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  حقوق الطفلة نجل
   واخلمسونةثالثالدورة ال
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١جنيف، 

  اعات املسلحةي املتعلق بإشراك األطفال يف الرتالربوتوكول االختيار    

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

يرجى من الدولة الطرف أن تقدم كتابةً معلومات إضافية ومستجدَّة، إن أمكن،              
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٩قبل 
ائية حمددة فيما يتعلـق     ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كان هناك أحكام قانونية جن           -١

وبالنظر إىل ما علـى     .  عاماً أو استخدامه يف أعمال قتالية      ١٨جبرمية جتنيد من يقل عمره عن       
التزامات قانونية دولية، تطلب اللجنة، عالوةً على ذلك، موافاهتا مبعلومات من  الدولة الطرف   

  . لفلسطينية احملتلةعما يقابل تلك األحكام يف القانون اجلنائي املطبَّق يف األراضي ا
 املشار إليه يف    ١٩٨٦-٥٧٤٦ُيرجى بيان ما إذا كان قانون اخلدمات الدفاعية رقم            -٢

تقرير الدولة الطرف ينص على جزاءات يف حالة مشاركة أفراد من قواهتا املـسلحة تقـل                
). ٥، الفقرة   CRC/C/OPAC/ISR/1( عاماً مشاركةً مباشرة يف أعمال قتالية        ١٨أعمارهم عن   

 مـن   ٩على وجه التحديد، تَوّد اللجنة من الدولة الطرف أن توضح مـا ورد يف الفقـرة                 و
م تقريباً يكونون قد جتاوزا الثامنة عشرة من العمر قبـل أن           هاجملندين  "تقريرها، من أن مجيع     

 وأن توضح مدى انسجام ذلك مع التزامات الدولـة          ،"ُيطلَب إليهم املشاركة يف مهام قتالية     
  . الربوتوكول ومع اإلعالن الذي أصدرته عند التصديق عليهالطرف مبوجب

ُيرجى بيان ما إذا كانت إسرائيل متارس والية قضائية خارجية بشأن جرمية احلـرب      -٣
 عاماً يف القوات املسلحة أو اسـتخدامهم مـن أجـل            ١٥يف جتنيد أطفال دون سن      املتمثلة  

كان لدى احملاكم اإلسرائيلية صالحية إصدار      وُيرجى بيان ما إذا     . املشاركة الفعلية يف القتال   
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أحكام قضائية يف حالة جتنيد طفل أو الزج به قسراً يف القتال، إذا ارُتكبت هذه اجلرمية خارج      
وُيرجى تقدمي ُنـسخ عـن الـسوابق        . إسرائيل وكان مرتكبها أو ضحيتها مواطناً إسرائيلياً      

  .القضائية يف هذه احلالة
ن التقدم احملرز يف العمل بالتوصية الصادرة إىل الدولة الطرف          ُيرجى إبالغ اللجنة ع     -٤

بشأن التعريف الذي مييز بني األطفـال       ) ٢٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.195 (٢٠٠٢يف عام   
واألطفال الفلسطينيني يف األراضي الفلـسطينية      )  عاماً ١٨الذين تبلغ أعمارهم    (سرائيليني  إلا

وُيرجى توضيح مـا إذا     ). ١٣٢اً وفقاً لألمر العسكري      عام ١٦الذين تبلغ أعمارهم    (احملتلة  
  . قد أُلغي١٣٢كان األمر العسكري 

 حيظـر   ١٩٨٦-٥٧٤٦ يـة دمات الدفاع اخليرجى إبالغ اللجنة ما إذا كان قانون          -٥
استخدام األطفال يف األعمال القتالية، وال سيما كمخربين ألغراض استخبارية وكـدروع            

 الصادر عن حمكمـة  حكمعن التدابري املتخذة لكفالة االمتثال لللجنة إبالغ الوُيرجى  . بشرية
وبـالنظر إىل  . )١(ضد قائد املنطقة الوسـطى وآخـرين   عدالة وآخرينالعليا يف قضية   العدل  

أن اجليش اإلسرائيلي ال يزال يستخدم األطفال الفلـسطينيني كـدروع           ب فيدالتقارير اليت ت  
اجلهـة  عـن    قد جرى التحقيق يف هذه التقارير، و       ما إذا كان  عبشرية، ُيرجى إبالغ اللجنة     

  .نأيف هذا الشما إذا كانت قد طُّبقت عقوبات ع و،القضائية املسؤولة عن هذه التحقيقات
إىل اليت سبق أن أصدرهتا    التقدم احملرز يف االمتثال للتوصيات      عن  ُيرجى إبالغ اللجنة      -٦

بشأن املمارسات  ) ٦٣ و ٦٢رتان  ، الفق CRC/C/15/Add.195 (٢٠٠٢الدولة الطرف يف عام     
وُيرجى توضيح مـا إذا     . املتصلة بتوقيف األطفال واستجواهبم يف األراضي الفلسطينية احملتلة       

، وهـي   )١٥٠٠ و ٣٧٨ األمران رقما    اًحتديد( وامر العسكرية األحكام الواردة يف األ   كانت  
  .ت قد أُلغياألحداث،أحكام خملّة باملعايري الدولية املتعلقة بإدارة شؤون قضاء 

 من اهتامات باإلرهـاب،   ه إىل األطفال    يهميكن توج  ما   ُيرجى تقدمي معلومات عن تعريف      -٧
نظام القضاء العادي أو يف احملاكم      هذا الشأن يف    جرت حماكمات يف    قد  وبيان ما إذا كانت     

  .٢٠٠٥يوليه /وُيرجى بيان عدد األطفال الذين اُتهموا جبرائم إرهابية منذ متوز. العسكرية
عمـا   و ،ما اذا كانت املعايري الدولية لقضاء األحداث تطبـق        عاللجنة  إعالم  يرجى    -٨

ذلك، ُيرجى  عالوة على   و. ضمانات إجرائية لكفالة حق الطفل يف حماكمة منصفة       أُرسَي من   
. يةنفرادي لألطفال املتهمني جبرائم إرهاب    ال واحلبس ا  نعزل التدابري املتخذة ملنع احلجز امل     شرح
لألطفال احملتجـزين وتـوفري     مساعدة قانونية   ما إذا كان تقدمي     ى تقدمي تفاصيل ع   ُيرجكما  

ال ـ األطف اعتقـاللدولة الطرف من أن     ا تتأكدكيف  . مكفولنياإلمكانية لذويهم لزيارهتم    
  مناسبة؟زمنية  كمالذ أخري وألقصر فترة ال ُيلجأ إليه إالّ

__________  
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣ املؤرخ ٣٧٩٩/٠٢قرار حمكمة العدل العليا  )١(
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 مـن أي سـن،      يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف حتتجز األطفال، وبدايةً           -٩
.  وبيان عدد األطفال الذين طُبقت عليهم هذه التدابري، االحتجاز اإلداري بُتهم اإلرهابرهن
 قانونينيت قانون حبس املقاتلني غري الطبقذا كانت الدولة الطرف قد إيرجى توضيح ما كما 

  .على األطفال
والعـدد  اجلـاري   بالنظر إىل العدد الكبري من األطفال الذين قُتلوا يف الرتاع املسلح              -١٠

الدولة الطـرف   عما اختذته   نهم، ُيرجى إبالغ اللجنة     بيألطفال الفلسطينيني   املفرط االرتفاع ل  
التمييز بني األهـداف    يف  التناسب و املتمثلني يف    ني األساسي أينلضمان احترام املبد  من تدابري   

  . انتهاكات القانون اإلنساين الدويللى عاَءلةتحديد املسل وني،املدنيبني عسكرية وال
املباشرة على املدارس واملستشفيات يف     االعتداءات  ح التدابري املتخذة ملنع     شرُيرجى    -١١

عـن  ويرجى إفادة اللجنـة  . هذه األفعالاَءلة على   تحديد املس لاألراضي الفلسطينية احملتلة، و   
التدابري املتخذة لتناول شواغل عن  و ،هذه املدارس واملستشفيات  ترميم  ملتخذة لضمان   التدابري ا 
  ).٥٣-٥٢، و٤٥-٤٤، الفقرات CRC/C/15/Add.195( السابقة اوتوصياهتاللجنة 
  مـن توصـيات    الدولـة الطـرف   إىل ما سبق أن وجهته اللجنـة إىل         باإلشارة    -١٢

)CRC/C/15/Add.195   ـ  باختاذ  ) ٣٢ و ٣١، الفقرتان دابري ملـنح األطفـال   كل ما يلزم من ت
إعـادة  هلم، فضالً عـن     البدين والنفسي   تقدمي العالج    و اًفياو اًضحايا الرتاع املسلح تعويض   

  .التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصددبيان تمع، يرجى جملايف إدماجهم 
س والشرحية العمرية  حسب نوع اجلن ذلكمبا يف(يرجى تقدمي بيانات مفصلة ومبوبة   -١٣

 اللجـوء   طـاليب  عن عدد األطفـال      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦السنوات  عن  ) وبلد املنشأ 
أطفـال أو   قد يكون ُجنِّد منـها       مناطق   وافدين إىل الدولة الطرف من    واألطفال الالجئني ال  

د لتحديستخَدمة حالياً   ويرجى تقدمي معلومات عن اآلليات امل     . موا يف األعمال القتالية   اسُتخِد
موا يف  خِددوا أو اسـتُ   ُجنِّكانوا قد   أطفال   يقدمه   االنظر يف م  املتَّبع لدى   جراء  عن اإل  و ،اهلوية
  .ة من طلبات للحصول على مركز الجئ أو طالب جلوء مسلحاتنزاع
 املهنيـة   لفئاتالربوتوكول إىل ا  عن التدريب املقدم فيما يتعلق ب     يرجى إبالغ اللجنة      -١٤

كما يف أعمال قتالية،    ين مع أطفال قد يكونون ُجنِّدوا أو اسُتخِدموا         على الصعيد الوط  العاملة  
سـلطات اهلجـرة   يرجى إبالغها عن نطاق نشر الربوتوكول بني هذه الفئات، ومن بينـها     

  .واحملامون والقضاة والعاملون يف األوساط الطبية واألخصائيون االجتماعيون والصحفيون
يف أجهزة الشرطة واجليش يف إسـرائيل       دريب  وتيرجى تقدمي معلومات عن تثقيف        -١٥

 ايرجى تقدمي املعلومات املتاحة عن هـذ      كما  . حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق الطفل     جمال  
سـلوك  قواعـد  ويرجى بيان ما إذا كانت مدونات . التدريب يف األراضي الفلسطينية احملتلة    

  .ري أحكام الربوتوكول االختياى فيهااجليش وقواعد االشتباك ُتراع
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بشأن أحكام  العسكرية  عما يقدَّم من تدريب ملَدرِّسي الكليات       ُيرجى إبالغ اللجنة      -١٦
 العـسكرية   الكليـات ألطفال يف   ل تتاح تما إذا كان  عوُيرجى إبالغ اللجنة    . الربوتوكول

تـوىل  ما إذا كانت هناك هيئة مـستقلة ت       ع و ،الشكاوىمعاجلة   اتاالستفادة من آلي  إمكانية  
  .الكلياتإدارة هذه على ملناهج التعليمية وعلى ااإلشراف 

تروجياً لتقدمي التعليم يف جمال السلم      جهود  ما ُيبذَل من    يرجى مّد اللجنة مبعلومات ع      -١٧
 الدولـة   قدمهل ت . لمسؤولية اإلقليمية للدولة الطرف   اخلاضعة ل األطفال يف مجيع املدارس     إىل  

  وكول االختياري؟الربوتلآلباء واألمهات تثقيفاً عن مضمون الطرف 
املعلومات املتعلقة بالقضايا اليت    عن  إلبالغ عامة اجلمهور    األسلوب املتبع   يرجى بيان     -١٨
  . الربوتوكول االختياريتناوهلاي

التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنع جتنيـد األطفـال يف           عن  يرجى إبالغ اللجنة      -١٩
  .اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة

ما إذا كان التشريع الوطين حيظر بيع األسلحة عندما يكون          عإىل اللجنة   إعالم  رجى  ي  -٢٠
أنـه  حتمل ُيستخدمهم يف أعمال قتالية، أو ي أو الًد أطفا جنِّأنه يُ رف   النهائي بلداً ُيعَ   هامقصد
  .ذلكيقوم ب
قـرار جملـس    وضع  للجنة عن كيفية تعاون الدولة الطرف على        شرح  يرجى تقدمي     -٢١

موضع التنفيـذ،   املتعلق باألطفال املتضررين من الصراعات املسلحة       ) ٢٠٠٥(١٦١٢األمن  
  .وعن كيفية دعمها لتنفيذه

  . اجملتمع املدين يف إعداد التقريراخنراطكيفية عن يرجى إبالغ اللجنة   -٢٢
        


