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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثانية واخلمسون

 مـن   ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
فل املتعلق بإشراك األطفال    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الط    

  يف الرتاعات املسلحة

  بولندا: املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل    
 ١٤٣٦ يف جلستيها    (CRC/C/OPAC/POL/1)نظرت اللجنة يف التقرير األويل لبولندا         -١
 واعتمدت، يف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢املعقودتني يف ) CRC/SR.1436 and 1437(١٤٣٧و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ملعقودة يف  ا١٤٣٥جلستها 

  مقدمة    
ترحِّب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري،            -٢

غـري أن  ). CRC/C/OPAC/POL/Q/1/Add.1(فضالً عن ردودها اخلطية على قائمة املـسائل     
 اقتضاب تقرير الدولة الطرف، الذي مل ُيعد مع ذلـك وفقـاً             اللجنة ُتعرب عن أسفها إزاء    

للمبادئ التوجيهية إلعداد التقارير مبوجب الربوتوكول االختيـاري، وإزاء اقتـضاب ردود            
  .الدولة الطرف على قائمة املسائل

وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقـرأ مقترنـة                -٣
 تشرين  ٢خلتامية اليت اعُتِمدت بشأن التقرير األويل املقدم من الدولة الطرف يف            باملالحظات ا 

مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع     ) CRC/OPSC/POL/CO/1 (٢٠٠٩أكتوبر  /األول
 . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال 
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  اجلوانب اإلجيابية    
 مـن   ٤ من املادة    ١البند  (ح وجود نص يف القانون البولندي       تالحظ اللجنة بارتيا    - ٤

 بشأن الواجب العام املتمثل يف الدفاع       ١٩٦٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١القانون الصادر يف    
  . حيظر التجنيد اإلجباري ملن هم دون الثامنة عشرة )عن مجهورية بولندا

 علـى   ٢٠٠٥ايـر   فرب/وترحِّب اللجنة كذلك بتصديق الدولة الطرف يف شـباط          -٥
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

  .األطفال يف املواد اإلباحية

  تدابري التنفيذ العامة  -أوالً   

  تنسيق وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري    
. فيذ الربوتوكول االختيـاري   تشري اللجنة إىل أن وزارة التعليم هي اجلهة املعنية بتن           -٦

ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن تواجه الوزارة حتديات يف اإلحاطة باجلوانب              
  . القضائية والعسكرية الواسعة النطاق الواردة يف أحكام الربوتوكول االختياري

ق توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قيام وزارة التعليم بإنشاء هيئة تنـسي              -٧
فعالة ُتشرك فيها مجيع اجلهات الفاعلة املعنية بتنفيذ الربوتوكول، مبا يف ذلـك اجملتمـع               

كما توصي اللجنة وزارة التعليم بإنشاء آلية للتقييم الـدوري ملـدى االمتثـال              . املدين
  . للربوتوكول االختياري

  النشر والتدريب
 التوعيـة بـالربوتوكول     تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لزيـادة           -٨

االختياري، مبا يف ذلك عن طريق عقد احللقات الدراسية، ونشر الكُتيبات والتعـاون مـع               
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن توعية عامة اجلمهـور           . اللجنة الدولية للصليب األمحر   

  . بالربوتوكول االختياري ما تزال متدنية
نشر مبادئ وأحكـام الربوتوكـول      فل  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تك       - ٩

   .االختياري على نطاق واسع بني عامة اجلمهور، حبيث يشمل ذلك األطفال
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  املنع  -ثانياً   

  التجنيد الطوعي    
ترحب اللجنة باملعلومات املقدمة أثناء احلوار مع الدولة الطرف بشأن رفع الـسن               -١٠

  / تـشرين الثـاين    ٢١انون صـدر يف      سنة، عمالً مبشروع ق    ١٨الدنيا للتجنيد الطوعي إىل     
  . لتعديل القانون املتعلق بالواجب العام للدفاع عن مجهورية بولندا١٩٦٧نوفمرب 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل اعتماد مشروع القانون املذكور من أجـل              -١١
رفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي، فتكفل بالتايل عدم التحاق من هم دون الثامنة عشرة              

   .بالقوات املسلحة البولندية

  التوعية العامة والتثقيف يف جمال السلم    
ترحب اللجنة حبقيقة أن الربوتوكول االختياري قد ُضّمن يف مادة إجبارية من مواد               -١٢

يف املدارس املتوسطة والثانوية، وقـد       "التثقيف من أجل حتقيق األمن    "املنهج الدراسي تتناول    
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق     . أُدمج يف الدروس املتعلقة بالقانون الدويل والقانون اإلنساين       

من أن هذه املادة قد ال جتد الوزن الذي ينبغي أن حتظى به يف سياق التثقيف يف جمال حقوق                   
   .وتوكولاإلنسان، ومن عدم إدراك عامة اجلمهور لوجود هذا الرب

  لتعاون مع منظمـات اجملتمـع املـدين    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، با      -١٣
  :مبا يلي

وضع طريقة منهجية تكفل تقدمي معلومات متسقة وشاملة، على كافـة             )أ(  
  املستويات التعليمية، عن القانون الدويل وسياسات تسوية الرتاعات وحتقيق السلم؛ 

م السلم واحتـرام  قيتدريبية وتنظيم محالت إلشاعة  وضع وتنفيذ برامج    )ب(  
  حقوق اإلنسان؛

ئ وأحكـام   تعزيز اجلهود اليت تبذهلا لزيادة توعيـة اجلمهـور مببـاد            )ج(  
  . الربوتوكول االختياري
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  احلظر وما يتصل به من مسائل  -ثالثاً   

  التشريعات واألنظمة اجلنائية السارية    
 من قانون العقوبـات ُتنفّـذ جزئيـاً أحكـام       )٢(١٤٢تالحظ اللجنة أن املادة       - ١٤

ومع ذلـك،  . الربوتوكول االختياري، وتنص على حظر جتنيد األطفال يف القوات املسلحة        
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم احلظر القانوين الصريح هلذا النوع من التجنيـد وإلشـراك               

    .األطفال يف األعمال القتالية
 قانون العقوبات ُيجـرِّم صـراحة       بإدراج حكم يف  توصي اللجنة الدولة الطرف       -١٥

انتهاكات أحكام الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف األعمـال    
  .كة املباشرة يف األعمال القتاليةالقتالية، وتضمينه تعريفاً للمشار

  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  -رابعاً   

  البدين والنفسياملساعدة من أجل التعايف     
رمبـا  تعرب اللجنة عن أسفها لقلة املعلومات املتعلقة بتدابري حتديد األطفال الـذين               -١٦

  .أُشركوا يف نزاعات مسلحة يف اخلارج
توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لتحديد األطفال، مبا يف ذلك األطفـال             -١٧

. كوا يف نزاعات مسلحة يف اخلـارج ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون، الذين رمبا أُشر   
كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتقدمي املساعدة الالزمة هلؤالء األطفال من             

    .أجل تعافيهم البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  املساعدة والتعاون الدوليان  -خامساً  

  التعاون الدويل    
املتحـدة   الدولة الطرف بفعالية يف عمليات األمـم         تالحظ اللجنة بتقدير مشاركة     -١٨

  .حلفظ السالم
أن يكون موظفوها علـى     باستمرار  تكفل  تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن         -١٩

 وأن تكون وحداهتا    ،ن جيري إشراكهم يف نـزاعات مسلحة     علم تام حبقوق األطفال الذي    
  .العسكرية على علم مبسؤوليتها وخبضوعها للمساءلة
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  املتابعة والنشر  -ساً ساد 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري لضمان التنفيذ الكامل هلذه              -٢٠

التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل الوزارات ذات الصلة، والربملان ومجيـع الـسلطات             
 املختصة األخرى على الصعيدين الوطين واحمللي كي تنظر فيها على النحو املناسب وتتخذ      

  .املزيد من اإلجراءات بشأهنا
وتوصي اللجنة بأن يتاح للجمهور عموماً وعلى نطاق واسـع التقريـر األويل               -٢١

 ،اليت اعتمدهتا اللجنة  ذات الصلة   لدولة الطرف واملالحظات اخلتامية     واإلجابات اخلطية ل  
  وذلك من أجل إثارة النقاش وزيادة الـوعي فيمـا يتعلـق بـالربوتوكول االختيـاري       

  .نفيذه ورصدهوت

  التقرير التايل  -سابعاً   
 من االتفاقية، أن تقدِّم الدولة الطرف       ٨ من املادة    ٢تطلب اللجنة، وفقاً للفقرة       -١٨

 تنفيذ الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري التايل مبوجـب          املزيد من املعلومات عن   
  . من االتفاقية٤٤اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة 

        


