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 جلنة حقوق الطفل
 الدورة السادسة واألربعون

 من  ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة          
 تفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك    الـربوتوكول االختـياري ال    

                      األطفال يف الرتاعات املسلحة

 اجلمهورية العربية السورية: املالحظات اخلتامية

 يف جلستها   (CRC/C/OPAC/SYR/1)نظـرت اللجـنة يف التقرير األويل للجمهورية العربية السورية            -١
١٢٧٨ (CRC/C/SR.1278)    ١٢٨٤، واعتمدت اللجنة يف جلستها      ٢٠٠٧أكتوبر  /ين األول  تشر ٢، املعقودة يف 

(CRC/C/SR.1284) أكتوبر املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين األول٥ املعقودة يف. 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري وبردودها اخلطية على    -٢
 اليت تتضمن معلومات إضافية عن التدابري التشريعية، واإلدارية،         (CRC/C/OPAC/SYR/Q/Add.1)قائمة املسائل   

وتعرب . والقضـائية، والـتدابري األخرى املطبَّقة يف الدولة الطرف فيما يتعلق باحلقوق اليت يضمنها الربوتوكول              
 .اعاتاللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أجرته مع الوفد املتعدد القط

وُتذَكّـر اللجـنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة مبالحظاهتا اخلتامية                 -٣
 ٦ املُعتمد يف (CRC/C/15/Add.212)السابقة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف املُقدم مبوجب االتفاقية           

لة الطرف املُقدَّم مبوجب الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال ، وبشأن التقرير األويل للدو٢٠٠٣يونيه /حزيران
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩ املُعتمد يف (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1) واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 :تالحظ اللجنة مع التقدير ما يلي -٤

ف لدى التصديق على الربوتوكول االختياري والذي يفيد        اإلعـالن الذي أدلت به الدولة الطر       )أ( 
 عاماً أن يلتحق ١٨بأن النظم األساسية النافذة والتشريع املطبَّق يف وزارة الدفاع ال تسمح ألي شخص دون سن           

بالقوات املسلحة العاملة أو اهليئات االحتياطية أو التشكيالت، وال تسمح أيضاً بتجنيد أي شخص دون هذه السن 
  ُيسمح بأي استثناء حىت يف الظروف غري العادية؛وال

تأكـيد الدولة الطرف يف تقريرها أن التربية العسكرية قد أُلغيت كمادة من املناهج املقررة يف                 )ب( 
 .مجيع املدارس ويف كافة مراحل التعليم حىت املستوى اجلامعي

 :ف على ما يليوتكرر اللجنة أيضاً اإلعراب عن تقديرها لتصديق الدولة الطر -٥

 ؛)٢٠٠٥يونيه / حزيران٢(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  )أ( 

 اتفاقـية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                )ب( 
 ؛)٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٨(

ولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء اتفاقية منظمة العمل الد )ج( 
 ).٢٠٠٣مايو / أيار٢٢) (١٨٢رقم (١٩٩٩عليها، 

وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع منظمات دولية من قبيل منظمة األمم املتحدة                 -٦
ون الالجئني، وجلنة الصليب األمحر الدولية، بشأن       ، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤ     )اليونيسيف(للطفولـة   

 .الدراسات واألنشطة اليت جرى القيام هبا يف جمال محاية الطفل

  العوامل والصعوبات اليت تعيق تنفيذ الربوتوكول-جيم 

تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات عن تطبيق الربوتوكول يف اجلوالن السوري احملتل ألسباب                -٧
 .نها غياب وكاالت الشؤون اإلنسانية العاملة يف هذه املنطقةمن بي

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-دال 

  تدابري التنفيذ العامة-١

 التشريع

تشـعر اللجـنة بالقلق إزاء عدم وجود أحكام حمددة يف تشريع الدولة الطرف ُتجرِّم التجنيد اإلجباري                  -٨
 .آخر ألحكام الربوتوكول االختياري عاماً أو أي انتهاك ١٨لشخص دون سن 
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وبغـية تعزيـز التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال من قبل القوات املسلحة أو اجلماعات                 -٩
 :املسلحة واستخدامهم يف أعمال القتال، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

وكول االختياري فيما يتعلق    أن حتظـر حظـراً صرحياً مبوجب القانون انتهاك أحكام الربوت           )أ( 
 بتجنيد األطفال واشتراكهم يف أعمال القتال؛

ضمان أن تنسجم القوانني العسكرية والكتيبات اإلرشادية والتعليمات العسكرية األخرى مع  )ب( 
 أحكام الربوتوكول االختياري وروحه؛

 خارج اإلقليم   أن تـنص صـراحة، يف القانون اجلنائي أو خالف ذلك، على والية قضائية              )ج( 
لألفعـال املخالفـة للـربوتوكول، مبا يف ذلك جتنيد األطفال جتنيداً إلزامياً أو إحلاقهم بالقوات املسلحة أو                  
اجملموعـات املسلحة، أو إشراكهم فعلياً يف أعمال القتال، إذا ارتكب أحد مواطين سوريا أو شخص له صلة   

 حقه؛وثيقة بالدولة الطرف هذه اجلرائم أو ارُتكبت يف 

 تشرين  ٢٢أن ُتصدق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي وقَّعت عليه يف              )د( 
 .٢٠٠٠نوفمرب /الثاين

 خطة العمل الوطنية 

 تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف تنظر يف إدماج أحكام االتفاقية يف خطتها الوطنية حلماية األطفال                  -١٠
)٢٠١٠-٢٠٠٨.( 

 الدولة الطرف على ضمان إدماج أهداف وأحكام االتفاقية والربوتوكولني االختياريني وتشجع اللجنة -١١
 .املرفقني هبا يف خطتها الوطنية

 النشر والتدريب

تالحـظ اللجنة مع التقدير اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل نشر املعلومات املتعلقة باتفاقية                 -١٢
 .ملناهج املدرسية ومحالت التوعيةحقوق الطفل من خالل إدخاهلا يف ا

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعريف         ٦ من املادة    ٢ويف ضوء الفقرة     -١٣
وتوصي اللجنة أيضاً . مببادئ الربوتوكول وأحكامه على نطاق واسع، وبالترويج هلا باستخدام الوسائل املناسبة

تدريب بصورة منتظمة للتوعية بأحكام الربوتوكول االختياري جلميع الفئات الدولة الطرف بتقدمي التثقيف وال
املهنية ذات الصلة، مبا يف ذلك الفئات اليت تتعامل مع األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين األطفال 

لقطاع الطيب،  القـادمني مجـيعهم مـن بلـدان متأثرة بالرتاع املسلح، مثل املدرسني، واملهنيني العاملني يف ا                
 .واألخصائيني االجتماعيني، وأفراد الشرطة، واحملامني، والقضاة
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 التثقيف من أجل السلم

تالحـظ اللجـنة مع التقدير إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واملسائل االجتماعية واجلنسانية يف           -١٤
ملقدمة من الدولة الطرف عن جعل التثقيف من مناهج التعليم على كافة املستويات، إال أهنا تأسف لقلة املعلومات ا

 .أجل السلم عنصراً من املناهج املدرسية

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهود اليت تبذهلا من أجل إدراج التثقيف من أجل السلم يف       -١٥
الطرف بتقدمي  وتوصي اللجنة أيضاً الدولة     . املـناهج املدرسية، وتشجيع ثقافة السلم والتسامح يف املدارس        

 .التدريب للمدرسني بشأن إدخال التثقيف من أجل السلم يف النظام التعليمي

 صادرات األسلحة

تالحظ اللجنة املعلومات املقدَّمة من الوفد اليت تفيد بعدم وجود صادرات لألسلحة إال أهنا تالحظ أيضاً                 -١٦
لحة إىل بلدان ميكن أن ُيجنَّد فيها األطفال أو عدم وجود نص حمدد يف تشريع الدولة الطرف يقضي حبظر بيع األس

 .أن ُيستخدموا يف أعمال القتال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدخال حظر حمدد يتعلق ببيع األسلحة عندما يكون مقصدها  -١٧
 .لقتالالنهائي بلٌد معروف عن األطفال فيه بأهنم، أو ُيحتمل أهنم، ُيجندون أو ُيستخدمون يف أعمال ا

 من الربوتوكول، بأن تعزز تعاوهنا يف جمال تطبيق ٧وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف، وفقاً للمادة      -١٨
هـذا الربوتوكول، مبا يف ذلك التعاون يف منع أي نشاط خيالفه ويف إعادة تأهيل األشخاص ممن وقعوا ضحايا         

جملتمع، وذلك بطرق منها تقدمي التعاون التقين  األعمـال املخالفـة ألحكام الربوتوكول وإعادة إدماجهم يف ا         
 .واملساعدة املالية

  التدابري املعتمدة فيما يتعلق بالتعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج يف اجملتمع-٢

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بلٌد مقصد لالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين ومنهم األطفال الذين               -١٩
وتالحظ اللجنة أيضاً أنه جرى بذل جهود بالتعاون مع         . بلدان تأثرت مؤخراً بالرتاعات املسلحة    يأيت بعضهم من    

اجملتمع املدين واملنظمات الدولية للمساعدة على التعايف البدين والنفسي لألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء وإعادة 
جئني اجلماعي من بلدان غارقة يف نزاعات       وتعرب اللجنة عن قلقها من أن خيلق تدفق الال        . إدمـاجهم يف اجملتمع   

مسـلحة صـعوبات يف حتديـد األطفـال الذين رمبا كانوا قد ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال القتال مبا خيالف                     
 .الربوتوكول

وبغية تقدمي املساعدة على حنو حمدد إىل األطفال الذين رمبا يكونوا قد شاركوا يف نزاع مسلح، توصي  -٢٠
 :ة الطرف مبا يلياللجنة الدول
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املبادرة يف أبكر مرحلة ممكنة إىل حتديد األطفال الالجئني واألطفال ملتمسي اللجوء واألطفال  )أ( 
املهاجـرين ممـن يفـدون إىل سـوريا والذين رمبا كانوا قد ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتال مبا خيالف                     

 الربتوكول؛

هم فوراً باملساعدة املتعددة االختصاصات اليت تراعي تقيـيم حالة هؤالء األطفال بعناية ومدِّ    )ب( 
 من الربتوكول   ٦ من املادة    ٣ثقافتهم من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وفقاً للفقرة             

 االختياري؛

ل منها الـنظر، يف إطار ما ذُِكر آنفاً، يف سبل حتسني احلماية القانونية لألطفال املعنيني بوسائ          )ج( 
 حتديد وضع الالجئني يف املناطق اليت ُيطالب فيها هبذا الوضع؛

القيام بعمليات تقييم دورية ملا هو قائم من برامج وخدمات التعايف البدين والنفسي وإعادة               )د( 
 اإلدماج؛

ن اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان أال يتم ترتيب عودة الطفل إىل بلد منشئه إال عندما يكو )ه( 
 هذا األمر خيدم مصاحل الطفل الفضلى؛

 .تضمني تقريرها القادم معلومات عن التدابري املعتمدة يف هذا الصدد )و( 

 ٦ويف هـذا الصـدد، تود اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم                    -٢١
(CRC/GC/2005/6) لني عن ذويهم خارج بلد منشئهمبشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفص. 

  املتابعة والنشر-٣

توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل،                -٢٢
بوسـائل مـنها إحالة التوصيات إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس الشعب ووزارة الدفاع، وإىل السلطات                

 .، عند االقتضاء، بالنظر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءاتاإلقليمية، من أجل القيام

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع لعامة اجلمهور التقرير األويل الذي قدمته                 -٢٣
توكول الدولـة الطـرف واملالحظـات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة، من أجل إثارة النقاش والتوعية بالربو               

 .االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير القادم-٤

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ ٨ من املادة ٢وفقاً للفقرة  -٢٤
  ٤٤الـربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القادم املطلوب مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمادة               

 .من االتفاقية

 ـ ـ ـ ـ ـ


