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  مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الثالثـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
عراض املتعلق ببولندا يف اجللسة     وجرى االست . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١ من

وترأست وفد بولندا وكيلة كاتب الدولة يف       . ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠الرابعة عشرة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلـق      . وزارة اخلارجية يف بولندا السيدة غرازينا برناتوفيتش      

  .٢٠١٢نيه يو/ حزيران٤ببولندا يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقـررين التاليـة          ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
  .بلجيكا وليبيا واهلند: لتيسري االستعراض املتعلق ببولندا) اجملموعة الثالثية(
، ١٦/٢١ من مرفق القرار     ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار اجمللس      ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :لغرض االستعراض املتعلق ببولنداصدرت الوثائق التالية 
ــرة    )أ(   ــاً للفق ــدمان وفق ــايب مق ــرض كت ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/13/POL/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/13/POL/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة ) املفوضية(
  ).A/HRC/WG.6/13/POL/3) (ج(١٥وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية   )ج(  

وأُحيلت إىل بولندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً بيالروس،              -٤
وميكن . وسلوفينيا، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج        

  .ية لالستعراض الدوري الشاملاالطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارج

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
قدمت رئيسة الوفد التقرير الوطين، وبينت أن بولندا خاضت عملية مشاورة واسعة              -٥

  .النطاق يف إطار إعداد هذا التقرير
 مدى السنوات األربع املاضية تقـدماً صـوب         وذكر الوفد أن بولندا أحرزت على       -٦

وقال إن عملية التصديق علـى اتفاقيـة        . اعتماد املزيد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      
ُيـستهان هبـا وستـستكمل يف هنايـة          الحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قطعت أشواطاً       

توقيع االتفاقية  وأضاف أن األعمال التشريعية مستمرة حبيث تتمكن بولندا من          . ٢٠١٢ عام
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وأشار الوفد أيضاً إىل    . ٢٠١٢الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف عام          
  .أن بولندا ستسحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل

. وأعاد الوفد تأكيد التزام بولندا بالتعاون مع جملس حقوق اإلنسان ومجيـع آلياتـه       -٧
 إىل مجيع املكلفـني     ٢٠٠١اصة، لذا فقد وجهت يف عام       وتقدر بولندا عمل اإلجراءات اخل    
وقد زار البلد منذ االستعراض األول املتعلق ببولندا ثالثـة          . بواليات دعوة دائمة لزيارة البلد    

  .مقرين خاصني
ويف إطار جدول أعمال بولندا املتعلق حبقوق اإلنسان، حظيت حقوق أفراد الفئات              -٨

  .واألشخاص ذوو اإلعاقة، بالقدر األكرب من االهتماماألضعف، ومنها النساء واألطفال 
وخبصوص حقوق الطفل، ذكر الوفد تعديل قانون التصدي للعنف املرتيل، املعتمد يف             -٩
، وهو تعديل فرض حظراً كامالً للعقاب البدين على أيدي من ميارسون السلطة             ٢٠١٠ عام

  .يتولون رعاية األحداث أوالوصاية  أواألبوية 
اً إىل تشجيع مشاركة النساء يف احلياة العامة، أُدرج يف القانون االنتخايب نظام             وسعي  -١٠

وبغية املضي يف دعم املساواة بني اجلنسني وحتسني التوفيق بـني العمـل واحليـاة               . حصص
التبين، من التمتـع   لتمكني اآلباء مبن فيهم اآلباء ب    ٢٠١٠األسرية، ُعدِّل قانون العمل يف عام       

  .بإجازة أبوية
وخبصوص حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اعُتمدت ضوابط قانونية متكن أفراد هذه     -١١

  .يشمل العمليات الدميقراطية االفئة من املشاركة الكاملة يف احلياة العامة واالجتماعية، مب
فيها تلك املذكورة يف التوصيات املقدمة من هيئات         اوسعياً إىل جماهبة التحديات، مب      -١٢

لية، ركزت بولندا تركيزاً خاصاً على حتسني ظروف السجون ومراكز االحتجاز؛           الرصد الدو 
وتقليص مدة اإلجراءات القضائية واالحتجاز رهن احملاكمة؛ وتدريب موظفي إنفاذ القانون           

  .يف جمال حقوق اإلنسان؛ ومكافحة التمييز ضد األقليات؛ وتعزيز املساواة بني اجلنسني
  .يت وجهت أسئلة سلفاً وقدم أجوبة على البعض منهاوشكر الوفد البلدان ال  -١٣
ورداً على سؤال اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية خبـصوص               -١٤

يف ذلك األشـخاص ذوو      ااألنشطة الرامية إىل تعزيز املساواة ودمج أفراد الفئات احملرومة، مب         
جلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية، ذكـرت       اإلعاقة وفئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل ا      

، وهي  ٢٠١٧-٢٠١٢بولندا أهنا بصدد إعداد خطة عمل وطنية للمساواة يف املعاملة للفترة            
، ُينفَّذ مشروع يهدف إىل     ٢٠١١ومنذ عام   . خطة تتضمن تدابري ترمي إىل التصدي للتعصب      

ـ           ة، ويـشمل هـذا     مكافحة التمييز على مجيع األسس ويف كل مستويات اإلدارة احلكومي
وتعمل بولندا على إعـداد   . املشروع تدريب املوظفني احلكوميني وتنظيم محالت توعية عامة       

سلسلة من الدورات التدريبية اخلاصة مبمثلي وسائط اإلعالم، وهي دورات يشارك يف متويلها             
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 ٢٠١٣وقد انضمت أيضاً إىل مشروع سينفذه اجمللس األورويب يف عـام            . االحتاد األورويب 
  ".مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية"وعنوانه 

ورداً على سؤال سلوفينيا بشأن نتائج الربامج الرامية إىل تشجيع مشاركة النساء يف               -١٥
سوق العمل، قالت بولندا إهنا تعطي األولوية لإلجراءات الرامية إىل إتاحة فـرص متكافئـة               

وذُكرت برامج تدعم املـشاريع النـسائية       . ء الفئات احملرومة  للرجال والنساء، وخباصة نسا   
  .وتيسر التوازن بني العمل واحلياة األسرية وتشجع مشاركة اآلباء بنشاط يف تربية األبناء

ورداً على أسئلة طرحتها السويد واململكة املتحدة بشأن التدابري الرامية إىل ضـمان               -١٦
فال وإىل مكافحة العنف املرتيل، ذكر الوفد أن بولندا تويل          إملام الناس باحلماية القانونية لألط    

القدر األكرب من اهتمامها حلماية الضحايا، وخباصة األطفال، ولتغيري سلوك مرتكيب أعمـال             
وينص تعديل قـانون التـصدي      . العنف بواسطة محالت إعالمية وبرامج إصالحية وتثقيفية      

لى العقاب البدين لألطفال، علـى أن مـن         ، الذي فرض حظراً ع    ٢٠١٠للعنف املرتيل لعام    
واجب أمني املظامل املعين حبقوق األطفال أن يقدم إىل الربملان تقريراً عن نتائج تنفيـذ هـذا                 

 سنة يانوش كورتشاك، وهو بولندي اشتهر قبل احلـرب          ٢٠١٢وقد كانت سنة    . القانون
  .عنف البدعوته إىل تربية األطفال ب

 ١٩٨٤ خبصوص تدابري إعادة النظر يف قانون الصحافة لعام       ورداً على سؤال النرويج     -١٧
هبدف تكييفه مع الواقع اإلعالمي اجلديد، قال الوفد إن وزارة الثقافة والتراث الوطين تعكف              

  .على مشروع يتضمن عدداً من األفكار اليت طرحها صحفيون بغرض تعديل هذا القانون
 اإلنسان وتقييمهم يف هذا الصدد،      وخبصوص تدريب أفراد الشرطة يف جمال حقوق        -١٨

تكـن   مللة أثارهتا سلوفينيا، قال الوفد إن اآلثار املباشرة الدقيقة هلذه التـدريبات             أوهي مس 
 ٧٠موضوع قياس لكنها تتجلى بصورة غري مباشرة يف معدل ثقة الناس بالشرطة الذي بلغ               

  .يف املائة
حتجاز املطولة رهـن احملاكمـة   وخبصوص اخلطوات الرامية إىل التصدي لفترات اال       -١٩

ومشكلة اكتظاظ السجون، وهي مسألة أثارهتا اململكة املتحدة، ذكر أن عدد الـسجناء يف              
 يف املائة من طاقة االستيعاب املتاحة، وأن ذلك يعزى يف جزء            ٩٥اخنفاض مستمر، وأنه بلغ     

  .كترونيةمنه إىل توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة واستخدام نظم احلراسة اإلل
 من قانون ٢١٢ورداً على سؤال النرويج بشأن التدابري املتخذة إلعادة النظر يف املادة    -٢٠

العقوبات البولندي اليت جترم القذف والتشهري، قيل إن العقوبات اجلنائية قد خفضت بالفعل             
  .٢٠١٠يونيه /يف حزيران

ويف . هن اجلنسية واإلجنابية  وسألت سلوفينيا والسويد والنرويج عن متتع النساء حبقوق         -٢١
وهو حق االعتراض على رأي الطبيـب       : األعوام األخرية، منحت بولندا املريض حقاً جديداً      

ينص قانون العقوبات على أي عقوبة       الو. واجباته أوأثر على حقوق املريض      ماقراره إذا    أو
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عدة الطبية والنفـسية    وتوفر الدولة املسا  . يف حالة النساء الاليت خيضعن إلجهاض غري قانوين       
  .للنساء الاليت ينهني محلهن بصورة غري قانونية

 لالتفاقيـة   ١٢وسألت النرويج عن التدابري املتخذة للتصديق علـى الربوتوكـول             -٢٢
 مـن   ٣٢وتنص املادة   . األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املتعلق بالتمييز       

شخاص أمام القانون وعلى حقهم يف معاملة متساوية من         الدستور على املساواة بني مجيع األ     
جيوز التمييـز ضـد أي كـان يف احليـاة الـسياسية             الوبناًء عليه،   . قبل السلطات العامة  

وحتتاج بولندا إىل املزيد من الوقت إلجراء مـشاورات بـني           . االقتصادية أواالجتماعية   أو
  .١٢ الربوتوكول إذا كانت ستنضم إىل ماالوزارات تتيح هلا أن تقرر 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار     .  وفداً ببيانات  ٤٥أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٣

  .يف الفرع الثاين من هذا التقرير
التمييـز  تزال منشغلة إزاء ارتفاع حوادث العنف واالعتداء و        الوقالت ماليزيا إهنا      -٢٤

اليت تستهدف األقليات ألسباب عرقية، إضافة إىل قلة االهتمام بالتحقيق يف القضايا املبلـغ              
وردها من أنباء عن إفراط وكاالت       ماإزاء  اً  عنها ومقاضاة املتورطني فيها؛ وهي منشغلة أيض      

 لطائفة  والحظت ماليزيا أيضاً استمرار التهميش االجتماعي     . إنفاذ القانون يف استعمال القوة    
  .وقدمت ماليزيا توصيات يف هذا الصدد. الروما والتمييز ضدها

يتصل بأمور   ماأحرزته بولندا من تقدم يف اجملال التشريعي في        اواعترفت املكسيك مب    -٢٥
تبذله بولندا مـن   ااعترفت مب  ماك. منها حتسني تعريف التعذيب وحرية التعبري والعنف املرتيل       

شخاص ذوي اإلعاقة وبتوسيع نطاق مكافحة االجتـار بالبـشر          يتعلق حبقوق األ   ماجهود في 
  .وقدمت املكسيك توصيات يف هذا الصدد. وتعزيز محاية األطفال من العنف اجلنسي

ورحب املغرب بتصديق بولندا على عدد كبري من صكوك حقوق اإلنـسان منـذ                -٢٦
فيها ثالث   امبوأعرب عن ارتياحه إلنشاء عدد من مؤسسات حقوق اإلنسان،          . ٢٠٠٨ عام

وقدم . تقوم به بولندا من عمل يف جملس حقوق اإلنسان         اورحب املغرب مب  . أمانات للمظامل 
  .املغرب توصيات يف هذا الصدد

إذا كانت بولندا ستكفل حصول أمانة املظامل واملفوضية املعنيـة           ماوسألت هولندا     -٢٧
خططها الرامية إىل منع احلوادث     باملساواة يف املعاملة على متويل كاٍف؛ وطلبت تفاصيل عن          

إذا كانت ستنظر يف تعـديل القـانون اجلنـائي           ماسألتها ع  ماالعرقية وجرائم الكراهية؛ ك   
  .التحيز اجلنساين أوبتضمينه اجلرائم املرتكبة بدافع كره املثليني 
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وأحاطـت  . تبذله بولندا من جهود يف سبيل مكافحة التمييـز  اواعترفت النرويج مب    -٢٨
 من قانون العقوبات البولنـدي الـيت جتـرم          ٢١٢أثري من شواغل خبصوص املادة       امبعلماً  
  .وقدمت النرويج توصيات يف هذا الصدد. التشهري
وقالت بريو إن بولندا أحرزت تقدماً كبرياً يف جمال حقوق اإلنسان يتجلى يف اعتماد                -٢٩

 اجلنسني يف سوق العمـل      تدابري لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وسياسات بشأن املساواة بني        
  .وقدمت بريو توصيات يف هذا الصدد. وزيادة مشاركة النساء يف احلياة العامة واحلياة السياسية

والحظت الفلبني أن بولندا وسعت والية أمانة املظامل املعنيـة حبقـوق األطفـال؛                -٣٠
صـلة يف   الحظت تصديقها على العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان وجهودهـا املتوا           ماك

سبيل احلد من االجتار بالبشر، وتأكيدها أن معظم معايري محاية العمال املهـاجرين مطابقـة               
وقـدمت  . ألحكام االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم          

  .توصية يف هذا الصدد
ولية حلقوق  وأشادت مجهورية كوريا بسجل بولندا يف جمال التعاون مع اآلليات الد            -٣١

. أحرزته من تقدم يف معاجلة املسائل املثارة أثناء االستعراض املتعلق هبـا            ااإلنسان ورحبت مب  
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد

تبذله بولندا من جهود يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق          اورحبت مجهورية مولدوفا مب     -٣٢
حلكومية املعنية باملـساواة يف املعاملـة   يف ذلك اإلجراءات اليت اختذهتا املفوضية ا    ااإلنسان، مب 

أشادت بالتقدم الذي أحرزته بولنـدا   ماوتوسيع والية أمانة املظامل املعنية حبقوق األطفال؛ ك       
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. يف مكافحة االجتار بالبشر

ومحاية وقالت رومانيا إن التدابري اليت عرضتها بولندا تثبت التزامها بالنهوض بتعزيز              -٣٣
وميكن أن ُتتخذ بعض التدابري . تثبت إحراز تقدم كبري يف جماالت كثرية ماحقوق اإلنسان، ك

  .وقدمت رومانيا توصية يف هذا الصدد. واملشاريع أمثلة للممارسات اجليدة
وأعرب االحتاد الروسي عن انشغاله إزاء استمرار تصاعد املواقف العنصرية واملعاديـة              -٣٤

ز ضد األقليات الدينية واإلثنية والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين،          لألجانب والتميي 
  .وقدم توصيات يف هذا الصدد. وإزاء استمرار املشاكل املتصلة بالنظام القضائي ونظام السجون

. ورحبت سلوفاكيا بتقرير منتصف املدة الذي قدمته بولندا أثنـاء الـدورة األوىل              -٣٥
امليـزان  "ا من إجنازات، ونيل خدمات السجون البولندية جـائزة          حققته بولند  ماوالحظت  

، ودمج حقوق اإلنسان يف املقررات التعليمية، واعتماد برامج لتثقيف          "البلوري إلقامة العدل  
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات يف هذا الصدد. الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان

الشرطة البولندية مـن دورات تدريبيـة   يقدم إىل  ماوأعربت سلوفينيا عن ارتياحها إزاء        -٣٦
عديدة يف جمال حقوق اإلنسان بصفة عامة ومنع جرائم الكراهية ومكافحتها بصفة خاصة، لكنها              

تتسم به   ماوالحظت سلوفينيا بقلق    . ظلت منشغلة إزاء إفراط موظفي الشرطة يف استعمال القوة        
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إىل مبادئ توجيهية بشأن املخـاطر  تشريعات منع اإلجهاض من طابع تقييدي إىل جانب االفتقار          
  .وقدمت سلوفينيا توصيات يف هذا الصدد. حياهتا أواليت هتدد صحة املرأة احلامل 

وأعربت إسبانيا عن انشغاهلا ألن شرحية واسعة من اجملتمع تعترب املثلية اجلنسية مرضاً               -٣٧
تماد قانون منع التمييـز     وأن التمييز الفعلي يف مكان العمل واملراكز التدريبية مستمر رغم اع          

إذا كانت بولندا تزمع تنفيذ محـالت تثقيفيـة          ماوسألت  . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ يف
وقـدمت  . ختطط ملنح األزواج املثلييني وضـعاً قانونيـاً        أوبشأن التنوع اجلنسي والعاطفي     

  .توصيات يف هذا الصدد
 القـانوين للعقـاب البـدين     املتعلق باحلظر  ٢٠١٠وأشارت السويد إىل قانون عام        -٣٨

يشتبه يف   مالألطفال الذي يّسر استجابة املوظفني املدنيني والعاملني يف احلقل االجتماعي إىل            
أشارت إىل جهود بولندا يف سبيل التصدي السـتمرار          ماأنه حاالت إساءة إىل األطفال، ك     

حلق يف الصحة ويف    متنح النساء ا   ملوالحظت السويد أن التشريعات     . ظاهرة العنف لألطفال  
. يكفله الدستور البولندي   مااحلصول على اخلدمات الصحية يف كنف املساواة مع الرجال ك         

  .وقدمت السويد توصيات يف هذا الصدد
نقل  أووالحظت سويسرا أن التحريات املتعلقة بادعاءات وجود مراكز احتجاز سرية             -٣٩

وشـددت علـى أن     . يف املوضـوع  ُتفض إىل توضيح كامل لدور هولندا        ملسري للسجناء   
والحظت أن ضحايا االعتداءات العنصرية غالباً      . العنصرية مشكلة عاملية جيب التصدي هلا حبزم      

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. غريها من الفئات الضعيفة أوينتمون إىل األقليات اإلثنية  ما
ملة، وباعتماد الربنامج الوطين    ورحبت تايلند بإنشاء املفوضية املعنية باملساواة يف املعا         -٤٠

ملناهضة التمييز العنصري، واعتماد القانون املتعلق بتنفيذ أحكام أوروبية معينة بشأن املساواة            
وشجعت احلكومةَ على القضاء على التمييز العنصري ضد املـسلمني والرومـا            . يف املعاملة 

 به من خطوات يف سبيل      قامت اوأشادت ببولندا مل  . واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي    
. سيما يف جمايل العمالة واحلصول على السلع واخلـدمات         الالقضاء على التمييز ضد النساء      
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد

حققته بولندا من إجنازات يف ضمان حقوق اإلنسان للفئـات           اورحبت أوكرانيا مب    -٤١
اإلعاقة واألقليات الوطنية مبن فيها     الضعيفة مثل النساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي        

تقوم به بولندا من أنشطة ملكافحة التمييز القائم على أسس عرقية            اوأشادت مب . األوكرانيون
  .إثنية أووطنية  أو
 ٣ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالقانون املعتمـد يف              -٤٢

. تنفيذ أحكام أوروبية معينة بشأن املساواة يف املعاملة        واملتعلق ب  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
وسألت عن تطبيق السلطات مبدأ املساواة يف املعاملة وعن التقدم احملرز صوب التصديق على              

والحظت افتقار القانون اجلنائي إىل حكـم يتعلـق         . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
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ظرفني مـشددين    أو اجلنسانية باعتبارمها سببني     جبرائم الكراهية ويشمل امليل اجلنسي واهلوية     
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. ممكنني
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها ألن التمييز والعنف اللذين يستهدفان             -٤٣

زاال شـائعني وألن     مـا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية         
وذكـرت احلـوادث    . ُيبلغ عنها  مل الكراهية املقترفة يف حق هؤالء األشخاص        معظم جرائم 

األخرية القائمة على معاداة السامية وأعربت عن أسفها لتوقف عمليات إرجاع املمتلكـات             
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. تهمإىل ضحايا احملرقة وورث

قوق اإلنسان وتعـديل    وأشادت أوروغواي بأمور منها عمل املؤسسات الوطنية حل         -٤٤
وأعربت عن تقديرها للتقـدم احملـرز يف إعمـال احلقـوق            . القانون املتعلق بالعنف املرتيل   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لكنها عّبرت عن أسفها ألن بولندا تعترب العهـد الـدويل              
قلقهـا حيـال    وأعربت عن   . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أداة برناجمية      

وقدمت . أوضاع املهاجرين غري الشرعيني وحالة الضعف اليت يعيشها األطفال غري املسجلني          
  .توصيات يف هذا الصدد

أشادت  ماك. ورحبت األرجنتني بتوسيع سلطات أمانة املظامل املعنية حبقوق األطفال       -٤٥
دين لألحداث من ِقبل من     ببولندا لقيامها بتعديل قانون األسرة الذي حيظر صراحةً العقاب الب         

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. السلطة األبوية عليهم أوميارسون الوصاية 
على األسئلة اليت طرحتها هولندا واململكة املتحدة بشأن تعـديالت القـانون            اً  ورد  -٤٦

اجلنائي املتعلقة جبرائم التحيز اجلنساين وكره األجانب، أوضح الوفـد أن النظـام القـانوين           
كانوا ضحية جرائم قائمة على كـره        أوصدى حلقوق األشخاص الذين يتعرضون للتمييز       يت

وينص القانون على إمكانية رفع دعـوى يف        . التحيز اجلنساين ويوفر هلم احلماية     أواألجانب  
وتنظر بولندا يف إمكانيـة     . حال التعرض لذلك التمييز وعلى إمكانية احلصول على تعويض        

  .ديالت يف هذا اجملالتعإدخال املزيد من ال
 ٢١٢املـادة   (ورداً على األسئلة اليت طرحتها املكسيك والنرويج خبصوص التشهري            -٤٧

 وأُلغيت عقوبة   ٢٠١٠، أوضح الوفد أن األحكام اجلنائية ُعدلت يف عام          )من القانون اجلنائي  
 إىل أسباب   ختلص ملوقامت بولندا بتحليل املسألة و    . يتصل بالتشهري  مااحلرمان من احلرية في   

ُتربر إلغاء جرمية التشهري من القانون اجلنائي، معتربة أن حرية التعبري جيب أن ُتقّيـد أيـضاً                 
 من القانون اجلنائي    ٢١٢ونظرت احملكمة الدستورية أيضاً يف املادة       . حلماية الكرامة البشرية  

  . اإلنسانقوقواستنتجت توافقها مع الدستور، شأهنا يف ذلك شأن احملكمة األوروبية حل
وخبصوص مسألة االحتجاز رهن احملاكمة اليت أثارهتا إسبانيا، قال الوفـد إن إدارة               -٤٨

مسألة اإلفراط يف مدة االحتجاز رهن احملاكمة تشكل إحدى أكرب املشاكل الـيت يواجههـا     
وقد حتققت إجنازات يف هذا الـصدد بواسـطة         . النظام القضائي وإحدى أولويات احلكومة    
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ن تدابري تشريعية، مثل احلد من أسباب االحتجاز املطول رهن احملاكمة وااللتـزام         اعُتمد م  ما
وعلى مدى الفترة األخـرية،     . خبصم مدة االحتجاز رهن احملاكمة من العقوبة عند صدورها        

  .يف حاالت االحتجاز رهن احملاكمةيتعلق بتطبيق املعايري الدولية  ماوعي القضاة في امن
ى أثارهتا إسبانيا، قال الوفد إن العمل التشريعي الرامـي إىل           وخبصوص مسألة أخر    -٤٩

  .ص من االختفاء القسري آخذ جمراهتوقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا
إذا كانت احلكومة تنوي اعتماد املزيد مـن التـدابري           اّمورداً على سؤال هولندا ع      -٥٠

ر الوفد إىل أن جملـس مناهـضة التمييـز    ملكافحة احلوادث العنصرية وجرائم الكراهية، أشا   
 هبدف وضـع    ٢٠١١يتصل بذلك من تعصب أنشئ يف عام         ماالعنصري وكره األجانب و   

. يتصل بذلك مـن تعـصب     ماخطة عمل ملنع ومكافحة التمييز العنصري وكره األجانب و        
 والقضاة  وأعرب الوفد عن ثقته بالدورات التدريبية املقدمة إىل أفراد الشرطة والنواب العامني           

 موظـف يف    ٣٨ ٠٠٠وأضاف قـائالً إن     . يتعلق مبكافحة جرائم وحوادث الكراهية     مافي
 يف إطار برنامج ُينفذ بالتعاون مـع  ٢٠١١الشرطة كانوا قد تلقوا هذا التدريب يف هناية عام          

وّمجعت بولندا إحصاءات بـشأن اجلـرائم       . مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان    
. لت االستبيان املستخَدم بإضافة عمود على حدة ُيبيَّن فيه دافع اجلرمية العرقي           العنصرية وعدّ 

وتتخذ بولندا أيضاً عدداً من اخلطوات يف سبيل ترويج التسامح وإذكاء الوعي االجتمـاعي              
  . ومناهضة العنصرية وكره األجانببأمهية التسامح

يكفي من التمويل    ماعلق بتوفري   يت ماوخبصوص املسألة اليت أثارها املغرب وهولندا في        -٥١
ملؤسسة أمانة املظامل واملفوضية احلكومية املعنية باملساواة يف املعاملة، ذكر الوفد أن املفوضية             

. منشأة على أساس القانون املتعلق بتنفيذ أحكام االحتاد األورويب بشأن املساواة يف املعاملـة             
يس احلكومة، وقد استخدمت أمواالً     وأضاف أن املفوضية ممولة من خمصصات مستشارية رئ       

وبّين الوفد أن أمانـة     . مقدمة من االحتاد األورويب يف الربامج الرامية إىل القضاء على التمييز          
املظامل وأمانة املظامل املعنية باألطفال مؤسستان مستقلتان يتوىل الربملان اعتماد ميزانيـة كـل     

حة ألمانة املظامل املعنية باألطفـال تـزداد        فتئت األموال املتا   ماوعالوة على ذلك،    . منهما
بات املاليـة الـيت     ، على الرغم من الـصعو     ٢٠١٠يعادل مليون يورو كل سنة منذ عام         امب

  .يواجهها البلد
ورداً على سؤال النرويج، قال الوفد إن بولندا بدأت تفكـر يف توقيـع االتفاقيـة                  -٥٢

ورداً على سؤال السويد عن التوعيـة       . رتيلاألوروبية ملنع ومكافحة العنف باملرأة والعنف امل      
مبكافحة العنف باألطفال، قال الوفد إن إجراءات بولندا ركزت علـى تنظـيم احلمـالت               

، ٢٠١١ و ٢٠٠٩فيها احلمالت اليت ُبثت يف وسائط اإلعالم، سيما يف عـام             ااإلعالمية، مب 
مالت نـشر مقـاالت يف      ومشلت احل . بغية توعية أفراد األسرة واجلناة واجملتمع بصفة عامة       

الصحافة وتنظيم ندوات تدريبية وإجراءات متنوعة يف إطار الربامج احمللية الرامية إىل مكافحة             
  .العنف بالنساء واألطفال



A/HRC/21/14 

11 GE.12-15068 

وخبصوص تقدم عملية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي             -٥٣
ر يف مشروع قانون حيظى اعتمـاده       مسألة أثارها عدد من الوفود، قال الوفد إن الربملان ينظ         

وعلى بولندا أن ُتحلّل الوضع قبل النظر يف التصديق على االتفاقية، وقد            . بدعم واسع النطاق  
اختذت تدابري قانونية لتعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة يف جماالت مثل تعليم األطفـال              

دا أيضاً محـالت إعالميـة      وتنظم بولن . إىل ذلك  ماوالعمالة ودخول سوق العمل والتنقل و     
  .لتشجيع توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة

وخبصوص حالة النساء يف سوق العمل، أشار الوفد إىل وجود عدد من الـربامج الـيت                  -٥٤
وأشار إىل حدوث زيادة يف النشاط املهين للنساء وتأخري سن          . يشارك يف متويلها االحتاد األورويب    

وتثبت الدراسات املتعلقة بفعالية الـربامج أن دورات التـدريب          . التقاعد وعدد املشاريع النسائية   
واختذت بولندا أيضاً إجراءات حلث الرجـال       . املهين وخدمات التوجيه املهين حتظى بتقدير خاص      

  .على اغتنام الفرص املتاحة لالنقطاع عن العمل بصفة مؤقتة والتفرغ لتربية األطفال
ال احلقوق االجتماعية، قال الوفد إن هـذه        ورداً على سؤال األوروغواي عن إعم       -٥٥

. بواسطة قوانني يعتمـدها الربملـان      أواحلقوق متنح بتطبيق االتفاقات الدولية تطبيقاً مباشراً        
وخيضع التنفيذ لرقابة اجلهاز القضائي، وتوجد بعض القوانني العرفية املتصلة باتفاقيات منظمة            

 والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         العمل الدولية وامليثاق االجتماعي األورويب    
  .واالجتماعية والثقافية

وشكر الوفد سلوفينيا والسويد والنرويج على طرح مسألة تنفيذ األحكـام املتعلقـة               -٥٦
وأفاد بأن وزارة الصحة تتصدى بانتظام ملسألة التنفيذ الـسليم          . باإلجهاض الطيب تنفيذاً سليماً   

مكني النساء من اإلجهاض، موضحة أن حكم االستنكاف الـضمريي  لألحكام امللزمة قانوناً لت 
وأدت . يعتد به إال إذا كان باستطاعة املرأة اخلضوع إلجهاض قانوين على يد طبيب آخـر               ال

. اإلجراءات املتخذة يف هذا اجملال إىل ارتفاع يف عمليـات اإلجهـاض القـانوين يف بولنـدا                
  .الت والدة الطفل بعيب غري قابل لإلصالح عاليةيسمح باإلجهاض إال عندما تكون احتما الو

ورداً على سؤال تايلند عن احلماية من التمييز والسماح ملمثلي األقليات، وخباصـة               -٥٧
أقلية الروما، باملشاركة يف احلياة العامة لبولندا، قال الوفد إن احلكومة تدرك أن أقلية الرومـا    

وتنفذ بولندا برناجماً خاصاً بأقلية الروما يركز على . جيب أن حتظى بالقدر األكرب من اهتمامها
وحققت بولندا جناحاً ملحوظاً يف جمال . التعليم ودخول سوق العمل والوعي القانوين والثقافة      

 إقليماً، ارتفع معدل احلـضور املدرسـي يف    ١٦ أقاليم من أصل     ٦ففي  . تعليم طائفة الروما  
وميكن قياس مستوى الوعي .  يف املائة٩٠قت نسبته صفوف التالميذ الروما ارتفاعاً ضخماً فا  

  .القانوين للروما باالستناد إىل زيادة عدد الشكاوى املتعلقة بعدم احترام حقوقهم
ورداً على سؤال سويسرا وسؤال موجه سلفاً من بيالروس بشأن االستعراض الشامل              -٥٨

لوفد إن التحقيق يضطلع بـه      للتحقيق يف ادعاءات وجود مراكز احتجاز سري يف بولندا، قال ا          
ويستند . نواب عامون من شعبة اجلرمية املنظمة والفساد التابعة لدائرة االستئناف بنيابة كراكوفيا           
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وردت بولندا أيـضاً    . التحقيق إىل مجيع املعلومات املتاحة من املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان         
 البولندية اإلجراءات اخلاصة جمللس     على سؤال آخر وجه إليها سلفاً، وهو مىت ستدعو السلطات         

حقوق اإلنسان اليت تساهم يف إعداد الدراسة املشتركة إىل زيارة البلد هبدف حبث املسألة على               
وأفادت بولندا بـأن التحقيـق   . عني املكان والتأكد من مطابقة عملية التحقيق للمعايري الدولية     

فمن حق األطراف تقدمي    .  للمعايري الدولية  جيري يف إطار احترام مجيع األطراف يف القضية وفقاً        
تتعاون بولندا مع    ماك. طلبات وشكاوى خبصوص اإلجراءات، وتتوىل فحصها حمكمة مستقلة       

املنظمات الدولية، وقد عقدت يف هذا الصدد مؤخراً اجتماعات بني النواب العامني ومفـوض              
  .حقوق اإلنسان يف اجمللس األورويب ومقرر الربملان األورويب

إذا كانت بولندا تعتزم السماح      ماورداً على سؤال موجه سلفاً من بيالروس بشأن           -٥٩
ملراقبني دوليني مبراقبة التحقيق والكشف عن نتائجه ورفع تقرير هبذا الشأن إىل جملس حقوق              
اإلنسان ومىت ستسمح بذلك، أفادت بولندا بأن النواب العامني املكلفني بالتحقيق سيعلمون            

. ميكن التنبؤ بآجاله   اليزال التحقيق جارياً و    الو.  بنتائج هذا التحقيق بعد انتهائه     عامة الناس 
جيوز ألحد سـوى     ال من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه        ١٥٦ من املادة    ٥وتنص الفقرة   

  .النائب العام املكلف بالتحقيق أن يبلغ الناس بنتائجه
التمييز والتفريق يف املعاملة وبدور أمانـة       ورحبت أستراليا باعتماد تشريعات تتعلق ب       -٦٠

تزال قلقة إزاء التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي            الوقالت إهنا   . املظامل
ومغايري اهلوية اجلنسانية، وخباصة مغايرو اهلوية اجلنسانية الذين يواجهون عقبات يف احلصول     

الذي يرد يف قانون الـصيدلة      " نكاف الضمري حكم است "وأشارت إىل   . على الرعاية الصحية  
. البولندي وجييز للصيادلة أن يرفضوا بيع حبوب منع احلمل على أساس معتقـدهم الـديين              

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد
وطلبت النمسا معلومات عن تطبيق القانون املتعلق بالعنف املرتيل، الذي جييز إخراج              -٦١

يردها من تقارير عن     ماوأعربت عن قلقها إزاء     . مع الضحية املتهم من املسكن الذي يتقامسه      
وطلبت النمسا إىل بولندا أيضاً تقدمي تفاصيل       . إفراط موظفي إنفاذ القانون يف استعمال القوة      

عن التدابري اإلضافية املزمع اختاذها للحد من اكتظاظ السجون وحاالت االحتجـاز رهـن              
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. احملاكمة

تقوم به بولندا من خطوات يف سبيل تعزيـز حقـوق اإلنـسان،              اوأشاد العراق مب    -٦٢
وطلب العراق املزيد من . يشمل مكافحة االجتار بالبشر وتدعيم مؤسسات حقوق اإلنسان  امب

وقـدم  . ٢٠١٠التوضيحات عن القانون املعدل املتعلق بالعنف املرتيل الذي بدأ نفاذه يف عام          
  .دتوصيات يف هذا الصد

واستفسرت بوتسوانا عن تنفيذ العقوبات بواسطة احلراسة اإللكترونية وطلبت املزيد            -٦٣
والحظت اخنفاض العمالـة يف القطـاع الزراعـي         . من املعلومات عن تنفيذ سياسة األسرة     

وأعربـت  . إذا كانت تلك السياسة مقصودة ماوزيادهتا يف القطاعات غري الزراعية، وسألت  
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يكفي مـن    اوَّد اجمللس املعين بالتمييز العنصري وكره اجلانب والتعصب مب        عن أملها يف أن يز    
  .املوارد ألداء واليته

وأعربت الربازيل عن قلقها حيال أفعال التمييز وألن تقارير مفوضية األمم املتحـدة               -٦٤
 زالت مالشؤون الالجئني وجلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان            

تتحدث عن انتشار املواقف التمييزية والعنف إزاء جمموعة متنوعة من الفئات اإلثنية والوطنية             
ورحبت بالقانون اجلديد املتعلق باملساواة يف املعاملة الذي دخل حيـز النفـاذ يف              . والدينية

، لكنها ظلت منشغلة بشأن سالمة املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي             ٢٠١١ عام
  .وقدمت الربازيل توصيات يف هذا الصدد. ري اهلوية اجلنسانيةومغاي
اختذته من تدابري يف سبيل تقليص مدة اإلجراءات القانونية          اوأشادت شيلي ببولندا مل     -٦٥

وأعربت عن  . وحتسني ظروف السجون، واملوافقة على قانون رعاية األطفال دون سن الثالثة          
 اإلشارات والقواعد اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقـة        تقديرها العتماد القانون املتعلق بلغة    

وقدمت توصيات يف   . وعزم بولندا على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  .هذا الصدد

اعتمدته بولندا من تدابري إجيابية لتشجيع العمالة وتعزيز حقـوق           اورحبت الصني مب    -٦٦
. أعربت عن قلقها إزاء العنصرية وكره األجانب      و. النساء واألطفال ومكافحة العنف املرتيل    

وسألت عن التدابري احملددة اليت اختذهتا بولندا لتشجيع توظيف األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
  .وقدمت الصني توصية يف هذا الصدد. والشباب

والحظت كوبا أن العنصرية متفشية يف بولندا وأن الشرطة ذاهتا متـارس التمييـز                -٦٧
وأعربت عن قلقها إزاء إفراط موظفي إنفاذ القـانون يف          .  اجلرائم العرقية  تتجاهل ماوكثرياً  

استعمال القوة، وعدم حتسني ظروف االحتجاز، وازدياد انعدام املـساواة بـني اجلنـسني،              
ومستوى فقر األطفال املثري للجزع، وحمدودية تدابري مكافحة استغالل األطفال، ومـشاركة           

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد.  القضاءبولندا يف عمليات التسليم خارج
وأعربت مصر عن استمرار قلقها إزاء حمدودية التدابري املتخذة حلماية األطفال مـن               -٦٨

وأحاطت علماً باجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز املساواة بـني          . االعتداء واالستغالل اجلنسيني  
 اإلنسان للمهاجرين واألقليات    وظلت مصر منشغلة إزاء حالة حقوق     . اجلنسني ومتكني املرأة  

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. الوطنية والدينية
وأشادت إستونيا ببولندا لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الـشامل             -٦٩

يف مكافحة العنف املرتيل     ماتبذله من جهود، سي    مااألول املتعلق هبا وشجعتها على مواصلة       
حتقق من إجنازات يف حتسني ظروف السجون وبالتزام بولندا حبرية  اقرت مبوأ. واالجتار بالبشر

ورحبت باحلمالت الراميـة إىل مكافحـة   . يف ذلك حترير التشريعات ذات الصلة      االتعبري، مب 
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وقدمت إستونيا توصية   . التحريض على الكراهية بسبب االنتماء اإلثين والديين وامليل اجلنسي        
  .يف هذا الصدد

 فرنسا عن التدابري اخلاصة اليت تزمع بولندا اختاذها ملعاجلة مسألة رفض بعض             وسألت  -٧٠
إذا كانت  مااألطباء إجراء عمليات اإلجهاض حىت عندما تكون قائمة على أُسس قانونية، وع

وسألت عن أسباب عدم تصديق بولندا علـى        . ستوسع نطاق األسباب اليت تربر اإلجهاض     
عاقة والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل        اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل    
  .وقدمت فرنسا توصيات يف هذا الصدد. اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وسألت أملانيا كيف تنوي بولندا تكثيف جهودها الرامية إىل مناهضة التمييز العنصري              -٧١
. قية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان       لالتفا ١٢إذا كانت ُتزمع توقيع الربوتوكول       ماوالعنف و 

وسألت أيضاً كيف ستعاجل بولندا مشكلة زيادة اللجوء إىل اإلجهاض غري املـأمون والـسري              
  .بسبب التشريعات التقييدية اليت متنع اإلجهاض واحلواجز اليت تعوق اإلجهاض القانوين

ترام املـساواة   وأعربت غواتيماال عن قلقها إزاء االفتقار إىل إطار تشريعي يكفل اح            -٧٢
يستهدف املهاجرين   اودعت بولندا إىل صياغة سياسة للهجرة هبدف التصدي مل        . بني اجلنسني 

وطلبت املزيد من التفاصيل عن التشريعات احمللية واملمارسات املتعلقـة          . من اعتداءات عرقية  
لـواردة يف  طلبت على وجه التحديد بيان مدى مطابقتها ملعايري احلماية الدنيا ا     ماباهلجرة، ك 

وقـدمت غواتيمـاال    . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العامل املهاجرين وأفراد أسرهم        
  .توصية يف هذا الصدد

 إىل وجود عدد صغري من املهاجرين غري القـانونيني          االنتباهووجَّه الكرسي الرسويل      -٧٣
إحلـاق   أو اجلديدة   يتعلق بتسجيل الوالدات   ماالذين يواجهون صعوبات يف بولندا، سيما في      

وحذَّر من أن يكون مصري هؤالء األطفال، يف حال عـدم إدمـاجهم يف              . أبنائهم باملدارس 
وقدم . النظام التعليمي، التشرُّد يف الشوارع حيث يسهل تعرضهم لالجتار واالستغالل اجلنسي  

  .توصيات يف هذا الصدد
دا، منذ االستعراض األول املتعلق هبا، من تقدم يف         أحرزته بولن  ماوالحظت هنغاريا     -٧٤

. اعتماد قانون ملنع التمييز وتقليص مدة اإلجراءات القضائية واالحتجـاز رهـن احملاكمـة             
ورحبت حبظر العقاب البدين وباملبادرات التشريعية املتعلقة بالعنف املرتيل، والحظت ارتفاع           

  .نغاريا توصيات يف هذا الصددوقدمت ه. نسبة قضايا العنف املرتيل املرفوضة
يـشمل حـصول     احققته من إجنازات يف جمال التعليم، مب       اوأشادت اهلند ببولندا مل     -٧٥

غري أهنا أعربت عن أسفها ألن معظم أبنـاء املهـاجرين غـري             . األطفال الروما على التعليم   
ئات الضعيفة،  وشجعت اهلند بولندا على ضمان مراعاة الف      . القانونيني مستبعدون من التعليم   

وأبرزت دواعي القلق املُثارة بـشأن      . فيها املهاجرون، يف مشروع خطة عملها احلكومية       امب
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. طول مدة احملاكمات واالحتجاز رهن احملاكمة، ومسألة صعوبة اتصال احملتجزين مبحـامني           
  .وقدمت اهلند توصيات يف هذا الصدد

ئدة األطفـال والـشباب ذوي      ورحبت إندونيسيا باعتماد مقّرر دراسي جديد لفا        -٧٦
االحتياجات التعليمية اخلاصة يركّز على ضرورة دعم املهارات االجتماعية وعلـى حقـوق             

اعُتمد من تدابري ملناهضة العنـصرية وكـره         ماوالحظت بتقدير   . األشخاص ذوي اإلعاقة  
روبا  لكأس أو٢٠١٢يف ذلك إنشاء جملس خاص واختاذ تدابري لتأمني دورة عام  ااألجانب، مب
  .وقدمت إندونيسيا توصيات يف هذا الصدد. لكرة القدم

ودعت بيالروس بولندا إىل اغتنام فرصة االستعراض لدراسة سجلها يف جمال حقوق              -٧٧
وقدمت بيالروس توصـيات  . اإلنسان وحتديد أولوياهتا آخذة يف اعتبارها توصيات بيالروس     

  .يف هذا الصدد
عتمدة لتقليص مدة اإلجراءات القضائية والتصدي ملشكلة       ورحَّبت آيرلندا بالتدابري امل     -٧٨

وأشادت بالتدابري املعتمدة ملعاجلة    . اكتظاظ السجون وتدعيم البنية األساسية حلقوق اإلنسان      
يف ذلك القيام تدرجيياً بإلغاء التعليم املنفصل، لكنها حثت بولندا على     ااإلقصاء االجتماعي، مب  

صدي ملشكلة اخنفاض احلضور املدرسي وارتفاع معدالت التسرب        اختاذ املزيد من التدابري للت    
وقـدمت  . وأحاطت علماً بالشواغل املتصلة بالتمييز العنصري     . يف صفوف األطفال الروما   

  .آيرلندا توصيات يف هذا الصدد
ورحَّبت إيطاليا بالتقرير الشامل الذي قدمته بولندا والـذي يـصف املؤسـسات               -٧٩

ية حقوق اإلنسان، والتقدم احملرز يف تنفيذ التوصـيات املنبثقـة عـن             واآلليات القائمة حلما  
وأعربت عن ثقتها يف أن     . االستعراض الدوري الشامل املتعلق هبا والتدابري امللموسة املعتمدة       

بولندا ستواصل احترام مبدأي الدميقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان اللذين أتاحا جملتمعها حتقيق            
  .صري جداًنتائج مذهلة يف وقت ق

وأشـادت  . ورحّّبت ليختنشتاين بالتدابري املتخذة للنهوض بتعليم األطفال الرومـا          -٨٠
ببولندا العتمادها تشريعات تتعلق بالعنف املرتيل وحتظر صراحةً العقاب البدين يف املرتل ويف             

 قانوهنـا   واعترفت بالتزام بولندا بالعدالة الدولية وهنأهتا على تعديل       . غريه من أماكن الرعاية   
  .وقدمت ليختنشتاين توصيات يف هذا الصدد. اجلنائي ليكون متسقاً مع نظام روما األساسي

تبذله بولندا من جهود يف سبيل احلفاظ على جمتمع متكامل وإن    ماوالحظت ليتوانيا     -٨١
ـ          . كان متعدد اإلثنيات والثقافات    يم وأشارت ليتوانيا إىل أن حق الليتوانيني يف بولندا يف التعل

بلغتهم معرَّض للخطر بسبب املُضي تدرجيياً يف إغالق املدارس اإلثنية الصغرية نظراً إىل نقص              
وأعربت عن  . التمويل ونقص الكتب املدرسية باللغة الليتوانية وسوء ترمجة أسئلة االمتحانات         

  .وقدمت ليتوانيا توصيات يف هذا الصدد. قلقها إزاء تصاعد التوتر والعنف بني اإلثنيات
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والحظت أوزبكستان ما أعربت عنه هيئات املعاهدات من قلق إزاء التمييز الفادح              -٨٢
كما أشارت إىل   . ضد النساء وعدم محاية حقوق املرأة واستمرار انعدام املساواة بني اجلنسني          

بواعث القلق املتصلة بتفشي التمييز العنصري والعنف العرقي، مبا يف ذلـك مـن جانـب                
وقدمت .  نقص التدابري احلكومية الرامية إىل تعزيز التسامح جتاه األجانبالشرطة، عالوة على  

  . أوزبكستان توصيات يف هذا الصدد
ورداً على أسئلة إضافية من أملانيا وإندونيسيا وأوزبكستان وآيرلنـدا وبـيالروس              -٨٣

ها من قضايا والصني وكوبا ومصر والنمسا، أوضح الوفد أن النيابة أولت اهتماماً كبرياً ملا بلغ
 ٢٠١١ قضية وطنية يف عام      ٣٢٣وعاجلت بولندا يف هذا الصدد      . العنصرية وكره األجانب  

 ٨٥، أحيـل إىل التحقيـق       ٢٠١١ويف عام   . ٢٠٠٩ يف عام    ١٦٦ و ٢٠٠٦ يف عام    ٦٠و
 ٧٨ويف  .  منهم ٢٠ شخصاً أفضت إىل إدانة      ٥٤شخصاً، واختذت إجراءات قضائية يف حق       

وبيَّن الوفد أن معظم قرارات عدم مساع الدعوى خضعت .  اجلناةحالة، مل يتسن التعرف على
 ١٧٨ قضية مـن أصـل       ٦٩ملراجعة مسؤولني أعلى رتبة، وأنه اسُتنتج حدوث خمالفات يف          

 جرميـة  ٢٢ جرمية بواسطة اإلنترنـت و ٧٤وأفادت بولندا بارتكاب    . ٢٠١١قضية يف عام    
  . مة فاشية، حلت السلطات منظ٢٠٠٩ويف عام . خالل أحداث رياضية

وردَّت بولندا على أسئلة كل من النمسا والعراق بشأن التدبري الوقائي اجلديد اخلاص               -٨٤
بضحايا العنف املرتيل، الذي ميكن مبوجبه أن ُيؤمر املتهم مبغادرة املكان الذي يقيم فيـه مـع                 

بديل لالحتجاز  وميكن أن تأمر احملكمة بتطبيق هذا التدبري ك       . الضحية وأن ُيمنع من االتصال هبا     
وبعد تعديل هذا القانون مؤخراً، بات بإمكان النائب العام أيضاً إصـدار هـذا              . رهن احملاكمة 

وميكن أيضاً إيداع   . األمر يف حال وجود ما يربر احتمال عودة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية ذاهتا            
  . املرتيلاجلاين، بناء على طلبه، ملجأً ليلياً عدا املالجئ اخلاصة بضحايا العنف 

ورداً على سؤال من ليختنشتاين خبصوص تنفيذ نظام روما األساسي، أوضح الوفد              -٨٥
  . أن هذا النظام نافذ بالفعل وأنه جيري تضمني قانون العقوبات أحكاماً جديدة

وخبصوص تدابري تقليص مدة االحتجاز رهن احملاكمة والتخفيف من اكتظاظ مرافق             -٨٦
البديلة، وهي مسألة أثارهتا النمسا، بيَّن الوفد أن بولندا تـشجع           االحتجاز وأشكال العقاب    

وحتتل بولندا املرتبة . أشكال العقاب البديلة، مبا فيها احلراسة اإللكترونية يف مجيع أحناء إقليمها   
الثانية يف أوروبا من حيث عدد األشخاص الذين يقضون عقوبتهم يف ظل نظـام احلراسـة                

 تعليقات سلوفاكيا بشأن منح اجمللـس األورويب واالحتـاد األورويب           وأُشري إىل . اإللكترونية
، وأوضح الوفد أن بولندا تنفذ      "امليزان البلوري إلقامة العدل   "خدمةَ السجون البولندية جائزة     

  . مشروع منها على سبيل املثال تكليف أشخاص مدانني بتنظيف املقابر٢ ٠٠٠حالياً 
يتوانيا، تعرب بولندا عن انـشغاهلا العميـق إزاء         وخبصوص التوصيات املقدمة من ل      -٨٧

التخريب املدعى ارتكاهبا يف حق أفراد األقليـة الوطنيـة           أواملعلومات املتعلقة جبرائم العنف     
إىل علمها حدوث اعتداءات على أماكن تذكار تابعة لألقليـة الليتوانيـة،             افقد من . الليتوانية
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وقال الوفد إنـه يـود      . كاب جرائم يف حق أفراد    ُتبلَّغ بأي معلومات خبصوص ارت     مللكنها  
احلصول على تلك املعلومات إن كانت متاحة لسفارة ليتوانيا يف بولندا، حبيث يتـسىن لـه                

يتعلق بتمويل مدارس األقليات الصغرية، أفـادت        ماوفي. معاجلة املسألة على النحو املناسب    
 تكلفة نظريه يف مدرسـة عاديـة       بولندا بأن تكلفة كل طالب يف تلك املدارس تفوق بالفعل         

وتعمل بولندا أيـضاً    .  يف املائة ابتداًء من العام املقبل      ٨٠ يف املائة وسُترفّع بنسبة      ١٥٠بنسبة  
  .على صياغة لوائح من أجل إتاحة كتب مدرسية لألقليات الوطنية

 ورداً على أسئلة النمسا وأملانيا خبصوص تدابري التصدي جلرائم الكراهية مبختلـف             -٨٨
أسباهبا، أشارت بولندا إىل عدد من التدابري الرامية إىل إذكاء وعي الشرطة وحرس احلـدود               

  .وقدمت أيضاً معلومات عن برامج حمددة أخرى. على املستويني احمللي واملركزي
تقـدم ذكـره يف      مـا وك. وختاماً، شكرت بولندا الوفود على تدخالهتا وتوصـياهتا         -٨٩

بولندا اإلدالء مبوقفها املفصل من مجيع التوصيات بعد عقد مشاورات          املالحظات التمهيدية، تزمع    
  .٢٠١٢سبتمرب /حكومية دولية وقبل دورة جملس حقوق اإلنسان املقرر عقدها يف أيلول

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستنظر بولندا يف التوصيات التالية اليت قُدمت أثناء احلوار التفـاعلي، وسـتقدم            -٩٠
ودها عليها يف الوقت املناسب، ويف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة احلادية والعشرين             رد

وسُتدرج هذه الردود يف التقرير اخلتامي . ٢٠١٢سبتمرب /جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول   
  :الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين

شخاص من االختفاء القسري    التصديق على اتفاقية محاية مجيع األ       -١-٩٠  
  ؛)إسبانيا(

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا   -٢-٩٠  
  ؛)إسبانيا(االختياري 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٣-٩٠  
  ؛)إسبانيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

توكول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق      التصديق على الربو    -٤-٩٠  
  ؛)إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

__________ 

 .مل تدخل تنقيحات حتريرية على االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٥-٩٠  
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة           

  ؛)سويسرا(اإلعدام 
 االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل      التصديق على الربوتوكول    -٦-٩٠  

  ؛)إستونيا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
اإلسراع يف استكمال التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص           -٧-٩٠  

  ؛)إستونيا(ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري 
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٨-٩٠  

اص باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة           اخل
  ؛)فرنسا (٢٠٠٠اإلعدام، وقد وقعته يف عام 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل          -٩-٩٠  
  ؛)أوزبكستان(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

لية حلماية حقوق مجيع    إعادة النظر يف التصديق على االتفاقية الدو        -١٠-٩٠  
  ؛)املكسيك(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -١١-٩٠  
  ؛)املغرب(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -١٢-٩٠  
  ؛)بريو(رهم العمال املهاجرين وأفراد أس

تكرار التوصية بالنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة            -١٣-٩٠  
  ؛)الفلبني(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

تكرار التوصية بالنظر يف التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل             -١٤-٩٠  
  ؛)الفلبني( بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني ١٨٩الدولية رقم 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -١٥-٩٠  
  ؛)مصر(املهاجرين وأفراد أسرهم 

بذل جهود يف سبيل اإلسراع يف التصديق على اتفاقية حقـوق             -١٦-٩٠  
  ؛)مجهورية كوريا(األشخاص ذوي اإلعاقة 

  ؛)سلوفاكيا(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -١٧-٩٠  
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النظر يف اختاذ تدابري جديدة من أجـل تعزيـز احتـرام حقـوق               -١٨-٩٠  
األشخاص ذوي اإلعاقة ومواصلة تدعيم جهودهـا الراميـة إىل          

  ؛)األرجنتني(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي          -١٩-٩٠  

  ؛)النمسا(اإلعاقة والتصديق عليه 
االنضمام إىل اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           -٢٠-٩٠  

  ؛)أوروغواي(
، باختصاص هيئة الرصـد املعنيـة       ٣١االعتراف، وفقاً للمادة      -٢١-٩٠  

باتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري يف تلقـي           
انتهاكات وفحص البالغات املقدمة من أفراد يدَّعون أهنم ضحايا         

  ؛)أوروغواي(ألحكام هذه االتفاقية 
تكثيف جهودها الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية           -٢٢-٩٠  

  ؛)األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
إعادة النظر يف التصديق على اتفاقية محاية مجيع األشخاص مـن             -٢٣-٩٠  

  ؛)شيلي(االختفاء القسري 
قيع اتفاقية محاية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري           تو  -٢٤-٩٠  

  ؛)فرنسا(والتصديق عليها 
النظر يف التصديق املبكر على أحدث صك دويل مـن صـكوك              -٢٥-٩٠  

حقوق اإلنسان، أال وهو الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية        
  ؛)سلوفاكيا(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

يق على تعديل كامباال املتعلق بنظام روما األساسي، وذلك         التصد  -٢٦-٩٠  
بغية املسامهة، إن أمكن، يف تفعيل اختصاص احملكمـة اجلنائيـة           

  ؛)ليختنشتاين (٢٠١٧الدولية يف جرمية االعتداء ابتداًء من عام 
النظر يف توقيع اتفاقية اجمللس األورويب بشأن منـع ومكافحـة             -٢٧-٩٠  

  ؛)النرويج(املرتيل والتصديق عليها العنف باملرأة والعنف 
توقيع اتفاقية اجمللس األورويب بشأن منع ومكافحة العنف باملرأة            -٢٨-٩٠  

  ؛)النمسا(والعنف املرتيل 
اختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             -٢٩-٩٠  

وين االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنفاذاً كامالً يف النظام القان       
  ؛)أوروغواي(احمللي يف بولندا 
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مواصلة اإلجراءات اليت تتخذها املفوضـية احلكوميـة املعنيـة            -٣٠-٩٠  
  ؛)مجهورية مولدوفا(باملساواة يف املعاملة 

اختاذ تدابري لضمان االعتراف باحلماية القانونية املتوفرة لألطفال          -٣١-٩٠  
  ؛)السويد(وضمان وعي الناس هبا 

يكفي من املوارد املالية والبشرية ملؤسسات       ماختصيص  املضي يف     -٣٢-٩٠  
  ؛)املغرب(حقوق اإلنسان لتكون قادرة على أداء واليتها 

تزويد أمانة املظامل، املسؤولة قانوناً عن مساعدة من يدعون أهنـم             -٣٣-٩٠  
ضحايا للتمييز وعن إجراء حبوث مستقلة وإصدار توصيات حتث         

يلزم من املوارد املالية اإلضافية للوفاء  اعلى املساواة يف املعاملة، مب  
  ؛)النرويج(بالتزاماهتا اجلديدة 

يلزم من املوارد املادية وفقاً ملبادئ بـاريس         اتزويد أمانة املظامل مب     -٣٤-٩٠  
  ؛)إسبانيا(

يكفي من املوارد ألداء وظائفهـا يف        اضمان تزويد أمانة املظامل مب      -٣٥-٩٠  
  ؛)أستراليا(جمال مناهضة التمييز 

اعتماد تدابري من أجل مواءمة سياسات اهلجرة مع املعايري احملددة            -٣٦-٩٠  
يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد   

  ؛)املكسيك(أسرهم 
برنامج وطين هبدف متكني النساء من التمتع        أووضع خطة وطنية      -٣٧-٩٠  

  ؛)كسيكامل(التام جبميع حقوق اإلنسان اخلاصة هبن 
ضمان توافق اخلطوات املنصوص عليها يف قانون الـتطهري مـع             -٣٨-٩٠  

التزامات بولندا مبوجب الصكوك الدوليـة الرئيـسية حلقـوق          
  ؛)االحتاد الروسي(اإلنسان 

اختاذ تدابري من أجل ضمان وصول مجيع الفئات الضعيفة، مبـن             -٣٩-٩٠  
 التعليم والصحة   فيها املهاجرون غري الشرعيني، وصوالً كامالً إىل      

  ؛)الكرسي الرسويل(
اختاذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار أعمـال العنـف بـني              -٤٠-٩٠  

  ؛)ليتوانيا(اإلثنيات وتعزيز التفاهم بني خمتلف الفئات الوطنية 
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إبالغ اجمللس بالتدابري املتخذة لضمان أن حيترم على نطاق واسع            -٤١-٩٠  
  ؛)١()هنغاريا(األماكن يف البلد حظر العقاب البدين يف مجيع 

سيما دعوة   التأكيد توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، و         -٤٢-٩٠  
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب والفريـق العامـل املعـين           
باالحتجاز التعسفي والفريق العامل املعـين حبـاالت االختفـاء          

  ؛)بيالروس(القسري إىل القيام بزيارات مواضيعية 
صياغة قانون يتماشى واملعايري الدولية يف جمال مكافحة التمييـز            -٤٣-٩٠  

  ؛)بيالروس(ضد املرأة 
صياغة سياسة لتقليص فارق األجور بني الرجـال والنـساء، يف             -٤٤-٩٠  

قطاعات منها قطاع الوظائف النسائية منخفضة األجر، والشروع        
  ؛)أوزبكستان(يف تنفيذ هذه السياسة 

لرامية إىل التصدي جلرائم الكراهية العرقيـة       مضاعفة جهودها ا    -٤٥-٩٠  
بضمان التحقيق بصورة شاملة يف مجيع احلـوادث ذات الـصلة           
وتسليم اجلناة إىل العدالة واملضي يف إذكاء وعي أفراد الـشعب           

  ؛)ماليزيا(هبذه املشكلة 
اعتماد املزيد من التدابري من أجل القضاء على جرمية التحـريض         -٤٦-٩٠  

  ؛)بريو(تعزيز مناهضة العنصرية والتمييز على الكراهية و
تدعيم التدابري الرامية إىل منع ظاهرة العنف بـدافع العنـصرية             -٤٧-٩٠  

وجرائم الكراهية والتمييز اليت تـستهدف األجانـب، سـيما          
املسلمني والروما واألشخاص املنحدرين مـن أصـل أفريقـي          

  ؛)مجهورية كوريا(
 التحقيق يف اجلرائم املرتكبة بـدافع       مواصلة جهودها الرامية إىل     -٤٨-٩٠  

العنصرية وتسليم اجلناة إىل العدالة كي يتسىن ألفـراد الفئـات           
  ؛)سويسرا(الضعيفة العيش بسالم وكرامة 

اعتماد تشريعات جتّرم التحريض على الكراهية والتمييز بـدافع           -٤٩-٩٠  
العنصرية واملضي يف ترويج التسامح بواسطة محـالت التوعيـة          

  ؛)تايلند(الناس وتثقيف 

__________ 

إبالغ اجمللس يف تقرير بولندا ملنتصف املـدة بالتـدابري          : قُرئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية       )١(
 .خذة لضمان أن ُيحترم على نطاق واسع يف البلد حظر العقاب البدين يف مجيع األماكناملت
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تنفيذ محالت توعية ودورات تدريبية عامة، وتدعيم إنفاذ قـوانني            -٥٠-٩٠  
منع التمييز وجرائم الكراهية، بغية احلد مـن معـاداة الـسامية            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(والتمييز ضد أفراد األقليات اإلثنية 
ين ضد املهاجرين غـري  اختاذ تدابري ملكافحة التمييز الفعلي والقانو    -٥١-٩٠  

  ؛)أوروغواي(الشرعيني 
النظر يف تضمني نظامها القانوين احمللي قواعـد تعـزز مكافحـة       -٥٢-٩٠  

  ؛)األرجنتني(التمييز 
املضي يف تدعيم سياساهتا وبراجمها الرامية إىل مكافحـة التمييـز         -٥٣-٩٠  

والتعصب، وضمان التحقيق السريع واملستقل واملالحقة القضائية       
  ؛)النمسا(الة يف قضايا التمييز والتعصب الفع

الدينية  أوتدعيم تدابري استئصال التحريض على الكراهية اإلثنية          -٥٤-٩٠  
  ؛)العراق(وكره األجانب 

اعتماد سياسات قوية ملكافحة التمييز والتصدي جلرائم الكراهية          -٥٥-٩٠  
  ؛)الربازيل(بضمان التحقيق الشامل يف احلوادث ذات الصلة 

بذل املزيد من اجلهود يف جمال سن القوانني وإنفاذها من أجـل              -٥٦-٩٠  
مكافحة التحريض على التمييز العنصري والديين علـى شـبكة          

  ؛)الصني(اإلنترنت 
اختاذ تدابري فعالة ملناهضة العنصرية والتحريض علـى الكراهيـة       -٥٧-٩٠  

  ؛)كوبا(العرقية 
  ؛)كوبا(شرطة اختاذ تدابري فعالة ملكافحة وحشية ال  -٥٨-٩٠  
  ؛)كوبا(اختاذ تدابري فعالة ملكافحة فقر األطفال   -٥٩-٩٠  
املضي يف اعتماد وسن تشريعات لتجرمي الكراهية بدافع العنصرية           -٦٠-٩٠  

والتمييز اإلثين؛ وإضفاء طابع مؤسسي على اآلليـات الوطنيـة          
لرصد حوادث العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومجع        

تعلقة هبا؛ واعتماد قوانني وتدابري ملموسـة لـضمان         البيانات امل 
القيام على حنو سريع ونزيه ومستقل بالتحقيق مع املتـورطني يف           
خطابات الكراهية العرقية وأعمال التمييز واجلـرائم العنـصرية         

  ؛)مصر(ومقاضاهتم ومعاقبتهم 
اإلسراع يف استكمال خطة العمل اليت وضعها جملس مناهـضة            -٦١-٩٠  

يتصل بذلك من تعـصب،      ماز العنصري وكره األجانب و    التميي
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بغية ضمان اتباع هنج حمكم التخطيط والتنسيق يف مناهضة أعمال      
  ؛)إندونيسيا(العنصرية وكره األجانب 

تكثيف التدابري الرامية إىل مكافحة مظاهر العنـصرية ومعـاداة            -٦٢-٩٠  
  ؛)بيالروس(السامية من جانب جهات منها أفراد الشرطة 

النظر، حسب االقتضاء، يف تدعيم سياسات وتـدابري مكافحـة            -٦٣-٩٠  
التمييز مع إيالء اهتمام خاص ملراكز استقبال ملتمسي اللجوء يف          
إطار الربنامج الوطين ملناهضة التمييز العنصري وكره األجانـب         

  ؛)آيرلندا(يتصل بذلك من تعصب  ماو
افيـة يف مجيـع     إجراء حتقيقات فورية ومستقلة وموضـوعية وك        -٦٤-٩٠  

اجلرائم العرقية وجرائم الكراهية يف إطـار العمليـة القـضائية           
  ؛)أوزبكستان(

يدعى من حاالت التمييز والعداء اإلثين       مازيادة الفعالية يف رصد       -٦٥-٩٠  
  ؛)أوزبكستان(اإلثنية  أووالقومي والكراهية العرقية 

كـام القـانون    دمج عنصر امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف أح         -٦٦-٩٠  
اجلنائي الوطين املتعلقة خبطابات الكراهية، واعتماد تدابري قانونية        
مناسبة تضيف امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية إىل أسباب التمييز         

  ؛)سلوفينيا(املمكنة يف أي سياق 
ضمان متتع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري           -٦٧-٩٠  

  ؛)إسبانيا(قهم متتعاً كامالً اهلوية اجلنسانية حبقو
االعتراف باهلوية اجلنسانية كسبب ممكن من أسـباب التمييـز،            -٦٨-٩٠  

وباهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي كظـرف مـشدد يف جـرائم           
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(الكراهية 

 واألشخاص الـذين    اعتماد لوائح تعترف حبقوق األزواج املثليني       -٦٩-٩٠  
  ؛)أستراليا(مغايري اهلوية اجلنسانية  أواختاروا هويتهم اجلنسانية 

تدعيم قوانني منع التمييز هبدف حتسني محاية املثليات واملثلـيني            -٧٠-٩٠  
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واألشـخاص        

  ؛)النمسا(ذوي اإلعاقة 
ق املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل      اعتماد سياسات حتمي حقو     -٧١-٩٠  

اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وتناهض التمييز على أسـاس         
  ؛)الربازيل(امليل اجلنسي 
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النظر يف اعتماد تعديالت تشريعية تزيد فعالية اإلدانة بـاجلرائم            -٧٢-٩٠  
الالإنسانية  أواملتصلة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية 

  ؛)بريو(نة املهي أو
التعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يف سبيل إجراء            -٧٣-٩٠  

حتقيقات شاملة ونزيهة يف مجيع قضايا املعاملة القاسـية واإلفـراط يف            
استعمال القوة من جانب أفراد الشرطة يف سياق املظـاهرات الـيت            

  ؛)بيالروس (٢٠١١نوفمرب /شهدهتا بولندا يف تشرين الثاين
تسوية مشكلة اكتظاظ السجون وجعل ظروف االحتجاز مطابقة          -٧٤-٩٠  

  ؛)االحتاد الروسي(للمعايري الدولية 
اختاذ املزيد من التدابري القانونية والتدابري األخرى الرامية إىل تقليص            -٧٥-٩٠  

مدة االحتجاز رهن احملاكمة واحلد من اكتظاظ مرافـق االحتجـاز           
  ؛)النمسا(ال العقاب البديلة بواسطة تكثيف اللجوء إىل أشك

اختاذ تدابري فعالة لتحسني ظروف السجون واحلد من االكتظاظ           -٧٦-٩٠  
  ؛)كوبا(

تدعيم تدابري التصدي لالكتظاظ يف مراكز االحتجاز بسبل منها           -٧٧-٩٠  
زيادة اللجوء إىل أشكال العقاب البديلة واعتماد تدابري للحد من          

  ؛)آيرلندا(استخدام االحتجاز رهن احملاكمة 
وضع خطة حمددة وشاملة ملكافحة العنف اجلنساين وتوفري املوارد           -٧٨-٩٠  

  ؛)إسبانيا(الالزمة لتنفيذها 
  ؛)هنغاريا(حتسني وصول ضحايا العنف املرتيل إىل العدالة   -٧٩-٩٠  
املضي يف دعم إصالح التشريعات املتعلقة بالعنف املـرتيل، مـن             -٨٠-٩٠  

مة ودورات التدريب املهـين املتعلقـة       خالل محالت التوعية العا   
حرصاً على تنفيـذه    ) ٢٠١٠(بأحكام قانون منع العنف املرتيل      

  ؛)ليختنشتاين(تنفيذاً فعاالً 
ضمان حصول ضحايا العنف املرتيل على مساعدة كافية تـشمل            -٨١-٩٠  

  ؛)ليختنشتاين(املشورة القانونية والنفسية واملعونة الطبية واملأوى 
 يف اختاذ تدابري تكفل حقوق ضحايا االجتار، سيما يف جمال           املضي  -٨٢-٩٠  

  ؛)شيلي(الرعاية البدنية والنفسية 
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املضي يف تدعيم اإلجراءات الرامية إىل محاية األطفال من العنف            -٨٣-٩٠  
والقسوة واالستغالل وإفساد األخالق واإلمهال وغري ذلك مـن         

  ؛)مجهورية مولدوفا(ضروب سوء املعاملة 
العمل على أن تكون تشريعاهتا احمللية املتـصلة حبمايـة حقـوق          -٨٤-٩٠  

األطفال، سيما يف حاالت بغاء األطفال واستغالل األطفـال يف          
جب اتفاقيـة   االجتار ويف املواد اإلباحية، متماشية مع التزاماهتا مبو       

  ؛)تايلند(حقوق الطفل 
واستغالل سّن واعتماد قوانني بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال           -٨٥-٩٠  

األطفال يف املواد اإلباحية وغري ذلك مـن أشـكال اسـتغالل            
  ؛)مصر(األطفال ألغراض جنسية 

فيها تدابري تـشريعية، للقـضاء علـى         ااعتماد تدابري فورية، مب     -٨٦-٩٠  
. استغالل األطفال ألغراض جنسية واستخدام املراهقني يف البغاء       

حايا االجتار بالبشر   واعتماد أحكام قانونية بشأن محاية األطفال ض      
  ؛)بيالروس(يف إطار العملية القضائية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل إصالح النظام القضائي بغية املضي يف            -٨٧-٩٠  
يشمل اختاذ تدابري لـضمان حماكمـات       احتسني إدارته الفعالة، مب   

  ؛)مجهورية كوريا(سريعة ونزيهة 
راءات القـضائية ومـدة     ضمان أال يؤثر اإلفراط يف إطالة اإلج        -٨٨-٩٠  

اململكـة  (االحتجاز رهن احملاكمة على احلق يف حماكمة عادلـة          
  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

توسيع استخدام التكنولوجيا هبدف تقليص اآلجـال القـضائية           -٨٩-٩٠  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وحتسني فعالية النظام القضائي 

إلجراءات اجلنائية للحد من تواتر حـاالت االحتجـاز         إصالح ا   -٩٠-٩٠  
  ؛)إسبانيا(املطول يف احلبس االحتياطي 

عـاد   ماالقيام بإصالح شامل لنظام السجون احلايل الذي تقادم و    -٩١-٩٠  
  ؛)إسبانيا(يفي باحلاجة 

يتعلق باالحتجاز   ماالنظر يف حتديد أجل أقصى غري قابل للتمديد في          -٩٢-٩٠  
 واستخدام تدابري بديلة عن هذا االحتجاز، واختـاذ         رهن احملاكمة، 

تدابري مناسبة ملعاجلة الشواغل وضمان حصول األشخاص املعنيني،        
  ؛)اهلند(سيما احملتجزين، على اخلدمات القانونية 
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حتسني إمكانات االتصال مبحامني ومستوى حصول احملامني على          -٩٣-٩٠  
ق يف حماكمة عادلـة     وثائق القضايا اجلنائية حرصاً على ضمان احل      

  ؛)أوزبكستان(
تيسري تواصل الشرطة وموظفي إنفاذ القانون مع املثليات واملثليني           -٩٤-٩٠  

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وجمموعاهتم سعياً        
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(إىل زيادة اإلبالغ جبرائم الكراهية 

طوات الفعالة يف سبيل القضاء على جتـاوزات        اختاذ املزيد من اخل     -٩٥-٩٠  
الشرطة بسبل منها إنشاء هيئة مستقلة للتحقيـق يف جتـاوزات           

  ؛)ماليزيا(الشرطة 
ضمان محاية احلق األساسي لكل األزواج واألفراد يف أن يقرروا            -٩٦-٩٠  

حبرية ومسؤولية عدد أبنائهم والفترات الفاصلة بني الـوالدات         
  ؛)أستراليا(وتوقيتها 

اعتماد تشريعات تتيح لألزواج املثليني إبرام عقد قـران مـدين             -٩٧-٩٠  
  ؛)فرنسا(

مواصلة جهودها الرامية إىل ضـمان تـسجيل والدات مجيـع             -٩٨-٩٠  
الكرسـي  (ني لوثائق   األطفال مبن فيهم أبناء املهاجرين غري احلامل      

  ؛)٢()الرسويل
رجل وامرأة باعتباره   املضي يف محاية األسرة الطبيعية والزواج بني          -٩٩-٩٠  

  ؛)الكرسي الرسويل(نواة اجملتمع األساسية ومحاية احلق يف احلياة 
 من قانون العقوبات اليت جتّرم التشهري بغيـة         ٢١٢تنقيح املادة     -١٠٠-٩٠  

  ؛)النرويج(حذفه من قانون العقوبات 
متكني مجيع فئات اجملتمع من احلصول على وسائل االتصال حبيث            -١٠١-٩٠  

الكرسـي  (هلا ممارسة حقها يف حرية التعبري ممارسة كاملة         يتسىن  
  ؛)الرسويل

املضي يف تشجيع مشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية للبلد   -١٠٢-٩٠  
  ؛)مجهورية مولدوفا(

املضي يف تنفيذ السياسة الرامية إىل زيادة عدد النساء املشاركات            -١٠٣-٩٠  
  ؛)نياروما(يف احلياة العامة والسياسية 

__________ 

مواصلة جهودها الرامية إىل ضـمان تـسجيل والدات         : قُرئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية       )٢(
 .مجيع األطفال
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املضي يف تعزيز وتشجيع مشاركة النساء يف احلياة السياسية بسبل   -١٠٤-٩٠  
  ؛)مصر(منها محالت التوعية 

تنفيذ تدابري متنوعة لتعزيز مشاركة النـساء يف مجيـع امليـادين              -١٠٥-٩٠  
  ؛)غواتيماال(االجتماعية 

اء ضمان احلد األدىن املتمثل يف إتاحة اإلجهاض القـانوين للنـس            -١٠٦-٩٠  
يتعلق بتنفيـذ    مابوساطة اعتماد لوائح واضحة وملزمة قانوناً في      

  ؛)النرويج (١٩٩٣قانون تنظيم األسرة لعام 
حتديد الظروف الواضحة اليت ُيسمح فيها باإلجهاض العالجـي           -١٠٧-٩٠  

  ؛)سلوفينيا(
مربر من الوصول إىل     الإتاحة آلية جرب فعالة للنساء الاليت ُمنعن ب         -١٠٨-٩٠  

  ؛)سلوفينيا(مالئمة يف جمال الصحة اإلجنابية خدمات 
حبث السبل املمكنة لإلسراع قدر اإلمكان يف العملية البريوقراطية   -١٠٩-٩٠  

الالزمة إلهناء احلمل، وبذل قصارى جهدها للتأكد من الطـابع          
  ؛)السويد(املهين لتلك العملية 

ـ            -١١٠-٩٠   ستوى تنفيذ إصالحات لضمان حق كل فرد يف التمتع بأعلى م
  ؛)أستراليا(من الصحة ميكن بلوغه يف بولندا 

اعتماد تدابري لضمان حصول مجيع األطفال يف البلد على التعليم            -١١١-٩٠  
  ؛)اهلند(

مواصلة جهودها الرامية إىل دعم تكافؤ الفرص التعليمية لفائـدة            -١١٢-٩٠  
  ؛)إندونيسيا(األطفال والشباب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة 

تعزيز اجلهود الرامية إىل دمج طائفة الروما بصورة تامة يف اجملتمع             -١١٣-٩٠  
  ؛)ماليزيا(بغية النهوض بظروف معيشتهم العامة 

مواصلة املضي قدماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألقليـات،            -١١٤-٩٠  
  ؛)املكسيك(سيما يف جماالت الصحة والعمالة والسكن 

ية إىل دمج الروما بصورة تامـة يف اجملتمـع          تعزيز جهودها الرام    -١١٥-٩٠  
يتعرضون له من متييز حىت يتسىن هلم التمتع حبقوقهم          ماومكافحة  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، سـيما يف جمـاالت التعلـيم          
  ؛)شيلي(والعمالة والسكن 

مواصلة جهودها الرامية إىل دعم تعليم األطفال الروما، بـسبل            -١١٦-٩٠  
  ؛)ليختنشتاين(ة توافر التعليم ثنائي اللغة منها زياد
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ضمان إعمال حق أفراد األقليات الوطنية يف التعليم إعماالً كامالً،            -١١٧-٩٠  
واإلحجام على وجه اخلصوص عن إغالق املدارس الناطقة بلغات         
األقليات وتزويدها بالتمويل الالزم إىل جانب التكفـل بكامـل          

  ؛)ليتوانيا(ت األقليات الوطنية تكاليف نشر الكتب املدرسية بلغا
حتسني ظروف احتجاز أبناء األجانب الذين يلتمسون اللجـوء           -١١٨-٩٠  

  ؛)٣()االحتاد الروسي(ويقيمون يف مرافق مغلقة يف إقليم بولندا 
يف  اضمان اخلدمات األساسية ألبناء املهاجرين غري الشرعيني، مب         -١١٩-٩٠  

  ؛)أوروغواي(ة ذلك التعليم والصحة والرعاية الطبيع
تكثيف االهتمام بتسوية مشكلة تسجيل والدات املهاجرين غري          -١٢٠-٩٠  

  ؛)العراق(الشرعيني 
اختاذ تدابري من أجل حتسني ظروف احتجـاز أبنـاء املهـاجرين       -١٢١-٩٠  

  ؛)بيالروس(واعتماد قانون حيظر احتجاز هؤالء األطفال 
جلارية يف ادعاءات وجود    زيادة الشفافية يف مواصلة التحقيقات ا       -١٢٢-٩٠  

مراكز احتجاز سري يف إقليم بولندا وترحيل السجناء يف سياق          
  ؛)سويسرا(مكافحة اإلرهاب 

إجراء حتقيق شامل ومستقل وفعال يف موضـوع املـشاركة يف             -١٢٣-٩٠  
برنامج االحتجاز السري والتسليم خارج القضاء الذي تنفـذه         

ات التحقيق وتسليم من    ونشر استنتاج . وكالة املخابرات املركزية  
  ؛)كوبا(تثبت إدانتهم إىل العدالة 

إجراء حتقيق شامل وشفاف يف مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان يف            -١٢٤-٩٠  
سياق مكافحة اإلرهاب، سيما مشاركة السلطات البولنديـة يف         
حبس أشخاص فترات مطولة يف أماكن احتجاز سرية وترحيلهم         

يع املوظفني الضالعني يف تلك     وتسليم مج . سراً واحتمال تعذيبهم  
  ؛)بيالروس(االنتهاكات إىل العدالة 

التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           أو/ومجيع االستنتاجات و    -٩١
وينبغي أال ُتؤوَّل على أهنـا  . الدولة موضوع االستعراض أو/الدول اليت قدمتها و   (الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل

__________ 

الذين يلتمـسون   األجانب  جاز أبناء   حتسني ظروف احت  : قُرئت التوصية أثناء احلوار التفاعلي بالصيغة التالية       )٣(
 .اللجوء وأبناء الالجئني املقيمني يف مرافق مغلقة يف إقليم بولندا
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