
اتفاقية حقوق الطفل

 CRC األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-44581    221007    221007 

 

 جلنة حقوق الطفل

 الدورة السادسة واألربعون

النظـر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب 
 تفاقية حقوق   من الربوتوكول االختياري ال    ٨املـادة   

  الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

 قطر: مالحظات ختامية

، (CRC/C/SR.1263) ١٢٦٣ يف جلستها (CRC/C/OPAC/QAT/1)نظـرت اللجنة يف التقرير األويل لقطر       -١
أكتوبر /شرين األول ت ٥، املعقودة يف    (CRC/C/SR.1284) ١٢٨٤، ويف جلستها    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠املعقودة يف   

 .، اعتمدت املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل، وبتقدمي الردود الكتابية على قائمة املسائل اليت                 -٢
ية، واإلدارية، ، اليت تقدم معلومات إضافية عن التدابري التشريع(CRC/C/OPAC/QAT/Q/1/Add.1)قدمتها اللجنة 

 . والقضائية وغريها من التدابري املعمول هبا يف قطر فيما يتعلق باحلقوق اليت يضمنها الربوتوكول االختياري

وتذكـر اللجـنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالرتباط مع مالحظاهتا اخلتامية                 -٣
 ١٢، املعتمدة يف    (CRC/C/15/Add.163)دولة الطرف املقدم مبوجب االتفاقية      السابقة بشأن التقرير الدوري األويل لل     

، وبشأن التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء            ٢٠٠١أكتوبر  /تشـرين األول  
 .٢٠٠٦يونيه /زيران ح٢ املعتمد يف (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1)األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 من الربوتوكول االختياري والذي ٣ من املادة ٢ترحب اللجنة بإعالن الدولة الطرف املقدم عمالً بالفقرة  -٤
َعٌد ملن بلغ  يفيد بأن التجنيد يف صفوف القوات املسلحة وغريها من القوات النظامية للدولة الطرف أمر طوعي وُم

وترحب اللجنة أيضاً بتأكيد الدولة     .  من املادة ذاهتا   ٣ ويراعي الضمانات املنصوص عليها يف الفقرة         سنة ١٨سن  
 . الطرف لكون تشريعها الوطين ال ينص على أي شكل من أشكال التجنيد اإلجباري أو القسري

"  كل مواطنالدفاع عن الوطن واجب على"وبينما تالحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف ينص على أن  -٥
، تالحظ اللجنة مع التقدير أن اخلدمة العسكرية ليست إلزامية وأن ليس هناك أي حكم قانوين يسمح )٥٣املادة (

 . بالتجنيد اإلجباري حىت يف حالة الطوارئ

، إىل الربوتوكول اإلضايف لعام ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٥ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف يف  -٦
، واملتعلق حبماية ضحايا النـزاعات     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ق باتفاقـيات جنيف املؤرخة       املـلح  ١٩٧٧

 ). الربوتوكول الثاين(املسلحة غري الدولية 

 سنة  ١٨وتالحـظ اللجـنة مع التقدير أن الدولة الطرف تدافع عن حظر استخدام األطفال دون سن                  -٧
 . الختياريبصفتهم جنوداً وتؤيد التصديق العاملي على الربوتوكول ا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التشريع

بيـنما تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف أثناء احلوار ومفادها أن الدولة الطرف تنظر يف االنضمام إىل                  -٨
 أي حكم خاص جيرم التجنيد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود         

 سنة أو إشراكه يف األعمال القتالية، وال حكم خاص ينص على الوالية القضائية    ١٨اإلجباري لشخص دون سن     
 . خارج اإلقليم يف حالة جتنيد طفل قطري خارج البلد أو جتنيد أطفال من قبل مواطن قطري خارج قطر

رامية إىل منع جتنيد األطفال من قبل قوات مسلحة أو          مـن أجـل تعزيز التدابري الوطنية والدولية ال         -٩
 :مجاعات مسلحة واستخدامهم يف األعمال القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

ضمان التجرمي الصريح يف تشريع الدولة الطرف النتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري            )أ( 
 لقتالية؛املتعلق بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال ا

إنشاء والية قضائية خارج اإلقليم بالنسبة هلذه اجلرائم عندما يرتكبها شخص مواطن للدولة              )ب( 
 الطرف أو لـه صالت بالدولة الطرف أو ُترتكب ضد هذا الشخص؛
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العمل على أن تكون املدونات والدالئل العسكرية وغريها من التوجيهات العسكرية متفقة             )ج( 
 .ول االختياري وروحهمع أحكام الربوتوك

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنضم إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  -١٠
الدولية، نظراً للمسامهة اهلامة اليت ميكن أن يقدمها ملنع جتنيد أو استخدام األطفال يف صفوف القوات املسلحة 

 .فعلي يف األعمال القتالية، وللقضاء على ذلكالوطنية أو استخدامهم من أجل االشتراك ال

 التحفظات

تالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات الشفوية اليت قدمها وفد الدولة الطرف يف أثناء احلوار، ومفادها أن                 -١١
 . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠الدولة الطرف سحبت حتفظاهتا على االتفاقية يف 

 .خطار األمني العام بسحبها لتحفظها يف أقرب فرصة ممكنةوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إ -١٢

 خطة العمل الوطنية

بيـنما تالحظ اللجنة وضع استراتيجية وطنية للطفولة تالحظ بقلق غياب عنصر متعلق بالتزامات الدولة    -١٣
 . الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري

تها الوطنية النظر يف أحكام الربوتوكول      تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج ضمن استراتيجي          -١٤
 . االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

 النشر والتدريب

بيـنما ترحب اللجنة باملبادرات الرامية إىل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية،                 -١٥
 .ربوتوكول االختياري يف أوساط عامة اجلمهورتأسف لعدم كفاية التدابري املتخذة من أجل نشر ال

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تزويدها القوات املسلحة، مبا فيها األفراد املقرر نشرهم يف                 -١٦
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باالنتظام      . عمليات دولية، بالتدريب بشأن أحكام الربوتوكول االختياري      

. ٦ من املادة    ٢شأن الربوتوكول االختياري لفائدة األطفال والكبار وفقاً ألحكام الفقرة          يف التوعية والتثقيف ب   
وينـبغي للدولة الطرف أيضاً أن جتري برامج تدريبية بشأن أحكام الربوتوكول االختياري لفائدة مجيع الفئات                

كول االختياري والعاملة لصاحل    املهنية ذات الصلة العاملة مع األطفال الذين كانوا ضحية أعمال منافية للربوتو           
هؤالء األطفال، أو املهنيني الذين قد يكونون على اتصال مع هؤالء األطفال، من قبيل األفراد العاملني يف اجملال                  
الصحي، واألخصائيني االجتماعيني، واملدرسني، واحملامني والقضاة واملهنيني العاملني يف وسائط اإلعالم إضافة إىل 

 . ة لصاحل األطفال امللتمسني للجوء والالجئني واملهاجرين والعاملة معهمالسلطات العامل
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  جتنيد األطفال-٢

 أنشطة الشباب العسكرية الطوعية

بيـنما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن املناهج الدراسية املعدة للطالب                -١٧
 اللجنة على ضرورة إدراج عناصر بشأن اتفاقية حقوق الطفل          تشـمل التثقـيف يف جمال حقوق اإلنسان، تشدد        

 . والربوتوكول االختياري

  التدابري املتخذة فيما يتعلق برتع السالح، والتسريح وإعادة اإلدماج االجتماعي-٣

 تدابري إعادة اإلدماج االجتماعي 

نضمام إىل االتفاقية اخلاصة بوضع     ترحـب اللجـنة مبـا ورد يف أثناء احلوار من أن الدولة الطرف تعتزم اال                -١٨
بيد أنه، يف ضوء استمرار تلقي بلدان يف الشرق األوسط لعدد كبري من األطفال الالجئني، وملتمسي اللجوء                 . الالجئني

واملهاجـرين القادمني من بلدان تعيش نزاعاً أو يف حالة ما بعد النـزاع، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم استعداد الدولة                    
حديد هويـة األطفال الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا يف األعمال القتالية قبل وصوهلم إىل قطر                 الطـرف لـت   

 . ولتزويدهم مبساعدة متعددة التخصصات من أجل إنعاشهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -١٩

كنة األطفال الالجئني، وملتمسي اللجوء واملهاجرين      وضـع آليات حتدد يف أقرب مرحلة مم        )أ( 
 الداخلني إىل قطر الذين قد يكونون جندوا أو استخدموا يف أعمال قتالية؛

الـتأين يف دراسـة حالة األطفال الالجئني، وملتمسي اللجوء واملهاجرين الذين قد يكونون               )ب( 
ية متعددة التخصصات من أجل إنعاشهم بدنياً       جندوا أو استخدموا يف أعمال قتالية وتزويدهم مبساعدة فور        

  من الربوتوكول االختياري؛٦ من املادة ٣ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً ألحكام الفقرة 

 اخلاصة بوضع الالجئني من أجل حتسني محاية األطفال         ١٩٥١االنضـمام إىل اتفاقـية عام        )ج( 
  يف نزاع مسلح؛الالجئني الذين قد يكونون جندوا أو أشركوا

اختـاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم عودة طفل إىل بلده األصلي إال إذا كانت عودته                 )د( 
 .تراعي املصاحل الفضلى للطفل

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف أيضاً باالنتظام يف مجع بيانات مصنفة بشأن األطفال الالجئني،        -٢٠
من واليتها القضائية الذين قد يكونون أُشركوا يف أعمال قتالية          وملتمسـي اللجوء واملهاجرين املوجودين ض     

 ٦ويف هـذا الصـدد توصـي اللجـنة الدولة الطرف باإلحاطة علماً بتعليق اللجنة العام رقم                  . باخلـارج 
(CRC/GC/2005/6)املتعلق مبعاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، خارج بلدهم األصلي . 
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 والتعاون الدوليان املساعدة -٤

 املساعدة املالية وغريها

ترحب اللجنة باملساعدة املالية وغريها من املساعدة اليت تقدمها الدولة الطرف يف جمال التعليم والصحة                -٢١
 . واإلدماج االجتماعي لفائدة األطفال املتضررين من نزاع مسلح يف بلدان أخرى

دعمها املايل وغري ذلك من املساعدة من أجل حتسني تنفيذ تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة  -٢٢
الـربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك تعاوهنا املتعدد األطراف مع بلدان أخرى هبدف التصدي ملسألة إشراك                
األطفال يف الرتاعات املسلحة، مع تركيز خاص على التدابري الوقائية وعلى اإلنعاش البدين والنفسي وإعادة               

 . االجتماعي لألطفال الذين يقعون ضحايا أعمال منافية للربوتوكول االختيارياإلدماج 

وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير مسامهة قطر يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، تدعو اللجنة الدولة  -٢٣
لرتاعات املسلحة أو   الطـرف إىل احلرص على أن يكون أفرادها واعني متام الوعي حبقوق األطفال املُشتركني يف ا               

 . املتضررين منها؛ وأن تكون وحداهتا العسكرية واعية ملسؤوليتها يف ضمان عدم انتهاك تلك احلقوق

  املتابعة والنشر-٥

 املتابعة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،                -٢٤
إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الشورى، ووزارة الدفاع وإىل البلديات، عند           وذلك بطرق تشمل إحالتها     

 . االقتضاء، بغرض دراستها املناسبة واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

 النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح التقرير األويل وهذه املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة               -٢٥
وتوصي اللجنة الدولة   . م، بوسائل منها املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         لألطفـال وآبائه  

الطـرف أيضـاً بأن تتيح املالحظات اخلتامية على نطاق واسع لعامة اجلمهور إلثارة النقاش والتوعية بشأن                 
 .الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-٦

 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج           ٨ملادة   من ا  ٢وفقـاً للفقرة     -٢٦
معلومـات إضـافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري الثاين املقرر تقدميه مبوجب اتفاقية                

 . من االتفاقية٤٤حقوق الطفل، وفقاً للمادة 

- - - - - 


