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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلمسون

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب         
  وق الطفل من الربوتوكول االختياري التفاقية حق٨املادة 
  شراك األطفال يف الرتاعات املسلحةإ املتعلق ب      

  مجهورية مولدوفا: املالحظات اخلتامية

 ١٣٨٢ يف جلـستها     (CRC/C/OPAC/MDA/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل جلمهورية مولـدوفا           - ١
 ٣٠ املعقودة يف ١٣٩٨ واعتمدت، يف جلستها ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٠املعقودة يف ) CRC/SR.1382  انظر(

  :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

   مقدمة- ألف 

كما ُتعـرب   . ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل فضالً عن ردودها على قائمة املسائل              - ٢
  .الذي ُيمثِّل قطاعات متعددةاللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبّناء الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى 

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

 ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨ الصادر يف XV-1245القانون رقم (تالحظ اللجنة بارتياح أنه وفقاً لتشريعات مولدوفا   - ٣
 بـشأن وضـع     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٢ الصادر يف    XVI-162بشأن إعداد املواطنني للدفاع عن الوطن، والقانون رقم         

  . سنة املشاَركة يف األعمال احلربية١٨، ال جيوز لألطفال الذين يقل عمرهم عن )ني العسكرينياملوظف

 على الربوتوكول االختياري    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢وترحِّب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف يف          - ٤
  .واد اإلباحيةالتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف امل
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   تدابري التنفيذ العامة- أوالً 
  النشر والتدريب

وتالحظ اللجنة، بـصفة    . تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري املتَّخذة لتعزيز نشر القانون اإلنساين الدويل            - ٥
راد القوات خاصة، أنه جيري تدريب أفراد القوات املسلحة والشرطة يف جمال القانون اإلنساين الدويل، وأن مجيع أف

إال أن . املسلحة يتلقّون تدريباً أساسياً فيما يتعلق باالحتياجات اخلاصة لألطفال يف حاالت الرتاعـات املـسلحة    
املهنية املعنيـة،   الفئات   و ،اللجنة تشعر بالقلق ألن نشر الربوتوكول االختياري ال يشمل مجيع األشخاص املعنيني           

  . بصفة خاصةاألطفالو

دولة الطرف بأن تكفل تدريب مجيع الفئات املهنية، وخباصة املوظفـون العـسكريون،        توصي اللجنة ال    - ٦
. شراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة      إتدريباً منهجياً بشأن أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ب        

اللجنة الدولة الطرف  من الربوتوكول االختياري، توصي ٦ من املادة ٢وباإلضافة إىل ذلك، وعلى ضوء الفقرة 
بأن تكفل نشر أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري على نطاق واسع يشمل عامة اجلمهور، مبـا يف ذلـك                  

الدولة الطرف بأن تضع برامج منهجيـة للتوعيـة         أيضاً  توصي اللجنة   و. موظفي الدولة كما يشمل   األطفال،  
ي لصاحل مجيع الفئات املهنية املعنية العاملة مع األطفال،         والتثقيف والتدريب بشأن أحكام الربوتوكول االختيار     

مبن فيهم األطفال ملتمسو اللجوء والالجئون واملهاجرون الذين ميكن أن يكونوا قد ُجنِّدوا أو اسـُتخِدموا يف                 (
 ، وخباصة املدرِّسون والصحفيون واملوظفون الطبيون واألخصائيون االجتماعيون وأفراد الـشرطة   )أعمال حربية 

  .والدولة الطرف مدعّوة إىل تقدمي معلومات يف هذا الصدد يف تقريرها التايل. واحملامون والقضاة

   املنع- ثانياً 
  التثقيف يف جمال السلم

تالحظ اللجنة عدم توفُّر معلومات عن الربامج التدريبية أو التدابري التثقيفية املعتَمدة يف املدارس هبـدف                  - ٧
  . اإلنسانتعزيز السلم واحترام حقوق

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، بوضع وتنفيـذ بـرامج             - ٨
تدريبية وتنظيم محالت إلشاعة قَيم السلم واحترام حقوق اإلنسان وبأن ُتدرِج موضوع التثقيف يف جمال السلم 

  .وحقوق اإلنسان ضمن املواضيع الرئيسية يف نظام التعليم

   احلظر- لثاً ثا
  التشريعات

ترحِّب اللجنة بالتعديالت اليت أُدِخلت على القانون اجلنائي واليت جتعل اسـتخدام األطفـال املتـاَجر هبـم                    - ٩
كما تالحظ اللجنة بارتياح    .  سنة ٢٥وسنوات   ١٠الرتاعات املسلحة جرمية يعاقَب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني            يف

أن اللجنـة     إال.  سنة ١٨التجنيد االختياري واإللزامي لألطفال الذين يقل عمرهم عن         أن تشريع الدولة الطرف حيظر      
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التجنيـد لـدى      تشعر بالقلق ألنه جيب على األطفال الذين يبلغون سن السادسة عشرة أن ُيسجِّلوا أمساءهم ألغراض              
كما تشعر اللجنة   ". اجملّندين"السلطة العسكرية احمللية اليت يتبعون هلا وألن هذا التسجيل ُيعطي لألطفال املسجَّلني صفة              

بالقلق ألن هذا التسجيل قد ُيخِضع األطفال اجملّندين لقلق ال داعي له ويفرض عليهم ضغوطاً ال موجب هلـا لكـي                     
  .يلتحقوا باملدارس العسكرية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٠

 يف القوات املسلحة وذلك بتأجيل   اإللزاميأن تنظر يف تقليص الفترة املمتدة بني التسجيل والتجنيد            )أ(  
  عملية التسجيل ألطول مدة ممكنة إىل أن يصبح األشخاص املعنيون مؤهلني للتجنيد يف سن الثامنة عشرة؛

ّندين، وقت التسجيل، مبا هلم من حقـوق مبوجـب الربوتوكـول            أن تكفل إعالم مجيع اجمل      )ب(  
االختياري، وإعالمهم حبقهم، املتاح هلم مبوجب تشريعات الدولة الطرف، يف أن يقدِّموا شكاوى إىل السلطة               

  املختصة ضمن وزارة الدفاع، وإىل أمني املظامل ومن خالل اخلط اهلاتفي املباشر واملناسب؛

  .ديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةأن تنظر يف التص  )ج(  

ـ      - ١١  متـارس  اوتالحظ اللجنة مع التقدير املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف أثناء احلـوار ومفادهـا أهن
  .القضائية خارج حدودها اإلقليمية يف حاالت التجنيد القسري لألطفال أو إشراكهم يف أعمال حربية  واليتها

للجنة الدولة الطرف بأن ُتدرِج يف تقريرهـا التـايل معلومـات مفـّصلة بـشأن سـريان                توصي ا   - ١٢
خارج احلدود اإلقليمية يف هذا اجملال وأن تذكر ما إذا كانت قد أقامـت أي دعـاوى قـضائية                     تشريعاهتا

  .الشأن  هذا  يف

   املساعدة والتعاون الدوليان- رابعاً 
  التعاون الدويل

طرف بأن تقدِّم املزيد من املعلومات عن التعاون الذي حتصل عليه يف جمـال              توصي اللجنة الدولة ال     - ١٣
  .تنفيذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك عن طريق التعاون التقين واملساعدة املالية

  تصدير األسلحة والتكنولوجيا العسكرية

مبراقبة تـصدير األسـلحة     تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع الدولة الطرف فيما يتعلق               - ١٤
الصغرية والتكنولوجيا العسكرية، وتالحظ االشتراط املتعلق باحلصول على موافقات وتصاريح لضمان عدم نقل             
األسلحة الصغرية والتكنولوجيا العسكرية إىل بلدان أو مجاعات مسلحة ُتجنِّد األطفال أو تستخدمهم للمشاركة              

  .كاً ألحكام الربوتوكول االختيارييف أعمال حربية، على حنو يشكِّل انتها
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لضمان أن يكون املسؤولون عن مراقبة بيع األسلحة الصغرية                  -١٥
عمليـات اختـاذ     ونقل التكنولوجيا العسكرية على علم بالربوتوكول االختياري وأن يسترشدوا بأحكامه خـالل           

لجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل، مبوجب قوانينها احمللية ومبادئها التوجيهيـة            وتوصي ال . القرارات ذات الصلة  
الصريح للتصدير املباشر وغري     وممارستها بشأن تصدير األسلحة وغريها من املعدات والتكنولوجيا العسكرية، احلظر         

ص الذين مل يبلغوا سـن الثامنـة        املباشر هلذه األسلحة واملعدات والتكنولوجيا إىل بلدان ميكن أن يكون فيها لألشخا           
ـ      عشرة دور مباشر يف األعمال احلربية كأفراد يف قواهتا املسلحة أو           ة ـوات املـسلح  ـيف مجاعات مسلحة غري الق

  .التابعة للدولة

   املتابعة والنشر- خامساً 
التوصيات توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه                - ١٦

بوسائل منها إحالتها إىل وزارة الدفاع ومجيع السلطات املختصة األخرى كي تنظر فيها على النحو املناسب                
  .وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

وتوصي اللجنة بأن يتاح للجمهور عموماً وعلى نطاق واسع التقرير األويل املقدَّم من الدولة الطرف                 - ١٧
اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي فيما يتعلق بالربوتوكول       واملالحظات اخلتامية   

  .االختياري وتنفيذه ورصده

   التقرير التايل- سادساً 
 من االتفاقية، أن تقدِّم الدولة الطرف املزيد من املعلومات عـن            ٨ من املادة    ٢تطلب اللجنة، وفقاً للفقرة       -١٨

  . من االتفاقية٤٤تياري يف تقريرها الدوري التايل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة تنفيذ الربوتوكول االخ

 -  -  -  -  -  

 


