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  جلنة حقوق الطفل

  الدورة احلادية واخلمسون

 ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة      
  راك من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإش

  األطفال يف الرتاعات املسلحة                     
  ُعمان :املالحظات اخلتامية

   املعقـودة   ١٤١٩يف جلـستها    ) CRC/C/OPAC/OMN/1(نظرت اللجنة يف التقريـر األويل لُعمـان           - ١
، ١٤٢٥ جلـستها    يف ، واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة     )CRC/C/SR.1419 (٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩يف  
 . يونيه/ حزيران١٢ملعقودة يف ا

  مقدمة

بـالردود اخلطيـة للدولـة    اً وترحـب أيـض  . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطـرف تقريرهـا األويل         - ٢
)CRC/C/OPAC/OMN/Q/1/Add.1 (           على قائمة املسائل املطروحة وتعرب عن ارتياحها للتحاور مع وفد رفيع

  .املستوى ومتعدد التخصصات

 الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنةً مبالحظاهتـا اخلتاميـة               وُتذَكِّر اللجنة   - ٣
) CRC/C/OMN/CO/2 (٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢٩السابقة املعتمدة بشأن التقرير الدوري الثاين للدولـة الطـرف يف            

ختياري املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء     وباملالحظات اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول اال         
  ).CRC/C/OPSC/OMN/CO/1 (٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف 

   اجلوانب اإلجيابية- ألف 

  :تالحظ اللجنة اجلوانب اإلجيابية التالية  - ٤

منة عشرة هي احلـد األدىن      إعالن الدولة الطرف، عند التصديق على الربوتوكول، بأن سن الثا           )أ(
  لسن االلتحاق الطوعي بالقوات املسلحة؛
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  أن التجنيد ال يوجد يف الدولة الطرف، وأن احلد األدىن لاللتحاق الطوعي بـالقوات املـسلحة          )ب(
  . سنة بدون استثناء، حىت يف حاالت التعبئة العامة١٨هو 

   تدابري التنفيذ العامة- أوالً 
  التحفظات

 عن أسفها للطبيعة الواسعة النطاق لتحفظ الدولة الطرف ولعدم إحراز تقدم فيما يتعلـق               تعرب اللجنة   - ٥
 ٢٠٠٦بسحبه أو تـضييق نطاقـه منـذ النظـر يف التقريـر الـدوري الثـاين للدولـة الطـرف يف عـام                         

)CRC/C/OMN/CO/2 ٧، الفقرة.(  

 يف حتفظاهتا بغية سحبها أو تضييق وُتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن ُتعيد الدولة الطرف النظر  - ٦
يونيه / حزيران ٢٥نطاقها، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف              

١٩٩٣ (A/CONF.157/23) .           وتوصي اللجنة، عالوة على ذلك، بأن تسترشد الدولة الطرف ببلدان أخرى
  . حتفظات على االتفاقيةسحبت حتفظات مشاهبة أو مل تقدم أي

  النشر والتوعية

  .يساور اللجنة قلق إزاء املستوى املنخفض للوعي بالربوتوكول االختياري يف صفوف اجلمهور عامة  - ٧

 من الربوتوكول، نشر مبادئ ٦ من املادة ٢وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، يف ضوء الفقرة   - ٨
  .صفوف اجلمهور عامةً، ال سيما األطفالوأحكام الربوتوكول على نطاق واسع يف 

  التدريب

 بشأن أحكام الربوتوكول، لكنها تعرب      تالحظ اللجنة أن أعضاء القوات املسلحة الُعمانية يتلقون تدريباً          - ٩
  .عن قلقها مع ذلك إزاء كون التدريب املتعلق مبعايري حقوق اإلنسان وأحكام الربوتوكول قد يكون غري مالئم

جنة الدولة الطرف بأن تواصل كفالة تلقي أفراد قواهتا املسلحة التدريب علـى أحكـام               وتوصي الل   - ١٠
وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامج التوعية والتثقيف والتـدريب              . لالربوتوكو

 األطفال، مبا يف ذلك     املتعلقة بأحكام الربوتوكول االختياري واملوجهة جلميع الفئات املهنية املعنية العاملة مع          
املدعون العامون واحملامون والقضاة وموظفو إنفاذ القانون واألخصائيون االجتمـاعيون ومهنيـو الـصحة              

يم معلومات عن هذا اجلانب إىل تق والدولة الطرف مدعوة    . واملدرسون واملوظفون احملليون وموظفو احملافظات    
  .يف تقريرها القادم
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  الوقاية -  ثانياً
  التثقيف بشأن السالم

من املناهج يف مجيع املدارس اً تأسف اللجنة ألن التثقيف حبقوق اإلنسان والتثقيف بشأن السالم ليسا جزء  - ١١
 . وعلى مجيع املستويات

بأن تزيد من تعزيز جهودها من أجل إتاحة التثقيـف حبقـوق            اً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض      - ١٢
شأن السالم، جلميع أطفال املدارس وتدريب املدرسني على إدراج هذه املواضيع يف اإلنسان، وخباصة التثقيف ب

  .تعليم األطفال

  احلظر واملسائل ذات الصلة -  ثالثاً
  القوانني

 من النظام األساسي للدولة، لكنها تأسف لعـدم وجـود           ١٤ من املادة    ٢تالحظ اللجنة أحكام الفقرة       - ١٣
املشاركة املباشرة يف األعمال "لُعماين تتناول مسألة جتنيد األطفال وألن اصطالح أحكام حمددة يف القانون اجلنائي ا

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وقعت نظام روما األساسـي للمحكمـة             . يف القانون اً  ليس معرف " القتالية
  .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠اجلنائية الدولية يف 

لدولية ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال القتاليـة، حتـث           ومن أجل زيادة تعزيز التدابري ا       - ١٤
  :اللجنة الدولة الطرف على ما يلي

مراجعة قانون العقوبات إلدراج حكم فيه ُيجرِّم صراحة انتهاكات أحكـام الربوتوكـول               )أ(
لمـشاركة املباشـرة يف   لاً االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية، وتضمينه تعريف     

  األعمال القتالية؛
ضمان أن تنسجم مجيع القوانني العسكرية والكراسات اإلرشادية وغريها مـن التعليمـات               )ب(

  العسكرية مع أحكام الربوتوكول االختياري وروحه؛
  .التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )ج(

  ة اإلدماجاحلماية والتعايف وإعاد - اً رابع
  املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي

تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات لدى الدولة الطرف بشأن األطفال القادمني من املنـاطق املتـأثرة                  - ١٥
وتالحظ اللجنة أنه قد يكون هناك أطفال مهاجرون غري مصحوبني أو أطفال مهـاجرون مـع                . بالرتاع املسلح 

ويف هـذا   . اللجوء بالضرورة، لكنهم رمبا كانوا قد أُشركوا يف أعمال قتالية يف اخلارج           أسرهم ممن ال يلتمسون     
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الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لتحديد هؤالء األطفال، وعن أسفها ألن برامج وخـدمات               
  .التعايف وإعادة اإلدماج قد ال تتاح هلم عند احلاجة إليها

الطرف على إنشاء آلية لتحديد األطفال من ملتمسي اللجوء واملهاجرين الذين وتشجع اللجنة الدولة   - ١٦
رمبا كانوا قد ُجّندوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية، وتأسف لعدم وجود تدابري تكفل تعافيهم البدين والنفسي 

املتعلقـة بوضـع    كما تشّجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل االتفاقية          . وإعادة إدماجهم اجتماعياً  
 . )١٩٦٧(وبروتوكوهلا ) ١٩٥١(الالجئني 

   املتابعة والنشر- خامساً 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصـيات                 - ١٧

نـاطق  وامل) جملس الدولة وجملـس الـشورى     (بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء جملس الوزراء وجملس ُعمان          
  .واحملافظات، للنظر فيها على حنو مالئم واختاذ إجراءات أخرى بشأهنا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع للجمهور عامة واألطفال خاصة االطـالع                 - ١٨
توعية على التقرير األويل الذي قدمته وعلى املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة من أجل إثارة النقاش وال

  .بشأن الربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل -  سادساً
، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من املعلومات عن تنفيذ ٨ من املادة ٢وفقاً للفقرة   - ١٩

تفاقية حقـوق   الربوتوكول االختياري يف تقريرها املقبل اجلامع لتقريريها الدوريني الرابع واخلامس مبوجب ا           
  .٢٠١٢يوليه / متوز٧الطفل، الذي حيني موعد تقدميه يف 

_ _ _ _ _  

  

  


