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 حقوق الطفلة نجل
 الدورة السادسة واألربعون

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥ -سبتمرب / أيلول١٧جنيف، 

 الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك 
 طفال يف النـزاعات املسلحةاأل

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

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية وحمدثة، إن 
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٦أمكن، قبل 

و اهليئات املسؤولة عن تنسيق وتنفيذ الربوتوكول       يرجى تقدمي معلومات عن الدوائر احلكومية املختصة أ        -١
 .يرجى كذلك حتديد ما إذا كانت هناك أي آلية متاحة لرصد التنفيذ وتقييمه بصورة دورية. االختياري

 القضايا  ٢٠١٣-٢٠٠٨هـل تغطـي خطة العمل التنفيذية للطفولة اليت وضعتها الدولة الطرف للفترة               -٢
 ي وهل تنّص على تنفيذه؟املشمولة بالربوتوكول االختيار

يـرجى تقـدمي معلومات عن أنشطة التثقيف، مبا يف ذلك عن وجود دورات يف املناهج الدراسية بشأن                   -٣
ويرجى كذلك وصف   . حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، وعن التدريب املتعلق بأحكام الربوتوكول االختياري         

 . بالربوتوكول االختياريالتدابري األخرى املتخذة لنشر املعلومات املتعلقة

فـيما يـتعلق باألنشطة التثقيفية املتاحة للقوات املسلحة القطرية، مبا يف ذلك التدريب املتخصص املتاح         -٤
للموظفني املقرر إيفادهم يف عمليات حفظ السالم الدولية، يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيالً عن أنشطة التثقيف 

 .صةً فيما يتعلق بنطاق تطبيق الربوتوكول االختيارياملتاحة بشأن حقوق اإلنسان، وخا
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يـرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت أحكام الربوتوكول االختياري مدرجة بالكامل يف القوانني احمللية،                -٥
وعلى وجه اخلصوص، يرجى حتديد ما إذا . وإذا مل تكن كذلك فريجى تقدمي معلومات عن التدابري الالزمة إلدراجها

 . عاماً أو إشراكهم يف األعمال القتالية١٨اك أي أحكام قانونية جتّرم التجنيد القسري ألشخاص دون سن كانت هن

يرجى تقدمي معلومات مفصَّلة عما إذا كانت قطر تتحمل مسؤولية الوالية القضائية خارج اإلقليم بشأن                -٦
سلحة أو استخدامهم لالشتراك الفعلي يف  عاماً يف القوات امل١٥جـرمية احلرب املتمثلة يف جتنيد أطفال دون سن        

وفيما يتعلق بالوالية القضائية خارج اإلقليم أيضاً، يرجى حتديد ما إذا كان باستطاعة احملاكم              . األعمـال القتالية  
 عاماً أو إشراكهم يف العمليات ١٨القطـرية إصدار أحكام قضائية يف حالة التجنيد القسري ألشخاص دون سن   

ويرجى كذلك توضيح ما إذا كان مثة شرط . تكبت هذه اجلرمية خارج قطر أو ضد مواطن قطري     القتالـية إذا ار   
 .يقتضي التجرمي املزدوج يف مثل هذه اجلرائم، يف حالة حتمل مسؤولية الوالية القضائية خارج اإلقليم

ة املدارس ويف   يرجى تقدمي معلومات إضافية بشأن األطفال املسجلني يف برنامج التدريب السنوي لتالمذ            -٧
 :خمطط الطالب املنقولني من املدارس النهارية واخلاصة اليت تديرها القوات املسلحة القطرية، وال سيما بشأن

 ما إذا كانوا يعتربون جمرد طالب مدنيني أم أن هلم مركزاً شبه عسكري؟ )أ( 

 باً على األسلحة النارية؟هل يتلقى الطالب املسجلون يف الربنامج واملخطط املذكورين أعاله تدري )ب( 

 هل تغطي املناهج الدراسية يف هذين الربناجمني مواد أخرى غري املواد العسكرية؟ )ج( 

ما هي الضمانات املتخذة حلماية حقوق هؤالء الطالب، وفقاً ألحكام الربوتوكول االختياري،             )د( 
 أو يف حالة التعبئة العسكرية؟/يف احلاالت الطارئة و

 ك تنسيق بني القوات املسلحة املكلفة هبذين الربناجمني ووزارة التربية والتعليم؟هل هنا  )ه( 

هل خيضع األطفال لالنضباط العسكري يف إطار هذين الربناجمني؟ وإذا كان األمر كذلك فريجى  )و( 
 .تقدمي معلومات إضافية عن هذه اإلجراءات التأديبية

م أن تصبح طرفاً يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية          يـرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت قطر تعتز         -٨
 عاماً يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة الفعلية يف ١٥الدولية اليت جتّرم جتنيد األطفال دون سن 
 ).٨من املادة ) ٢٦) (ب(٢الفقرة (األعمال القتالية باعتبارمها جرمية حرب 

  ٢٠٠٤، تغطي السنوات    )حسب معايري منها اجلنس والعمر وبلد املنشأ      (فة  يـرجى تقـدمي بيانات مصن      -٩
، عن عدد األطفال طاليب اللجوء غري املرافقني والالجئني واملهاجرين القادمني إىل قطر من مناطق ٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

 .تشهد نزاعاً أو تعيش أوضاع ما بعد النـزاع
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 اللجوء والالجئني واملهاجرين، مبن فيهم أولئك اجملندون أو         فيما يتعلق باحلماية القانونية لألطفال طاليب      -١٠
املستخدمون يف أعمال قتالية خالفاً ألحكام الربوتوكول االختياري، يرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت قطر تنظر يف 

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

 من الربوتوكول االختياري، يرجى تقدمي معلومات عن خدمات إعادة التأهيل وإعادة ٧ص املادة وفيما خي -١١
اإلدماج االجتماعي واخلدمات األخرى املتاحة لألطفال اجملندين أو املستخدمني يف األعمال القتالية، الذين دخلوا              

التدابري املتخذة للتعرف يف أسرع وقت      ويرجى تقدمي معلومات عن     . الدولـة الطرف طلباً للجوء أو املالذ اآلمن       
ممكـن على األطفال اجملندين أو املستخدمني يف أعمال قتالية الذين يدخلون الدولة الطرف طلباً للجوء أو املالذ                  

 أو دولية يف   /ويـرجى كذلك حتديد ما إذا كانت الدولة الطرف تشارك يف أي أنشطة تعاون إقليمية و               . اآلمـن 
 .هذا اجملال

دمـت الدولة الطرف دعماً مالياً أو أي مساعدة أخرى عن طريق أنشطتها املتعددة األطراف أو            هـل ق   -١٢
الثنائـية لتـناول حقوق األطفال الذين يتّم إشراكهم يف النـزاعات املسلحة يف مناطق أخرى ولتشجيع التنفيذ                 

 الكامل للربوتوكول االختياري؟

- - - - - 


