنه مبقدور الدولة الطـرف ممارسـة                -٢١

واليتها القضائية خارج اإلقليم، يساورها القلق إزاء استمرار اقتصار التطبيق علـى اجلـرائم          
ئي، اليت ال تشمل مجيـع اجلـرائم         من القانون اجلنا   ٣-١٢الدولية املنصوص عليها يف املادة      

  .املنصوص عليها يف العهد
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري قانونية فورية تكفـل إدراج اجلـرائم               -٢٢

الواردة يف الربوتوكول االختياري يف واليتها القضائية خارج اإلقليم مبوجـب القـانون             
لتصديق على نظام روما األساسـي      وتدعو كذلك الدولة الطرف إىل النظر يف ا       . اجلنائي

  .للمحكمة اجلنائية الدولية

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -سادساً  

   املعتمدة حلماية حقوق الضحايا من األطفالالتدابري    
تأسف اللجنة إزاء قلة املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بـشأن األطفـال                -٢٣

.  من الرتاعات املسلحة، مبن فيهم األطفال اجلنود سـابقاً         الالجئني وملتمسي اللجوء الفارين   
غري ويساور اللجنة القلق إزاء حالة األطفال ملتمسي اللجوء الذين يصنفون ضمن فئة خمتلفة              

األطفال الالجئني، وإزاء احتمال وجود حاجة لدى األطفال ملتمسي اللجوء إىل احلماية            فئة  
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً    . لربوتوكول االختياري نافذاً  والتعايف وإعادة اإلدماج عندما كان ا     

إزاء نقص اإلجراءات الرامية إىل التعرف على هؤالء األطفال الذين كانوا ضـحايا جـرائم               
  . وإزاء قلة الوعي يف الدولة الطرف باحلاجة إىل القيام بذلك،مبوجب الربوتوكول االختياري

ناية خاصة إىل التعـّرف علـى األطفـال         توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء ع       -٢٤
لرتاع وبتمكينهم  نتيجة ل الالجئني وملتمسي اللجوء الذين تعرضوا للصدمات والتشريد        

وتدعو الدولة الطرف كذلك    . من الدعم واملساعدة اخلاصني، مبا يف ذلك العالج النفسي        
هم أولئك الذين قد    إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة استحقاق مجيع األطفال، مبن في          

ن يصبحوا ألال يستفيدون من صفة الالجئ، ملركز عناية خاصة إذا كان هناك أي احتمال  
  .ضحايا جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري عند عودهتم إىل بلداهنم األصلية
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  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  -سابعاً  
تعاوهنا مع اللجنة الدولية للصليب     مبواصلة وتعزيز   توصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٥

واستكشاف  ،األمحر ومع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة األطفال والرتاع املسلح          
 التابعة لألمم املتحدة يف تنفيـذ       املؤسساتالتعاون مع اليونيسيف وغريها من      سبل زيادة   

  .الربوتوكول االختياري

  املتابعة والنشر  -ثامناً  
لجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه            توصي ال   -٢٦

، مبا فيها وزارة الدفاع،     إىل الوزارات املختصة   منها إحالتها بوسائل  التوصيات تنفيذاً تاماً    
 لتنظر  املقاطعات، و احملافظات على مستويي  وغريها من املؤسسات احلكومية ذات الصلة     

  . بشأهنازيد من اإلجراءاتاالقتضاء وتتخذ املحسب فيها 
التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطـرف         بنشر  توصي اللجنة   و  -٢٧
  بوسـائل منـها     على نطاق واسع   ليت اعتمدهتا اللجنة  ة ذات الصلة ا   املالحظات اخلتامي و
 جلمهور العام، ومنظمات يف صفوف عامة ا    ،نترنتاإل شبكة   )على سبيل الذكر ال احلصر    (

 إثارة النقاش والتوعية    قصد ب ،األطفال و اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية     
  . وتنفيذه ورصدهالربوتوكول االختياريبشأن 

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

 اًمزيـد  ،مبوجـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل       وري املقبل   تقريرها الد الطرف أن ُتضمِّن    
وفقـاً   ،هذه املالحظات اخلتاميـة   عن   و  تنفيذ الربوتوكول االختياري   عناملعلومات   من

  . من االتفاقية٤٤ للمادة

        
  


