
GE.17-18117(A) 



 جلنة حقوق الطفل

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير املقدَّم من قربص مبوجب الفقرة 1 من   
املادة 8 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشرتأن اشرتاا  

 األطفال يف املنازعات املسلحة*

 مقدمة -أوالا  

 2244(   جيسررررررررررر    CRC/C/OPAC/CYP/1نظرررررررررريف  قرير ررررررررررر      يف رررررررررريف  ررررررررررر     -١
الحظرر   ، وقع  رر   هررل  قمل20١7أ يةل/سررم     26(، قملع ررة يف   CRC/C/SR.2244  قنظرريف

 . 20١7أ يةل/سم     29، قملع ة يف   225١قخل  مي    جيس    
و يفحررررل قرير رررر  ر  رررر ل   يف رررريف قر وررررر  قر رررريفا وةررررريف و  قر   ريرررر  عيرررر      رررر  قملسرررر     -2
 CRC/C/OPAC/CYP/Q/1/Add.1ر يفا. مع وف  قر ور  ق (. و ُعيفب عن     يفه  ريحةقر قرم  ء 

و رررررلليف قرير ررررر  قر ورررررر  قر ررررريفا ية هرررررل  قملالحظررررر   قخل  ميررررر    م ررررر  أة   ررررريفأ م  نررررر   -٣
 ن قر ورر  قر ريفامرمل ر م  ةملالحظ   قخل  مي  قرص  ريف رشأة قر  يف يف ن قرر ور ن قرا ررو وقريفقررع ق

 .20١2أ يةل/سم     24(، وقملع   يف   CRC/C/CYP/CO/3-4مبةجل قال ف  ي   

 مالحظات عامة -اثنياا  
 اجلوانب اإلجيابية -ابء 

 ر ور  قر يفا عي  قرص ةك قر  ري : يفّحل قرير   ر ص  ق ق -4

قر و ةلررةل قالي يرر رف ال ف  يرر  ح ررةا قر فرر  قمل عيررق لجرريفقء   رر ل قرمال رر  ،   أ( 
 ؛20١7  أ يةل/سم    

 . 20١6مع ه يف جت ريف قألسيح ،   أاير/م  ة   ب( 

__________ 

 (.20١7أ يةل/سم     ١١-29قع   هت  قرير      ورهت  قرس  س  وقرسمع    *
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ر رررريفقر قر وررررر  قر رررريفا قالن رررر    آلم آلعررررالة قملرررر قر  ق م رررر     ً و يفحررررل قرير رررر  أ  رررر -5
 .20١7متةز/ ةريه 

 العوامل والصعوابت اليت تعوق تنفيذ الربوتوكول -اثلثاا  

تالحرترترترتل اللأنرترترترتة أن اقرترترترتتجلرار تقسرترترترتيل اجلايرترترترترة كنتيأرترترترتة ل حرترترترتدا  الرترترترتيت وقعرترترترت  يف  -6
اء ابلتااماهترتا مبوجرتب الربوتوكرتول االختيرتاري  علرت  مرتدا الو رتاا ال ياال يرتثرر قرتل  1٩٧٤ عام

ومع ذلرت،  تشرتدد اللأنرتة علرت  عرتدم يم انيرتة اقرتتهدام ررتذ  الظرترو  لالحتفرتا  بتشرتريعات 
 أو ممارقات تتعارض مع موضوع الربوتوكول االختياري وغرضه 

 تدابري التنفيذ العامة -رابعاا  

 اإلعالانت/التحفظات  

قر يرررق ر ررريفقر قر ورررر  قر ررريفا قالح فررر ي يح  م ررر  قر  يي  ررر  مرررع ةرررر   ً حتررريل قرير ررر  عي ررر -7
ري و ةلرررةل قالي يررر رف قررررص  ُررر مال رصرررف    دآلعرررالةد ع ررر  قر صررر  ق، وقررررص  ررر   عيررر  أة قخل مررر  

لرر نةة قرا ي/  رر  يف مررن سرر   ريررة  قملررةق ن   ١مررن قً قرعسرر يف   قبجم ر رر    أو رر   قرسرريم  مرر أ قع مرر ر 
مرن قر و ةلرةل قالي ير رف ررن مت ع ر  مرن نشريف  ١رة رال اق ره أة قملر  يف سن قرا م   عشريفيف، و كلر    ق

 أفيفق  قر ةق  قملسيح ، ر ض قر ظيف عن قرسن، رالض الع يع  ل قر   ل   قحل ال  قملمي   في  .
مرترتن الربوتوكرترتول  ٢و 1علرترت  املرترتادت  اا وترترترا اللأنرترتة أن ررترتذا اإلعرترتالن يشرترت ل  فظرترت -٨

وتوكرترترتول وغرضرترته  و رترترتَة الدولرترترتةى الطرترتر ى علرترترت  قرترترتح ه االختيرترتاري ويتعرترترتارض مرترتع موضرترترتوع الرب 
بغرترترترض ةايرترترتة طيرترترتع األطفرترترتال مرترترتن االشرترترتاا  امل اشرترترتر يف املنازعرترترتات املسرترترتلحة وضرترترتجلان عرترترتدم 

  التأنيد اإلج اري ل طفال يف القوات املسلحة 

 التشريعات  

 يرر    ر ريفقر وزقريف قررر ف ع قأليرق قر  ضر  ية  رر ّظم  وريف سر ة   ري ر ً حتريل قرير ر  عي رر -9
، وقريفقمرر  مررن   آلم قحلرر  مررن عررر   20١٨مررن عرر   قً قحلرريف  قرررة   لرر  زرر يف متةز/ ةريرره قع مرر ر 

قألزخ   قرم ر   سن قرس رع  عشيفيف قرل ن خي عةة ري ر ي  قبجم رف. رير  أار   الحرق ر يرق 
ةرررر  قح فررر ي  ررر نةة قحلررريف  قررررة   ُت رررم  ررر   عيررر  قر ر يررر  قبجمررر رف ر زرررخ    وة سرررن 

    عشيفيف.قرا م

 رترتة اللأنرترتةد الدولرترتة الطرترتر  علرترت  مراجعرترتة وتعرترتديل قانو رترتا املتعلرترت  اب رترتر  الرترتوط   -١0
لعدم السجلاح ابلتأنيد اإلج اري يال عندما ي ون الشهص املع  قد بلرت  الثامنرتة عشرترة مرتن 

 عجلر  يف اتريخ التأنيد  بغية امتثال موضوع الربوتوكول االختياري وغرضه 

 التدريب  

رعز  قر ور  قر يفا   ظيم   ر ل رشأة قر و ةلرةل قالي ير رف رف  ر يف  ً رير   عي حتيل ق -١١
ضم ط قرشيف   ومةظف  قهلريفيف ومةظف  قريرةء وقر   يف وضم ط قجليش ر      الحق مع قر يرق 
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أنررره ن  ررر ظم حرررت ق ة أف  ررر ر ل ورررّ   رشرررأة ح رررةا قر فررر  وأح ررر   قر و ةلرررةل قالي يررر رف، 
 ألفيفق  قرعس يف   وقملةظف  قمل يف  لنف ا قر  نةة.  ارك رف   يف ق مب 

يف ترترتدريب اا منتظجلرترتاا توصرترتا اللأنرترتة برترتدمر الترترتدريب علرترت  الربوتوكرترتول االختيرترتاري د رترت -١2
قرتيجلا القرتوات املسرتَلحة وأ رتراد قرتوات حفرتل السرتلل الدوليرترتة  طيرتع الفارتات املينيرتة املعنيرتة  وال

واملرترترترتدع  العرترترترتام  واقرترترترتام  والق رترترترتاة ومرترترترتوافا ا أرترترترترة وينفرترترترتاذ القرترترترتانون ومرترترترتوافا اللأرترترترتوء 
واملرشرترتدين االجتجلرترتاعي  والعرترتامل  يف اطرترتال الطرترتو واملدرقرترت  واإلعالميرترت  واملرترتواف  اقليرترت  

 واإلقليجلي  

 ال ياانت  

  س ور قرير    يق رشأة م   ي : -١٣

عرررر   آلاحرررر  قرميرررر أل  قمل عي رررر  ةأل فرررر ل  وة سررررن قرا م رررر  عشرررريفيف ق  رررر  ن     أ( 
 قر ةق  قملسيح  قرة  ي  ريع ة ؛

عرر    ررةقفيف قرميرر أل  عررن قأل فرر ل مي  سرر  قريرررةء وقرالجىلرر  وقمل رر جيف ن آلم   ب( 
 قر ور  قر يفا قرل ن ُُي    أة   ةنةق    ُج ِّّ وق أو قسُ خ مةق   أع  ل قر   ل   قخل رج.

 توصا اللأنة الدولة الطر  مبا يلا: -١4

العجلل ابنتظام عل  طع ونشر بياانت مصنفة عن عرتدد األطفرتال دون قرتن   أ( 
 الثامنة عشرة اطندين  قواء بصورة طوعية أو يج ارية  يف القوات املسَلحة الوطنية؛ 

ينشرترترتاء ةليرترترتة جلجلرترترتع بيرترترتاانت شرترترتاملة ومصرترترتنفة نسرترترتب نرترترتوع اجلرترترتن   والسرترترتن    ب( 
والالجارترترترت  وامليرترترترتاجرين وغرترترترتري واجلنسرترترترتية  واألصرترترترتل اإلررترترترت  عرترترترتن األطفرترترترتال ملتجلسرترترترتا اللأرترترترتوء 

تجلرترتل أ رتل جدنرترتدوا أو اقرتتدهدموا يف أعجلرترتال  املصرتحوب  الرترتداخل  يل الدولرتة الطرترتر   الرتذين هند
 القتال يف اخلارج 

 النشر  

حتررررريل قرير ررررر  عي ررررر ً ةملعيةمررررر   قررررررص  ررررر م    قر ورررررر  قر ررررريفا و فيررررر  ية قر و ةلرررررةل  -١5
ريف قررر ف ع، ر ررن  سرر وره  قر يررق ألة قر وررر  قر رريفا قالي يرر رف م شررةر عيرر  قملة ررع قرشررم   رررةزق

  شررريف ممررر  ت قر و ةلرررةل قالي يررر رف وأح  مررره عيررر  ن ررر ا وقسرررع رررر  أفررريفق  قر رررةق  قملسررريح   ن
 وع ة  قر   ، مبن في م قأل ف ل وأسيفهم.

( مرترترتن الربوتوكرترترتول االختيرترترتاري  توصرترترتا اللأنرترترتة  ن تعرترترتاز الدولرترترتة ٢)6عجلرترترتالا ابملرترترتادة  -١6
لراميرترترتة يل التعريرترترتئ مب رترترتادو الربوتوكرترترتول االختيرترترتاري وأح امرترترته علرترترت  نطرترترتاق الطرترترتر  جيودررترترتا ا

واقرترترترتع برترترترت  أ رترترترتراد القرترترترتوات املسرترترترتلحة وعجلرترترترتوم النرترترترتا   ال قرترترترتيجلا األطفرترترترتال  وتوصرترترترتا  دراج 
 الربوتوكول االختياري يف املنارر الدراقية ويف  جلوعة املعلومات املقدمة يل اطَندين 
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 املنرتع -خامساا  
 اإلج اري التأنيد  

 سرررر ور قرير رررر   يررررق ةررررر  آلزقء قح فرررر ي  شرررريف ع   قر وررررر  قر رررريفا ةر ر يرررر  قبجمرررر رف  -١7
ري ررررةق    قرررررللةر يررررالل عرررر   ريررررة  م سررررن قرا م رررر  عشرررريفيف، وهررررة مرررر   سرررر   مررررن   ةر ر يرررر  
قبجمرررر رف ر  فرررر ل  وة سررررن قرا م رررر  عشرررريفيف. ررررر  آلنرررره  سرررر وره   يررررق ألرررر  ألة قر وررررر  قر رررريفا 

 زيفيف ألفيفق  قر ةق  قملسيح   وة سن قرا م   عشيفيف   أع  ل قر   ل.حتظيف قملش رل  قملم  ال

مرترتع موضرترتوع الربوتوكرترتول االختيرترتاري وغرضرترته الرامرترتا يل ةايرترتة طيرترتع األطفرترتال اا متشرترتي -١٨
مرتع م رتدأ مصرتال الطفرتل اا دون قن الثامنة عشرة من االشاا  يف املنازعات املسرتَلحة  ومتشرتي

 الطر  عل  القيام مبا يلا:الف ل    إن اللأنة  ة الدولة 

 وقئ ممارقتيا املتجلثلة يف التأنيد اإلج اري ل طفال دون قن الثامنة عشرة؛   أ( 

اخترترتاذ طيرترتع الترترتدابري الالزمرترتة ملنرترتع أ رترتراد القرترتوات املسرترتلحة غرترتري ال رترتالغ  بعرترتدد   ب( 
 قَن الثامنة عشرة من املشاركة امل اشرة يف أعجلال القتال يف طيع الظرو  

 نيد الطوعاالتأ  

 سررر ور قرير ررر   يرررق آلزقء ن ررر  قملعيةمررر   قمل  مررر  آلم قمل  رررةع  قرمررر ر   سرررن قرسررر رع   -١9
عشررررريفيف رشرررررأة ح رررررة  م، وال سررررري    يرررررك قمل صرررررة  عيي ررررر    قر و ةلرررررةل قالي يررررر رف، ون ررررر  

 قملعيةم   قمل  م  رشأة هل  قملس    أث  ء زايرق  قحليف  قرة   آلم قمل قر .

ة  ن ت فل الدولة الطرتر  يدراج معلومرتات عرتن الربوتوكرتول االختيرتاري توصا اللأن -20
وا قرترتوق الرترتواردة  يرترته يف املعلومرترتات املقدمرترتة يل املتطرترتوع  ال رترتالغ  قرترتن السرترتابعة عشرترترة ويف 
املعلومرترتات املقدمرترتة خرترتالل زلرات الوحرترتدات العسرترت رية يل املرترتدار   مرترتن أجرترتل يذكرترتاء الرترتوعا 

الختيرترتاري  وال قرترتيجلا ل رترتجلان يجرترتراء التأنيرترتد الطرترتوعا علرترت  اب قرترتوق الرترتواردة يف الربوتوكرترتول ا
أقرترترتا  مسرترترتتنري وتطرترترتوعا حقيقرترترتا  كجلرترترتا توصرترترتا اللأنرترترتة  ن ترترترتاود الدولرترترتة الطرترترتر  األطفرترترتال 
مبعلومرترترترتات عرترترترتن شرترترترتت اخليرترترترتارات املتاحرترترترتة  رترترترتل  قرترترترتواء العسرترترترت رية منيرترترترتا أو غرترترترتري العسرترترترت رية  

 مستق ليل  ل ناء

 التعليل العس ري  

    قأليقيف قرص      رمر ء آل رقج قملعيةمر   قمل عي ر  يح ر   آلا  الحق قرير   قر عيي -2١
قر و ةلرررةل قالي يررر رف    ررر ر ل ضرررم ط قجلررريش ويررر  ر قر رررم ط قررررل ن سررري ةرةة  ررر ر ل أفررريفق  
قر ةق  قملسيح  قجل  ،  ظ  قر يق  س ور قرير ر  آلزقء عر   وجرة  معيةمر   عرن قر ر ر ل قحلر   

أورىلررررك  ررررق قرمرررر ر   سررررّن قرا م رررر  عشرررريفيف، عيرررر  قر و ةلررررةل ألفرررريفق  قر ررررةق  قملسرررريح ، وال سرررري   
 قالي ي رف وقحل ةا قرةقر يف فيه. 

توصا اللأنة  ن ت فل الدولة الطر  يدراج معلومات عن الربوتوكرتول االختيرتاري يف  -22
عجللية تدريب طيع أ رتراد القرتوات املسرتلحة  مرتع ييرتالء ارتجلرتام خرتاص لغرتري ال رتالغ  قرتن الثامنرتة 

 عشرة 
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 واملسائل ذات الصلةا ظر  -دقاا قا 

 التشريعات واللوائح اجلنائية السارية  

 عررريفب قرير ررر  عرررن أسرررف   ألة قر شررريف ع   ال جتررريّف  يررريفقح  جت يررر  قأل فررر ل  وة قرسرررن  -2٣
قمل صرررررة  عيي ررررر    قر و ةلرررررةل قالي يررررر رف وقسررررر خ قم م   أع ررررر ل قر  ررررر ل مرررررن  مررررر  قر رررررةق  
قملسرريح  وقجل  عرر   قملسرريح   ررق قحل ةميرر ، وألة جت يرر  ايررع قأل فرر ل وقسرر خ قم م مررن  مرر  

 زقل  ق وظةر وجميف  ييفقح .  م  قرشيفل   قألم ي  قخل ي 

توصرترترتا اللأنرترترتة  ن  ظرترترتر الدولرترترتة الطرترترتر   نيرترترتد األطفرترترتال دون قرترترتَن الثامنرترترتة عشرترترترة  -24
واقرترترترتتهداميل يف أعجلرترترترتال القترترترترتال مرترترترتن ق رترترترتل القرترترترتوات املسرترترترتلحة واجلجلاعرترترترتات املسرترترترتلحة غرترترترتري 

  ا  ومية  ومن ق ل الشركات العس رية واألمنية اخلاصة  و ن  َرم ذل، صراحة 

 الوالية الق ائية خارج اإلقليل وتسليل اطرم   

 الحررررق قرير رررر  أة قرةال رررر  قر  رررر  ي  يرررر رج قب يرررريم ال    مررررق عيرررر  قجلرررريفق م قملشرررر ةر   -25
ةر و ةلةل قالي ي رف   ايرع قحلر ال ، وأة قب ر ر قر ر نةي ري ورر  قر ريفا وقال ف  ر   قرا   ير  

قملشرر ةر  ةر و ةلررةل قالي يرر رف. ل رر   سرر ور قرير رر   يررق ر سررييم ق رريفم  ال    رر  ايررع قجلرريفق م 
ةر ظرريف آلم أة رعررض قألفعرر ل  ً ي يرر ً آلزقء قزرر قط قر ررريفل قملررز وج   قحلرر ر  ، وهررة مرر   اررق  ي رر

  ع   جيفق م   قر ور  قر يفا. ال

 توصا اللأنة الدولة الطر  مبا يلا: -26

أل عال اقظورة مبوجرتب الربوتوكرتول يقامة والية ق ائية خارج اإلقليل عل  ا  أ( 
االختيرترترترتاري  مبرترترترتا يف ذلرترترترت،  نيرترترترتد األطفرترترترتال يف القرترترترتوات املسرترترترتلحة أو اجلجلاعرترترترتات املسرترترترتلحة أو 
تطرترتوعيل  ييرترتا  أو يشرترتراكيل بصرترتورة  عليرترتة يف أعجلرترتال القترترتال  يذا ارتد  رترت  ررترتذ  اجلرترترائل علرترت  

 ؛ الطر  يد  أو يف ح   مواطن من الدولة الطر   أو أي شهص وري  الصلة ابلدولة
اخترترترتاذ طيرترترتع الترترترتدابري الالزمرترترتة ل رترترتجلان أن تشرترترتجلل معاررترترتدات التسرترترتليل طيرترترتع   ب( 

 اجلرائل املشجلولة ابلربوتوكول االختياري؛ 

يلغرترترتاء شرترترترر التأرترترتريف املرترترتادوج يف حرترترتاالت انط رترترتاق الواليرترترتة الق رترترتائية خرترترتارج   ج( 
 االختياري اإلقليل وحاالت تسليل اطرم  ابلنس ة للأرائل املشجلولة ابلربوتوكول 

 ا جلاية والتعايف ويعادة اإلدماج -قابعاا  

 معاملة األطفال دون قَن الثامنة عشرة اطَندين يف القوات املسلحة يف نظام العدالة اجلنائية  

 س ور قرير    يق ألة أفريفق  قر رةق  قملسريح  قررل ن  شر مه   أارم قر  مرةق و/أو قر  مرةق  -27
 عةة ري  نةة قجل     قرعس يفف وقبجيفقءق  قر أ  مي  قرعس يف  .خي  ١٨جيفق م  م  رية  م سن 

توصا اللأنة  ن تتأكد الدولة الطر  من أن أ رتراد القرتوات املسرتلحة غرتري ال رتالغ   -2٨
 قن الثامنة عشرة ال خي عون للقانون العس ري  بصر  النظر عن ط يعة اجلرمية املرت  ة 
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 ال املياجرين وملتجلسا اللأوء والالجا  التدابري املعتجلدة  جلاية حقوق األطف  

ةملسرر ع يف قرررص حتررق ر  فرر ل قرالجىلرر  و ررق قملصررحةر    قر وررر   ً حترريل قرير رر  عي رر -29
قر ررريفا، ر رررن  سررر وره  قر يرررق آلزقء ن ررر  قملسررر ع يف قمل  مررر  آلم ايرررع قأل فررر ل قررررل ن ُي  ررر  أة 

 رج. و س ور قرير    يق آلزقء عر   وجرة    ةنةق    ُج  وق و/أو قس خ مةق   أع  ل    ل   قخل
آري  ري شف قملمّ يف عن  يك قحل ال ، وللق ن ر  قرر ورق  قر  ر مير  وقملمر  ت قر ةجي ير  قمل  حر  
ري ررةظف  قحل ررةمي  قرررل ن   عرر ميةة مررع هرركالء قأل فرر ل؛ وآلزقء حرر ال  قر ررأيق قملميرر  ع  رر    

زقء عررر    رررةفق قر ورررر  قر ررريفا قرررر عم قر ررر   ايرررع ميفقحررر  ع ييررر  قر سرررري  وقر  ررر   قريررررةء؛ وآل
 ر قمج قملع مي  قمل خصص  من أج  آلع  يف آل م ج هكالء قأل ف ل وآلع  يف أتهيي م. 

مرتن الربوتوكرتول  ٧يذ توجه اللأنرتة انت رتا  الدولرتة الطرتر  يل التااماهترتا مبوجرتب املرتادة  -٣0
اقرترت   والفرترتوري  ل طفرترتال االختيرترتاري   إ رترتا  ثيرترتا علرترت  ضرترتجلان تقرترتديف املسرترتاعدة والرترتدعل املن

املياجرين والالجارت  وملتجلسرتا اللأرتوء الرتذين هنتجلرتل أن ي ونرتوا قرتد جدنرتدوا و/أو اقرتتدهدموا 
للجلعرترتايري الدوليرترتة  ويف ررترتذا الصرترتدد  اا يف أعجلرترتال القترترتال  وضرترتجلان ةرترتايتيل ةايرترتة كاملرترتة و قرترت

  ة اللأنة الدولة الطر  عل  ما يلا: 

طيع األطفال املياجرين وملتجلسا اللأوء  ينشاء ةلية لل شئ امل  ر عن  أ( 
والالجا  الذين يواجيون خطر التأنيد و/أو االقتهدام يف أعجلال القترتال و/أو هنتجللرتوا أن 
ي ونوا قد جدَندوا أو اقتهدموا  ييا  واختاذ طيرتع الترتدابري ال رترورية ل رتجلان أن ترتثدي ررتذ  

 اآللية واائفيا بفعالية؛

تهصصرترترتة وم رترترتادو توجيييرترترتة للجلرترترتواف  ا  رترترتومي  يعرترترتداد دورات تدري يرترترتة م  ب( 
العرترتامل  مرترتع طيرترتع األطفرترتال امليرترتاجرين وملتجلسرترتا اللأرترتوء والالجارترت  بشرترتأن  ديرترتد األطفرترتال 
الرترتذين يواجيرترتون خطرترتر التأنيرترتد و/أو االقرترتتهدام يف أعجلرترتال القترترتال أو هنتجلرترتل أن ي ونرترتوا قرترتد 

معاملرترتة مناقرترت ة  وضرترتجلان جدنرترتدوا و/أو اقرترتتدهدموا  ييرترتا  وبشرترتأن يعجلرترتال حقرترتوقيل ومعرترتاملتيل 
 تنفيذ رذ  امل ادو؛

تجلرتل أن   ج(  اقتحدا  خرتدمات متهَصصرتة ل رتجلان حصرتول األطفرتال الرتذين هند
ي ونرتوا قرترتد شرتاركوا يف نرترتااع مسرتلح علرترت  املسرتاعدةى ال ا يرترتة لتعرتا ييل ال رترتدة والنفسرتا ويعرترتادة 

 ؛يدماجيل يف اطتجلع

حرتل عجلليرتة التسرتأيل عند االقت رتاء  ضرتجلان وجرتود ماطرت  أرنرتاء طيرتع مرا   ( 
 والتجلا  اللأوء  مبا يف ذل، خالل الفحوص الط ية؛

ضجلان اخترتاذ القرترارات واإلجرتراءات الالزمرتة بسرترعة يف طيرتع مراحرتل عجلليرتة   هر( 
 التسأيل والتجلا  اللأوء 

( ٢005)6توصا اللأنة الدولة الطر  أي اا  ن أتخذ يف االعت ار تعليقيا العام رقل  -٣١
 طفال غري املصحوب  واملنفصل  عن ذوييل خارج بلدرل األصلا بشأن معاملة األ

و الحق قرير   أنه ُ   ن ر  ف ل قرل ن  ع  وة ضح اي قالجت ر مبةجل   نةة قر ورر   -٣2
( عررر   قبعررر  يف قر سررريف  . ريررر  أة قر يررررق 20١4(/ أوالً 60قر ررريفا رشرررأة قالجتررر ر ةألزرررخ    

 سرررر ور قرير رررر  ألة قر وررررر  قر رررريفا ال   رررر ن يرررريفقح  عرررر   قبعرررر  يف قر سرررريف   جل يررررع قأل فرررر ل 
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قملةجرررة  ن   حررر ال  هرررريفيف، مبرررن فررري م أورىلرررك قملةجرررة وة يررر رج ع ييررر  قريررررةء قريف يررر ، عيررر  
ع  ل قر   ل، أو أام  ةقج رةة ي ريف أس   أنه ُي    أة   ةنةق    ُجّ  وق و/أو قسُ خ مةق   أ

 قر عيفض رلرك.

 َة اللأنة الدولة الطر  عل  ضجلان االحرتاام ال امرتل للجل رتدأ األقاقرتا املتجلثرتل يف  -٣٣
تجلرترتل أن  عرترتدم اإلعرترتادة القسرترترية يف طيرترتع الظرترترو   وال قرترتيجلا تلرترت، املتعلقرترتة ابألطفرترتال الرترتذين هند

 ل  أو الذين يواجيون خطر التعرض لذل،  ي ونوا قد جدَندوا و/أو اقتدهدموا يف أعجلال القتا

 املساعدة والتعاون عل  الصعيد الدويل -اثمناا  

 التعاون الدويل   

توصا اللأنة  ن تواصل الدولة الطر  تعاو ا مع اللأنة الدولية للصليب األةرتر  -٣4
التعرترتاون  واملجلثرترتل اخلرترتاص ل مرترت  العرترتام املعرترت  ابألطفرترتال والنااعرترتات املسرترتلحة وأن تعرترتاز ذلرترت، 

وأن تست شئ قرت ل زلدة التعرتاون مرتع منظجلرتة األمرتل املتحرتدة للطفولرتة )اليونيسرتيئ( وغريررتا 
 من ال ياانت التابعة ل مل املتحدة يف تنفيذ الربوتوكول االختياري 

 التنفيذ واإلبالغ -اتقعاا  

 املتابعة والنشر -ألئ 

زمرترترترتة ل رترترترتجلان تنفيرترترترتذ توصرترترترتا اللأنرترترترتة  ن تتهرترترترتذ الدولرترترترتة الطرترترترتر  طيرترترترتع الترترترترتدابري الال -٣5
التوصرترتيات الرترتواردة يف ررترتذ  املالحظرترتات اخلتاميرترتة تنفيرترتذاا كرترتامالا بسرترت ل منيرترتا يحالتيرترتا يل وزارة 
الرترترترترتد اع ووزارة العرترترترترتدل ووزارة الداخليرترترترترتة ووزارة الصرترترترترتحة  ويل يدارات الشرترترترترترطة والسرترترترترتلطات 

 اقلية  كا تنظر  ييا عل  النحو املناقب وتتهذ مايداا من اإلجراءات بشأ ا 

وتوصرترتا اللأنرترتة  اتحرترتة تقريرترتر الدولرترتة الطرترتر  وردودررترتا ال تابيرترتة علرترت  قائجلرترتة املسرترتائل  -٣6
ورذ  املالحظات اخلتامية عل  نطرتاق واقرتع  بسرت ل منيرتا شرت  ة اإلنانرت   لعجلرتوم اجلجليرتور  
ومنظجلرترترتات اطتجلرترترتع املرترترتدة  واملرترترتدار   ومراكرترترتا اإليرترترتواء  و جلوعرترترتات الشرترترت ا   واطجلوعرترترتات 

أجل ياثرة النقاش ويذكاء الوعا بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيرتذ  املينية  واألطفال  من 
 ورصد  

 التقرير الدوري املق ل -ابء 

مرترتن الربوتوكرترتول االختيرترتاري  تطلرترتب اللأنرترتة يل الدولرترتة  8مرترتن املرترتادة  ٢و قرترتاا للفقرترترة  -٣7
الطرترترتر  أن ترترترتدرج مايرترترتداا مرترترتن املعلومرترترتات عرترترتن تنفيرترترتذ كرترترتل مرترترتن الربوتوكرترترتول االختيرترترتاري وررترترتذ  
املالحظات اخلتامية يف تقريرررتا الرتدوري القرتادم مبوجرتب اتفاقيرتة حقرتوق الطفرتل  و قرتاا ألح رتام 

 من االتفاقية  ٤٤املادة 
    


