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  حقوق الطفلجلنة 

 ١ الفقرة مبوجب   الربتغالمن  املقدم  التقرير  على   املالحظات اخلتامية     
شأن  من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب       ٨من املادة   

  *اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
 ١٨٦٢ يف جلـستها  ) CRC/C/OPAC/PRT/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل للربتغال         -١
، واعتمـدت   ٢٠١٤ينـاير   /كـانون الثـاين    ٢٣املعقودة يف   ) CRC/C/SR.1862انظر الوثيقة   (

  .٢٠١٤يناير / األولكانون ٣١ املعقودة يف ١٨٧٥ املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها

  مقدمة  -أوالً  
طية علـى قائمـة     اخل هاردودترّحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وب         -٢

وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي أُجري        ،)CRC/C/OPAC/PRT/Q/1/Add.1(املسائل  
  .مع وفدها املتعدد القطاعات

 باالقتران مع   اخلتاميةي قراءة هذه املالحظات     وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغ       -٣
اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقريرين الدورين الثالث والرابع للدولـة الطـرف            مالحظاهتا  

 التقريـر األويل املقـدم      وبشأن) CRC/C/PRT/CO/3-4(املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل      
شأن بيع األطفال واستغالل األطفال     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب     مبوجب  

، وهي املالحظات اليت اعتمـدت      )CRC/C/OPSC/PRT/CO/1(يف البغاء ويف املواد اإلباحية      
  .٢٠١٤يناير / كانون األول٣١ يف

__________ 

  ).٢٠١٤ يناير/ كانون الثاين٣١-١٣ (اخلامسة والستنياعتمدهتا اللجنة يف دورهتا   *  
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
  : الدولة الطرف على الصكوك التاليةتالحظ اللجنة مع التقدير تصديق   -٤

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بـإجراء تقـدمي              )أ(  
  ؛ ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٤ يف ،البالغات
  .٢٠٠٢فرباير / شباط٥ يف ،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ب(  

خـذت يف جمـاالت متـصلة بتنفيـذ       وترّحب اللجنة بشىت التدابري اإلجيابية اليت اتُ        -٥
  : ل االختياري، وعلى وجه اخلصوصالربوتوكو
 الذي يفيد بأن    ،اإلعالن الصادر عند التصديق على الربوتوكول االختياري        )أ(  

   سنة؛١٨ احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة للربتغال هو
 من دستور الربتغال اليت تـنص علـى إمكانيـة االعتـداد             ١٦اعتماد املادة     )ب(  

ختياري مباشرة أمام احملاكم وتطبيقه من جانب الـسلطات احملليـة يف الدولـة              بالربوتوكول اال 
  الطرف؛

الذي واءم   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢  املؤرخ ٣١/٢٠٠٤تماد القانون رقم    اع  )ج(  
  قانون العقوبات الربتغايل مع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛

 بـشأن قـرار جملـس       ٢٠١٤-٢٠٠٩وطنية للفترة   العمل  الاعتماد خطة     )د(  
  .٢٠٠٩أغسطس /، يف آب)٢٠٠٠(١٣٢٥ األمن

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً  

  التنسيق    
تالحظ اللجنة وجود اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال، وهي هيئـة            بينما    -٦

تعرب  فإهنامشتركة بني الوزارات تنسق مجيع اإلجراءات احلكومية املتعلقة حبقوق اإلنسان،           
الوكاالت املعنية لـضمان تنفيـذ      فيما بني   آلية تنسيق متخصصة    عدم وجود   عن قلقها إزاء    

  . الربوتوكول االختياري
تنـسيق  إجيـاد   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان            -٧

فعال لتنفيذ الربوتوكول االختياري على الصعيد الـوطين وعلـى صـعيد احملافظـات              
وتوصـي  . ملقاطعات، وتزويد آلية التنسيق مبا يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية         وا

  . صلة يف تقريرها الدوري املقبلالعلومات ذات املالدولة الطرف بإدراج 
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  النشر والتوعية    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تنشر مبادئ الربوتوكول االختيـاري               -٨

اجلمهور، مبن فـيهم األطفـال      عامة  طاق واسع بني أفراد القوات املسلحة و      وأحكامه على ن  
  .وأسرهم

 من الربوتوكول   ٦ من املادة    ٢الفقرة  عمالً ب الدولة الطرف،   بقيام  توصي اللجنة     -٩
االختياري، بتعزيز جهودها للتعريف مببادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه على نطاق          

، بوسـائل منـها     واألطفال خصوصاً اً  عموماجلمهور  حة، و أفراد القوات املسل  واسع بني   
  .زيادة إشراك وسائط اإلعالم يف برامج التوعية

  التدريب    
العسكريني، مبن فيهم املـشاركون يف      فراد  تالحظ اللجنة أن تدريب مجيع األ     بينما    -١٠

اين، بشأن حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنس     وحدة تدريبية   بعثات حفظ السالم، يشمل     
رب عن أسفها لعدم وجود تدريب حمّدد بشأن حقوق الطفل وأحكام الربوتوكـول             فإهنا تع 

 مبن  وانني،املكلفني بإنفاذ الق  املوظفني  للعسكريني و املوضوعة  االختياري يف املناهج الدراسية     
  .فيهم املشاركون يف عمليات حفظ السالم الدولية

ري بشكلٍ منهجي يف تـدريب كافـة       الربوتوكول االختيا بإدراج  توصي اللجنة     -١١
 وخاصة القوات املسلّحة وأفراد قوات حفظ السالم الدولية،         ،ذات الصلة الفئات املهنية   

، ووكالء النيابـة، واحملـامني    اهلجرة،   شؤون   يوظف بإنفاذ القانون، وم   نيف املكلّ نيواملوظف
، نيي، واإلعالم نيدّرساملاملهن الطبية، و   األخصائيني االجتماعيني، والعاملني يف   والقضاة، و 

  . ي املقاطعات وموظفني احمللينيواملوظف

  البيانات    
شمولة بالربوتوكول االختيـاري،    األفعال امل بشأن   ف اللجنة لعدم توافر بيانات    تأس  -١٢
غـري  و ني واملهـاجر  ني الالجـئ   واألطفال  اللجوء ياألطفال ملتمس تلك املتعلقة ب  سيما   الو

خدموا يف أعمال دوا أو اسُتُجّنيكونون قد  رّبما   الذينواليتها،   ل نياخلاضعاملصحوبني بذويهم   
  . يف اخلارجقتالية
، مصنفة حسب نوع    شاملةبإنشاء آلية جلمع بيانات      توصي اللجنة الدولة الطرف     -١٣

مجيـع  عن  االقتصادية   -، واجلنسية، واألصل اإلثين، واخللفية االجتماعية       سناجلنس، وال 
مجيـع  سيما لتحديـد وتـسجيل       الو الربوتوكول االختياري،    يذنفصلة بت ال ذات   االتاجمل

الالجئني واملهاجرين وغري املصحوبني بذويهم اخلاضعني      األطفال  األطفال ملتمسي اللجوء و   
خدموا يف أعمـال قتاليـة يف       ُجّندوا أو اسـتُ   يكونون قد   رّبما  ة الدولة الطرف الذي     لوالي

  . اخلارج
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  الوقاية  -رابعاً  

  باشرةاملشاركة امل    
أن قانون العدالة العسكرية يف الربتغـال       أن من األمور اإلجيابية     تالحظ اللجنة   بينما    -١٤

أو استخدامهم عسكرياً ويعترب هـذه األفعـال        ألطفال دون سن الثامنة عشرة      احيظر جتنيد   
االستخدام "تعرب عن قلقها إزاء عدم احتواء التشريع على تعريف ملفهوم  جرائم حرب، فإهنا    

  . يف أعمال قتالية" ليالفع
يف " السـتخدام الفعلـي   ا"توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تعريف ملفهـوم           -١٥

ا قانون العدالـة العـسكرية،      األعمال القتالية يف التشريعات احمللية ذات الصلة، مبا فيه        
  . عزيز منع اجلرمية مبوجب الربوتوكول االختياريبغرض زيادة ت

  املدارس العسكرية    
حظ اللجنة أن وزارة التعليم حتدد املناهج والدورات الدراسية األساسية بالنـسبة            تال  -١٦
) Pupilos do Exército(واملدرسة العـسكرية لألطفـال   ) Colégio Militar(د العسكري املعهإىل 

بيد أن اللجنة تعـرب  ). Instituto de Odivelas(أوديفيالس التابعة ملعهد واملدارس العسكرية 
تزال خاضـعة     ال ، اليت يلتحق هبا تالميذ دون سن الثامنة عشرة        ،ألن هذه املدارس  عن قلقها   

يف هذه املنشآت   ، فرغم أن األطفال     وعالوة على ذلك  . لوزارة الدفاع وحتت مسؤولية اجليش    
املعهـد  قلقة ألن التدريب العسكري إلزامـي يف        فإن اللجنة   على استخدام األسلحة    ون   يدرَّب ال

املوضـوعة   الدراسـية  واالنضباط العسكري مدرج يف املنـاهج ) Colégio Militar (العسكري
   .طفال ال يتجاوزون سن العاشرةأل

  :ا يليالقيام مبتوصي اللجنة الدولة الطرف ب  -١٧
مـسؤولية  حتـت    العسكرية، اليت تقع حالياً      وضع مجيع املدارس  ضمان    )أ(  

  وزارة الدفاع، حتت إشراف وزارة التعليم؛
مـدنيني  كالذين يدرسون باملعهـد العـسكري        األطفال   تسجيلضمان    )ب(  

  . عاما١٨ًسن إىل حني بلوغهم وإعفائهم من التدريب العسكري اإللزامي 

  حقوق اإلنسان وتعليم ثقافة السالم    
ترمجت الربوتوكـول االختيـاري إىل اللغـة        قد  الدولة الطرف    أنتالحظ اللجنة     -١٨

التعليم مـن   " كجزء من موضوع     املدرسيةسالم يف املناهج    الربتغالية وأدرجت تعليم ثقافة ال    
  ."نةأجل املواطَ
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 توصي اللجنـة    ، أهداف التعليم  بشأن) ٢٠٠١(١ستناداً إىل التعليق العام رقم      ا  -١٩
على مجيع املستويات، ملدرسية تعليم ثقافة السالم يف املناهج اواصلة تعزيز الدولة الطرف مب
  .الربوتوكول االختياريب شمولة إىل اجلرائم املةمع إشارة خاص

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -خامساً  

  التشريعات اجلنائية واللوائح التنظيمية السارية    
 ٢٢ملـؤرخ    ا ٣١/٢٠٠٤أن القـانون رقـم      أن من األمور اإلجيابيـة      تالحظ اللجنة     -٢٠
سي للمحكمـة اجلنائيـة   يوائم التشريعات اجلنائية الربتغالية مع نظام روما األسا      الذي  ،  يوليه/متوز

القوات املـسلحة أو القـوات   يف جتنيد واستخدام األطفال دون سن الثامنة عشرة   جيّرم  الدولية، و 
 أو استخدامهم   التابعة لدولة من الدول أو يف مجاعات مسلحة       العسكرية أو القوات شبه العسكرية      

  :للجنة تعرب عن قلقها ألن أن اغري. يف األعمال القتالية إّبان نزاع مسلح دويل أو غري دويل
الرتاع سياق  جترمي جتنيد واستخدام األطفال دون سن الثامنة عشرة يقتصر على             )أ(  

  السلم؛نطبق يف وقت املسلح وال ي
جتنيد واستخدام األطفال دون سن الثامنـة       ينظر إىل   تشريع الدولة الطرف ال       )ب(  

  . على أنه يشكل جرمية وال حيظرمها،الشركات األمنيةمثل عشرة من جانب أشخاص اعتباريني، 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١

لضمان جترمي جتنيد األطفال مـن جانـب        ات احمللية   مراجعة أحكام التشريع    )أ(  
  يف وقت السلم واحلرب على حد سواء؛واجلماعات املسلحة القوات املسلحة 

جتـرمي جتنيـد     لكي ينص صراحة علـى       ٣١/٢٠٠٤تعديل القانون رقم      )ب(  
واستخدام األطفال دون سن الثامنة عشرة من جانب الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة،            

  .ال وتكرار ارتكاهبا والتواطؤ يف ارتكاهبات ارتكاب هذه األفعوجترمي حماوال

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -سادساً  

  التدابري املتخذة حلماية حقوق األطفال الضحايا    
على أراضـيها    أنه ال يوجد  الحظ اللجنة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها         ت  -٢٢

تفيـد  الواردة إىل اللجنة    غري أن املعلومات    . جلرائم حيظرها الربوتوكول االختياري   أطفال ضحايا   
الالجئني غـري املـصحوبني بـذويهم       واألطفال  من األطفال ملتمسي اللجوء     اً  متزايداً  بأن عدد 
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء     من مث   مني من بلدان متأثرة بالرتاعات يدخلون الدولة الطرف، و        والقاد
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شـركوا  أُيكونون قـد    آليات تسمح بإجراء حتديد مبكّر هلوية األطفال الذين رّبما          عدم وجود   
  . خدموا يف نزاع مسلح يف اخلارجاسُت أو
 مـن الربوتوكـول     ٧ب املادة    وفقاً اللتزاماهتا مبوج   ،حتث اللجنة الدولة الطرف     -٢٣

يكونـون قـد    ن رمبـا  األطفال الذي هوية   تحديدلالالزمة  االختياري، على اختاذ التدابري     
األطفـال ملتمـسي اللجـوء    هويـة   لتحديد آلية نشاءإلأُشركوا يف نزاعات مسلحة و 
أُشركوا يف نزاعات مـسلّحة يف اخلـارج،        يكونون قد   رّبما  والالجئني واملهاجرين الذين    

تدريب يف جمال    على   حتديد هوية هؤالء األطفال   املسؤولني عن   املوظفني  حصول  ضمان  لو
  . ألطفالل راعيةومهارات االستجواب املُالطفل حقوق الطفل ومحاية 

   املساعدة على التعايف اجلسدي والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي    
جئني وملتمسي اللجوء يتمتعـون     الالأن من األمور اإلجيابية أن األطفال       تالحظ اللجنة     -٢٤

نشأ أَقد  باحلق يف احلصول على التعليم والرعاية الصحية، وأن مركز توفري اإلقامة املؤقتة لالجئني              
وتالحظ اللجنة مـع    . الستقبال األطفال غري املصحوبني بذويهم    اً  خاصاً  يف منطقة لشبونة مركز   
 ينص على حق األطفـال      ٢٠٠٨نيه  يو/ حزيران ٣٠ملؤرخ   ا ٢٧/٢٠٠٨التقدير أن القانون رقم     

ضحايا الرتاعات املسلّحة، مبن فيهم األطفال ضحايا التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو              
غري أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن تدابري التعايف         . التأهيلإعادة  املهينة، يف احلصول على خدمات      

الئمة لألطفـال الـذين رّبمـا أشـركوا أو     اجلسدي والنفسي اليت تتيحها الدولة الطرف غري م   
  .استخدموا يف أعمال قتالية يف اخلارج

حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان استفادة مجيع              -٢٥
خدموا يف  اسـتُ يكونون قد ُجنـدوا أو      الذين رّبما   الالجئني وملتمسي اللجوء    األطفال  

. ايف اجلسدي والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي املالئمـة       أعمال قتالية من تدابري التع    
وينبغي أن تتضمن هذه التدابري تقييماً دقيقاً حلالة هؤالء األطفال ومنحهم مساعدة فورية             
مراعية لألطفال ومتعددة التخصصات من أجل تعافيهم اجلسدي والنفـسي والعـاطفي            

الدولـة  اً  وتوصي اللجنة أيـض   . تياريوإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً للربوتوكول االخ      
الطرف بتوسيع نطاق إنشاء مراكز خاصة إليواء األطفال غـري املـصحوبني بـذويهم              

  .أخرى يف الدولة الطرفمقاطعات يشمل  لكي الالجئني وملتمسي اللجوءواألطفال 

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سادساً  

  التعاون الدويل    
 الدور اإلجيايب الذي تؤديه الدولة الطـرف يف جملـس   تالحظ اللجنة مع التقدير    -٢٦

حقوق اإلنسان وتعاوهنا مع األمم املتحدة يف جهودها الرامية إىل منع جتنيد واسـتخدام              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف    . املتورطني يف ذلك  قاضاة  األطفال يف الرتاعات املسلحة وم    



CRC/C/OPAC/PRT/CO/1 

7 GE.14-41140 

األطفال والرتاع  بص لألمني العام املعين     املمثل اخلا مع  مبواصلة تعاوهنا مع األمم املتحدة و     
) اليونيـسيف (األمم املتحـدة للطفولـة   منظمة يادة تعاوهنا مع    وحبث إمكانية ز  املسلح،  
  .تنفيذ الربوتوكول االختياريمن أجل  من كيانات األمم املتحدة اوغريه

  املتابعة والنشر  -ثامناً  
املالئمة لضمان التنفيذ الكامـل   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري        -٢٧

هلذه التوصيات وذلك، يف مجلة أمور بإحالتها إىل الربملان، والوزارات املختصة، مبا فيهـا              
فيها على النحـو املناسـب      بغية النظر   واحملكمة العليا والسلطات احمللية     وزارة الدفاع،   

  .واختاذ املزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد
م مـن الدولـة     املقـدّ  األّويل   التقريرن تكون الوثائق املتمثلة يف      توصي اللجنة بأ    -٢٨

وردودها اخلطية واملالحظات اخلتامية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، متاحـة           الطرف  
ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئـات       لعامة اجلمهور   على نطاق واسع    

شبكة اإلنترنت، وذلك بغيـة     ) ال احلصر ال  املثعلى سبيل   (املهنية واألطفال بطرق منها     
  . إثارة النقاش بشأن الربوتوكول االختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -تاسعاً  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٩

 االختياري وهذه املالحظـات     معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول    أن تدرج   الطرف  
  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٤للمادة وفقاً ، وذلك القادماخلتامية يف تقريرها الدوري 

        


