
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-13687    190608    190608 

  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  *دابولن

                                                      

؛ وأُضيفت تنقيحات طفيفة حتت إشراف      A/HRC/WG.6/1/POL/4صدر سابقاً يف وثيقة حتمل الرمز         *
ان، استناداً إىل تغيريات حتريرية أجرهتا الدول عن طريق اإلجراء املتعلق بـالرجوع إىل جهـة                أمانة جملس حقوق اإلنس   

  .وُيعمَّم املرفق كما مورد. االختصاص

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/8/30 
23 May 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/8/30 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٣  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ٣  ٥٣- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً 

  ٣  ١٤- ٥  . . . . . . . . . . . . عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف   
  ٧  ٥٣- ١٥  . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء   

  ١٨  ٥٦- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً 

  رفقامل

  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيلة الوفد

  



A/HRC/8/30 
Page 3 

  مقدمة

 ٥/١قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق اإلنـسان                  - ١
وجـرى  . ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ١٨ إىل   ٧، بعقد دورته األوىل يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وقد ترأس وفد بولنـدا     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٤نية عشرة املعقودة يف     االستعراض املتعلق ببولندا يف اجللسة الثا     
ولالطالع على تشكيلة الوفد،    . سعادة السيد فيتولد فاسكسيكوفسكي، وكيل وزارة الشؤون اخلارجية يف بولندا         

لـسته  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلـق ببولنـدا يف ج    . هذا التقرير  عضواً، انظر مرفق     ٢٧املكون من   
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦السادسة عشرة املعقودة يف 

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .الربازيل، واليابان، وأنغوال: لتيسري االستعراض املتعلق ببولندا

  :لوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق ببولندا، صدرت ا٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/1/POL/1)) أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
(A/HRC/WG.6/1/POL/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/1/POL/3)) ج(١٥ وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  )ج(  

الدامنرك، وفنلندا، وإيطاليـا،    وأحيلت إىل بولندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً              - ٤
وميكن االطّالع على   . ، واليابان فرنساواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، و      وهولندا، والسويد،   

  . األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشاملهذه

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، قـدم سـعادة الـسيد فيتولـد         ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٤ املعقـودة يف     ،يف اجللسة الثانية عشرة     - ٥
وأشار إىل أنّ النهج الـذي      . ارجية يف بولندا، التقرير الوطين لبولندا     فاسكسيكوفسكي، وكيل وزارة الشؤون اخل    

  كانت تتبعه بولندا إزاء حقوق اإلنسان قد تغري نتيجة التحول الدميقراطي الذي حفزته حركـة التـضامن بعـد         
  . لقـانون وعلى الصعيد الداخلي، أدت هذه التغريات اجلوهرية إىل بناء وتعزيز دولة قوامها سيادة ا             . ١٩٨٩عام  

أما على الصعيد اخلارجي، فقد أثبتت هذه التغريات أن مسألة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كانت تشكل أولوية                 
اهتماماً خاصاً لتعزيز سيادة القانون، والدميقراطية، واحلكم تويل بولندا ف. من أولويات السياسة اخلارجية يف بولندا

.  األفراد وشروطاً أساسية لتحقيق التنمية املستدامة واستتباب األمنالرشيد بوصفها عناصر ضرورية لتعزيز حقوق  
وقد شاركت بولندا أيضاً مشاركة نشطة يف أعمال جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان وقدمت هلمـا                 

تعزيـز  وبولندا عضو يف اجملموعة الداعية إىل إقامة جمتمع الدميقراطيات، وهي على أمت االستعداد ل             . الدعم الالزم 
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ويف هذا الصدد، قامت وزارة الـشؤون اخلارجيـة يف          . مشاركتها يف أعمال املؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان      
نوفمرب / بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بتنظيم مؤمتر دويل، ُعقد يف وارسو يف تشرين الثاين     ،بولندا
  . الفساد يف سياق محاية حقوق اإلنسانز على دور األنشطة الرامية إىل مكافحةكَّ، َر٢٠٠٦

وقال وكيل الوزارة أيضاً إن التقرير الوطين يعرض ما حتقق من إجنازات كربى ويتضمن معلومات عـن                   - ٦
ألسئلة سؤال من ا  وأشار، يف رده على     . املشاكل والتحديات القائمة يف جماالت حمددة، وعن برامج وأنشطة معينة         

مات اليت يتضمنها التقرير بشأن اإلطار القانوين ملكتب أمني املظامل، والحظ أن هـذا          اليت أعدت سلفاً، إىل املعلو    
والحظ، يف رده على سؤال آخر يتعلق  . املكتب يضطلع مبهام مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس         

ملظـامل واللجـان الربملانيـة    باشتراك اجملتمع املدين يف إعداد التقرير، أن مؤسسات عديدة، مبا فيها مكتب أمني ا          
املختصة ومنظمات غري حكومية، قد أُطلعت على مشروع التقرير؛ إال أن ضيق الوقت مل يـسمح بتلقـي أيـة                    

وهذه التجربة من شأهنا أن تساعد بولندا يف . تعليقات ومالحظات، وهو ما أقرته هذه املؤسسات واهليئات نفسها
وأعلن عن املبادرة اليت اختذهتا وزارة الـشؤون        .  احلكومية يف املستقبل   حتسني التواصل والتعاون مع املنظمات غري     

  .٢٠٠٨مارس /اخلارجية بإنشاء منرب للتعاون مع املنظمات احلكومية، كان قد عقد اجتماعه األول يف آذار

هدات الدولية  وأشار إىل أن احملاكم تنفذ بشكل مباشر األحكام الواردة يف دستور بولندا ويف االتفاقيات واملعا                - ٧
. اليت تعد بولندا طرفاً فيها، وذلك دون احلاجة إىل إدراج املبادئ اليت تتضمنها هذه الصكوك يف التشريعات الوطنيـة                  

وأكد األمهية املتزايدة اليت تتسم هبا القضايا املتصلة مبكافحة التمييز وضمان املعاملة املتساوية جلميع األشخاص دومنـا                 
لدين أو املعتقد أو األصل اإلثين أو القومي أو العرق أو العمر أو اإلعاقة أو امليول اجلنسية أو أية                   اجلنس أو ا  بسبب  متييز  

أسباب أخرى، يف سياق األوضاع الدولية املتغرية ويف ظل تزايد حركات اهلجرة والتشابك بـني ثقافـات وعـادات        
 باملعاملة املتساوية تكملةً للـوائح التنظيميـة        وتعمل بولندا يف الوقت الراهن على وضع مشروع قانون يتعلق         . متنوعة

وقد شرعت بولندا أيضاً يف تنفيذ . ٢٠٠٨نوفمرب /وُيتوقع أن يعتمد الربملان هذا املشروع يف تشرين الثاين. السارية فعالً
صدي تدابري على صعيد املؤسسات والنظام التعليمي، وكذلك خطط واستراتيجيات تنفيذية طويلة األجل هتدف إىل الت              

 يف تنفيذ ٢٠٠٤وأشار وكيل الوزارة أيضاً إىل أن بولندا شرعت منذ عام . للتمييز أو العنصرية أو االستبعاد االجتماعي
 ٦وينص القانون املؤرخ . برنامج لفائدة أقلية الروما يف جماالت التعليم والعمالة وحتسني ظروف العيش والرعاية الصحية

اجبات املنوطة بأجهزة السلطات العامة يف جمال دعم األنشطة الرامية إىل محاية اهلوية           على الو  ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 
وتشمل هذه الواجبات تقدمي اإلعانات الالزمة لتمويل املؤسسات        . الثقافية جلماعات األقليات واحملافظة عليها وتنميتها     
وُيوجَّه اهتمام خـاص    ). حدث ثقايف سنوياً    مائيتوهو ما ميثل حنو     (واحلركات واألنشطة الثقافية جلماعات األقليات      

واُتِخذت مبادرات عديدة لتغيري املواقف النمطية إزاء دور املرأة         . أيضاً لتحقيق املساواة يف املعاملة بني النساء والرجال       
املتعلق ، جرى تعديل القانون ٢٠٠٧ويف عام . وال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون وضعاً صعباً       . يف حياة اجملتمع  

بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم املهين واالجتماعي يف سبيل ضمان تكافؤ الفرص هلذه الفئة من األشخاص                
وجيري حالياً تنفيذ طائفة من الربامج الرامية إىل دعم أنشطة التعليم والتدريب املهين واألنشطة املهنية               . يف سوق العمل  

  .اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

يما خيص التمييز القائم على أساس امليول اجلنسي، أشار وكيل الوزارة إىل أن أحكام قانون العقوبات                وف  - ٨
فاملدعون العامون واحملاكم يعاملون ضحايا اجلـرائم  . البولندي ال يصنف هذا الشكل من التمييز كجرمية منفصلة   
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ويـنظم مركـز    . ن ممارسي اجلنس العـادي    بنفس الطريقة، بصرف النظر عما إذا كانوا من املثليني جنسياً أو م           
وأفاد . التدريب الوطين اخلاص مبوظفي احملاكم ومكاتب النيابة العامة دورات تدريبية هتدف إىل التصدي للتمييز             

بأن احلكومة قد كلفت أيضاً بإجراء دراسة ُيؤَمل أن تسمح بتشخيص حالة اجلماعات اخلاصة املعرضة للتمييـز                 
ة حالة األفراد املنتمني إىل فئة السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي امليول اجلنسية واجلـنس              عاجلمببطريقة موثوقة و  

واُتِخذت أيضاً مبادرات لتنظيم محالت إعالمية، ودورات لتدريب املرشدين، وإعداد كتب . الثالث معاجلة شاملة 
سألة التمييز القائم على أسـاس      وأنشئ أيضاً فريق عامل يعىن مب     . مدرسية ووضع مناهج تدريس خبصوص التنوع     

امليول اجلنسي، وذلك بالتعاون مع منظمات مجاعات السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس              
وللتوعيـة  .  االجتماعيةةوميكن هلذا الفريق أن يقدم ما لديه من آراء وتوصيات إىل وزير العمل والسياس            . الثالث

 واإلساءة اليت تستهدف اآلخرين املختلفني يف اجلنسية أو العرق أو األصل اجلنسي أو امليول مبختلف أشكال التمييز
اجلنسية، واملسنني، وحتسيس اجملتمع مبختلف مظاهر التمييز إزاء هذه اجلماعات، أشار وكيل الوزارة إىل أن وزارة 

ائزة األوىل يف مسابقة أفضل إنتاج مسعي  االجتماعية كلفت بإنتاج ومضة تلفزيونية حازت على اجلةالعمل والسياس
  .٢٠٠٧السنة األوروبية لتكافؤ الفرص للجميع االحتفال ببصري يف إطار 

  وأشار أيضاً إىل أن مسألة العنف املرتيل يتناوهلا كل من القـانون املتعلـق بـالعنف املـرتيل املعتمـد يف                       - ٩
، يف تنفيذ ١٩٩٨حظ أن الشرطة قد شرعت، منذ عام وال.  وخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف املرتيل٢٠٠٥عام 

، وهي إجراءات حتدد جمموعة من التدابري ملعاجلة الشكاوى املتعلقة          "البطاقات الزرقاء "إجراءات خاصة تعرف باسم     
. بالعنف املرتيل، مبا يف ذلك سبل جرب األضرار اليت قد تلحق بالضحايا والتعاون مع الكيانات األخرى خبالف الشرطة

وفيمـا يتعلـق    . وتتعاون الشرطة والنيابة العامة مع مراكز التدخل حلل األزمات واملراكز اإلقليمية ملساعدة األسر            
باألنشطة اخلاصة بالنساء واألسر، أشار وكيل الوزارة إىل عدد من القضايا املتعلقة خبدمات الرعاية الصحية، ومـن                 

  .االختبارات السابقة للوالدةاليت تشمل ة الصحية بينها التمتع خبدمات تنظيم األسرة وخدمات الرعاي

السجون وطول  تتعلق باكتظاظ   وخبصوص نظام السجون البولندي، أشار إىل أن بولندا تواجه صعوبات             - ١٠
َتَوخَّى يف قرار صدر عن جملس الوزراء يف عام          . فترة االحتجاز السابق للمحاكمة     ١٧ ٠٠٠ استحداث ٢٠٠٦وُي

، مث جرى ٢٠٠٦ مكاناً يف عام ٤ ١٤٢واستحدث فعالً . لوحدات التابعة لنظام السجونمكان جديد يف خمتلف ا
 ٢٠٠٨وتقرر إجراء مشاورات مشتركة بني الوزارات يف عـام          . ٢٠٠٧ من األماكن اإلضافية يف عام       ٤ ٤٠٢توفري  

 ".٢٠١١-٢٠٠٩برنامج حتديث خدمة السجون للفترة      "بشأن مشروع قرار صادر عن جملس الوزراء يهدف إىل وضع           
وعالوة على ذلك، جرى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، وُشرع يف تنفيذ برنامج ملراقبة جمموعة خمتارة من                 

وإضافة إىل األنشطة الرامية إىل زيادة عدد . اجملرمني املستفيدين من إجراءات اإلفراج املشروط بالوسائل اإللكترونية
وخبصوص . ذت تدابري معينة لتحسني أوضاع األشخاص احملرومني من حريتهم        األماكن املتوفرة يف السجون، اُتخ    

مسألة طول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة، اليت أُثريت يف أحد األسئلة اليت وضعت مسبقاً، أشار وكيل الوزارة 
حتجـاز الـسابق    والحظ أن قانون اإلجراءات اجلنائية حيدد فترة اال       . إىل أن هذه املشكلة ال تزال قائمة بالفعل       

. للمحاكمة، والظروف اليت ميكن فيها اختاذ هذا القرار، وال يترك أي جمال ملمارسة السلطة التقديرية يف هذا الشأن
حيث إن  . فال ميكن اختاذ هذا التدبري إال مبوجب قرار يصدر عن حمكمة مستقلة وخيضع ملراقبة حماكم أعلى درجة                

لحاالت اليت يظل فيها املتهم حمتجزاً رهن احملاكمـة         مستمرة ل تابعة  مبيف الفور   قوم  املكتب الوطين للنيابة العامة ي    
  .لفترة تتجاوز السنة
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وفيما يتعلق بنتائج عملية التطهري والكيفية اليت تضمن هبا احلكومة البولندية محاية حقوق اإلنسان جلميع                 - ١١
 إطار األسئلة اليت أُعدت مسبقاً، أشـار وكيـل          األفراد يف إطار تنفيذ هذه العملية، وهي مسألة أثريت أيضاً يف          

 املتعلق مبعهد ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٨الوزارة إىل أن األنشطة اليت تضطلع هبا أجهزة الدولة ختضع لقانون 
والحـظ أن   . ١٩٩٠ إىل   ١٩٤٤الذكرى الوطنية واإلفصاح عن وثائق أجهزة األمن التابعة للدولة عن الفتـرة             

صلة اليت تنظم عملية التطهري ختضع ملراقبة دستورية من جانب احملكمة الدستورية اليت أبطلت بعض القوانني ذات ال
وبناًء . األحكام ووضعت جمموعة من املبادئ األساسية لتسترشد هبا السلطة التشريعية فيما يتعلق بأحكام أخرى             

ن هبدف تكييف عملية التطهري مع املبـادئ        على احلكم الصادر عن احملكمة الدستورية، قام الربملان بتعديل القانو         
وجيري إعمال احلق يف احلضور أمام حمكمة واحلق يف الـدفاع يف كـل         . الدستورية املتعلقة حبماية احلقوق املدنية    

  .مرحلة من مراحل عملية التطهري

 أن الضمانات   ورداً على سؤال يتعلق بإجراءات اختيار القضاة والضمانات املتعلقة باستقالهلم، أشار إىل             - ١٢
وال ميكن احتجاز قاضٍ أو     . فالقضاة يعينون مدى احلياة   . املتعلقة باستقالل القضاة مضمنة يف الدستور البولندي      

وُيعيَّن القضاة من قبل رئيس بولندا بناًء على توصية من اجمللس الوطين . توجيه هتمة إليه دون موافقة حمكمة تأديبية
فترة األخرية تعيني قاضٍ رشحه اجمللس، نشأ نزاع يتعلق باالختصاص ستبت فيه وعقب رفض الرئيس يف ال. للقضاء

  .احملكمة الدستورية بناء على التماس مقدم من الرئيس األول للمحكمة العليا

ورداً على سؤال يتعلق بالعنف ضد األطفال، أشار وكيل الوزارة إىل أن السلطات البولندية تنفذ عـدداً      - ١٣
طفولة "، ُنظمت محلة وطنية أطلق عليها اسم ٢٠٠٦ويف عام . دي هلذه الظاهرة يف املدى الطويلمن التدابري للتص

وفيما خيص العقوبة اجلسدية، الحظ أن النظام القانوين البولنـدي          . لتوعية اجلمهور هبذه املسألة   " حتظى باحلماية 
أعمال العنف اليت يرتكبـها اآلبـاء       كل أشكال العنف البدين أو النفسي ضد األطفال، مبا يف ذلك            ُيعاقب على   

وتبادر الشرطة من تلقاء نفسها مبالحقة مرتكيب هذه األفعال أمام القضاء مبجرد أن تتوفر              . واألوصياء القانونيون 
. أي أن احملاكمة ممكنة دون احلاجة إىل رفع شكوى من قبل الضحية. لديها معلومات كافية تثبت ارتكاب اجلرمية

  . يف إطار ممارستهم للسلطة األبويـة     " تأنيب القاصر "ن قانون األسرة على أنه جيوز لآلباء         م ٢- ٩٥وتنص املادة   
إال أنه ال ميكن تفسري هذا احلكم على أنه يبيح العقوبة اجلسدية، إذ جيب تفسريه باالقتران مع تعريف الـسلطة                    

بالتايل، جيب أن تقتصر أفعال التأنيب و. األبوية اليت يقصرها القانون على تلك األفعال اليت تكون يف صاحل الطفل         
على احلاالت اليت ميكن أن يؤدي فيها عدم اختاذ مثل هذه اإلجراءات إىل تعريض صحة القاصر أو أمنه للخطـر                    

  .وكذلك احلاالت اليت تستلزم استجابة عاجلة

ي، أشار إىل أن بولندا ورداً على سؤال يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر  - ١٤
وينص القانون البولندي على توقيع عقوبات . طرف يف العديد من االتفاقيات اليت تتناول مسألة االختفاء القسري      

. مناسبة على أي شخص يرتكب جرمية من اجلرائم املُعرَّفة يف االتفاقية، وحيدد املعايري املناسبة ملنع هذه اجلـرائم                 
لنظر يف بدء اإلجراءات ذات الصلة بغية توقيع االتفاقية، رغم أن الوضع القائم يف بولندا وأعلن أن بولندا مستعدة ل

  .ال يتطلب ذلك
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   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 وفداً ببيانات أثنوا فيها على بولندا جلودة عرضها         ٢٦خالل احلوار التفاعلي الذي أعقب العرض، أدىل          - ١٥
  . الوطينوتقريرها

الحظت أنغوال باهتمام اجلهود اليت تبذهلا بولندا لتعزيز حقوق اإلنسان يف شىت جماالت احلياة االجتماعية                 - ١٦
 والحظت أيضاً أن التقرير الوطين البولندي تناول مسألة التمييز العنصري، وأعربت عـن تقـديرها                .يف بولندا 

ق إنشاء آلية للرصد هتدف إىل ضمان احترام املساواة يف املعاملة           للجهود املبذولة يف هذا اجملال، وال سيما عن طري        
ويف هذا الصدد، سألت أنغوال عن التدابري اإلضافية اليت ميكن أن تتخذها بولندا دعمـاً               . اجلماعات اإلثنية لكافة  

ية عـن   ويف إشارة إىل مسألة محاية األطفال، طلبت أنغوال احلصول على معلومات إضـاف            . لكفاحها ضد التمييز  
ويف رأي أنغوال، ينبغي لبولندا أن توافق علـى  . التدابري التشريعية واإلدارية املتخذة للتصدي للعنف ضد األطفال       

توصيات جلنة حقوق الطفل وجملس حقوق اإلنسان بشأن اعتماد تدابري تشريعية لضمان توافق التشريعات الوطنية 
  . قوق الطفلمع املبادئ واألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية ح

القائم بني بولندا واملنظمات غري احلكومية العاملة يف ميـدان          النطاق  ونوَّهت أوكرانيا بالتعاون الواسع       - ١٧
ورحبت باألنشطة املضطلع هبا بغية نشر ثقافة التسامح على نطاق واسع يف صـفوف اجملتمـع                . حقوق اإلنسان 

يز القائم على أسباب عرقية أو قومية أو إثنيـة، وتغـيري         البولندي، وإذكاء وعي اجلمهور بضرورة مكافحة التمي      
وأكدت أوكرانيا أمهية هذا النهج كشرط أساسي للقضاء على هذه الظواهر السلبية            . موقف اجلمهور إزاء العنف   

كما أكدت أن إحداث وظائف مستشارين يف جمال حقوق اإلنسان يف صفوف قوات الشرطة ميثل إجنازاً         . ومنعها
وطلبت أوكرانيا إىل بولندا أن تقدم مزيداً من املعلومات عن مدى كفاءة هذه اآللية االبتكارية              . الحظةجديراً بامل 

  . وأثرها على محاية حقوق اإلنسان يف سياق األنشطة اليت تقوم هبا الشرطة

 والتمييـز  اليت تبذهلا السلطات البولندية ملكافحة العنصرية وكره األجانب       كبرية  وأقرت تركيا باجلهود ال     - ١٨
وأحاطت علماً بوضع برنامج وطين وإنشاء فريق للرصد داخل وزارة الداخلية وتنفيذ أنشطة . العنصري والتعصب

وأشارت تركيا أيضاً إىل تنفيذ الربنامج الطويل األجل اخلـاص          . تدريبية ملوظفي احلكومة هبدف التصدي للتمييز     
 بغية إشراك هذه اجلماعة على نطاق أوسـع يف          ٢٠٠٤ عام   جبماعة الروما يف بولندا، الذي وضعته احلكومة منذ       

والحظت تركيا اعتماد خطة عمل للتصدي ألوجه القصور يف شىت اجملـاالت، والربنـامج              . أنشطة اجملتمع املدين  
الوطين ملكافحة العنف املرتيل، وإدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية للتعليم االبتدائي والثانوي بوصـفها               

واعتربت تركيا أن بولندا قطعت . ت واضحة تدل على تصميم بولندا على استيفاء الشروط واملعايري الدوليةمؤشرا
خطوات جريئة على مسار تنفيذ اإلطار القانوين بطريقة فعالة، وشجعتها على مواصلة اإلصرار على جتاوز هـذه            

الة الراهنة فيما يتعلق بعملية التصديق على     وطلبت تركيا إىل بولندا أن تقدم معلومات إضافية عن احل         . الصعوبات
  .الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

وسرياً على نفس النهج الذي تتبعه أستراليا منذ عهد بعيد فيما يتعلق بدعمها القوي للمؤسسات الوطنية              - ١٩
  نسان، استعلمت عن النهج الذي تنتهجه حكومة بولندا إزاء املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                حلقوق اإل 
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واستعلمت أستراليا بوجه خاص عن الدور الذي أدته املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان            . وما تقدمه إليها من دعم    
  .يف تعزيز ومحاية احلقوق اإلنسانية يف البلد

دا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مثلما يدل على ذلك بوجه خاص إعـدادها             وأقرت فرنسا بالتزام بولن     - ٢٠
والنفـسي  لبدين  ويف هذا السياق، أثارت فرنسا مسألة انتشار العنف ا        . اجليد لعملية االستعراض الدوري الشامل    

العنـف  وترى فرنسا أن عدد حـاالت       . وكذلك التمييز الذي يستهدف أفراداً معينني بسبب اختياراهتم اجلنسية        
. والتمييز مرتفع جداً، وأن الشكاوى اليت ُترفع إىل الشرطة يف هذا الشأن ال حتظى باملتابعة إال يف حاالت نـادرة         

وإضافة إىل التدابري املشار إليها يف التقرير الوطين والبيان االستهاليل، استعلمت فرنسا عن اخلطوات اليت اختـذهتا           
ويف . حلماية األشخاص من انتهاك حقوقهم اإلنسانية بسبب اختياراهتم اجلنسية        بولندا فعالً أو اليت تتوخى اختاذها       

إشارة إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، أوصت فرنسا أيضاً بأن حتدد بولنـدا                 
  . موعداً للتصديق عليها

حققه البلد من إجنازات وما يواجهه مـن        ورحبت الربازيل جبودة التقرير الوطين لبولندا الذي يعكس ما            - ٢١
وأقرت الربازيل مبا تبذله بولندا من جهود للقضاء على التمييز يف سوق . صعوبات فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان

العمل، ال سيما عن طريق وضع مشروع قانون يتعلق باملعاملة املتساوية بني خمتلف الفئات االجتماعية يهدف إىل                 
قائم على أساس اجلنس أو العرق أو األصل اإلثين أو اجلنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو اإلعاقة حظر التمييز ال

وشددت الربازيل على ما أُحرز من تقدم فيما        . أو العمر أو امليول اجلنسي أو احلالة االجتماعية أو الوضع العائلي          
 األجانب، وال سيما تنفيـذ الربنـامج الـوطين    يتعلق باعتماد سياسات عامة هتدف إىل مكافحة العنصرية وكره  

ملكافحة التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي إجراءات تدل على مـدى متـسك         
فعلى الرغم مما حتقق    . وهبذه الروح، توجهت الربازيل بسؤالني حمددين إىل بولندا       . بولندا بالوفاء بالتزاماهتا الدولية   

 يف جمال تعزيز نظام القضاء والنهوض بكفاءته، فإن بولندا تسلِّم بأن سجوهنا تعاين من مشكلة        من إجنازات كربى  
ويف هذا السياق، سألت الربازيل كيف تقيِّم بولندا نظام الرصد اإللكتروين الذي ميكن أن يتيح وسيلة           . االكتظاظ

تدابري هامة لتعزيـز ومحايـة حقـوق        مث، ومبا أن بولندا قد اختذت       . جمدية للحد من االكتظاظ داخل السجون     
اجلماعات اليت تتعرض للتمييز، استعلمت الربازيل عما قطعته بولندا من خطوات ملموسة للتصدي للتمييز القائم               

  .على أساس امليول اجلنسي يف البلد

بدأ احترام والحظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن الدستور البولندي ينص على م  - ٢٢
والحظـت أيـضاً أن     . األقليات وأن الوعي حبقوق األقليات يتزايد بسرعة، مثلما يشري إىل ذلك التقرير الوطين            

إال أن اململكـة    . احلكومة أبدت اهتماماً والتزاماً مثريين لإلعجاب بتعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات           
ائمة يف بولندا قد حالت دون إجراء اإلصالحات الالزمة وسـّن           املتحدة الحظت أن املمارسات البريوقراطية الق     

لذلك، أوصت اململكة املتحدة بأن تنظر بولندا يف إقامة عالقات أو شراكات            . تشريعات فعالة لتعزيز هذا املسار    
 توأمة مع بلدان أدخلت تعديالت على قوانينها املتعلقة بقضايا األقليات للعمل معها بشكل وثيق علـى معاجلـة                 

والحظت اململكة املتحدة أن اجملتمـع      . الصعوبات القانونية والتقنية واملؤسسية اليت تنطوي عليها عملية اإلصالح        
واستعلمت اململكة املتحدة عّما إذا     . البولندي هو جمتمع متجانس إىل حد بعيد من حيث تركيبته اإلثنية والدينية           

 صفوف السكان عامة بشأن قضايا التنوع وضرورة جتّنب         كانت احلكومة تشجِّع محالت التوعية واملناقشات يف      
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وسألت عّما إذا كان الوفد قادراً على إعالمها بالكيفية اليت تنوي هبا احلكومة البولنديـة               . التمييز بشىت أشكاله  
فرص االرتقاء يف سوق العمل على قدم املساواة بني مجيع زيادة وضع تشريعات هتدف إىل توسيع نطاق املشاركة و

وطلبت أيضاً احلصول على تفاصيل إضافية عن الكيفية اليت ستنطبق هبـا            . ألطراف، مبن فيهم النساء واملعوقون    ا
القوانني املتعلقة باملعاملة املتساوية على حاالت التمييز القائم على أساس امليول اجلنسي، وعن الكيفية اليت سيتم هبا 

لكة املتحدة بأن تقطع بولندا خطوات إضافية حلظـر التمييـز           ويف هذا الصدد، أوصت املم    . تنفيذ هذه القوانني  
  .مبختلف أشكاله، مبا يف ذلك التمييز القائم على أساس امليول اجلنسي

وأشارت أذربيجان إىل التغيريات الضخمة اليت قامت هبا بولندا بعد هناية عهد احلكم الشيوعي وإىل الصعوبات   - ٢٣
مام صادق ما حققته بولندا من إجنازات يف ميادين عديدة، وأبدت حىت انبهارها             والحظت باهت . اليت ال تزال تعترضها   

وأشارت أذربيجان إىل اخلطوات العديدة الـيت       . التقدم احملَرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      ومنها  بتلك اإلجنازات،   
لـشرطة هبـدف رصـد      قطعتها بولندا ورحبت بإحداث وظائف مستشارين يف جمال حقوق اإلنسان داخل منظومة ا            

كما رحبت أذربيجان باهتمام باجلهود اليت تبذهلا بولنـدا ملكافحـة           . األنشطة والعمليات اليت يقوم هبا أفراد الشرطة      
ونّوهت أيضاً باألنشطة املضطلع هبا لضمان حقـوق األفـراد          . االتِّجار باألشخاص وتقدمي املساعدة لضحايا االتِّجار     

 إدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي يف املصابني بأمراض عقلية وبقرار
وقالت أذربيجان أيضاً إهنا مقتنعة بأن بولندا ستتغلب على مجيع املشاكل اليت تعترضها فيما يتعلق بالبطالة واحلد . بولندا

ويف هـذا   . جلت يف السنوات األخرية حتسناً ملحوظاً     كما الحظت بارتياح أن سوق العمل يف بولندا قد س         . من الفقر 
الصدد، نّوهت أذربيجان مبا وضعته احلكومة من خطط وبرامج، وال سيما االستراتيجية الوطنية للنـهوض بالعمالـة                 

وأشارت أذربيجان إىل أن بولندا، حبكم موقعها اجلغرايف، متثِّل بلد عبـور            . ٢٠٠٨وخطة العمل الوطنية للتشغيل لعام      
وطرحت سؤاال خبصوص الصعوبات اليت تواجهها بولندا يف هذا اجملـال           . لهجرة غري املشروعة واالتِّجار باألشخاص    ل

وفيما خيص الربنامج التنفيذي لتنمية رأس املال البشري، طلبت أذربيجان          . والتدابري اليت اختذهتا السلطات للتصدي هلا     
ا الربنامج، ويف اخلتام طلبت أذربيجان إىل الوفد أن يقدم املزيد مـن             إىل الوفد أن يقدم مزيداً من املعلومات بشأن هذ        

  .التفاصيل بشأن املساعدة االجتماعية اليت تقدمها احلكومة إىل اُألسر املعوزة

تنفيذ قرار احملكمة   اخلاصة ب والحظت مجهورية كوريا بارتياح اجلهود اليت تبذهلا بولندا العتماد خطة العمل              - ٢٤
كما الحظـت   . وق اإلنسان ومواصلة تعزيز محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والنهوض هبا          األوروبية حلق 

مجهورية كوريا مع التقدير اجلهود الرامية إىل زيادة فرص اللجوء إىل القضاء لضمان احلماية األساسية للمتقاضـني                 
وأشارت أيضاً إىل اإلجراءات املّتَخـذة  . ريةوتوجيه اهتمام خاص ملسألة بطء اإلجراءات أمام احملاكم واهليئات اإلدا    

للقضاء على التمييز يف جمال االستخدام باالعتماد على االستراتيجية الوطنية للنهوض بالعمالة وتنمية املوارد البشرية               
دة املّتَخذة ويف هذا الصدد، استعلمت مجهورية كوريا عن التدابري احملدَّ. وعلى النُهج املتعددة املّتَبعة لبلوغ هذا اهلدف

للقضاء على احلواجز اليت تعترض سبيل املرأة يف سوق العمل، وزيادة استئجار األشخاص ذوي اإلعاقـة وتثقيـف                  
والحظت مجهورية كوريا مع التقدير جهود بولندا املتواصلة الرامية إىل معاجلة مشكليت االكتظاظ يف . العمال املسنني

مـايو  /السياق نفسه، كانت جلنة مناهضة التعذيب قد أعربت، يف أيـار          ويف  . السجون وبطء اإلجراءات القضائية   
إال أن مجهورية كوريا أشارت إىل التدابري السياساتية . ، عن القلق إزاء طول فترة االحتجاز السابق للمحاكمة٢٠٠٧

اخلارجية البولندي املتعددة الرامية إىل التصدي هلذه الشواغل والصعوبات، مثلما أشار إىل ذلك وكيل وزارة الشؤون 
  .يف عرضه، وشّجعت احلكومة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد



A/HRC/8/30 
Page 10 

 

ورحبت اليابان بالعرض املستفيض املقدم من وفد بولندا وباإليضاحات املفصلة املقدمة يف التقرير الوطين،   - ٢٥
لعقد املاضي، يف العديد مـن      وهو ما مسح ببيان اخلطوات البّناءة اليت اختذهتا احلكومة البولندية، ال سيما خالل ا             

. اجملاالت كالقضاء على التمييز العنصري، وإصالح نظام القضاء، ومكافحة العنف املرتيل، وتعليم حقوق اإلنسان    
إال أن تقارير أخرى تدل على أن بعض الشواغل ال تزال قائمة، ال سيما فيما يتعلق باكتظاظ السجون، واستمرار 

 أنه يستهدف األطفال اآلسيويني واألفريقيني يف مؤسسات التعليم، وبطء اإلجراءات           التمييز العنصري الذي ُيذكَر   
ومن ناحية أخرى، أشارت إىل أن اجلهود الضخمة        . القضائية وما ينطوي عليه ذلك من متديد يف فترة االحتجاز         

طلبت اليابان أن تقـدم     و. اليت ما فتئت تبذهلا احلكومة البولندية لتحسني تعليم حقوق اإلنسان جديرة باملالحظة           
بولندا مزيداً من التفاصيل بشأن هذه التطورات والتحديات، وقالت إهنا مقتنعة بأن بولندا ستستمر يف التـصدي          

  .هلذه القضايا بكل عزم وثبات

والحظت باكستان النهج الشامل املّتَبع إلعداد التقرير الوطين واملعلومات املفصَّلة املتعلقـة باآلليـات                - ٢٦
وسلّطت باكستان الضوء على بعض املؤشرات اهلامة اليت تعكس . تورية املُنشأة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالدس

نظام أمني املظامل املعين باحلقوق املدنيـة،   : االلتزامات اليت قطعتها بولندا على نفسها، ومن بينها املؤشرات التالية         
قبول اختصاص آلية ي ختضع بدرجة أقل للحواجز البريوقراطية؛ والذي يوفِّر آلية وظيفية هامة داخل النظام القضائ

تلقّي الشكاوى املقدمة من األفراد يف إطار منظومة األمم املتحدة واملنظومة األوروبية؛ والتعاون النشط مع اجملتمع          
طط العمل املدين وإشراكه يف مرحليت التخطيط والتنفيذ؛ وحتديث التشريعات والسياسات العامة ووضع عدد من خ

الرامية إىل معاجلة قضايا حمددة مثرية لالنشغال يف جمال حقوق اإلنسان؛ واخلطة الواسعة النطاق للتدريب والتثقيف 
 بإدراج تعليم هايف جمال حقوق اإلنسان، اليت ال تشمل موظفني حكوميني فحسب بل تعاجل أيضاً القضية من أساس

وطلبت باكـستان احلـصول علـى       . يت التعليم االبتدائي والثانوي   حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية يف مرحل      
معلومات إضافية بشأن اجلهود املبذولة ملعاجلة بعض الشواغل القائمة اليت أبدهتا هيئات معاهدات، واليت تتعلـق                

ييـز  باستمرار التمييز ضد املرأة، ومسألة املساواة بني اجلنسني، ومكافحة آفات كره األجانب والعنـصرية والتم              
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         ٤العنصري، وال سيما اإلجراءات املتََّخذة متشياً مع املادة         

  .العنصري بغية حظر خطاب الكراهية، وكذلك معاملة بعض األقليات اإلثنية ومجاعات املهاجرين

وبينمـا  . رية لإلعجاب يف شىت اجملـاالت     ونّوهت سلوفينيا مبا يشهده البلد من عمل جبار وتطورات مث           - ٢٧
الحظت سلوفينيا ما أحرز من تقدم كبري، فإهنا طرحت األسئلة التالية وأوصت مبواصلة اجلهود واختاذ ما يلزم من   

ما الذي فعلت الدولة حىت اآلن لضمان إدراج املنظور اجلنساين يف ما أجرته من مشاورات : تدابري على حنو منتظم
وطين؛ وما هي اخلطوات واإلجراءات امللموسة اليت يتوخى اختاذها لضمان إدراج املنظور اجلنساين             ويف تقريرها ال  

بشكل تام يف املراحل القادمة من االستعراض، مبا يف ذلك نتائج االستعراض؟ وأوصت سلوفينيا بإدراج املنظـور                 
وفيما خيص مشروع القـانون     . متواصلاجلنساين يف عملية متابعة النتائج املنبثقة عن االستعراض بشكل منهجي و          

ولـذلك أوصـت    . املتعلق باملعاملة املتساوية، الحظت سلوفينيا أن هذا القانون ال يتناول مسألة امليول اجلنسي            
سلوفينيا بأن تعتمد بولندا قانوناً حيظر التمييز ويضمن املعاملة املتساوية وعدم التمييز ألي سبب من األسباب، مبا               

وحثتها أيضاً على أن تنفذ التوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق           . اجلنسي واهلوية اجلنسانية  يف ذلك امليول    
. اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب بوضع التدابري التشريعية الالزمة للمعاقبة على خطاب الكراهية ومظاهر التعصب

معاقبة أي شخص يرّوج للجنـسية  " على واستعلمت سلوفينيا أيضاً عن مآل مشروع القانون املقترح الذي ينص      
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وأوصت سلوفينيا بأن تسحب بولنـدا  ". املثلية أو ألي شكل من أشكال االحنراف اجلنسي داخل مؤسسة التعليم       
كما أوصت سلوفينيا بأن تعيد بولندا إنشاء مكتب املفوضني احلكوميني          . هذا املشروع، إن هي مل تقم بذلك بعد       

 واملرأة أو أي هيكل حكومي مماثل للعمل كآلية فعالة على أعلى مستوى يف الـسلطة                املعين باملساواة بني الرجل   
والحظـت  . السياسية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتنسيق إدراج املنظور اجلنساين يف شىت القطاعـات              

  مراسـلون  "يئـة    عاملياً حسب مؤشر حرية الـصحافة يف العـامل هل          ٥٦سلوفينيا أيضاً أن بولندا احتلت املرتبة       
وإذ . ، وتعزى هذه املرتبة بصورة رئيسية إىل رفض بولندا تعديل قوانينها املتعلقة جبـرائم الـصحافة               "بال حدود 

الحظت سلوفينيا أن حرية الصحافة تعّد مبدأً من أهم مبادئ الدميقراطية، فإهنا استعلمت عن اخلطوات امللموسة                
وأوصت سلوفينيا أيضاً بأن تزيـل      . زء من تشريعاهتا مع املعايري الدولية     املتخذة من حكومة بولندا ملواءمة هذا اجل      

  .بولندا القيود املنصوص عليها يف قوانينها املتعلقة جبرائم الصحافة

، حبظر التمييز القائم    ٢٠٠٤والحظت كندا أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كانت قد أوصت، يف عام               - ٢٨
قوانني البولندية وتقدمي التدريب املالئم للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي على أساس امليول اجلنسية يف ال

ونّوهت كندا بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة فعالً واليت ورد شرحها . القضاء بغية توعيتهم حبقوق األقليات اجلنسية
م املستشارين املتخصصني يف جمال حقـوق       يف العرض، وال سيما مشروع القانون املتعلق باملعاملة املتساوية، ونظا         

اإلنسان، والبحوث والدورات التدريبية املتصلة هبذا اجملال، وأوصت مبواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة ملتابعة تنفيذ              
والحظت أن املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان قد أعربت عن               . هذه التوصيات 

ء ما وردها من تقارير تتعلق باملضايقات اليت تتعرض هلا اجلماعات اليت تدعو إىل املساواة وإىل مكافحة                 القلق إزا 
وبناء عليه، أوصت كندا بأن تضمن بولندا للمدافعني عن حقوق اإلنسان العمل . التمييز القائم على امليول اجلنسية

وفيما خيص مسألة العنف املـرتيل،      . يف تكوين اجلمعيات  يف بيئة آمنة، وتكفل احترام احلق يف حرية التعبري واحلق           
  أشارت كندا إىل أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كانت قد أعربت عن القلق إزاء الفجوات اليت                   

تمييز وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على ال     . ٢٠٠٥ال تزال قائمة يف القانون املتعلق مبكافحة العنف املرتيل لعام           
ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن توفر بولندا للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني التدريب املناسب وأن                

، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         ٢٠٠٧ويف عام   . تتخذ التدابري املالئمة ملعاجلة هذه الظاهرة     
ه ة ملكافحة العنف ضد املرأة وأن جتري دراسة لكشف األسباب اجلذرية هلذ           كذلك بأن تقوم بولندا حبمالت توعي     

والحظت كندا باهتمام أن التقرير الوطين لبولندا يشري إىل اخلطوات املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة،               . الظاهرة
الت العامة الرامية   ، واحلم ٢٠٠٦ومن بني هذه اخلطوات استهالل الربنامج الوطين ملكافحة العنف املرتيل يف عام             

  يف اختـاذ   بولنـدا   وأثنت كندا على احلكومة ملا اختذته من تدابري، وأوصت بأن تستمر            . إىل التوعية هبذه املسألة   
  .ما يلزم من خطوات ملتابعة تنفيذ هذه التوصيات

وتعكس . ق اإلنسانونّوهت ماليزيا مبا اختذته بولندا من تدابري سياساتية خمتلفة يف جماالت عّدة تتعلق حبقو  - ٢٩
وأشارت ماليزيـا إىل الـربامج      . هذه التدابري التزام احلكومة القوي بزيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لسكاهنا          

والحظت أن هذه الربامج تشكل أمثلة جيدة . العديدة اليت تعكس النهج املتعدد األوجه املتبع ملكافحة العنف املرتيل
وهبذه الروح، أعربت ماليزيا عن رغبتها يف الـتعلم مـن           . ها مع بلدان أخرى   على أفضل املمارسات ميكن تقامس    

التجربة اليت خاضتها بولندا فيما يتعلق بتنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة العنف املرتيل، وما ختلل هذه التجربة مـن               
  .جناحات وصعوبات
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 املقدمة، بأن تضع بولندا برناجماً وطنياً وأوصى االحتاد الروسي، بعد اطالعه على مجيع املعلومات األساسية  - ٣٠
. ملكافحة االكتظاظ يف السجون وهتيئة الظروف الالزمة يف مراكز االحتجاز الستيفاء املعايري الدولية ذات الصلة              

وأوصى االحتاد الروسي بأن تنشر بولندا نتائج الدراسة اليت أجرهتا احلكومة للكشف عن أي مراكز سرية أقيمت                 
وأوصى االحتاد الروسي أيضاً . البولندية الحتجاز مواطنني أجانب متهمني بالضلوع يف أنشطة إرهابيةيف األراضي 

بأن تكفل بولندا توافق التدابري املنصوص عليها يف القانون املتعلق بالتطهري مع التزامات بولندا مبوجب الـصكوك     
  .الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

والحظت كوبا أن التقرير الوطين البولندي يتضمن شرحاً حلالة حقوق اإلنـسان يف البلـد، ويعكـس                   - ٣١
الصعوبات املعترضة والتقدم احملرز، ويبّين خمتلف الربامج والتدابري اليت جيري تنفيذها للتصدي للمـشاكل الـيت                

وأهنا العنصري  ملكافحة مجيع أشكال التمييز     وأشارت إىل أن بولندا طرف يف االتفاقية الدولية         . تواجهها احلكومة 
ويف هذا الصدد، سألت كوبا عن التدابري اليت اختذهتا بولندا للوفـاء            .  من االتفاقية  ٤مل تبد أي حتفظ على املادة       

  منها اليت حتظر مجيع النشاطات اليت تضطلع هبا املنظمات اليت تقوم           ٤بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وال سيما املادة       
وسألت كوبا أيضاً عن التدابري املتخذة لتشجيع . بالترويج للكراهية العنصرية أو التمييز العنصري أو حتض عليهما

ويف إشارة إىل تقرير جملس أوروبا بشأن االستخدام املزعوم . مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية للبلد       
ت املركزية األمريكية لتنظيم رحالت سّرية لتسليم أشخاص يشتبه يف لألراضي البولندية من جانب وكالة املخابرا     

ضلوعهم يف أعمال إرهابية، الحظت كوبا أن بولندا مل ترد بعد على رسالتني موجهتني من املفوضية األوروبيـة                  
اصيل ويف هذا السياق، طلبت كوبا إىل بولندا أن تقدم مزيدا من التف. للحصول على إيضاحات بشأن هذه املزاعم

بشأن هذه املزاعم، وسألتها عما إذا كانت قد أجرت حتقيقات يف إمكانية اشتراك السلطات البولندية يف برنامج                 
واقترحت كوبا، على سبيل التوصية، أن تواصل بولندا تـشجيع          . التسليم غري العادي ومراكز االحتجاز السرية     

  . تبلغ بشكل تدرجي مستوى املساواة بني اجلنسنيمشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية للبلد إىل أن

وفيما خيـص   . وعقب املناقشة، أجاب وفد بولندا على معظم األسئلة اليت أثريت خالل احلوار التفاعلي              - ٣٢
مسألة االعتقاالت والسجون السرية، أشار الوفد إىل أن مجيع التقارير الواردة هبذا الشأن ال تعدو عن كوهنا جمرد                  

. مع ذلك، فنظراً إىل خطورة هذه االدعاءات، تدخلت السلطات املختصة يف الفور للتحقيق يف املسألةو. ادعاءات
، يؤكد بـشكل قـاطع أن       ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠وُعرِضت نتائج التحقيقات يف بيان رمسي صدر يف         

 سجون سرية مياقاإلعالم بشأن احلكومة البولندية تنفي بشدة كل االدعاءات اليت تنقلها من حني إىل آخر وسائط 
، ٢٠٠٦ويف عام . يف األراضي البولندية ُيزعم أهنا ُتستخدم الحتجاز أجانب ُيشتبه يف ضلوعهم يف أعمال إرهابية

كرر الربملان البولندي نفس املوقف يف رسالة إىل جملس أوروبا، أكد فيها من جديد أن هذه االدعاءات ليس هلا أي 
خيص السؤال الذي طرحته أستراليا بشأن مكتب أمني املظامل، أشار الوفد إىل أن هـذا               وفيما  . أساس من الصحة  

وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته تركيـا،       . املكتب يعمل كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس        
الربوتوكـول  ، إجراءات التـصديق علـى       ٢٠٠٨فرباير  /أشار وفد بولندا إىل أن وزارة العدل بدأت، يف شباط         

االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وشّددت على أنه ُشرِع يف إجـراء مـشاورات           
  . مشتركة بني الوزارات وأن هذه املشاورات جارية يف الوقت الراهن
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نون سيتمِّم اللـوائح    وفيما خيص مشروع القانون املتعلق باملعاملة املتساوية، أشار الوفد إىل أن هذا القا              - ٣٣
التنظيمية السارية فعالً وسينظِّم بشكل شامل القضايا املتصلة باملعاملة املتساوية جلميع األشخاص بصرف النظر عن 
اجلنس أو العرق أو األصل اإلثين أو األصل القومي أو الدين أو اآلراء السياسية أو اإلعاقة أو العمـر أو امليـول                      

وفيما خيص اإلجراءات املتخذة لصاحل اجلماعات اليت ختضع للتمييز . عية أو الوضع العائلياجلنسي أو احلالة االجتما
، مثلما  ٢٠٠٧القائم على أساس امليول اجلنسي، واليت تشكل جزءاً من الدراسة اليت مت التكليف بإجنازها يف عام                 

دمة من االحتاد األورويب لتمويـل      أشري إىل ذلك يف العرض، فإن بولندا قد استخدمت موارد امليزانية وموارد مق            
محلة مكافحة  "أنشطة التوعية بشأن التنوع وتعاونت مع املنظمات اليت تدافع عن حقوق األقليات اجلنسية، مثل               

وأُنشئ أيضاً فريق عامل معين مبسألة التمييز القائم على أساس امليول اجلنسي ميكنه ". مبدا رابطة ال"و" كره املثليني
  . االجتماعيةةآراء وتوصيات إىل وزير العمل والسياسأن يقدِّم أية 

وفيما يتعلق مبسألة العنف ضد األطفال، أشار وفد بولندا إىل إصدار قانون ملكافحة العنف داخل األسرة،   - ٣٤
. يف املستقبلهذا العنف منع حدوث يهدف إىل ، وهو قانون يتضمن أيضاً أحكاماً خاصة باجملرمني ٢٠٠٥يف عام 
، الذي خيضع   املرتيل الربنامج الوطين ملكافحة العنف      ٢٠٠٦القانون وإنفاذه بشكل فعال، اعُتمد يف عام        ولتنفيذ  

 ٣٣واتُِّخذت تدابري مؤسسية لتوفري املساعدة لضحايا العنف؛ وعلى وجه اخلصوص أُنـشئ             . الستعراض سنوي 
الضحايا الستئناف حياهتم   تأهيل  ية هبدف   مركزاً متخصصاً لتقدمي املساعدة القانونية والطبية والنفسية واالجتماع       

وإضافة إىل ذلك، أُنشئت مراكز حلل األزمات، ومآوٍ وخدمات إرشادية ودور لألمهات واألطفال على              . العادية
 ١٨وأشار الوفد أيضاً إىل أنه ُشرِع يف إعداد برنامج ملتابعة األطفال الذين ال تتجاوز أعمـارهم                 . الصعيد احمللي 

 الكشف يف مرحلة مبكِّرة عن أوجه القصور يف تربية األطفال وتنشئتهم، مبا يف ذلك حـاالت                 شهراً، يهدف إىل  
  . ملنع تضخُّم املشكلة،العنف

 اجلهود املبذولـة وأن     لوفيما خيص مسألة الفقر، أشار الوفد إىل أن هذه املشكلة ال تزال قائمة رغم ك                - ٣٥
العديدة املضطلع هبا لصاحل الفئات املـستهَدفة واُألسـر          إضافة إىل األنشطة     ٢٠٠٤يف عام   ُوضعت  خطة وطنية   

وأشار الوفد أيضاً إىل ما اتُِّخذ من إجراءات لتحسني حالة الفئات الضعيفة يف             . والعاطلني عن العمل بوجه خاص    
وُنفِّذت تدابري  . سوق العمل، وال سيما عن طريق اختاذ تدابري خاصة لضمان اندماجهم يف اجملتمع بشكل مستدام              

ابتكارية يف إطار القانون املتعلق بالتعاونيات االجتماعية والقانون املتعلق بالتوظيف االجتماعي بغية النهوض حبالة        
أشـار  و. العاطلني عن العمل منذ فترة طويلة ومساعدة األشخاص الذين يواجهون صعوبات لالندماج يف اجملتمع             

رك يف متويله البنك الدويل، وأن هذا الربنـامج         تطق الريفية، يش  أنه ُشرِع يف تنفيذ برنامج ملساعدة املنا      الوفد إىل   
  . يتضمن تدابري خاصة باالندماج االجتماعي تستهدف األطفال واُألسر واملسنني

وأشار الوفد، يف رده على السؤال الذي طرحته أذربيجان بشأن الربنامج التنفيذي لتنميـة رأس املـال                   - ٣٦
لنهوض باألوضـاع   لخل يف نطاق الصندوق االجتماعي األورويب لدعم البلدان         البشري، إىل أن هذا الربنامج يد     

واعتمد مشروعان وطنيان يهدفان إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل، وذلك يف      . سكاناالجتماعية لل 
 بني   التوفيق تيسريويتعلق املشروع األول ب   . ٢٠١٣- ٢٠٠٨ اليت أُِقرَّت للفترة     مجلة جمموعة من األنشطة األخرى    

. احلياة املهنية واحلياة اخلاصة، يف حني يتعلق املشروع الثاين بتفعيل دور املرأة املهين على الصعيدين احمللي واإلقليمي
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ورداً على السؤال الذي طرحته سلوفينيا بشأن رصد نظام تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف بولندا، أشار الوفـد إىل    
  . رد شرحه يف وريقة ُوزِّعت على الوفودبرنامج الرصد الوطين الذي ي

النظام القـانوين   ال يتناوله   وفيما خيص مسألة املسؤولية اجلنائية للقصَّر، أشار الوفد إىل أن هذا املفهوم               - ٣٧
والحظ أن القانون البولندي يقتصر على تدابري تربوية أو إصالحية فيما يتعلق باألحداث الفاسـدين               . البولندي

وهتدف التدابري التربوية والتأديبية إىل مـساعدة اآلبـاء         . لذين ارتكبوا جرائم يعاِقب عليها القانون     أخالقياً أو ا  
ورداً على السؤال الذي طرحته الربازيل فيما يتعلق بنظام الرصد اإللكتـروين،  . وجتنيب القاصر الفساد األخالقي 

لقصرية املدة خارج السجون مع إخضاع املُدان       أفاد الوفد بأن القانون الذي ينص على إمكانية قضاء العقوبات ا          
  .٢٠٠٨يوليه / متوز١ وسيبدأ نفاذه يف ٢٠٠٧للمراقبة اإللكترونية قد اعُتِمد يف عام 

بولندا تبذل قصارى جهدها لتعزيز كفـاءة اجلهـاز         أن  والحظت الدامنرك أن التقرير الوطين يشري إىل          - ٣٨
ديات الرئيسية املطروحة اليت تشمل القضاء على بطء اإلجراءات على التحجهودها بوجه خاص القضائي، وتركِّز 

ويف هذا الصدد، طرحت الدامنرك سؤاالً عن التدابري اجلاري اختاذها للحد من تطبيق . القضائية واكتظاظ السجون
والحظت الدامنرك أيضاً أن هيئات حقوق اإلنسان، كلجنـة مناهـضة           . إجراءات االحتجاز السابق للمحاكمة   

وعدد من منظمات حقوق اإلنسان قد سلّطت الضوء على املشاكل الكربى اليت ينطـوي              ) ٢٠٠٧يف  (ذيب  التع
وبينما رحبت الدامنرك بالتدابري املتعددة اليت اختذهتا بولندا للتغلب على هـذه            . عليها اكتظاظ السجون يف بولندا    

لوية إلجناز التحسينات الضرورية فيما     ، فإهنا حثت حكومة بولندا على أن تعطي األو        ٢٠٠٩املشكلة حبلول عام    
  .يتعلق باألوضاع السائدة داخل السجون

والحظت السويد البيان الضايف الذي أدىل به رئيس الوفد البولندي وطرحت سؤالني يتعلقان باملتابعـة                 - ٣٩
د املثليني جنـسياً    أفادت منظمات اجملتمع املدين باستمرار التمييز ض      : وأوصت مبواصلة اجلهود يف اجملاالت التالية     

والسحاقيات وثنائيي امليول اجلنسي واجلنس الثالث واحملوَّلني جنسياً يف بولندا، وأشارت أيضاً إىل أوجه القصور يف 
وأشارت السويد إىل ما ورد يف التقرير الـوطين مـن أن            . تعاطي الدولة مع اجلرائم اليت تستهدف هذه الفئات       

 التمييز تنوي إحالتها إىل الربملان، مبا يف ذلك تشريعات تتعلق بـامليول             احلكومة بصدد وضع تشريعات ملكافحة    
م تفاصيل إضافية بشأن    تقّدأن  بولندا  إىل   السويد   طلبتو. وظفي القضاء مبصة  ااجلنسي، وإىل برامج التدريب اخل    

بني مجيع األفراد بصرف    هذه التشريعات والربامج وغريها من التدابري املّتخذة لضمان املساواة التامة أمام القانون             
وفيما خيص مسألة العقوبة اجلسدية اليت خيضع هلا األطفال، أشـارت الـسويد إىل أن               . النظر عن ميوهلم اجلنسي   

وبينما الحظت السويد التدابري املتََّخذة مـن       . التشريعات البولندية ال تنص على حظر قانوين قاطع هلذه العقوبة         
عنف ضد األطفال، فإهنا سألت عن التدابري املتََّخذة لضمان احلماية القانونيـة   بولندا للتصدي الستمرار حاالت ال    

  .أو املعنويلبدين الكافية حلق األطفال يف التحرر من العنف ا

والحظت الكامريون باهتمام كبري ما وضعته بولندا من تدابري وأحكام لتعجيل تنفيذ األحكام الـصادرة             - ٤٠
إلنسان، مربِهنة بذلك على مدى إعمال هذه احلقوق لصاحل مجيع األشخاص املقيمني عن احملكمة األوروبية حلقوق ا

وأيدت الكامريون التوصيات املقدمة من هيئات معاهدات عديدة، وشجعت بولندا علـى أن تكثِّـف   . يف بولندا 
 توجيهية للتنفيـذ  جهودها الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز وإىل تعزيز ومحاية الكرامة واملساواة كمبادئ           

  . امللموس والفعال حلقوق اإلنسان



A/HRC/8/30 
Page 15 

وسلّمت املكسيك مبا تبذله بولندا من جهود يف جمال حقوق اإلنسان، ال سـيما ملكافحـة العنـصرية                    - ٤١
والتمييز، وحتسني ظروف االحتجاز، وتقدمي املساعدة إىل ضحايا اجلرائم اليت ُترتكب ضد البشر، كجرمية االتِّجار 

العامة املختلفة، وبراجمها الرامية إىل مكافحة العنف       اهليئات  النهوض حبقوق اإلنسان يف العديد من       باألشخاص، و 
ورحبت املكسيك بالدعوة الدائمة اليت وّجهتها بولندا إىل مجيع أصحاب الواليـات      . املرتيل والقضاء على البطالة   
إىل بولندا أن تسعى، قدر املـستطاع، إىل        ويف ضوء هذه اإلجنازات، طلبت املكسيك       . املكلفني بإجراءات خاصة  

اهلجرة مع املعايري الواردة يف املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية حلمايـة             املتعلقة ب ضمان توافق سياساهتا    
املكسيك وبينما الحظت . على االتفاقيةبولندا بأن ُتصّدق حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، وأوصت 

تعزيز نظام القضاء، فقد شجعت بولندا على إدخال التعديالت القانونيـة           لالسلطات البولندية   اليت تبذهلا    اجلهود
الالزمة اليت تكفل مقاضاة مرتكيب أفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بشكل 

الرامية إىل ضمان مواءمة تشريعاهتا احمللية مع اتفاقية كما أن املكسيك شجعت بولندا على مواصلة جهودها . فعال
وطلبت املكسيك أيضاً إىل بولندا أن تنظر يف التصديق على          . حقوق الطفل، ال سيما فيما يتعلق بقضاء األحداث       

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتوقيع بروتوكوهلا االختياري

والحظت . داء نظام القضاء وتعزيز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان       ورحبت الصني باجلهود املبذولة لتحسني أ       - ٤٢
الصني مع التقدير التعاون البناء القائم مع هيئات معاهدات متعددة وتنفيذ التوصيات املتعلقة مبكافحة التعذيب وحتقيق                

.  ومحاية حقوق اإلنـسان وشجعت الصني على أن تواصل بولندا جهودها الرامية إىل تعزيز . املساواة بني الرجل واملرأة   
وأحاطت الصني علماً بأن بعض املنظمات تعترب أن التمييز ال يزال قائماً ضد اليهود واألشخاص املنحدرين من أصـل                   

  . آسيوي وأفريقي، وسألت عما إذا كانت بولندا قد اختذت أية تدابري حمددة لتحسني الوضع

عدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، الـذي يفيـد          من املوجز الذي أ    ٢وأشارت اجلزائر إىل الفقرة       - ٤٣
ضد أشخاص منحدرين من أصل أفريقي وآسيوي وأفـراد         بدوافع عنصرية   باستمرار أعمال التمييز اليت ُترتكب      

والحظت اجلزائر االنشغال الذي أعربت عنه املفوضية األوروبية ألن السلطات البولندية . ينتمون إىل مجاعة الروما
حتقق يف الشكاوى املتعلقة بالعنصرية والتعصب أو تالحق أمام القضاء املسؤولني عن اجلرائم اليت ُترتكب    نادراً ما   

 من املوجز   ٢وأوصت اجلزائر بأن تنفذ بولندا التوصية، اليت تتناوهلا الفقرة          . بدوافع العنصرية والكراهية العنصرية   
، أن ٢٠٠٧قوق اإلنسان الذي طلب إىل بولندا، يف عام الذي أعدته املفوضية، املقدمة من مفوض جملس أوروبا حل

وأوصت اجلزائر . تسن جمموعة شاملة من التشريعات اليت حتظر التمييز وأن تنشئ هيئة ُتعىن مبكافحة هذه الظاهرة       
عاجلة كذلك بأن توفِّر بولندا التدريب الكايف ملوظفي النظام القضائي واهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني على كيفية م

الشكاوى اليت تتعلق باجلرائم اليت ُترتكب بدوافع عنصرية، وأن تقدم إىل هؤالء املوظفني التوجيهات املناسـبة يف       
التعذيب مناهضة   من التقرير التجميعي وإىل الشواغل اليت أبدهتا جلنة          ١٧وأشارت اجلزائر إىل الفقرة     . هذا الشأن 

االحتجاز السابق للمحاكمة ميكن أن تـصل إىل سـنتني وأن           بشأن االكتظاظ يف السجون، والحظت أن فترة        
وأشارت اجلزائر كذلك إىل ما أُبدي من انشغال        . التشريعات القائمة ال تنص على أي حد زمين يقيِّد هذه الفترة          

ويف هذا الصدد، . إزاء ظروف االحتجاز يف مناطق العبور وحيال انعدام أية قوانني حمددة تتعلق باحتجاز األجانب
طلبت اجلزائر إىل بولندا أن حتد من شدة االكتظاظ يف مراكز االحتجاز وأن تستعرض الظروف السائدة يف هذه                  

وأوصت اجلزائر أيضاً بأن تضع بولندا حداً زمنياً لفتـرة  . الدنيا املعمول هبا دولياًعايري املراكز جلعلها متفقة مع امل  
  .عايرياالحتجاز السابق للمحاكمة وفقاً هلذه امل
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يف صفوف الشرطة يشكل تـدبرياً      " مستشارين يف جمال حقوق اإلنسان    "وأكدت النمسا أن إحداث وظائف        - ٤٤
وطلبت إىل بولندا أن تقدم مزيداً من التفاصيل عن هذا التدبري، وعن طبيعة الوظائف، واألشـخاص                ، مهماً ُيقتدى به  

تستمر بولندا يف هذه املمارسة وتتقاسم جتارهبا يف هذا         وأوصت النمسا بأن    . الذين يشغلوهنا واجلهات املكلفة بالتعيني    
والحظت النمسا أيضاً أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد أعربت، يف         . اجملال مع الدول املهتمة األخرى    

سني يف بولندا، وال سـيما  مالحظاهتا اخلتامية املقدمة يف السنة املاضية، عن االنشغال إزاء مسألة تعزيز املساواة بني اجلن      
ويف هذا الصدد، طلبـت     . ٢٠٠٧ املفوضني احلكوميني املعين بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف عام           مكتبحيال إلغاء   

النمسا إىل بولندا أن تعرض بالتفصيل األسباب الكامنة وراء قرار اإللغاء هذا، وسألتها عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة                  
وشجعتها، على سبيل التوصية، على أن . ة بني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة وليس يف سوق العمل فقط     لتعزيز املساوا 

تتبع هنجاً شامالً لتعزيز املساواة بني اجلنسني، ال سيما عن طريق اعتماد قانون شامل يتناول مسألة املساواة بني اجلنسني 
  . على التمييز ضد املرأةوفقاً للتوصية اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء

 تعرض صحة   احتمالوالحظت النرويج أن القوانني البولندية تبيح اإلجهاض العالجي بشروط معينة، ك            - ٤٥
ويف هذا الشأن، طلبت النرويج إىل بولندا أن تقدم مزيداً من التفاصيل عن اإلجراءات املتخذة               . املرأة أو حياهتا للخطر   

والحظت النرويج أيضاً   . لالئي يستوفني الشروط املنصوص عليها يف القوانني البولندية       لتيسري عملية اإلجهاض للنساء ا    
أن بولندا وضعت مشروع قانون يتعلق باملعاملة املتساوية دومنا متييز ألي سبب من األسباب، مبـا يف ذلـك امليـول                     

ي تتوخى فيه بولندا اعتماد هذا القانون، واستعلمت النرويج عن التاريخ الذ    . اجلنسية، إال أن هذا القانون مل ُيعتمد بعد       
  . السؤالولكن مبا أن هذه املسألة قد تناوهلا فعالً الوفد البولندي يف بيانه األويل، امتنعت النرويج عن

وأشارت إسرائيل إىل مكتب أمني املظامل املعين باحلقوق املدنية الذي تناوله التقرير الـوطين البولنـدي،                  - ٤٦
تلقي الشكاوى من أي شخص يقيم يف بولندا خبصوص ادعـاءات           باملكتب  اختصاص  ىل  بوجه خاص إ  أشارت  و

والحظت إسرائيل باهتمام عدم وجود أية إجراءات عملية . بانتهاكات حقوق اإلنسان من جانب السلطات العامة
 بولندا أن تقدم وطلبت إسرائيل إىل. حمددة إلتاحة اخلدمات اليت يقدمها مكتب أمني املظامل لعدد أكرب من السكان

  . تلقي الشكاوىاملعنية بمزيداً من التفاصيل عن طريقة عمل هذه اآللية غري الرمسية 

والحظت سلوفاكيا مع التقدير أن القرار املتعلق باإلدارة الرشيدة املقدم من بولندا، من بني دول أخرى،                  - ٤٧
وطلبـت  .  يف سياق حقـوق اإلنـسان   يركز على مسألة مكافحة الفساد  ،والذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

اإلدارة وحقوق اإلنـسان    مبادئ  سلوفاكيا إىل بولندا أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الكيفية اليت تساهم هبا              
وسألت كذلك عما إذا كانت بولندا ترغب يف تقاسم البعض من جتارهبا يف هـذا               . الرشيدة يف مكافحة الفساد   

  . اجملال مع دول أخرى

وفيما خيص  .  املناقشة، أجاب وفد بولندا على معظم األسئلة اليت طُرحت خالل احلوار التفاعلي            وعقب  - ٤٨
اإلجراءات اليت اختذهتا بولندا ملكافحة العنصرية وكره األجانب، أشار الوفد إىل أن هذه الظاهرة غري منتشرة على          

شار الوفد إىل أن بولندا وضـعت بـرامج         وأ. نطاق واسع ولكنها تتسم باألمهية من وجهة نظر اجملتمع البولندي         
لموظفني العامني، كأفراد الشرطة واملدعني والقضاة، وأقامت أيضاً تعاوناً وثيقاً مع اجملتمع املدين، مبا فيه     لتدريب  

وقد أُنشئ داخل وزارة الداخلية . املنظمات اليهودية، لرصد وحتديد حاالت العنصرية وكره األجانب بشكل أفضل
ريق كُلف جبمع املعلومات عن حاالت التمييز وذلك بالرجوع إىل كل من املنظمات غـري احلكوميـة                 واإلدارة ف 
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واستهلت بولندا برناجماً ملكافحة اجلرائم القائمة على أساس الكراهية واختذت فعالً تدابري معينة يف هذا               . واألفراد
 املشورة لضحايا العنـصرية واجلـرائم       كما وضعت، بالتعاون مع منظمات غري حكومية، معايري لتقدمي        . الشأن

  .افع إثنيةواألخرى اليت ُترتكب بد

ورداً على سؤال طرحته إسرائيل خبصوص مكتب أمني املظامل، أشارت بولندا إىل أنه جيوز ألي شخص                  - ٤٩
إىل وميكن ألمني املظامل مثالً أن يقدم توصـيات خطيـة     . يقيم يف بولندا أن يرفع شكوى إىل مكتب أمني املظامل         

وميكن ألمني املظامل أيضاً . املنظمات املختصة، وأن يبادر بأية إجراءات قضائية أمام احملاكم البولندية أو ينضم إليها
  . أن يرفع شكوى دستورية إىل احملكمة الدستورية

 أشارت بولندا إىل أنه قـد مت تعـيني   ،وفيما يتعلق بسؤال عن عمل املستشارين يف جمال حقوق اإلنسان    - ٥٠
 مستشاراً آخر لدى مكاتب     ١٧مستشار يف جمال حقوق اإلنسان لدى مكتب القائد األعلى للشرطة إىل جانب             

ويعيَّن املستشارون من بني موظفي الشرطة ذوي اخلربة استناداً إىل عملية تنافسية، ويكونون             .  اإلقليمية اتالقياد
وتتمثل مهمتهم يف رصد مـدى احتـرام        . نهممسؤولني بصورة مباشرة أمام رؤساء الشرطة الذين يقومون بتعيي        

ويعاجلون أيضاً الشكاوى ويقترحون احللول لتعزيز      . حقوق اإلنسان من قبل أفراد الشرطة عند قيامهم بأنشطتهم        
احترام حقوق اإلنسان من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ويشرفون أيضاً على أنشطة التثقيف والتدريب 

وتتمثل األولويات اليت ُحددت    . نسان، اليت يضطلعون هبا بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية        يف جمال حقوق اإل   
 يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ توصـيات جلنـة   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨للمستشارين يف جمال حقوق اإلنسان للفترة  

ظفي الشرطة، وتقدمي التدريب موجانب مناهضة التعذيب واملفوض السامي جمللس أوروبا املعين حبقوق اإلنسان من 
ملوظفي الشرطة على القضايا املتصلة بالتمييز، وذلك بالتعاون مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان              

  .التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان

 إىل أن االختبارات السابقة للوالدة      ورداً على سؤال طرحته النرويج خبصوص اإلجهاض، أشارت بولندا          - ٥١
والحظت بولندا أن تكلفة االختبار     . يف تزايد، وقدمت بيانات حديثة تدل على إجراء فحوص واختبارات جينية          

ويف حالة الكشف عن عيب . السابق للوالدة الذي ُيجرى يف مراكز طبية متخصصة يتكفل هبا نظام الصحة الوطين
وميكن أيضاً أن يؤثر الكشف عن عيب جنيين . للوالدين اختاذ قرار باإلجهاضجيز فإن القانون ُيأو مرض عضال، 

إنقـاذ  من يف حاالت عديدة إن الكشف املبكر ُيمكّن بدرجة كبرية يف كيفية التعاطي مع احلمل والوالدة، حيث  
ضاً إىل أن القـوانني     وأشارت بولندا أي  . اجلنني عن طريق عالج الرحم أو إجراء عملية جراحية فوراً بعد الوالدة           

 بشأن تنظـيم    ١٩٩٣البولندية جتيز للطبيب رفض القيام بعملية اإلجهاض يف حالة استيفاء متطلبات قانون عام              
إال أن مرافق الرعاية الصحية اليت ال تقـوم بعمليـات           . األسرة وذلك باالستناد إىل شرط االستنكاف الضمريي      

ويف . قدم هذه اخلدمـة ُت من الباطن ةمتعاقدجهة  بأن ُتربم اتفاقاً مع      اإلجهاض لألسباب املشار إليها أعاله ملزمة     
طبيب عدم إجراء الالفترة األخرية، وعقب قضية ُرفعت ضد بولندا، أُدرجت أحكام جديدة تسمح بالطعن يف قرار 

  .عملية اإلجهاض باالستناد إىل الشروط املنصوص عليها يف القوانني البولندية

 وفد دافسلوفاكيا بشأن الصلة بني اإلدارة الرشيدة وحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، أورداً على سؤال   - ٥٢
ئة بيئة مؤاتية للتمتع الكامـل حبقـوق        يأن ظاهرة الفساد متثل عقبة خطرة تقوض أية جهود ترمي إىل هت           ببولندا  
اك خمتلف اجلهات الفاعلة فمن احلاسم إشر. وجيب التصدي هلذه الظاهرة على الصعيدين الوطين والدويل . اإلنسان
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وجيب الفصل بني اجملالني اإلداري والـسياسي    . وإقامة حتالفات بينها، وحتديد السياسات املناسبة ملكافحة الفساد       
وتبني جتربة بولندا بوضوح أن مكافحة الفساد متر عرب إصالح النظام القضائي ووضـع         . لضمان الرتاهة واملساءلة  

بات اليت جتيز املقاضاة، وذلك كخطوة أوىل من اخلطوات اليت ينبغـي اختاذهـا   أحكام واضحة خبصوص أدلة اإلث    
ومن ناحية أخرى، ترى بولندا أنه من املهم أيضاً اختاذ تدابري . وينبغي حتديد عقوبات فّعالة. ملكافحة هذه الظاهرة

وبعبارة أخرى، ينبغي أن . تقرار يف اجملاالت القانونية، وإنشاء نظام قانوين يتسم باالتساق واالسثقيفوقائية، كالت
. وينبغي أن خيضع النظام القضائي ملراقبة اجلمهـور . تكون اإلجراءات القضائية سريعة وفّعالة ويف متناول اجلميع      

  .ن الدور الذي ميكن أن تؤديه املؤسسة الوطنية يف هذا اإلطارثمِّويف هذا الصدد، أشارت بولندا إىل أهنا ُت

ي، وكيل وزارة الشؤون اخلارجية يف بولندا، يف مالحظاته         وفسككي فاسكس د فيتول والحظ معايل السيد    - ٥٣
 يف بولندا، كبلد ذي تاريخ عريق يف الكفاح         ١٩٨٩اخلتامية، أن كل التحوالت اليت أعقبت الثورة السلمية لعام          

 حر ودميقراطـي    من أجل االستقالل وحقوق اإلنسان، كانت تقوم على أساس إميان راسخ بأنه ال ميكن بناء بلد               
 -  أنغوال، والربازيل، واليابان - وشكرت بولندا أيضاً اجملموعة الثالثية . دون احترام حقوق اإلنسان احتراماً كامالً

على ما قامت به من عمل، وكذلك البلدان اليت اشتركت معها يف احلوار على ما قدمته من تقييمـات وأسـئلة                     
ىل أهنا مقتنعة بأن عملية االستعراض سوف متكنها من مواصلة جهودها           وأشارت بولندا إ  . وتعليقات بناءة وقيمة  

  .الرامية إىل تعزيز دعائم الدولة الدميقراطية القائمة على سيادة القانون يف بولندا، ملا فيه صاحل كافة مواطنيها

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- اً نيثا
  :لنداُوجِّهت أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل بو  - ٥٤

توصي بأن توافق بولندا على التوصيات املقدمة من جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق                - ١
اإلنسان بشأن اعتماد تدابري تشريعية تضمن مواءمة التشريعات الوطنية مع املبادئ واألحكام 

  ؛)أنغوال(الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل 

ولندا للتصدي الستمرار حدوث حـاالت العنـف ضـد    بينما تالحظ التدابري اليت اختذهتا ب       - ٢
األطفال، فإهنا توصي بأن تتخذ احلكومة التدابري الالزمة لضمان احلماية القانونية الكافية حلق 

  ؛)السويد(األطفال يف التحرر من العنف البدين أو املعنوي 

اتفاقيـة حقـوق   تشجع بولندا على أن تواصل جهودها لضمان مواءمة تشريعاهتا احمللية مع         - ٣
  ؛)املكسيك(الطفل، وال سيما فيما يتعلق بقضاء األحداث 

توصي بأن حتدد بولندا موعداً للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن                - ٤
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 

 يف توصي بأن تفكر بولندا يف إقامة عالقات أو شراكات توأمة مع البلدان اليت خاضت جتربة        - ٥
جمال اإلصالحات القانونية املتعلقة بقضايا األقليات بغية العمل معها بشكل وثيق للتغلب على 

  ؛)اململكة املتحدة(الصعوبات القانونية والتقنية واملؤسسية اليت ينطوي عليها اإلصالح 
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 ألي سبب من    توصي بأن تعتمد بولندا قانوناً حيظر التمييز ويكفل املعاملة املتساوية وعدم التمييز             - ٦
  ؛)سلوفينيا، واململكة املتحدة، والسويد(األسباب، مبا يف ذلك امليول اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

تشجع بولندا على أن تواصل جهودها الرامية إىل معاجلة مسأليت االكتظاظ يف السجون وبطء   - ٧
  ؛)مجهورية كوريا(اإلجراءات القضائية 

  ية إلدخال التحسينات الالزمة على ظـروف اإلقامـة يف         حتث بولندا على أن تعطي األولو       - ٨
  ؛)الدامنرك(السجون 

وبعد دراسة مجيع املعلومات األساسية، يوصي بأن تضع بولندا برناجماً وطنياً ملكافحة االكتظاظ يف   - ٩
  ؛)االحتاد الروسي(السجون لكي تستويف أماكن االحتجاز يف بولندا املعايري الدولية 

ندا أن حتد من درجة االكتظاظ يف مراكز االحتجاز وأن تستعرض الظـروف             تطلب إىل بول    - ١٠
وتوصي أيضاً بأن تضع    . السائدة يف أماكن االحتجاز جلعلها متسقة مع املعايري الدولية الدنيا         

  ؛)اجلزائر(بولندا حداً زمنياً لفترة االحتجاز السابق للمحاكمة وفقاً للمعايري الدولية الدنيا 

درج بولندا املنظور اجلنساين يف إطار متابعة تنفيذ التوصيات املنبثقة عن عملية            توصي بأن ت    - ١١
  ؛)سلوفينيا(االستعراض بشكل منهجي ومستمر 

حتث بولندا على أن تنفذ التوصيات املقدمة من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة                - ١٢
طـاب الكراهيـة املتكـرر      ة على مظـاهر خ    ـة للمعاقب ـع تدابري تشريعي  ـوضبالتعذيب  

  ؛)سلوفينيا(والتعصب 

معاقبة أي شخص يروج "بينما استعلمت عن املقترح املتعلق بوضع مشروع قانون يهدف إىل   - ١٣
، "للمثلية اجلنسية أو ألي شكل آخر من أشكال االحنراف اجلنسي داخل مؤسسات التعليم            

  ؛)سلوفينيا(لك بعد فإهنا أوصت بأن تسحب بولندا هذا املقترح إن هي مل تقم بذ

 املفوضني احلكوميني املعين باملساواة بني الرجل واملرأة أو بمكتتوصي بأن تعيد بولندا إنشاء   - ١٤
أي هيئة حكومية مماثلة للعمل كآلية فعالة يف أعلى مستويات السلطة السياسية من أجل تعزيز 

  ؛)سلوفينيا(يع القطاعات املساواة بني اجلنسني، وأن تنسق إدراج املنظور اجلنساين بني مج

توصي بأن تزيل بولندا القيود املنصوص عليهـا يف القـوانني املتعلقـة جبـرائم الـصحافة            - ١٥
  ؛)سلوفينيا(

بينما تثين على احلكومة ملا اختذته من تدابري، وال سيما مشروع القانون املتعلـق باملعاملـة                  - ١٦
ن، وما يتصل بذلك من حبوث وبـرامج        املتساوية، ونظام املستشارين يف جمال حقوق اإلنسا      

تدريب، توصي بأن تستمر بولندا يف اختاذ اخلطوات الالزمة ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنـة              
  ؛ )كندا(املعنية حبقوق اإلنسان 
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اعات الـيت تـروِّج     متوصي بأن تكفل بولندا للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما اجل            - ١٧
ئم على تصوُّر اجملتمع للميول اجلنسي، العمل يف بيئة آمنـة،         للمساواة ومكافحة التمييز القا   

  ؛)كندا(وأن تضمن احترام احلق يف حرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات 

بينما تنوِّه مبا اختذته احلكومة من تدابري ملكافحة العنف ضد املرأة، توصي بأن تستمر بولندا يف   - ١٨
ات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء        اختاذ اخلطوات الالزمة ملتابعة توصي    

  ؛)كندا(على التمييز ضد املرأة 

تشجع بولندا على أن تتبع هنجاً شامالً إزاء تعزيز املساواة بني اجلنسني بوسائل منها علـى                  - ١٩
دمة وجه اخلصوص اعتماد قانون شامل يتناول مسألة املساواة بني اجلنسني وفقاً للتوصية املق            

  ؛)النمسا(من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

يوصي بأن تنشر بولندا نتائج الدراسة اليت أجنزهتا احلكومة للكشف عن املراكز السرية املقامـة يف                  -٢٠
  ؛)االحتاد الروسي(األراضي البولندية الحتجاز مواطنني أجانب مّتهمني بالضلوع يف أنشطة إرهابية 

 بأن تكفل بولندا توافق التدابري املنصوص عليها يف القانون املتعلـق بـالتطهري مـع                يوصي  - ٢١
  ؛)االحتاد الروسي( مبوجب الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان االتزاماهت

توصي بأن تواصل بولندا جهودها الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة واحليـاة                 - ٢٢
  ؛)كوبا(ىل أن تبلغ تدرجيياً مستوى املساواة بني اجلنسني السياسية للبلد إ

تشجع بولندا على أن تكثف جهودها الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز، سواء أكان                - ٢٣
قائماً على أساس العرق أو األصل القومي أو االجتماعي، وأن حترص على تعزيـز ومحايـة                

يت ميكن االسترشاد هبا من أجل التنفيـذ الفعلـي          الكرامة واملساواة كمبدأين من املبادئ ال     
  ؛)الكامريون(والفعال حلقوق اإلنسان 

تدعو بولندا إىل أن تكفل، قدر املستطاع، توافق سياساهتا املتعلقة باهلجرة مع املعايري الواردة              - ٢٤
فراد يف املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأ            

  ؛)املكسيك(أُسرهم، وتوصي بأن تصدِّق بولندا على االتفاقية 

بينما تالحظ اجلهود املبذولة لتعزيز النظام القضائي، فإهنا تشجع بولندا على إدخال تعـديالت                - ٢٥
قانونية تسمح مبحاكمة املسؤولني عن جرائم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسيــة أو              

  ؛)املكسيك(نة بشكل فعال  أو املهيالالإنسانية

تدعو بولندا إىل أن تنظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا   - ٢٦
  ؛)املكسيك(االختياري 



A/HRC/8/30 
Page 21 

 من املوجز الذي أعدتـه املفوضـية   ٢توصي بأن تنفِّذ بولندا التوصيات اليت تتناوهلا الفقرة       - ٢٧
 مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان، الذي كان قـد          السامية حلقوق اإلنسان، واملقدمة من    

 أن تسّن جمموعة من التشريعات املتعلقة مبناهضة التعـذيب          ٢٠٠٧طلب إىل بولندا يف عام      
  ؛)اجلزائر(وأن ُتنشئ هيئة ُتعىن مبكافحة التمييز 

 القوانني وملوظفي   توصي بأن تقدم بولندا التدريب الكايف والتعليمات الالزمة للهيئات املكلَّفة بإنفاذ            -٢٨
  ؛)اجلزائر(النظام القضائي بشأن كيفية تناول الشكاوى املتعلقة جبرائم ُترتكب بدوافع عنصرية 

يف صفوف  " مستشارين يف جمال حقوق اإلنسان    "توصي بأن تواصل بولندا يف املستقبل تعيني          - ٢٩
  ).النمسا(الشرطة، وأن تتقاسم جتارهبا يف هذا اجملال مع الدول املهتمة األخرى 

د من جملس حقوق اإلنسان يف ـج املعتَمـات يف تقرير النتائـذه التوصيـسُيدرج رد بولندا على ه  - ٥٥
  .دورته الثامنة

أو /أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدول اليت قدمتـها و            /ومجيع االستنتاجات و    - ٥٦
أو التوصيات على أهنا قـد      /ويل هذه االستنتاجات و   وال ينبغي تأ  . موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    

  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  رفقامل

  تشكيلة الوفد
 بولندا معايل السيد فيتولد فاسكسيكوفسكي، وكيل وزارة الشؤون اخلارجية يف بولندا، وكان ترأس وفَد  

  : عضواً، هم٢٧الوفد مؤلفاً من 
H.E. Mr. Zdzislaw RAPACKI, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of 
Poland to the United Nations Office at Geneva; 

Mr. Zbigniew ROMASZEWSKI, Vice Speaker of the Senate of the Republic of Poland, 
Honorary Head of Delegation; 

Ms. Danuta GLOWACKA-MAZUR, Director of the Department of Control, Complaints 
and Petitions at the Ministry of Interior and Administration; 

Mr. Miroslaw LUCZKA, Deputy Director of the Department of the United Nations System 
and Global Issues, Ministry of Foreign Affairs; 

Mr. Wojciech KLOSINSKI, Deputy Director of the Public Health Department at the 
Ministry of Health; 

Mr. Andrzej MISZTAL, Minister-Counsellor, Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Poland to the United Nations Office at Geneva; 

Mr. Marian SZAMATOWICZ, Delegate from the Ministry of Health; 

Ms. Krystyna ZUREK, First Counsellor, Permanent Mission of the Republic of Poland to 
the United Nations Office at Geneva; 

Mr. Marcin WYDRA, Representative of the Office of the Chief Commander of the Police; 

Mr. Maciej JANCZAK, Second Secretary, Permanent Mission of the Republic of Poland to 
the United Nations Office at Geneva; 

Mr. Mariusz LEWICKI, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs; 

Ms. Barbara CWIORO, Assistant to the Under-Secretary of State at the Ministry of  
Foreign Affairs; 

Ms. Aleksandra MIKULA, Expert at the Ministry of Foreign Affairs; 

Mr. Wlodzimierz SZYSZKOWSKI, Expert at the Ministry of Justice; 

Mr. Slawomir PIWOWARCZYK, Expert at the Ministry of Justice; 

Mr. Andrzej SZYDLOWSKI, Expert at the Ministry of Justice; 

Ms. Marzena GORZYNSKA, Expert at the Ministry of Justice; 

Ms. Malgorzata SKORKA, Expert at the Ministry of National Education; 
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Ms. Joanna MACIEJEWSKA, Expert at the Ministry of Labor and Social Policy; 

Ms. Monika KSIENIEWICZ, Expert at the Ministry of Labor and Social Policy; 

Mr. Lukasz GABLER, Expert at the Ministry of Labor and Social Policy; 

Ms. Agnieszka BIENCZYK-MISSALA, Expert from the Polish Institute of International Affairs; 

Ms. Aleksandra MEZYKOWSKA, Expert from the Ministry of Foreign Affairs; 

Ms. Zofia ROMASZEWSKA, Expert in Human Rights; 

Ms. Wanda NOWICKA, NGO’s Expert; 

Mr. Pawel WOSICKI, NGO’s Expert; 

Ms. Katrzyna GORSKA-LAZARZ, Interpreter. 

 -  -  -  -  -  

  

  


