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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة احلادية واخلمسون

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ - مايو / أيار٢٥

  الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك
   املسلحةاتاألطفال يف الرتاع

  قائمة بالقضايا اليت سيجري تناوهلا يف سياق النظر يف 
  )CRC/C/OPAC/OMN/1(لُعمان التقرير األويل 

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٦يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية وحمدثة، إن أمكن، قبل   

ملتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      باإلشارة إىل التقرير املقدَّم مبوجب الربوتوكول االختياري ا         - ١
 الدنيا  السّن، ُيرجى توضيح    )CRC/C/OMN/2( من التقرير الدوري الثاين املقدم مبوجب االتفاقية         ٤٥٣والفقرة  

  . عاما١٨ًللتطّوع يف القوات املسلّحة يف ُعمان وتاريخ رفع هذه السن إىل 

يتـصل بأحكـام    وات املسلحة الُعمانية يتلقون تدريباً فيما       أفراد الق ُيرجى إبالغ اللجنة فيما إذا كان         - ٢
  .الربوتوكول االختياري

وتطلـب  .  من القانون األساسي للدولة    ١٤ من املادة    ٢حتيط اللجنة علماً باألحكام الواردة يف الفقرة          - ٣
ين تـشمل جتنيـد     اللجنة إىل الدولة الطرف توضيح ما إذا كانت هناك أحكام حمددة يف القانون اجلنائي الُعمـا               

  .األطفال، وكذلك العقوبات اليت تطّبق يف حالة انتهاك مثل هذه األحكام

ُيرجى تقدمي معلومات عّما إذا كان بإمكان الدولة الطرف ممارسة الوالية القضائية خارج إقليم الدولة يف   - ٤
  .أو اجلماعات املسلحة عاماً يف القوات ١٥جرمية احلرب املتمثلة يف جتنيد األطفال دون سن 
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 ٢٠٠٥تغطّي األعوام   ) مبا يف ذلك حسب نوع اجلنس والسن وبلد األصل        (ُيرجى تقدمي بيانات مفصَّلة       - ٥
) مبن فيهم من ال يرافقهم أحد     (، فيما يتعلق بعدد األطفال طاليب اللجوء والالجئني واملهاجرين          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦و

وُيرجى، باإلضافة إىل ذلك، تقدمي معلومات عن اإلجراءات . سلّحةالقادمني إىل ُعمان من مناطق تشهد نزاعات م
  .تاحة لتحديد األطفال الذين مت إشراكهم يف نزاعات مسلّحة قصد إحاطتهم بتدابري لتعافيهم جسدياً ونفسياًامل

ها ُيرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كان التشريع الوطين حيظر بيع األسلحة وتصديرها عندما يكون بلد مقصد                 - ٦
النهائي بلداً ُيعرف أنّ األطفال جيّندون ويستخدمون فيه ألعمال قتالية أو من احملتمل أن جيّندوا أو ُيستخدموا فيه              

ويف حالة عدم حظر التشريع لذلك، ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد فكّرت يف إمكانية . هلذه األغراض
  .اعتماد تشريع هلذه الغاية

 -  -  -  -  -  


