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ضها الدوري الشامل الذي أجـري      ترحب بولندا بالتوصيات املقدمة خالل استعرا       
عـن    الية فـضالً   الت ت، تقدمي القرارا  دراسة متمعنة بعد  يسّرها،   و ،٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠ يف

  :دراجها يف تقرير نتائج االستعراضبعض التعليقات إل
 التوقيـع   بغيةتشريعاهتا  على استعراض   حكومة بولندا   تعكف  مقبولة؛    ١-٩٠  

  على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛
  حقـوق  على اتفاقيـة  التصديق  اً   قريب بولنداستستكمل   اً؛مقبولة جزئي   ٢-٩٠  

 ومبجرد أن يتم ذلك، ستنظر يف الربوتوكول االختيـاري          ؛ ذوي اإلعاقة  األشخاص
 هبدف حبث إمكانية توقيعه والتصديق عليه يف الوقت املناسب؛

 مقبولة؛  ٣-٩٠  

 احلكومة البولندية، يف الوقت الراهن، تقدمي بيان هنائي بشأن          بوسعليس    ٤-٩٠  
لحق بالعهد الـدويل اخلـاص      الربوتوكول امل توقيع  هذه التوصية؛ وستنظر يف إمكانية      

 ، والتصديق عليه يف الوقت املناسب؛باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ؛مقبولة  ٥-٩٠  

 ؛مقبولة  ٦-٩٠  

 ؛)٢انظر التوصية (اً  جزئيمقبولة  ٧-٩٠  

 ؛مقبولة  ٨-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩-٩٠  

ة حلماية خطط فورية للتصديق على االتفاقية الدوليأي  لدى بولندا   ليس  ١٠-٩٠  
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ ولكن احلكومة البولندية تظل ملتزمة           

 حبماية حقوق أفراد مجيع الفئات الضعيفة، مبن فيها املهاجرون؛اً تاماً التزام

 ؛)١٠انظر التوصية ( مقبولة غري  ١١-٩٠  

 ؛)١٠انظر التوصية ( مقبولة غري  ١٢-٩٠   

 ؛)١٠ التوصية انظر( مقبولة غري  ١٣-٩٠  

 امتثاهلا ألحكـام    بغية حبث مدى   بولندا تشريعاهتا    ستستعرض؛  مقبولة  ١٤-٩٠  
 االتفاقية، وللنظر يف التصديق عليها؛

 ؛)١٠انظر التوصية  (مقبولةغري   ١٥-٩٠  

 ؛مقبولة  ١٦-٩٠  

 ؛مقبولة  ١٧-٩٠  
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 ؛مقبولة  ١٨-٩٠  

مي بيان هنائي بـشأن      احلكومة البولندية، يف الوقت الراهن، تقد      بوسعليس    ١٩-٩٠  
 بولندا يف الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة حقـوق            وستنظر هذه التوصية؛ 

 األشخاص ذوي اإلعاقة هبدف حبث إمكانية توقيعه والتصديق عليه يف الوقت املناسب؛

 ؛مقبولة  ٢٠-٩٠  

 ؛مقبولة  ٢١-٩٠  

 ؛مقبولة  ٢٢-٩٠  

 ؛مقبولة  ٢٣-٩٠  

 ؛مقبولة  ٢٤-٩٠  

 ؛مقبولة  ٢٥-٩٠  

بولندا على نظام روما األساسـي للمحكمـة        صّدقت   اً؛ جزئي مقبولة  ٢٦-٩٠  
الذي تـنص   ( بعد تعديل قانون العقوبات البولندي       ٢٠٠١ عاماجلنائية الدولية يف    

التحضري هلا،   أويف ذلك التخطيط     ا على املعاقبة على جرمية االعتداء، مب      ١١٧مادته  
ندا يف املؤمتر االستعراضي بكمبـاال يف       ؛ وشاركت بول  )تنفيذها أوالشروع فيها،    أو
 مباال؛ إمكانية التصديق على تعديل كوستنظر يف، ٢٠١٠ عام

 ؛مقبولة  ٢٧-٩٠  

 ؛مقبولة  ٢٨-٩٠  

 ؛مقبولة  ٢٩-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٣٠-٩٠  

 ؛مقبولة  ٣١-٩٠  

 ؛مقبولة  ٣٢-٩٠  

 ؛مقبولة  ٣٣-٩٠  

 ؛مقبولة  ٣٤-٩٠  

 ؛مقبولة  ٣٥-٩٠  

 ؛)١٠انظر التوصية  (بولةمقغري   ٣٦-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٣٧-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٣٨-٩٠  
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 ؛مقبولة  ٣٩-٩٠  

 ؛مقبولة  ٤٠-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٤١-٩٠  

 إىل مجيـع    دائمـة وجهت بولندا دعوة    وقد  ، وُنفّذت بالفعل؛    مقبولة  ٤٢-٩٠  
بتعزيز حقوق اإلنسان   اً  تاماً  ألهنا تلتزم التزام  و،   لألمم املتحدة  التابعةليات اخلاصة   اآل

بكل إكبار وتقدير إىل عمل املكلفني بالواليات يف        اً   تنظر دائم  فقد ظلت ومحايتها،  
 علـى أي طلـب      نحن مستعدون للرد باإلجياب   ف،  إطار اإلجراءات اخلاصة؛ وعليه   

 زيارة موجه من املكلفني باإلجراءات اخلاصة؛

  بالفعل؛، وُنفّذتمقبولة  ٤٣-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٤٤-٩٠  

 ؛مقبولة  ٤٥-٩٠  

 ؛مقبولة  ٤٦-٩٠  

 ؛مقبولة  ٤٧-٩٠  

 ؛مقبولة  ٤٨-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٤٩-٩٠  

 ؛مقبولة  ٥٠-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٥١-٩٠  

 ، وُنفّذت بالفعل؛مقبولة  ٥٢-٩٠  

 ؛مقبولة  ٥٣-٩٠  

 ؛مقبولة  ٥٤-٩٠  

 ويف طور التنفيذ؛، مقبولة  ٥٥-٩٠  

 ؛مقبولة  ٥٦-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٥٧-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٥٨-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٥٩-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٦٠-٩٠  



A/HRC/21/14/Add.1 

5 GE.12-16578 

 ؛مقبولة  ٦١-٩٠  

 ؛مقبولة  ٦٢-٩٠  

 ؛مقبولة  ٦٣-٩٠  

 ؛مقبولة  ٦٤-٩٠  

 ؛مقبولة  ٦٥-٩٠  

 ؛مقبولة  ٦٦-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٦٧-٩٠  

 ؛مقبولة  ٦٨-٩٠  

لقـانون   مخسة مـشاريع     يةالربملاناجملموعة   أعضاء   قدم اً؛ جزئي مقبولة  ٦٩-٩٠  
تبـد   مل ولكن احلكومة ،٢٠١٢ و٢٠١١ يف عامي   بشأن عقود القران املدين   جديد  
 املشاريع؛تلك  بشأنرأيها 

 ؛مقبولة  ٧٠-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٧١-٩٠  

 ، وُنفّذت بالفعل؛مقبولة  ٧٢-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٧٣-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٧٤-٩٠  

 ؛مقبولة  ٧٥-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٧٦-٩٠  

 ؛مقبولة  ٧٧-٩٠  

 ؛مقبولة  ٧٨-٩٠  

 ؛مقبولة  ٧٩-٩٠  

 ؛مقبولة  ٨٠-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٨١-٩٠  

 ؛مقبولة  ٨٢-٩٠  
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؛ تلتزم حكومة بولندا، بوجه خاص، حبماية أفراد فئات اجملتمـع       ولةمقب  ٨٣-٩٠  
 مبن فيهم األطفال؛ وتتضمن التشريعات البولنديـة، مثـل قـانون            اً،األكثر ضعف 

 خاصة حلماية األطفال؛اً العقوبات، أحكام

 ؛مقبولة  ٨٤-٩٠  

  بالفعـل  ، وُنفّذت بالفعل؛ يتضمن قانون العقوبات البولنـدي       مقبولة  ٨٥-٩٠  
 حكام املتعلقة ببغاء األطفال، واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وبيعهم؛األ

انظـر  (بالفعـل   اً  توصية منفـذ   يعترب اجلزء األول من ال     اً؛ جزئي مقبولة  ٨٦-٩٠  
 ؛)٨٥ و٨٣ التوصيتني

 ؛مقبولة  ٨٧-٩٠  

 ؛مقبولة  ٨٨-٩٠  

 ؛مقبولة  ٨٩-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩٠-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ٩١-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩٢-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩٣-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩٤-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩٥-٩٠  

 ، ونفذت بالفعل؛مقبولة  ٩٦-٩٠  

 ؛)٦٩انظر التوصية (اً  جزئيمقبولة  ٩٧-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩٨-٩٠  

 ؛مقبولة  ٩٩-٩٠  

 ية أن إلغاء جترمي التشهري إلغاءً      أظهرت التحليالت القانون   اً؛ جزئي مقبولة  ١٠٠-٩٠  
غري مربَّر، ألن   أمراً  ن قانون العقوبات البولندي سيكون       م ٢١٢ وحذف املادة    اً،تام

مـن  فعالة  اذ تدابري   اختاً  مسؤولية الدولة يف احترام خصوصيات املواطنني تشمل أيض       
ـ . خصوصياهتم من أعمال الغريأجل محاية    ، سوء نيـة ويف حاالت القذف الشنيع ب

دخلت بالفعـل   أُ يتوجب إنزال عقوبات جنائية حلماية كرامة املتضرر؛ ومع ذلك،        
بغية ختفيف العقوبات وزيـادة عـدد        ،٢٠١٠ عام يف   ٢١٢تعديالت على املادة    

 ؛٢١٢احلاالت اليت تستبعد إلقاء املسؤولية القانونية مبوجب املادة 
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 ؛مقبولة  ١٠١-٩٠  

 ؛مقبولة  ١٠٢-٩٠  

 ؛مقبولة  ١٠٣-٩٠  

 ؛مقبولة  ١٠٤-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١٠٥-٩٠  

 ، ونفذت بالفعل؛مقبولة  ١٠٦-٩٠  

 ، ونفذت بالفعل؛مقبولة  ١٠٧-٩٠  

 ، ونفذت بالفعل؛مقبولة  ١٠٨-٩٠  

 ، ونفذت بالفعل؛مقبولة  ١٠٩-٩٠  

 ؛مقبولة  ١١٠-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١١١-٩٠  

 ؛مقبولة  ١١٢-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١١٣-٩٠  

 ؛مقبولة  ١١٤-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١١٥-٩٠  

 أطفال الرومـا  استفادة   يضمن النظام التعليمي البولندي      اً؛ جزئي مقبولة  ١١٦-٩٠  
 دروس إضافية يف اللغة البولندية    تنظيم    عند االقتضاء،  ،جيري؛ و التعليم العام التام من   

 األطفال الذين هم حباجة إىل مزيد من الدعم؛          مجيع إىلاً  وغريها من املواد، ُتقدَّم جمان    
عنـيني  املوسطاء  ال " من ُيعرفون باسم   ن للمدارس أن توظف   وعالوة على ذلك، ميك   

لتسهيل التواصل بني املدرسة وأولياء أمور أطفال الروما، باإلضافة إىل       " بتعليم الروما 
ثقافات متعددة؛ ويضمن   الذين ينتمون إىل    بني على العمل مع األطفال      مدّرسني مدرَّ 

دعم أطفـال   اً   أيض لروما يف بولندا  تعدد السنوات املعين جبماعة ا    املاحلكومة  برنامج  
مدرسية، وتقدمي منح دراسية، وتوفري خدمات التعليم اجملاين يف         اً  الروما مبنحهم كتب  

ورغم أن إدخال التعليم ثنائي اللغة لصاحل أطفال        . قبل االلتحاق باملدرسة   مااملرحلة  
لذين يعيـشون يف     الروما ا   أفراد الروما أمر ممكن من الناحية القانونية والتقنية، فإن       

يرغبون يف التمتع هبذا احلق ألن نظامهم الثقايف مينعهم من تـدريس لغـة               البولندا  
 الروما خارج جمتمعاهتم احمللية؛

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١١٧-٩٠  
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إعداد تعديل على القانون املتعلق باألجانب      اً   جيري حالي  اً؛ جزئي مقبولة  ١١٨-٩٠  
غري  يف مرافق مغلقة؛ ةألطفال دون سن الثالثة عشر هبدف فرض حظر على احتجاز ا     

 األطفال ملتمسي اللجوء؛ وقد يؤدي فرض حظر        إالّ على يطبق   لن القانونهذا  أن  
 ،ر واألوصياء عليهم يف مرافق مغلقة إىل ظهور اجتـاه سـليب  ّصتام على احتجاز القُ   

ـ  الباهلجرة حىت     ألغراض تتصل  حبيث يستخدم البالغون األطفالَ    زوا هـم   ُيحتج
 أنفسهم يف مرافق مغلقة؛

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١١٩-٩٠  

 ، ونفذت بالفعل؛مقبولة  ١٢٠-٩٠  

 ؛)١١٨انظر التوصية (اً  جزئيمقبولة  ١٢١-٩٠  

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١٢٢-٩٠  

يتعلق بالتحقيقات   ماي ويف طور التنفيذ؛ الشفافية التامة ف      اً، جزئي مقبولة  ١٢٣-٩٠  
 لبيانات السرية؛نظراً حلماية اغري ممكنة 

 ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  ١٢٤-٩٠  

        


