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 جلنة حقوق الطفل

راك األطفال  تشاالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب          
  يف الرتاعات املسلحة

ة حقوق الطفـل بـشأن التقريـر األويل         املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا جلن        
 إىل سبتمرب/ أيلول١٧، املعقودة يف الفترة من احلادية والستنيأللبانيا، يف دورهتا 

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥
 يف  (CRC/C/OPAC/ALB/1)نة حقوق الطفل يف التقريـر األويل أللبانيـا          جلنظرت    -١

، واعتمدت  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٦املعقودة يف   ) CRC/C/SR.1740انظر   (١٧٤٠جلستها  
، ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٥، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1754انظر   (١٧٥٤يف جلستها   

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -أوالً  
 وردودها اخلطية على قائمة     ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        - ٢

بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن التقرير مل . (CRC/C/OPAC/ALB/Q/1/Add.1)املسائل 
َعّد وفقاً  تقدمي التقارير األوليـة للـدول       بشأن   ٢٠٠٧ املعتمدة يف     للمبادئ التوجيهية  ُي
 باملعلومات اإلضـافية    وعالوة على ذلك، حتيط اللجنة علماً     . (CRC/C/OPAC/2)األطراف  

 عن أسفها لعدم حضور ممثلني عن وزارة هنا تعربإال أاليت قدمتها الدولة الطرف بعد احلوار، 
العدل ضمن وفد الدولة الطرف، ما عرقل احلوار بشأن بعض املسائل املتعلقة بـالربوتوكول              

  .قضائيةاصة املسائل املتعلقة بالشؤون الخباالختياري و
مقترنـة  وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتـا              -٣

 إىل الرابع  الثاينمن  ة للدولة الطرف    الدورياجلامع للتقارير   رير  تقبشأن ال   اخلتامية اتباملالحظ
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الحظات اخلتامية بـشأن التقريـر      امل باإلضافة إىل    (CRC/C/ALB/CO/2-4)مبوجب االتفاقية   
   بشأن بيع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف         األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري      

   / تـشرين األول   ٥املعتمـدة يف     ،(CRC/C/OPSC/ALB/CO/1) ملواد اإلباحيـة  البغاء ويف ا  
  .٢٠١٢أكتوبر 

  املالحظات العامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي أو انضمامها إليه  -٤

غاء ويف  الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف الب          )أ(  
 ؛٢٠٠٨فرباير / ، يف شباطاملواد اإلباحية

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والـذخرية           )ب(  
كافحة اجلرمية املنظمة عـرب   املكمل التفاقية األمم املتحدة مل،واالجتار هبا بصورة غري مشروعة    

 ؛٢٠٠٨فرباير / ، يف شباطالوطنية

        /، يف كـانون الثـاين     سي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     نظام روما األسا    )ج(  
 ؛٢٠٠٣يناير 

 نالربوتوكـوال  و ١٩٥٧مـايو   /، يف أيـار   ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام      )د(  
 . على التوايل١٩٨٩أغسطس /آبو ١٩٩٣يوليه /يان األول والثاين، يف متوزاإلضاف

 الدولة الطرف يف جماالت تتعلق      وترحب اللجنة بالتدابري اإلجيابية املختلفة اليت اختذهتا        -٥
  :اصة التدابري التاليةوخببتنفيذ الربوتوكول االختياري، 

 ١٩ سنعلى الربوتوكول االختياري أن     الدولة الطرف عند تصديقها     إعالن    )أ(  
 ؛ الوطنية يف القوات املسلحة)على أساس تعاقدي (هو احلد األدىن لسن التطوععاماً 

 منـذ   اإللزاميـة العاملـة   داء اخلدمة العـسكرية     أي مواطن أل  جتنيد  عدم    )ب(  
 ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

        مـن التجنيـد    لتزامات باريس حلمايـة األطفـال       تأييد الدولة الطرف ال     )ج(  
 هـا  ومبادئ  باريس قواعد، و من جانب قوات أو مجاعات مسلحة      غري املشروع    أو االستخدام 

  /، يف أيلـول   سلحة أو اجلماعـات املـسلحة     توجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات امل     ال
 .٢٠٠٩سبتمرب 
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   تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً  

  التشريعات    
بالكامل يف  مجيعها  درج  يتشعر اللجنة بالقلق ألن أحكام الربوتوكول االختياري مل           -٦

  .التشريعات احمللية للدولة الطرف
عاهتا احمللية بغـرض إدراج     تشريإعادة النظر يف    حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٧

  .أحكام الربوتوكول االختياري بالكامل يف تشريعاهتا احمللية

  خطة العمل الوطنية    
تطبيق املتاحة بشأن األحداث والتدابري املتصلة حتديداً ب      تأسف اللجنة لقلة املعلومات       -٨

  .٢٠١٥-٢٠١٢لطفل املتعلقة باالربوتوكول االختياري يف خطة العمل 
 ،(CRC/C/ALB/2-4رة إىل املالحظات اخلتامية املعتمدة مبوجب االتفاقيـة         باإلشا  -٩

يف خطة العمـل    درج  بأن ت ، توصي اللجنة الدولة الطرف      )٢٠١٢،  ١٢ و ١١ انالفقرت
تنفيـذ الربوتوكـول    املتـصلة ب  األهداف والتـدابري     ٢٠١٥-٢٠١٢املتعلقة بالطفل   

 .ثقافة السالمالتوعية ببمبا يف ذلك األنشطة املتعلقة  االختياري بالكامل،

  لتنسيقا    ا
وزارة الشؤون  واليت تفيد بأن    املعلومات املقدمة خالل احلوار     حتيط اللجنة علماً ب     -١٠

باإلشارة لكنها  تنفيذ الربوتوكول االختياري،    واملسؤول عن تنسيق    هي الكيان   اخلارجية  
صي الدولة الطـرف     اخلتامية مبوجب االتفاقية، تو    ا من مالحظاهت  ١٤ و ١٣إىل الفقرتني   

تنفيذ الربوتوكـول االختيـاري،     تنهض باملسؤولية الشاملة ل   بإنشاء آلية مؤسسية فعالة     
كوميـة  غريها من الكيانات احل   مبا فيها وزارة الدفاع، و     بني الوزارات، الفعال  والتنسيق  

 كوميني فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري، كما توصي اللجنة الدولة         احلشركاء  الو
  .الطرف بأن تدرج معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب االتفاقية

  النشر والتدريب    
أفراد من تنظيم وإدارة لتدريب     الدولة الطرف   ملا تقوم به    تعرب اللجنة عن تقديرها       -١١

تدريبيـة  نها قلقة إزاء خلو املناهج ال     لكالقوات العسكرية يف جمال القانون الدويل اإلنساين،        
 أحكـام  بـشأن حمـددة  ألفراد القوات العسكرية وموظفي إنفاذ القانون من برامج تدريب          

عالوة على ذلك، تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تتخذ التدابري           . الربوتوكول االختياري 
  . األطفال، فيما يتعلق بالربوتوكول االختياريهم فين، مبة الناسالكافية إلذكاء وعي عام
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، تتعلق بالتطبيق العملي توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج وحدة تعليمية حمددة     -١٢
كمـا  . يف تدريب أفراد القوات العسكرية وموظفي إنفاذ القانون       للربوتوكول االختياري   

فيما يتعلق  وضع برامج منهجية للتثقيف والتدريب       اللجنة الدولة الطرف على      تشجع
وال سيما ضباط     الفئات املهنية العاملة مع األطفال     ميعبأحكام الربوتوكول االختياري جل   

الشرطة، واحملامون واملّدعون العامون والقـضاة، واملدرسـون واملهنيـون الـصحيون            
 مـن   ٦ من املـادة     ٢ كما توصي اللجنة، يف ضوء الفقرة        .واملرشدون االجتماعيون 

وكـول   الدولة الطرف نـشر مبـادئ الربوت       تضمنالربوتوكول االختياري، بأن    
 .االختياري وأحكامه على نطاق واسع بني عامة اجلمهور، مبا يف ذلك األطفال

  الوقاية  -رابعاً  

  ثقافة السالمالتوعية ب    
عم وجود برامج إلدراج التوعية بثقافة السالم بصورة        يساور اللجنة قلق إزاء       - ١٣

 .يف املقررات الدراسيةمنهجية 

بأن تتخذ الدولة ، )٢٠٠١(١ا العام رقم اللجنة، باإلشارة إىل تعليقهتوصي   - ١٤
 تشجعثقافة السالم يف املقررات املدرسية وبأن التوعية بالطرف تدابري فعالة إلدراج 

علـى  أيضاً   اللجنة الدولة الطرف     تشجعو. ثقافة السالم والتسامح داخل املدارس    
ـ     التوعية ب حقوق اإلنسان و  التثقيف يف جمال    إدراج   دريب ثقافة السالم يف برامج ت

 .ملدّرسنيا

  احلظر واملسائل ذات الصلة  - خامساً  

  مسلحة غري تابعة للدولة التجنيد من جانب مجاعات حظر    
 تـشرين   ٣ املـؤرخ    ١٠٣٤٧القانون رقم   ب، مع التقدير،    حتيط اللجنة علماً    - ١٥
على عـدم   حتديداً  ، والذي ينص    "املتعلق حبماية حقوق الطفل   "،  ٢٠١٠نوفمرب/الثاين

بيد أن .  األطفال يف الرتاعات املسلحة سواء على حنو مباشر أو غري مباشرراكتشاجواز 
اللجنة تعرب عن قلقها ألن القانون ال ينص صراحة على جترمي جتنيد األطفال على يد               

  .اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة
جتنيـد  بـشكل حمـدد     ظر وجتـرم    أن حت حتث اللجنة الدولة الطرف على        - ١٦

مسلحة من جانب مجاعات     سنة، واستخدامهم    ١٨ذين هم دون سن     األشخاص، ال 
  .غري تابعة للدولة
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  وتسليم اجملرمنيخارج اإلقليم الوالية القضائية     
 مبقتضىيساور اللجنة قلق ألن الوالية القضائية خارج اإلقليم ال تشمل اجلرائم   - ١٧

سليم اجملرمني يف حالة كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم جواز ت. الربوتوكول االختياري
 .ختضع ملعيار التجرمي املزدوجاليت رائم اجلعسكري أو الطابع الاجلرائم ذات 

إقرار وممارسة  هلا ب تشريعاهتا احمللية   تضمن مساح   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -١٨
وتوصـي اللجنـة    .واليتها خارج احلدود على اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري       

 مبقتضىتخذ الدولة الطرف تدابري قانونية عاجلة لتضمن إدراج اجلرائم كذلك بأن ت
الطابع العسكري  يقف  الربوتوكول االختياري يف اتفاقات تسليم اجملرمني، وبأن ال         

 . حائالً أمام عمليات التسليم املتعلقة هبذه اجلرائمللجرائم أو معيار التجرمي املزدوج

  اإلدماجاحلماية والتعايف وإعادة   -سادساً  

  ضحايا األطفالالالتدابري املعتمدة حلماية حقوق     
هوية تعرب اللجنة عن أسفها لنقص املعلومات املتعلقة بالتدابري املتخذة لتحديد   - ١٩

األطفال مبن فيهم األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء الذين قد يكونون ُجنِّدوا أو اسـُتخِدموا يف              
أسف لعدم كفاية التدابري املتخذة إلعادة إدماج هؤالء األطفـال          ، كما ت   يف اخلارج  عمليات قتالية 

  .اجتماعياً وتعافيهم بدنياً ونفسياً
تحديد هوية األطفـال    لتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة            -٢٠

ابري وعلـى اختـاذ التـد   يف اخلارج الذين قد يكونون ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف عمليات قتالية          
وينبغي أن تشمل هذه التدابري إجراء      .  ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً    تعافيهم بدنياً لالالزمة  

تقييم متأنٍّ حلالة هؤالء األطفال، وتعزيز اخلدمات االستشارية القانونية املتاحة هلـم، وتـوفري              
 .تخصصاتاملساعدة الفورية واملالئمة ثقافياً واملراعية لظروف الطفل واملتعددة ال

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً  

  التعاون الدويل    
سامهة الدولة الطرف على حنو فعـال يف عمليـات          تقديرها مل يف حني تعرب اللجنة عن        -٢١

ضمان حصول موظفيها على التـدريب      حفظ السالم، فإهنا حتث الدولة الطرف على أن تواصل          
 القوات العسكرية مبسؤوليتها ومساءلتها     وعيختياري و  فيما يتعلق بأحكام الربوتوكول اال     الكامل

 .بشأن حقوق الطفل
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  املتابعة والنشر  -ثامناً  
لضمان التنفيذ الكامل هلذه    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة           -٢٢

ع،  الربملان والوزارات املعنية، مبـا فيهـا وزارة الـدفا          التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل    
 .للنظر فيها على النحو املناسب واختاذ اإلجراءات بشأهنا والسلطات احملليةواحملكمة العليا 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسـع التقريـر األويل                -٢٣
املتعلقة هبا اليت اعتمـدهتا   والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية

عامة اجلمهور ومنظمات   ل ،اإلنترنت) على سبيل املثال ال احلصر    (بوسائل تشمل    ،اللجنة
 من أجل إثارة النقاش العـام       ، واألطفال ،اجملتمع املدين ومجاعات الشباب والفئات املهنية     

  . وتنفيذه ورصدهالربوتوكول االختياريبشأن وإذكاء الوعي 

  التقرير املقبل  -تاسعاً  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ادة   من امل  ٢وفقاً للفقرة     -٢٤

الطرف أن ُتدرج املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري وبشأن هـذه             
  . اتفاقية حقوق الطفل من٤٤ املادة  املقبل مبوجب الدوريتقريرهااملالحظات اخلتامية يف 

        


