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جلنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والسبعون
 17أيلول/سبتمرب  5 -تشرين األول/أكتوبر ٢٠1٨
البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظر يف تقارير الدول األطراف

قائم ةةة املس ةةائ املتص ةةابة لتقري ةةر املق ةةدمل ل ةةا املمابة ةةة العر ةةة الس ةةعو ية
مبوجب الفقرة  1لا املا ة  8لا الربوتوكةول اختت ةارل ختفاق ةة ققةو
الطف شأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسابحة
يُطلببإ ا الدولببط الطببرق أ تاببد كتابببط مالوم بباد ةا( ببط و د ببط  1٠ 7٠٠كلمببط
كحد أقصى) قبل  15حزيرا /يون ه  ٢٠1٨أمكن .وقد تتناول اللجنط يف حوارها مع الدولبط
الطرق مج ع جوانإ حاوق الطفل املنصوص عل ها يف الربوتوكول االخت اري.
 -1و( م ببا يتال ببر لفا ببر  15م ببن تاري ببر الدول ببط الط ببرق  ،)CRC/C/OPAC/SAU/1يرج ببى
تاببدم مالومبباد عببن التببدابا اخببدم املترببا مببن وزار الببد(ا ووزار الداخل ببط م بن أجببل تنق ب ر
ورصد تنف ا الربوتوكول االخت اري.
 -٢ويف ةببول الفا براد  14و 4٠-٣٨مببن تاريببر الدولببط الطببرق ،يُرجببى تاببدم مالومبباد
ببدم عببن التببدابا املترببا لنشببر أحكببا الربوتوكببول االخت بباري ،ول ب (ا ب حاببوق اإنقببا
بصفط عامط ،وعما ذا كا قد قُ ِّد أي تدريإ على الربوتوكول االخت اري للمهن بن الاباملن مبع
األطفببال أو مببن أجلهببن البباين يتمببل أ يكونبوا قببد تبباركوا يف نزاعبباد مقببلحط ال سب ما أل(برام
الاواد املقلحط والشرطط وموظفي اهلجر واخامن والاضا والااملن الطب ن واالجتماع ن).
 -٣ويرجى تادم توة حاد عن الابوانن واملمارسباد البن تبننن ن بد األطفبال يف الابواد
املقببلحط يف ة ببول املالوم بباد املتض بباربط ال بوارم يف الفا برتن  ٢4و 46م ببن تاري ببر الدول ببط الط ببرق
بشب ا ببد األمن لقببن التجن ببد .ويُرجببى أيضببا توةب ا مببا ذا كانببت الدولببط الطببرق تاتببز ببرم
ن د األطفال.
 -4ويُرجببى اإتببار ا التببدابا املترببا لتاري ب
عتباره جرميط حرب.
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ن ببد األطفببال مو سببن ا امقببط عشببر
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 -5ويف ةول النزا املقلا الدائر يف الب من ،و إتبار ا الفابراد  1٩5-1٨٩مبن تاريبر
األمبن الاببا عببن األطفبال والنبزا املقببلا ) ،(A/72/361-S/2017/821يُرجبى تاببدم مالومبباد عببن
مج ببع التحا ابباد الببن ببرال بشب االنتهاكبباد اجلقب مط املبلببه عنهببا ،لببا يف ذلببا قتببل األطفببال
وتشبويههن والضبر د اجلويبط علبى املبدارس واملقتشبف اد يف الب من البن تُابزال ا دةبال عببام
الشرع ط ا ال مند با ام الدولط الطرق ،وعن نتائج هاه التحا ااد.
 -6ويُرجببى تاببدم أي مالومبباد عببن مصببا األطفببال الببباله عببدمهن  5٢طف بال البباين أُ(ب ِّبر
وسببلِّموا ا ا كومببط
عببنهن والبباين أ(ببامد التاببارير تبببن كببانوا م برتبطن تط براق الن بزا املقببلا ُ
ال من ط ،وال س ما من مل ُُي َمع مشلهن مع أسرهن.
 -7ويرجببى اإتببار ا واليببط وحببد فايببط الطفببل الببن أ ِّ
ُنش ب ت يف ماببر التحببال يف ال ب من
ُ
و ا األنشطط الن تضطلع هبا.
 -٨و إتببار ا الفاببر  5٢مببن تاريببر الدولببط الطببرق ،يُرجببى تاببدم مالومبباد د ببط ا
اللجنط عن حالط األطفبال اختجبزين لبدال الابواد املقبلحط للدولبط الطبرق وعبن وةباهن الابانو
وما ذا كانوا خيضاو للواليط الاضائ ط للدولط الطرق.
 -٩ويُرج ببى تا ببدم مالوم بباد مفص ببلط ع ببن ب ب برامج ع ببام الت ه ببل و ع ببام اإمم ببا جلم ببع
األطفال املت رين لنزاعاد املقلحط وعن عدم األطفال الاين استفاموا من هاه الربامج.
 -1٠ويرجببى تاببدم مالومبباد عببن تابباو الدولببط الطببرق مببع مكتببإ املم لببط ا اصببط ل مببن
الاا املان ط ألطفال والنزا املقلا.
 -11وملببا كانببت الدولببط الطببرق مل توقببع مااهببد ببار األسببلحط ،يُرجببى تاببدم مالومبباد عببن
التدابا املترا لضما عبد ب بع األسبلحط وااهبا مبن أتبكال املقباعد الاقبكريط أو نالهبا ا
بلببدا يُاب َبرق أو ُيتمببل ( هببا ن ببد األطفببال واسببتردامهن يف أعمببال الاتببال مببن جانببإ أط براق
النزاعاد املقلحط.
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