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  قوق ـحتفاقية ا
 لــالطف

   جلنة حقوق الطفل
  واخلمسونالثالثة الدورة 

  2010يناير / كانون الثاين11-29

 مـن   8النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة             
ق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك       الربوتوكول االختياري امللح  
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  إسرائيل: املالحظات اخلتامية  

يف جلـستها   ) CRC/C/OPAC/ISR/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل إلسـرائيل         -1
، واعتمـدت   )CRC/C/SR.1475انظر   (2010يناير  / كانون الثاين  19، املعقودة يف    1475

  .  املالحظات اخلتامية التالية2010يناير / كانون الثاين29 املعقودة يف 1501يف جلستها 

 مقدمة    

كما ترحب اللجنـة بـردود      . ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل        -2
على قائمة املسائل الـيت وضـعتها       ) CRC/C/OPAC/ISR/Q/1/Add.1(الدولة الطرف اخلطية    

وار البناء مع الوفد املتعدد القطاعات، الذي تضمن ممـثال عـن   وتثين اللجنة على احل  . اللجنة
وزارة الدفاع، والذي ألقى الضوء على تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، كجـزء مـن              

  .قوق الطفل عموماحبالتزام إسرائيل األوسع نطاقا 

ترنـة  وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي النظر فيها مق             -3
 تشرين  4باملالحظات اخلتامية السابقة للجنة املعتمدة بشأن التقرير األويل للدولة الطرف يف            

  ).CRC/C/15/Add.195 (2002أكتوبر /األول

وتؤكد اللجنة من جديد أنه وفقا ملسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل ويف ظـل                -4
 يضا ملصلحة أطفال األر   نيا االختياري هياألوضاع الراهنة، تنطبق أحكام االتفاقية وبروتوكول     
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 سلطات أو وكالء الدولة الطرف اليت تؤثر على         بسلوكالفلسطينية احملتلة، وخاصة فيما يتعلق      
وتشدد اللجنة على التطبيق املتزامن لقانون . االتفاقيةيف متتع األطفال باحلقوق املنصوص عليها 

 حمكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن       حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، حسبما أقرت ذلك      
ر باإلشارة الصرحية للقانون     الفلسطينية احملتلة، وتذكّ   يضا يف األر  داراآلثار القانونية لتشييد اجل   

  .اإلنساين يف الربوتوكول االختياري

الربوتوكول  الدولة الطرف يف تنفيذ أحكام       ا تواجهه الصعوبات اليت وتالحظ اللجنة     -5
وتقر اللجنة جبو اخلوف السائد واالسـتهداف والقتـل املتعمـدين           . ذا تاما  تنفي االختياري

والعشوائيني للمدنيني اإلسرائيليني، مبن فيهم األطفال من قبل جمموعات فلسطينية مـسلحة،            
باالحتالل غري الشرعي لألراضي    ويف الوقت نفسه، تقر اللجنة      . تنفذ بعضها هجمات إرهابية   
املدنية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، واستخدام القـوة         الفلسطينية، وقصف املناطق    

، وبنـاء    قوات الدفاع اإلسرائيلية، وهدم املنازل، وتدمري البنية التحتية        قبل من   بتناساملغري  
والرعايـة    اليت تؤدي إىل منع إمكانية احلصول على التعلـيم          وفرض قيود على التنقل    اجلدار

. عمل، وهي أمور تؤثر أثرا بالغا على األطفال الفلـسطينيني         الصحية واملياه النظيفة وفرص ال    
  .يف دورة العنف ال يزال يسهم  الفلسطينيني يومياهانةإوتؤكد اللجنة من جديد أن 

  اجلوانب اإلجيابية  -أوال  

 182تالحظ اللجنة تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم               -6
 15عمل األطفال واختاذ إجراءات فوريـة للقـضاء عليهـا يف            املتعلقة حبظر أسوأ أشكال     

  . بوصفها خطوة إجيابية 2005مارس /آذار

ـ    وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف          -7 نح األطفـال   اليت تفيـد مب
 أو استخدموا يف الرتاع املسلح مركز الالجئ على أساس أهنـم    جندواملتمسي اللجوء الذين    

  .ود أطفال يف نزاع مسلحاستخدموا كجن

  تدابري التنفيذ العامة  -ثانيا  

  عدم التمييز    

لطفل بني  ل هاتعريفيف  تشعر اللجنة بالقلق من أن التشريعات اإلسرائيلية ال تزال متيز             -8
 16(واألطفال الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلـة        )  سنة 18(األطفال اإلسرائيليني   

  .132كري رقم وفقا لألمر العس) سنة

وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تلغي الدولة الطرف حكم األمر العسكري              -9
 املتعلق بتعريف الطفل وأن تضمن أن تتوافق تشريعاهتا مع اتفاقية حقوق الطفل        132رقم  

  . يف هذا الصدد
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  احلق يف احلياة والبقاء والنمو    

 داخـل فال يف احلياة والبقاء والنمـو       تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاكات حق األط        -10
ويف حني تالحظ اللجنة أن األطفال اإلسرائيليني يتـأثرون،         . الوالية القضائية للدولة الطرف   

وتعرب اللجنة عـن    . تناسبمفإهنا تشعر بالقلق من ضعف األطفال الفلسطينيني بشكل غري          
الرصـاص  " يف غزة خالل عملية قلقها البالغ إزاء االنتهاكات اخلطرية اليت عاىن منها األطفال 

 نتيجة العنف غـري     2009يناير  / وكانون الثاين  2008ديسمرب  /يف كانون األول  " املصبوب
وإعاقة وصول املساعدات اإلنسانية والطبية، اليت      وغريهم   املدنيني    بني تمييزالتناسب وعدم   امل

وأيدهتا اجلمعية العامـة     الرتاع يف غزة     بشأنوثقتها جيدا بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق        
)A/RES/64/10 (    وجملس حقوق اإلنسان)A/HRC/RES/S-12/1 .(    وباإلضافة إىل ذلك، تشعر

اللجنة بالقلق من هتديد حياة األطفال نتيجة األلغام املضادة لألفراد اليت زرعتها الدولة الطرف              
ـ            والن الـسوري   واليت وضعت يف أجزاء من األراضي الفلسطينية احملتلة وجنوب لبنان واجل

  .احملتل

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -11

 والتمييـز اختاذ تدابري عاجلة لالمتثال للمبادئ األساسـية للتناسـبية            )أ(  
 املتعلقة حبماية   1949املنصوص عليها يف القانون اإلنساين، مبا يف ذلك اتفاقية جنيف لعام            

  لدنيا حلماية املدنيني أثناء الرتاع املسلح؛ املعايري احتدداملدنيني وقت احلرب، اليت 

إيالء اهتمام خاص حبق األطفال الفلسطينيني يف احلياة، وتوصي الدولـة             )ب(  
 ودعم إعادة بناء املنازل واملدارس واملستـشفيات كمـسألة ذات           احلصارالطرف بوقف   

  ؛ عاجلةأولوية

بشأن الـرتاع يف    االمتثال لتوصيات جلنة األمم املتحدة لتقصي احلقائق          )ج(  
غزة، مع إيالء اهتمام خاص بتلك التوصيات اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة          

  على األطفال؛

إزالة األلغام املضادة لألفراد من األراضي الفلسطينية احملتلـة وجنـوب             )د(  
  .لبنان واجلوالن السوري احملتل والتماس التعاون الدويل هلذا الغرض، حسب احلاجة

  شر والتوعيةالن    

ا الدولة الطرف، فإهنا    تتخذهيف حني تالحظ اللجنة املعلومات املتعلقة بالتدابري اليت           -12
  . بالربوتوكول االختياريالتوعية العامةتشعر بالقلق إزاء تدين مستوى 

 من الربوتوكول االختياري، بأن 6 من املادة 2وتوصي اللجنة، على ضوء الفقرة   -13
 نشر مبادئ الربوتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسـع يف   الدولة الطرف تضمن

  . اإلسرائيليني والفلسطينينيأوساط اجلمهور عموما ويف صفوف األطفال
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  التدريب    

، وخاصـة ضـباط اجلـيش        ذات الصلة  تشعر اللجنة بالقلق من أن الفئات املهنية        -14
 بـشأن أحكـام     مناسـب ب  إقامة العدل، ال حيصلون على تدري     املسؤولني عن   والشرطة و 
  .الربوتوكول

القوات املسلحة يف ميدان    أفراد  وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدريب          -15
وباإلضـافة إىل   . حقوق اإلنسان مع تدريب خاص بشأن أحكام الربوتوكول االختياري        

أحكـام  بأن تعد الدولة الطرف برامج توعية وتعليم وتدريب بشأن          توصي اللجنة   ذلك،  
 اليت تعمل مع األطفال، وخاصة املدعني       املعنيةربوتوكول االختياري للمجموعات املهنية     ال

 واألخصائيني االجتماعيني واألخصائيني الطبيني     نيانوواحملامني والقضاة وموظفي إنفاذ الق    
 وتدعى الدولـة    .واملعلمني والعاملني بوسائل اإلعالم وموظفي اهليئات احمللية والبلديات       

   . تقدمي معلومات هبذا الصدد يف تقريرها القادمالطرف إىل

  البيانات    

تأسف اللجنة لتكرار رفض الدولة الطرف تقدمي أي معلومات عن حالة األطفال يف               -16
كما تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات بشأن عدد األطفـال يف           . األراضي الفلسطينية احملتلة  

  . وحوكموا بشأهناجرائم أمنيةرتكاب اهتموا بااجملموعات املسلحة واألطفال الذين 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات ذات صلة يف تقريرها الدوري              -17
  .القادم مبوجب االتفاقية وإدراج بيانات عن األراضي الفلسطينية احملتلة يف التقرير

  الوقاية  -ثالثا  

  التجنيد اإلجباري    

ملقدمة من الدولة الطرف خالل احلوار واليت تفيد        يف حني تالحظ اللجنة املعلومات ا       -18
 سنة ال يستطيعون املشاركة بشكل مباشر يف األعمال العدائية، فإهنا           18بأن األشخاص دون    

 2ثل امتثاال تاما للمادة     تعلى الرغم من ذلك ال تزال تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف ال مت             
 وتـشعر   . سنة 18ألشخاص دون   لي  جبارإلمن الربوتوكول االختياري عن طريق التجنيد ا      

اللجنة بالقلق إزاء املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأنه جيوز جتنيد األطفال دون               
  . سنة يف الوحدات القتالية18

 سياستها بشأن   متاشيوتوصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانوهنا وأن تضمن            -19
  .ربوتوكول االختياريي مع أحكام الجبارالتجنيد اإل
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  التجنيد الطوعي    

 سنة وأنـه ال يـسمح       17هو  تالحظ اللجنة أن احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي           -20
  .هلؤالء اجملندين بأداء واجبات مسلحة

وتالحظ اللجنة أن معظم الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري ال تـسمح              -21
 اللجنة الدولة الطرف على رفع احلـد األدىن         ولذلك، تشجع . بالتجنيد الطوعي لألطفال  

ر ا سنة من أجل تعزيز محاية األطفال عن طريق معي         18لسن التجنيد بالقوات املسلحة إىل      
  . بصفة عامةأشدقانوين 

  تعليم العسكريني    

تشعر اللجنة بالقلق من أن برامج املناهج التعليمية اليت جتمع بني اخلدمة العـسكرية                -22
مثل الربامج اليت تشجع الطلبة صراحة على التطوع ) hesder yeshivas(تلمودية والدراسات ال

للتجنيد والتماس املشاركة يف الواجبات القتالية، تتعارض مع أهداف التعليم وقـيم حقـوق       
  . من االتفاقية29اإلنسان املنصوص عليها يف املادة 

 من  29نسان واملادة   وتوصي اللجنة بأن يراعي أي تعليم عسكري قيم حقوق اإل           -23
وباإلضـافة إىل  . رصد وزارة التعليم دوريا احملتوى التعليمي هلذه الـربامج تاالتفاقية وأن   

ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إمكانية وصول مجيع الطلبة، مبـن فـيهم               
  . لتقدمي الشكاوىمستقلةطلبة الدراسات العسكرية والدينية، إىل آلية 

  ينرشدفال كدروع بشرية وماستخدام األط    

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة استخدام األطفال الفلسطينيني كدروع             -24
وباإلضافة إىل ذلك، تأسف اللجنة لرفض الدولـة        . اتين ألغراض االستخبار  مرشدبشرية و 

عدالـة  ية  الطرف تقدمي معلومات بشأن االمتثال حلكم حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية يف قض           
، 2005يونيـه   / حزيـران  23حكـم    (وآخرين ضد قائد املنطقة الوسـطى وآخـرين       

HCJ 3799/02 .(            وبالنظر إىل التقارير اليت تشري إىل استخدام اجليش اإلسـرائيلي لألطفـال
يف كـانون   " الرصـاص املـصبوب   "الفلسطينيني كدروع بشرية، مبا يف ذلك خالل عملية         

، فإن اللجنة تالحظ املعلومات املقدمـة       2009يناير  /اين وكانون الث  2008ديسمرب  /األول
غـري أن اللجنـة     . من الدولة الطرف خالل احلوار اليت تفيد بالشروع يف التحقيقات بشأهنا          

  .تشعر بالقلق إزاء التأخريات وعدم وجود معلومات عن نتيجة هذه التحقيقات

لقـانون اإلنـساين    وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان االمتثال الصارم ل          -25
عدالة وآخرين ضد قائد املنطقـة    وااللتزام حبكم حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية يف قضية         

 وفقـا   1986 – 5746 وتنقيح قانون خدمات الدفاع لديها رقـم         الوسطى وآخرين 
ـ  على  وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف        . لذلك عاجلـة  ة  صورالتحقيق ب
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هة يف التقارير اليت تفيد بوقوع مثل هذه اجلرائم وضمان مقاضاة ومعاقبة املـسؤولني              يونز
  .عنها جبزاءات مالئمة

  التثقيف بشأن السالم    

تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف املتعلقة باجلهود املبذولة لتعزيـز              -26
تشعر بالقلق من أن التثقيـف بـشأن        التثقيف بشأن السالم يف املدارس اإلسرائيلية، ولكنها        

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عـدم      . السالم حمدود جدا يف إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة       
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة     . إمكانية احلصول على التعليم يف األراضي الفلسطينية احملتلة       

 التعليم، وخاصة زيـادة إضـفاء الطـابع         ا يف جمال  هل روجبالقلق إزاء التباين يف القيم اليت ي      
ية كجزء  جبارالتعليم يف إسرائيل وإدراج عناصر عسكرية إ      على نطاق واسع على     العسكري  

  .من املناهج الدراسية يف املدارس

 29 املناهج الدراسية مع املـادة  متاشيوتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف    -27
ـ  النظامنهجي للتثقيف بشأن السالم يفمن االتفاقية وأن تشجع على اإلدراج امل    ي املدرس

 1وهلذا الغرض، تشجع اللجنة على مراعاة تعليقها العام رقـم           . اإلسرائيلي والفلسطيين 
وتشجع اللجنة على االضطالع باملبادرات املشتركة، اليت جتمع بني       . بشأن أهداف التعليم  

  .ن السالماألطفال اإلسرائيليني والفلسطينيني لتعزيز التثقيف بشأ

  احلظر واملسائل ذات الصلة  -رابعا  

  التشريعات    

ة يف القانون شروعيف حني تالحظ اللجنة األحكام املتعلقة باألنشطة العسكرية غري امل  - 28
 اجلرائم املشمولة بالربوتوكول ا حتديدشمل تشعر بالقلق من أهنا ال تاائي اإلسرائيلي، فإهنزاجل

  .االختياري

 تعزيز التدابري الدولية الرامية إىل منع جتنيد األطفال واستخدامهم يف           ومن أجل زيادة    -29
  : مبا يليضطالع، حتث اللجنة الدولة الطرف على االعدائيةعمليات 

تعديل قانون العقوبات وإدراج حكم ينص صراحة على جترمي انتـهاكات             )أ(  
، عدائيـة  عمليـات  أحكام الربوتوكول االختياري فيما يتعلق بتجنيد وإشراك األطفـال يف    

  ؛العدائيةوإدراج تعريف للمشاركة املباشرة يف العمليات 

ضمان أن تكون مجيع املدونات واألدلة اإلرشادية وغريها من التعليمـات             )ب(  
   .العسكرية متوافقة مع أحكام الربوتوكول االختياري
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  الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليمية    

ولة الطرف الذي يفيد بأهنا قد تضطلع بالواليـة القـضائية           تالحظ اللجنة بيان الد     -30
 سـنة أو    15خارج احلدود اإلقليمية بشأن جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام األطفال دون            

جتنيدهم؛ غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أساس قانوين حمدد متارس مبوجبه هذه الوالية               
  .القضائية

 الدولة الطرف تشريعاهتا من أجـل حتديـد الواليـة           ضتستعروتوصي اللجنة بأن      -31
 القضائية خارج احلدود اإلقليمية فيما يتصل باجلرائم املنصوص عليها مبوجب الربوتوكـول           

  .االختياري

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على الصكوك الدولية التالية اليت             و  -32
  :بل اجملتمع الدويلحتظى بالفعل بتأييد واسع النطاق من ِق

 1949أغسطس  / آب 12الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة        )أ(  
  ؛1977، يف عام )الربوتوكول األول(املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية 

 1949أغسطس  / آب 12الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة        )ب(  
  ؛1977، يف عام )الربوتوكول الثاين(املسلحة غري الدولية املتعلق حبماية ضحايا الرتاعات 

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري            )ج(  
  ؛1997يف عام تلك األلغام، 

  ؛1998  يف عامنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  )د(  

  .2008  يف عاماتفاقية الذخائر العنقودية،  )ه(  

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -خامسا  

  حماكمة األطفال بتهم اإلرهاب    

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم امتثال الدولة الطرف للتوصيات الصادرة يف عـام                -33
املتعلقة مبمارسات إلقاء القبض على     ) CRC/C/15/Add.195 من   63 و 62الفقرتان   (2002

وتعرب اللجنة عن القلق من أن أحكـام        . طينية احملتلة واستجواهبم  األطفال يف األراضي الفلس   
ال تزال يف حالة انتهاك للمعايري الدولية       ) 1591 و 378 ابالتحديد رقم (األوامر العسكرية   

كما تالحظ اللجنة مع القلق املعلومات      . بشأن إقامة قضاء األحداث واحلق يف حماكمة عادلة       
  . قضاء األحداث يف احملاكم العسكريةاملتعلقة مبحاوالت إدراج معايري

 طفل، يـصل    2000وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير اليت تفيد بأن أكثر من              -34
، 2009 و 2005 سنة اهتموا بارتكاب جرائم أمنيـة بـني عـامي            12سن بعضهم إىل    
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ـ           هلم ماهتا  توجيه واحتجزوا بدون  . سكرية لفترة تصل إىل مثانية أيام وحوكموا أمام حماكم ع
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء خضوع األطفال املتهمني بارتكاب جرائم أمنيـة إىل فتـرات               

ة التمثيـل   كفاينسانية ومهينة وإزاء عدم     إطويلة من احلجز االنفرادي واإليذاء يف ظروف ال       
القانوين والترمجة الفورية وعدم السماح بالزيارات األسرية حيث مينع األقارب من دخـول             

وتشعر اللجنة جبزع إزاء املعلومات اليت تفيد باعتقال األطفال مبوجب أوامر احتجاز  .يلإسرائ
وأخريا، تأسف اللجنـة لعـدم كفايـة        . إدارية لفترات قابلة للتجديد تصل إىل ستة شهور       

  .املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن الشواغل املذكورة أعاله

  :ا يليوحتث اللجنة الدولة الطرف على م  -35

، حسبما أوصي بـذلك     1591 و 378إلغاء األمرين العسكريني رقمي       )أ(  
  ؛2002سابقا يف عام 

عدم اختاذ إجراءات جنائية ضد األطفال يف احملاكم العـسكرية وعـدم              )ب(  
  داري؛اإلحتجاز لال األطفال إخضاع

يتـها  ضمان تطبيق معايري قضاء األحداث على مجيع األطفال داخل وال           )ج(  
بصورة عاجلة ونزيهة، وفقا للحد األدىن من معايري احملاكمـة           ئية وإجراء احملاكمات  القضا

  العادلة؛ 

ضمان حتقيق التوافق بني أي تعريف للجرائم اإلرهابية واملعايري والقواعد            )د(  
الدولية، حسبما أوصى بذلك املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات            

  ).A/HRC/6/17/Add.4 من 55الفقرة (اق مكافحة اإلرهاب األساسية يف سي

  كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -36

ضمان عدم اللجوء إىل احتجاز األطفال إال كتدبري أخري وألقصر مـدة              )أ(  
 شخاص الصغار وإذا كان مثة شك فيما يتعلق بالسن، ينبغي افتراض أن أولئك األ           . ممكنة

  هم من األطفال؛ 

ضمان أن ُيحتَجز األطفال، يف حال اهتامهم بارتكاب جرائم إرهابية، يف             )ب(  
  ظروف تناسب أعمارهم وضعف حالتهم؛ 

إبالغ والدي الطفل أو أقرب أقربائه مبكان احتجازه والـسماح هلـم              )ج(  
  باالتصال به؛

  توفري مساعدة استشارية قانونية مالئمة وجمانية ومستقلة جلميع األطفال؛  )د(  

  ضمان استفادة األطفال من مراجعة دورية ونزيهة لقرارات احتجازهم؛  )ه(  
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 .ضمان وصول األطفال احملتجزين إىل آلية مستقلة لتلقـي الـشكاوى            )و(  
بصورة عاجلة ونزيهة يف التقارير اليت تشري إىل معاملة األطفال احملتجزين            وضمان التحقيق 

  معاملة قاسية والإنسانية ومهينة؛

امج تثقيفية وأنشطة ترفيهية فضال عن اختاذ تدابري لتحقيق إعادة          تنفيذ بر   )ز(  
  اإلدماج االجتماعي جلميع األطفال احملتجزين؛

تزويد مجيع املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث بالتـدريب بـشأن        )ح(  
اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني وغري ذلك من املعايري الدولية ذات الصلة            

  . بشأن إدارة قضاء األحداث10وتعليق اللجنة العام رقم 

  املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    

تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن التعايف البدين والنفـسي              -37
لألطفال اإلسرائيليني، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن التدابري املتاحة لألطفـال            

وبصفة خاصة، تشعر اللجنة جبزع بالغ إزاء اآلثار النفسية الـيت يعـاين منـها        . فلسطينينيال
. وعدم وجود مساعدة هلؤالء األطفـال      "الرصاص املصبوب "األطفال يف غزة نتيجة عملية      

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل برامج مالئمة إلعادة إدماج األطفال ضحايا األلغام              
  .ألفراداملضادة ل

تناسبة على  ونظرا للصدمة النفسية اليت يعاين منها األطفال نتيجة اهلجمات غري امل            -38
املدنيني من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى حتمـل               
مسؤوليتها بتوفري املساعدة لتحقيق التعايف البدين والنفسي جلميع األطفـال املتـضررين،            

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولـة         . يليني أو الفلسطينيني  سواء اإلسرائ 
  .الطرف الربامج احملددة لألطفال ضحايا األلغام املضادة لألفراد

  املساعدة والتعاون الدوليان  -سادسا  

  التعاون الدويل    

 ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف تدعم قرار جملس األمـن              -39
وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز تعاوهنا مع املمثـل اخلـاص            ) 2005 (1612

 1612لألمني العام املعين باألطفال والرتاعات املسلحة لتنفيذ قـراري جملـس األمـن              
  .على حنو فعال داخل واليتها القضائية) 2009 (1882و) 2005(



CRC/C/OPAC/ISR/CO/1 

GE.10-41066    (EXT) 10 

  صادرات األسلحة    

ر مصدري األسلحة وتالحظ أيضا أن املعلومات       تالحظ اللجنة أن إسرائيل من كبا       -40
قـانون األمـن     (2007املقدمة من الدولة الطرف تشري إىل أن تشريعها املعتمد يف عـام             

ينظم الصادرات من هذه املواد وفقـا       ) 2007-5767اإلسرائيلي ملراقبة الصادرات رقم     
اء عدم وجـود حظـر      لتقييم يراعي احترام حقوق األطفال؛ غري أن اللجنة تشعر بالقلق إز          

صريح على صادرات األسلحة إىل البلدان اليت ُيجند فيها األطفال أو يستخدمون يف األعمال              
  .العدائية

وتوصي اللجنة بأن حتظر الدولة الطرف صراحة يف تشريعاهتا، بيـع األسـلحة               -41
يف ألطفـال   ل جتنيد واستخدام   أن هبا  ها النهائي أحد البلدان املعروف    صدعندما يكون مق  
  .األعمال العدائية

  املتابعة والنشر  -سابعا  

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -42
الكامل هلذه التوصيات عن طريق مجلة أمور منها إحالتها إىل وزارة الدفاع ووزارة التعليم              

   .إجراءات إضافية بشأهنا للنظر فيها بشكل مناسب واختاذ وجملس الوزراء والكنيست

وتوصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل املقدم من الدولة الطـرف واملالحظـات              -43
 اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع إىل عامة اجلمهور وخباصة األطفال من أجل             

جنة وتطلب الل .  وتنفيذه ورصده  الربوتوكول االختياري إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن      
بالتحديد أن تضمن الدولة الطرف نشر توصـيات اللجنـة يف إسـرائيل واألراضـي               

  .الفلسطينية احملتلة

  التقرير القادم  -ثامنا  

، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إدراج املزيـد         8 من املادة    2وفقا للفقرة     - 44
م املقـدم  من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري القاد   

   .2008نوفمرب / تشرين الثاين1 منذ  تقدميهمبوجب اتفاقية حقوق الطفل، املستحق

        


