البلد  :الجزائر .
التاريخ 2018 \ 5 \ 17 :
محتوى النص :
اكدددا اللجنددح متحااتلددا ال تاميددح بات دداا تدددابير جاجلددح باددفي تجنيددد امسلددا ,مدد ال ددواا الم ددلحح مدد
التركيددز باددك ,دداص جلددر ا د و الراابددح وامامددا ,مددي ابدد ,الحكومددح المرتبسددح جلددر ددح ال ا ددريي لل تددا,
م المجامي الم لحح .

م لوماا ا ا يح :
مؤتمر مكت اللجنح ال ليا لح وق امن اي م اممم المتحدة :
موا وي :
ملو وت ( :اد  ,رابس)
الت رير :
منلجيح الت رير :
 -1سري ح ت رير اجتياديح × .
 -2سري ح ت رير مب سح .
 -3التدابير ال اجلح المت اة × .
ت رير الدولح :
م تند ا ا
 13مبراير 1996
 14كانوي امو2015 ,
-

لجنة الجزائر للبروتوكول االختياري
:
رام الت رير
األو,
:
تاريخ
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ام دار:
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-

رام الت رير :

-

تاريخ ام دار :

-

الت ديم :

ماترك
التقديم االبتدائي
المستند الذي تم تحديثه
المرفقات

اتفاقية حقوق الطفل :
-

رام الت رير :

-

تاريخ ام دار
:
الت ديم :

-

اجاباا مكتوبح
2018 \ 2 \ 23

الت ديم
تاريخ ام دار

م يوجد ت ارير مي اب ,المدام يي جي ح وق السل,
الت ارير البديلح
•
•

الجنود االطفال الدولية
منظمة رقابة حقوق االنسان (هيومن رايتس واتش)
م يوجد

المناماا الغير حكوميح
مؤ

اا ح وق امن اي
الوسنيح

ومد الدولح
الومد تم تاكيله مي اب ,توميق جوامح الممث ,الدائم لب ثح الجزائر م جنيو ،م ممث ,وزارة الدماع واثنيي مي
اممناء م الب ثح الدائمح م جنيو.

اجااء الومد التاب للجنح :

البلد
زمبابوي
موناكو

ام م الكام,
وزاي ااو أ ومه
بيرنارد جا تود

و و الحوار
.i

محور الحديث :
فع كالن لكنككه احتككاى الككي المزيككد مككن التعمككع والنقككاش العملككي حككول
بشكككل مككامن كككان الحككديث ل
الموضوع.

.ii

المسح العام الذي تم بواسطة اللجنة :
اللجنككة هنككلت الجزائككر بشككلن المىككادقة ملككي (لجنككة الجزائككر للبروتوكككول االختيككاري) وذكككرت ان ككا
الحظككت اهتمككام الحكومككة بككاتّل بككاع توجي ات ككا .ملككي الككر م مككن ذلكك ن فقككد شككعرت اللجنككة ان ذلكك
االجككراك كككان محككدودان خاىككة باالهتمككام فككي ترجمككة البروتوكككول الككي القككانون والضككوابط الوطنيككةن
وتنىح باالهتمام بشكل اكبر بشلن هذا الموضوع.

.iii
•

المشاكل الرئيسية التي ت لمت مناقشت ا :
اددروو السددت ال ددكرييي :اللجنككة طرحككت ةسككئلة حككول حريككة طلبككة القككوات المسككلحة فككي السككما
ومبككرت مككن اهتمام ككا بككلن المككدارس
ل ككم بمدككادرم المدرسككة العسكككرية بككدون شككروط اومقوبككاتن ل

يجككا ان تسككتخدم لتككدريا االفككراد العسكككريين .اجككاا الوفككد بلنككه فككي القككانون يسككمح للطلبككة
بمدككادرم الجككيش وكككذل تجنيككدهم يكككون ملككي اسكك اس تطككومي .كككذل رفضككت اللجنككة بككلن
تُستخ َدم المدارس كقوامد مسكرية.
•

ي آليككة مراقبككة حككول ادراى االطفككال مككا
التجنيددد :سككللتُ اللجنككة الوفكك َد ل
ممككا اذا كانكك ت لككدي م ة ل
ل
دون سكككن  18سكككنة باالنضكككمام الكككي القكككوات المسكككلحةن ممكككا يتضككك لمن االجكككراكات الوقائيكككة
لحمكككايت م ضكككد العنك ك  .ةجكككاا الوفكككد بكككلن العمكككر االدنكككي للشكككخ لقنضكككمام فكككي القكككوات
المسكككلحة هكككو  19مكككام وللتجنيكككد التطكككومي هكككو  18مكككامن مكككل المطالبكككة بمكككةهقت نفسكككية
القوات المسلحة.
وجسدية للذين هم ةكبر جيق ليكونوا جزكا من ل

•

التجئدديي ال ددورييي :سككللت اللجنككة الوفكك َد حككول ظككرو حمايككة االطفككال القجئككين السككوريين
فككي ككرا الككبقد الككذين خككدموا او تكك لم إجبككارهم للمشككاركة فككي الىككرامات التككي فككي المنطقككة.
الوفككد ةجككاا بككلن الجزائككر بلككد ُمسككتقبةلةن حيككث ان كك ا تضككمن لقجئككين التمتككل بخككدماتن والتككي
بضمن ا التعليم المجاني.

•

تاددددري ال ددددوانيي :القككككانون الككككوطني الحككككالي ال يمثككككل البروتوكككككول الحككككالي .التشككككريعات
الجزائرية ال ت ُ َج لرم سحا القاىرين باالنضمام الي القوات المسللحة.

•

التن دديق :قككد ذكككرت اللجنككة ان ككا لككم تجككد ةي معلومككة التككي يمكككن ةن يُعتمككد ملي ككا حككول آليككات
التنسيع وحماية القاىرين.

•

مكامحدددح امرادددا  :قكككد ةظ كككرت اللجنكككة اهتمام كككا حكككول االجكككراكات المتخكككذم مسكككبقا ضكككد
االرهككاا فككي الجزائككر والتككي بمقككدورها ان تككةثر ملككي األطفككالن مككن خككقل االشككارم الككي مككدم
حككاالت تككم في ككا حككبس االطفككال مككل البككالدين سككويا .بالمقابككلن فقككد اسككتجوبت اللجنككة الوفككد ممككا
اذا كانكككت الحكومكككة الجزائريكككة لكككدي ا قكككوانين بتجكككريم تجنيكككد االطفكككال بواسكككطة المجمومكككات
االرهابية.

تو ياا اللجنح
الختاميككة ملككي الحاجككة فككي اتخككاذ تككدابير ماجلككة فككي مككا يخكك
ة لكككدت اللجنككة فككي مقحظات ككا
ل
الخمسة التالية:

النقككاط

التاددري  :حث ل كت اللجن كةُ الدولككةَ المشككاركة (الجزائككر) بمراجعككة وتعككديل التشككريعات الحاليككة حتككي تتماثككل
بشكككل كامككل مككل هككد و ككرو البروتوكككول االختيككاري وتطبيككع القككوانين التككي يككت لم تج يزهككا بواسككطة
اللجنككةن وملككي وجككه الخىككو فيمككا يخكك ل تعريكك مشككاركة االطفككال فككي القتككاالتن بككالتوافع مككل
األول من البروتوكول االختياري.
المقال ل
البيانددداا :تحكك ل
كث اللجنكككة الدولك كةَ المشكككاركة ملكككي انشكككاك آليكككة مركزيكككة لمجمومكككة شكككاملة للمعلومكككات
والبيانككات االحداثيككة .والتككي تى كنل بحسككا موامككل العمككرن الجككنسن الجنسككية و األىككل العرقككين وذل ك
خكككقل تطبيكككع البروتوككككول االختيكككارين ولتحديكككد هويكككة وتسكككجيل جميكككل االطفكككال تحكككت االختىكككا
القضككائي الككذين تككم تجنيككدهم او اسككتخدام م فككي القتككاالت خككارى الدولككةن بمككا يشككمل طككالبي اللجككوكن
القجئينن الم اجرين واالطفال الدير ُمرافقين.
التجنيددد :تحك ل
كث اللجنككة الدولككة المشككاركة بككايتي :التلكككد مككن مككدم تجنيككد االطفككال مككا دون سككن  18مككام
فكككي اقكككوات الكككدفاع الشكككعبيةا وال إشكككراك م بالتكككدريا العسككككرين وةن يُمنَعكككوا مكككن ةن يكونكككوا جكككزكا
مباشككرا بالقتككاالت فككي كككل حككال مككن األحككوال؛ تعككديل تشككريعات ان بمككا فككي ذل ك القككرار التنفيككذي رقككم 4
–  97مكككن  \ 4ينكككاير \ 1997ن بجعكككل العمكككر االدنكككي للتجنيكككد فكككي مجمومكككة الكككدفاع الشكككرمية وةي
مجككاميل مسككلحة اخككرك تككم تكوين ككان السككيطرم ملي ككان تككم االمفككاك من ككان مسككللحة او يسككمح ل ككا بحمككل
السككق مككن ةقبككل الدولككة المشككاركةن بعمككر  18سككنةن ووضككل اليككة مراقبككة ف لعالككة للتلكككد مككن ةنل كه وبىككورم
فعليلةن ال يت لم تجنيد ةو استخدام االطفال من قةبَل المجمومات المسلحة .
ل
تحككث اللجنككة الدولككةَ المشككاركة بتطككوير
مندد التجنيددد بوا ددسح المجموجدداا الم ددلحح الغيددر حكوميددح:
اسككتراتيجية لمعالجككة مشكككلة االرهككاا والتطككر الناميككة ب ككد التلكككد مككن انككه لك م يككت لم تجنيككد ةطفككال فككي
الجذريك كة لتجنيكككد
ىكككنوف ا بواسكككطة المجمومكككات المسكككلحة الديكككر حكوميكككةن والك ك ي  :معالجكككة االسكككباا
ل
االطفككال فككي المجمومككات المسككلحة واطككقق حملككة معلومككات مامككة للتلكككد مككن ان المجتمعككات واميككة
بالنسككبة للخطككورم الكامنككة بتجنيككد االطفككال ولكيفيككة حمايككة اطفال ككا؛ ووضككل اهتمككام اسككتثنائي فككي منككل
تجنيكككد االطفكككال فكككي الحكككاالت الضكككعيفةن وزيكككادم ةمكككن وحمايكككة المجتمعكككات المدنيكككة فكككي المنكككاطع
الحدوديكككةن وخىوىك كا بالسكككيطرم ملكككي الحكككدود بشككككل فعكككال وتقويكككة اطكككارات التعكككاون بشكككلن الخكككط
الحدودي مل الدول المجاورم.
التاددري اا وال ددوانيي الجنائيددح الت د يددتم ال مدد ,بوجبلددا :تحك ل
كث اللجن كةُ الدول كةَ المشككاركة ملككي  :الحظككر
التككا لم وتجككريم تجنيككد اسككتخدام االطفككال مككا دون سككن  18سككنة فككي قتككاالت القككوات المسككلحةن قككوات الككدفاع
تعككر وتعاقككا ملكك ي
الشككعبيةن المجمومككات المسككللحة الديككر حكوميككة والشككركات االمنيككة الخاىككة؛ ةن
ل
تجنيككد االطفككال مككا دون سككن  15سككنة كجريمككة حككران وةن تلخككذ بعككين االمتبككار المىككادقة ملككي نظككام
روما للمحكمة الجنائية الدولية (. )2000
اهدا التنمية المستدامة :
ال يوجد
تقرير الدولة التالي :
لجنح ح وق السل,
رقم التقرير
الثاني و الثالث
تاريخ االنشاك
2025 \12 \14

إخككقك المسككةولية  :يككتم إمككداد جميككل تقككارير جمعيككة حقككوق الطفككل باللدككة اينجليزيككة  .إذا تككم تقككديم تقريككر
الدولككة و  /ةو التقككارير البديلككة بلدككة ةخككرك لحمككم المتحككدم (ايسككبانية ةو الفرنسككية ةو العربيككة ةو الروسككية
ةو الىينية) فسو تتم ترجمة التقرير وفقا لذل .

