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 جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١- مايو/ أيار٢٥

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

  يف الرتاعات املسلحة

  صربيا: املالحظات اخلتامية    
 ١٥٠٤ يف جلستها    (CRC/C/OPAC/SRB/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لصربيا         - ١

دة ، املعقو ١٥٤١ ، واعتمدت يف جلستها   (CRC/C/SR.1504) ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦املعقودة يف   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران١يف 

  مقدمة    
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرهـا األويل مبوجـب الربوتوكـول              - ٢

 غري  .)(CRC/C/OPAC/SRB/Q/1/Add.1 وردودها اخلطية على قائمة املسائل     االختياري
عد وفقا للمبادئ التوجيهيـة  أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن تقرير الدولة الطرف مل ي         

  .املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب الربوتوكول االختياري
نبغي قراءهتا باالقتران مع    يوتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية           -٣

ـ مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف املقـدم            ن الربوتوكـول   ع
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والواردة           االختياري  

السابقة املعتمدة بشأن التقرير    ومالحظاهتا اخلتامية    CRC/OPSC/SRB/CO/1الوثيقة  يف  
  الوثيقـة  والـواردة يف ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران  ٦األويل للدولة الطرف املقـدم يف       

CRC/OPSC/SRB/CO/1. 
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  ب اإلجيابيةاجلوان    
تالحظ اللجنة مع التقدير احلكم الـوارد يف قـانون الواجبـات العـسكرية                - ٤

الـذي  ) ٢٠٠٩أكتوبر  /املعتمد يف تشرين األول   (وواجبات العمل والواجبات املادية     
  .باخلدمة العسكرية اإلجباريةثامنة عشرة الدون سن ينص على عدم إحلاق األشخاص 

علـى الربوتوكـول     ٢٠٠٢يف سـنة    الطرف  ترحب اللجنة بتصديق الدولة       - ٥
 .االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  تدابري التنفيذ العامة  -أوالً   

  خطة العمل الوطنية    
تعرب اللجنة عن أسفها ألن مشروع خطة العمل الوطنية من أجل األطفـال               - ٦
 بالربوتوكول االختياري وألن اتيجية أو أحكام تتعلق حتديداً أية أهداف استرتضمنت  ال

  .ال يشري إىل التثقيف بشأن السالم أو إىل نشر أحكام الربوتوكول االختيارياملشروع 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج أهداف وأحكام وأنشطة وموارد فيمـا             - ٧

 .ةيتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري يف خطة العمل الوطني

  التنسيق والتقييم    
 هي اهليئة اليت جتمع     اتتالحظ اللجنة أن وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقلي         - ٨

لكن ليس من . املعلومات بغية تنسيق تنفيذ حقوق الطفل وتنفيذ الربوتوكول االختياري
الواضح إىل أي مدى متارس هذه الوظيفة باتساق ومبنهجيـة، ال سـيما يف نطـاق                

كما تأسف اللجنة لعدم وجود آلية أو .  الدفاع والشؤون اخلارجيةاختصاصات وزاريت
  .إجراءات حمددة لتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري على املستويني الوطين واحمللي

اجلهـات  توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة تنسيق فعالة تضم مجيـع              - ٩
 بوضع وتوصي اللجنة أيضاً. تمع املدين يف ذلك اجملا بتنفيذ الربوتوكول، مبة املعنيةالفاعل

ية واملالية والتقنية، لتقييم    لبشرآلية للتقييم الدوري تكون مزودة مبا يكفي من املوارد ا         
 .االمتثال للربوتوكول االختياري

  النشر والتوعية    
 إذكاء الدولة الطرف أثناء احلوار بالعمل على زاملتالتعرب اللجنة عن تقديرها   - ١٠

  .عامة اجلمهوريف صفوف لربوتوكول االختياري ابالوعي 
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 مـن الربوتوكـول     ٦ من املـادة     ٢توصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة          -١١
االختياري، بأن تكفل نشر مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه على نطـاق واسـع يف             

 .ينيواملسؤولني احلكوممبا يف ذلك يف حقوق األطفال أوساط اجلمهور عموماً، 

  التدريب    
تلقي املشاركني يف عمليـات حفـظ الـسالم       بمع التقدير   علماً   اللجنة   يطحت  - ١٢

 الشفهية الـيت  ةاملعلومبحقوق الطفل، ومبا يف ذلك    ،التدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
بالربوتوكول االختياري  اإلملام   مستوى   ها أن دافمقدمتها الدولة الطرف أثناء احلوار و     

لكن اللجنة تشعر بالقلق ألن الفئات املهنية العاملة مع         . العسكرينيصفوف  مرتفع يف   
  .يكفي من التدريب بشأن أحكام الربوتوكولحتصل على ما  ال داألطفال ق

فيمـا  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج منهجية للتثقيف والتـدريب           - ١٣
منها وال سيما    املة مع األطفال  يتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري لصاحل الفئات املهنية الع       

ـ  املّدعون العامون   ن و وضباط الشرطة، واحملام   ـ  ووالقضاة، واملدرس ن ون الـصحي  ون واملهني
 .نواالجتماعي نملرشدووا

  الوقاية  -ثانياً   

  التجنيد اإلجباري    
حتيط اللجنة علما مع التقدير بأن اجملندين ال يرسلون إىل اخلدمة العسكرية إال               - ١٤

املعلومات اليت قدمها الوفد خالل احلوار واليت تفيد        بم سن التاسعة عشرة و    بعد بلوغه 
بأن قانون اخلدمات العسكرية وخدمات العمل واخلدمات املادية حيظر بشكل صـريح       

 االلتحاق بالقوات املسلحة يف مجيـع       عاماً ١٨قل سنهم عن    تعلى األشخاص الذين    
  .ئاألحوال، حىت يف حالة احلرب ويف حالة الطوار

عمل على تعديل اإلعالن الصادر عند التصديق       التوصي اللجنة الدولة الطرف ب      - ١٥
 .على الربوتوكول، كي يعكس التشريع اجلديد

  املدارس العسكرية    
تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف أثناء احلوار واليت تفيـد              - ١٦

يف بنفس الوقت تأسف وبوجود آلية لتقدمي الشكاوى يف إطار وزاريت الدفاع والتعليم، 
لعدم توفر آلية مناسبة وحمايدة لتقدمي الشكاوى من أجل األطفال الذين يترددون على             

  .العسكرية  املدارس الثانوية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح لألطفال املترددين على املدارس الثانوية             - ١٧
 .العسكرية الوصول بشكل مناسب إىل آليات مستقلة لتقدمي الشكاوى

  التثقيف بشأن السالم    
إدراج التثقيف بشأن السالم يف     ترمي إىل   درات  وجود مبا فيما تالحظ اللجنة      - ١٨

تأسف لكـون هـذه     إالّ أهنا    يف املدارس االبتدائية والثانوية،      الدورات التثقيفية املدنية  
  .اختيارية  الدورات

 بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولـة        ١باإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم         -١٩
الطرف بأن تدرج بانتظام التثقيف بشأن السالم يف املناهج الدراسية، مع اإلشـارة بـصفة               

 .يت يشملها الربوتوكول االختياريخاصة إىل اجلرائم ال

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -ثالثاً   

   واللوائح النافذةة اجلنائياتالتشريع    
يف حني تالحظ اللجنة عدم وجود جمموعات مسلحة يف الدولة الطرف، ينتاب          - ٢٠

اللجنة القلق إزاء عدم وجود حكم صريح جيرم جتنيد األطفال يف صفوف اجملموعـات           
  .اليت ال تنتمي إىل القوات املسلحة التابعة للدولةاملسلحة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حكما صرحيا يف قـانون العقوبـات               - ٢١
 .تابعة للقوات املسلحة الوطنيةالسلحة غري املموعات اجمللتجرمي جتنيد األطفال يف 

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
الوالية القضائية خارج اإلقليم ممكنة شرط موافقـة        تالحظ اللجنة أن ممارسة       - ٢٢

 يـز لكن اللجنة تعرب عن أسفها ألن التشريعات العقابية ال جت . املدعي العام يف صربيا   
 من  ٢الوالية القضائية خارج اإلقليم يف كافة القضايا على النحو املشار إليه يف الفقرة              

جنة القلق ألن الوالية القـضائية      كما يساور الل  .  من الربوتوكول االختياري   ٤املادة  
 وألن تسليم اجملـرمني    يف الواليتني القضائيتني املعنيتني   خارج اإلقليم ختضع ملعيار التجرمي      

  .خيضع ملعيار املعاملة باملثل
إقامـة  بتشريعاهتا الوطنية اختاذ التدابري لكي تسمح هلا    توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٢٣

ارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق جبرائم احلرب املتمثلة يف جتنيد          وممارسة واليتها القضائية خ   
وتعبئة األطفال يف األعمال القتالية، كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإقرار الوالية القضائية             
خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق باجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري دون األخذ            

 .لواليتني القضائيتني املعنيتنيمبعيار التجرمي يف ا
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -رابعاً   

  تقدمي املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    
الذين تحديد األطفال   دابري املتخذة ل  التعن  لقلة املعلومات   تعرب اللجنة عن أسفها       - ٢٤

  .ارجركوا يف نزاعات مسلحة يف اخلشيدخلون صربيا والذين رمبا أُ
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لتحديد هؤالء األطفال، مبا يف ذلك   - ٢٥

األطفال ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون واألطفال غري املصحوبني الـذين رمبـا            
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري . أشركوا يف نزاعات مسلحة يف اخلارج

ة املناسبة هلؤالء األطفال من أجل حتقيق تعافيهم البدين والنفسي          الالزمة لتقدمي املساعد  
  .تمعاجمل يفوإعادة إدماجهم 

   املساعدة والتعاون الدوليان-خامساً  

  التعاون الدويل    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم األنشطة املتعددة األطراف والثنائية لتنـاول              -٢٦

اصة بتعزيز التدابري الوقائية وكذلك     خبت مسلحة، و   يف نزاعا  نشركوُيحقوق األطفال الذين    
تدابري حتقيق التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الذين يقعون ضحايا            

 .أعمال تتعارض مع أحكام الربوتوكول االختياري

  تصدير األسلحة    
ر أي بيـع    تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريع الوطين الذي حيظ           - ٢٧

تنفيذا كامال عندما يكون املقصد النهائي بلـداً معروفـاً بتجنيـد األطفـال أو               لألسلحة  
  .استخدامهم يف األعمال القتالية أو باحتمال وقوع ذلك

  املتابعة والنشر -اً دسسا
ذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الكامل هلذه        اختاوصي اللجنة الدولة الطرف ب    ت  -٢٨

ت بوسائل منها إحالتها إىل وزارة الدفاع وغريها من الوزارات املعنية وإىل اجلمعيـة              التوصيا
الوطنية واحملكمة العليا وكافة السلطات الوطنية واحمللية املعنية للنظر فيها على النحو املناسب             

  .واختاذ املزيد من اإلجراءات
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ر الدولة الطرف األويل    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقري           -٢٩
مبا يف ذلـك عـن   وردودها اخلطية واملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف هذا الشأن،  

للجمهور عامة وملنظمـات اجملتمـع املـدين        ) على سبيل املثال ال احلصر    (طريق اإلنترنت   
ئط األخـصائيون االجتمـاعيون، ووسـا     ذلك   يف   ا مب ،وجمموعات الشباب والفئات املهنية   

، وذلك من أجل إثارة النقاش والتوعيـة فيمـا يتعلـق بـالربوتوكول               واألطفال ،اإلعالم
 .ورصده وتنفيذه

  التقرير املقبل  -اً ابعس  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنـة إىل الدولـة          ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٣٠

الختياري يف تقريرها الدوري    الطرف أن ُتدرج املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول ا         
 ١٢ من االتفاقية، حبلول     ٤٤املقبل الذي ستقدمه مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقا للمادة          

  .٢٠١٣ مارس /آذار

        


