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           حقوق الطفل    جلنة 
                        الدورة السادسة واألربعون

     ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول ٥  -      سبتمرب  /       أيلول  ١٧      جنيف، 

 طفال يف النـزاعات املسلحةالربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األ

 قائمة بالقضايا اليت سيجري تناوهلا يف سياق النظر يف التقرير األويل 
 )CRC/C/OPAC/SYR/1(للجمهورية العربية السورية 

  .    ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب ٦    قبل                                  ً                                يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية وحمدثة، إن أمكن،  

ّ                                 ك أي أحكام قانونية جتّرم التجنيد اإللزامي ألشخاص دون سن                          يرجى حتديد ما إذا كانت هنا - ١      ً      عاماً أو   ١٨                    
  .                      إشراكهم يف أعمال قتالية

                                                                                           يرجى حتديد ما إذا كانت هناك أي سوابق قضائية تتعلق بتطبيق االتفاقية وبروتوكوهلا من جانب السلطة  - ٢
  .                القضائية السورية

  .                                لطة اليت تتوىل رصد تطبيق الربوتوكول                             من الربوتوكول، يرجى حتديد الس ٦            يف ضوء املادة  - ٣

  .                                                                                       يرجى توضيح كيفية تطبيق املبادئ اجملسدة يف االتفاقية على الصعيد العملي من أجل تفعيل الربوتوكول - ٤

                                                                                                        يرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت سوريا تتحمل الوالية القضائية خارج اإلقليم بشأن جرائم احلرب اليت                 - ٥
                                      أو إشراكهم بصورة مباشرة يف األعمال       /                                         القوات املسلحة أو اجملموعات املسلحة و                                  تـنطوي على جتنيد أطفال يف     

  .               ً       ُ                                           القتالية، وخاصةً إذا ارُتكبت هذه اجلرائم من جانب مواطن سوري أو ضده

     ً                عاماً على الصعيد      ١٥                                                                                 يف ضـوء الدور اهلام للمحكمة اجلنائية الدولية يف ردع جتنيد األطفال دون سن                - ٦
                                                                                   اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية                          الـدويل، يرجى إبالغ     

  .    ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢               ّ                        الدولية الذي وقّعت عليه الدولة الطرف يف 
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  .                                                                     يرجى تقدمي معلومات عن الكيفية اليت تطبق هبا سوريا الرقابة على عمر اجملندين - ٧

                      عن عدد األطفال طاليب      )                                            وفق معايري منها اجلنس والعمر وبلد املنشأ       (    فة                              يـرجى تقـدمي معلومات مصن      - ٨
               َ                                                                                     اللجوء غري املرافَقني، واألطفال الالجئني واملهاجرين الذين قدموا إىل سوريا من العراق أو من مناطق أخرى متأثرة 

  .    ٢٠٠٣                        بالرتاعات املسلحة منذ عام 

                                                 التعايف البدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي                                                           يـرجى تقـدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتيسري           - ٩
  .                  ُ                             لألطفال الذين رمبا أُشركوا يف نزاعات مسلحة يف اخلارج

                                                                                                          فـيما يتعلق باحلماية القانونية لألطفال طاليب اللجوء والالجئني واملهاجرين، مبن فيهم أولئك الذين رمبا                -  ١٠
                             ً                        انت سوريا تنظر يف أن تصبح طرفاً يف اتفاقية عام           ُ                                                            أُشـركوا يف نـزاعات مسلحة، يرجى إبالغ اللجنة ما إذا ك           

  .    ١٩٦٧                                    اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام     ١٩٥١

- - - - - 


