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           حقوق الطفل     جلنة
                        الدورة السابعة واألربعون

     ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط ١  -      يناير  /             كانون الثاين  ١٤

 الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك 
 األطفال يف النـزاعات املسلحة

ة بالقضايا اليت سيجري تناوهلا يف سياق النظر يف التقرير األويل قائم
 )CRC/C/OPAC/KWT/1(للكويت 

      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣  ل                                    معلومات إضافية وحمدثة، إن أمكن، قب    ً خطياً                             يرجى من الدولة الطرف أن تقدم  
٢٠٠٧     

                                ة عن تنسيق وتنفيذ الربوتوكول                                                                          يرجى تقدمي معلومات عن الدوائر احلكومية املختصة أو اهليئات املسؤول          - ١
  .          ً                                                                      ويرجى أيضاً حتديد ما إذا كانت هناك أي آلية متاحة لرصد التنفيذ وتقييمه بصورة دورية  .         االختياري

  .                                                             يرجى تقدمي معلومات عن خمصصات امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري - ٢

                                    لقة بالربوتوكول االختياري، وتشمل جعله                                                       يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لنشر املعلومات املتع - ٣
  .    ً                                                                      جزءاً من التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية، دون أن تقتصر على ذلك

                                                                                           يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت أحكام الربوتوكول االختياري مدرجة بالكامل يف القانون احمللي، وإذا  - ٤
                                       وعلى وجه اخلصوص، يرجى حتديد ما إذا         .                       تدابري الالزمة إلدراجها                                             مل تكـن كذلك فريجى تقدمي معلومات عن ال        

ّ                                           كانت هناك أي أحكام قانونية جتّرم التجنيد القسري ألشخاص دون سن                  ً                                     عاماً أو إشراكهم يف األعمال القتالية         ١٨                            
  .                                من قبل قوات مسلحة غري اجليش الكوييت

                         جتنيد األطفال يف حاالت الرتاع  /             كوييت من إشراك                                                  يرجى تقدمي معلومات عن الكيفية اليت حيمي هبا التشريع ال - ٥
  .                                                                          املسلح من قبل مجاعات مسلحة، من بينها اجلماعات املسلحة اليت جتند املقاتلني عرب احلدود
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                     َّ                                                                                 يـرجى تقدمي معلومات مفصَّلة عما إذا كانت الكويت تتحمل مسؤولية الوالية القضائية خارج اإلقليم                - ٦
     ً                                              عاماً يف القوات املسلحة أو استخدامهم من أجل           ١٥                     نيد أطفال دون سن                                          بشـأن جـرمية احلـرب املتمثلة يف جت        

                                             ً                                   وفيما يتعلق بالوالية القضائية خارج اإلقليم أيضاً، يرجى حتديد ما إذا كان              .                                     االشتراك الفعلي يف األعمال القتالية    
     ً       عاماً أو    ٨ ١                                                                                               باسـتطاعة احملـاكم الكويتية إصدار أحكام قضائية يف حالة التجنيد القسري ألشخاص دون سن                

      ويرجى   .                                                                                                     إشـراكهم يف األعمال القتالية إذا ارتكبت هذه اجلرمية خارج الكويت من قبل مواطن كوييت أو ضده                
                                                                                                               كذلك توضيح ما إذا كان مثة شرط يقتضي التجرمي املزدوج يف مثل هذه اجلرائم، يف حالة حتمل مسؤولية الوالية                   

  .                    القضائية خارج اإلقليم

                                                                     الصلة القائمة بني املدارس العسكرية يف الكويت والقوات املسلحة الكويتية، ال                      يرجى تقدمي معلومات عن  - ٧
                            ً                                                                           سيما بشأن اخلطوات املتخذة حرصاً على عدم تعريض األطفال املسجلني يف املدارس العسكرية بأي حال حلاالت                

  .     ً  عاماً  ١٨                                                 نزاع مسلح أو تشجيع جتنيدهم يف القوات املسلحة قبل سن 

                                    ً                                     ا إذا كانت الكويت تعتزم أن تصبح طرفاً يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية                   يرجى إبالغ اللجنة م - ٨
ّ                              الدولية اليت جتّرم جتنيد األطفال دون سن              ً                                                                عاماً يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم من أجل االشتراك             ١٥             

   ). ٨           من املادة ̀   ٢٦̀  ) ب ( ٢       الفقرة  (                                           الفعلي يف األعمال القتالية بوصف ذلك جرمية حرب 

                                                                                                          فـيما يتعلق باحلماية القانونية لألطفال طاليب اللجوء والالجئني واملهاجرين، مبن فيهم الذين قد يكونون                - ٩
ُ                                        ً                                                                       ُجندوا أو استخدموا يف األعمال القتالية خالفاً ألحكام الربوتوكول االختياري، يرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت               

  .    ١٩٦٧                  وبروتوكوهلا لعام     ١٩٥١                 بوضع الالجئني لعام                           ً                   الكويت تنظر يف أن تصبح طرفاً يف االتفاقية اخلاصة 

                                                                         من الربوتوكول االختياري، يرجى تقدمي معلومات عن خدمات الفرز وإعادة التأهيل  ٧               وفيما خيص املادة  -  ١٠
  .                                                                                       وإعادة اإلدماج االجتماعي واخلدمات األخرى املتاحة لألطفال اجملندين أو املستخدمني يف األعمال القتالية

                         أو دولية يف جمال تنفيذ      /                                                                         ديد ما إذا كانت الدولة الطرف تشارك يف أي أنشطة تعاون إقليمية و                   يرجى حت  -  ١١
  .                  الربوتوكول االختياري

_ _ _ _ _ 

 


