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  جلنة حقوق الطفل
   واخلمسوناخلامسةالدورة 

   ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١ -سبتمرب /أيلول ١٣

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

  يف الرتاعات املسلحة

  البوسنة واهلرسك: املالحظات اخلتامية    
يف ) CRC/C/OPAC/BIH/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل للبوسـنة واهلرسـك            -١

 واعتمـدت يف    ،٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٦املعقودة يف    (CRC/C/SR.1552) ١٥٥٢ جلستها
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١، املعقودة يف ١٥٨٣جلستها 

  مقدمة    
ول االختياري  ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوك          -٢

وتعرب اللجنـة عـن     . )(CRC/C/OPAC/BIH/Q/Add.1 وبالردود اخلطية على قائمة املسائل    
  . الدولة الطرف املتعدد القطاعاتاء الذي أُجري مع وفدالبّنالصريح و للحوار  العميقتقديرها

 مع  وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه تنبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باالقتران            -٣
 مبوجب اتفاقية حقوق     املقدم مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف       

، ومع مالحظاهتا اخلتامية املعتمدة بشأن التقرير األويل للدولـة      )CRC/C/15/Add.260(الطفل  
الل  مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغ   املقدم الطرف

  ).CRC/C/OPSC/BIH/CO/1 (األطفال يف املواد اإلباحية
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  اجلوانب اإلجيابية  - أوالً  
  :تالحظ اللجنة مع التقدير  -٤

اإلعالن الصادر عند التصديق على االتفاقية الذي يفيد بأن الدولة الطرف             )أ(  
   بالتجنُّد يف قواهتا املسلحة؛١٨  سنلن تسمح لألشخاص دون

 ٢٠٠٦ينـاير   /لدفاع عن البوسنة واهلرسك يف كانون الثاين      اعتماد قانون ا    )ب(  
   كسن دنيا للتجنيد؛١٨الذي ألغى التجنيد اإلجباري وحدد سن 

اعتماد قانون املفوضني العسكريني الربملـانيني يف البوسـنة واهلرسـك يف              )ج(  
  ؛٢٠٠٩ عام

 مجيـع   وضع استراتيجية الدولة للعدالة االنتقالية الرامية إىل حتسني وضـع           )د(  
  ضحايا احلرب ومحايتهم، مبن فيهم األطفال؛

 وتعهد الدولة الطـرف     ٢٠٠٤اعتماد استراتيجية مكافحة األلغام يف عام         )ه(  
  ؛٢٠١٩بإزالة مجيع األلغام حبلول عام 

إنشاء جلنة التنسيق للحد من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف البوسنة           )و(  
حلد مـن األسـلحة الـصغرية       استراتيجية وخطة عمل     واعتماد ا  ٢٠٠٥واهلرسك يف عام    
ني إىل تعزيز القدرة على وضع الضوابط التنظيمية        تالرامي) ٢٠١٢-٢٠٠٨(واألسلحة اخلفيفة   

  .وتدمري فائض الذخرية
  :وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إىل الصكوك التالية أو تصديقها عليها  -٥

 تـشرين   ٢٤يف   اقيـة مناهـضة التعـذيب     ربوتوكول االختياري التف  ال  )أ(  
  ؛٢٠٠٨أكتوبر /األول

مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والـذخرية         بروتوكول  )ب(  
عـرب   بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة واالجتار هبا

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان١، يف الوطنية
  .٢٠٠٢أبريل / نيسان١١ يف الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام  )ج(  
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   تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

  التوعية والنشر     
مع أن اللجنة تالحظ إدراج الربوتوكول االختياري يف برامج تعليمية خمتلفة، فإهنـا               -٦

ره على عامة اجلمهور    تأسف لعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري معينة للترويج للربوتوكول ونش         
  .وعلى األطفال بوجه خاص وعلى الوكاالت احلكومية املعنية

  من الربوتوكول االختياري، توصي اللجنة بأن      ٦ من املادة    ٢على ضوء الفقرة      -٧
على واسع، نطاق على تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري        

  .ة وموظفي الدوللاألطفاعامة اجلمهور و

  التدريب    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بإدراج أحكام الربوتوكول االختيـاري يف             -٨

 القوات املسلحة يف البوسنة واهلرسك وبتلقّـي أفـراد          إىل اجلدد   املنتسبنيمواد تدريب   
غري أن اللجنة تأسف ألنه ال يقدَّم       . قوات حفظ السالم الدولية تدريباً على محاية الطفل       

سيما أحكام الربوتوكول االختيـاري،      املناسب يف جمال حقوق اإلنسان، وال     التدريب  
بصورة منهجية إىل مجيع الفئات املهنية املعنية، وخباصة املسؤولني العـسكريني الـذين             

، وموظفي دائرة اهلجرة، واملفوضـني      والنواب العامني يشاركون يف التجنيد، والقضاة،     
  .االجتماعينيالعسكريني الربملانيني، واملرشدين 

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٩
 برامج التعليم والتدريب املتعلقة بالربوتوكول       وتقوية مواصلة تنفيذ   )أ(  

أفراد القوات املسلحة، مبن فيهم أولئك الـذين خيـدمون يف           ب واخلاصةاالختياري  
  صفوف قوات حفظ السالم الدولية؛

تدريبية منتظمة تتناول أحكام الربوتوكـول      إعداد برامج تعليمية و     )ب(  
العاملـة   مع األطفـال و    ة املتعامل املهنية املعنية فئات  الاالختياري لفائدة مجيع    

لصاحلهم، وخباصة املسؤولني العسكريني الذين يشاركون يف التجنيد، والقضاة،    
، وموظفي دائرة اهلجرة، واملفوضني العـسكريني الربملـانيني،         والنواب العامني 

  .واملرشدين االجتماعيني
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 الرصد املستقل      

 مفوضني عسكريني    إىل تعيني   الدولة الطرف أثناء احلوار،    بإشارةحتيط اللجنة علماً      -١٠
 إخطار أمني مظامل حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك بأي خمالفات مكلفني واجببرملانيني 
كون أمني املظـامل يتمتـع بـصالحية      التجنيد يف القوات املسلحة، كما حتيط علماً ب       ب تتعلق

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الغموض الـذي  . التصرف حبكم منصبه يف تلك احلاالت     
. يكتنف والية املفوضني العسكريني الربملانيني فيما خيص تنفيـذ الربوتوكـول االختيـاري            

علـى  القائمـة   ملظامل   ا أمانات دمج    يف إجناز عملية   تأخُّرالويساور القلق اللجنة كذلك إزاء      
قوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، بغية ضمان رصد       حل ة واحد أمانة مظامل صعيد الكيانني يف    

  . رصداً فعاالً ومستقالً يف الدولة الطرفنيها االختيارييتنفيذ االتفاقية وبروتوكول
 ضـمان   توصي اللجنة بأن ُيعهد إىل املفوضني العسكريني الربملانني حتديداً بوالية           -١١

تقيد القوات املسلحة يف البوسنة واهلرسك بالربوتوكول االختياري، وذلـك بالتعـاون            
وتوصي اللجنة كذلك بـأن     .  مظامل حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك      أمانةالوثيق مع   

 مظامل حقـوق اإلنـسان يف البوسـنة    لتعزيز أمانةتبذل الدولة الطرف مزيداً من اجلهود   
 هنج موحَّد إزاء محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان، وإزاء االتفاقيـة            واهلرسك وضمان اتباع  
  .ني بوجه خاصيوبروتوكوليها االختيار

  الوقاية  -ثالثاً   

  التثقيف يف جمال السلم    
فيما حتيط اللجنة علماً بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مناهج املـدارس                -١٢

لقلق إزاء عدم وجود برامج تدرج بانتظام التثقيف        االبتدائية والثانوية، تعرب عن شعورها با     
بـشأن  ) ٢٠٠١(١وباإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم       . بشأن السالم يف املناهج الدراسية    

أهداف التعليم، توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إدراج التثقيف يف جمال السلم يف               
  . اليت يتناوهلا الربوتوكول االختيارياملناهج الدراسية، مع إشارة خاصة إىل اجلرائم
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  احلظر واملسائل ذات الصلة  - رابعاً  

   التنظيمية الساريةواللوائح اجلنائية التشريعات    
ظر حتأ من القانون اجلنائي يف البوسنة واهلرسك        -١٦٢املادة   أن    اللجنة فيما تالحظ   -١٣

 قانون  وأن ،أو جتهيزها أو نشرها   أو تدريبها   ) عدا القوات املسلحة  (تنظيم جمموعات مسلحة    
اخلدمة يف القوات املسلحة يف البوسنة واهلرسك حيظر بشكل غري مباشر جتنيـد األطفـال،               

 عن قلقها إزاء كون التشريعات على صعيد الدولة والكيانني ال حتظر وال جتّرم               اللجنة تعرب
  . واستخدامهم يف نزاع مسلح١٨صراحةً جتنيد أشخاص دون سن 

 مجيع التدابري القانونية الالزمة لـضمان        الدولة الطرف  تعتمد بأن اللجنة   توصي  -١٤
 نتـهاك أحكـام الربتوكـول     الالقانون اجلنائي يف الدولة الطـرف         الصريح يف  تجرميال

، وذلك على صعيد الدولة     االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال       
  .والكيانني معاً

  ية الوالية القضائ    
تالحظ اللجنة أن القانون اجلنائي يف البوسنة واهلرسك ينص على ممارسـة الواليـة            -١٥

جرمية يتوجب على البوسنة واهلرسك املعاقبة عليهـا عمـالً          "القضائية خارج اإلقليم بشأن     
غري أن اللجنة تأسـف   ". بأحكام القانون الدويل أو مبوجب اتفاقات دولية أو حكومية دولية         

الوالية القضائية خارج اإلقليم يف كافة القضايا املشار بشكل حمدد  اجلنائي ال جييز ألن القانون
  . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ٢إليها يف الفقرة 

 تضمن مساح تـشريعاهتا الوطنيـة       تدابريتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف         -١٦
ليمية فيما يتعلق جبرائم احلرب املتمثلة      بإقامة وممارسة واليتها القضائية خارج حدودها اإلق      

ذلك يف جتنيد األطفال بشكل إجباري أو طوعي للمشاركة يف األعمال القتالية، مراعيةً يف 
أحكام نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وهي طرف فيه، كما توصي اللجنة             
بإقرار الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليمية فيما يتعلق بتلك اجلرائم عندما يرتكبـها             
أحد مواطين الدولة الطرف أو أي شخص على صلة أخرى هبا، أو عندما ُترتكب تلـك                

  .اجلرائم يف حقه
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - امساًخ 

  التدابري املعتمدة بقصد محاية حقوق األطفال الضحايا    
شروع القانون املتعلق حبقوق ضحايا التعـذيب وضـحايا         مب  علماً  اللجنة فيما حتيط   -١٧

احلرب املدنيني، تعرب عن قلقها إزاء إمكانية تعرض الضحايا املدنيني، مبن فيهم األطفـال،              
مييز فيما خيص استحقاقات اإلعاقة الشخصية مقارنةً باملعاقني من احملاربني القدامى، وذلك            للت

  .مبوجب التشريعات السارية حالياً يف الدولة الطرف املتعلقة بتنظيم االستحقاقات االجتماعية
القانون املتعلق حبقوق ضحايا التعـذيب      الدولة الطرف    تعتمد   توصي اللجنة بأن    -١٨

  ضحايا  األطفال التمييز يف حق  رب من املدنيني دومنا إبطاء وبأن تضمن عدم         وضحايا احل 
نتائجها، مبا يف ذلك منحهم استحقاقات اإلعاقة الشخصية من         ضحايا  أو  نزاعات مسلحة   

  .اجملتمع وإعادة إدماجهم يفاً  ونفسياًبدنيتام  تعافيهم الأجل ضمان

  سيتقدمي املساعدة من أجل التعايف البدين والنف    
من أعمال إزالـة    محالت التوعية بأخطار األلغام و    ا جيري حالياً من     ترحب اللجنة مب    -١٩

كمـا  ، ومن مجلتها تلك األنشطة اليت تقوم هبا القوات املسلحة يف البوسنة واهلرسك،              األلغام
يساور اللجنة إزاء   القلق   ال يزال    ورغم ذلك، . تحديث قاعدة بيانات ضحايا األلغام    ب ترحب
ر تضرر األطفال من األلغام األرضية وإزاء كون األطفال الذين تضرروا من انفجـار              استمرا

ألغام وغري ذلك من عواقب الرتاع املسلح ال حيصلون على املساعدة الكافية لكي يتعافوا بدنياً     
ويف هذا الشأن، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة املوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة               . ونفسياً

حة ملراكز العمل االجتماعي وإزاء الوصم االجتماعي الذي يلحق املؤسسات العاملة على            املتا
 اللجنة باجلهود املتواصلة لتحديد     وفيما ترحب . إعادة تأهيل ضحايا احلرب نفسياً واجتماعياً     

اء تحديد األطفال احملتاجني إىل التعايف وإعادة التأهيل بدنياً ونفسياً بعد انتـه           ل الالزمةاملوارد  
  .احلرب، فإن اللجنة تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد آلية للقيام بذلك

  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٢٠
مواصلة وتقوية محالت التوعية بأخطار األلغام وأنشطة إزالة األلغام،   )أ(  

 القوات املـسلحة يف     خاصةً عن طريق زيادة متويل أنشطة إزالة األلغام اليت تنفذها         
  البوسنة واهلرسك؛

 برامج خاصة إلعادة تأهيل األطفال املتضررين من انفجار إنشاءالنظر يف   )ب(  
وضمان استفادة مجيع األطفال املتضررين مـن       ألغام وغري ذلك من نتائج الرتاع املسلح        
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عي  ختصيص مزيد من املوارد ملراكـز العمـل االجتمـا   وذلك بطرق منها  تلك الربامج،   
  نظام استحقاقات اإلعاقة الشخصية؛االستفادة من وتوسيع نطاق 

تقـدمي املـساعدة     لمن أج وضع إجراءات التعريف واإلحالة الكافيني        )ج(  
 مـن   ٦ من املـادة     ٣املناسبة جلميع األطفال الذين أُشركوا يف نزاع مسلح وفقاً للفقرة           

  . االختياريالربوتوكول

  لدولياناملساعدة والتعاون ا  - سادساً 

  التعاون الدويل    
 الدولة للعدالة االنتقالية املدعومة من برنامج األمم املتحدة         باستراتيجيةترحب اللجنة     -٢١

اإلمنائي واهلادفة إىل ضمان التعويض عن اخلسائر املتكبَّدة جّراء احلرب واحلـق يف حـصول               
النـهج املتعـدد     اللجنـة    وفيما تالحـظ  . ضحايا احلرب على استحقاقات اجتماعية معينة     

القطاعات املتبع يف تنفيذ االستراتيجية املذكورة، تعرب عن قلقها من أنه مل حتدَّد بعد أنشطة               
 اللجنة علماً بالتعاون وفيما حتيط.  الدولة والكيانان مبوجب االستراتيجية  تنفذهابعينها  

ـ              ات املستمر مع اللجنة الدولية للمفقودين، وغريها من اللجان، هبـدف حتديـد هوي
األشخاص، مبن فيهم األطفال الذين اختفوا أثناء الرتاع، فإن اللجنة تعرب عن قلقهـا          
أيضاً إزاء بقاء العوائق اليت حتول دون معرفة احلقيقة بشأن مصري املفقـودين وإثباهتـا         

  .ودون ضمان تعويض أسرهم
تفــاء  حبـاالت االخ الفريق العامل املعين    لتوصيات األولية الصادرة عن     ل وفقاً  -٢٢

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بإحلاح بأن تقوم مبا يلي، القسري أو غري الطوعي
اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ اسـتراتيجية العدالـة االنتقاليـة،             )أ(  

 حتديد األنشطة وما ينـشأ عنـها مـن          تتضمنطة عمل   صيغة هنائية خل  سيما وضع    وال
، وختـصيص   نيالكيـان الدولة و ومؤسسات  مسؤوليات بوضوح وتقسيمها بني وزارات      

  ؛ لذلكاملوارد املالية الكافية
بذل مزيد من اجلهود ألغراض التحقيق واملالحقة القـضائية وكـشف             )ب(  

املواقع ومحاية الشهود وإنشاء اآلليات القضائية واستكمال السجل املركزي لألشـخاص           
 عن مـصري    معرفة احلقيقة املفقودين ونشره من أجل احلد من التسييس الذي حيول دون           

  وإثباهتا؛ األشخاص املفقودين
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بشكل غـري   اً أو   يضمان جرب وتعويض أسر األطفال الذي اختفوا قسر         )ج(  
، خاصةً عن طريق إنشاء صندوق أُسر املفقـودين املنـصوص عليـه يف قـانون                يطوع

  األشخاص املفقودين؛
من االختفاء القسري، اليت التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص   )د(
  .بالفعلالدولة الطرف عت عليها وقّ

  تصدير األسلحة    
ترحب اللجنة بإطالق محلة التوعية بأخطار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة،             -٢٣

بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كما ترحب بعمليات وزارة الدفاع            
بيد أن القلق ال يزال يساور اللجنة إزاء العدد الكبري من األسلحة            . سلحةالرامية إىل تدمري األ   

الصغرية واألسلحة اخلفيفة اليت توجد حبوزة املدنيني وأفراد القوات املسلحة واليت ما فتئـت              
 تشريع  عدم وجود وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء       . تشكل خطراً على سالمة األطفال    

سلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتصديرها إىل بلدان يتم فيها إشراك     االجتار باأل   حتديداً حيظر
  .األطفال يف نزاع مسلح أو قد يتعرضون فيها لذلك

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤
مواصلة وتقوية التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بشأن احلد   )أ(  

، مبا يف ذلـك األسـلحة       خلفيفة والتخلص منها  ة ا من فائض األسلحة الصغرية واألسلح    
  املوجودة حبوزة املدنيني؛

تكثيف احلمالت اليت تنفِّذها وكاالت إنفاذ القوانني على مستوى الدولة            )ب(  
 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة املوجـودة       كافةمع  جل ضماناًوعلى مستوى الكيانني    

  دنيني؛املحبوزة 
ح لتجارة وتصدير األسلحة الـصغرية واألسـلحة        ضمان احلظر الصري    )ج(  

اخلفيفة إىل البلدان اليت من املعروف أنه مت أو ال يزال يتم فيهـا إشـراك األطفـال يف                   
  مسلح؛ نزاع

ضمان جترمي مجيع األنشطة احملظورة، مبا فيها صنع األسـلحة الـصغرية              )د(  
 األسـلحة   مات على ووضع عال   سجالتٍ حفظواألسلحة اخلفيفة واالجتار هبا، وضمان      

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية        النارية مع مراعاة    
واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة             

  .عرب الوطنية
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  املتابعة والنشر  -سابعاً   

  املتابعة    
ة لضمان تنفيذ هـذه     ناسبتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري امل     توصي اللجنة بأن ت     -٢٥

 واحملكمـة   ، رئـيس الدولـة     إحالتـها إىل   منها بوسائل    وذلك التوصيات بالكامل 
 الربملـان واحملكمة العليا يف كل مـن الكيـانني،         والدستورية يف البوسنة واهلرسك     

الدولـة  طات  سلو ،املعنيةوزارات  وال،  ) جملس الشعب وجملس النواب    ،مبجلسيه(
 للنظـر    عند االقتضاء،  احمللية،وسلطات الكيانني وسلطات الكانتونات والسلطات      

  . واختاذ إجراءات بشأهناملناسبفيها على النحو ا

  النشر    
التقرير األويل والردود اخلطية الـيت قدمتـها الدولـة          كون  توصي اللجنة بأن ي     -٢٦

 متاحة  ليت اعتمدهتا اللجنة  ا) ة اخلتامي املالحظاتمبا فيها   (والتوصيات ذات الصلة    الطرف  
للجمهـور   ،نترنتاإل شبكة   )ال على سبيل احلصر    (، جبملة وسائل منها   على نطاق واسع  
 إثارة  قصداألطفال ب  و  اجملتمع املدين وجمموعات الشباب والفئات املهنية      العام، ومنظمات 

  . وتنفيذه ورصدهالربوتوكول االختياريبشأن والتوعية النقاش 

  التقرير املقبل  -ناً ثام  
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنة إىل الدولة        ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٧

 تنفيـذ الربوتوكـول     عن من املعلومات    اًمزيدتقريرها الدوري املقبل    الطرف أن ُتضمِّن    
  . من االتفاقية٤٤هذه املالحظات اخلتامية طبقاً للمادة عن  واالختياري

        


