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 جلنة حقوق الطفل
   واخلمسوناخلامسةالدورة 

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١-  سبتمرب/أيلول ١٣

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

  يف الرتاعات املسلحة

  نيكاراغوا: املالحظات اخلتامية    
 ١٥٧٢ يف جلـستها     (CRC/C/OPAC/NIC/1) لنيكاراغوانظرت اللجنة يف التقرير األويل        -١

، ١٥٨٣ يف جلـستها     ، واعتمدت (CRC/C/SR.1572) ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٤املعقودة يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١املعقودة يف 

  مقدمة    
ردودها اخلطية  وترحب كذلك ب   .ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        -٢

ردود  تعرب عن أسـفها ألن       ا أهن بيد ،)(CRC/C/OPAC/NIC/Q/1/Add.1 على قائمة املسائل  
وتعرب اللجنـة عـن      . للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير      وفقاً ّدَعطرف مل تُ  الدولة ال 

  . الرفيع املستوىتقديرها للحوار البناء الذي أُجري مع الوفد
نبغي قراءهتا باالقتران مـع     يوتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية           -٣

 الرابـع الـدوري    بشأن التقرير    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١ يف   مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة  
 تـشرين   ١يف  املعتمـدة   ومالحظاهتـا اخلتاميـة      ،)CRC/OPSC/NIC/CO/4 (للدولة الطرف 

 مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق     بشأن التقرير األويل للدولة الطرف     ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 .)CRC/C/OPSC/NIC/CO/1(  املواد اإلباحيةببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف
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  اجلوانب اإلجيابية  - أوالً  
، )١٩٩٥( مبوجب تعديل دستوري     خلدمة العسكرية اإلجبارية  ابإلغاء  ترّحب اللجنة     -٤
حد كسنة   ١٨ سن سلطات اخلدمة العسكرية اليت حددت     ية الصادرة عن  تنظيمبالالئحة ال و

كحد أدىن للتجنيـد    سنة   ١٨ب كذلك بتحديد سن     وترح. أدىن للخدمة العسكرية الطوعية   
  .٢٠١٠بلداً خالياً من األلغام يف عام  أُعلنت  أن نيكاراغواوتالحظ اللجنة أيضاً. االستثنائي

   تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

  التنسيق    
ومحايتـهم  اجمللس الوطين للرعاية املتكاملة لألطفال واملراهقني       تأسف اللجنة لكون      -٥
، مبشاركة اجملتمـع املـدين، علـى        نيل واملراهق اطفاأل ب اخلاصقانون  ال أنشئ مبوجب ي  الذ

، قد فقد سـلطته     باألطفال املتعلقة بتنسيق السياسات    مكلفاًاملستوى الرئاسي، والذي كان     
ل، مما  اطف واأل نياألسرة واملراهق شؤون  ضع لوزارة   خي وأصبح   )٢٠٠٨(٢٩٠مبوجب القانون   

 مع اجملتمع    التنسيق كان يضطلع به يف جمال التنسيق الشامل، مبا يف ذلك         يؤثر يف الدور الذي     
لرعايـة  الـوطين اجلديـد ل    نظـام   الاستحواذ   كذلك عن قلقها إزاء       اللجنة وتعرب. املدين

ها باألطفـال،   نيتعلق م يف ذلك ما     مبا   ،االجتماعية على التنسيق الشامل للسياسة االجتماعية     
 ، للخطـر  املعرضنياألطفالمبا يف ذلك  عامة، اية حقوق الطفلدعم ومحقطاع    فَقََدَ ومن مث، 

  .خصوصيته وشفافيته
الـيت  دولة الطرف بالنظر يف تعزيز وظائف القيادة والتنـسيق          توصي اللجنة ال    -٦

 اخلـاص لقـانون  لجمللس الوطين للرعاية املتكاملة لألطفال واملراهقني وفقـا    يضطلع هبا ا  
وزارة  أدوار وأنشطة كـل مـن   رشيدت ب يف هذا الصدد   كما توصي ،  نيل واملراهق اطفاألب

لكفالة وضع نظام   والنظام الوطين للرعاية االجتماعية      لاطف واأل نياألسرة واملراهق شؤون  
 .ومحاية حقوق الطفللتعزيز واضح وشامل 

 الرصد املستقل    

كتـب   وملترحب اللجنة باملشاركة النشطة ملكتب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان           -٧
 والتحقيق لاطفومحاية حقوق األتعزيز حبماية األطفال واملراهقني يف املعين أمني املظامل اخلاص 

التقنية واملالية و  البشرية تعرب عن قلقها لعدم كفاية املوارد بيد أهنا ،  يف االنتهاكات املتعلقة هبا   
 تعيني   موجب هلا يف   حدوث تأخريات ال  إزاء   وتعرب عن قلقها أيضاً   . املتاحة هلذا العمل اهلام   

 . أمني املظامل
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ملكتب إضافية توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية       -٨
املتمثلة وظائفه  الكاملة ل  لكفالة ممارسته    حبماية األطفال واملراهقني  املعين  أمني املظامل اخلاص    

كذلك بكفالة  اللجنة  وصي  وت. يف اإلشراف على حقوق األطفال واملراهقني والدفاع عنها       
وتوصـي اللجنـة    .  ويف قيامه بعمله   أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان    االستقالل يف تعيني    

بـشأن دور املؤسـسات     ) ٢٠٠٢(٢الدولة الطرف بأن تراعي التعليق العام للجنة رقم         
 .نسان يف محاية وتعزيز حقوق الطفلاملستقلة حلقوق اإل

 النشر والتدريب    

 بإدماج االتفاقية والربوتوكول االختياري يف منـاهج األكادمييـات          للجنةترحب ا   -٩
وكول االختياري بـني    اخنفاض مستوى الوعي بالربوت   إزاء   هايساورالقلق   بيد أن ،  العسكرية

يف صفوف   و ، بصورة عامة  أجلهم،من   املهنية اليت تعمل مع األطفال و      والفئات عامة اجلمهور 
 . اجليش بصورة خاصة

 اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضـمان نـشر مبـادئ وأحكـام               توصي  -١٠
 بـصفة  الربوتوكول االختياري بصورة واسعة النطاق على عامة اجلمهور وفيما بني األطفال 

م إىل أفـراد القـوات      أن تعزز التدريب املقـدّ    بكما توصي اللجنة الدولة الطرف       .خاصة
ة خاصـة علـى أحكـام الربوتوكـول         املسلحة يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيز بصف       

 الدولة الطرف برامج توعية وتعليم      عدَّوباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بأن تُ       .االختياري
جملموعات املهنية املعنيـة الـيت   تستهدف هبا اشأن أحكام الربوتوكول االختياري    وتدريب ب 

 إنفـاذ القـوانني     وظفن والقضاة ومو  و واحملام  العامون نوعاصة املدّ خبتعمل مع األطفال، و   
 اإلعالم  طوسائيف   نون والعامل ون واملعلم ون الطبي ون واألخصائي ون االجتماعي وواألخصائي
 . اهليئات احمللية والبلدياتووموظف

 البيانات    

تأسف اللجنة النعدام وجود بيانات مفصلة عن العديد من امليـادين الـيت يغطيهـا                 -١١
د أطفال نيكاراغوا ملتمسي اللجوء أو املهاجرين الذين        الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك عد     

  .ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف عمليات قتالية من جانب مجاعات مسلحة غري حكومية يف اخلارج
 نظام بيانات مركزي هبدف مجع املعلومات       لى إنشاء حتث اللجنة الدولة الطرف ع      -١٢

  األطفـال  واإلحصاءات املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري، وحتديد وتسجيل مجيـع        
يف عمليات قتاليـة مـن      ُجندوا أو استخدموا    قد  رمبا  املشمولني بواليتها القضائية الذين     

 اللجـوء   وتمـس األطفال مل ذلك  ، مبا يف    يف اخلارج حكومية   مجاعات مسلحة غري     جانب
يف عن تنفيذ هذه التوصـية       إتاحة معلومات    كما حتث الدولة الطرف على    . نوواملهاجر

  .تفاقيةالاتقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه مبوجب 
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  الوقاية  - ثالثاً  

  التثقيف يف جمال السلم    
أسـف   املناهج املدرسية، بيد أهنا ت     يف قوق اإلنسان حب التثقيف   إدراجتالحظ اللجنة     -١٣

الفعـال  التثقيف  لنقص املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن اجلهود املبذولة للنهوض ب          
  .  على مجيع املستويات يف مدارس نيكاراغوايف جمال السلمواملستدام 

توصي اللجنةُ الدولة الطرف باختاذ تـدابري فعالـة إلدراج التثقيـف حبقـوق                -١٤
ملدرسية، وتشجيع ثقافـة الـسلم والتـسامح يف         ومن أجل السلم يف املناهج ا      اإلنسان
كما تشجع الدولة الطرف على إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان ومن أجل السلم . املدارس

  .يف تدريب األساتذة

  احلظر واملسائل ذات الصلة  - رابعاً  

  التشريعات    
األطفـال  فيما ترحب اللجنة بكون القانون املتعلق باألطفال واملراهقني حيظر جتنيد             -١٥
كهم بصورة مباشرة يف الرتاعات املسلحة والعمليات القتالية الداخلية واخلارجية علـى            اشرإو

 يف األعمال القتاليـة     باشراملغري   اإلشراكشمل   ي التعريف ال السواء، يساورها القلق ألن هذا      
، ١٩٩٨،  القانون املتعلـق باألطفـال    ؛  ٥٠٩ املادة   ،٢٠٠٨،  ٦٤١رقم  قانون العقوبات   (
 اجلماعـات  واضحة علـى  نطبق بصورةهذه املادة ال ت    كما يساورها القلق ألن   ). ٧٩ ادةامل
  . احلكوميةسلحة غري امل

منع جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمـال القتاليـة،         عمالً على تعزيز تدابري       -١٦
 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

تيـاري بـشأن جتنيـد      ضمان جترمي انتهاكات أحكام الربوتوكول االخ       )أ(  
 بصورة غري مباشرة     وإشراكهم يف األعمال القتالية    األطفالُحكومية  مجاعات مسلحة غري    

   الدولة الطرف؛قانون العقوبات لدىجترمياً صرحياً يف 
العـسكرية والتوجيهـات    التدريبيـة   ضمان أن تكون القوانني واألدلة        )ب(  

 .ختياريالعسكرية األخرى متفقة مع أحكام الربوتوكول اال

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن تـسليم اجملـرمني مـن الدولـة الطـرف                  -١٧

ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجـود إشـارة   . االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف    تنظمه
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وا جـرائم يـشملها     واضحة يف تشريعات الدولة الطرف إىل إمكانية تسليم أشخاص ارتكب         
  .االختياري الربوتوكول

 إقامـة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن تشريعاهتا احمللية متكّنها مـن             -١٨
  .االختياري الربوتوكولالوارد ذكرها يف اجلرائم فيما يتعلق بوممارسة واليتها خارج احلدود 

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - خامساً 

  ساعدة من أجل التعايف البدين والنفسيتقدمي امل    
تأسف اللجنة لعدم كفاية التدابري املتخذة لتحديد األطفال، مبـن فـيهم األطفـال                -١٩

سبق جتنيدهم أو اسـتخدامهم يف أعمـال عدائيـة          رمبا   اللجوء، الذين    ون وملتمس والالجئ
 والنفـسي وإعـادة   باخلارج، فضال عن عدم كفاية التدابري املتخذة من أجل التعايف البـدين    

   .االندماج االجتماعي
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لتحديد هؤالء األطفال الذين رمبـا               -٢٠

 ونفـسياً   تعافيهم بدنياً لتخذ التدابري الالزمة    ت بأنو أعمال قتالية  يف   استخدمواجّندوا أو   
ء تقييم متأنٍّ حلالة هـؤالء  وينبغي أن تشمل هذه التدابري إجرا. وإعادة إدماجهم اجتماعياً  

األطفال، وتعزيز اخلدمات االستشارية القانونية املتاحة هلم، وتوفري املـساعدة الفوريـة            
حقيق تعـافيهم البـدين   لتت واملالئمة ثقافياً واملراعية لظروف الطفل واملتعددة التخصصا    

   .لربوتوكول االختياريلوالنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وفقاً 

  املساعدة والتعاون الدوليان  - ادساًس 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم األنشطة املتعددة األطـراف والثنائيـة              -٢١

اصـة عـن    خب يف نزاعات مـسلحة، و     ُيستخدمونحقوق األطفال الذين    مسألة  لتناول  
تعزيز التدابري الوقائية وكذلك تدابري حتقيق التعـايف البـدين والنفـسي وإعـادة               طريق
االجتماعي لألطفال الذين يقعون ضـحايا أعمـال تتعـارض مـع أحكـام               دماجاإل

  .االختياري الربوتوكول

  التصديق  - سابعاً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على نظـام رومـا األساسـي                -٢٢

  .للمحكمة اجلنائية الدولية
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  املتابعة والنشر  - ثامناً  
ختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الكامـل   توصي اللجنة الدولة الطرف با      -٢٣

هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا واجلمعية الوطنيـة             
وإىل الوزارات والسلطات احمللية املعنية للنظر فيها على النحو املناسب واختـاذ املزيـد              

  .اإلجراءات من
 أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع التقريـر األويل          وتوصي اللجنة الدولة الطرف     -٢٤

) املالحظات اخلتاميـة (والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا         
اإلنترنت ) ولكن ال تقتصر على   (اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل         

ين ومجاعات الشباب والفئات املهنية     كي يطلع عليها عامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املد       
واألطفال من أجل إثارة النقاش العام بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيـذه ورصـده             

  . بهوإذكاء الوعي

  التقرير املقبل  - تاسعاً  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٥

تقريرهـا  ملعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختيـاري يف        الطرف أن ُتدرج املزيد من ا     
 مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، الـذي        والسادس املقبل اجلامع لتقريريها الدوريني اخلامس    

  .٢٠١٥أكتوبر /تشرين األول ١حيني موعد تقدميه يف 
        


