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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١ -سبتمرب /أيلول ١٣

 مـن   ٨ النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة             
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال        

  يف الرتاعات املسلحة

  سرياليون: املالحظات اخلتامية    
 ١٥٥١يف جلستها   ) CRC/C/OPAC/SLE/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل لسرياليون         -١
)CRC/C/SR.1551 (   ١٥٨٣يف جلـستها     واعتمـدت،    ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلول ١٥املعقودة يف 

  :  املالحظات اخلتامية التالية،٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١املعقودة يف 

  مقدمة    
كما ترحب بردودها اخلطيـة     . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        -٢

وتعرب عن تقديرها للحـوار الـذي       ) CRC/C/OPAC/SLE/Q/1/Add.1(على قائمة املسائل    
غري أن اللجنة تأسف ألن املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف    .  املستوى أجري مع وفد رفيع   

  .يف كل من التقرير والردود على قائمة املسائل تفتقر إىل التفاصيل
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة                -٣

 يف أعقـاب    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٦ة يف   باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا اللجن     
) CRC/C/SLE/CO/2(تقدمي الدولة الطرف لتقريرها الـدوري الثـاين مبوجـب االتفاقيـة             

 بشأن تقريرها األويل الذي     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١وباملالحظات اخلتامية املعتمدة يف     
طفال واستغالل األطفال   قدمته مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األ        

  ).CRC/C/OPSC/SLE/CO/1(يف املواد اإلباحية 
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  اجلوانب اإلجيابية  -أوالً   
 يتبعهـا  ٢٠٠٤ التجنيد جلمهورية سرياليون يف عـام     ةترحب اللجنة باعتماد سياس     -٤

ـ   ٢٠٠٦ة سرياليون يف عام     اعتماد قانون التجنيد جلمهوري    ر التجنيـد الطـوعي      الذي حيظ
  . عاما١٨ًقوات املسلحة جلميع األشخاص دون سن واإللزامي يف ال

  :وترحب اللجنة أيضاً بالتدابري التالية  -٥
إصدار قانون جلنة سرياليون الوطنية املعنية باألسلحة الصغرية الـذي أقـره      )أ(  

، وهو قانون ينص على إنشاء جلنة للتصدي النتشار األسلحة ٢٠١٠يونيه /حزيرانالربملان يف 
  ولة الطرف؛الصغرية يف الد

 تغطي جوانب كثرية حلماية     ٢٠٠٦ تتعلق باألطفال يف عام      ةصياغة سياس   )ب(  
  الطفل، مبا فيها حظر جتنيد األطفال يف القوات املسلحة؛

 الذي ٢٠٠٢يناير /كانون الثاينالتوقيع على قانون اتفاق احملكمة اخلاصة يف   )ج(  
حماكمة األشخاص الذين يتحملون اجلـزء  أنشأ احملكمة اخلاصة لسرياليون اليت تضطلع بوالية        

األكرب من املسؤولية عن االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل ولقانون سرياليون اليت            
  ؛١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠ارتكبت على أراضي سرياليون منذ 

  للدولة الطرف مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف         النشطالتعاون    )د(  
  مسعى إىل توفري الدعم للجنود األطفال السابقني؛

 محاية الطفل بني    أنشطةإنشاء اللجنة الوطنية حلماية الطفل اليت تتوىل تنسيق           )ه(  
  العناصر الفاعلة احلكومية وغري احلكومية على املستوى الوطين؛

) ٢٠٠٧(من قانون حقـوق الطفـل       ) ب)(٢(٢٨احلظر الوارد يف املادة       )و(  
ض على استخدام األلغام األرضية وغريها من األسلحة املعترف هبا مبوجب القـانون             واملفرو

  .الدويل كأسلحة ضارة باألطفال
  :الصكوك التاليةوترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على   -٦

  ؛ ٢٠٠٢مايو /أيار ١٣امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه يف   )أ(  
ملتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل    الربوتوكول االختياري ا    )ب(  

  ؛٢٠٠١سبتمرب /أيلول ١٧األطفال يف املواد اإلباحية يف 
  .٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ١٥نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف   )ج(  
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  تدابري التنفيذ العامة   -ثانياً   

  التنسيق والتنفيذ    
 قدمتها الدولة الطرف اليت تفيد أن وزارة الرعايـة  حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت   -٧

االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون األطفال هي الوكالة احلكومية املسؤولة عن تنفيـذ            
الربوتوكول االختياري وعن تنسيق اإلجراءات يف هذا اجملال بني السلطات اإلقليمية واحملليـة         

 قلقها ألن هذه الوزارة تفتقر إىل املوارد البشرية         بيد أن اللجنة تعرب عن    . ومع اجملتمع املدين  
  .واملالية الكافية لتمكينها من أداء مهامها

 املوارد البشرية واملالية الكافية لوزارة الرعاية االجتماعيـة         توصي اللجنة بتوفري    -٨
ن فعالية تنفيذ الربوتوكول االختياري     ماضمن أجل   والشؤون اجلنسانية وشؤون األطفال     

  . اخلطط والسياسات فيما بني الوكاالت املعنيةوتنسيق

  الرصد املستقل    
 جلنة حلقوق اإلنـسان تتـوىل       ٢٠٠٧تثين اللجنة على الدولة الطرف إلنشائها يف عام           -٩

قلقها  بيد أن اللجنة تعرب عن    . ضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك حقوق الطفل         
   .بعد ُتنشأ ال املزمع إنشاؤها مبوجب قانون حقوق الطفل ملألن اللجنة الوطنية املعنية باألطف

بشأن دور املؤسـسات الوطنيـة      ) ٢٠٠٢(٢ العام رقم     اللجنة يف ضوء تعليق    -١٠
توصي اللجنة الدولة الطـرف     ،  املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها       

  :بالقيام مبا يلي
 تعمل الوطنية املعنية باألطفال وجعلها      اختاذ تدابري سريعة إلنشاء اللجنة      )أ(  

   وضمان استقالهلا؛،وفقاً ملبادئ باريس
الية للجنة الوطنية املعنيـة     املبشرية و الوارد  ما يكفي من امل   ضمان إتاحة     )ب(  

 مبـا يف ذلـك احلقـوق الـواردة يف           ،باألطفال من أجل رصد إعمال حقوق الطفـل       
  ؛االختياري الربوتوكول

الفعال بني جلنة حقـوق اإلنـسان واللجنـة الوطنيـة          ضمان التنسيق     )ج(  
  .باألطفال املعنية

  النشر    
تالحظ اللجنة بتقدير أنه بعد انتهاء الرتاع املسلح على الفور، نظمت عدة أطـراف               -١١

فاعلة حكومية وغري حكومية يف مجيع أحناء البلد محالت واسعة للتوعية والتثقيف يف جمـال               
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 اختـاذ  عـدم لبيد أن اللجنة تعرب عن قلقهـا        . رتاعات املسلحة منع مشاركة األطفال يف ال    
 مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك عـن طريـق            حمددة كافية لنشر   تدابري

 ولعدم توافر معلومات عن اخلطط الرامية إىل إدماج برامج التوعية يف هـذا              ،وسائط اإلعالم 
  .اجملال مستقبالً

 تدابري فعالة لنشر مبادئ وأحكام الربوتوكول       باختاذالطرف  توصي اللجنة الدولة      -١٢
 نشر املعلومـات    وضماناالختياري، وال سيما يف املدارس وعلى مستوى اجملتمع احمللي،          

وتوصـي  .  بسهولة جيعلها يف متناول األطفال    وبشكلذات الصلة جبميع اللغات الوطنية      
على املشاركة يف األنشطة الرامية إىل      ع وسائط اإلعالم    يتشجباللجنة الدولة الطرف أيضاً     
  .نشر الربوتوكول االختياري

  التدريب     
ومحاية الطفل يف   ) ٢٠٠٧( قانون حقوق الطفل     علىترحب اللجنة بإدراج التدريب       -١٣

املناهج التدريبية املخصصة للقوات املسلحة والشرطة يف أعقاب أنشطة الدعوة اليت اضطلعت            
وتالحظ اللجنة أيضاً أن    . عية والشؤون اجلنسانية وشؤون األطفال    هبا وزارة الرعاية االجتما   

املدونات العسكرية للقوات املسلحة تتوافق من حيث اجلوهر مع الربوتوكول االختياري وأن            
بيد أن اللجنة تعرب    .  للربملانيني والقضاة واجملالس احمللية    ُمتاٌحالتدريب يف جمال حقوق الطفل      

رصة للفئات األخرى من املهنيني الذين يعملون مع األطفال، مبـن           عن قلقها لعدم إتاحة الف    
  . للحصول على تدريب مماثل،فيهم األخصائيون االجتماعيون واملهنيون الطبيون

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إتاحة التدريب يف جمـال الربوتوكـول       -١٤
عي والقـضائي والـسلطات     االختياري ألفراد القوات املسلحة والشرطة واجلهاز التشري      

وتوصي أيضاً بتوسيع نطاق هذا التدريب وإتاحته بصورة منهجية جلميع فئـات            . احمللية
  . مبن فيهم األخصائيون االجتماعيون واملهنيون الطبيون،املهنيني العاملني مع األطفال

  البيانات    
لبيانات، مبا يف ذلك    ُتثين اللجنة على الدولة الطرف للجهود اليت تبذهلا يف جمال مجع ا             -١٥

قاعدة بيانات وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون األطفال املتعلقة بتعقـب     
 ُتديرها واليت   ،اُألسر وملّ مشلها، وقاعدة البيانات املتعلقة باحملاربني السابقني مبن فيهم األطفال          

توقـف  وتالحظ اللجنة بقلق    . ماجاللجنة الوطنية املعنية برتع السالح والتسريح وإعادة اإلد       
 نظام جلمع البيانات يغطي مسائل محاية الطفـل         عدم وجود ، و نشاط قاعديت البيانات هاتني   

  .املتصلة بالربوتوكول االختياري
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٦
القيام بصورة منهجية جبمـع     وضمان   جلمع البيانات شامل  إنشاء نظام     )أ(  

العمر ونوع اجلنس واملنطقة اجلغرافيـة واخللفيـة         منها   ُمصّنفة على أسس  ات  وحتليل بيان 
  ؛االجتماعية واالقتصادية

استخدام البيانات اجملمَّعة كأساس لرسم سياسات لتنفيذ الربوتوكـول           )ب(  
  حتقيق هذا اهلدف؛ حنواالختياري وتقييم التقدم احملرز 

 ذات  مم املتحدة األ وبرامج   التماس املساعدة يف هذا الصدد من وكاالت        )ج(  
  ).اليونيسيف(لطفولة األمم املتحدة ل مبا يف ذلك منظمة ،الصلة

  الوقاية  -ثالثاً   

  التجنيد الطوعي واإللزامي    
 من الربوتوكول   ٣ترحب اللجنة باإلعالن الصادر عن الدولة الطرف مبوجب املادة            -١٧

.  يف القوات املسلحة بثمانية عشر عامـاً       لتجنيدل السن القانونية الدنيا  االختياري الذي حيدد    
 احلـد األدىن  وترحب اللجنة أيضاً باملعلومات اليت تفيد أن الدولة الطرف تتقيد بصرامة هبذا             

  .٢٠٠٢مايو /منذ تصديقها على الربوتوكول االختياري يف أيار
توصي اللجنة الدولة الطرف باالستمرار يف ضمان عدم جتنيد األشخاص ممن تقل              -١٨
 مـن   ٢ عاماً بصورة إلزامية أو طوعية يف القوات املسلحة طبقاً للمادة            ١٨مارهم عن   أع

  .الربوتوكول االختياري

  تسجيل املواليد    
حتيط اللجنة علماً بربنامج تسجيل املواليد الذي جيري تنفيذه يف مجيع أحنـاء البلـد                 -١٩

بيد أهنا ُتعرب عـن     . لتسجيل املواليد  مرافق الرعاية الصحية األساسية كمراكز بديلة        وبتعيني
علومـات  امل بسبب عدم توافر ال ُيسجلون عند الوالدةقلقها ألن معظم األطفال يف سرياليون       

أمهية تسجيل املواليد واالفتقار إىل مرافق التسجيل يف املناطق النائية والريفيـة      وانعدام الوعي ب  
ؤكد اللجنة قلقها ألن عدم تسجيل مجيع       وت. والتكاليف الباهظة اليت ينطوي عليها التسجيل     

  .األطفال منذ والدهتم جيعل من الصعب التحقق من أعمار صغار اجملندين
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٠

  ؛يف املمارسةضمان أن يكون تسجيل املواليد جماناً وإلزامياً   )أ(  
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 القرى  يف يف ذلك    إنشاء آليات إدارية مناسبة على مجيع املستويات، مبا         )ب(  
  ؛مجيع املواليد لتسجيل ،املستوى احملليعلى و

  النظر يف استخدام وحدات تسجيل متنقلة، وال سيما يف املناطق النائية؛  )ج(  
تنظيم محالت توعية بدعم من زعماء اجملتمعات احمللية للتـشجيع علـى       )د(  

  تسجيل املواليد؛
ل مبوجب االتفاقية عـن تـأثري       تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري املقب       )ه(  

  .التدابري املتخذة على حتسني عملية تسجيل املواليد

  التثقيف يف جمال السلم    
لتدريب املعلمـني أعدتـه   ُتثين اللجنة على الدولة الطرف ملشاركتها يف إعداد دليل       -٢١

ق  اليونيسيف بشأن مسائل تشمل حقوق اإلنسان والسلم والرتاعات واملصاحلة وحقو          منظمة
وتالحظ اللجنة بتقدير أن تدريب املعلمني يف هـذه املواضـيع جـارٍ حاليـاً وأن                . الطفل

  .املفاوضات جارية مع منظمة اليونيسيف بشأن إدراج هذه املواضيع يف املناهج الدراسية
توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع يف إدراج التثقيـف بالـسلم وحقـوق               -٢٢

يف املناهج التعليمية جلميع املدارس هبدف تعزيز مناخ        اإلنسان ومواضيع ذات صلة أخرى      
  . يسوده التسامح والسلم

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -رابعاً   

  التجنيد من جانب مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة    
) ٢٠٠٦(تالحظ اللجنة بتقدير أن كالً من قانون التجنيد جلمهوريـة سـرياليون               -٢٣

حيظران التجنيد الطوعي واإللزامي لألطفـال يف القـوات         ) ٢٠٠٧(وقانون حقوق الطفل    
بيد أهنا ُتعرب عن قلقها ألن تشريع الدولة الطرف ال جيّرم استخدام            . املسلحة للدولة الطرف  

األطفال يف األعمال القتالية أو جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال القتاليـة مـن ِقبـل              
  .ولة الطرفقوات جيش الدل غري تابعة  مسلحةمجاعات

مبوجب القانون وجترم اسـتخدام     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتظر صراحة          -٢٤
األطفال يف األعمال القتالية من جانب القوات املسلحة وجتنيد األطفال واستخدامهم يف            

 وذلك لتعزيز التدابري الرامية     األعمال القتالية من جانب مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة        
  .نيد األطفال واستخدامهم يف األعمال القتاليةإىل منع جت
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  الوالية القضائية خارج اإلقليم    
ُتعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون العقوبات يف الدولة الطرف ال ينص على ممارسة                -٢٥

   .ددة يف الربوتوكول االختيارياحملرائم اجل حالةالوالية القضائية خارج اإلقليم يف 
 ينص على ممارسة    حبيثعقوبات  اللة الطرف بأن ُتعدل قانون      توصي اللجنة الدو    -٢٦

يف حالة اجلرائم احملددة يف الربوتوكول االختياري عنـدما         الوالية القضائية خارج اإلقليم     
ُترتكَب من ِقبل شخص من مواطين الدولة الطرف أو تربطه هبا روابط أخرى أو عنـدما                

  . ترتكب ضد هذا الشخص

  تعايف وإعادة اإلدماجاحلماية وال  -خامساً  

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل نزع السالح من األطفـال             -٢٧

كما وتسرحيهم وإعادة إدماجهم    اجملندين يف مجاعات مسلحة أو املستخدمني يف أعمال قتالية          
تمثلة يف معاملة احملاربني األطفال السابقني كضحايا       السياسة العامة للدولة الطرف امل    تالحظ  

 وإعـادة  برنامج نزع السالح والتـسريح   بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها ألن        . ال كمجرمني 
 من األطفال بالقياس إىل العدد املقدر لألطفـال الـذين            قليالً اًسوى عدد مل يشمل   اإلدماج  

 اخلوف من الوصم وعدم أهلية األطفـال        شاركوا يف الرتاع املسلح، وُيعزى ذلك جزئياً إىل       
  . لالستفادة من الربنامجالذين ال ُيعتربون قد شاركوا يف األعمال القتالية مشاركة مباشرة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٨
اختاذ تدابري فعالة لرصد حالة احملاربني األطفال السابقني الذين مل تشملهم          )أ(  

 هبدف تقدمي ما يلزمهم ،تسريح وإعادة اإلدماج، وال سيما الفتياتعملية نزع السالح وال
  من املساعدة لتيسري إعادة إدماجهم بالكامل؛

ضمان منح تعويضات للمحاربني السابقني وفقاً لتوصية جلنـة تقـصي             )ب(  
  .احلقائق واملصاحلة

  املساعدة يف جمال التعايف البدين والنفسي    
اليت اللجنة الوطنية املعنية باألطفال املتضررين من احلرب         حتيط اللجنة علماً بأعمال     -٢٩

ملـشورة النفـسية     لتقدمي ا  ٢٠٠١يناير  / واليت أنشئت يف كانون الثاين     مل يعد هلا وجود اآلن    
 إزاء عـدم    قلقةوال تزال اللجنة    .  لألطفال املتضررين من الرتاع املسلح     وإتاحة فرص تدريب  
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بني األطفال السابقني يف جمال التعايف النفسي والبدين،        توجيه اهتمام كاف الحتياجات احملار    
وبصفة خاصة الفتيات اللوايت كن مرتبطات جبماعات مسلحة يف السابق ووقعت كـثريات             

  .منهن ضحايا للعنف اجلنسي وال يزلن يعانني نتيجة لذلك من الوصم
حتياجـات  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتلبيـة ا            -٣٠

يف جمال التعايف البدين والنفسي، وال سيما الفتيات اللوايت وقعن احملاربني األطفال السابقني    
. ضحية للعنف اجلنسي، والقيام هلذه الغاية بوضع وتنفيذ برنامج شامل للمساعدة والدعم    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس املساعدة التقنية يف هـذا اخلـصوص مـن               
  .ذات الصلة، مبا يف ذلك منظمة اليونيسيفاألمم املتحدة برامج وكاالت و

  معاملة األطفال املرتبطني بالقوات أو اجلماعات املسلحة    
تشري اللجنة إىل أن النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون يـنص علـى أن                -٣١

اً وقـت    عام ١٥دون سن   كان   والية قضائية على أي شخص       ال متارس أي  احملكمة اخلاصة   
 األحكام الواردة يف النظام األساسي املتعلقـة        إىل اللجنة أيضاً    تشريو. ادعاء ارتكابه للجرمية  

 أن تـصدر   عاماً الذين ميثلون أمام احملكمة، وال سيما إمكانية          ١٥ األطفال فوق سن     مبعاملة
ـ       ك  تتعلق مبسائل  حملكمة اخلاصة أوامر  ا دمات اإلرشاد والرعاية واإلشراف وأوامر بتأديـة خ

عن  وُتعرب اللجنة .  واإلصالح والتربية والتدريب املهين    للمشورةبرامج  وبتنفيذ  للمجتمع احمللي   
  .أن احملاكم الوطنية قد ال تستمر يف هذه املمارسات عند انتهاء والية احملكمة اخلاصةمن قلقها 
علـق   احملكمة اخلاصة فيما يت    ات ممارس مبواصلةتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة        -٣٢
 األطفال الذين ميثلـون أمـام       التعاطي مع عاملة احملاربني األطفال السابقني كضحايا، و     مب

 وبـإدراج هـذه املمارسـات يف        حبماية الطفل املتعلقة  خرى  األسائل  املاحملكمة اخلاصة و  
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على االقتداء بالوالية القضائية للمحكمـة           . تشريعاهتا

  .اجملالاخلاصة يف هذا 

  تصدير األسلحة    
املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيـد عـدم تـصدير           علماً ب  اللجنة   حتيط  -٣٣

األسلحة خارج سرياليون، لكنها تعرب عن قلقها ألن تشريع الدولة الطرف ال حيظـر بيـع    
ن ستخدموُيجند األطفال على أيدي قوات أو مجاعات مسلحة أو يُ         حيث  األسلحة إىل بلدان    

  . للوقوع ضحايا هلذه املمارساتيكونون عرضةيف األعمال القتالية أو 
 حلظر بيـع    ةدد حم اعتماد أحكام قانونية  وصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف       ت  -٣٤

بلد حيتمـل أن يتعـرض فيـه األطفـال          األسلحة أو نقلها إذا كانت وجهتها األخرية        
  .يف األعمال القتاليةيتعرضون فيه بالفعل للتجنيد أو االستخدام  أو
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  ملساعدة والتعاون الدوليانا  -سادساً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاوهنا مع بلدان أخرى يف احتاد هنر مـانو،                -٣٥
، سيما يف جمال إصالح القطاع األمين هبدف رصد املخاطر اإلقليمية اليت هتدد األمـن      وال
  .سلم مبادرات بناء ال، وبدعم انتشار األسلحةمثل
،  من الربوتوكول االختياري   ٧توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف، وفقاً للمادة        و  -٣٦

 لتنفيـذ   ، تعاوهنا الثنائي واملتعدد األطراف، وبصفة خاصة مع البلدان يف املنطقـة           بتعزيز
عادة تأهيل ضحايا   إل و نع أي نشاط خمالف ألحكامه    ملالربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك      

  .الفة ألحكام الربوتوكول االختياري وإعادة إدماجهم اجتماعياًاألفعال املخ

  املتابعة والنشر  - سابعاً  
اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل           توصي    -٣٧

 بوسائل منها إحالتها إىل رئيس الدولة واحملكمة العليا والربملان والوزارات           ،هلذه التوصيات 
  . بشأهنالسلطات احمللية املعنية، للنظر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءاتوا
 اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقرير الدولة الطـرف             توصيو  -٣٨

على سـبيل   (مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت       ،  هذه املالحظات اخلتامية  وردودها اخلطية و  
والفئـات   وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الـشباب        عامة اجلمهور ل) املثال ال احلصر  

 بـه والتوعية حول الربوتوكول االختياري  إثارة النقاش هبدف،  أنفسهم، واألطفال املهنية
  . تطبيقهورصد  أحكامهوتنفيذ

  التقرير املقبل  -اً ثامن  
ن الربوتوكـول    م ٨ من املادة    ٢طبقاً للفقرة   إىل الدولة الطرف،    تطلب اللجنة     -٣٩

االختياري، أن تدرج يف تقريرها املقبل اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث والرابـع              
  من االتفاقيـة، والـذي حيـل موعـد         ٤٤ االتفاقية وفقاً للمادة     مبوجبستقدمه   الذي
  االختياري ، معلومات إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكول     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١ يف تقدميه

 .اخلتامية وهذه املالحظات

        


