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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ -سبتمرب / أيلول١٤

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

  يف الرتاعات املسلحة

  تركيا: املالحظات اخلتامية    
 ١٤٢٧ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/TUR/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لتركيا         -١

 ١٤٥٣  جلستها واعتمدت، يف ) CRC/C/SR.1427انظر   (٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤املعقودة يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢املعقودة يف 

  مقدمة    
بالردود اخلطية اليت   ، كما ترحب    ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        -٢

 وتعرب عـن    Add.1) و (CRC/C/OPAC/TUR/Q/1قدمتها الدولة الطرف على قائمة املسائل       
  ار الذي جرى مـع وفـد ميثـل قطاعـات متعـددة ضـم ممـثالً عـن                   تقديرها للحو 
  .وزارة الدفاع

وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـَرأ مقترِنـة                -٣
بشأن التقريـر    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨يف  باملالحظات اخلتامية السابقة اليت اعتمدهتا اللجنة       

 وكذلك باملالحظات اخلتامية الـيت اعتمـدهتا        (CRC/C/15/Add.152)األويل للدولة الطرف    
املقـدم مبوجـب    للدولة الطـرف     بشأن التقرير األويل     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢اللجنة يف   

الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد              
  .(CRC/C/OPSC/TUR/CO/1)اإلباحية 
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  اجلوانب اإلجيابية  -أوالً   
تالحظ اللجنة أن من التطورات اإلجيابية ما يتمثَّل يف اإلعالن الذي أصدرته الدولة               -٤

ومفاده أنه ال جيوز، حىت يف حاالت التعبئة العامـة          الطرف لدى تصديقها على الربوتوكول      
جتنيد األفراد اخلاضعني للخدمة العسكرية إال عند بلـوغهم سـن            ،وحاالت الطوارئ 

  .لتاسعة عشرةا

  تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

  التحفظ    
تعرب اللجنة عن أسفها إزاء الطابع التقييدي للتحفظ الذي أبدته الدولة الطـرف               -٥

على االتفاقية، وكّررته وأشارت إليه يف اإلعالن الذي أصـدرته لـدى تـصديقها علـى                
أو تقدم يف سحب هذا التحفظ      لعدم إحراز أي    اللجنة  الربوتوكول االختياري، كما تأسف     

  .٢٠٠١نطاقه منذ النظر يف التقرير الدوري األويل للدولة الطرف يف عام تضييق 
سحبه تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف حتفظها بغية   -٦

 ٢٥ وفقاً إلعالن وخطة عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان يف              
  .(A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه /حزيران

  النشر والتوعية    
  .مستوى وعي اجلمهور عموماً بالربوتوكول االختياريإزاء تدين تشعر اللجنة بالقلق   -٧
 من الربوتوكول االختيـاري، بـأن   ٦ من املادة ٢توصي اللجنة، على ضوء الفقرة      -٨

 وأحكامه على نطـاق واسـع يف        تكفل الدولة الطرف نشر مبادئ الربوتوكول االختياري      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تـويل        . أوساط اجلمهور عموماً ويف صفوف األطفال     

اهتماماً خاصاً للتصدي ألشكال التصوير السليب يف وسائط اإلعالم لألطفال الذين ميكن أن             
  .يكونوا قد اسُتخِدموا يف عمليات قتالية

  التدريب    
ومات مفادها أن أفراد القوات املسلحة وقوات الـشرطة         تالحظ اللجنة وجود معل     -٩

إال أن اللجنة تـشعر     . يتلقون تدريباً بشأن معايري حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل          
وعالوة على . بالقلق ألن التدريب املتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري قد يكون غري كاٍف
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ملهنية ذات الصلة، وال سيما الفئات العاملة يف        ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن بعض الفئات ا       
  .جمال إقامة العدل، ال تتلقى تدريباً بشأن أحكام الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز تدريب أفراد القوات املسلحة يف جمـال               -١٠
ذلـك،  وعالوة على   . حقوق اإلنسان، مع توفري تدريب حمدد بشأن أحكام الربوتوكول        

توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع برامج للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام  
الربوتوكول لصاحل اجملموعات املهنية العاملة مع األطفال، وخباصـة املـّدعون العـامون             
واحملامون والقضاة واملوظفون املكلفون بإنفاذ القـانون واألخـصائيون االجتمـاعيون           

 واملدرِّسون والعاملون يف وسائط اإلعالم واملسؤولون على املـستوى          واملوظفون الطبيون 
والدولة الطرف مدعوة لتقدمي معلومات يف هذا الـصدد يف          . احمللي ومستوى املقاطعات  

  .تقريرها التايل

  البيانات    
إال . حتيط اللجنة علماً باإلحصاءات اليت قُدِّمت يف الردود اخلطية على قائمة املسائل             -١١
للجنة تأسف لعدم تقدمي معلومات عن عدد األطفال الذين ُجنِّـدوا أو اسـُتخِدموا يف               أن ا 

  .عمليات قتالية من ِقبل جمموعات مسلحة غري تابعة للدولة
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من أجل حتديد األسباب اجلذرية واختـاذ         -١٢

 ألغراض حتديـد وتـسجيل مجيـع     التدابري الوقائية، بإنشاء نظام مركزي جلمع البيانات      
عمليـات  األطفال اخلاضعني لواليتها الذين ميكن أن يكونوا قد ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف             

وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفُّر البيانـات            . قتالية
 فيما يتعلق باألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء الذين ميكن أن يكونوا قد وقعـوا            

  .ضحايا هلذه املمارسات

  الوقاية   -ثالثاً   

  السالمالتثقيف بشأن     
الـسالم ليـسا     يف جمال حقوق اإلنسان والتثقيف بشأن        تالحظ اللجنة أن التثقيف     -١٣

  .كافيني يف املناهج الدراسية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان وأن                -١٤

السالم جلميع األطفال يف املدارس وأن ُتدرِّب املدرِّسني        بشأن   تثقيفاً   توفِّر، بصفة خاصة،  
  .فيما يتعلق بإدراج هذه املواضيع يف مناهج تعليم األطفال



CRC/C/OPAC/TUR/CO/1 

GE.09-45911 4 

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -رابعاً   

  التشريعات    
 اليت تستبعد   ١١١١بينما تالحظ اللجنة األحكام الواردة يف القانون العسكري رقم            -١٥

 سنة، فإهنا تشعر بالقلق ألن قانون العقوبات ال         ١٨األشخاص الذين تقل أعمارهم عن      جتنيد  
وعالوة على ذلـك، تأسـف      . يشمل حتديداً اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري     

اللجنة ألن التشريعات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليمية ال تشمل            
  .أحكام الربوتوكول

من أجل زيادة تعزيز التدابري الدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال واستخدامهم              -١٦
  :يف عمليات قتالية، حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي

تعديل قانون العقوبات وإدراج حكم ينص صراحة على جترمي انتهاكات            )أ(  
اك األطفال يف عمليـات قتاليـة،   أحكام الربوتوكول االختياري فيما يتعلق بتجنيد وإشر   
  وإدراج تعريف للمشاركة املباشرة يف العمليات القتالية؛

النظر يف إقرار واليتها القضائية خارج احلدود اإلقليمية فيما يتصل هبذه             )ب(  
 شخص تربطه ق شخص من مواطين الدولة الطرف أو    اجلرائم عندما ُترتكَب من ِقبل أو حب      

  هبا صالت أخرى؛
وغريها من التعليمات   اإلرشادية  ن أن تكون مجيع املدونات واألدلة       ضما  )ج(  

  العسكرية متوافقة مع أحكام الربوتوكول االختياري؛
 الـذي جيـوز     ٣٦٣٤اإللغاء الرمسي لقانون خدمة الدفاع الوطين رقم          )د(  

  . سنة يف حاالت الطوارئ١٥مرهم عن مبوجبه جتنيد األطفال الذين يريد ع
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التـصديق علـى                -١٧

  :الصكوك الدولية التالية اليت حتظى بالفعل بتأييد واسع النطاق من ِقبل اجملتمع الدويل
 ١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة        )أ(  

  ؛)الربوتوكول األول(ة املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولي
 ١٩٤٩ أغسطس/ آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة        )ب(  

  ؛)الربوتوكول الثاين(املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة غري الدولية 
  .نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )ج(  
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -خامساً  

   األطفال بُتهم اإلرهابمقاضاة    
تشعر اللجنة بقلق بالغ ألن التعديالت اليت أُدخلت على قانون مكافحة اإلرهاب يف               -١٨
 سنة باعتبارهم بالغني أمـام      ١٥مقاضاة األطفال الذين تقل أعمارهم عن       ُتجيز   ٢٠٠٦عام  

ـ  ". حماكم العقوبات املشّددة اخلاصة  " ن الدولـة  وبينما تالحظ اللجنة املعلومات الـواردة م
الطرف، فإهنا تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل أنه جيري تطبيق هذا التشريع على أعداد            

وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة ألن العقوبات الـيت ُتفـَرض علـى             . كبرية من األطفال  
األطفال ميكن أن تشمل السجن مدى احلياة، على حنو خيالف أحكام اتفاقية حقوق الطفل،              

منها ألسباب  إزاء التقارير اليت تشري إىل تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب          ما أهنا تشعر بالقلق     ك
  .مثالً حضور املظاهرات والتجمعات العامة أو املشاركة فيها

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٩
تعديل قانون مكافحة اإلرهاب من أجل ضمان عدم حماكمة األطفـال             )أ(  

وينبغي أن ُتكفَـل لألطفـال      ". حماكم العقوبات املشّددة اخلاصة   "لغني أمام   باعتبارهم با 
احلماية اليت توفرها معايري قضاء األحداث يف احملاكم العادية وينبغـي أن ُتجـرى كـل                

  احملاكمات بطريقة عاجلة ونزيهة، وفقاً للمعايري الدنيا للمحاكمة العادلة؛
رهابية متوافقـاً مـع املعـايري       ضمان أن يكون أي تعريف للجرائم اإل        )ب(  

والقواعد الدولية حسبما أوصى به املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان              
إلرهاب وذلك يف تقريره عن البعثة اليت قام هبا إىل          مكافحة ا واحلريات األساسية يف سياق     

  ؛)٩٠، الفقرة (A/HRC/4/26/Add.2 ٢٠٠٦تركيا يف عام 
وء إىل احتجاز األطفال إال كتدبري أخري وألقصر مـدة          ضمان عدم اللج    )ج(  
 الشبان هـم    أن أولئك ينبغي افتراض   بالسن،  شك فيما يتعلق     مثة   وإذا كان . ممكنة

  من األطفال؛ 
، يف  ضمان أن ُيحتَجز األطفال، يف حال اهتامهم بارتكاب جرائم إرهابية           )د(  

  ظروف تناسب أعمارهم وضعف حالتهم؛ 
الطفل أو أقرب أقربائه مبكان احتجازه والـسماح هلـم          إبالغ والدي     )ه(  

  باالتصال به؛
  توفري مساعدة استشارية قانونية مالئمة وجمانية ومستقلة جلميع األطفال؛  )و(  
  احتجازهم؛لقرارات ضمان استفادة األطفال من مراجعة دورية ونزيهة   )ز(  
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الـشكاوى  ضمان وصول األطفال احملتجزين إىل آلية مستقلة لتلقـي            )ح(  
وضمان التحقيق برتاهة يف التقارير اليت تشري إىل معاملة األطفال احملتجزين معاملة قاسية             

  وال إنسانية ومهينة؛
تنفيذ برامج تثقيفية وأنشطة ترفيهية فضالً عن اختاذ تدابري لتحقيق إعادة             )ط(  

  اإلدماج االجتماعي جلميع األطفال احملتجزين؛
العاملني يف نظام قضاء األحداث بالتـدريب بـشأن   تزويد مجيع املهنيني      )ي(  

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني وغري ذلك من املعايري الدولية ذات الصلة            
  .بشأن إدارة قضاء األحداث) ٢٠٠٧(١٠وتعليق اللجنة العام رقم 

  املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    
دابري املتَّخذة لتحديد األطفال الالجـئني وملتمـسي        تأسف اللجنة لعدم كفاية الت      -٢٠

اللجوء الذين ميكن أن يكونوا قد ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف عمليات قتالية، كما تأسف لعـدم            
  .كفاية التدابري املتخذة إلعادة إدماج هؤالء األطفال وتعافيهم

ألطفال الالجئني  تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آلياهتا اخلاصة بتحديد ا           -٢١
وملتمسي اللجوء الذين ميكن أن يكونوا قد ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف عمليـات قتاليـة،               

وينبغي أن تـشمل    . وتعزيز التدابري الرامية إىل حتقيق تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً        
ة القانونية هذه التدابري إجراء تقييم متأنٍّ حلالة هؤالء األطفال، وتعزيز اخلدمات االستشاري

املتاحة هلم، وتوفري املساعدة الفورية واملالئمة ثقافياً واملراعية لظروف الطفل واملتعـددة            
التخصصات من أجل حتقيق تعايف األطفال بدنيا ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقـاًَ             

 أن تكفـل    ، عالوة على ذلـك    ،وينبغي للدولة الطرف  . ألحكام الربوتوكول االختياري  
افر موظفني مدربني تدريباً خاصاً ضمن سلطات احلدود وضمان أن تكـون مـصاحل              تو

الطفل الفضلى ومبدأ عدم الترحيل القسري أهم االعتبارات اليت تؤخذ يف احلـسبان يف              
  .عملية صنع القرارات فيما يتعلق بإعادة هؤالء األطفال إىل أوطاهنم

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سادساً  

   الدويلالتعاون    
بينما تالحظ اللجنة مع التقدير املسامهة الفاعلة للدولة الطرف يف عمليات األمم              -٢٢

توعية تامـة  جنودها املتحدة يف جمال حفظ السلم، فإهنا تدعوها إىل مواصلة ضمان توعية       
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حبقوق األطفال املشاركني يف الرتاعات املسلحة، وضمان أن تكون فصائلها العـسكرية            
  .يتها وملا ختضع له من مساءلةمدركة ملسؤول

التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام      ي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف        توص  -٢٣
املعين باألطفال يف الرتاعات املسلحة إذا ما تبيَّن أن األطفال قد ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا من               

  .ِقبل مجاعات مسلحة

  املتابعة والنشر  -سابعاً   
ة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ            توصي اللجن   -٢٤

الكامل هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل وزارة الدفاع واجلمعية الوطنية وجملـس             
  .الوزراء للنظر فيها على النحو املناسب واختاذ املزيد من اإلجراءات

اسع التقرير األويل املقدم من وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق و  -٢٥
الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك يف صـفوف اجلمهـور             
عموماً واألطفال بصفة خاصة من أجل إثارة النقاش والتوعية فيما يتعلق بـالربوتوكول             

  .وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  -ثامناً   
لب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها        ، تط ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٦

الدوري املقبل الذي ستقدمه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل املزيد من املعلومـات بـشأن              
  .تنفيذ الربوتوكول االختياري

        


