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 جلنة حقوق الطفل

( 1)8مبوجب املادة املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدم من فانواتو   
من الربوتوكول االختياري التفاقية حقووق الطفول بشوأن اكوااط ال فوال 

 *يف املنازعات املسلحة

 مقدمة -أوالا  
 2240و 2238( ر جةسرررا    CRC/C/OPAC/VUT/1نظرررال جنة يفرررر ر فااورررا  ررر ن جف    -1

، 2017سررررر ا   أوة ل/ 22و 21(، جملعاررررر  ف  ر 2240و CRC/C/SR.2238 جنظرررررا جنررررر   اا  
  .2017 ا   أوة ل/س 29، جملعا  ة ر 2251وجعا دل هذه جملالحظ ل جخلا م ر ر جةسا   

وفاحررررل جنة يفررررر راارررردل فااوررررا جندونررررر جن رررراا وةنررررا و  جن ا ر ررررر عةرررر      ررررر جملسرررر     -2
 CRC/C/OPAC/VUT/Q/1/Add.1 ملاعرد  ج(. وفاحل أوض ً ةحل جر جن يف ء مع و د جندونرر جن راا

ىل حمدو ورر إةنيفظرا  جنا  ع ل، و د جنح إجاجء هذج جحل جر ر جسر ر جني ردو ، وهرر قاوارر مال  رر
 م جر  جندونر جن اا. 

جن رراا  ه هررذه جملالحظرر ل جخلا م ررر ويف رررر أه فارراأ ة  رر جه مررع وفررذر ا جنة يفررر جندونررر  -3
ا    جندونرررر جن رررا نرررد  ررردماجظررر ل جخلا م رررر جملاعةارررر ةنااررر روا جندورورررر مررر  جن ررر   إىل جناجررررع جملالح

 ك جملاعةارر، وفةر2017أوة ل/سر ا    29(، وجملعا ردة ر CRC/C/VUT/CO/2-4مب جل ج في   رر  
وجسررارالل  جألقيرر ل ةناااوررا جملاررد  مرر  جندونررر جن رراا مب جررل جن وف ررر ل ج عا رر ر  ر رر ه ر ررع

 29ضرررر ً ر (، وجملعا رررردة أوCRC/C/OPSC/VUT/CO/1جألقيرررر ل ر جن ررررر ء ور جملرررر ج  ج ةح ررررر  
 . 2017أوة ل/س ا   

__________ 

 

  (.2017أوة ل/س ا    29-11 جعا دهت  جنة يفر ر  ورهت  جنس  سر وجنس ع   *

 

 CRC/C/OPAC/VUT/CO/1 جألمم جملاحدة

 Distr.: General الطفلحقوق ة وتفاقيا 

25 October 2017 
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 مالحظات عامة -اثنياا  
 اجلوانب اإلجيابية  

 فاحل جنة يفر راصدوق جندونر جن اا عة  جنص  ك جندون ر جنا ن ر أو جنض  م   إن   :  -4
 ؛ 2011ر ججليف   ر جندون ر، ر ر ن ه جألول/ وس   نظ   روم  جألس سر نة ح    أ( 
جفي   ررررررررررر ميفظ ررررررررررر جنع رررررررررر  جندون ررررررررررر ر رررررررررر ه حظررررررررررا أسرررررررررر أ أ رررررررررر  ل ع رررررررررر    ب( 
 ؛ 2006(، ر آب/أغس س 182 1999 جألقي ل،
جفي   ر ل جيف ررمل جملاعةاررر    ورر لررح ا جنيفسجعرر ل جملسرةحر جندون ررر، ر ف رراو    ج( 

 . 1985، وراوف ر  ه  ج ل    ه جألول وجن   ، ر    ط/  جوا 1982جألول/أرا را 

 تدابري التنفيذ العامة -اثلثاا  
 السياسة واالسااتيجية الشاملتان -ألف 

س  سرررررر نايفي رررررذ جن وف رررررر ل ج عا ررررر ر  ر  فعررررراب جنة يفرررررر عررررر   ةا ررررر  إ جء عرررررد  وجررررر   -5
 جن اا.  جندونر

 توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تضع سياسة لتنفيذ الربوتوكول االختياري.  -6

 ختصيص املوارد -ابء 
وسرررر ور جنة يفررررر جناةررررق إ جء عررررد  مصرررر ا مرررر جر  حمررررد ة مرررر  جمل سجن ررررر نايفي ررررذ جن وف ررررر ل  -7

 ج عا  ر  ر جندونر جن اا. 
توصي اللجنة أبن تكفل الدولة الطرف ختصيص موارد كافية وحموددة ادودف لتنفيوذ  -8

 مجيع جماالت الربوتوكول االختياري تنفيذاا فعاالا. 

 النشر والتوعية -جيم 
وسرر ور جنة يفررر جناةررق أله جندونررر جن رراا ا فانررذ ع رر جل نيف ررا جن وف ررر ل ج عا رر ر   -9

 . ندى ججل   ر ع  م ً وجألقي ل عص ص ً 
حتووا اللجنووة الدولووة الطوورف علووع أن تنشوور علووع نطوواق واسووع م وواد  الربوتوكووول  -10

االختيووواري وأحكاموووت وأن تضوووع بووورام  تووودريب بشوووأن الربوتوكوووول االختيووواري لفا ووودة مجيوووع 
 سيما أفراد الشر ة.  املهنيني املعنيني العاملني من أجل ال فال أو معهم، ال
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 ةاحلظر واملسا ل ذات الصل -رابعاا  
 التشريعات واللوا ح اجلنا ية السارية -ألف 

وس ور جنة يفر جناةق أله جنا اوع ل جحملة ر   جتا  صاجحر جتيف د ججل  ع ل جملسةحر غري  -11
 جنا رعر نةدونر أقي ً   وه س  جن  ميفر ع اة وجساندجم م ر جألع  ل جنعدج  ر. 

يعاهتا احملليووة انيوود اجلماعووات توصووي اللجنووة أبن اوورم الدولووة الطوورف صووراحة يف تشوور  -12
املسووولحة اوووري التابعوووة للدولوووة أ فووواالا دون سووون الثامنوووة عشووورة واسوووت دامها    وووم يف العموووال 

 العدا ية. 

 الوالية خارج احلدود اإلقليمية -ابء 
تالحووول اللجنوووة أن تشوووريعات الدولوووة الطووورف تووونص علوووع  ارسوووة الواليوووة القضوووا ية  -13

معينة، وتوصيها أبن تدرج اجلرا م املشومولة ابلربوتوكوول االختيواري يف اإلقليم علع جرا م خارج 
 واليتها القضا ية خارج اإلقليم.  تشريعات

 تسليم املطلوبني -جيم 
 وس ور جنة يفر جناةق أله جنا ال جملس وج و    أحد  اوط فسة م جمل ة ر .  -14
تط يو  كورا التجور   توصي اللجنة أبن تت ذ الدولة الطرف خطوات لضومان عودم -15

املزدوج يف حاالت تسليم مرتكيب اجلرا م املشمولة ابلربوتوكول االختيواري، وأبن تودرج  وذ  
 اجلرا م يف أي معا دات تسليم تربمها. 

 احلماية والتعايف و عادة اإلدماج -ساا خام 
 التدابري املعتمدة حلماية حقوق الضحا   

  آن  ل  ع نر نةاعاا ر ماحةر م  اة عة  جألقير ل وس ور جنة يفر جناةق إ جء عد  وج   -16
جنالجئررر  ومةا سرررر جنة ررر ء وجمل ررر جاو  جنرررذو  وررردعة ه جندونرررر جن ررراا و ا ررر  أه و  نررر ج  رررد 

 ُجيفدوج أو جسُاندم ج ر أع  ل عدج  ر ر جخل رج. 
 توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:  -17

ال فوووال الالجووووني وملتمسوووي  وضوووع اليوووات للتعووورف يف مرحلوووة م كووورة علوووع  أ( 
واملهوواجرين، مبوون فوويهم اووري املصووحوبني بووذويهم، الووذين يفوودون موون بلوودان اتاحهووا  اللجوووء

 حالياا أو كانت اتاحها نزاعات مسلحة وحيتمل أن يكونوا قد ُأكركوا يف العمال العدا ية؛
 ضمان أن يكون املوظفون املسؤولون عن  ذا التعرف مدربني علوع حقووق  ب( 

 الطفل ومحاية ال فال ومهارات استجواهبم؛
وضووووع بروتوكوووووالت وخوووودمات مت صصووووة لضوووومان تزويوووود  ووووؤالء ال فووووال   ج( 
 املال مة لتعافيهم اجلسدي والنفسي و عادة  دماجهم يف اجملتمع. ابملساعدة
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 املساعدة والتعاون علع الصعيد الدويل -اا دسسا 
 التعاون الدويل  

صل الدولة الطرف تعاوهنا مع اللجنة الدولية للصليب المحور توصي اللجنة أبن توا -18
ومع املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابل فال والنزاعات املسلحة وأن تعزز ذلك التعواون،  
كما توصيها ابستكشاف س ل ز دة التعاون مع منظمة المم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( 

 تنفيذ الربوتوكول االختياري.  واري ا من كياانت المم املتحدة يف

 التصدي  علع الربوتوكول االختياري املتعل  إبجراء تقد  ال الاات -اا ابعس 
توصي اللجنة أبن تصدق الدولة الطرف علع الربوتوكول االختيواري املتعلو  إبجوراء  -19

 تقد  ال الاات، بغية املضي يف تعزيز  عمال حقوق الطفل. 

 بالغالتنفيذ واإل -اا مناث 
 املتابعة والنشر -ألف 

توصي اللجنة أبن تت ذ الدولة الطرف مجيع التدابري املال مة لضومان تنفيوذ التوصويات  -20
الووواردة يف  ووذ  املالحظووات اخلتاميوووة تنفيووذاا كووامالا بسوو ل منهوووا  حالتهووا    الوووزارات امل تصوووة 

ب واختوواذ املزيود موون اإلجووراءات واحملواكم والسوولطات احملليوة، بغيووة النظوور فيهوا علووع النحوو املناسوو
 بشأهنا. 

وتوصووي اللجنووة إبتحووة تقريوور الدولووة الطوورف وردود ووا الكتابيووة علووع قا مووة املسووا ل  -21
 و ذ  املالحظات اخلتامية علع نطاق واسع بس ل منهوا كو كة اإلنانوت، ليطلوع عليهوا اجلمهوور
عامة ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعوات الشو او واجملموعوات املهنيوة وال فوال، بغيوة  اثرة 

 النقاش و ذكاء الوعي بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيذ  ورصد .

 التقرير الدوري املق ل -ابء 
( من الربوتوكول االختيواري، تطلوب اللجنوة    الدولوة الطورف أن 2)8وفقاا للفقرة  -22
املزيد من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري و ذ  املالحظات اخلتامية يف تقرير ا ج تدر 

 من االتفاقية.  44املق ل املقرر تقدميت وفقاا للمادة  الدوري
    


