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  حقوق الطفلة نجل
  الدورة اخلمسون

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠- ١٢

  الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك 
  األطفال يف النـزاعات املسلحة

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

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية وحمدثة، إن 
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤قبل أمكن، 

د األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال      م جتني يرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كانت للدولة الطرف قوانني جترِّ           - ١
  .املنافية للربوتوكول االختياري

  .يرجى إبالغ اللجنة بأي تدابري تتخذها الدولة الطرف للتحقق من سن املتطوعني  - ٢

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عما إذا كانت الدولة الطرف متارس والية قضائية خارجية على جرميـة                  - ٣
 سنة أو تسجيلهم يف صفوف القوات املسلحة، أو استخدامهم للمشاركة ١٥األطفال دون احلرب املتمثلة يف جتنيد 

 بالوالية القضائية اخلارجية، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانـت للمحـاكم              أيضاً يف ما يتعلق  و. الفعلية يف القتال  
 إذا وقع ذلـك خـارج    يف القتال سنة أو إشراكه قسراً  ١٨التونسية والية قضائية يف حاالت جتنيد شخص دون         
  . ضدهتونس وكان الفعل من ارتكاب تونسي أو موجهاً

تغطـي  ) مبا يف ذلك تصنيفها حسب اجلنس، والـسن والبلـد األصـلي           (يرجى تقدمي بيانات مصنفة       - ٤
 عن عدد ملتمسي اللجوء واملهاجرين من األطفال القادمني إىل تونس من مناطق             ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥  أعوام

 تقدمي معلومات عـن     وعالوة على ذلك، يرجى أيضاً    . دوا فيها أو اسُتخدموا يف القتال     حتمل أن يكونوا قد ُجنِّ    ُي
  . بالتعايف البدين والنفسي واإلدماج االجتماعي هلؤالء األطفاليف ما يتعلقالتدابري املتخذة 
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اإلرهابية، مبا فيها اجلماعات العاملة يرجى إبالغ اللجنة بأي تدابري تتخذ ملنع جتنيد األطفال يف اجلماعات   - ٥
  .يف البلدان اجملاورة

يرجى تقدمي معلومات أخرى عن الربامج احلالية الثنائية أو متعددة األطراف يف جمال التعـاون الـتقين                   - ٦
  .واملساعدة املالية اليت تشارك فيها الدولة الطرف لتقدمي املساعدة من أجل تنفيذ الربوتوكول االختياري

 ُيعرف  بيع األسلحة إذا كانت الوجهة النهائية بلداًُيحظرنة مبا إذا كان القانون الوطين       رجى إبالغ اللج  ي  - ٧
  .فيه جتنيد األطفال أو استخدامهم يف القتال أو ُيحتمل فيه ذلك

 -  -  -  -  - 


