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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ -مايو /أيار ٢٥

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

  يف الرتاعات املسلحة

  األرجنتني: املالحظات اخلتامية    
ــر األويل    -١ ــة يف التقري ــرت اللجن ــتنينظ   يف(CRC/C/OPAC/ARG/1) لألرجن

واعتمدت، يف  ) CRC/C/SR.1526انظر  ( ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣املعقودة يف    ١٥٢٦ جلستها
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران١١ املعقودة يف ،١٥٤١ تهاجلس

  مقدمة    
ن الردود املقدمة استجابة ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل فضالً ع         -٢

وتعرب اللجنة عن تقـديرها     . (CRC/C/OPAC/ARG/Q/1/Add.1) املسائل اليت أثارهتا     لقائمة
  .لصريح والبناء الذي جرى مع الوفد املتعدد القطاعاتأيضاً للحوار ا

الدولة الطرف أن مالحظاهتا اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ بـاالقتران مـع            وتذكّر اللجنة     -٣
مالحظاهتا اخلتامية اليت اعتمدت بشأن التقريرين الدوريني الثالث والرابع للدولـة الطـرف             

(CRC/C/ARG/CO/3-4)   التقرير األويل للدولة الطـرف املقـدم         واملالحظات اخلتامية بشأن 
لربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل            امبوجب  

  .(CRC/C/OPSC/ARG/CO/1)األطفال يف املواد اإلباحية 
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  اجلوانب اإلجيابية    
 ١٥٣٧ترحب اللجنة بإلغاء اخلدمة العسكرية اإللزامية مبوجـب القـانون رقـم               -٤

 على حتديد احلد األدىن لسن      ١٩٩٥ لعام   ٢٤٤٢٩ والنص مبوجب القانون رقم      ١٩٩٤ لعام
 عاماً كحد أدىن حىت ١٨وترحب كذلك بتحديد سن .  عاما١٨ً  اخلدمة العسكرية الطوعية ب

  . ١٧٥٣١للتجنيد االستثنائي، وفقاً للقانون رقم 
  : التاليةالدولة الطرف على الصكوكوترحب اللجنة أيضاً بتصديق   -٥

وبغـاء  األطفال  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع          )أ(  
  ؛)٢٠٠٣يف عام (األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      ناهضالربوتوكول االختياري التفاقية م     )ب(  
  ؛)٢٠٠٤ينة يف عام أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله

يف (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم             )ج(  
  ).٢٠٠٧عام 

  تدابري التنفيذ العامة  -أوالً   

  النشر والتوعية    
يساور اللجنة القلق ألن الوعي العام بشأن الربوتوكول االختياري جـد مـنخفض              -٦

الربوتوكول االختياري لعامة اجلمهـور     بري حمددة لنشر    الدولة الطرف مل تتخذ أي تدا     وألن  
  .ولألطفال بوجه خاص

 من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بأن       ٦ من املادة    ٢وعلى ضوء الفقرة      -٧
الربوتوكول االختياري بصورة واسعة النطاق     الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام      تضمن  

  .على عامة اجلمهور وفيما بني األطفال

  التدريب    
تثقيـف  الون تلق أن الطلبة يف املدارس الثانوية ي      هادافمترحب اللجنة باملعلومات اليت       -٨

غري أهنا تأسف لعـدم     . بشأن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق بالربوتوكول االختياري         
وجود معلومات بشأن أنشطة التدريب املتعلق بالربوتوكول االختياري، ال سـيما ألفـراد             

  . املسلحة ومجاعات معينة من املهنيني الذين يتعاملون مع األطفالالقوات
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الدولة الطرف على مواصلة تـوفري أنـشطة التـدريب املتعلـق     تشجع اللجنة    -٩
الربوتوكول االختياري ألفراد القوات املسلحة ومجاعات معينة مـن املهنـيني الـذين             ب

لسلطات اليت تعمل مـن أجـل       يتعاملون مع األطفال، مثل املدرسني ووسائط اإلعالم وا       
وعالوة علـى ذلـك،     . األطفال ومعهم، واحملامني والقضاة، وموظفي الشرطة واهلجرة      

الربوتوكول االختياري معروفاً على نطاق واسـع       الدولة الطرف بأن جتعل     توصي اللجنة   
 عن طريق عدة سبل مـن بينـها         ،للجمهور بوجه عام ولألطفال والوالدين بوجه خاص      

  .راسية والتثقيف حبقوق اإلنساناملناهج الد

  الوقاية  -ثانياً   

  املدارس العسكرية    
 ٥١٦ و ٢٢٨تالحظ اللجنة اإلصالح الشامل للمدارس العـسكرية والقـرارين رقـم              -١٠

الصادرين عن وزارة الدفاع، اللذين يؤكدان أن التحديث وحتقيق الدميقراطية يـشكالن املبـدأين              
والحظت اللجنة كذلك اجلهـود     . ناهج الدراسية واملواد التعليمية   األساسيني اللذين تقوم عليهما امل    

وتالحظ اللجنة أن سن تدريب األطفال  . املبذولة ملواءمة مناهج املدارس العسكرية مع قانون التعليم       
 عاماً، إال أهنا تشعر بالقلق ألن األطفال الـذين تتـراوح            ١٧على استخدام األسلحة قد ُرفع إىل       

ويساورها القلق كـذلك    . استخدام األسلحة على  ون  درب عاماً ما برحوا ي    ١٨ و ١٧أعمارهم بني   
  .ألن وزارة التعليم ليس هلا سوى دور استشاري فيما يتعلق باملدارس العسكرية

الدولة الطرف جهودها إلصالح املدارس العـسكرية،       توصي اللجنة بأن تواصل       -١١
دارس يف ظل مسؤولية وزارة التعليم      بعدة سبل من بينها جعل مناهجها الدراسية توائم امل        

وعن طريق ضمان حظر العقوبة البدنية حظراً صرحياً يف مجيع األماكن، مبا فيها املـدارس               
وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف جهودها بشأن حظر تدريب           . العسكرية

 ١٨ و١٧ني األطفال على استخدام األسلحة، مبن فيهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم ب
الدولة الطرف يف جهودها املبذولة لوضع املدارس العسكرية  وتشجع اللجنة كذلك    . عاماً

  .حتت مسؤولية وزارة التعليم

  التثقيف بشأن السالم    
يف الوقت الذي تسلِّم فيه اللجنة جبهود الدولة الطرف فيمـا يتعلـق بتـذكار                 -١٢
 الطرف براجمها وأنشطتها بغية إجياد بيئة       املاضي، فإهنا توصي بأن تعزز الدولة     يف  ضحايا  ال

سيما  منها استحداث التثقيف حبقوق اإلنسان وال     سبلٍٍٍ  من التسامح والسالم والتفاهم، ب    
  .التثقيف بشأن السالم، يف مناهج مجيع املدارس



CRC/C/OPAC/ARG/CO/1 

GE.10-43089 4 

  احلظر واملسائل ذات الصلة  - ثالثاً  

  التشريعات اجلنائية والوالية القضائية    
 مع القلق أن إنشاء اجلماعات املسلحة والتجنيد فيها ليس جمّرمـاً يف             تالحظ اللجنة   -١٣

وتالحظ بيان وفد الدولة الطرف بأن اجلماعات املسلحة ليس هلا وجـود يف       . الدولة الطرف 
م وجود قوات أو مجاعات مسلحة ال يستبعد إمكانية سـعي أفـراد أو              بيد أن عد  . إقليمها

جمموعات لتجنيد أطفال لصاحل قوات أو مجاعات مسلحة أجنبية؛ وتبعاً لذلك، تشعر اللجنة             
وباإلضـافة إىل   . بالقلق إزاء عدم تعريف جتنيد األطفال صراحة كجرمية يف قانون العقوبات          

 عن أحكام جرائم احلرب اليت يتضمنها التـشريع         ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات     
 عامـاً يف    ١٥الوطين واليت ترمي إىل جترمي جتنيد أو تعبئة األطفال الذين تقل أعمارهم عـن               

القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة النشطة يف أعمال القتال، وفقاً لنظام روما             
  . إليه األرجنتنياألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي انضمت

وعمالً على تعزيز التدابري الدولية ملنع جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمـال              -١٤
  :القتالية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

ضمان جترمي انتهاكات أحكام الربوتوكول االختيـاري بـشأن جتنيـد             )أ(  
 تشريعات الدولة الطـرف، مـع       األطفال وإشراكهم يف األعمال القتالية جترمياً صرحياً يف       

مراعاة الصكوك ذات الصلة املنضمة إليها، مبا يف ذلك نظام روما األساسي للمحكمـة              
  اجلنائية الدولية؛

 أن تكون القوانني واألدلة العسكرية والتوجيهـات العـسكرية          انضم  )ب(  
  .األخرى متفقة مع أحكام الربوتوكول االختياري

  جملرمنيالوالية القضائية وتسليم ا    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت تفيد بأن تسليم اجملرمني من الدولة الطـرف تنظمـه                -١٥

ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة واضحة يف       . االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف   
تشريعات الدولة الطـرف إىل إمكانيـة تـسليم أشـخاص ارتكبـوا جـرائم يـشملها                 

  .االختياري الربوتوكول
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن متكنها تشريعاهتا الداخلية من إقامـة               -١٦

وممارسة واليتها القضائية خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق جبرائم احلرب املتمثلـة يف             
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابري       . جتنيد وتعبئة األطفال يف األعمال القتالية     
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ية القضائية خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلـق بـاجلرائم الـيت يـشملها              إقامة الوال 
  .الربوتوكول االختياري

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -رابعاً   

  تقدمي املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    
يساور اللجنة القلق لعدم اختاذ تدابري حمّددة لتحديد األطفـال الـذين يـدخلون                -١٧
وتـشعر  . رجنتني وميكن أن يكونوا قد جّندوا أو استخدموا يف أعمال القتال يف اخلـارج          األ

اللجنة بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن هؤالء األطفال ال توفّر هلم خـدمات املتـرمجني                
وعـالوة  . املترمجني التحريريني يف تعاملهم مع األطباء واألخصائيني االجتمـاعيني     /الشفويني
، فإهنا تشعر بالقلق إزاء عدم تقدمي مساعدة بدنية ونفسية هلؤالء األطفـال مـىت               على ذلك 

  .غادروا املرافق الطبية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتّدد وتقّيم حالة األطفـال الـذين يـدخلون                -١٨

األرجنتني والذين ميكن أن يكونوا قد جّندوا أو استخدموا يف أعمال قتالية يف اخلـارج،               
ودهم مبساعدة عاجلة مراعية للثقافات ومتعددة التخصصات من أجـل حتقيـق            وأن تز 

 مـن   ٦ مـن املـادة      ٣تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماعياً وفقاً للفقـرة          
وينبغي أن تقوم اللجنـة الوطنيـة لالجـئني ووزارة التنميـة            . الربوتوكول االختياري 

ث يوجد معظم الالجئني وملتمسي اللجوء،      االجتماعية وحكومة مدينة بوينس آيرس، حي     
وعـالوة  . باعتماد برامج املساعدة الالزمة لألطفال الذين ال يرافقهم أو يصحبهم أحـد        

املترمجني التحريريني من أجل /على ذلك، ينبغي تيسري إمكانية االستعانة باملترمجني الشفويني
غي ضمان تقـدمي املـساعدة      وينب. تعامل األطفال مع األطباء واألخصائيني االجتماعيني     

  .البدنية والنفسية هلؤالء األطفال مىت غادروا املرافق الطبية

   على الصعيد الدويلوالتعاوناملساعدة   - خامساً 

  تصدير األسلحة    
دولة الطرف ال تتضمن أحكاماً حمددة حتظر       التالحظ اللجنة مع القلق أن تشريعات         -١٩

البلدان اليت هي يف حالة نزاع، حيث ميكـن جتنيـد           تصدير األسلحة من الدولة الطرف إىل       
  .األطفال أو استخدامهم يف أعمال القتال
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تشريعاهتا الداخلية حظراً حمدداً يتعلق              -٢٠
أو يستخدمون يف أعمـال     فيها  ببيع األسلحة إىل البلدان اليت عرف أن األطفال جيّندون          

  .أن جيّندوا أو يستخدموا فيهاالقتال أو ميكن 

  التعاون الدويل    
 مـن  ٧وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بـأن تواصـل، وفقـاً للمـادة               -٢١

 الربوتوكـول   نفيذالربوتوكول االختياري، تعاوهنا الثنائي واملتعدد األطراف والدويل يف ت        
 األشخاص الذين   االختياري، مبا يف ذلك يف منع أي نشاط يتعارض معه ويف إعادة تأهيل            

يقعون ضحايا أعمال تتعارض مع أحكامه وإعادة إدماجهم اجتماعياً، بعدة سـبل منـها              
  .التعاون التقين واملساعدة املالية

  املتابعة والنشر  -سادساً  
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه               -٢٢

ل منها إحالتها إىل أعضاء اجمللس الوطين ووزارة الـدفاع          التوصيات تنفيذاً كامالً بوسائ   
وغريها من الوزارات ذات الصلة، فضالً عن السلطات احمللية، حسب االقتضاء، للنظـر             

  .فيها واختاذ مزيد من اإلجراءات املناسبة بشأهنا
وتوصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع ويف صفوف عامة اجلمهور التقريـر               -٢٣

ي قدمته الدولة الطرف واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة، جبميع لغات           األويل الذ 
 النقـاش   ةالدولة الطرف، مبا يف ذلك لغات الكالم للسكان األصليني، من أجـل إثـار             

  . وتنفيذه ورصده،والتوعية بالربوتوكول االختياري

  التقرير املقبل  -سابعاً   
 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج املزيد من         ، تطلب ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٤

املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها املقبل مبوجب اتفاقيـة حقـوق             
  . من االتفاقية٤٤الطفل، وفقاً للمادة 

        
  


