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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ب(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بولندا

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات         يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري           

 اإلنـسان وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق                . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وبالنظر إىل . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. سانحقوق اإلن 
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

خذت يف االعتبار أيضاً آخـر التقـارير        ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُ      . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      

املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/ ومعاهدة ما
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
 )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسـية    
  )٢(حلقوق اإلنسان

ــصديق أو   ــاريخ الت ت
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

ــرا ــصاصات االعت ف باالخت
  احملددة هليئات املعاهدات

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

 والثقافية 

    ال يوجد  ١٩٧٧مارس / آذار١٨

العهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  املدنية والسياسية

لـدول  الشكاوى املتبادلة بني ا     )أ)(٢(٥املادة   ١٩٧٧مارس / آذار١٨
  نعم): ٤١املادة (

وتوكول االختياري األول   الرب
للعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  املدنية والسياسية

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٧
١٩٩١  

    )أ)(٢(٥املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء على    
 مجيع أشكال التمييز العنصري

ديسمرب / كانون األول  ٥
١٩٦٨  

ــان  ) ١(١٧املادتــ
  )١(١٨و

): ١٤املـادة  (اد  شكاوى األفر 
  نعم

 مناهضة التعذيب وغريه    اتفاقية
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  ١٩٨٩يوليه / متوز٢٦
  نعم): ٢١املادة (

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 ال ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
 التعذيب وغريه مـن     مناهضة

ضروب املعاملـة أو العقوبـة      
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــول١٤ ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٥  

    ال يوجد

اتفاقية القضاء علـى مجيـع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

    ال يوجد  ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع     

  أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٤مارس / آذار٢٢
  نعم): ٩و

) و)(٢(٢٤ و ٧املواد   ١٩٩١يونيه / حزيران٧  اتفاقية حقوق الطفل
   ١٦- ١٢ و٣٨و

  

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

    ال يوجد  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٧

كول االختياري التفاقية   الربوتو
حقوق الطفل املتعلـق ببيـع      
ــال  ــاء األطف ــال وبغ األطف
واستغالل األطفال يف املـواد      

  اإلباحية

    ال يوجد  ٢٠٠٥فرباير / شباط٤
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الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        : املعاهدات األساسية اليت ليست بولندا طرفاً فيها      
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       )٢٠٠٠ التوقيع فقط، (اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      والسياسية و 

، والربوتوكول االختياري   )٢٠٠٧التوقيع فقط،   (املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  . مجيع األشخاص من االختفاء القسريالتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
 ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقيـة       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  ١٩٦١واتفاقية 
 والربوتوكـوالن اإلضـافيان     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

  )٦(امللحقان هبا
 نعم

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ز يف  ملكافحة التميي ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   

  جمال التعليم
  نعم

:  االتفاقيات أو الربوتوكوالت التالية أو باالنضمام إليهارحبت جلنة مناهضة التعذيب بتصديق بولندا على  - ١
الربوتوكـول  ، و لربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة            ا

علق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،             االختياري التفاقية حقوق الطفل املت    
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة              و

نظام روما األساسـي    الالإنسانية أو املهينة، و   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو           
، وبروتوكـول بـالريمو،   عرب الوطنيـة   املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظماتفاقية األممللمحكمة اجلنائية الدولية، و

 ورحبت جلنة حقوق الطفل .)٨(٢٠٠٤و يف عام والبحر واجل فحة هتريب املهاجرين عن طريق الرببروتوكول مكاو
وأشادت اللجنة املعنية بالقضاء    . )٩(التبين فيما بني البلدان    جمال   لتعاون يف  وا ألطفالاتفاقية محاية ا  بالتصديق على   

إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال        بولندا  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بانضمام        
اءات الـشكاوى الفرديـة     إجر  ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري مبوافقة بولندا على         .التمييز ضد املرأة  
الربوتوكول االختياري    ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتزام بولندا بالتصديق على         .)١٠(مبوجب االتفاقية 

، ٢٠٠٧ويف عـام    . )١١(الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام           
على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال        ز العنصري بأن تصدق بولندا      أوصت جلنة القضاء على التميي    

 ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بسحب التحفظات املقدمة على املـادة  .)١٢(املهاجرين وأفراد أسرهم 
لية النظر يف سحب  ورحبت جلنة حقوق الطفل باملعلومات اليت تفيد بأن بولندا استأنفت عم.)١٣( من االتفاقية٢٢

، يف التعهـدات  ٢٠٠٦ وكررت بولندا ذلك يف عـام  .)١٤(٢٠٠١اإلعالنات والتحفظات على االتفاقية يف عام     
  .)١٥(وااللتزامات اليت قدمتها إىل جملس حقوق اإلنسان
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   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

 اتـساق دابري الالزمـة لـضمان      على اختاذ كافة الت   بولندا  ، شجعت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٢يف عام     - ٢
قضاء سيما يف اجملاالت املتعلقة ب  ال مع املبادئ واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية،اتساقاً كامالًًتشريعاهتا احمللية 

 مفوضيةوأبرزت  .)١٦( واالستغالل اجلنسي لألطفال بذويهم،ملتمسي اللجوء غري املصحوبنياألطفال  و،األحداث
ة يقابلب، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري ٢٠٠٣ويف عام . )١٧( ذلك أيضاًالالجئني لشؤون املتحدة األمم

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها       ٢٠٠٧ويف عام   . )١٨(للتطبيق بشكل مباشر يف القانون احمللي     االتفاقية  
 والحظت جلنة مناهضة التعـذيب مـع       .)١٩( البولندي االتفاقية يف القانون  لعدم تغيري موقف بولندا وعدم إدماج       

، رحبت جلنـة احلقـوق      ٢٠٠٢ويف عام   . )٢٠(التقدير اعتماد قوانني جديدة لكفالة محاية أفضل حلقوق اإلنسان        
  .)٢١(١٩٩٧عام ميثاق حقوق املعوقني يف باعتماد االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ن بالتزام بولندا باحترام احلقوق املعترف هبـا يف         ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا     ٢٠٠٤ويف عام     - ٣
شكاوى املتعلقة بانتهاك حقـوق األطـراف يف الـدعاوى          ال يف   نظرللوبصدور قانون يف اآلونة األخرية       ،)٢٢(العهد

، أثنت جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة علـى بولنـدا             ٢٠٠٧ويف عام   . )٢٣(القضائية دون تأخري ال مربر له     
مؤخراً عددا من القوانني الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، ورحبت بالتعديالت اليت أدخلت          العتمادها  

، وقـانون   ٢٠٠٤على قانون العمل للمساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء، وقانون الرعاية االجتماعية لعام              
انون املتعلق باألجانب ومحايتهم يف أراضـي       قالعلى  ، والتعديالت اليت أدخلت     ٢٠٠٥مكافحة العنف املرتيل لعام     

 والحظت جلنة مناهضة التعذيب مع التقـدير        .)٢٤(شخاص الذين يقعون ضحية االجتار    مجهورية بولندا لتعزيز محاية األ    
 ورحبت جلنـة    .)٢٥(٢٠٠٥يناير  / يف كانون الثاين    املتعلق باألقليات القومية والعرقية وباللغات اإلقليمية      اعتماد القانون 

  .)٢٦(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسلسلة من التدابري التشريعية

  قوق إنساينواحل اهليكل املؤسسي –جيم 

شاء بإن ، أحاطت جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز العنصري علماً          ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢يف عامي     - ٤
ومبسؤولية هذه املفوضية  ٢٠٠١نوفمرب /يف تشرين الثاين جلنسنيملساواة يف الوضع بني ااملفوضية احلكومية املعنية با

املعتقد  وأالدين  وأاألصل اإلثين  و أالعرقمكافحة التمييز القائم على تعزيز مبدأ املساواة بني الرجال والنساء وعن 
جتماعيـة  ، ورحبت جلنة احلقوق االقتصادية واال     املؤسسات احلكومية  يف التشريعات و   ةل اجلنسي واملي وأالسن   وأ

لغاء إلأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها          ،  ٢٠٠٧يف عام   و. )٢٧( بإنشاء هذه املفوضية   والثقافية
وزارة العمـل   بلهيئة الوطنية للنهوض باملرأة واألسرة ومكافحة التمييز         املوقع اجلديد ل   ملا قد يؤدي إليه    و املفوضية

وأوصت بأن  . )٢٨(م بقدر كاف وعلى سبيل األولوية بالتمييز ضد املرأة        عدم االهتما  االجتماعية من    سياساتوال
، رحبت جلنة   ٢٠٠٢ويف عام   . )٢٩(تكفل بولندا املكانة الالزمة للمساواة بني اجلنسني وتوىل األولوية الالزمة هلا          

ية محاية احلقوق مفوض بولندات أوأنش. )٣٠(٢٠٠٠حقوق الطفل بإنشاء مكتب أمني املظامل املعين باألطفال يف عام 
. الدستوراملفوضية يف نفس العام يف       ، وأدرجت هذه  ١٩٨٧يف عام   املدنية، وهي مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،       

 يف تشرين قائمةهبذه القيدها ، وأعيد "ألف"سات الوطنية من الفئة  يف قائمة املؤس١٩٩٩ املفوضية يف عام قّيدتو
  .)٣١(٢٠٠٧أكتوبر /األول
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  السياساتية التدابري –دال 

مع التقدير بإنشاء الربنامج الوطين ملنـع التمييـز          علماً، أحاطت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٧يف عام     - ٥
، والربنامج الـوطين لـضحايا اجلرميـة يف    ٢٠٠٣ األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام      هالعنصري وكر 

 الربنامج الوطين ملكافحة هاأة على بولندا العتمادوأثنت جلنة القضاء على التمييز ضد املر. )٣٢(٢٠٠٦فرباير /شباط
أعربـت عـن    ولكنها  ،  )٣٣(٢٠٠٨- ٢٠٠٧  للفترةمث  ،  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ للفترة   قضاء عليه  وال ألشخاصاالجتار با 
أجرته بولندا ألثر تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقـة    الذي  تقييم  اليت تلقتها بشأن ال   علومات  عدم كفاية امل  أسفها ل 

، دعت اللجنة بولندا إىل اعتماد خطة عمل وطنيـة شـاملة            ٢٠٠٧ويف عام   . )٣٤(٢٠٠٥- ٢٠٠٣ترة  باملرأة للف 
، وذلـك بالتـشاور مـع املنظمـات النـسائية           املالية الالزمة هلـا   املوارد  توفري  لتحقيق املساواة بني اجلنسني و    

 بأن تضع بولندا خطة     ٢٠٠٢ أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام       و،  )٣٥(احلكومية  غري
وأثنت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة . )٣٦( وتقوم بتنفيذهاعمل وطنية شاملة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

، وخباصـة  وضع حد للتمييز الذي يستهدف املرأةالرامية إىل  العتمادها عددا من السياسات والربامج    على بولندا 
 يف سوق العمل، والربنامج الوطين ملكافحة العنف املرتيل، وبرنامج االحتاد جال والنساءحتسني تكافؤ الفرص بني الر

 جلنة رحبت أيضاًو. )٣٧(ة العنف ضد األطفال والشباب والنساءـ الذي يرمي إىل مكافح"Daphne III"األورويب 
االجتماعية والثقافية، وجلنـة    مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة احلقوق االقتصادية و          

 يف جمال حقوق اإلنسان وأوصت باختاذ املزيد من التدابري لزيادة    ا بولندا حقوق الطفل بالتدابري التثقيفية اليت اختذهت     
  .)٣٨( احملاكم أمامالوعي العام بأحكام الصكوك الدولية وبإمكانية االحتجاج هبا

   الواقعأرض تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على –ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

  )٣٩(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قٌدم   

  وُنظر فيه
آخــر مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق     

ة واالجتماعية  ـاالقتصادي
  والثقافية

كـــــــانون   ٢٠٠١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠٠٢  

تقرير اخلامس يف عام    قدم ال   - 
٢٠٠٧  

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

تـــــــشرين   ٢٠٠٤
ــاين ــوفمرب /الث ن
٢٠٠٤  

أغــسطس / آب٣١
ــشرين ٢٦و  تــ

ــاين ــوفمرب /الث ن
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقريـر     
   ٢٠٠٨السادس يف عام 

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير الـسابع       -   ٢٠٠٣مارس /آذار  ٢٠٠١
 والثامن عشر، والتاسع    عشر،

  ٢٠٠٦عشر منذ عام 
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حيل موعد تقدميـه      ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٤  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٨مايو /يف أيار

حيل موعد تقدمي التقريـر     
   ٢٠١١السادس يف عام 

جلنة القضاء على التمييز    
  ضد املرأة

يناير /كانون الثاين   ٢٠٠٤
٢٠٠٧  

حيل موعد تقدمي التقريـرين       
 ٢٠٠٨لثامن يف عام السابع وا

أكتوبر /تشرين األول   ١٩٩٩  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٢  

حيل موعد تقدمي التقريـرين       -
 ٢٠٠٧الثالث والرابع يف عام 

جلنة حقـوق الطفـل     
ول االختياري ـالربوتوك

املتعلق باشتراك األطفال   
  يف الرتاعات املسلحة 

حيل موعد تقدمي التقريـر           
  ٢٠٠٧األويل يف عام 

ــة حقــ وق الطفــل جلن
ول االختياري  ـالربوتوك

املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
ــتغالل   ــال واس األطف
  األطفال يف املواد اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقريـر           
  ٢٠٠٧األويل يف عام 

وفيما يتعلق بالشكاوى اخلاصة، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علما باالهتمام الذي توليه بولندا                - ٦
سائل تنفيذ آراء اللجنة، والحظت أنه مل يتم حىت اآلن وضع إجراء موحد هلذه الشكاوى، وأوصت بأن لتحسني و

تكفل بولندا االمتثال جلميع اآلراء اليت تصدرها اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري وبأن تتيح اآلليات الالزمة               
   .)٤٠(لتحقيق هذا الغرض

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  نعم  دعوة دائمةُوجهت 
آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر    

  البعثات
  ال يوجد

  ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق      

  عليها بعد
  ال يوجد

  -   متابعة الزيارات
  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري

اءات الردود على رسائل االدعاء والند    
  العاجلة

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ و ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاين  ١يف الفترة ما بني     
) رسائل اإلدعاء والنداءات العاجلـة    ( رسائل   ١٠،ُ أرسل ما بلغ جمموعه      ٢٠٠٧

وعالوة على الرسائل اليت وجهت إىل فئات معينة، تعلقت الرسـائل           . إىل بولندا 
ويف نفس الفترة، ردت بولندا على سـبع        . أعاله بتسعة أفراد، من بينهم امرأتان     

  ). يف املائة٧٠(رسائل 
الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل 

  .)٤١(مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصحاب واليات ١٢أجابت بولندا على استبيانني من أصل 

 كـانون   ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ ما بني    )٤٢(اإلجراءات اخلاصة 
  .)٤٣(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧ديسمرب /األول
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

 بشأن تدابري مكافحة الفـساد واإلدارة الرشـيدة          كبرياً  دولياً ، استضافت بولندا مؤمتراً   ٢٠٠٦يف عام     - ٧
  .وتقدم بولندا بانتظام تربعات لدعم أعمال املفوضية. وحقوق اإلنسان

   الدولية حلقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات–باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعدم وجود تعريف للتمييز ضد املـرأة                 ٢٠٠٧يف عام     -٨
لـى  ع، ٢٠٠٥يونيه / يف حزيرانومؤخراً،  مراراً الربملانعدم موافقة    من االتفاقية، و   ١يتفق مع التعريف الوارد يف املادة       

 وأعربـت   .)٤٤(قانون شامل يتعلق باملساواة بني اجلنسني، وحثت على إصدار هذا القانون مع توفري آلية رصد فعالـة                
حكم عام حىت اآلن يف التشريع الوطين حلظر التمييـز يف مجيـع             وجود  لعدم  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها       

، ذكِّرت جلنـة    ٢٠٠٣ ويف عام    .)٤٥(قانوهنا اخلاص بعدم التمييز   توسع بولندا نطاق    وأوصت بأن    ذات الصلة اجملاالت  
 من االتفاقية حبظر مجيع املنظمات واألنشطة، مبـا فيهـا           ٤القضاء على التمييز العنصري بولندا بالتزامها مبوجب املادة         

الرامية إىل تنفيذ   أنشطة وسائط اإلعالم، اليت تشجع التمييز العنصري وحترض عليه، وأوصت بأن تعزز بولندا جهودها               
  .)٤٦(القوانني القائمة يف هذا الشأن

األطفال على  عدم التمييز    مع القلق بعدم تطبيق مبدأ       ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً     ٢٠٠٢ويف عام     - ٩
ـ روما و الاملنتمني إىل مجاعة    طفال  سيما على األ   وال،   بوجه مالئم  الفئات الضعيفة إىل بعض   املنتمني    مـن   اغريه
 واألطفـال   ،وأطفال األسر الفقـرية   ذوي اإلعاقة،    واألطفال   ، واألطفال املودعني يف مؤسسات    ، اإلثنية األقليات

حصول هـؤالء   أعربت جلنة حقوق الطفل أيضا عن قلقها لعدم         و. اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري   املصابني ب 
بـشأن  األخرى، وملا تنقله التقارير     الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية      قدر كاف من    األطفال على   

أن وأوصت اللجنة ب. الشرطة من محاية ضحاياهاواليت مل تنجح التمييز العنصري اليت ترتكب بسبب عنف الأعمال 
  .)٤٧(مبدأ عدم التمييزلقوانني اليت تكفل تطبيق اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ اتضاعف بولندا 

إزاء استمرار املواقـف الـسابقة      لى التمييز ضد املرأة عن قلقها       ، أعربت جلنة القضاء ع    ٢٠٠٧ويف عام     - ١٠
أعربت جلنة القضاء   و. )٤٨(واملستحكمة املعادية للمرأة وحثت بولندا على تكثيف جهودها للقضاء على تلك املواقف           

ة يف احليـاة العامـة   واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقهما إزاء النقص املتواصل لتمثيل املرأ   على التمييز ضد املرأة   
 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بولندا على اختاذ تدابري جدية            وشجعت. )٤٩(والسياسية ويف مواقع صنع القرار    

  .)٥٠(للتعجيل باملشاركة الكاملة واملتكافئة للمرأة يف املناصب اليت ُتشغل باالنتخاب والتعيني

، عن قلقهما ٢٠٠٧، وجلنة مناهضة التعذيب يف عام ٢٠٠٤ عام وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف  - ١١
عبارات للتقارير اليت تشري إىل التعصب والكراهية جتاه األقليات وغريها من الفئات الضعيفة يف بولندا، مبا يف ذلك 

ون وأوصت اللجنتان بأن يـنص القـان      . ضد املثليني جنسياً والسحاقيات   اليت ظهرت مؤخراً    الكراهية والتعصب   
التمييز كما أوصت بتوفري التدريب الالزم للموظفني املكلفني بإنفـاذ          النوع من   البولندي صراحة على منع هذا      

كذلك، أعربت جلنة احلقـوق االقتـصادية       . )٥١(القوانني واملوظفني القضائيني لتوعيتهم حبقوق األقليات اجلنسية      
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، وجلنة مناهضة التعذيب ٢٠٠٣التمييز العنصري يف عام ، وجلنة القضاء على ٢٠٠٢واالجتماعية والثقافية يف عام 
سيما اليهـود ومجاعـة      ضد بعض األقليات، وال   اليت ترتكب   أعمال العنف   إزاء زيادة    عن قلقها    ٢٠٠٧يف عام   
 عن قلقها إزاء التقارير اليت وردت بشأن أعمـال          وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً      . )٥٢(الروما

بدوافع عنصرية ضد أشخاص من أصول أفريقية وآسيوية وعدم التحقيق يف هـذه              رتكبتالتمييز اليت   املضايقة و 
 مكافحة مثـل هـذه      الرامية إىل وأوصت اللجان الثالث بأن تكثف بولندا جهودها        . )٥٣( لألصول طبقاًاألعمال  

توفري التدريب املالئم للمـوظفني      ب وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً      . )٥٤(احلاالت واملعاقبة عليها  
املكلفني بإنفاذ القوانني وإصدار التعليمات الالزمة هلم بشأن كيفية معاجلة الشكاوى املتعلقة باجلرائم اليت ترتكب          

  .)٥٥(بدوافع عنصرية وتوفري تدريب مماثل للهيئة القضائية

 روع القانون اخلاص باألقليات القومية     مبش ، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً      ٢٠٠٤ويف عام     - ١٢
 عنـد واإلثنية واللغات اإلقليمية، وأعربت عن قلقها لعدم مساح القانون احلايل لألقليات اللغوية باستعمال لغتها               

 بولندا بأن تكفـل     اللجنةوأوصت  . اتتربر أعدادها استعمال هذه اللغ    يف جماالت   التعامل مع السلطات اإلدارية     
   .)٥٦( من العهد٢٧املادة وشريع اجلديد اخلاص باألقليات التبني تساق اال

 والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق عدم التحقيق يف أفعال تدنيس املـدافن الكاثوليكيـة                 - ١٣
وأوصت بأن تكثف   .  معاقبة مرتكيب هذه األفعال    عدمواليهودية واألفعال املناهضة للسامية دائماً بشكل مالئم و       

 بتدريب املوظفني املكلفني    وأوصت أيضاً . ة عليها عاقباملا جهودها الرامية إىل مكافحة مجيع هذه األحداث و        بولند
  .)٥٧(بإنفاذ القوانني واملوظفني القضائيني على كيفية معاجلة هذه الشكاوى وإصدار التعليمات الالزمة هلم

  حق الفرد يف احلياة، ويف احلرية واألمان على شخصه - ٢

جلرميـة  عدم وجود نص حمدد     بشأن  قلقها  من جديد عن    جلنة مناهضة التعذيب    أعربت  ،  ٢٠٠٧عام  يف    - ١٤
وأعربت عن قلقها بشأن التقارير اليت تشري إىل إفراط املكلفـني           . )٥٨(التعذيب يتفق مع النص الوارد يف االتفاقية      

 واسـتخدام الـذخرية اخلارقـة       ٢٠٠٤مايو  /بإنفاذ القوانني يف استخدام القوة يف األحداث اليت وقعت يف أيار          
وأوصت اللجنة بكفالة حتقيقات فورية وحمايدة وفعالة يف مجيع الشكاوى أو االدعاءات املتعلقة بسوء              ". باخلطأ"

عتداءات وأن متنح الضحايا تلك االارتكاهبم ل أنه ينبغي أن حتاكم بولندا األشخاص املدَّعى وذكرت أيضاً. السلوك
  .)٥٩(ب من العقا القضاء على إفالت املكلفني بإنفاذ القوانني فعلياًتعويضاً كافياً من أجل

 يدعي قيام أفراد مـن      ، أبلغ املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بولندا بأنه تلقى بالغاً          ٢٠٠٥ويف عام    - ١٥
 .)٦٠(احساعة واالعتداء عليه أثناء االحتجاز بالضرب وإصابته جبر ٤٨الشرطة بتوقيف أحد الشبان واحتجازه مدة 

وأفادت بولندا بأن النيابة حفظت التحقيق وأكدت أن التصرفات اليت صدرت من الشرطة أثناء القبض ال تشكل                 
 .)٦١(إنسانية أو مهينة تعذيبا أو معاملة أو عقوبة قاسية أو ال

ـ            - ١٦   سان وفيما يتعلق باالحتجاز التعسفي يف مؤسسات األمراض النفسية، تلقت اللجنة املعنية حبقـوق اإلن
يف هذا الشأن وخلصت إىل وقوع انتهاك       ) ١٠٦١/٢٠٠٢البالغ رقم   ( فردياً    بالغاً ١٩٩٩أغسطس  / آب ١٩يف  
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، قررت اللجنة املعنية حبقوق     ٢٠٠٧ ويف عام    .)٦٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٩للمادة  
  .)٦٣(احلصول على تعويض مناسب مبوافقة صاحب البالغ على اإلنسان أن املوضوع يعترب منتهياً

ويف معرض االعتراف باجلهود اليت تبذهلا بولندا ملعاجلة مسألة التكدس يف السجون، أعربت جلنة مناهضة                 - ١٧
، عن قلقهما إزاء عدم االتساق املـستمر        ٢٠٠٤، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        ٢٠٠٧التعذيب يف عام    

بأن تتخذ بولندا تدابري مالئمة وبأن تنظـر يف         اللجنة   وأوصت   .)٦٤(الدوليةدنيا  الألوضاع االحتجاز مع املعايري     
األوضاع املادية لالحتجاز سوء  والحظت جلنة مناهضة التعذيب مع القلق .)٦٥(توقيع عقوبات بديلة بقدر اإلمكان

اع وضمان اتساقها مع يف مناطق العبور أو مراكز االحتجاز السابق للترحيل وأوصت بإعادة النظر يف تلك األوض    
 وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء طول مدة االحتجاز السابق للمحاكمة،             .)٦٦(الدنيا الدولية املعايري  

 ءبدللحبس االحتياطي عند  وهي املدة اليت ميكن أن تصل إىل سنتني، ومن أن القانون البولندي ال يضع حداً زمنياً
واملعايري الدولية وبأن يكون اللجوء إليه احلبس االحتياطي ندا االتساق بني سياسة وأوصت بأن تكفل بول. التحقيق

 وأوصت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن .)٦٧(كتدبري احتياطي فقط ولفترة زمنية حمدودة
 نة مناهضة التعذيب أيضاًوالحظت جل .)٦٨(تتخذ بولندا خطوات أخرى خلفض عدد األشخاص احملبوسني احتياطياً

وأوصت بأن تكفل بولندا عدم .  للرحيلة احملدد انقضاء املهلةعدم وجود قوانني معينة بشأن احتجاز األجانب بعد
قرار يف حالة الضرورة لبضعة أيام فقط وبديد االحتجاز متوبأن يكون   طويلةاحتجاز األجانب مبناطق العبور مدداً

   .)٦٩(من احملكمة

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات املستمرة اليت تشري إىل تورط              ٢٠٠٧عام  ويف     - ١٨
بولندا يف تسليم أشخاص مبوجب إجراءات استثنائية يف سياق مكافحة اإلرهاب الدويل وإىل وجود مرافق احتجاز 

 بنفي  صت اللجنة، وقد أحاطت علماً    وأو.  أنشطة إرهابية  بتورطهم يف سرية باألراضي البولندية لألجانب املشتبه      
بولندا هلذه االدعاءات، بأن تكفل بولندا عدم إبعاد األشخاص احملتجزين لديها قسرياً، وبأن تتخذ مجيع التـدابري                

 على  للتعذيب، وأن حترص دائماً حقيقياًاحتماالًالالزمة لتفادي ومنع تسليم املشتبه هبم إىل دول قد يواجهون فيها 
 علـى أن     وحثت جلنة مناهضة التعذيب بولندا أيضاً      .)٧٠(شتبه هبم إمكانية الطعن يف قرارات اإلبعاد      أن تتاح للم  

تطلعها على املعلومات املتعلقة بنطاق ومنهجية ونتائج التحقيق الذي أجراه الربملان البولندي يف االدعاءات املتعلقة 
  .)٧١(يف أنشطة إرهابيةبتورطهم تبه بوجود مرافق احتجاز سرية باألراضي البولندية لألجانب املش

وبينما تسلم جلنة مناهضة التعذيب بالتقدم الذي أحرزته بولندا يف تقليص عدد حاالت اإلساءة للمجندين   - ١٩
وأوصت بأن تستأصل بولندا ظاهرة التكدير      . يف اجليش، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق لالرتفاع الكبري يف احلاالت املبلغ عنها            

 املسلحة، وأن تواصل تنفيذ تدابري منعها وتكفل التحقيق الفوري واحملايد والفعال يف هذا النوع مـن إسـاءة                   يف القوات 
 بـأن  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً. املعاملة وحماكمة مرتكبيه، وأن تعلن نتائج أي حماكمات جتريها يف هذا الشأن  

  .)٧٢( املساعدة الطبية والنفسية الالزمة هلمتكفل بولندا إعادة تأهيل الضحايا، ويشمل ذلك تقدمي

 عن قلقها إزاء ٢٠٠٧وفيما يتعلق مبسألة العنف املرتيل، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام   - ٢٠
 ظاهرة ال عالقة هلا   بأنه  العنف املرتيل    وتصوير    املتعلق مبكافحة العنف املرتيل    ٢٠٠٥الثغرات املتبقية يف قانون عام      

، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها الرتفاع عدد ٢٠٠٢ ويف عام .)٧٣(بنوع اجلنس
 واللجنة املعنية حبقوق    جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة     ت كل من    ب، وأعر )٧٤(احلاالت املبلغ عنها للعنف املرتيل    
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م لضحايا هذا العنف ومن بينها طرد الشخص الـذي ميـارس   اخلدمات اليت تقداإلنسان عن قلقهما لعدم كفاية     
  من املرتل، وتزويد الضحية باملساعدة القانونية اجملانية، وتوفري العدد الكايف من أماكن اللجوء، فضالً              العنف فوراً 

واللجنة ة،  وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأ      . )٧٥(عن التدريب املالئم للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني      
بتوفري التدريب الالزم للموظفني املكلفني     حبقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        املعنية  

، أوصت جلنة القضاء على ٢٠٠٧ويف عام . )٧٦(بإنفاذ القوانني واختاذ تدابري مالئمة للتصدي حلاالت العنف املرتيل
 وبأن جتري حبوثاً عن األسـباب       ملكافحة العنف ضد املرأة   م بولندا حبمالت توعية     بأن تقو  التمييز ضد املرأة أيضاً   

استمرار مشكلة إساءة معاملة ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ٢٠٠٢ويف عام . )٧٧(اجلذرية هلذا العنف
بدين يف البيت ويف املدارس انتشار العقاب ال عن قلقها إزاء وأعربت أيضاً. األطفال وممارسة العنف معهم يف بولندا

وأوصت بأن متنع بولنـدا صـراحة       . )٧٨(ويف مؤسسات أخرى كالسجون وغريها من مؤسسات الرعاية البديلة        
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب     ٢٠٠٧كذلك، ويف عام    . العقاب البدين وأن تقوم حبمالت توعية يف هذا الشأن        

 بشأن عدم وجود تعريف لالجتار باألشخاص يف القانون اجلنائي          وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهما       
، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها النتشار االجتار           ٢٠٠٢ويف عام   . )٧٩(البولندي

مي املسؤولني بالنساء الستغالهلن ألغراض جنسية وأوصت بأن تتخذ بولندا تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالنساء وتقد
، أبلغت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن بولندا ال تزال بلد منشأ ٢٠٠٢ويف عام . )٨٠(عن هذا االجتار للمحاكمة

وأوصت بأن تضع بولندا خطة عمل وطنية بشأن      . ومقصد وعبور لألطفال املتجر هبم ألغراض االستغالل اجلنسي       
تفادهتم من برامج احلماية ذات الصلة وخدمات االنتـصاف         االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال وبأن تضمن اس      

  .)٨١(وإعادة االندماج املخصصة للضحايا

 دل وسيادة القانونإقامة الع - ٣

علـى  تفرضـها بولنـدا   ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء القيود اليت قـد  ٢٠٠٧يف عام    - ٢١
 مجيع الضمانات القانونية    بولندالشرطة وأوصت بأن تكفل     الألشخاص احملتجزين ب  الضمانات القانونية األساسية    

مراحـل  يف سيما احلق يف االتصال مبحام واستشارته على انفراد منذ بدء االحتجاز، مبا يف ذلـك     األساسية، وال 
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لعدم وجود نظام مناسب ٢٠٠٤ويف عام . )٨٢( االبتدائيالتحقيق

 عن أسفها للتأخر يف تقدمي مشروع وأعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً. )٨٣(مساعدة القانونية يف مجيع األوقاتلل
القانون املتعلق باحلصول على املساعدة القضائية باجملان إىل الربملان وأوصت بأن تتخذ بولندا خطوات فعالة لتعجيل 

  .)٨٤(اعتماد هذا القانون

ت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم تعريف احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيـة              ، أعرب ٢٠٠٢ويف عام     - ٢٢
. تعريفاً واضحاً وألن أطفاالً ال تتجاوز أعمارهم عشرة أعوام حيكم عليهم يف بعض احلـاالت بتـدابري تربويـة           

ت، وبعدم احلكم    سنة كحد أدىن لسن املسؤولية اجلنائية يف مجيع احلاال         ١٣بولندا سن    وأوصت اللجنة بأن حتدد   
 عـن   وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً    .)٨٥(على األطفال الذين ال يبلغون هذه السن بتدابري إصالحية أو تربوية          

قبل يف مرحلة ما قلقها إزاء العدد الكبري من األحداث الذين يقضون فترات زمنية طويلة يف جممعات الطوارئ إما           
وإضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة عـن       .  اإلصالح اخلاصة باألحداث   احملاكمة أو كعقاب على أعماهلم يف مراكز      

قلقها ألن مراكز االحتجاز اخلاصة باألحداث ال تضمن كلها حق الطفل يف البقاء على اتصال بعائلته أو ال توفر                   
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داث، ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة بأن تضمن بولندا التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األح           . مستويات معيشية مالئمة  
وأن تنفذ القوانني اليت حتدد مدة اإلقامة القصوى يف جممعات الطوارئ بثالثة أشهر، وأن تستعمل احلرمان مـن                  
احلرية فقط كإجراء امللجأ األخري وأن حتمي حقوق األطفال احملرومني من حريتهم، مبا فيهـا احلقـوق املتـصلة                   

  .)٨٦( االحتجازأوضاعب

  حياة أسريةاحلق يف اخلصوصية، والتزوج، و - ٤

عدد الضخم من األطفـال الـذين يعيـشون يف      لأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ل      ،  ٢٠٠٢يف عام     - ٢٣
 وأوصت  .وليس إىل األيتام الطبيعيني   " االجتماعيني "يتاماألإىل  منهم  مؤسسات على الرغم من انتماء نسبة كبرية        

  .)٨٧(بأن تكفل بولندا مراجعة دورية إليداع األطفال باملؤسسات

  حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي - ٥

 عـدة رسـائل إىل      حرية الرأي والتعبري   املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف      ، وجه   ٢٠٠٦يف عام     - ٢٤
 ضـد   بولندا بشأن إدعاءات التوقيف التعسفي واالحتجاز مدداً طويلة قبل احملاكمة واإلجراءات القضائية املطولة            

وأشار إىل عدم البت يف الدعاوى اجلنائية، ووضع األختام على بعض املواد الصحفية، ورفض الطعون               . الصحفيني
 ويف إحدى احلاالت، اُتهم أحد الصحفيني باالعتداء على فـرد           .)٨٨(القضائية بدعوى عدم وجود أسباب للطعن     

ر سنوات، بناء على شـهادة شـرطي يـدعي    للشرطة، ويعاقب القانون على هذه اجلرمية بالسجن مدة تبلغ عش    
 كذلك، سألت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عـن حقـوق              .)٨٩(الصحفي أنه مل يره من قبل     

 وأعربت عن قلقهـا     )٩٠(اإلنسان عن اخلطوات اليت اختذت لتنفيذ اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان           
يدعى     أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون هلا يف احلملة اليت يقومون هبا للمساواة ومنـع               للمضايقات اليتُ 

 عن قلقها للحظر الذي يفرضه املسؤولون علـى          وأعربت أيضاً  .)٩١(التمييز الواقع عليهم بسبب ميوهلم اجلنسية     
، اهلوية اجلنـسية  ري  سني ومغاي  اجلن ي ومشته املثليني جنسياً ومسريات املنظمات املعنية حبقوق املرأة والسحاقيات       

 ٦٥والحظت أن الشرطة قامت يف إحدى احلاالت مبعاملة بعض املتظاهرين بشدة وألقت القبض على ما يزيد على 
   .)٩٢( وقامت باستجواهبمشخصاً

، وجه املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة حبالـة                ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٥
املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة مشتركة إىل بولندا بشأن القرار الصادر من وزير التعليم بعزل مدير مركـز                  
التدريب وأعربا عن عدم ارتياحهما هلذا القرار الحتمال أن يكون جزاء للدور الذي قام به مدير املركز يف إعداد             

 وردت بولندا   .)٩٣(العاملية لإلنسان واحترام التنوع   ونشر الكتيب الذي وضعه جملس أوروبا بشأن تعزيز احلقوق          
اجلمع بني رجل   "بأن مضمون الكتيب غري صاحل للتعليم وأنه يتعارض مع دستور بولندا الذي يّعرف الزواج بأنه                

ويف حالة أخرى، وجهت املمثلة اخلاصة رسالة عاجلة إىل بولندا بشأن التهديدات وأعمال التخويف اليت ". وامرأة
  .)٩٤( هلا أحد املشاركني يف احلملة املضادة لرهاب املثليني جنسياًيتعرض

للعنصرية والتمييز   املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة    وموجهة من املمثلة اخلاصة     ويف أعقاب رسالة      - ٢٦
 إىل بولندا بشأن مسرية التسامح يف كراكـوف، مسحـت      العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
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وأفادت بولندا بأن األحكام الصادرة      .)٩٥(سلطات للحملة املضادة لرهاب املثليني جنسياً بتنظيم مسرية سلمية        ال
  .من احملكمة االبتدائية مبنع املسرية ألغيت يف مرحلة االستئناف

   ويف ظروف منصفة ومواتية للعمل،احلق يف العمل - ٦

جلنة القضاء على ، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، ولثقافيةجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية واالحظت   - ٢٧
تعديل قانون العمل للقضاء على التمييز ضد املرأة يف العمل وأوصت بوضع تعريـف للتمييـز                  ضد املرأة  التمييز

   .)٩٦(املباشر وغري املباشر

رتفاع معـدل   ء ا اإز ، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها        ٢٠٠٢ويف عام    - ٢٨
، أثنت جلنة   ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٧( نتيجة إلعادة هيكلة القطاع العام الزراعي      ،املناطق الريفية يف  سيما   ال،  البطالة

علـى   فعليـاً  من القوانني والربامج الرامية إىل القضاء        العتمادها عدداً القضاء على التمييز ضد املرأة على بولندا        
بشأن  هاقلقأعربت مع ذلك عن      و ،تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف سوق العمل       التمييز ضد املرأة وحتسني     

جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة وجلنـة احلقـوق االقتـصادية              وأعربت   .)٩٨(حالة النساء يف سوق العمل    
شات التقاعدية اليت   واالجتماعية والثقافية عن قلقهما إزاء اختالف سن التقاعد بني الرجال والنساء مما جيعل املعا             

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها         . )٩٩(تتقاضاها النساء أدىن يف الواقع من معاشات الرجال       
 .)١٠٠(بشأن ارتفاع معدالت البطالة بني النساء وتركيز عملهن على قطاعات العمل العامة املنخفـضة األجـور               

، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عـام        ٢٠٠٢اعية والثقافية يف عام     وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتم    
 عن قلقها إزاء تفاوت األجور بني الرجال والنـساء  ٢٠٠٧، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام    ٢٠٠٤

 اللجـان    هذه توحث. )١٠١( مجيع مستويات اخلدمة العامة    علىوأوصت باملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء        
 .)١٠٢(بولندا على تعزيز جهودها الرامية إىل تكافؤ فرص العمل وأوضاع العمل بني الرجال والنساء

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة مالئم - ٧

، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم كفاية احلـد              ٢٠٠٢يف عام     - ٢٩
 الئق للعمال وأسرهم وأوصت بأن تقوم بولندا بصورة منتظمة          ةألجور يف بولندا لتوفري مستوى معيش     األدىن من ا  

ويف معرض النظر يف التدابري الـيت اختـذت         . )١٠٣(بتقييم وتكييف احلد األدىن لألجور على أساس غالء املعيشة        
 املعنية حبقوق اإلنسان يف عـام   واللجنة٢٠٠٢لتحسني أوضاع مجاعة الروما، أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام        

اخلدمات الصحية واملساعدة  جماالت يفسيما  ال تعرض هذه اجلماعة للتحيز والتمييز، الستمرار عن قلقهما ٢٠٠٤
على وضع برنامج بولندا جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحثت  . )١٠٤(االجتماعية والتعليم والعمل  

 اليت تعوق النهوض بالسكان الروما، مبا يف ذلك توفري سبل انتصاف فعالة للتمييز الـذي                شامل ملعاجلة العقبات  
   .)١٠٥( واإلسكان والرعاية الصحيةليتعرض له الروما يف جماالت العم

الخنفاض عدد العيادات واخلدمات ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ٢٠٠٧ويف عام  - ٣٠
كـذلك، ويف عـام     . )١٠٦(رأة، خاصة يف املناطق الريفية، نتيجة إلعادة هيكلة قطاع الصحة         الصحية املتاحة للم  

يف لعدم توفري خدمات تنظيم األسـرة        ، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها        ٢٠٠٢
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ربـت جلنـة احلقـوق    وأع. )١٠٧(ولعدم حصول النساء على وسائل منع احلمل بتكلفة مقبولـة      العيادات العامة   
 عن قلقهما العميق ٢٠٠٤ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام ،٢٠٠٢االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 

اإلجهاض إزاء القوانني اليت تقيد اإلجهاض واليت دفعت عدداً كبرياً من النساء إىل اجملازفة بصحتهن باللجوء إىل                 
عنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم توافر إمكانيات لإلجهـاض حـىت يف              وأعربت اللجنة امل  . )١٠٨(السري

 احتجـاج احلاالت اليت جييزها القانون، مثل حاالت احلمل الناجتة عن االغتصاب، وإزاء قلة املعلومات املتعلقة ب              
 وأعربت اللجنة   .االستنكاف الضمريي لرفض القيام بعمليات اإلجهاض يف احلاالت اليت جييزها القانون          باألطباء  

املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لقلة املعلومات املتعلقة بنطاق اإلجهاض الذي يتم بوجه خمالف للقانون وعواقبه                
جلنـة احلقـوق     و ٢٠٠٧ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام           من وحثت كل . )١٠٩(على النساء املعنيات  

 حصول املرأة على الرعاية  بولندا على اختاذ تدابري ملموسة لتعزيز٢٠٠٢االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 
 ، جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة       دعتو. )١١٠( وخاصة اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية      الصحية

 التدابري الرامية إىل  تعزيزإىل وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بولندا ،واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
منع حدوث احلمل غري املرغوب فيه، وذلك بطرق منها توفري طائفة عريضة وشاملة من وسائل منع احلمل بتكلفة   

 عالوة وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. )١١١( وحتسني املعرفة والوعي مبختلف أساليب تنظيم األسرة،معقولة
 .)١١٢(قيود القانونية والعملية املفروضة على اإلجهاض بأن ترفع بولندا العلى ذلك

 تنفيذ القانون املعين بتـوفري      أنه جيري حالياً  ) املوئل(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      والحظ    - ٣١
نص وي. من أجل تلبية احلاجة املتزايدة لألسر إىل اإلسكان       الدعم املايل لألسر الفقرية اليت ترغب يف شراء مساكن          

 للربنـامج  اسـتكماالً (القانون على توفري الدعم الالزم لإلسكان لكل من املشردين والفئات املنخفضة الـدخل             
والربنامج ذي الصلة ملكافحة االستبعاد االجتماعي للمشردين واألشـخاص         ) ٢٠٠٦- ٢٠٠٤النموذجي للفترة   
إىل حتسني حالة الروما وتوفري     ) ٢٠١٤- ٢٠٠٣(ويهدف برنامج مجاعة الروما يف بولندا       . )١١٣(املهددين بالتشرد 

  وال يفـي متامـاً      نسبياً وال يزال التقدم بطيئاً   . االستثمارات الالزمة للبنية التحتية لإلسكان املتعلق هبذه اجلماعة       
 أن األوضاع غـري     أيضاً) املوئل(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       والحظ   .)١١٤(باالحتياجات القائمة 

وأن أسعار املباين ارتفعت    )  مليوناً من السكان   ٣٨من بني   ( مليون بولندي    ٦,٥ة لإلسكان تؤثر على حنو      املواتي
 العقبات اليت ومن املشاكل القائمة أيضاً.  وأصبحت تكاليف األرض واملباين يف غري متناول املواطن العادي        بسرعة

. مان وعدم وجود قدر كاف من املساكن الشعبيةتواجهها األسر املتوسطة أو املنخفضة الدخل للحصول على االئت
وتكون  ، تعيش بعض األقليات اإلثنية أو الوطنية يف مساكن غري صحية تفتقر إىل املرافق األساسية               للربنامج ووفقاً

 أن هناك زيادة    والحظ أيضاً . كثرياً مكتظة بالسكان أو يف مساكن مشيدة بوجه خمالف للقانون ويف مناطق نائية            
  .)١١٥(ملشردينيف عدد ا

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٨

تلبيـة  يت تبـذهلا بولنـدا ل     اجلهود ال  ب علماً جلنة القضاء على التمييز العنصري       أحاطت،  ٢٠٠٢يف عام     - ٣٢
 منفصلة هلم من ختصيص صفوفاالحتياجات التعليمية ألطفال الروما وأعربت عن قلقها ملا أدت إليه هذه اجلهود 

، أعربت جلنـة    ٢٠٠٢ويف عام   . )١١٦( البولندية عن مستوى التعليم يف الفصول املقابلة     مستوى التعليم   يقل فيها   
عية والثقافية عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت التسرب من الدراسـة بـني الطـالب               احلقوق االقتصادية واالجتما  
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وأوصت جلنة القضاء . )١١٨(أن حق أطفال الروما يف التعليم، وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بش)١١٧(الروما
على التمييز العنصري وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل بأن تضع بولندا برامج               

ع رس وارتفا ادجديدة إلدماج الطالب الروما يف الصفوف النظامية العادية، وتكافح تدين معدالت االلتحاق بامل            
 التسرب لدى الطالب الروما، وتوظف عدداً أكرب من املدرسني ومساعدي املدرسني من أقلية الروما، وتضع ةنسب

، وأن تضع لكافة املدارس البلد الذي يقيمون فيهألطفال الروما لتعلم اللغة األوىل للتعليم يف للدراسة سابقاً  برناجماً
تعزيز قيم التفـاهم والتـسامح واحتـرام الرومـا يف اجملتمـع             مناهج دراسية تتضمن تاريخ الروما وثقافتهم ل      

 والظـروف   ،التفاوت يف االنتفاع بالتعليم   لزيادة  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها        . )١١٩(البولندي
وأوصت بأن تكفل بولنـدا تكـافؤ       .  وجودة التعليم بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية       ،املادية داخل املدارس  

 األطفال ذوي اإلعاقة وأوصت بأن تضع بولندا بشأنعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أو. )١٢٠(لفرص للجميعا
  .)١٢١( العامينظام التعليمالخطة زمنية خلفض عدد األطفال ذوي اإلعاقة املقيمني يف املؤسسات وإدماجهم يف 

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات، اإلجنازات–ثالثاً 
   ١٩٩٩أشادت جلنة مناهضة التعذيب ببولندا للمسامهات اليت قدمتـها بـني عـامي              ،  ٢٠٠٧يف عام     - ٣٣
 إىل صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب وحثـت علـى مواصـلة إسـهامها يف هـذا                   ٢٠٠٥و

وسياسـاهتا   اجلهود اجلارية على صعيد الدولة إلصـالح قوانينـها            مع التقدير   والحظت أيضاً  .)١٢٢(الصندوق
 أثنت جلنـة احلقـوق االقتـصادية        ،٢٠٠٢ويف عام    .)١٢٣(وإجراءاهتا بغية كفالة محاية أفضل حلقوق اإلنسان      

واالجتماعية والثقافية على بولندا لعملية املطابقة اجلارية بني تشريعاهتا وأحكام العهد وملا اختذته من تدابري خاصة              
 غري أهنا الحظت ما تواجهه بولندا من صعوبات يف .)١٢٤(عية والثقافيةلضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتما

 اليت أدت، على النحو     )١٢٥(عملية االنتقال إىل االقتصاد السوقي    لإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد نتيجة        
ى رعايـة األسـر     اً عل ي سلب ريأثوالتتفاوت بني املناطق وتنامي الفقر،      الالذي اعترفت به جلنة حقوق الطفل، إىل        

  .)١٢٦( األطفال وعلى مستويات معيشتهااليت تضم عدداً كبرياً منالضعيفة 

   وااللتزامات الوطنية الرئيسية، واملبادرات، األولويات–رابعاً 
 ، تقييم احلالةإضافية عن معلومات قدم بولندا أن تمن، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ٢٠٠٤يف عام   - ٣٤

. )١٢٧(الروما مجاعةاللوائح اليت اعتمدهتا بشأن تنظيم األسرة، ووبقوانني اإلجهاض، املتعلقة ت اللجنة وتنفيذ توصيا
 معلومات مفصلة بشأن مجيع هذه اجملاالت وأوضحت التدابري امللموسـة           ٢٠٠٥أكتوبر  /وقدمت بولندا يف تشرين األول    

، رحب املقرر اخلـاص املعـين مبتابعـة    ٢٠٠٦يوليه /ة يف متوز  وبرسال. )١٢٨(اليت اختذهتا لتنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة     
ويف عـام    .)١٢٩(املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بتعاون بولندا وقرر أنه ال يلزم املزيد من اإلجـراءات               

علقة بإقامة العدل،   ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من بولندا أن تقدم معلومات بشأن مدى االستجابة لتوصياهتا املت              ٢٠٠٧
  .)١٣٠(واحملاكمة العادلة، والتدريب، واالجتار باألشخاص، والتكدير يف القوات املسلحة
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  معلومات بشأن برامج وأنشطة بناء القـدرات       ) املوئل(قدم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية         - ٣٥

  .)١٣١(يف بولندا
Notes  
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in 
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Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners 
of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
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9  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.194), para. 6. 
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PL/UNHCR_POL_UPR_S1_2008_UnitedNationsHighCommissionerforRefugees_uprsubmission.pdf. 
18  CERD/C/62/CO/6, para. 7. 
19  CAT/C/POL/CO/4, para. 6. 
20  Ibid., paras. 5 (a) and (b).  
21  E/C.12/1/Add.82, para. 10. 
22  CCPR/CO/82/POL, para. 3. 
23  Ibid., para. 4. 
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