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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢ فرباير/ شباط٣ -يناير /كانون الثاين ١٦

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

  يف الرتاعات املسلحة

  تايلند: مالحظات ختامية    
 ١٦٨٣يف جلـستها     (CRC/C/OPAC/THA/1)يلنـد   نظرت اللجنة يف التقرير اَألّويل لتا       -١
عتمـدت يف   ، وا ٢٠١٢ينـاير   /نون الثـاين  كـا  ٢٥، املعقـودة يف     )CRC/C/SR.1683انظر  (

 املالحظـات   ،)CRC/C/SR.1698انظـر    (٢٠١٢ فرباير/ شباط ٣، املعقودة يف    ١٦٩٨ جلستها
  :اخلتامية التالية

  مقدمة  –أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اَألّويل مبوجب الربوتوكـول االختيـاري              -٢

وتعرب عـن تقـديرها      (CRC/C/OPAC/THA/Q/1/Add.1)وردودها اخلطية على قائمة املسائل      
  .للمناقشة املفتوحة والصرحية والبناءة اليت أجرهتا مع الوفد الرفيع املستوى والشامل لعدة قطاعات

وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع              -٣
ني الثالث والرابـع للدولـة      املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقريرين الدوري       

وبشأن التقرير األويل    (CRC/C/THA/CO/3-4)الطرف املقدمني مبوجب اتفاقية حقوق الطفل       
 اري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال       مبوجب الربوتوكول االختي  املقدم  

  .(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)يف املواد اإلباحية 
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  مالحظات عامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
لتـسجيل  مع التقدير حتديد سّن الثامنة عشرة باعتبارها السّن الدنيا           اللجنة   تالحظ  -٤

 ١٩٥٤ذلك مبوجب قانون اخلدمة العسكرية لعام       األفراد العسكريني العاملني وغري العاملني و     
  .٢٠٠٠الدفاع لعام  الئحة وزارةو

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً  

  التشريعات    
يف   كـامالً اً  ُتدمج إدماج   مل ن أحكام الربوتوكول االختياري   ألتشعر اللجنة بالقلق      -٥

 ثامنة عشرة  بتجرمي جتنيد األطفال الذين هم دون سن ال        يتعلق فيما سيما الالتشريعات احمللية،   
  .قوات مسلحةيف 
اختاذ على اللجنة الدولة الطرف   حتث  الربوتوكول االختياري،    من   ٦يف ضوء املادة      -٦

يف تشريعاهتا احملليـة،    إدماجاً كامالً   تدابري هتدف إىل إدماج أحكام الربوتوكول االختياري        
  .يف قوات مسلحةثامنة عشرة وإىل التجرمي الصريح لتجنيد األطفال الذين هم دون سن ال

  التنسيق    
لوطنيـة  حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن اللجنة ا         -٧

 .الربوتوكول االختيـاري   هي آلية تنسيق عملية تنفيذ    األطفال والشباب   بنهوض  اللتشجيع  
املعتمـدة مبوجـب االتفاقيـة       تـشري اللجنـة إىل املالحظـات اخلتاميـة        ومع ذلـك،    

(CRC/C/THA/CO/3-4)    حبقـوق  السياسات املتعلقـة    ألن املسؤولية عن وضع     وتبدي قلقها
وزارة التنمية االجتماعية واألمـن     َندة إىل وكاالت خمتلفة داخل      وتنفيذها العملي ُمس  الطفل  
أنـشطة   مسؤولة عن تنسيق   آلية تنسيق شاملة  توجد    ال وألنه واىل جهات أخرى،     البشري
  .مبوجب االتفاقية والربوتوكولني االختيارينيالوكاالت احلكومية وغري احلكومية مجيع 

مبوجب االتفاقية، توصي اللجنة الدولة     مدة  املعتاخلتامية  باإلشارة إىل املالحظات      -٨
يف جمـال  بني الوكاالت واللجان املختلفة العاملـة     فيما  أفضل  اً  أن تضمن تنسيق  بالطرف  
الوكاالت واللجان التابعة   من بينها تلك    سياسات املتعلقة حبقوق الطفل، و    وتنفيذ ال وضع  

قادرة على القيام بدور قيادي وحدة تعّين وزارة التنمية االجتماعية واألمن البشري، وأن    ل
املتعلقـة حبقـوق الطفـل      األنشطة  عملية رصد وتقييم    فيما خيص   وبإشراف فعال وعام    
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مـن  و،   القطاعية الوزاراتمجيع  ، وذلك عرب    بروتوكوليها االختياريني التفاقية و مبوجب ا 
  .احملليةاحلكومات  إىل مستوىاملركزية مستوى احلكومة 

  النشر والتوعية    
خمتلف وتعميمه على   اللجنة بترمجة الربوتوكول االختياري إىل اللغة التايلندية        ترحب    -٩

 ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء       . مبا فيها الوكاالت احلكومية وغري احلكومية      ،الوكاالت
نشر وتوعية منهجية وشاملة يف الدولة الطرف موجهة حنو اجلمهور          عدم االضطالع بأنشطة    

  .ية العاملة مع األطفال ومن أجلهماملهنجملموعات واواألطفال عموماً 
 من الربوتوكول االختياري، توصـي اللجنـة        ٦ من املادة    ٢على ضوء الفقرة      -١٠

نطاق واسع  أن تضمن نشر مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري على         بالدولة الطرف   
عـن طريـق   ك وذلواألطفال والسلطات املركزية واحمللية املختصة عامة اجلمهور  يشمل  
  .إعالمية وتثقيفية منهجيةبرامج وضع 

  البيانات    
شملها ياليت   من اجملاالت    العديدتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات وإحصاءات بشأن          -١١

 امللتحقني مبـدارس    ة االختياري، وخاصة عدد األشخاص دون سن الثامنة عشر        الربوتوكول
، أو ميكن   طفال الذين شاركوا بالفعل   األبني   اللجوء من    وعدد الالجئني وملتمسي  عسكرية  

  .واسعة النطاقعنف مسلح أعمال  يف أن يكونوا قد شاركوا،
مبوجب االتفاقية، توصي اللجنة الدولة     املعتمدة  اخلتامية  باإلشارة إىل املالحظات    و  -١٢

االت املتصلة بتنفيذ االتفاقيـة     الطرف بإنشاء نظام شامل جلمع البيانات املتعلقة جبميع اجمل        
، وباستخدام املعلومات واإلحصاءات اليت يتم مجعها كأسـاس         االختياريني الربوتوكولنيو

واسعة عنف مسلح أعمال  لوضع سياسات وبرامج شاملة يف جمال محاية األطفال املتأثرين ب         
أن تلتمس الدولة الطرف مـساعدة منظمـة        بوتوصي اللجنة   . النطاق أو املشاركني فيها   

  .يف هذا الصدد) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 

  الوقاية  -رابعاً  

  التجنيد الطوعي    
اليت  ٢٠١١أبريل /نيسانالصادرة يف  ٢,٢٥٥٤ رقم ةالوزاريبالالئحة اللجنة ترحب   -١٣
 يف األنشطة التدريبية للدفاع عـن       املشاركةالثامنة عشرة من    الذين هم دون سن     األفراد  متنع  
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 متطوعو( مليشيات الدفاع عن القرى لتقارير اليت تفيد بقيام   تشعر بالقلق إزاء ا   إال أهنا   القرى؛  
بصورة غري  ألطفال  ا بإشراك   اجلنوبية،الواقعة على احلدود    يف املقاطعات    ،)الدفاع عن القرى  

يف مهمات عديدة، حيث يقومون بنفس الواجبات اليت يقوم هبا األعـضاء الرمسيـون              رمسية  
املطبَّقـة،  القواعـد   إزاء عدم وضوح    كذلك  لقلق  وتشعر اللجنة با  . بواجبات شبيهة هبا   أو

، السياسات واإلجـراءات القائمـة    وعدم تطبيق   هبذه القواعد،    كبار املسؤولني وعي  ونقص  
إلشراكهم األطفال يف وضع ميكن أن يتعرضوا فيه مما يترك  ،الفعالتنيالرقابة واملساءلة وانعدام 

  .عي الدفاع عن القرىمجاعات متطويف أنشطة بصورة رمسية أو غري رمسية 
 غـري   ةحتث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اختاذ التدابري الالزمة ملنع وحظر املشارك            -١٤

كـذلك  اللجنة  وتوصي  . مجاعات متطوعي الدفاع عن القرى    يف أنشطة   الرمسية لألطفال   
شأن مشاركة األطفال بملسؤولني كبار االدولة الطرف بإنشاء آليات رصد ومساءلة فعالة ل

فيما خيـص   بإزكاء وعيهم   نشطة مليشيات الدفاع عن القرى، و     رمسية وغري الرمسية يف أ    ال
  . التجنيداالقوانني اليت حتظر هذ

  املدارس العسكرية    
، حيث السن الـدنيا لاللتحـاق       املرحلة اجلامعية األوىل  ه يف   تشعر اللجنة بالقلق ألن     -١٥

كيفيـة  مثـل  موضوعات عسكرية ة  املناهج الدراسي  تشمل    سنة فما فوق،   ١٦باجلامعة هي   
وقواعـد االنـضباط    الربية والبحرية واجلويـة؛     واللوجستيات العسكرية   استعمال األسلحة   

  .العسكري، والقوانني الدولية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٦

استعراض شامل جلميع املدارس العسكرية اخلاضعة لواليتها بغية        إجراء    )أ(  
  حكام الربوتوكول االختياري؛ضمان امتثاهلا أل

إنشاء نظام تسجيل شامل جلميع التالميذ امللتحقني باملدارس العـسكرية      )ب(  
اجلنس والسن واخللفية االجتماعية واالقتصادية واملوقع      نوع  جيمع بيانات مفصلة حسب     

  اجلغرايف، ويكون مركزياً وجيري رصده على أساس منتظم؛
ومشترك بـني   منتظم  املدارس العسكرية بشكل    أوضاع  النظر يف رصد      )ج(  

وزارة التعليم ووزارة الدفاع واللجان املعنية حبماية الطفل لضمان امتثال هذه املـدارس             
  ألحكام الربوتوكول االختياري؛

على استخدام  الثامنة عشرة    ُيحظر تدريب األطفال دون سن       ضمان أن   )د(  
  . واضحاً املدارس العسكرية حظراًاألسلحة النارية يف
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  املسائل ذات الصلةاحلظر و  -خامساً  

  التشريعات اجلنائية واللوائح التنظيمية السارية    
تشريعات الدولة الطرف، مبـا فيهـا القـانون اجلنـائي           تشعر اللجنة بالقلق ألن       -١٧
األفراد استخدام  أو  /ُتجرِّم بوضوح جتنيد و     ال ،٢٠٠٣لعام  قانون محاية الطفل    و ١٩٥٦ لعام

من ِقَبل القوات املسلحة وميليشيات الدفاع عـن القـرى          الثامنة عشرة   م دون سن    الذين ه 
  .ةغري التابعة للدولاألخرى واجلماعات املسلحة 

أجل تعزيز التدابري الوطنية والدولية ملنع جتنيد األطفال من ِقَبـل القـوات             من    -١٨
صي اللجنـة الدولـة   ، وتواألعمال القتالية يف  وإشراكهم   املسلحة أو اجلماعات املسلحة   

إشـراكهم يف القـوات املـسلحة       لقانوين الصريح لتجنيد األطفال و    الطرف بالتجرمي ا  
  .ةومليشيات الدفاع عن القرى أو يف اجلماعات املسلحة غري التابعة للدول

  الوالية القضائية    
ما تنص على والية قضائية شاملة في       ال الدولة الطرف قوانني  تشعر اللجنة بالقلق ألن       -١٩

تأسف اللجنـة  و. األعمال القتاليةالتجنيد غري القانوين لألطفال واستخدامهم يف خيص جرمية  
مبوجب الربوتوكول االختيـاري تـستلزم      احملددة  الوالية القضائية على اجلرائم،     ممارسة  ألن  

وجود معاهدة بني الدولة الطـرف والدولـة        لالتجرمي املزدوج، وألن تسليم اجملرمني خيضع،       
  . التسليمطالبة
يف غري  اجلنائي أو   قانوهنا  ، يف   نصاً صرحياً الدولة الطرف   تدرج  توصي اللجنة بأن      -٢٠

مارستها للوالية القضائية خارج إقليمها علـى األفعـال          مب يتعلق فيماذلك من القوانني،    
احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو         

ماعات املسلحة، أو إشراكهم على حنو نشط يف األعمال القتالية، إذا كانـت هـذه               اجل
من ِقبل أو ضد أي شخص تكون له        اجلرائم مرتكبة من ِقبل مواطن تايلندي أو ضده أو          

 أيـضاً الدولـة الطـرف      اللجنة   توصيو. لة وثيقة بالدولة الطرف   صعلى أي حنو آخر     
  .مة اجلنائية الدوليةألساسي للمحكبالتصديق على نظام روما ا
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -سادساً  

   التدابري املتخذة حلماية حقوق األطفال الضحايا    
من ُيسمَّون  (ملتمسي اللجوء والالجئني    األطفال  تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم محاية         -٢١

خميمات رمسية وغري   ن يف   ، مبن فيهم األطفال اجلنود السابقون الذين يعيشو       )املشردين خارجياً 
آليات لتحديد هوية األطفال اجلنود السابقني مـن     عدم وجود   ند، وكذلك إزاء    رمسية يف تايل  
بالقلق ألنه يف غياب تدابري مالئمة لتحديد اً وتشعر اللجنة أيض. اللجوءملتمسي  /بني الالجئني 

ضمن السكان الـذين    أطفال جنود فارون من ميامنار      يكون هناك    ميكن أن    ،اهلوية واحلماية 
أو أن يتعرضوا لالحتجاز بتهمـة      / إىل ميامنار، حيث ُيحتمل أن ُيعاد جتنيدهم و        اًقسرعادون  ُي

ـ    بصفة خاصة  بالقلقاللجنة  وتشعر  .  العسكرية اهلروب من اخلدمة   دين و ألن األطفال املوج
 غـري  التجنيد أو إعادة التجنيد من قبل اجلماعات املـسلحة معرضون خلطر داخل املخيمات  

  .نديةاحلدود التايلداخل  يف ميامنار اليت تنشط ةالتابعة للدول
 من الربوتوكول االختيـاري،     ٧يف ضوء التزامات الدولة الطرف مبوجب املادة          -٢٢

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي
مجيـع األطفـال مـن      بشأن  بيانات  الأن تستحدث نظاماً وطنياً جلمع        )أ(  

  جوء والالجئني اخلاضعني لواليتها ولتسجيلهم؛ملتمسي الل
ألطفال، مبن فيهم األطفال ملتمسو اللجوء      اأن تنشئ آلية لتحديد هوية        )ب(  

يف نزاع مسلح خارج الدولة أن يكونوا قد شاركوا     والالجئون، الذين شاركوا أو ُيحتمل      
ه مدربني يف جمال    ن بعملية حتديد اهلوية هذ    ون املكلفو املوظفأن يكون   الطرف، وأن تكفل    

  إجراء املقابالت؛وأن تتوفر هلم مهارات حقوق الطفل ومحاية الطفل 
يف نزاع  أن يكونوا قد شاركوا     أن توفر لألطفال الذين شاركوا أو ُيحتمل          )ج(  

  ؛وإعادة إدماجهم يف اجملتمعمسلح املساعدةَ الكافية من أجل تعافيهم البدين والنفسي 
حيتمل  أوليات اإلعادة القسرية لألطفال الذين كانوا       على الفور عم  تنهي  أن    )د(  

  ؛األصلية ميف الربوتوكول االختياري إىل بلداهناحملددة ضحايا للجرائم أن يصبحوا 
 بتجنيـد   ة يف ميامنـار   أن متنع قيام اجلماعات املسلحة غري التابعة للدول         )ه(  

  .نديةالتايلداخل احلدود يف املخيمات املوجودين إعادة جتنيد األطفال  أو
لالجئني أن تلتمس املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة لشؤون ا           )و(  

  .واليونيسيف يف هذا الصدد
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  إلقاء القبض على األطفال واحتجازهم مبوجب قانون الطوارئ    
إلقاء قبض على األطفال    إزاء التقارير اليت تفيد حبدوث عمليات       تشعر اللجنة بالقلق      -٢٣

احلدود اجلنوبية للبلد، مبوجب األحكـام العرفيـة        الواقعة على   قاطعات  امليف   ،واحتجازهم
ظـر  حت  ال املتعلقة بـاألمن  هذه القوانني    وتشعر اللجنة بقلق خاص ألن    . وارئومرسوم الط 

، حيث يعانون   اً يوم ٣٠االحتجاز اإلداري لألطفال الذي ميكن أن يستمر ملدة قد تصل إىل            
  .احملتجزين الكباراحلبس االنفرادي أو احلبس مع العزل أو من سوء املعاملة و

القوانني املتعلقة باألمن هلـدف حظـر       مراجعة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٢٤
، وحظـر   الثامنة عشرة اإلجراءات اجلنائية أو اإلدارية ضد األطفال الذين هم دون سن           

، ام قضاء األحـداث نظبأن يتوىل وتوصي اللجنة . حبسهم يف مراكز االحتجاز العسكرية  
  .الثامنة عشرةمجيع األطفال الذين هم دون سن قضايا  تناول يف مجيع احلاالت والظروف،

  ندة والتعاون الدوليااملساع  -سابعاً  

  التعاون الدويل    
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاوهنا مـع اللجنـة الدوليـة                -٢٥

 وأن ،ني العام املعين مبسألة األطفال والرتاع املسلحللصليب األمحر ومع املمثل اخلاص لألم
التعاون مع اليونيسيف وغريها من الكيانات التابعة لألمم املتحدة         سبل زيادة   تستكشف  

  .يف تنفيذ الربوتوكول االختياري

  املتابعة والنشر  -ثامناً  
 هـذه   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ            -٢٦

إىل رئيس الدولة والربملان والوزارات املختصة       منها إحالتها بوسائل  التوصيات تنفيذاً تاماً    
املـستوى املركـزي    على  والسلطات احمللية وكذلك جلان محاية الطفل واللجان الفرعية         

  .االقتضاء وتتخذ املزيد من اإلجراءاتحسب ومستوى املقاطعات، لتنظر فيها 
لك بأن ُيتاح على نطاق واسع التقرير األويل والردود اخلطية          توصي اللجنة كذ  و  -٢٧

، مبا يف ذلك عن     )املالحظات اخلتامية ( اليت قدمتها الدولة الطرف والتوصيات املتعلقة هبا      
، للجمهور عامة، ومنظمات اجملتمع املـدين،       )احلصر  ال على سبيل املثال  (طريق اإلنترنت   

واألطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الـوعي        املهنية  واجملموعات  وجمموعات الشباب   
  .ورصدهوتنفيذه بشأن الربوتوكول االختياري 



CRC/C/OPAC/THA/CO/1 

GE.12-40815 8 

  التقرير القادم  -تاسعاً  
الدولة الطرف أن تدرج معلومـات      إىل  ، تطلب اللجنة    ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٨

 الدوري القادم   التقريريف  املالحظات اخلتامية   هذه   و إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري    
  .منها ٤٤مبوجب االتفاقية وفقاً للمادة الذي سيقدم 

        


