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  القضاء على التمييز العنصريجلنة 
  اخلامسة والسبعونالدورة 

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨- ٣

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
   من االتفاقية٩مبوجب املادة 

  الحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصريامل

  بولندا
  يف ،  )CERD/C/POL/19(نظرت اللجنة يف التقارير املوحدة من السابع عـشر إىل التاسـع عـشر لبولنـدا                   -١

. ٢٠٠٩ أغـسطس /آب ٦ و ٥املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.1939 و CERD/C/SR.1938 (١٩٣٩ و ١٩٣٨جلستيها  
، املالحظات  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤ املعقودة يف    )CERD/C/SR.1963( ١٩٦٣تها  واعتمدت اللجنة يف جلس   

  . اخلتامية التالية

   مقدمة- ألف 

 كما تعرب عن    .من السابع عشر إىل التاسع عشر     ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها الدورية         - ٢
طية والشفوية املقدمة على قائمة املـسائل       اء الذي دار مع الوفد الرفيع املستوى، والردود اخل        تقديرها للحوار البنّ  

  .واألسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية - باء 

  :تالحظ اللجنة بتقدير التدابري التالية اليت اختذهتا الدولة الطرف منذ النظر يف تقريرها الدوري األخري  - ٣

، وهو  ٢٠٠٥يناير  / يف كانون الثاين   ليمية واإلثنية واللغة اإلق   لقوميةباألقليات ا سن قانون يتعلق      )أ(
  قانون يرمي إىل محاية لغات األقليات؛

 يتعلق بالعمالة االجتماعية، وينص على توفري دعم مايل تديره ٢٠٠٣يونيه /سن قانون يف حزيران  )ب(
  جل؛مؤسسات اجتماعية معينة، لألشخاص املعرضني لالستبعاد االجتماعي ألسباب تشمل البطالة الطويلة األ

، وهو مكتـب يتـوىل تنـسيق    ٢٠٠٨إنشاء مكتب املفوض املعين باملساواة يف املعاملة يف عام         )ج(
   يف هذا اجملال؛احلكومةإجراءات احلكومة الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري، ويرصد سياسات 
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ك من تعـصب    إعداد الربنامج الوطين ملكافحة التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذل            )د(
 الرامي إىل تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، إضافة إىل إنشاء فريق معين برصد الربنامج               ٢٠٠٩- ٢٠٠٤للفترة  

  من أجل رصد تنفيذه؛
اخلطوات املتخذة، بالتشاور مع اللجنة األوملبية البولندية، لتثقيف الشباب الذين يـشاركون يف               )ه(

  صرية؛الرياضة يف جمال اآلثار السلبية للعن
اجلهود املبذولة لتثقيف األطفال يف جمال العنصرية وأمهية التسامح، مبا يف ذلك، عن طريق التدقيق   )و(

  يف الكتب املدرسية واملواد التربوية حلذف احملتويات العنصرية وغريها من احملتويات التمييزية األخرى؛
  غجر الروما؛اإللغاء التدرجيي للتعليم املنفصل ألطفال املدارس من ال  )ز(
  .استشارة الدولة الطرف ملنظمات غري حكومية حلقوق اإلنسان يف إعداد تقريرها الدوري  )ح(

   دواعي القلق والتوصيات- جيم 

 التدابري املتخذة للتصدي للتمييز ضد الغجر الروما، مثل الربنامج املعين جبماعة الغجر الروما اللجنةتالحظ   - ٤
ظل قلقة إزاء ما يواجهه أفراد أقلية الغجر الروما من استمرار هتميشهم االجتماعي ، لكنها ت٢٠٠٣يف بولندا لعام 

  وتالحظ اللجنـة مـا أشـارت إليـه         . والتمييز ضدهم، وبوجه خاص، يف جماالت التعليم، والعمل، واملسكن        
.  بوجـه عـام    الدولة الطرف من أن معدالت الفقر ال تزال مرتفعة بني أفراد الغجر الروما بالنسبة إىل السكان               

  ) ٥ و٢املادتان (

املتعلقة بالتمييز  ) ٢٠٠٠(٢٧  رقم يلي مع مراعاة التوصية العامة      مبا بالقيامتوصي اللجنة الدولة الطرف     
  : الروماضد الغجر
أن تعزز اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل إدماج الغجر الروما إدماجاً كامالً يف اجملتمـع                 )أ(

 متتعهم باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       دهم، وذلك بتحسني   ض على التمييز البولندي والقضاء   
 ؛سكن يف جمال التعليم والعمل وامل،سيما والثقافية، وال

أن تضع وتنفذ برامج الستئصال الفقر ترمي إىل القضاء على الفقر بني فئات الغجر                )ب(
   من فئات السكان املهمشة اقتصادياً؛االروما وغريه

بيانات إحصائية حمدثة عن العمر املتوقع ومستويات الفقـر يف          أن تقدم معلومات و     )ج(
  .الدولة الطرف، على أن تكون مصنفة حبسب املنطقة والفئة اإلثنية

وترحب اللجنة بالنهج االبتكاري الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء تعليم أطفال الغجر الروما، مبا يف ذلك،   - ٥
واإلهناء التدرجيي للتعليم املنفصل، لكنها تالحظ بقلق أن الكثري من استخدام مساعدي مدرسني من الغجر الروما، 

وتشعر اللجنة  . أطفال الغجر الروما ال يلتحقون باملدارس وال يبقون فيها وال يتابعون دراستهم يف التعليم العايل              
 غريهم يف االنتفـاع  بالقلق أيضاً ألن عدم إتقان اللغة البولندية يضع أطفال الغجر الروما يف موضع أقل حظاً من              

  )٥ و٢املادتان . (بفرص التعليم
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املتعلقة بالتمييز  ) ٢٠٠٠(٢٧يلي مع مراعاة توصيتها العامة رقم        توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا     
  :ضد الغجر الروما

أن تنفذ التدابري الضرورية ملعاجلة اخنفاض معدالت التحاق أطفال الغجـر الرومـا               )أ(
  ء االعتبار الواجب جلميع العوامل اليت تؤثر يف هذه املعدالت؛باملدارس مع إيال

أن تضع وتنفذ استراتيجيات ترمي إىل حتسني فرص وصول أطفال الغجر الروما إىل               )ب(
  التعليم العادي؛

  أن تزيد تيسر التعليم الثنائي اللغة؛  )ج(
ر الروما الذين   أن تضمن توافر أشكال وبرامج تعليمية مناسبة ألفراد مجاعات الغج           )د(

  جتاوزت أعمارهم سن االلتحاق باملدرسة، لتحسني إملام الراشدين بـالقراءة والكتابـة يف صـفوف               
  .هذه اجلماعات

العنـصرية ضـد     ذات الدوافع    اجلرائممرتكيب  وتالحظ اللجنة البيان الذي أدىل به الوفد بشأن مقاضاة            - ٦
بيد أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء تفـشي         . دلة على ذلك  أشخاص من أصل عريب وآسيوي وأفريقي عندما تتوافر أ        

  )٤املادة ( . االعتداءات العنصرية ضد أفراد هذه اجلماعاتنصري وغريها منظاهرة العنف الع

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها ملعاجلة جرائم الكراهية اليت ُترتكب بدافع عنصري من 
خالل ضمان إجراء حتقيقات وافية يف مجيع هذه احلوادث، وتقدمي املـسؤولني عنـها إىل العدالـة،                 

  . والتعصبومواصلة إذكاء الوعي يف صفوف السلطات احمللية واجلمهور العام بنطاق التمييز اإلثين

وتالحظ اللجنة استمرار حدوث األنشطة املعادية للسامية يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك، انتهاك حرمة                 - ٧
  طابات اليت حتض على الكراهية املعادية للسامية، ونـشر املـواد املعاديـة للـسامية عـن                 املقابر اليهودية، واخل  

  .طريق اإلنترنت

 وتعزيـز   ،معاداة الـسامية  بأفعال  اجلمهور باملشاكل املتعلقة    حتث اللجنة الدولة الطرف على توعية       
 وتقدمي معلومات عن أي تدابري تتخذ يف هـذا الـشأن يف   ،جهودها ملنع هذه األفعال واملعاقبة عليها     

  .تقريرها الدوري املقبل

ة العنـصرية  وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي ملظاهر الكراهي        - ٨
  )٤املادة . (أثناء االحتفاالت الرياضية، فإن معدل حدوث هذا النوع من األنشطة ال يزال مرتفعاً يف الدولة الطرف

 وتوعية ضـد العنـصرية يف جمـال         تنبيهتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع يف القيام حبمالت          
 طريق مجلة أمور، منها تعزيـز جهودهـا          وأن تتخذ تدابري إضافية ملعاجلة هذه املظاهر، عن        الرياضة،

  . املتورطنيأولئك للتحقيق فيها ومعاقبة 
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وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من إشارة الدولة الطرف إىل عدم وجود منظمات تروج للكراهيـة العنـصرية                    -٩
، واملعـسكر  )All-Polish Youth( اب البولندينيـوالتمييز العنصري على أراضيها، فإن جمموعات مثل منظمة مجيع الشب

والفـرع احمللـي   ) Liga Polskich Rodzin(، ورابطة األسر البولندية )National-Radical Camp(الراديكايل القومي 
اليت ُيزعم أهنا متورطة يف احلض على الكراهية العنـصرية  ) Blood and Honour group(جملموعة الدم والشرف 

  )٤املادة . (دولة الطرفوالتمييز العنصري ال تزال ناشطة يف ال

رم احلض على الكراهية العنصرية والتمييـز  سن تشريع ّجيلجنة الدولة الطرف على التعجيل ب   حتث ال 
العنصري ونشر املواد اليت تروج للعنصرية والعقائد العنصرية، وعلى اختاذ تدابري حازمـة ملقاضـاة               

  .أولئك املسؤولني ومعاقبتهم

علومات اليت تشري إىل أن الدولة الطرف هي بلد من بلدان املنـشأ والعبـور               وأحاطت اللجنة علماً بامل     - ١٠
  )٥املادة . (واملقصد لالجتار باألشخاص

 بيانات ومعلومات إحـصائية     ، يف تقريرها الدوري املقبل    ،تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم      
  .لقضاء عليهاابري تتخذها ل انتشار ظاهرة االجتار بالبشر، إضافة إىل تأثري أي تدمدىحمدثة عن 

. وحتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية  - ١١
  .بيد أهنا تالحظ عدم توافر معلومات عن استخدام وسائط اإلعالم يف هذا اجملال

اهتماماً خاصاً  لسابقة بأن توجه الدولة الطرف      تكرر اللجنة توصيتها الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية ا       
وتطلب أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدم       . دور وسائط اإلعالم يف حتسني التثقيف حبقوق اإلنسان       إىل  

  )٧املادة ( .يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد

يع حقوق اإلنسان للتجزئة، فإهنا تشجع الدولة الطرف علـى  وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية مج       - ١٢
سيما املعاهدات اليت  النظر يف التصديق على تلك املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها بعد، وال       

ل يكون ألحكامها تأثري مباشر على موضوع التمييز العنصري، مثل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـا               
  .١٩٩٠املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 

عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين احمللي، إعالن وبرنامج          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي،       - ١٣
عمل ديربان الذي اعتمده املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من         

، إضافة إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي ُعقد يف جنيف يف              ٢٠٠١بتمرب  س/تعصب يف أيلول  
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان

تواصل التشاور، وأن تنظر يف توسيع نطاق حوارها مـع منظمـات            وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        - ١٤
يف مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلـق        سيما،   اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال        

  .بإعداد تقريرها الدوري املقبل
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وبـأن   وتّسهل الوصول إليها، وقت تقدميها،وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور       - ١٥
مة بشكل شـائع،     وغريها من اللغات املستخد    الرمسيةتصدر مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير أيضاً باللغة         

  . حسب االقتضاء

 من النظام الداخلي للجنة بصيغته املعدلة، تطلب اللجنة إىل          ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً للفقرة     - ١٦
الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من اعتماد هذه املالحظات اخلتامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف                  

  . أعاله٧ و٦ و٤ الفقرات

، وتطلـب  ٩ و٨ و٥وترغب اللجنة أيضاً يف توجيه اهتمام الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات          - ١٧
  .إليها تقدمي معلومات تفصيلية يف تقريرها الدوري املقبل عن التدابري العملية املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

 ٤ريها الدوريني العشرين واحلادي والعشرين يف وثيقة واحـدة يف           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقري        - ١٨
، آخذة يف االعتبار املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي              ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

اول مجيع النقاط الـيت     ، وبأن تتن  )CERD/C/2007/1(اليت اعتمدهتا اللجنة أثناء دورهتا احلادية والسبعني        املبادئ  
  .أثريت يف هذه املالحظات اخلتامية

_ _ _ _ _  


