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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسونالسادسةالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير/ كانون الثاين١٧

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

  يف الرتاعات املسلحة

  أوكرانيا: املالحظات اخلتامية    
 ١٦٠٢ ، يف جلستيها  (CRC/C/OPAC/UKR/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل ألوكرانيا         -١
ـ    ٢٨، املعقودتني يف    )1603 و CRC/C/SR.1602انظر   (١٦٠٣و ، ٢٠١١ ينـاير /اين كـانون الث

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١فرباير / شباط٣ املعقودة يف ١٦١١واعتمدت يف جلستها 

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

ــاري ــسائل   (CRC/C/OPAC/UKR/1) االختي ــة امل ــى قائم ــة عل ــالردود اخلطي  وب
(CRC/C/OPAC/UKR/Q/1/Add.1) .      ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولـة الطـرف

تقريرها األويل وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة بشأن التقارير األولية اليت يتعّين على الـدول              
وتأسف اللجنة أيضا لعدم تضمني أي من التقرير        . األطراف أن تقدمها مبوجب الربوتوكول    

لى قائمة املسائل معلومات شاملة عن تنفيـذ الدولـة الطـرف            األويل أو الردود اخلطية ع    
  .القانونية الربوتوكول االختياري يف مجيع املناطق اخلاضعة لواليتها

وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران مع   - ٣
ين الدوريني الثالث والرابع للدولـة  مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير اجلامع للتقرير   

 
 CRC/C/OPAC/UKR/CO/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General حقوق الطفلاتفاقية 

11 April 2011 
Arabic 
Original: English 



CRC/C/OPAC/UKR/CO/1 

GE.11-42081 2 

 ٣، املعتمـدة يف     (CRC/C/UKR/3-4)الطرف املقّدم مبوجب اتفاقيـة حقـوق الطفـل          
  .٢٠١١فرباير /شباط

  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً   
تالحظ اللجنة أن من اإلجيايب إعالن الدولة الطرف لدى تصديقها على الربوتوكول              -٤

يف ) على أساس تعاقدي  (هي السّن الدنيا للتجنيد الطوعي      االختياري أن سن التاسعة عشرة      
  .القوات املسلحة الوطنية

 التزامات باريس حلماية األطفال ٢٠٠٧وترحب اللجنة بتأييد الدولة الطرف يف عام       -٥
اجملّندين أو املستخدمني بصورة غري مشروعة من جانب قوات أو مجاعات مسلحة، ومببادئ             

  .طفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحةوتوجيهات باريس بشأن األ
 على بروتوكـول مكافحـة صـنع       ٢٠٠٤مايو  /وترحب اللجنة بالتصديق يف أيار      -٦

األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مـشروعة املكمـل             
  .نيةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط

  تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  املركز القانوين    
مع أن اللجنة حتيط علماً باملعلومات اليت تفيد بأن الربوتوكول االختياري له مركـز          -٧

قانوين وفقاً ألحكام الدستور فإهنا تأسف لعدم توضيح الدولة الطرف ما إذا كان الربوتوكول  
الستظهار بـه   ا لواليتها القضائية وما إذا كان ميكن        يسري مباشرة يف مجيع املناطق اخلاضعة     

  .مباشرة لدى احملاكم احمللية
من أجل زيادة تعزيز منع اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري االختيـاري،             -٨

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالـة تطبيـق الربوتوكـول              
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـالنظر يف        . ا القانوين احمللي  االختياري مباشرة يف نظامه   

  .إدماج الربوتوكول االختياري بكامله يف تشريعها احمللي

  التوعية والنشر    
فيد بأن أحكام االتفاقيـة والربوتوكـول       مع أن اللجنة حتيط علماً باملعلومات اليت ت         -٩

والعـاملني يف جمـال     اخلاصة باملدرسني    االختياري تناقَش أثناء األنشطة التعليمية والتدريبية     
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، فإن القلق يساورها    الرعاية الصحية وموظفي اخلدمة املدنية املعنيني باملسائل املتعلقة باألطفال        
  .وأحكامه إزاء تدّني وعي عامة اجلمهور مببادئ الربوتوكول االختياري

للجنة الدولة   من الربوتوكول االختياري، توصي ا     ٦ من املادة    ٢يف ضوء الفقرة      -١٠
الطرف بتكثيف جهودها لتعريف عامة اجلمهور على نطاق واسع وخباصة األطفال مببادئ            

بوسائل منها تكثيف إشراك وسائط اإلعـالم وبـرامج         وأحكام الربوتوكول االختياري،    
  .أنشطة التوعية يف املدارسو

  التدريب    
ل يف الرتاعات املسلحة، مبـا    ترحب اللجنة بالتدريب اإللزامي املتعلق باخنراط األطفا        -١١

لعـسكريني  الختيـاري، الـذي يقـدم إىل ا   يف ذلك التدريب على االتفاقية والربوتوكول ا   
األوكرانيني الذين يشاركون يف عمليات حفظ السالم الدولية، وتالحظ إمكانية زيادة تعزيز            

ـ  .  األطفال هذا التدريب عن طريق مبادئ توجيهية تنفيذية تتعلق حبماية         ك، تـشعر   ومع ذل
اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدريب على الربوتوكول االختياري يف صفوف       
أفراد القوات املسلحة والعاملني يف اجلهاز القضائي واملدرسني ومسؤويل الدوائر احلكوميـة            

يا، احلدود يف أوكرانيا، وموظفي اللجنة احلكومية املعنية بالقوميات واألديان يف أوكران          رس  حل
 ومراكز دعم األسرة وإعادة التأهيل االجتماعي والنفسي، وكذلك هيئة الصادرات اخلاصـة           

  .األوكرانية
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع بـرامج للتـدريب علـى الربوتوكـول             و  -١٢

االختياري لصاحل أفراد القوات املسلحة يف الدولة الطرف، وكذلك الفئات املهنية ذات            
القضائية ومسؤويل مراقبـة    أعضاء اهليئة   ألطفال، وال سيما املدرسني و    الصلة العاملة مع ا   

احلدود واهلجرة وموظفي اللجنة احلكومية املعنية بالقوميـات واألديـان يف أوكرانيـا             
هيئـة  والعاملني يف مراكز دعم األسرة وإعادة التأهيل االجتماعي والنفسي، فضالً عـن           

جنة الدولة الطرف أيضاً بوضع مبادئ توجيهية       وتوصي الل .  األوكرانية اخلاصة الصادرات
 تنفيذية لصاحل العسكريني األوكرانيني الذين يشاركون يف عمليات حفظ السالم الدولية          

  . يف حاالت الرتاع املسلحطفالمحاية األالتوجيهية وبأن تتناول هذه املبادئ 

  البيانات    
جية عـن جوانـب إشـراك       يساور اللجنة قلق إزاء عدم مجع البيانات بصورة منه          -١٣
الربوتوكول االختياري، مبـا يف ذلـك       مشمولة يف   يف الرتاعات املسلحة، وجرائم     طفال  األ

بيانات اإلحصاءات الرمسية عن األطفال ملتمسي اللجوء والالجئني الذين تتراوح أعمـارهم            
ـ           .  عاماً ١٨ و ١٥بني   سي ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق من أن أكثرية األطفال ملتم
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يف نزاعـات مـسلحة أو   فعالً األطفال اشترك فيها   اللجوء غري املصحوبني يفدون من بلدان       
  . معروفة باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

توصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات بصورة منهجية عن مجيع األطفـال            و  -١٤
قد جّندوا  رمبا  فال الذين   عن هؤالء األط   ملتمسي اللجوء والالجئني لكفالة إتاحة بيانات     

  .أو استخدموا يف أعمال عدائية

  الوقاية  - رابعاً  

  املدارس العسكرية    
تالحظ اللجنة تاريخ املدارس الثانوية العسكرية العريق يف الدولة الطرف ووظيفـة              -١٥

نه وتالحظ اللجنة أيضاً أ. احلماية االجتماعية اليت تضطلع هبا لصاحل األطفال والفئات الضعيفة
، فإن احلـّد األدىن لـسن       )العامَّاناخلدمة والتجنيد   ( من القانون العسكري     ٢٠وفقاً للمادة   

التسجيل يف األكادمييات العسكرية العليا أو يف مؤسسات التعليم العايل اليت ُتتاح فيها أقسام              
ـ  بارتياح  ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة      .  عاماً ١٧للدراسات العسكرية هو     يت املعلومات ال

ومـع  . تقلّ أعمارهم عن هذه السن    ممن  تفيد بعدم وجود أطفال مسجلني يف هذه املدارس         
ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقرير يفيد بأن مدرسة ثانوية واحدة على األقل تتيح دروسـاً   

 عاماً، وخباصة لليتـامى وألطفـال       ١٥من سن   ابتداًء  عسكرية مكثفة لفترة سنتني لألطفال      
  .العسكريني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو  -١٦
 عاماً يف   ١٧بكفالة عدم تسجيل أي طفل يقل عمره عن         الصارم  التقيد    )أ(  

املدارس الثانوية العسكرية، وعرض إدماج اليتامى واألطفال الذين تقل أعمارهم عن هذه            
  سكرية؛مسجلني يف مدارس ثانوية عممن قد يكونون السن يف املدارس الثانوية العامة 

م مجيع األطفال املسجلني يف املدارس العسكرية على حنو يتسق ليكفالة تع  )ب(  
، مـع املراعـاة الواجبـة للتعليـق العـام           ٢٩ و ٢٨مع االتفاقية، وخباصة املادتـان      

  .(CRC/GC/2001/1)بشأن أهداف التعليم ) ٢٠٠١(١ رقم

  التثقيف يف جمال السالم    
ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة يف الردود اخلطية على قائمة املسائل ومفادهـا أن               -١٧

ومـع أن   . تعزيز حقوق اإلنسان ميثل هدفاً من أهداف مؤسسات التعليم العسكري العـايل           
أيضاً أن من اإلجيايب تدريس أحكام االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري يف            اللجنة تالحظ   
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خلامس إىل الصف التاسع، وإدراج اختبارات القانون اإلنساين الدويل يف          املدارس من الصف ا   
دراج التثقيف  وجود برامج إل  تشعر بالقلق إزاء عدم     ، فإهنا    العايل مؤسسات التعليم العسكري  

  .يف جمال السالم يف املناهج الدراسية بصورة منهجية يف الدولة الطرف
بشأن أهداف التعليم، توصـي     ) ٢٠٠١(١تعليق اللجنة العام رقم     وعطفاً على     -١٨

إلدراج التثقيف يف جمـال الـسالم يف املنـاهج          جهوداً  الدولة الطرف   تبذل  اللجنة بأن   
ملنـصوص  الدراسية ويف دروس تدريب املدرسني، مع اإلشارة بصورة خاصة إىل اجلرائم ا           

  .الربوتوكول االختياريعليها يف 

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -خامساً  

   واللوائح التنظيمية الساريةيعات اجلنائيةالتشر    
ترحب اللجنة حبظر مشاركة األطفال يف العمليـات العـسكرية أو يف الرتاعـات                -١٩

وترحب اللجنة أيضاً بالتعـديالت الـيت       .  من قانون محاية الطفل    ٣٠املسلحة مبوجب املادة    
فـال املتـاجر هبـم يف     على القانون اجلنائي اليت جتّرم استخدام األط      ٢٠٠٦أُدخلت يف عام    

 ١٢وتقضي بعقوبة بالسجن تـصل إىل       )  من القانون اجلنائي   ١٤٩املادة  (الرتاعات املسلحة   
األشخاص لعدم حترمي التشريع احمللي وجترميه صراحة لتجنيد        ومع ذلك، تأسف اللجنة     . عاماً

  .يف الرتاعات املسلحةواستخدامهم  عاماً ١٨الذين تقل أعمارهم عن 
حترمي القانون اجلنائي وجترميـه صـراحة       لجنة الدولة الطرف بضمان     توصي ال و  -٢٠

النتهاك أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمـال           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفـل اتـساق املـدّونات واألدلـة              . القتالية

 من التوجيهات العسكرية مـع أحكـام        واإلجراءات العملية العسكرية العادية وغريها    
  .الربوتوكول االختياري وروحه

  الوالية القضائية    
 من القانون اجلنائي اليت تقضي بإمكانية مساءلة األجانب         ٨حتيط اللجنة علماً باملادة       -٢١

 يساور اللجنة   ،ومع ذلك . الدوليةاملنصوص عليها يف املعاهدات     عن اجلرائم اخلطرية واجلرائم     
 اإلقليم حتديداً بالنسبة إىل     على الوالية القضائية خارج   القانون اجلنائي   اشتمال  إزاء عدم   القلق  

ومع أن اللجنة تالحظ أيضاً أن الدولـة        . الربوتوكول االختياري املنصوص عليها يف    اجلرائم  
الطرف قد وقّعت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فإهنـا تالحـظ أن               

  .تطلّب تعديل الدستورالتصديق ي
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات تكفل متكني تشريعاهتا الوطنية من           و  -٢٢
خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق جبـرائم احلـرب         وممارستها  إقامة واليتها القضائية    

وحتث . املتمثلة يف جتنيد األطفال بشكل إجباري أو طوعي للمشاركة يف األعمال القتالية           
ومن مث التـصديق    ) ١٤٢املادة  (الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتعديل دستورها        

  .على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - سادساً 

  تقدمي املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    
 األسرة أو مراكز التعايف االجتماعي      ترحب اللجنة باملساعدة املقدمة يف مراكز دعم        -٢٣

والنفسي إىل األطفال الذين جيري إشراكهم يف نزاعات مسلحة، مبا يف ذلك التعايف الصحي              
واالجتماعي املقّدم إىل األطفال العراقيني الذين كانوا يعيشون يف منطقة نـزاع مـسلح يف               

ال الالجئني الذين شاركوا    ، وكذلك املساعدة النفسية واالجتماعية املقدمة لألطف      ٢٠٠٤ عام
  : إزاء ما يليعن القلقاللجنة عرب ومع ذلك، ت. يف أعمال عدائية يف اخلارج

عدم وجود مادة يف القانون احمللي تلزم بتقدمي املساعدة النفسية واالجتماعية             )أ(  
إىل األطفال الالجئني وملتمسي اللجوء الذين جّنـدوا أو اسـتخدموا يف أعمـال عدائيـة                

  ارج؛اخل يف
عدم وجود آلية لتحديد ما إذا كان األطفال الالجئون أو ملتمسو اللجـوء        )ب(  

  قد جّندوا أو استخدموا يف أعمال عدائية يف اخلارج؛
عدم وجود منهجية موحدة لتقييم سن األطفال، مبـن فـيهم األطفـال               )ج(  

  الالجئون أو ملتمسو اللجوء يف الدولة الطرف؛
  . شفوية جمانية مللتمسي اللجوء والالجئنيعدم وجود خدمات ترمجة  )د(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو  -٢٤
وتعزيز تقدمي املساعدة البدنية والنفسية واالجتماعية إىل مجيـع         مواصلة    )أ(  

، مبن   استخدموا يف األعمال العدائية    جّندوا أو ُجندوا أو استخدموا أو رمبا      األطفال الذين   
  ن وملتمسو اللجوء، وكفالة تنظيم هذه املساعدة مبوجب القانون؛فيهم األطفال الالجئو

ل جّندوا أو استخدموا يف األعما    رمبا  وضع آلية لتحديد األطفال الذين        )ب(  
  حتديد وضع الالجئ؛العدائية، مبا يف ذلك يف إجراءات 
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النظر يف إدماج جتنيد واستخدام األطفال يف الرتاعات املسلحة كأساس            )ج(  
   الالجئ؛ملنح صفة
اعتماد إجراء ومنهجية موّحدين لتقييم سن األطفال، مبن فيهم األطفال            )د(  

  الالجئون وملتمسو اللجوء؛
تعديل قانون الالجئني على حنو يشمل مادة تتعلق حبق ملتمسي اللجـوء        )ه(  

 كانت أعمارهم يف االستفادة من الترمجة الفوريـة واملـساعدة القانونيـة             والالجئني أياً 
  .انيتنياجمل

  املساعدة والتعاون الدوليان  -اً سابع  

  تصدير األسلحة واملساعدة العسكرية    
تالحظ اللجنة املخزون الكبري من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة الذي ورثتـه              -٢٥

يت، وكذلك اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف       االدولة الطرف يف أعقاب تفكك االحتاد السوفي      
ومع ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء . درات هذه األسلحة بصورة منهجيةلإلبالغ عن صا

تصدير األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة إىل بلدان ُجّند أو اسُتخدم فيها أطفال يف أعمال              
وتعرب اللجنة عن   . عدائية، وتصدير األسلحة إىل بلدان ميكن أن تشكل فيها هتديداً لألطفال          

 االجتار باألسـلحة الـصغرية       على وجه التحديد   دم وجود تشريع حيظر   قلقها كذلك إزاء ع   
واألسلحة اخلفيفة وتصديرها إىل بلدان جيري فيها إشراك األطفال يف نزاع مـسلح أو قـد                

  .يتعرضون فيها لذلك
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يليو  -٢٦

عن صادرات  مواصلة وتقوية اجلهود الرامية إىل اإلبالغ بصورة منهجية           )أ(  
األسلحة ونشر معلومات عنها، مبا فيها تصدير األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة،             
واختاذ خطوات إلدراج معلومات يف تقاريرها العامة عن املـستعملني النـهائيني هلـذه              

  الصادرات؛
لتجـارة وتـصدير    مبوجب التشريعات احملليـة     ضمان احلظر الصريح      )ب(  

ة اخلفيفة إىل البلدان اليت من املعروف أنه جرى أو ال يـزال             األسلحة الصغرية واألسلح  
  جيري فيها إشراك األطفال يف نزاع مسلح؛

  :النظر يف التماس املساعدة من املنظمات اإلقليمية والدولية للقيام مبا يلي  )ج(  
  تطبيق معيار مدونة السلوك اإلقليمية ذات الصلة على تصدير األسلحة؛ '١'
  .ر تصدير األسلحة األوكرانية يف األطفالإجراء حتليل شامل ألث '٢'
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  املتابعة والنشر    
ة لضمان تنفيذ هـذه     ناسبتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري امل          -٢٧

وزارة الدفاع وأعضاء جملـس       إحالتها إىل  منها بوسائل    وذلك التوصيات بالكامل 
   . والربملانالوزراء

ليت ة ا اخلتاميللدولة الطرف واملالحظات    ير األويل   التقركون  توصي اللجنة بأن ي   و  -٢٨
 بوجه  األطفالوللجمهور العام ووسائط اإلعالم      على نطاق واسع    متاحة اعتمدهتا اللجنة 

  . وتنفيذه ورصدهالربوتوكول االختياري إثارة النقاش والتوعية بشأن قصدبخاص 

  التقرير املقبل    
وكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة       من الربوت  ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٩

 ٢٦ الـذي حيـل موعـد تقدميـه يف           تقريرهـا الـدوري املقبـل     الطرف أن ُتضمِّن    
هـذه  عن   و  تنفيذ الربوتوكول االختياري   عن من املعلومات    اًمزيد ٢٠١٨ سبتمرب/أيلول

  .املالحظات اخلتامية

        


