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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالثالثةالدورة 

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١

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

  يف الرتاعات املسلحة

  ليختنشتاين : املالحظات اخلتامية    
ــر األويل    -١ ــة يف التقري ــرت اللجن ــشتاينلنظ              يف (CRC/C/OPAC/LIE/1) ليختن

تمدت، يف  واع) CRC/C/SR.1484 (٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٢املعقودة يف    ١٤٨٤جلستها  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩ املعقودة يف ١٥٠١ جلستها

  مقدمة  - ألف  
الـذي يتـضمن معلومـات       ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرهـا األويل         -٢

 الدولة الطرف فيما يتعلـق    موضوعية بشأن التدابري التشريعية وغريها من التدابري املطبقة يف          
 واملفيدللحوار البناء  عن تقديرها   اللجنة وتعرب. باحلقوق اليت يكفلها الربوتوكول االختياري    

  .الذي جرى مع وفد الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
قوات من معلومات مفادها أنه ليس لديها     لدولة الطرف   مبا قدمته ا   اللجنة علماً    حتيط  -٣

  :ب اللجنة مبا يلي ترح،وفضالً عن ذلك. مسلحة وطنية
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سن القانون اجلديد لألطفال    ، ب ٢٠٠٩فرباير  /شباطقيام الدولة الطرف، يف       )أ(  
  والشباب الذي يشري إىل اتفاقية حقوق الطفل؛

  ٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين األول  ألطفال يف   معين با تعيني أول أمني مظامل       )ب(  
   سنوات؛٤لفترة 

تقدمي الدعم بغية تعزيز اآلليات الدولية      املشاركة النشطة يف احملافل الدولية و       )ج(  
  ذات الصلة، مبا يف ذلك املمثل اخلاص لألمني العام واحملكمة اجلنائية الدولية؛

دعم املشاريع يف جمال حقوق الطفل واألطفال املتضررين مـن الرتاعـات              )د(  
 املتعـدد   إزالة األلغام ومساعدة الضحايا، ال سيما على الـصعيد        والعمل املتعلق ب  املسلحة،  

األطراف، بتقدمي مسامهات إىل اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة الدوليـة            
  للصليب األمحر؛

 الذين ُيشركون دعم منظمات اجملتمع املدين النشطة يف جمال محاية األطفال            )ه(  
  .يف الرتاعات املسلحة

 ما يلـي مـن      نضمامها إىل وباإلضافة إىل ذلك، تثين اللجنة على الدولة الطرف ال          -٤
  : يف مجلة صكوك أخرىعليها،تصديقها صكوك أو ال

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول منـع             )أ(  
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه املكمل هلذه االتفاقية، يف            

  ؛٢٠٠٨عام 
  ؛٢٠٠١ يف عام ، األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما  )ب(  
اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري            )ج(  

  . ١٩٩٨ يف عام ،تلك األلغام

  تدابري التنفيذ العامة   -أوالً   

  النشر والتوعية     
  لتوعية حبقوق اإلنـسان،   رغم أن اللجنة تالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ل           -٥

          علـى   الدراسـية وال سيما أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يشكل عنصراً من املنـاهج              
             مجيع مستويات التعليم، فإن القلق يـساورها إزاء عـدم اختـاذ تـدابري حمـددة لنـشر                 

  .الربوتوكول االختياري
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 من الربوتوكـول    ٦ من املادة    ٢رة   يف ضوء الفق   ،توصي اللجنة الدولة الطرف     -٦
االختياري، بأن تكفل نشر مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع يف            

  .أوساط اجلمهور عموماً، واملسؤولني احلكوميني ويف صفوف األطفال

  التدريب    
 مبساعدة مكتـب     ُنظّمت  دراسية دولية للشباب العامل،    حلقة بعقدترحب اللجنة     -٧

 بيد أن القلق يساور. تعميق فهم حقوق اإلنسان يف عمل الشبابهبدف ن االجتماعية، الشؤو
اإلنـسان وأحكـام    حقـوق   إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بالتدريب على معايري          اللجنة

  . ليختنشتاينالربوتوكول االختياري جلميع الفئات املهنية املعنية يف 
والتثقيـف والتـدريب                لتوعيـة   ل بـرامج    بوضعتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٨

مبا يف (بأحكام الربوتوكول االختياري لصاحل الفئات املهنية العاملة مع األطفال  فيما يتعلق   
تعرضوا قد  ذلك األطفال ملتمسو اللجوء والالجئون واملهاجرون الذين حيتمل أن يكونوا           

 ،موظفي إنفاذ القـانون واهلجـرة  ، وال سيما )القتاليةللتجنيد أو لالستخدام يف األعمال   
  . واملشرعني، واألخصائيني االجتماعيني، والعاملني يف وسائط اإلعالم،والقضاة

  املتابعة املستقلة    
 يف تـشرين    ألطفـال معـين با  تالحظ اللجنة مع التقدير تعيني أول أمني مظامل           -٩

لمبادئ اخلاصة  ، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف استقالله وفقاً ل        ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
تنفيذ االتفاقية  رصد  بوالية  وأن يكون مكلفاً    ،  )مبادئ باريس ( املؤسسات الوطنية    مبركز

. املوارد البشرية والتقنية واملالية   تزويده مبا يكفي من     والربوتوكول االختياري، فضالً عن     
سسات بشأن املؤ ) ٢٠٠٢(٢ويف هذا الصدد، توجه اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم           

  .الوطنية حلقوق اإلنسان

  الوقاية   -ثانياً   

  اإلجباريالتجنيد     
لكـل  " يف حالة الطـوارئ  اإلجباريتالحظ اللجنة أن الدستور ينص على التجنيد    -١٠

 الدستور مل ينص على احلد      أنو، حىت بلوغه هناية سن الستني،       "رجل قادر على محل السالح    
لق إزاء عدم وجود ضمان قانوين حيـول دون جتنيـد           ويساور اللجنة ق  . األدىن لسن التجنيد  

  .  عاماً يف حالة اندالع حرب أو يف حالة طوارئ١٨األشخاص الذين يقل عمرهم عن 
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بغض النظر عن حظر اقتناء أسلحة أو امتالكها أو محلها من جانب أشخاص دون    -١١
لدولة الطـرف    وهو احلظر الوارد يف قانون األسلحة، توصي اللجنة ا         الثامنة عشرة، سن  

 عاماً من   ١٨بوضع ضمانات قانونية واضحة حلماية األشخاص الذين تقل أعمارهم عن           
  .حالة طوارئيف التجنيد يف حالة اندالع حرب أو 

  التثقيف بشأن السالم    
أهداف التعليم، توصـي    بشأن  ) ٢٠٠١(١رقم  العام  لجنة  الباإلشارة إىل تعليق      -١٢

إلدماج التثقيف بشأن السالم يف املناهج الدراسية، مع        اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود      
  . الربوتوكول االختيارييشملهااإلشارة بصفة خاصة إىل اجلرائم اليت 

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -ثالثاً   

   واللوائح النافذةة اجلنائياتالتشريع    
ياري وما  على الربوتوكول االخت  تالحظ اللجنة إعالن الدولة الطرف عند التصديق          -١٣

         ، وأنـه  ١٨٦٨ومفادها أهنا ال حتتفظ بقوات مسلحة وطنية منذ عـام           قدمته من معلومات    
الدولة الطـرف   وتالحظ اللجنة أن    . ال توجد مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة يف إقليمها        

بيـد أن    .) من القانون اجلنائي   ٢٧٩املادة  (والتجنيد فيها   سلحة  املموعات  اجملتكوين   ُتجّرم
تجنيـد  ل أفراد أو جمموعات     سعي إمكانية   يستبعد مسلحة ال    جمموعاتعدم وجود قوات أو     

 تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم      ، مسلحة أجنبية؛ وتبعاً لذلك    جمموعاتأطفال لصاحل قوات أو     
وباإلضافة إىل ذلـك، تأسـف      . تعريف جتنيد األطفال صراحة كجرمية يف قانون العقوبات       

والـيت  التشريع الوطين   اليت يتضمنها   جود معلومات عن أحكام جرائم احلرب       اللجنة لعدم و  
 عاماً يف القوات املسلحة     ١٥إىل جترمي جتنيد أو تعبئة األطفال الذين تقل أعمارهم عن           ترمي  

 يف األعمال القتالية، وفقاً لنظام رومـا األساسـي          النشطةالوطنية أو استخدامهم للمشاركة     
  .إليه ليختنشتاينولية الذي انضمت للمحكمة اجلنائية الد

الـصلة، مـع مراعـاة      التشريعات ذات   توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة        -١٤
، مبا يف ذلك نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية         اليت هي طرف فيها   الصكوك الدولية   

نيد  صراحة انتهاك أحكام الربوتوكول االختياري بشأن جت       ُتجّرمالدولية، وإدراج أحكام    
وباإلضافة إىل ذلك، توصـي اللجنـة الدولـة         . األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية    

  . الطرف بإدراج تعريف لإلشراك املباشر يف األعمال القتالية
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  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
أن تسليم اجملرمني من الدولة الطرف      مبا قُّدم من معلومات مفادها       اللجنة علماً    حتيط  -١٥

 وأن تسليم األشخاص الذين     ،شتاين املتعلق باملساعدة املتبادلة   ختنيسترشد بأمور منها قانون لي    
 الربوتوكول االختياري ميكن أن جيري علـى أسـاس   تندرج يف إطار ُيدَّعى ارتكاهبم جرائم    

مـن قـانون    ) بشأن االجتار بالبـشر   ( )أ(١٠٤و)  املسلحة اجملموعاتبشأن   (٢٧٩املادتني  
 الدولة الطرف   اتمع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة واضحة يف تشريع         و. العقوبات

ن التـسليم    الربوتوكول االختيـاري وأل    يشملهاإىل إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم       
  .التجرمي يف الواليتني القضائيتني املعنيتنيملعيار خيضع 
هتا الوطنية من إقامـة     مكّنها تشريعا ُتبأن تكفل أن    توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٦

وممارسة واليتها القضائية خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق جبرائم احلرب املتمثلـة يف             
            جتنيد وتعبئة األطفال يف األعمال القتالية، كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف بتعزيـز              

               بـاجلرائم تدابري إقامة الوالية القـضائية خـارج حـدودها اإلقليميـة فيمـا يتعلـق                
              اليت يشملها الربوتوكـول االختيـاري دون األخـذ مبعيـار التجـرمي يف الـواليتني                

  .القضائيتني املعنيتني

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -رابعاً   

  لتعايف البدين والنفسيمن أجل ااملساعدة تقدمي     
ا الدولة الطرف لتوفري احلماية لألطفال املتضررين       ترحب اللجنة بالتدابري اليت اعتمدهت      -١٧

أشـكال  غري ذلـك مـن      وتقدمي  تأهيلهم  من الرتاعات املسلحة يف بلداهنم األصلية وإعادة        
من معلومات مفادها أنه ليس لـديها       الدولة الطرف   ما قدمته   اللجنة  وتالحظ  . املساعدة هلم 

ضـحايا ممارسـات   اللجوء وقعـوا   من الالجئني وملتمسي    أطفال  علم بأي حاالت تتعلق ب    
عـدم  عن  معلومات  ما قُّدم من    إىل   اللجنة مع ذلك     وتشري . الربوتوكول االختياري  حيظرها

إجراء مجيع مقابالت التقييم حبضور منظمة غري حكومية، كما ينص علـى ذلـك إجـراء                
 ويف هذا الصدد، يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود آلية للتعـرف علـى هـؤالء                . اللجوء

             لتعـايف وإعـادة اإلدمـاج،     من أجل ا  األطفال وتأسف لعدم إتاحة برامج وخدمات حمددة        
  . عند الضرورة
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يف سـياق إجـراء     ،  توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام جبميع مقابالت التقييم         -١٨
 ووضع تدابري   ،عند اللزوم مراقب مستقل آخر،    حبضور منظمة غري حكومية أو      اللجوء،  

الذين يـدخلون يف نطـاق   األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين هوية  ديد  لتح
تعرضوا للتجنيد أو لالستخدام يف عمليـات  قد يكونوا  ميكن أن   واليتها القضائية والذين    

 الرعاية والعالج املناسـبني،    ومجع بيانات منهجية عنهم، وكفالة تلقيهم        ،يف اخلارج قتالية  
تعافيهم البدين والنفـسي وإعـادة      من أجل   ة املتعددة االختصاصات    مبا يف ذلك املساعد   
  .إدماجهم اجتماعياً

  املساعدة والتعاون الدوليان  -خامساً 
تكثيف دعمها املايل لألنـشطة املتعـددة   وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة        -١٩

، وخباصـة   ةمسلح اتقوق األطفال الذين أُشركوا يف نزاع     اليت ُتعىن حب  األطراف والثنائية   
التعايف البدين والنفسي وإعـادة اإلدمـاج       تدابري حتقيق   بتعزيز التدابري الوقائية وكذلك     

أحكــام                      مــعتتعــارض ضــحايا أعمــال الــذين يقعــون االجتمــاعي لألطفــال 
  .الربوتوكول االختياري

  األحكام القانونية األخرى  -سادساً 
فـإن   املسلحة، اجملموعات بني بيع األطفال وجتنيدهم يف ةتمل احمل الصلةبالنظر إىل     -٢٠

املتخذة للتصديق على الربوتوكـول     اخلطوات  الوفد عن   مبا ذكره    علماً   حتيط إذ   ،اللجنة
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال         

ذا التصديق سيتطلب سنتني إضـافيتني، تـدعو   أن هوما صّرح به من   ،يف املواد اإلباحية  
ن من التصديق على الربوتوكـول       يف سن قوانني داخلية متكّ     اإلسراعالدولة الطرف إىل    

  .االختياري على سبيل األولوية
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصبح عضواً يف منظمة العمل الدوليـة               -٢١
 أشكال  أبشأن حظر أسو  ) ١٩٩٩(١٨٢م   على اتفاقية منظمة العمل الدولة رق      قتصّدو

  . عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

  املتابعة والنشر  -سابعاً   
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -٢٢

ناسـب  الكامل هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل الربملان للنظر فيها على النحو امل            
   .واختاذ املزيد من اإلجراءات
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توصي اللجنة الدولة   من الربوتوكول االختياري،٦ من املادة ٢ويف ضوء الفقرة   -٢٣
الطرف بأن تتيح على نطاق واسع التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف واملالحظـات              

ثـارة النقـاش    اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك يف صفوف اجلمهور عموماً من أجل إ           
  .والتوعية فيما يتعلق بالربوتوكول وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -ثامناً   
، تطلب اللجنة إىل الدولة      من الربوتوكول االختياري   ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٤

، الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل الذي ستقدمه مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل            
  .املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختيارين االتفاقية،  م٤٤وفقا للمادة 

        


