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  جلنة حقوق الطفل
  اخلمسوناحلادية والدورة 

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

  يف الرتاعات املسلحة

  سلوفينيا: املالحظات اخلتامية    
 ٢٩ املعقـودة يف     ١٤٠٨نظرت اللجنة يف التقرير األويل لـسلوفينيا يف جلـستها             -١
، املالحظات  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٢ واعتمدت، يف جلستها املعقودة يف       ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .اخلتامية التالية

  مقدمة    
ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري            -٢

كما ترحب بـردود  ). CRC/C/OPAC/SVN/1(املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  
، وُتعرب عن تقديرها    )Add.1 و CRC/C/OPAC/SVN/Q/1( الدولة الطرف على قائمة املسائل    

  .ى مع الوفد الرفيع املستوى الذي ُيمثِّل قطاعات متعددةللحوار البّناء الذي جر
وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ بـاالقتران               -٣

مع املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف مبوجب             
، والتقريـر األويل    )CRC/C/15/Add.230 (٢٠٠٤رباير  ف/ شباط ٢٦اتفاقية حقوق الطفل يف     

املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال       للدولة الطرف املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري       
  .(CRC/C/OPSC/SVN/CO/1)واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
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  اجلوانب اإلجيابية  
  :يلي  ماتالحظ اللجنة بارتياح  -٤

ادر عن الدولة الطرف عند تـصديقها علـى الربوتوكـول           اإلعالن الص   )أ(  
االختياري بأن احلد األدىن لسن التطوع يف قواهتا املسلحة الوطنية مبوجب قانون سـلوفينيا              

   عاماً؛١٨ هو
 (Ur.l. RS No. 68/07)التعديالت اليت أُدخلت على قانون القوات املسلحة الـسلوفينية    )ب(  

ـرب         ١٨ جتنيد األشخاص دون سن      ملنع ـة احل  عاماً يف القوات املسلحة يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك حال
  ؛الطوارئ أو

 اليت تـنص،    ٢٠٠٨ التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي يف عام           )ج(  
 على أن يسري هذا الصك على أي شخص يرتكب يف بلد أجـنيب جرميـة                ،مجلة أمور  يف

 يف مجيع الدول املوقعة بغض النظـر عـن مكـان    ويتعني وفقاً التفاق دويل مقاضاته    جنائية
  ارتكاب اجلرمية؛

تعيني نائب ألمني املظامل معين حبقوق اإلنسان يتوىل على وجـه التحديـد       )د(  
محاية حقوق األطفال ويتمتع بصالحية رصد انتهاكات حقوق الطفل، مبا يف ذلك انتهاكات             

ه طلب املعلومات من أي جهة مبا يف أحكام الربوتوكول االختياري، ويعاجل الشكاوى وحيق ل    
  .ذلك وزارة الدفاع

وإضافة إىل ذلك، تثين اللجنة على الدولة الطرف النضمامها أو تـصديقها علـى                -٥
  :يلي ما

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  
  ؛٢٠٠٤  يف عام،األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـول             )ب(  
 يف  ،وخباصة النساء واألطفـال واملعاقبـة عليـه       امللحق هبا ملنع وقمع االجتار باألشخاص،       

  ؛٢٠٠٤ عام
بشأن حظر أسوأ أشكال    ) ١٩٩٩ (١٨٢ منظمة العمل الدولية رقم      اتفاقية  )ج(  

  ؛٢٠٠١ يف عام ،جراءات الفورية للقضاء عليهاعمل األطفال واإل
  .٢٠٠١ يف عام ،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )د(  
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  تدابري التنفيذ العامة  -أوالً   

  النشر والتدريب    
اليت تفيد  وتقدير املعلومات املقدمة خالل احلوار مع الدولة الطرف         التالحظ اللجنة ب    -٦

 يتلقون  ،م املشاركون يف مهام حفظ السالم ومهام أخرى يف اخلارج         أن العسكريني، مبن فيه   
التدريب بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وحقوق الطفل، ويـشمل ذلـك             

بيد أن . التدريب يف جمال الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
وتوكول االختياري غري معروف بشكل جيـد لـدى          الرب  إذ تالحظ أن   اللجنة تشعر بالقلق  

ن املهنيني الذين يعملون مع األطفـال قـد         أاملهنيني واملوظفني احلكوميني واجلمهور عامة، و     
  .حيصلون على التدريب الكايف املتعلق بأحكام الربوتوكول ال
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر مبـادئ وأحكـام الربوتوكـول               -٧

كمـا  . على نطاق واسع يشمل املهنيني واملوظفني احلكوميني وعامة اجلمهور        االختياري  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج منهجية للتثقيف والتدريب بشأن أحكـام             
الربوتوكول االختياري لصاحل مجيع الفئات املهنية املعنية العاملة مع األطفـال، وخباصـة             

ألخصائيون االجتماعيون، وأفراد الشرطة، واحملامون،     املدرِّسون، واملوظفون الطبيون، وا   
  .واملدعون العامون والقضاة

  املنع  -ثانياً   
اليت تفيد أن موضـوعي     وترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف           -٨

يف املناهج الدراسية للمدارس االبتدائيـة      السالم مدرجان   حقوق اإلنسان و  التثقيف يف جمايل    
  . يزال هامشياً يف تعليم األطفال بيد أن اللجنة تأسف ألن الربوتوكول االختياري ال. ويةوالثان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إيالء االهتمام املناسـب للربوتوكـول              -٩

م يف املدارس علـى مجيـع       الحقوق اإلنسان والس  التثقيف يف جمايل    االختياري يف سياق    
  . املستويات

  ظر ومسائل أخرىاحل  –ثالثاً   

  التشريعات اجلنائية واألنظمة السارية    
مبا مفاده أن التشريعات ال جتيز يف أي حال مـن األحـوال جتنيـد               ترحِّب اللجنة     -١٠

كما ترحب بـأن جتنيـد أو       .  عاماً يف القوات املسلحة السلوفينية     ١٨األشخاص دون سن    
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دة ال تقل عـن     عليه بالسجن مل   عاماً يف نزاع مسلح يعاقب       ١٥استخدام األطفال دون سن     
 ١٧ و ١٦ أعوام على جتنيد األطفال يف سن        ١٠ عاماً، ويعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن         ١٥

وتالحـظ اللجنـة أن     . عاماً إذا شارك أولئك األطفال مشاركة مباشرة يف األعمال العدائية         
أنـه  تشريع الدولة الطرف ال يوفر تعريفاً ملزماً للمشاركة املباشرة يف األعمال العدائيـة، و             

يعترف باملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن انتهاكات حقوق الطفـل مبوجـب           ال
وتشعر اللجنة بالقلق ألن جمـرد جتنيـد األطفـال الـذين تبلـغ              . الربوتوكول االختياري 

 عاماً ال يعترب جرمية مستقلة مبوجب القانون يف حاليت السلم واحلرب على ١٧ و ١٦ أعمارهم
  . السواء
تعزيز التدابري الرامية إىل منع جتنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال العدائية،           ول  -١١

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف جترمي جمرد جتنيد األطفال الذين تبلغ أعمـارهم               
 عاماً واستخدامهم يف األعمال العدائية باعتبارمها جرميتني جنائيتني مستقلتني،          ١٧ و ١٦

كما .  يف حد ذاته مبوجب القانون يف حاليت السلم واحلرب على السواء           وأن جيرم التجنيد  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف مراجعة تشريعاهتا احمللية هبدف اعتماد تعريـف              

يف األعمال العدائية، ولتوسيع نطاق املسؤولية اجلنائيـة عـن          " املباشرة"ملزم للمشاركة   
  .ربوتوكول االختياري حبيث تطال األشخاص االعتبارينياألفعال واألنشطة املذكورة يف ال

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - اًرابع  

  التدابري املعتمدة حلماية حقوق األطفال الضحايا    
حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتوفري احلماية وإعادة التأهيل              -١٢

. ألطفال املتأثرين بالرتاعات املـسلحة يف بلـداهنم األصـلية         املساعدة ل أشكال  ا من   وغريمه
وتالحظ اللجنة أيضاً املعلومات اليت تفيد أنه مل يتضح يف عداد األطفال الـذين يلتمـسون                
احلماية وجود أي أطفال قد ُجندوا يف القوات أو اجملموعات املسلحة أو استخدموا يف أعمال               

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء االدعـاءات      . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢عدائية يف الفترة ما بني عامي       
حـاالهتم  اليت تفيد أن األطفال الذين يلتمسون احلماية على احلدود ميكن صدهم قبل تقييم              

  .املناسب على النحو
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  -١٣

د ضمان إتاحة الفرصة لألطفال الذين يلتمسون احلماية علـى احلـدو            )أ(  
  طلباهتم؛ لتقدمي
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 األطفال الذين يدخلون إىل سلوفينيا      علىالتعرف يف أقرب وقت ممكن        )ب(  
أن يكونوا قد ُجندوا أو اسـتخدموا يف األعمـال العدائيـة            وحيتمل  ويطلبون احلماية،   

  اخلارج؛  يف
املساعدة والتعايف وإعـادة اإلدمـاج      هلم احلق يف    تزويد األطفال الذين      )ج(  

ائل حمددة ومراعية للثقافة ولألطفال من أجل تعافيهم البـدين والنفـسي      االجتماعي بوس 
  وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

املتعلق مبعاملة األطفال غري    ) ٢٠٠٥(٦مراعاة تعليق اللجنة العام رقم        )د(  
  .األصلياملصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم 

  املساعدة والتعاون الدوليان  -خامساً  

  ن الدويلالتعاو    
تالحظ اللجنة بارتياح برامج التعاون الدويل اليت اعتمدهتا الدولة الطـرف، وبوجـه              -١٤

وتالحظ اللجنة أيـضاً    . خاص، التزامها بتوفري املساعدة لألطفال املتأثرين بالرتاعات املسلحة       
ناتج احمللـي   بارتياح إشارة الدولة الطرف إىل أهنا تلتزم بأن تزيد تدرجيياً النسبة املئوية من ال             

  .اإلمجايل املخصصة للمساعدة اإلمنائية الدولية
 يف براجمها   عنصر من العناصر الواردة   تشجع اللجنة الدولة الطرف على ختصيص         -١٥

والتعاون الدويل لتنفيذ األنشطة املخصـصة الحتـرام        الدولية  املساعدة اإلمنائية   باملعنية  
  .ريوإعمال حقوق الطفل مبوجب الربوتوكول االختيا

  تصدير األسلحة    
تالحظ اللجنة بارتياح أنه يشترط احلصول على تصريح من وزارة الـدفاع لكـل                -١٦

 بيد أن اللجنة تالحظ بقلـق أن      . عملية بيع أو تصدير أو نقل األسلحة واملعدات العسكرية        
التشريع الوطين للدولة الطرف ال يتضمن حظراً حمـدداً لبيـع األسـلحة، مبـا يف ذلـك                  

الصغرية واألسلحة اخلفيفة لبلدان حيتمل أن ُيجند فيها األطفال أو يـستخدمون يف              األسلحة
  . األعمال العدائية

 عن مراقبة نيلؤواملسإحاطة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لضمان      -١٧
تصديرها أو نقلها، مبا يف ذلك األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة             بيع األسلحة أو  

بأحكامـه  ، وضـمان استرشـادهم      بالربوتوكول االختياري علماً   ، العسكرية واملعدات
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بـأن       . عمليات اختاذ القرارات ذات الصلة     خالل
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 عنصر حظر حمدد يتعلق ببيع األسلحة، مبا يف ذلك األسلحة الصغرية            ثتنظر يف استحدا  
نهائي بلداً معروفاً بأن األطفال جيندون فيه        عندما يكون بلد املقصد ال     ،واألسلحة اخلفيفة 

  .تعرضهم ملثل هذه األعماليف األعمال العدائية أو يشتبه يف قسراً ستخدمون ُيأو 

  املتابعة والنشر  -سادساً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -١٨

التها إىل وزارات حكومية ذات صلة واجلمعيـة        الكامل هلذه التوصيات، بوسائل منها إح     
الوطنية وإىل مجيع السلطات الوطنية واحمللية املختصة كي تنظر فيها على النحو املناسـب              

  .وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا
وتوصي اللجنة بأن يتاح على نطاق واسع للجمهور عموماً واألطفال خـصوصاً              -١٩

وتوكول االختياري املقدَّم من الدولة الطـرف واملالحظـات         التقرير األويل املتعلق بالرب   
اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة وذلك من أجل إثارة النقاش وزيادة الـوعي فيمـا يتعلـق           

  .بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل  - سابعاً  
قدِّم الدولة الطرف    من االتفاقية، أن ت    ٨ من املادة    ٢تطلب اللجنة، وفقاً للفقرة       -٢٠

املزيد من املعلومات عن تنفيذ الربوتوكول االختيـاري يف تقريرهـا الـدوري اجلـامع              
  . من االتفاقية٤٤للتقريرين الثالث والرابع مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة 

       
  


