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  جلنة حقوق الطفل
  الستونالدورة 

  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ -مايو / أيار٢٩

  مـن ١ الفقـرة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب         
وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق         من الرب  ٨املادة  

  باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  اليونان: املالحظات اخلتامية    
 ١٧١١يف جلستيها   ) CRC/C/OPAC/GRC/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل لليونان         -١
، ٢٠١٢ يونيـه /حزيـران  ٧ و ٦ املعقـودتني يف  ) 1712 و CRC/C/SR.1711انظر   (١٧١٢و

 / حزيــران١٥، املعقــودة يف )CRC/C/SR.1725انظــر  (١٧٢٥واعتمــدت يف جلــستها 
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢ يونيه

  مقدمة  -أوالً  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطـرف تقريرهـا األويل مبوجـب الربوتوكـول         - ٢

ــاري ــضايا و) CRC/C/OPAC/GRC/1( االختي ــة الق ــى قائم ــة عل ــالردود اخلطي  ب
(CRC/C/OPAC/GRC/Q/1/Add.1)          وتعرب عن تقديرها للحوار اإلجيايب مع وفد الدولـة 

  .الطرف املتعدد القطاعات
وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع              -٣

ن الثـاين   مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير الدوري للدولة الطرف اجلامع للتقريـري          
 وكذلك مـع املالحظـات      (CRC/C/GRC/CO/2-3)والثالث مبوجب اتفاقية حقوق الطفل      

 ببيـع األطفـال   لـق عتاخلتامية بشأن التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري امل   
  .)CRC/C/OPSC/GRC/CO/1 (املواد اإلباحيةالبغاء ويف واستغالل األطفال يف 
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  تاميةاملالحظات اخل  -ثانياً  

  اجلوانب اإلجيابية    
تالحظ اللجنة مع التقدير اإلعالن الصادر عند التصديق على االتفاقية، الذي يفيـد               -٤

  . عاما١٨ًت املسلحة اليونانية هو بأن احلّد األدىن لسن التجنيد الطوعي يف القوا
أو  وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اآلليات الدولية الوارد ذكرها أدنـاه     -٥

  :انضمامها إليها
ببيـع األطفـال    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق           )أ(  

  ؛٢٠٠٨، يف عام واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والـذخرية           )ب(  

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب  واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل    
  ؛٢٠١١يناير / كانون الثاين١١، يف الوطنية

  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٥، يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ج(  
 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمـل       ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )د(  

  .٢٠٠١ نوفمرب/ تشرين الثاين٦فورية للقضاء عليها، يف األطفال واختاذ إجراءات 

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً  

  نشر االتفاقية والتوعية هبا    
فيما تالحظ اللجنة أن محالت النشر والتوعية تقوم هبا من حيث املبدأ منظمات غري                -٦

ـ             ة الطـرف   حكومية و مؤسسات وطنية معنية حبقوق اإلنسان، يساورها القلـق ألن الدول
. تبذل جهوداً كافية لنشر الربوتوكول االختياري يف صفوف مجيع الفئات املهنية املعنيـة             ال

وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ال تقوم بتنظيم دورات تدريبية يف               
  . أحكام الربوتوكول االختياريجمال حقوق اإلنسان تتناول بشكل خاص

، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف نـشر         ٦ من املادة    ٢ويف ضوء الفقرة      -٧
مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري على نطاق واسع يف صـفوف اجلمهـور العـام              

وتوصي اللجنة أيضاً بتوفري التدريب املناسب يف جمـال حقـوق اإلنـسان،             . واألطفال
 املعنية، وخباصة القوات    سيما أحكام الربوتوكول االختياري، إىل مجيع الفئات املهنية        وال
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املسلحة وأفراد القوات الدولية حلفظ السالم، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وموظفي           
  .اهلجرة، والعاملني االجتماعيني

  البيانات    
إزاء االفتقار للمعلومات عن القيام بشكل منتظم جبمع بيانات         ة القلق   نويساور اللج   -٨

ال الذين يشتركون يف الرتعات املسلحة، واجلرائم املنصوص عليها         عن اجلوانب املتعلقة باألطف   
يف الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك اإلحصاءات الرمسية عن األطفال ملتمـسي اللجـوء              

ويف هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لالفتقار للبيانات عن األطفال غري           . واألطفال الالجئني 
جئني واملهاجرين الذين رمبـا كـانوا قـد شـاركوا           املصحوبني من ملتمسي اللجوء والال    

  . عات املسلحة يف اخلارجااسُتخدموا يف الرت أو
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منهجية جبمع بيانات عن األطفال              -٩

 لضمان توفر البيانات عن أولئك األطفال الذين رمبا شاركوا          ملتمسي اللجوء والالجئني  
  .الرتاعات املسلحةأو استخدموا يف 

  الوقاية  -رابعاً  

  التثقيف مببادئ السالم    
تشعر اللجنة بالقلق ألنه ال توجد برامج هتدف إىل إدراج التثقيف مببادئ السالم يف                -١٠

بشأن أهداف ) ٢٠٠١(١باإلشارة إىل تعليقها العام رقم و .املقررات الدراسية بصورة منهجية
التعليم، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف اجلهود الالزمة إلدراج التثقيف مببادئ السالم             

  .يف املقررات الدراسية، مشريةً باخلصوص إىل اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري
مببـادئ  إلدراج التثقيـف    ذ تدابري فعالة    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخ       -١١

تشجع و. ثقافة السلم والتسامح يف املدارس    على  تشجيع  ال و السالم يف املقررات الدراسية   
منـاهج  لـسلم يف    مببادئ ا الدولة الطرف على إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان و       اللجنة  
  .املعلمنيتدريب 
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  احلظر واملسائل املتصلة به  -خامساً  

  تشريعات اجلنائية النافذةاللوائح وال    
 اللجنة بكون تشريع الدولة الطرف ال جييز بأي حال من األحـوال جتنيـد               ترحب  -١٢

بيد أهنا تـشعر بـالقلق ألن       . األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة اليونانية        
 : تشريعات الدولة الطرف ال تنص على ما يلي

سن الثامنة عشرة يف القوات املـسلحة       جترمي صريح لتجنيد األطفال دون        )أ(  
  الوطنية، واجملموعات املسلحة، وشركات األمن؛

  .عمال العدائيةاملشاركة املباشرة يف األتعريف   )ب(  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف قانوهنا اجلنائي جترمياً صرحياً لتجنيـد               -١٣

الوطنية، واجملموعات املسلحة،   الثامنة عشرةً يف القوات املسلحة       ١٨األطفال دون سن    
   . العدائيةاألعمال املباشرة يف ةوشركات األمن وكذلك تعريفاً للمشارك

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -سادساً  

   املعتمدة حلماية حقوق الضحايا من األطفالالتدابري    
 املـساعدة إىل  تأسف اللجنة إزاء االفتقار للمعلومات بشأن التدابري املتخذة لتقـدمي         -١٤

األطفال الذين رمبا مت جتنيدهم أو استخدامهم يف الرتاعات املسلحة يف اخلارج وبشأن التدابري              
  .  وإعادة إدماجهم يف اجملتمعلتعافيهم البدين والنفسياملتخذة 

 بتقييم متأن حلالـة هـؤالء      ة الطرف على اختاذ تدابري للقيام     تشجع اللجنة الدول    -١٥
وينبغي هلذه التدابري   . وإعادة إدماجهم يف اجملتمع    عافيهم البدين والنفسي  تاألطفال، وتعزيز   

وتوفري املساعدة الفورية واملالئمة    أن تتضمن تعزيز خدمات املشورة القانونية املتاحة هلم،         
حقيق تعافيهم البدين والنفـسي     لتت  ثقافياً واملراعية لظروف الطفل واملتعددة التخصصا     

  .لربوتوكول االختياريلتمع، وفقاً وإعادة إدماجهم يف اجمل

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  -سابعاً  
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز تعاوهنا مع اللجنة الدولية للصليب             -١٦

األمحر ومع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة األطفال والرتاع املسلح، واسـتطالع             
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ون مع اليونيسيف وغريها من الكيانات التابعة لألمم املتحدة يف تنفيـذ            سبل لزيادة التعا  
  .الربوتوكول االختياري

 تصدير األسلحة    

، تأسف اللجنة لعدم تقدمي معلومات عن التشريع الوطين الذي حيظر بيع األسـلحة              -١٧
الرتاعـات   يف   اسـتخدامهم  األطفال أو    بتجنيداملقصد النهائي بلداً معروفاً     عندما يكون بلد    

  .فعل هبم ذلكيقد أو أو األعمال القتالية /املسلحة و
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احلظر الصريح يف تشريعها الوطين علـى       -١٨

 األطفـال  بتجنيدسيما األسلحة الصغرية واخلفيفة إىل بلدان معروفة     تصدير األسلحة وال  
 . فيهافعل هبم ذلكي رمباأو  القتالية أو األعمال/الرتاعات املسلحة و يف استخدامهم أو

  املتابعة والنشر  -ثامناً  
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لضمان تنفيذ هـذه               -١٩

علة املعنيـة يف الدولـة       مجيع اجلهات الفا   التوصيات بالكامل، بوسائل تشمل إحالتها إىل     
مديرية التجنيد العامة ملوظفي الدفاع الـوطين،        الدفاع الوطين، و   ةرا فيها وز  الطرف، مبا 

ومديريـة  ) اجليش والقوات اجلويـة والبحريـة  (ومديرية التجنيد العامة ملوظفي الفروع  
، للنظر فيها على النحو الالزم واختاذ إجراءات        التجنيد العامة إلدارات ومكاتب التجنيد    

  .بشأهنا
ود اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة        التقرير األويل والرد  كون  توصي اللجنة بأن ي     -٢٠

 متاحة على نطاق واسـع      ليت اعتمدهتا اللجنة  ذات الصلة ا  املالحظات اخلتامية   والطرف  
 بغية  ، واألطفال، وجمموعات الشباب والفئات املهنية   ومنظمات اجملتمع املدين    ،  للناس عامة 

  . والتوعية به وتنفيذه ورصدهالربوتوكول االختياريإثارة النقاش بشأن 

  التقرير املقبل  -تاسعاً  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢١

 ٤٤تقريرها الدوري القادم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة           الطرف أن ُتضمِّن    
املالحظـات   وهذه   املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري      من االتفاقية،   

  .اخلتامية

        


