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  جلنة حقوق الطفل 
  الستون الدورة 

  ٢٠١٢ يونيه/حزيران١٥ - مايو/أيار ٢٩

 مـن  ١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـرة           
ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق         من ال  ٨املادة  
   األطفال يف الرتاعات املسلحةبإشراك

  أستراليا: املالحظات اخلتامية    
ــتراليا     -١ ــر األويل ألس ــة يف التقري ــرت اللجن  يف )CRC/C/OPAC/AUS/1(نظ

واعتمدت  ،٢٠١٢يونيه  / حزيران ٥ املعقودة يف    ،)CRC/C/SR.1709انظر   (١٧٠٩ جلستها
، ٢٠١٢يونيـه   /حزيـران ١٥يف  املعقـودة   ،  )CRC/C/SR.1725انظر   (١٧٢٥جلستها  يف  

  . املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري            -٢
ـ    ، و )CRC/C/OPAC/Q/1/Add.1(الردود اخلطية على قائمة املسائل      بو ديرها تعرب عـن تق

  . الذي ميثل قطاعات متعددةالذي أجرته مع وفد الدولة الطرفاإلجيايب للحوار 
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مـع               -٣

مبوجـب  الذي قدمته الدولة الطـرف      تقرير الدوري الرابع    ال بشأن   مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة  
مبوجب الربوتوكول االختياري املعين    الذي قدم    األويل   التقرير و )CRCC/AUS/CO/4(االتفاقية  

. )CRC/C/OPSC/AUS/CO/1(ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          
   .ألن تقرير الدولة الطرف مل يتقيد باملبادئ التوجيهية املنقحة لتقدمي التقاريروتأسف اللجنة 
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  املالحظات العامة  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
تعديالت تشريعية على تعليمات     اإلجيابية اليت اختذت إلدخال      باخلطوةترحب اللجنة     -٤

 الـدفاع   اتقـو على أفـراد     اليت تنطبق    ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٥يف    PERS 33-4)العامة(الدفاع  
  . دون سن الثامنة عشرة)ADF (األسترالية

  لعامةتدابري التنفيذ ا  -ثالثاً  

  املركز القانوين    
عدم اختاذ الدولة الطرف تدابري كافية إلدمـاج أحكـام          يساور اللجنة القلق إزاء       -٥

  .الربوتوكول االختياري يف تشريعها احمللي
 من الربوتوكول االختياري، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى           ٦ للمادة   وفقاً  -٦

توكول االختياري بصورة كاملـة يف      استعراض تشريعها احمللي هبدف إدراج أحكام الربو      
  .تشريعها احمللي

  التنسيق    
 اتباملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف واليت تشري إىل أن قـو          اً  حتيط اللجنة علم    -٧

ومـع ذلـك،    . براجمه التدريبية ولة عن ممارسات التجنيد العسكري و      مسؤ الدفاع األسترالية 
ربوتوكـول  لاتنفيـذ    توكل هلا مهمة تنـسيق      هيئة عدم وجود  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء    

يف خمتلف أحناء الدولة الطرف، مبا يف ذلك علـى مـستوى              وفعاالً شامالًتنفيذاً  االختياري  
  .الدولة واإلقليم

ة عن  شاملحتث اللجنة الدولة الطرف على تعيني كيان حكومي يكلف مبسؤولية             -٨
بـني  فيمـا    التنسيق الفعـال     تأمني آلية مؤسسية ل   إنشاءتنفيذ الربوتوكول االختياري و   

الوزارات وغريها من الكيانات احلكومية والشركاء احلكوميني بشأن تنفيذ الربوتوكـول           
  .االختياري
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  التدريب    
ات الـصلة   تأسف اللجنة ألن برامج تدريب أفراد القوات املسلحة والفئات املهنية ذ            -٩

  .الختياري ال تشمل أحكام الربوتوكول االيت تتعامل مع األطفال
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إتاحة التدريب على الربوتوكول االختيـاري             -١٠

 فـضالً عـن    وخباصة املشاركني منهم يف العمليات الدولية،        ،جلميع أفراد قواهتا املسلحة   
مـن  األطفال  مع  العاملة  يئات   وخباصة اهل  ،مع األطفال الذين يتعاملون   خرين  اآلوظفني  امل

 ، والقـضاة  ، واحملـامني  ،، ومع الشرطة   ومن أجلهم   واألطفال الالجئني  ملتمسي اللجوء 
   . واألخصائيني االجتماعيني والصحفيني،العاملني يف املهن الطبية و،العسكرينيوالقضاة 

  البيانات    
 باإلحصاءات املقدمة عن عدد األطفـال املـسجلني يف برنـامج         حتيط اللجنة علماً    -١١

عـن هـؤالء   مـصنفة   مع بيانات  مل جت  تأسف ألن الدولة الطرف   غري أهنا    .املبتدئنيتدريب  
وباإلضـافة إىل   .  واالنتماء العرقـي   ياحلضر/يالريفاألصل  اجلنس والعمر و  حبسب   األطفال

ملتمـسي  مـن    األطفال   عن وإحصاءات   عدم توفر بيانات   ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء    
قد مت فيها جتنيد أو اسـتخدام  ن يكون    القادمني من بلدان حيتمل أ      واألطفال الالجئني  اللجوء
  . أعمال عدائيةأو يف /ومسلحة  يف نـزاعاتأطفال 
بيانات مصنفة حبسب اجلـنس     بأن تتيح للجمهور    توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٢

 الـدفاع   اتجملندين املتطوعني دون سن الثامنـة عـشرة يف قـو          عن ا واالنتماء العرقي   
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتوىل الدولـة  . ئنياملبتدتدريب األسترالية وبرنامج   

ملتمسي اللجوء واألطفال الالجئني اخلاضعني     من  مجع بيانات عن األطفال     بانتظام  الطرف  
نـزاعات مسلحة  القضائية ممن حيتمل أن يكون قد مت جتنيدهم أو استخدامهم يف            لواليتها  

  . أعمال عدائيةأو /و

  الوقاية  -رابعاً  

  ة املباشرةاملشارك    
  األطفال إشراك متنع   ٢٠٠٨  لعام  الدفاع تعليمات ألن تعرب اللجنة عن قلقها البالغ      -١٣

.  على سري العمليـات    يؤثر سلباً طاملا أنه ال      فقط  العدائية عمال يف األ  دون سن الثامنة عشرة   
نة الثاموتالحظ اللجنة بقلق أن تطبيق هذا احلكم ميكن أن يؤدي إىل مشاركة األطفال دون               

  .مباشر يف األعمال العدائيةبشكل  عشرة
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توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تـشريعاهتا الداخليـة وإجراءاهتـا              -١٤
 أفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة          ةاركعدم مش العسكرية لضمان   

ويف هـذا   . ري من الربوتوكول االختيا   ١ للمادة    وفقاً العدائيةبشكل مباشر يف األعمال     
" املشاركة املباشرة " ملفهومي   الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف تعريفاً        

   .يف التشريعات الداخلية ذات الصلة" العدائيةاألعمال "و
 يف تعليمـات الـدفاع      وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت سياسة الكفالة         -١٥
  . دم وجود معلومات عن تنفيذ هذه السياسةلعتعرب عن أسفها  اغري أهن. ٢٠٠٨ لعام
ـ               -١٦  ةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج معلومات مفصلة عـن تنفيـذ سياس

  .الكفالة ومدى فعاليتها يف تقريرها الدوري املقبل

  التجنيد الطوعي     
سن السابعة  هي   الدفاع األسترالية    اتالتجنيد الطوعي يف قو     سن تالحظ اللجنة أن    -١٧
  .ةعشر
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف احلد األدىن لسن التجنيـد يف                -١٨
 محاية األطفال وتعزيـز   على  تشجيع  لل سنة   ١٨ وعلى رفعه إىل      الدفاع األسترالية  اتقو
  .بتطبيق معيار قانوين أمسى بشكل عاماحلماية  ذهه

  تدريب املبتدئني برنامج    
 مـع   تالحظو،  ها في ليسوا أفراداً الدفاع األسترالية    ات قو أشبال اللجنة بأن    تعترف  -١٩

 ،ألنشطة تدريبية شبه عسكرية   ،  تدريب املبتدئني  برنامجيف إطار   تعرض األطفال،   بقلق  ذلك  
وباإلضافة . مبا فيها التدريبات والعروض االحتفالية واستخدام األسلحة النارية يف سن مبكرة          

 الدفاع األسترالية النشط ملدارس التجنيد      اتقوإىل ذلك، يساور اللجنة القلق ألن استهداف        
سـيما   موجب له علـى الـشباب، وال        ال قد ميارس ضغطاً  " برامج خربة العمل  "بواسطة  
ن منهم من الفئات املهمشة واخللفيات اللغوية املختلفة، من أجل التطوع بدون موافقة             والقادم

  . مستنرية
  : توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٠

 لضمان أن تكون أنـشطة      تدريب املبتدئني استعراض عمليات برناجمها ل     )أ(  
هذه الربامج مالئمة من حيث السن، وخباصة األنشطة شبه العسكرية منها، ووضع مبادئ  

ك يف هذه األنشطة، مع إيالء      اشتر بشأن الشروط املفروضة على سن اال      توجيهية واضحة 
  ؛يف الطفلعقلية وبدنية آثار من هذه األنشطة ا ختلفه االعتبار الواجب مل
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صون حقوق رصد برنامج تدريب املبتدئني بشكل فعال ومستقل ل ضمان    )ب(  
 وضمان إطالع األطفـال واآلبـاء       ،قوات تدريب املبتدئني  ورفاه األطفال املسجلني يف     

عملية التجنيد ومتكينهم من اإلعراب عـن قلقهـم         بشكل كاف على    والفئات األخرى   
  ؛تقدمي الشكاوى أو

ألسـلحة الناريـة    مجيع األطفال دون سن الثامنة عـشرة ل       حظر تناول     )ج(  
  ؛روح الربوتوكول االختياريو مشى مبا يت،املتفجرات األخرى واستعماهلا أو

خلفيـات لغويـة خمتلفـة       استهداف األطفال القادمني من      عدمضمان    )د(  
   ؛ةستنري املوافقة املمفرط يف التجنيد، واختاذ تدابري تكفلفئات مهمشة بشكل  أو/و

ألهداف قوات تدريب املبتدئني إدراج معلومات عن مدى مالئمة أنشطة     )ه(  
) ٢٠٠١(١ من االتفاقية ويف التعليق العام للجنة رقم         ٢٩التعليم وفق املسلم به يف املادة       

  . بشأن أهداف التعليم

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -خامساً  

  ح التنظيمية الساريةالتشريعات اجلنائية واللوائ    
األطفال دون سـن     التشريعات الوطنية جترم جتنيد       مع التقدير بأن   حتيط اللجنة علماً    -٢١

إال أن اللجنـة     . شبه العـسكرية   اجملموعات أو   املسلحةاجملموعات  الثامنة عشرة من جانب     
يف امـسة عـشرة     جتنيد األطفال دون سن اخل    فقط  التشريعات الوطنية جترم    تالحظ بقلق أن    

 يقتصر علـى    جترمي األفعال احملظورة فيه   ويساور اللجنة القلق كذلك ألن      . وات املسلحة الق
  .التجنيد يف وقت الرتاعات املسلحة وال يطبق يف أوقات السلم

وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن              -٢٢
  . نيد هذه الشركات لألطفال خاصة، وجتيةأمنواستخدام شركات عسكرية 

زيادة تعزيز منع اجلرمية مبوجب الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة         من أجل     -٢٣
  : الدولة الطرف مبا يلي

ألطفـال  ايحظر وجيرم صراحة جتنيد واستخدام      ل اجلنائيقانون  التعديل    )أ(  
  ؛قوات املسلحة واجملموعات املسلحةالمن جانب دون سن الثامنة عشرة 

 جتنيد القوات املسلحة انطباق جرمية  لضمان   نائيقانون اجل التعزيز أحكام     )ب(  
  ؛على السواءيف وقت السلم واحلرب بشكل غري مشروع عات املسلحة لألطفال ومواجمل
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األطفال واختاذ كل   اليت متس   إجراء استعراض شامل جلميع التشريعات        )ج(  
تشريعاهتا وسياساهتا الوطنية، مبا فيها تعليمات        الكاملة بني ملواءمة  لتحقيق ا التدابري الالزمة   

   ؛، مع مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه٢٠٠٨لعام الدفاع 
ضمان وجود تشريعات تنظيمية حملية بشأن مراقبة الشركات العسكرية           )د(  

يف تقريرها الدوري املقبل عن اخلطوات اليت واألمنية اخلاصة ومساءلتها، وتقدمي معلومات 
  .الدولة الطرفختذهتا ا

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -سادساً  

  التدابري املتخذة حلماية حقوق األطفال الضحايا    
قـانون إصـالح     تنظر اللجنة بإجيابية إىل التعديل الذي أدخلته الدولة الطرف على           -٢٤

تزال تـشعر  إال يف املطاف األخري، وال  القاصر  عدم وجوب احتجاز  اهلجرة الذي ينص على     
،  واألطفال الالجئني  ملتمسي اللجوء من  استمرار احتجاز األطفال    مع ذلك بعميق القلق إزاء      

 ،مبن فيهم أولئك احملتمل أن يكونوا قد جندوا أو استخدموا يف أعمال قتالية، بشكل روتـيين  
وتعرب اللجنـة   . دون مراجعة قضائية  بو يف أغلب األحيان   طويلة يف مراكز اهلجرة لفترات   

ملتمسي من  عن قلقها الشديد إزاء عدم وجود إحصاءات وبيانات رمسية بشأن األطفال     أيضاً
هويـة   يف الدولة الطرف، وإزاء االفتقار إىل إجراءات لتحديـد            واألطفال الالجئني  اللجوء

  .ضحايا اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري
الربوتوكول االختياري،   من   ٧يف ضوء التزامات الدولة الطرف مبوجب املادة        و  -٢٥

  : حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي
ميع األطفال من ملتمـسي     املتعلقة جب بيانات  ال نظام وطين جلمع     تأسيس  )أ(  
  ؛وتسجيلهمالقضائية الالجئني اخلاضعني لواليتها األطفال اللجوء و
 اللجوء يتمسملمن إنشاء آلية لتحديد هوية األطفال، مبن فيهم األطفال    )ب(  

، الذين شاركوا أو حيتمل أن يكونوا قد شاركوا يف نزاع مسلح خارج             نيواألطفال الالجئ 
عملية حتديد اهلوية مدربني يف     عن  ن  لووسؤالدولة الطرف، وضمان أن يكون املوظفون امل      

جمال حقوق الطفل ومحاية الطفل، وأن تتوفر لديهم مهارات إجراء املقابالت بشكل مالئم       
  ؛للألطفا

لألطفال الذين شاركوا أو حيتمل أن يكونوا قـد         تقدمي املساعدة املالئمة      )ج(  
  .أجل تعافيهم اجلسدي والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع من شاركوا يف نزاع مسلح
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  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً  
ـ  ترحب اللجنة مبسامهات الدولة الطرف يف مشروع يعىن بتعايف األطفـال            -٢٦ حايا ض

 وإعـادة    ونفـسياً  جـسدياً   وأفريقيا تعافياً  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    الرتاعات املسلحة يف  
وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للدعم املايل لعمل منظمـة األمـم            . إدماجهم اجتماعياً 
ألطفال املتضررين من الرتاعات    صاحل ا لويف جمال محاية الطفل      )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

  . سلحةامل

  تصدير األسلحة    
 بقلق أن أستراليا نشيطة يف جمال تصدير األسلحة، مبا فيها األسـلحة              اللجنة تالحظ  -٢٧

جتنيـد   أنه يتم فيها أو حيتمل أن يتم فيها          املعروفالصغرية واألسلحة اخلفيفة، إىل بلدان من       
عدم وجود   ل نةاللج وتأسف. أو أعمال عدائية  /األطفال أو استخدامهم يف نزاعات مسلحة و      

  .لتقييد بيع األسلحة ملثل هذه البلدانيف الدولة الطرف تشريع حمدد أي 
 حيظر بصفة خاصة بيع األسلحة      الدولة الطرف تشريعاً  سن  وتوصي اللجنة بأن ت     -٢٨

جتنيد  أنه يتم فيها أو حيتمل أن يتم فيها          الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل بلدان من املعروف      
  .أو أعمال عدائية/مهم يف نزاعات مسلحة واألطفال أو استخدا

) حظر الذخائر العنقودية  (وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف عرضت مشروع قانون           -٢٩
وتقدر اللجنـة   . ٢٠١٠نوفمرب  /لتعديل القانون اجلنائي على جملس الشيوخ يف كانون الثاين        

نفيذها، إال أهنـا تـشعر      وت الذخائر العنقودية  على اتفاقية  جهود الدولة الطرف يف التصديق    
ة يف تنفيذ أنشطة حتظرها     عد األسترالية املسا  جييز للقوات  املقترح مشروع القانون    ألنبالقلق  

احللفـاء  ونقل الذخائر العنقودية من جانـب  جييز صراحة ختزين   واتفاقية الذخائر العنقودية،    
اللجنة بـالقلق ألن     وعالوة على ذلك، تشعر      .عرب األراضي األسترالية  العسكريني األجانب   

القانون ال حيظر بشكل صريح االستثمار املباشر وغري املباشر يف تطـوير الـذخائر              مشروع  
  .إنتاجها وأالعنقودية 

مشروع القانون املقتـرح    يف   إعادة النظر  ىحتث اللجنة الدولة الطرف بشدة عل       -٣٠
يـة الـذخائر    لضمان عدم مشاركة القوات األسترالية يف أنشطة حمظورة مبوجـب اتفاق          

وتوصـي اللجنـة الدولـة      .  العمليات العسكرية املشتركة   خاللمبا يف ذلك    ،  العنقودية
ظر االستثمار املباشر وغري املباشـر يف تطـوير       حل التشريع املقترح  بتعديل   الطرف كذلك 

  .إنتاجها وأالذخائر العنقودية 
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  املتابعة والنشر  -ثامناً  
مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ هـذه        توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ        -٣١

 يف الدولة    بوسائل منها إحالتها إىل مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة          تاماً التوصيات تنفيذاً 
والربملـان   ، الدفاع األسترالية  ات وقو ، ووزارة الدفاع  ، ومن بينها رئيس الدولة    الطرف،
 ،وزارة اهلجرة واملواطنة و ،ألستراليةالدفاع ا املبتدئني يف قوات     وبرنامج تدريب  ،االحتادي

  . لنظر فيها بالشكل املالئم واختاذ إجراءات إضافية بشأهنالوزارة الصحة ورعاية املسنني و
التقرير األويل والردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطـرف         بنشر  توصي اللجنة   و  -٣٢
  بوسـائل منـها    ق واسع  على نطا  ليت اعتمدهتا اللجنة  ة ذات الصلة ا   املالحظات اخلتامي و
 ،ويف صفوف عامة اجلمهـور     ،نترنتاإل شبكة   النشر على ) على سبيل الذكر ال احلصر    (

 إثـارة  بغيـة  ،األطفـال  و والفئات املهنية ، وجمموعات الشباب  ، اجملتمع املدين  ومنظمات
  . هرصدو وتنفيذه الربوتوكول االختياريالنقاش والتوعية بشأن 

  التقرير املقبل  -تاسعاً  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢للفقرة  اً  وفق  -٣٣

 تنفيـذ الربوتوكـول     عناملعلومات    من اًمزيدتقريرها الدوري املقبل    ن  الطرف أن تضمِّ  
  . حقوق الطفل من اتفاقية٤٤ للمادةاً  وفق وهذه املالحظات اخلتاميةاالختياري

        


