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 جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل لالحتاد الروسي املقدم وفقـاً              
قـوق   من الربوتوكول االختياري التفاقيـة ح      ٨ من املادة    ١للفقرة  

 *الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
 ١٨٦٥يف جلستها ) CRC/C/OPAC/RUS/1 ( التقرير األويل لالحتاد الروسينظرت اللجنة يف  -١
، واعتمدت املالحظات ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٤، املعقودة يف )CRC/C/SR.1865انظر (

  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١يف  املعقودة ،١٨٧٥اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة  -أوالً  
الذي ) CRC/C/OPAC/RUS/1(ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل          -٢

يعرض معلومات عن إعمال احلقوق املكفولة يف الربوتوكول االختياري والردود اخلطية على            
، آخـذة يف اعتبارهـا   )CRC/C/OPAC/RUS/Q/1/Add.1(قائمة القضايا اليت وضعتها اللجنة     

عن تقـديرها   أيضاً  وتعرب اللجنة   . الصعوبات اليت تكتنف إعداد هذه الوثائق للمرة األوىل       
  . رفيع املستوى ومتعدد القطاعاتالدولة الطرف للحوار البّناء الذي أجرته مع وفد 

رنـة  وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقت              -٣
باملالحظات اخلتامية بشأن تقريرها اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس املقدم مبوجب االتفاقيـة        

)CRC/C/RUS/CO/4-5( ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١، املعتمدة يف.  

__________ 

  ).٢٠١٤يناير /كانون الثاين ٣١-١٣( للجنة يف دورهتا اخلامسة والستني ااعتمدهتا  *  
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٤

  ؛٢٠٠٤مايو /فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف أيارات  )أ(  
املتعلقة حبظر أسوأ أشكال     )١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ب(  

   ؛٢٠٠٣يناير /عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها، يف كانون الثاين
هـا  ، وبروتوكوال ١٩٥٤مـايو   / أيـار  ، يف ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام      )ج(  
  .١٩٨٩سبتمرب /ن، األول والثاين، يف أيلولااإلضافي

وترحب اللجنة مبختلف التدابري اإلجيابية املتخذة يف جماالت تتصل بتنفيذ الربوتوكول             -٥
االختياري، ال سيما إعالن الدولة الطرف الصادر يف أعقاب تصديقها علـى الربوتوكـول              

 للتجنيد وااللتزام بـأداء اخلدمـة    عاماً كسن دنيا   ١٨ضي بتحديد سن    االختياري والذي يق  
  . العسكرية

  تدابري التنفيذ العاّمة  -ثالثاً  

  البيانات    
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية البيانات بشأن األطفال دون سن الثامنة عشرة               -٦

ُيحتمـل أن   ين الذين   يف املدارس العسكرية، واألطفال ملتمسي اللجوء، والالجئني واملهاجر       
  . ُجّندوا أو اسُتخدموا يف أعمال عدائية مسلحة يف بلدان أخرىقد يكونوا

مع شامل للبيانات املصّنفة حبـسب      جلآلية  بإنشاء  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٧
 كـل   عناجلنس والسّن واجلنسية واألصل العرقي واخللفية االجتماعية واالقتصادية         نوع  

مجـع مثـل هـذه      بشكل خاص   ويتعني  . تنفيذ الربوتوكول االختياري  اجملاالت املتصلة ب  
البيانات عن األطفال دون سن الثامنة عشرة يف املدارس واملعاهد العسكرية، فضالً عـن              

والية الدولة الطرف والـذين     اخلاضعني ل األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين      
  .ة يف دول أخرى قد شاركوا يف أعمال عدائية مسلحنرمبا يكونو
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  الوقاية  -رابعاً  

  التجنيد الطوعي    
 إىل اإلعالن الذي أصدرته الدولة الطـرف يف أعقـاب           تالحظ اللجنة أنه، استناداً     -٨

 بـشأن التجنيـد     ١٩٩٨ الصادر يف عـام      وقانوهناتصديقها على الربوتوكول االختياري،     
ادسة عـشرة االلتحـاق     العسكري واخلدمة العسكرية، حيق لألطفال الذين بلغوا سن الـس         

باملؤسسات التعليمية واملهنية العسكرية، وميكنهم من مث احلصول علـى مركـز األعـضاء              
إعالن الدولة  ب أيضاًعلماً   اللجنة   وحتيط. العسكريني الذين يؤدون اخلدمة العسكرية اإللزامية     

غهم سـن    أن هؤالء األطفال ينهون فترة خدمتهم العسكرية اإللزامية عند بلو          ضمانالطرف  
وتعرب . الثامنة عشرة، شرط أن يكملوا سنتهم األوىل من التعليم يف هذه املؤسسات التعليمية  

اللجنة عن قلقها ألن اإلعالن ال يكفي ملنع التجنيد الطوعي لألطفال دون سن الثامنة عشرة               
  . يف القوات املسلحة

أبـداً  ن أالّ ُيقبل    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قوانينها وسياساهتا لضما          -٩
، عسكرية العليا يف التجنيد الطوعي املسجلون يف املؤسسات ال عاما١٨ًاألطفال دون سن  

   . عسكرياً يتلقون تعليماًواحىت وإن كان

  املدارس العسكرية    
  : يساور اللجنة القلق على وجه اخلصوص إزاء ما يلي  -١٠

 سنة  ١٥تتجاوز أعمارهم   ال  يترددون على املدارس العامة و    خضوع فتيان     )أ(  
  للتدريب العسكري األساسي تستخدم خالله أسلحة نارية؛

 سـنوات مبـدارس عـسكرية       ١٠التحاق أطفال ال تتجاوز أعمـارهم         )ب(  
  وخضوعهم للتدريب العسكري األساسي؛ 

، يقيمون يف مؤسسات     عاماً ١٥ و ١٢تسجيل أطفال تتراوح أعمارهم بني        )ج(  
عبة أخرى يف مدارس عسكرية، يف كـثري مـن األحيـان دون         الرعاية أو ميرون بظروف ص    

موافقتهم أو موافقة والديهم، ما مل جيرد هؤالء من حقوقهم  األبوية، أو دون حصوهلم على                
املعلومات الالزمة الختاذ قرار مستنري، علماً أن هؤالء األطفال خيضعون لالنضباط العسكري            

  والعقوبة؛
العسكرية واملعاهد العسكرية العليا لالنضباط     خضوع األطفال يف املدارس       )د(  

  لعنف والترهيب؛ا وكثرياً ما يواجهونالعسكري والعقوبة، 
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افتقار املدارس العسكرية واملؤسسات للوسائل الكفيلة بتوفري ما يلزم لتلبية            )ه(  
  .االحتياجات اخلاصة للفتيات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١١
 الرامية إىل حظر التدريب العسكري الذي تستخدم فيـه          اختاذ التدابري   )أ(  

 يف   عاماً ١٨أسلحة نارية والتدريب على القتال بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن            
  املدارس العامة والعسكرية على حد سواء؛

 الدراسـي   املنـهاج رصد املدارس العسكرية بانتظام لضمان امتثـال          )ب(  
  ختياري؛لربوتوكول االلواملدرسني 

تزويد األطفال من مؤسسات الرعاية وأولئك الذين ميـرون بظـروف             )ج(  
 باملعلومات الالزمة الختاذ قرارات مستنرية      ،صعبة أخرى، أو والديهم، أو أولياء أمورهم      

قبل التسجيل يف املدارس العسكرية، واحلرص على عدم تسجيل أي طفل دون موافقتـه              
  موافقة صرحية على ذلك؛

 عدم إخضاع األطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يلتحقـون           ضمان  )د(  
باملدارس العسكرية واملعاهد العسكرية العليا لالنضباط العـسكري والعقوبـة، وعـدم            

  تعرضهم للعنف والترهيب؛
وضع تدابري خاصة من أجل االستجابة لالحتياجات اخلاصة للفتيات يف            )ه(  

  . املؤسسات العسكرية

   ق اإلنسان وقيم السالمالتثقيف بشأن حقو    
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات بشأن إتاحة تعليم إلزامي ومنـتظم                -١٢
 يف جمال حقوق اإلنسان وقيم السالم، مبا يف ذلك أحكام      جندين واجلنود يف اخلدمة الفعلية    للم

  .الربوتوكول االختياري
مة إلدراج حقـوق اإلنـسان      التدابري الالز باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٣

دراسية والتثقيف يف جمال قيم السالم ويف جمال أحكام الربوتوكول االختياري يف املناهج ال         
  .دين للخدمة العسكرية الفعليةاإللزامية للمجندين واملؤ
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  احلظر واملسائل ذات الصلة  -خامساً  

  حظر التجنيد    
 يـسمح   ١٩٩٨يد العسكري لعام    تالحظ اللجنة أن قانون اخلدمة العسكرية والتجن        -١٤

 سـنة، والنـساء ذوات مـؤهالت        ٢٧ و ١٨بتجنيد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بـني        
كما تالحظ اللجنة األحكام الواردة يف القانون اجلنائي اليت جترم بطريقـة غـري              . عسكرية

جلنائي اليت   من القانون ا   ٣٥٩مباشرة التجنيد غري القانوين يف القوات املسلحة، ال سيما املادة           
 ٢٠٨حتظر جتنيد املرتزقة، مبن فيهم األطفال، واستخدامهم يف األعمال القتاليـة، واملادتـان           

 من القانون اجلنائي اللتان جترمان إنشاء مجاعات مسلحة غري مشروعة، واملشاركة يف             ٢١٠و
ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ألن القانون اجلنائي للدولة الطرف           . العصابات اإلجرامية 

ال ينص صراحةً على حظر أو جترمي جتنيد مجيع األطفال، وليس املرتزقة األطفال فحـسب،               
 سنة يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة من غري الـدول،  ١٨الذين تقل أعمارهم عن   

  .هم يف األعمال العدائيةواستخدام األطفال، وإشراكهم واشتراك
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعّدل قانوهنا اجلنائي إلضـافة أحكـام حتظـر                -١٥

 يف القوات املـسلحة أو يف   عاما١٨ًصراحةً جتنيد مجيع األطفال الذين تقل أعمارهم عن         
   .اجملموعات املسلحة من غري الدول، وإشراك واشتراك األطفال يف األعمال القتالية

  اإلفالت من العقاب    
تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل حتقق يف احلاالت اليت اُدعـي فيهـا                  -١٦

 احلاالت اليت وقع فيهـا األطفـال        إشراك األطفال يف مجاعات مسلحة من غري الدول، ويف        
ضحايا لألعمال القتالية خالل الرتاعات اليت  جرت يف مجهورية الشيشان التابعـة لالحتـاد               

  .لروسيا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة للتحقيـق يف حـاالت               -١٧

مشاركة أطفال دون سن الثامنة عشرة يف األعمال القتالية خالل الرتاعات اليت جرت يف              
مجهورية الشيشان، وتضمن حماسبة ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن هذه اجلرائم، وحصول 

  .الضحايا على تعويض

  الوالية القضائية خارج اإلقليم وتسليم اجملرمني    
تالحظ اللجنة أنه يف حال ارتكب شخص أجنيب أو شخص عدمي اجلنسية ال يقـيم                 -١٨

ممارسة بصفة دائمة يف الدولة الطرف جرميةً، فإن الدولة الطرف تستطيع، مبوجب تشريعاهتا،             



CRC/C/OPAC/RUS/CO/1 

GE.14-41154 6 

مر حباالت جرائم ارتكبـت ضـد       الوالية القضائية خارج حدودها اإلقليمية عندما يتعلق األ       
مصاحلها، واحلاالت اليت تنص عليها االتفاقات الدولية اليت أبرمتها، ما مل يكـن الـشخص               

ومع ذلك،  . األجنيب أو الشخص عدمي اجلنسية قد أُدين يف دولة أجنبية أو يف الدولة الطرف             
سـة الواليـة    تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود أحكام قانونية تنص صراحة على ممار            

وباإلضـافة إىل   .  القضائية خارج اإلقليم بشأن اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري        
ذلك، ُتعرب اللجنة عن قلقها من أن التجرمي املزدوج شرط أساسي لتسليم مرتكيب اجلـرائم               

  .اليت يشملها الربوتوكول االختياري
دابري الضرورية لكفالة أن ميكّنها     بأن تتخذ مجيع الت   الدولة الطرف   توصي اللجنة     -١٩

التشريع احمللي من إقامة وممارسة الوالية القضائية خارج حدودها اإلقليمية فيمـا يتعلَّـق    
بكافة اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك جتنيد األطفال دون الثامنة             

 الدولة الطرف على إلغـاء      وحتث اللجنة أيضاً  . عشرة واستخدامهم يف العمليات القتالية    
. شرط التجرمي املزدوج لتسليم مرتكيب اجلرائم اليت يشملها الربوتوكـول االختيـاري           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة              
  .اجلنائية الدولية

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -سادساً  

   حلماية حقوق الضحايا من األطفالالتدابري املعتمدة    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب آليات حتديد هوية األطفال يف مرحلة مبكرة من                -٢٠

الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين، الذين من احملتمل أن يكونوا قد شاركوا يف نزاعات             
راءات املتخـذة   كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن اإلج       .  مسلحة يف بلدان أخرى   

  .حلمايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم
 وية يف مرحلة مبكـرة    اهلبأن تضع آليات لتحديد     الدولة الطرف   توصي اللجنة     -٢١

 من الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين الوافدين من بلدان تشهد          فيما يتصل باألطفال  
يكونوا قد شاركوا يف أو شهدت منذ وقت قريب نزاعات مسلحة، والذين من احملتمل أن 

بأن تـضمن أن يتلقّـى املوظفـون        الدولة الطرف   كما توصي اللجنة    . نزاعات مسلحة 
املسؤولون عن حتديد اهلوية تدريباً بشأن حقـوق الطفـل ومحايـة الطفـل ومهـارات            

بأن تعـّد بروتوكـوالت وخـدمات       الدولة الطرف   وتوصي اللجنة أيضاً    . االستجواب
ل اجلنود سابقاً على املساعدة املناسبة لتعافيهم اجلسدي        متخصصة لضمان حصول األطفا   

  .يف اجملتمعوالنفسي وإعادة إدماجهم 
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً  

  التعاون الدويل    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة وتعزيز تعاوهنا مـع اللجنـة الدوليـة                -٢٢

مية لشؤون الالجئني، واملمثلة اخلاصة لألمني للصليب األمحر، ومفوضية األمم املتحدة السا
 واستطالع ُسبل تعزيز التعاون مع هيئـات        العام املعنية مبسألة األطفال والرتاع املسلح،     

كما توصي اللجنة الدولـة الطـرف   .  بتنفيذ الربوتوكول االختياري  األمم املتحدة املعنية  
قاً وتركيزاً على حقوق الطفل     باستخدام مركزها الدائم يف جملس األمن بشكل أكثر اتسا        

  .من أجل تعزيز تنفيذ الربوتوكول االختياري يف الدول األطراف كافة

  تصدير األسلحة واملساعدات العسكرية    
أن الدولة الطرف تصّدر األسلحة إىل      بتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد           -٢٣

 السورية، حيث تستخدم اجلماعات املـسلحة       العديد من البلدان، مبا فيها اجلمهورية العربية      
 لعـدم   هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها     ويف  . األطفال ويصبحون ضحايا الرتاع املسلح    

وجود معلومات عن تشريعات أو سياسات الدولة الطرف فيما يتعلـق بتجـارة وتـصدير               
. لحةاعات املس األسلحة إىل بلدان يعرف عنها أهنا شهدت أو تشهد مشاركة األطفال يف الرت            

 ألن الدولة الطرف مل تصدق على بروتوكول مكافحة صـنع            عن قلقها  وتعرب اللجنة أيضاً  
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة، املكمـل             

  .  قوديةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، أو اتفاقية الذخائر العن
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف سياساهتا املتعلقة بتجارة وتصدير              -٢٤

. األسلحة إىل بلدان يعرف عنها أهنا شهدت أو تشهد مشاركة األطفال يف نزاع مـسلح              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة        

اهتا والذخرية، واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية         النارية، وأجزائها ومكون  
  .  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واالتفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية

  املتابعة والنشر  -ثامناً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -٢٥
لكامل هلذه التوصيات، وذلك عرب مجلة إجراءات منها إحالة هذه التوصيات إىل جملـس              ا

 والـسلطات احملليـة     ،الدوما، والوزارات املعنية، ال سيما وزارة الدفاع، واحملكمة العليا        
  .لتنظر فيها على النحو املناسب وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
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تتيح على نطاق واسع التقرير األويل، والردود وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن   -٢٦
 واملالحظات اخلتامية ذات الصلة املعتمدة من اللجنة،        ،اخلطية املقدمة من الدولة الطرف    

وذلك باللغة الروسية ولغات األقليات، بوسائل منها اإلنترنت، لَيطَّلـع عليهـا عامـة              
 املهنية واألطفـال،    موعاتاجملواجلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب،       

  .هبدف إثارة النقاش وإذكاء الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -تاسعاً  
 من  ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج مزيداً        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٧

امية يف تقريرها الدوري    املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وهذه املالحظات اخلت       
  .من االتفاقية ٤٤املقبل مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً ألحكام املادة 

        


