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 جلنة حقوق الطفل
   السادسة واخلمسونالدورة 

  ٢٠١١ فرباير/شباط ٤ - يناير /كانون الثاين ١٧

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

  يف الرتاعات املسلحة

  بيالروس: اخلتاميةاملالحظات     
ــر األويل    - ١ ــة يف التقري ــرت اللجن ــيالروسنظ  يف (CRC/C/OPAC/BLR/1) لب

، ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦، املعقودة يف    CRC/C/SR.1598)انظر  ( ١٥٩٨ جلستها
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١فرباير / شباط٤، املعقودة يف ١٦١٢واعتمدت يف جلستها 

  مقدمة  - أوالً  
مبوجـب الربوتوكـول     تقريرهـا األويل  لترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف        - ٢

كما ترحب بالردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل الـيت وضـعتها اللجنـة             ،االختياري
CRC/C/OPAC/BLR/Q/1/Add.1)(،        مع الوفـد   داروتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي  

  .الرفيع املستوى
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالقتران مع              -٣

املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقريرين الدوريني الثالث والرابـع للدولـة             
لطرف املقدمني مبوجب االتفاقية وبشأن تقرير الدولـة الطـرف األويل املقـدم مبوجـب               ا

االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد             الربوتوكول  
 CRC/C/BLR/CO/3-4وهي تقارير تـرد يف الـوثيقتني        ،  ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يف   اإلباحية

  . التوايل على CRC/C/OPSC/CO/1و
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  اجلوانب اإلجيابية  -ثانياً   
التجنيد الطوعي يف   ترحب اللجنة بإعالن الدولة الطرف ساعة التصديق أهنا ستجعل            -٤

باسـتثناء  (القوات املسلحة مقصوراً على األشخاص الذين بلغوا الثامنة عشرة مـن العمـر              
  ).االلتحاق باألكادميية العسكرية

وتوكول االختياري له صفة قانونيـة يف الدولـة         وترحب اللجنة كذلك بكون الرب      -٥
  .الطرف

   تدابري التنفيذ العامة  -ثالثاً   

  النشر والتدريب    
تالحظ اللجنة كبادرة إجيابية أن خطة العمل الوطنية لتحسني حالة األطفال ومحاية              -٦

 مع  تتضمن تدابري ترمي إىل إطالع األطفال واملهنيني العاملني٢٠١٠-٢٠٠٤حقوقهم للفترة 
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم       . األطفال وألجلهم على أحكام الربوتوكول االختياري     

كما تعرب عن قلقهـا   . يبدو يف جمال أحكام الربوتوكول االختياري      كفاية التدريب على ما   
  .لتدين مستوى وعي اجلمهور عموماً بالربوتوكول االختياري

مبادئ الربوتوكـول االختيـاري     نشر  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن         -٧
كما توصـي   .  اجلمهور عموماً واألطفال خصوصاً     نطاق واسع يف أوساط    وأحكامه على 

أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد القوات املـسلحة              
وإضافة إىل ذلك، توصـي     . مع توفري تدريب حمدد بشأن أحكام الربوتوكول االختياري       

بأن تضع برامج للتوعية والتثقيـف والتـدريب بـشأن أحكـام            اللجنة الدولة الطرف    
الربوتوكول االختياري ألفراد الفئات املهنية ذات الصلة الذين يتعاملون مع األطفـال،            
وخباصة املدعون العامون، واحملامون، والقضاة، واملوظفون املكلفـون بإنفـاذ القـانون،            

  . املهنيون الطبيون، واملعلمون، والعاملون يف وسائل اإلعالمواألخصائيون االجتماعيون، و

  البيانات    
  .تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات كافية تتعلق بتنفيذ الربوتوكول االختياري  -٨
هبـدف مجـع    بيانـات   لل اً مركزياً  نظام بأن تنشئ اللجنة الدولة الطرف    توصي    -٩

مجيـع  أن تسجل وحتدد هوية     ري، و تنفيذ الربوتوكول االختيا  عن  إحصاءات  معلومات و 
قتالية من   أعمال ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا يف      رمباالذين   املشمولني بواليتها القضائية  األطفال  

الالجئـون  األطفـال   ذلك  ، مبا يف    قبل مجاعات مسلحة غري تابعة للدولة يف اخلارج       
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 املقبلالدوري  يف تقريرها    عن تنفيذ هذه التوصية      وملتمسو اللجوء، وأن تقدم معلومات    
  .تفاقيةاالالذي ستقدمه مبوجب 

  الوقاية  - رابعاً  

   املدارس العسكرية    
 املدارس العسكرية لألطفال، لكنها تعرب عن قلقها ألن         تالحظ اللجنة اخنفاض عدد     -١٠

وتعـرب  . هذا العدد ال يزال مرتفعاً والنتشار اهلياكل العسكرية املسؤولة عن هذه املدارس           
  :يلي ا بصفة خاصة إزاء مااللجنة عن قلقه

التحاق الصبيان يف سن تتراوح ما بني الثانية عشرة والثالثة عشرة مبدرسـة         )أ(  
اهجها سوفوروف العسكرية مبينسك، وهي مدرسة تابعة مباشرة لوزارة الدفاع وتتضمن من          

  ؛الدراسية تدريباً عسكرياً
من سن  العسكرية  األكادميية  باألطفال كطالب عسكريني    التحاق  إمكانية    )ب(  

   السن؛هأفراداً يف القوات املسلحة يف هذ السابعة عشرة وبالتايل اعتبارهم
طالب املدارس العامة   ل العسكرية   الوطنية معسكرات الصيف أنشطة  تنظيم    )ج(  

  .األسلحةوما تتضمنه هذه األنشطة من متهيد للتدريب على يف مباين الوحدات العسكرية 
  :الطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة   -١١

 نقـل خفض عدد املدارس العسكرية املخصصة لألطفـال تـدرجيياً و           )أ(  
  املسؤولية عن مجيع هذه املدارس من وزارة الدفاع إىل وزارة التعليم؛

ينـسك  مبسوفورف العسكرية   االلتحاق مبدرسة   رفع احلد األدىن لسن       )ب(  
  درسة؛استخدام األسلحة يف هذه املعلى وإلغاء التدريب 

 مـدنيني    عامـاً  ١٨اعتبار مجيع طالب األكادميية العسكرية دون سن          )ج(  
  واحترام حقوقهم كأطفال؛

  األطفال؛لشكاوى آلية مستقلة يكون مبثابة إنشاء نظام مالئم   )د(  
 مسؤولية نقل العسكرية عن املعسكرات الصيفية لألطفال و      الصفةنزع    )ه(  

  . وزارة التعليمإىلهذه املعسكرات 
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  ف يف جمال السلمالتثقي    
بتقدمي مادة دراسية خاصة يف املدارس تتعلـق حبقـوق األطفـال،             اللجنة   ترحب  -١٢

 يف ثقيفتلعدم كفاية مادة ال بيد أهنا تعرب عن قلقها      . واطالعهم على الربوتوكول االختياري   
  .جمال السلم يف املناهج الدراسية

 يف جمـال  إلدراج التثقيـف     تدابري فعالة    بأن تتخذ  الدولة الطرف    ةتوصي اللجن   -١٣
كما تـشجع   . ع ثقافة السلم والتسامح يف املدارس     تشجأن  السلم يف املناهج املدرسية، و    

تدريب دورات   يف   ويف جمال السلم   التثقيف حبقوق اإلنسان     أن تدرج الدولة الطرف على    
  .درسنيامل

  احلظر واملسائل ذات الصلة  - خامساًً 

  للوائح الساريةالتشريع اجلنائي وا    
م جتنيد األشخاص دون الذي جيّر) ١٣٦املادة (ترحب اللجنة بتعديل القانون اجلنائي        -١٤

 عاماً يف مجاعات مسلحة أخرى غري القوات املـسلحة الوطنيـة أو إشـراكهم يف                ١٨سن  
يف  بيد أهنا تأسف لعدم وجود تعريـف      . األعمال القتالية كجزء من هذه اجلماعات املسلحة      

  .الدولة الطرف للمشاركة املباشرة يف األعمال القتاليةتشريع 
للمـشاركة  "توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف قانوهنا اجلنائي تعريفـاً              -١٥

كما توصيها بضمان أن تكون مجيع القـوانني والكتيبـات          ". املباشرة يف األعمال القتالية   
  .وتوكول االختياريوغريها من التوجيهات العسكرية متوافقة مع أحكام الرب

  ئيةالوالية القضا    
ملوقف الدولة الطرف املتمثل يف أهنا ال ميكن أن تقيم والية قـضائية             تأسف اللجنة     -١٦

 من ِقبـل     يف اخلارج  ُترتكَباالختياري اليت   الربوتوكول  للنظر يف اجلرائم املنصوص عليها يف       
ـ    إالشخص من مواطين الدولة الطرف أو ترتكب حبق هذا الـشخص             ت األفعـال   إذا كان

  .املرتكبة متثل جرمية أيضاً يف الدولة اليت ارتكبت فيها
على مجيع اجلـرائم      والية قضائية  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إقامة         -١٧

خيضع ِقبل شخص   املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري اليت ُترتكَب يف اخلارج من           
هذا الشخص دون اشتراط أن تكون األفعال متثل أيضاً         ق  حب ترتكب   أولواليتها القضائية   

  .جرمية يف الدولة اليت ارتكبت فيها
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   احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - سادساً 

   الضحايا املتخذة حلماية حقوق األطفالالتدابري    
أن الدولة الطرف تنفذ مشروعاً يرمي إىل حتقيق التكيف االجتماعي           اللجنة   تالحظ  -١٨
لعدم توفر معلومات عن التدابري املتخذة      بيد أن اللجنة تأسف     . طفال الالجئني يف بيالروس   لأل

جّندوا أو   الذين رمبا    ، مبا يف ذلك األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء       األطفاللتحديد هوية   
التـدابري  أخرى عـن     ، فضالً عن عدم توفر معلومات      يف اخلارج  استخدموا يف أعمال قتالية   

  . األطفال وإعادة إدماجهم اجتماعياًؤالء جمال التعايف البدين والنفسي هلاملتخذة يف
الـذين  أن تضع عملية لتحديد هوية األطفال       تشجع اللجنة الدولة الطرف على        -١٩
 التدابري الضرورية لتعـافيهم بـدنياً   أن تتخذو ،جّندوا أو استخدموا يف أعمال قتالية  رمبا  

 حلالة  متأنٍّوينبغي أن تشمل هذه التدابري إجراء تقييم        . ياًونفسياً وإعادة إدماجهم اجتماع   
هؤالء األطفال وتعزيز اخلدمات االستشارية القانونية املتاحة هلم، وتوفري املساعدة الفورية           
واملالئمة ثقافياً واملراعية لظروف الطفل واملتعددة االختصاصات لتحقيق تعافيهم البـدين           

  .تمع وفقاً للربوتوكول االختياريوالنفسي وإعادة إدماجهم يف اجمل

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سابعاً   

   واملساعدة العسكريةتصدير األسلحة    
 ٢٠٠٢يوليـه   / متوز ١٥ الصادر يف    Z-383ترحب اللجنة باملرسوم الرئاسي رقم        -٢٠

وروبا بشأن  املتعلق بالوفاء بااللتزامات الدولية الناشئة عن وثيقة منظمة األمن والتعاون يف أ           
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة لكنها تعرب عن أسفها ألن القانون ال حيظر تـصدير              
األسلحة الصغرية واخلفيفة إىل بلدان تفيد املعلومات الواردة بشأهنا عن احتمـال إشـراك              

وتالحظ اللجنة بقلق ما يزعم من تورط الدولـة الطـرف يف            . األطفال يف الرتاع املسلح   
باألسلحة على املستوى الدويل كما هو مبني يف تقرير املقرر اخلاص السابق املعـين              االجتار  

  ).٤٧، الفقرة A/HRC/4/16 (حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس
  : على أن تضِّمن قوانينها ما يلي ث اللجنة الدولة الطرفحت  -٢١

إىل احلظر الصريح لتجارة وتصدير األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة           )أ(  
  مسلح؛ البلدان اليت يتم فيها إشراك األطفال يف نزاع

جترمي األنشطة غري املشروعة، مبا فيها صنع األسلحة الصغرية واألسلحة            )ب(  
 وفقاً األسلحة النارية    ووضع عالمات على    سجالتٍ اخلفيفة واالجتار هبا، وااللتزام حبفظ    
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وناهتا والذخرية واالجتـار هبـا      ربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومك      ل
  .بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  أحكام قانونية أخرى  - ثامناً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف االنضمام إىل نظـام رومـا األساسـي                -٢٢

  .للمحكمة اجلنائية الدولية

  بعة والنشراملتا  -اً تاسع  
بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هـذه         توصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٣

وجملس رئيس الدولة   وزارة الدفاع و   التوصيات تنفيذاً كامالً، بطرق من بينها إحالتها إىل       
ومجيع الـوزارات   ) جملس الشعب وجملس النواب على السواء     (الوزراء واجلمعية الوطنية    

للنظر فيها على النحو املناسب واختـاذ املزيـد         ة والسلطات الوطنية واحمللية     ذات الصل 
  .اإلجراءات من
توصي اللجنة بأن يتاح التقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف واملالحظـات              -٢٤

 ال سـيما   و ،اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع لعامة اجلمهـور، واإلعـالم           
الربوتوكول وزيادة الـوعي بـه، وتنفيـذ أحكامـه         بشأن   النقاش   لألطفال هبدف إثارة  

   .تطبيقه ورصد

  التقرير املقبل  - عاشراً  
، أن تـدرج    ٨ مـن املـادة      ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، طبقاً للفقـرة           -٢٥

معلومات إضافية بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري وهذه املالحظات اخلتامية يف تقريرها           
تـشرين   ٣٠الذي حيني موعـد تقدميـه يف     تفاقية حقوق الطفل  قبل مبوجب ا  الدوري امل 

  . من االتفاقية٤٤ وذلك وفقاً للمادة ٢٠١٧أكتوبر /األول

        


