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 محتوى النص :
اكدددا اللجنددح متحااتلددا ال تاميددح بات دداا تدددابير جاجلددح باددفي تجنيددد امسلددا, مدد  ال ددواا الم ددلحح   مدد  
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  تاريخ ام دار 

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

 

  ومد الدولح

م  ممث, وزارة الدماع واثنيي مي   ،الدائم لب ثح الجزائر م  جنيوالومد تم تاكيله مي اب, توميق جوامح الممث, 

 اممناء م  الب ثح الدائمح م  جنيو. 
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مؤ  اا ح وق امن اي  
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اجااء الومد التاب  للجنح :     

 البلد ام م الكام, 

 زمبابوي  وزاي ااو أ ومه 

  موناكو بيرنارد جا تود
 

 و و الحوار 
 

i. : محور الحديث 
النبشكككل مككامن كككان الحككديث  لكنككه احتككاى الككي المزيككد مككن التعمككع والنقككاش العملككي حككول  فعككل

 الموضوع.
 

ii. المسح العام الذي تم بواسطة اللجنة : 
وذكككرت ان ككا  (لجنككة الجزائككر للبروتوكككول االختيككارياللجنككة هنككلت الجزائككر بشككلن المىككادقة ملككي )

اللجنككة ان ذلكك   فقككد شككعرت مككن ذلكك ن بككاع توجي ات ككا. ملككي الككر مّل الحظككت اهتمككام الحكومككة بككات
 نخاىككة باالهتمككام فككي ترجمككة البروتوكككول الككي القككانون والضككوابط الوطنيككة اناالجككراك كككان محككدود  

 وتنىح باالهتمام بشكل اكبر بشلن هذا الموضوع.
 
 

iii. مناقشت ا تكل الرئيسية التي تمل االمش : 
 

اللجنككة طرحككت ةسككئلة حككول حريككة طلبككة القككوات المسككلحة فككي السككما   :ال  ددكرييي السددت  اددروو •

رت مككن اهتمام ككا بككلن المككدارس ومبككل  نل ككم بمدككادرم المدرسككة العسكككرية بككدون شككروط اومقوبككات
يجككا ان تسككتخدم لتككدريا االفككراد العسكككريين. اجككاا الوفككد بلنككه فككي القككانون يسككمح للطلبككة 

 اس تطككومي. كككذل  رفضككت اللجنككة بككلنبمدككادرم الجككيش وكككذل  تجنيككدهم يكككون ملككي اسكك 
 المدارس كقوامد مسكرية. تُستخَدم

 

مككا االطفككال  ادراىليككة مراقبككة حككول آ ةيل لككدي م  تا اذا كانكك ممككل  الوفككدَ   اللجنككةسككللتُ  :التجنيددد •
ن نحةسكككنة باالنضكككمام الكككي القكككوات المسكككلل  18سكككن  دون االجكككراكات الوقائيكككة  ممكككا يتضكككمل

بكككلن العمكككر االدنكككي للشكككخ  لقنضكككمام فكككي القكككوات  ةجكككاا الوفكككدلحمكككايت م ضكككد العنككك . 
مكككل المطالبكككة بمكككةهقت نفسكككية  نمكككام 18مكككام وللتجنيكككد التطكككومي هكككو  19المسكككلحة هكككو 

 ات المسلحة.من القول  اجزك  ليكونوا  جيق  كبر ةوجسدية للذين هم 
 

حككول ظككرو  حمايككة االطفككال القجئككين السككوريين  اللجنككة الوفككدَ سككللت  :ييال ددوري   التجئدديي •
للمشككاركة فككي الىككرامات التككي فككي المنطقككة. إجبككارهم  فككي  ككرا الككبقد الككذين خككدموا او تككمل 

والتككي  نخككدماتالتمتككل بضككمن لقجئككين ا تحيككث ان كك  نسككتقبةلةمُ الوفككد ةجككاا بككلن الجزائككر بلككد 
 المجاني.التعليم بضمن ا 

 

القككككانون الككككوطني الحككككالي ال يمثككككل البروتوكككككول الحككككالي. التشككككريعات  :ال ددددوانيي تاددددري  •
 حة.م سحا القاىرين باالنضمام الي القوات المسلل الجزائرية ال تَُجرل 

 

ليككات آعتمككد ملي ككا حككول يُ التككي يمكككن ةن معلومككة  ي  ةاللجنككة ان ككا لككم تجككد قككد ذكككرت  :التن دديق •
 التنسيع وحماية القاىرين.

 

حكككول االجكككراكات المتخكككذم مسكككبقا ضكككد  اهتمام كككااللجنكككة ةظ كككرت  قكككد :امرادددا  مكامحدددح •
مككن خككقل االشككارم الككي مككدم  األطفككالنان تككةثر ملككي  بمقككدورها والتككياالرهككاا فككي الجزائككر 

 ممككا الوفككداللجنككة اسككتجوبت  فقككد نبالمقابككل. سككوي ا البككالدين مككلحككاالت تككم في ككا حككبس االطفككال 
 جمومكككاتالم بواسكككطة االطفكككال تجنيكككد بتجكككريم قكككوانين لكككدي ا الجزائريكككة الحكومكككة كانكككت اذا

 االرهابية. 



 
 اللجنح  تو ياا

 
دت ة ة اللجنككة كككل ماجلككة فككي مككا يخكك  النقككاط ر ملككي الحاجككة فككي اتخككاذ تككدابيفككي مقحظات ككا الختاميككل
 لخمسة التالية:ا
 
 

ت  :التاددري  المشككاركة )الجزائككر( بمراجعككة وتعككديل التشككريعات الحاليككة حتككي تتماثككل  الدولككةَ  اللجنككةُ حثككل
تج يزهككا بواسككطة  يككتمل  التككي القككوانينوتطبيككع بشكككل كامككل مككل هككد  و ككرو البروتوكككول االختيككاري 

بككالتوافع مككل  نتعريكك  مشككاركة االطفككال فككي القتككاالت وملككي وجككه الخىككو  فيمككا يخكك ل  ناللجنككة
لالمقال   البروتوكول االختياري. من  األول

 
لمعلومكككات ل مجمومكككة شكككاملةليكككة مركزيكككة لآالمشكككاركة ملكككي انشكككاك  اللجنكككة الدولكككةَ تحكككثل  :البيانددداا

وذلكك   نىككل العرقككيالجنسككية و األن الجككنس نالعمككر والتككي تىككنل  بحسككا موامككلوالبيانككات االحداثيككة. 
طفكككال تحكككت االختىكككا  تحديكككد هويكككة وتسكككجيل جميكككل االلو نالبروتوككككول االختيكككاريتطبيكككع  خكككقل

 نطككالبي اللجككوك ن بمككا يشككملالقضككائي الككذين تككم تجنيككدهم او اسككتخدام م فككي القتككاالت خككارى الدولككة
 الم اجرين واالطفال الدير ُمرافقين. نالقجئين

 
مككام  18سككن مككا دون االطفككال  مككدم تجنيككد : التلكككد مككنبككايتياللجنككة الدولككة المشككاركة تحككثل  :التجنيددد

 ان يكونكككوا جكككزك  ةمكككن وةن يُمنَعكككوا  نلتكككدريا العسككككريبا وال إشكككراك مفكككي اقكككوات الكككدفاع الشكككعبيةا 
 4بمككا فككي ذلكك  القككرار التنفيككذي رقككم    نتعككديل تشككريعات ا ؛األحككوالالقتككاالت فككي كككل حككال مككن ب امباشككر  

ع الشكككرمية وةي جعكككل العمكككر االدنكككي للتجنيكككد فكككي مجمومكككة الكككدفابن 1997 \ينكككاير  \ 4مكككن  97 –

حة او يسككمح ل ككا بحمككل مسككلل  نتككم االمفككاك من ككان السككيطرم ملي ككان مجككاميل مسككلحة اخككرك تككم تكوين ككا
ه وبىككورم الككة للتلكككد مككن ووضككل اليككة مراقبككة فعل  نسككنة 18بعمككر  نبككل الدولككة المشككاركةالسككق  مككن قة  ةنككل

 المسلحة .المجمومات ل بَ االطفال من قة فعليلةن ال يتمل تجنيد ةو استخدام 
 

تطككوير بالمشككاركة  اللجنككة الدولككةَ تحككثل  الم ددلحح الغيددر حكوميددح: موجددااالتجنيددد بوا ددسح المج مندد 
فككي م يككتمل تجنيككد ةطفككال اسككتراتيجية لمعالجككة مشكككلة االرهككاا والتطككر  الناميككة ب ككد  التلكككد مككن انككه لكك 

ة جكككة االسكككباا : معال يوالككك  نالمسكككلحة الديكككر حكوميكككةالمجمومكككات ىكككنوف ا بواسكككطة  لتجنيكككد الجذريكككل
واميككة المسككلحة واطككقق حملككة معلومككات مامككة للتلكككد مككن ان المجتمعككات المجمومككات االطفككال فككي 

 فككي منككلووضككل اهتمككام اسككتثنائي ؛ كيفيككة حمايككة اطفال ككالوتجنيككد االطفككال ب للخطككورم الكامنككةبالنسككبة 
مكككن وحمايكككة المجتمعكككات المدنيكككة فكككي المنكككاطع ةوزيكككادم  نتجنيكككد االطفكككال فكككي الحكككاالت الضكككعيفة

ا نالحدوديكككة السكككيطرم ملكككي الحكككدود بشككككل فعكككال وتقويكككة اطكككارات التعكككاون بشكككلن الخكككط ب وخىوىككك 
 الحدودي مل الدول المجاورم.

 
 حظككرالالمشككاركة ملككي :  لدولككةَ ا اللجنككةُ تحككثل  :بوجبلدداوال ددوانيي الجنائيددح التدد  يددتم ال مدد,  التاددري اا

قككوات الككدفاع  نسككنة فككي قتككاالت القككوات المسككلحة 18سككن  دونمككا وتجككريم تجنيككد اسككتخدام االطفككال  التككامل 

 يوتعاقككا ملكك  ؛ ةن تعككرل حة الديككر حكوميككة والشككركات االمنيككة الخاىككةالمسككلل المجمومككات  نالشككعبية
االمتبككار المىككادقة ملككي نظككام بعككين تلخككذ وةن  نسككنة كجريمككة حككرا 15سككن  دونمككا تجنيككد االطفككال 

 ( .2000روما للمحكمة الجنائية الدولية )

 

 اهدا  التنمية المستدامة :
 ال يوجد

 

  تقرير الدولة التالي :

 لجنح ح وق السل,

 الثاني و الثالث رقم التقرير  

2025 \12 \14 تاريخ االنشاك   
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إذا تككم تقككديم تقريككر .  حقككوق الطفككل باللدككة اينجليزيككةيككتم إمككداد جميككل تقككارير جمعيككة  : وليةالمسككةإخككقك 

ايسككبانية ةو الفرنسككية ةو العربيككة ةو الروسككية )ةو التقككارير البديلككة بلدككة ةخككرك لحمككم المتحككدم  /الدولككة و 

 . لذل فسو  تتم ترجمة التقرير وفقا  ( ةةو الىيني

 
 

 


