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أوالً -مقدمة  -المنهجية والمشاورات
 -1أُعددد هددذا التقأليددأل ألالدألاا ااسددتعألاا الدددوري الحلددامح ال الددا الددة قددو ا نسددان
بولندا .وعمالً باملبادئ التوجيهية العامددة الددس أرسدداها وقددس قددو ا نسددان دألاره ،119/17
يألكز التقأليأل عقى التطورات الس شهدهتا بولندا وال قو ا نسددان منددذ ااسددتعألاا السدداب ،
وعقى التقدم احملألز تنفيذ التوصيات املقدمة أثناء اجلولة ال انيددة لالسددتعألاا الدددوري الحلددامح
ع ددام  .2012وه ددذا التقألي ددأل ا دديقة املحل دداورات ال ددس ج ددألت بد د ال ددوزارات وس دداهم فيه ددا مف ددوا
قددو ا نسددان وأمد اململدداع املعد لقددو الطفددح .و ددد ندُدو ل املحلددألوع األوي لقتقأليددأل مد قد
املنملمات الري ا كومية والقجان الربملانية املعنية.

ثانياً -تطور اإلطار المعياري والمؤسسي لحماية حقوق اإلنسان
 -2يألتكددز ا رددار القددانوس واملمسسد مايددة قددو ا نسددان وتعزيزهددا بولندددا سا أسددا
اددقة تقدداريأل بولندددا املقدمددة اجلدولت األوا وال انيددة لالسددتعألاا
ددوي .و ددد أُدرجددت معقومددات مف ا
ال دددوري الحل ددامح  A/HRC/WG.6/1/POL/1و .)A/HRC/WG.6/13/POL/1وع ددالوة عق ددى ل د ،
يبد تقأليددأل منتاد املدددة لعددام  2014مددا أُ ددألز مددن تقدددم تنفيددذ التوصدديات املقدمددة اجلولددة
ال انية لالستعألاا الدوري الحلامح.
 -3وتحلددمح التادريات املمسسددية الأل يسددية منددذ ااسددتعألاا الدددوري الحلددامح األدددري لبولندددا ،الددس
اسددتهدفت و د ليددة تعدداون فعالددة ا دارة العامددة عقددى الاددعيدين املألكددزي وا قيمد فيمددا يتاددح
باملس د دداواة املعامق د ددة ،تعي د د منس د ددق معني د د باملس د دداواة املعامق د ددة ك د ددح وزارة و مستحل د ددارية
ر دديس ال ددوزراء املستحل ددارية) ،با ددافة سا مفو د د املقارع ددات  )1املعنيد د باملس دداواة املعامق ددة
مكاتب املقارعات.
 -4وعُد د ج  ،توج ددب توجي ددد ق ددس ال ددوزراء ص دددر ع ددام  ،2016مف ددوا ا كوم ددة املعد د
با تم املدس .وتحلمح مسددموليات املفددوا سعددداد ومألا بددة الربنددامن الددور لتنميددة ا تمد املدددس،
وتنسي التعاون ب ا دارة العامة واملنملمات الري ا كومية واملمسسات املدنية األدألى ورصده.
-5
وتعزيزها:

واعتُمدددت منددذ عددام  2011التحلدأليعات اجلديدددة التاليددة املتعققددة لمايددة قددو ا نسددان


د ددانون األجاند ددب اجلديد ددد ،وهد ددو القد ددانون املد ددمر  12كد ددانون األول/ديسد ددمرب 2013
واملتعقد باألجانددب ،الددذي بدددأ نفددا ه  1أيار/مددايو  2014ملزيددد مددن املعقومددات،
انملأل األجزاء املتعققة تكافحة ااجتار بالبحلأل وبأو اع ا تجاز املهاجألين)؛



القانون املمر  10أيقول/سبتمرب  ،2015املعدجل لقانون منح ا مايددة لألجانددب
س قدديم بولندددا ولق دوان معينددة أدددألى ،الددذي بدددأ نفددا ه  13تحل دألين ال دداس/
ن ددوفمرب  ،2015وه ددو الق ددانون التنفي ددذي لد د ءدط ددة سياس ددة القج ددوءء ملزي ددد م ددن
املعقومات ،انملأل اجلزء املعنون ءمن التمييز د املهاجألينء).

 -6وصد د اد ت بولن دددا أو واع ددت عق ددى ااتفا ي ددات الدولي ددة التالي ددة من ددذ ااس ددتعألاا ال دددوري
الحلامح ال اس:
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ددد امل دألأة والعن د املنددزي ،املربمددة
اتفا يددة وقددس أوروبددا بحلددأن من د ومكافحددة العن د
اسد د د ددطنبول  11أيار/مد د د ددايو 2011؛ مت التاد د د دددي عقيهد د د ددا  13نيسد د د ددان/
أبأليح 2015؛ وبدأ نفا ها  1ب/أالسطس  2015التوصيتان  27و)28؛



اتفا ي ددة وق ددس أوروب ددا بحل ددأن الاي ددة األرف ددال م ددن ااس ددتاالل اجلنس د وااعت ددداء
اجلنسد  ،املربمددة  25تحلدألين األول/أكتددوبأل  2007لن ددارو( اتفا يددة لن ددارو()،
بدأ نفا ها  20شباط/فربايأل 2015؛



اتفا ية قددو األشددخاي وي ا عا ددة؛ مت التادددي عقيهددا
 2012التوصيات  2و 7و 16و 17و 18و 19و)21؛

 6أيقول/سددبتمرب



ااتفا ية الدولية ماية مجي األشخاي من اادتفاء القسألي ،مت التو ي عقيهددا
 25زيألان/يونيددد  .2013ويسددتقزم التادددي عقيهددا تعددديح ددانون األسددألة احملق د
تا يتف وأ كام ااتفا ية التوصيات  1و 20و 22و 23و)24؛



تع ددديح كمب دداا عق ددى الربوتوك ددول اادتي دداري ال دداس لنمل ددام روم ددا األساس د لقمحكم ددة
اجلنا ية الدولية؛ مت التادي عقيد  25أيقول/سبتمرب  2014التوصية )26؛



الربوتوكددول ر ددم  15املعددجل اتفا يددة الايددة قددو ا نسددان وا أليددات األساسددية،
واملعدجل لققواعد ا جألا ية لقمحكمة األوروبية قو ا نسان ،واملعددجل لديباجددة
ااتفا ية ،مت التو ي عقيد  9نيسان/أبأليح  ،2014ومت التادي عقيددد 10
أيقول/سبتمرب 2015؛



الربوتوكد ددول اادتيد دداري ال د دداس لقعهد ددد الد دددوي ا د دداي بد ددا قو املدنيد ددة والسياسد ددية،
امل ددمر  15ك ددانون األول/ديس ددمرب 1989؛ مت التا دددي عقي ددد  25نيس ددان/أبأليح
 2014التوصيات  3و 5و 6و 8و)9؛



الربوتوكددول ا ددا اتفا يددة وقددس أوروبددا لقجألأددة ا لكعونيددة بحلددأن جتددأل األفعددال
ات الطبيعددة العنادألية وكألاهيددة األجانددب الددس تُألتكددب عددن رأليد أنملمددة الكمبيددوتأل،
املددربم سعاسددبور  28كددانون ال اس/ينددايأل  ،2003وبدددأ نفددا ه  20شددباط/
فربايأل 2015؛



اتفا ية وقس أوروبددا ملكافحددة ااجتددار باألعبدداء البحلدألية ،مت التو يد عقيددد
ار/مار 2015؛

25



الربوتوكددول اادتيدداري اتفا يددة قددو الطفددح املتعق د ب د جألاء تقددد البالالددات،
مت التو ي عقيد  30أيقول/سبتمرب  2013التوصية )25؛



11

الربوتوكددول ر ددم  29اتفا يددة العمددح اجلددربي لعددام  ،1930اعتُمددد جنيد
زيألان/يونيد  ،2014ومت التادي عقيد  23تحلألين ال اس/نوفمرب .2016

 -7و عام  ،2013سددحبت بولندددا هتفملاهتددا عقددى املددادة  7واملددادة  38مددن اتفا يددة قددو
الطفددح ،وع ددالت ا عددالن املتعق د بددالربوتوكول اادتيدداري اتفا يددة قددو الطفددح بحلددأن اش دعا
األرفال املنازعات املسقحة.
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ثالثاً -التعاون مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
 -8تتعدداون بولندددا تعاونداً كددامالً مد االيددات الدوليددة قددو ا نسددان .و دددمت بولندددا تقدداريأل
بحلأن تنفيذ الاكو التالية:


اتفا ية قو الطفح -



اتفا يد ددة قد ددو األشد ددخاي وي ا عا د ددة -
دورة القجنة)؛



العهددد الدددوي ا داي بددا قو اا تاددادية وااجتماعيددة وال قافيددة  -عددام 2015
عُقدت دورة القجنة عام )2016؛





عام  2012عُقدت دورة القجنة

عام )2015؛

عد ددام  2014ع ُُيد دددد موعد ددد

العهد الدوي ا اي با قو املدنية والسياسية  -تقأليددأل عددن الفددعة 2015-2008
عُقدت دورة القجنة عام )2016؛
اتفا ي د د ددة القب د د دداء عق د د ددى مجيد د د د أش د د ددكال التميي د د ددز د د ددد املد د د دألأة  -تقألي د د ددأل ع د د ددن
الفعة  2010-2002عُقدت دورة القجنة عام )2014؛



اتفا ي ددة القب دداء عق ددى مجيد د أش ددكال التميي ددز العنا ددألي  -تقألي ددأل ع ددن الف ددعة م ددن
ب/أالسددطس  2009سا كددانون األول/ديسددمرب  2011عُقدددت دورة القجنددة
عام )2014؛



وتق دددم بولن دددا تق دداريأل س ددنوية بحل ددأن تنفي ددذ املي ددا ااجتم دداع األوروت اتفا ي ددة
وقس أوروبا).

 -9وو اجهد ددت بولند دددا دعد ددوة دا مد ددة سا مجي د د املكقف د د بوايد ددات قد ددو ا نسد ددان
ا جألاءات ا اصة لألمم املتحدة.

سرد ددار

رابعاً -زي اااتة تع يا ا حقااوق اإلنس ااان وحمايته ااا  -تنفي ااو توت اايات االس ااتعراض
الدوري الشامل الثاني التي قبلتها بولندا
 -10بقددت بولندددا السددنوات األربد األدددرية التزامددات دوليددة جديدددة ،ونفددذت ،باددورة كقيددة
أو جز ية ،وموعة من التوصيات املنب قة عن ااستعألاا الدوري الحلامح ال اس انملأل الفقألة .)6

ألف -الحق في الحياة والحرية واألمن
منع التعويب والمعاملة والعقوبة الالإنسانية أو المهينة
ُ -11يملد ددأل دسد ددتور بولند دددا الدسد ددتور) العقوبد ددة البدنيد ددة املد ددادة  .)40وُيملد ددأل د ددانون األسد ددألة
والوص د دداية تو ي د د العقوب د ددة البدني د ددة م د ددن جان د ددب األش د ددخاي ال د ددذين أارس د ددون واجب د ددات الوال د دددين
القاد ددأل ،ويكفد ددح القد ددانون اجلند ددا سد ددالمة البد دددن و ألمتد ددد ويعا د ددب عقد ددى أي
أو األوصد ددياء عقد ددى ا
انتها هلما .ونملددم أمد اململدداع املعد لقددو الطفددح ،منددذ ااسددتعألاا ال دداس ،الددالت اجتماعيددة
س افية هتدف سا تعزيز الطفح تنحلئة دالية من العن (التوتية .)41
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 -12ووجهددت بولندددا ،منددذ عددام  ،2001دعددوة دا مددة سا مجي د املكقف د بوايددات
ا جألاءات ا اصة ،ووافقت عقى مجي رقبات القيام بزيارات طألية (التوتية .)42

سرددار

 -13ويعا ددب الق ددانون اجلن ددا البولن دددي عق ددى مجيد د أفع ددال التع ددذيب أو املعامق ددة الالسنس ددانية
أو املهينة ،وُييح تققا ياً مألتكبيها سا القباء ،ويعا ب عقيها لسب جسددامة الفعددح .و ددد واعددت
بولندددا اتفا يددة مناهبددة التعددذيب ،وتقدددم تقدداريأل منتملمددة بحلددأن تنفيددذ ااتفا يددة .وصد اد ت بولندددا
عقددى الربوتوكددول اادتي دداري ،وأنحلددأت نملام داً ورني داً لقو ايددة أُسددندت سدارت ددد سا مفددوا ق دو
ا نسان) (التوتية .)72
القبددايا املتعققددة بدداجلألا م املحلددمولة باملددادة 246
 -14وينملددأل مكتددب املدددع العددام الددور
من القانون اجلنا انتزاع ااععافات من جانب املسددمول العمددومي ) واملددادة  247مددن القددانون
اجلنددا ااعتددداء عقددى األشددخاي املسددقوبة دأليتهم) ،وبدداجلألا م ات الاددقة با ألمددان مددن ا يدداة
الس يألتكبها املسمولون أثندداء أو سدديا أداء واجبدداهتم الأليفيددة .و عددام  ،2014أصدددر املدددع
الع ددام مب ددادئ توجيهي ددة بحل ددأن ا ج دألاءات ال ددس يباش ددألها وك ددالء النياب ددة بحل ددأن اجل دألا م ات الا ددقة
با ألمددان مددن ا يدداة أو باملعامقددة والعقوبددة الالسنسددانية أو املهينددة عندددما يكددون اجلدداس دداب شددألرة
أو مس ددمواً ريفيد داً د ددأل .وص دددرت املب ددادئ التوجيهي ددة تنفي ددذاً أل ك ددام احملكم ددة األوروبي ددة ق ددو
ا نس د ددان ولب د ددمان سجد د دألاء هتقيق د ددات فعال د ددة وعاجق د ددة التق د دداريأل والحل د ددكاوى املتعقق د ددة بتع د ددألا
األش ددخاي املس ددقوبة د دأليتهم لقتع ددذيب ولقمعامق ددة الالسنس ددانية .ويوج ددد ،ك ددح مكت ددب س قيمد د
لقمدددع العددام و كددح مكتددب لق د لقمدددع العددام ،منس د مع د بدداجلألا م الددس يألتكبهددا ددباط
الحلددألرة يتددوا ا ش دألاف عقددى هددذه ا دداات ورصدددها .ويُقدددم تدددريب يحلددار فيددد وكددالء النيابددة
و د ددباط مكتد ددب الحلد ددمون الدادقيد ددة التد دداب لقمقد ددأل املألكد ددزي لقحلد ددألرة ،ويُكد ددأل التد دددريب ملنهجيد ددة
التحقي م باط الحلألرة وموظف الحلألرة (التوتية .)58
 -15ويتددوا وكددالء النيابددة التحقيد م د ددباط الحلددألرة .وا تُسددند سج دألاءات التحقي د الفألديددة
دداات اسددت نا ية و نطددا لدددود ،ددا يبددمن
سا الحلددألرة أو الدددوا أل املختاددة األدددألى سا
اس ددتقاللية ا جد دألاءات .وفيم ددا يتعقد د بالتمل دداهألة ال ددس ج ددألت تحلد دألين ال دداس/نوفمرب  ،2011مت
بددت لكمددة Warszawa-Śródmieście
التحقيد مد دداب الحلددألرة املحلددتبد بددد .ونتيجددة لددذل
ب دانددة املحلددتبد بددد بارتكابددد فعدالً لدددداً املددادة  )1 231مددن القددانون اجلنددا سسدداءة اسددتخدام
السددقطة) بدداا عان مد امل دادة  )1 217مددن القددانون اجلنددا انتهددا السددالمة البدنيددة) و كمددت
بسقب أليتد ملدة ستة أشهأل م الو املحلألوط لقعقوبددة ملدددة ثددالت سددنوات .كمددا ملددألت عقيددد
احملكم ددة ارس ددة مهن ددة دداب ش ددألرة أو أعم ددال التحألي ددات أو امله ددن األد ددألى ات الا ددقة ب ددأمن
األشخاي أو املمتقكات ملدة مثاس سنوات ( )2التوتية .)73
االحتجاز السابق للمحاكمة وأوضاع السجون (التوتيات  74و 75و 76و 77و)91
ُ -16اُتددذت وموعددة مددن التدددابري التحل دأليعية والتنمليميددة لدددف هتس د األو دداع السددجون
واامت ال لقمعايري الدولية .وأدى ل سا سهناء ااكتملاظ سجون بولندا منذ عام .2010
 -17وتتخددذ ا كومددة مزيددداً مددن ا ط دوات لتوسددي املسددا ة املخااددة باألمتددار املألبعددة لكددح
سج  .وخياص انون بولندا مسا ة درها ثالثة أمتار مألبعة عقى األ ددح لكددح سددج  .وبقاددت
نسبة سشاال السجون  86.9املا ة  14تحلألين األول/أكتوبأل .2016
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 -18و ُاُتذت دطوات لتققيح ك افة نزاء السجون ،منها ما يق :


منح األشخاي احملكوم عقيهم بسقب ا ألية ملدة ا تتجدداوز سددنةً) ديددار بدداء
فعة العقوبة دارج السجون سرار نملام املألا بة ا لكعونية؛



أوا ددح ع ددام  2012يقبد د بت ددأدري
اس ددتحدات مب دددأ جدي ددد الق ددانون اجلن ددا
تنفيددذ عقوبددة سددقب ا أليددة وعقوبددة اا تجدداز القت د تُو عددان ال د ددال التخق د عددن
دف الألامة ا يسمح ملن صدرت لقهم أ كام بدف املبقغ املستح من الاألامة)؛



هتويح اجلألا م األ ح دطورة الس يُعا ب عقيها بسقب ا أليددة سا لالفددات يُعا ددب
عقيها باا تجاز ملدة ا تتجاوز  30يوماً أو بتقييد ا ألية أو بالاألامة؛





تعددديح املبددادئ الددس تددنملم ا كددم بتقييددد ا أليددة وتنفيددذ هددذه العقوبددة ليددا تُطبد
العقوب ددة عق ددى نط ددا أوس د  ،ويحل ددمح ل د توس ددي ا م ددة الكيان ددات ال ددس أك ددن
لألش ددخاي احملك ددوم عق دديهم أن يقب دوا عق ددوبتهم فيه ددا ،م د هتم ددح دزان ددة الدول ددة
جزءاً من تكالي ددمات هذه الكيانات؛
القيد دام الو ددت الد دألاهن ب ص ددالن كب ددري لقق ددانون اجلن ددا ل دددف هتسد د فعالي ددة
العقوبات الري اا تجازية وتوسي دياراهتا.

 -19وتحلمح التعديالت التحلأليعية الأل يسية الألامية سا ا د من تطبي عقوبة سقب ا ألية ما يق :


ديددار فددألا الألامددة أو تو ي د عقوبددة تقييددد ا أليددة بددداً مددن عقوبددة سددقب ا أليددة،
و لد د عقد ددى األفع ددال الد ددس يُعا د ددب عقيه ددا بسد ددقب ا أليد ددة مل دددة ا تتجد دداوز مثد دداس
سنوات كانت مخس سنوات ىت متوز/يوليد )2015؛



الددة اجلدألا م الددس ُُيكددم فيهددا

سيددالء أولويددة لقعقوبددات الددري اا تجازيددة كبددديح
بعقوبة سقب ا ألية ملدة ا تتجاوز مخس سنوات؛

تقاري املدة الس تنقب بعدها العقوبة لكددم القددانون :بالنسددبة سا عقوبددة تقييددد

ا أليد ددة ،مد ددن مخد ددس سد ددنوات سا ثد ددالت سد ددنوات بعد ددد بد دداء العقوبد ددة أو العفد ددو
أو تققيص مدددة انقبدداء العقوبددة؛ وبالنسددبة سا عقوبددة الاألامددة ،مددن مخددس سددنوات
سا سنة وا دة بعد باء العقوبة أو العفو أو تققيص مدة انقبدداء العقوبددة بدددأ
نفا التايريات اعتباراً من ار/مار .)2015
 -20وينخفض بانتملام عدد اات اا تجاز الساب لقمحاكمة منددذ أك ددأل مددن عقددد .ففد
الفد ددعة  ،2015-2005اخنفد ددض ت د دددركياً العد دددد الكق د د لألش د ددخاي احملتج د دزين بد ددح احملاكم د ددة
من  34 549عام  2005سا  8 619عام  .)2015ويأ( هذا ااخنفدداا بعددد تطبيد
أوس نطا اً لقتدابري األ ح سرها اً السابقة احملاكمددة ،البددألورية لبددمان سددالمة ا جدألاءات اجلنا يددة،
ومنها دف كفالة و ملأل ماادرة البقد وا بوع ملألا بة الحلألرة.
 -21و الفد ددعة  ،2015-2005وبعد ددد تعد ددديح شد ددامح لقواعد ددد ا ج د دألاءات اجلنا يد ددة ،ازداد
بارألاد العدد الكق لقتدابري الري اا تجازية السابقة لقمحاكمة ،عقى النحو التاي:
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ازداد عدد ا اات ا ا عة ملألا بة الحلألرة من حنو  1 650سا حنو 8 000؛



ازداد عدد اات ا فألاج بكفالة من حنو  2 900سا حنو 6 900؛



ازداد عدد اات ملأل ماادرة البقد من حنو  2 100سا حنو .4 500
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 -22وش ددهدت الس ددنوات األد ددرية أيبد داً اخنف دداا م دددة اا تج دداز الس دداب لقمحاكم ددة .فق ددد
الفعة من عام  2005سا عام .2015
تققات هذه املدة بأك أل من النا
 -23وجت دددر مال مل ددة أن وزي ددأل الع دددل يألا ددب من ددذ ع ددام  2012دداات اا تج دداز الس دداب
لقمحاكمددة .وتألا ددب مكاتددب املدددع العددام األ دداليم ا دداات الددس تزيددد فيهددا مدددة اا تجدداز
الساب لقمحاكمددة عقددى تسددعة أشددهأل .ويألا ددب مكتددب املدددع العددام ا دداات الددس تزيددد فيهددا مدددة
اا تجدداز الس دداب لقمحاكمددة عق ددى  12شددهألاً .وي ددنص تعددديح لق ددانون ا ج دألاءات اجلنا ي ددة ،ب دددأ
نف ددا ه نيس ددان/أبأليح  ،2016عق ددى مل ددأل تطبيد د اا تج دداز الس دداب لقمحاكم ددة ،ال ددذي ك ددان
انونياً بح ل  ،عقى اجلألا م الس يُعا ب عقيها بسقب ا ألية ملدة ا تزيد عقى سنة.
 -24وتقدددم املدرسددة الورنيددة لققبدداء واادعدداء العددام دورات تدريبيددة منتملمددة لقددعوين لقمعددايري
الدولية ،تا ل ما يتعق باا تجاز الساب لقمحاكمة .وتاط سقسقة تدريبية عامددة بدددأت
عددام  2012اانتهاك ددات األك ددأل شدديوعاً ق ددو ا نس ددان وا أليددات األساس ددية ال ددس أص دددرت
بحل ددأهنا احملكم ددة األوروبي ددة ق ددو ا نس ددان أ كام داً ددد بولن دددا بس ددبب أوج ددد ا ددور نملامه ددا
القبا  ،منها الطول املفألط لال تجاز الساب لقمحاكمة .ويُتددودى مددن دددالل هددذا الربنددامن أن
يتققى مجي باة احملاكم العادية التدريب دالل فعة مخس سا سب سنوات.
 -25و ددا يمكددد فعاليددة هددذه التدددابري ،اس ددتكمال جلنددة وزراء وقددس أوروبددا رصددد تنفيددذ بولن دددا
لأل كددام الددس صدددرت دددها مددن احملكمددة األوروبيددة قددو ا نسددان بسددبب الطددول املفددألط ملدددة
اا تجاز الساب لقمحاكمة ،وعددها  172كماً وموعة تألزاسكا).
عمل النظام القضائي (التوتيات  87و 88و 89و 90و 92و)93
 -26تتواص ددح اجله ددود الألامي ددة سا تعزي ددز كف دداءة النملد ددام القب ددا م ددن أج ددح النه ددوا بد ددا جألاءات
القبا ية وا د مددن التددأدأل الدألاهن نملددأل القبددايا .وبينمددا ظددح عددد وظددا القبدداة ثابتداً ،ازداد عدددد
الع ددامق املس دداعدين ال ددذين ي دددعمون القب دداة ،وازدادت مس ددا ة م ددوظف احمل دداكم النمل ددأل ب ددايا
الدددت أ ددح تعقيددداً ددا خيف د مددن أعبدداء العمددح املققدداة عقددى عددات القبدداة .فقددد ازداد عدددد وظددا
املساعدين بأك أل من  11املا ة الفعة من عام  2014سا النا األول من عام .2016
 -27واس ددتُحدثت م ددن جدي ددد وظيف ددة القا د د املت دددرب احمل دداكم العادي ددة ع ددام .2016
واهلدددف م ددن ل د ه ددو تعزي ددز ددمان ا د لاكمددة عادل ددة وش ددفافة دون تددأدأل ا م ددربر ل ددد
أعمال احملكمة املستققة املختاة.
 -28ويتزايددد بددارألاد ا نفددا عقددى النملددام القبددا منددذ عدددة سددنوات .ولددو اجتدداه متزايددد
عد ددام  2014بنسد ددبة  3.2املا د ددة
ووا د ددح ل نفد ددا مند ددذ عد ددام  .2000فقد ددد ازداد ا نفد ددا
باملقارند ددة مد د العد ددام السد دداب  ،وبنسد ددبة  2.5املا د ددة أدد ددألى عد ددام  2015باملقارند ددة مد د العد ددام
الساب  .وازداد أيباً ااست مار اهلياكح األساسية لقمحاكم.

 -29ويُطباد نملددام املسدداعدة القانونيددة ا انيددة منددذ عددام  ،2016وهددو متددان  1 524مو عداً
مجيد د أحن دداء بولن دددا .وبع ددض املوا د د ت ددديألها منملم ددات ال ددري كومي ددة ُُتت ددار سر ددار منافس ددة
مفتو ددة) .ويعتمددد عدددد موا د املسدداعدة عقددى عدددد السددكان املنطقددة .وتُتددان املحلددورة املأل قددة
السددابقة لقمحاكمددة لألفدألاد املددمهق تددن فدديهم مددن يقددح عمددألهم عددن  26سددنة أو يزيددد عقددى 65
سد ددنة) .وياد ددح سمجد دداي عد دددد دد دددمات املحلد ددورة املقدمد ددة الألبد د األول و د ددده مد ددن عد ددام 2016
سا  98 988ددمة.
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تدابير الشرطة لمنع سوء سلوك الشرطة (التوتيتان  58و)95
 -30تتندداول الفق ددألة  14التدددابري ال ددس اُتددذها مكت ددب امل دددع العددام بحل ددأن مددا يألتكب ددد ددباط
الحل ددألرة واملس ددمولون ا كومي ددون ااد ددألون م ددن جد دألا م ات ص ددقة با ألم ددان م ددن ا ي دداة وباملعامق ددة
والعقوبة الالسنسانية أو املهينة.
 -31وملن سددوء سددقو ددباط الحلددألرة ،اعتُمدددت اسدعاتيجية عددام  2015هتدددف سا مند
انتهاك ددات ق ددو ا نس ددان م ددن جان ددب ددباط الحل ددألرة .وهت دددد ااس دعاتيجية ا دداات الأل يس ددية
لبمانات قو ا نسان وات الحلألرة ،وا قول الواجب تنفيذها.
 -32ويتققد ددى مفد ددوا قد ددو ا نسد ددان مند ددذ كد ددانون ال اس/يند ددايأل  ،2010بوصد ددفد ممسسد ددة
مستققة مسمولة عن التحقي سوء سقو باط الحلألرة و أل ا دود ،تقاريأل عددن األ دددات
الددس ددد تحلددكح انتهاكددات قددو ا نسددان مددن جانددب ددباط الحلددألرة .ويتندداول تقأليددأل منتا د
املدة لالستعألاا الدوري الحلامح االية املتعققة بتنفيذ التوصية.
 -33واُتد ددذ املقد ددأل املألكد ددزي لقحلد ددألرة العديد ددد مد ددن التد دددابري الو ا يد ددة ،منهد ددا التد دددريب والققد دداءات
واستعألا ات ا اات الفألدية لسوء السقو أثناء ا دمة .كما صدر دليح باط الحلددألرة اجلدددد.
وعُقد حنو  3 000دورة تدريبية ولقاء منذ كانون ال اس/ينايأل .2014

 -34و سرد ددار التوجه ددات الأل يس ددية لقمب ددادرات الت قيفي ددة وا عالمي ددة ماي ددة ق ددو ا نس ددان
وا أليات ،واسعاتيجية الحلألرة لتكافم الفدألي الفدعة  ،2018-2016بدددأت عمقيددات ا عددداد
لدعم املبادرات الت قيفية وا عالمية الألامية سا تأهيددح أفدألاد الحلددألرة مهنيداً لقمحلدداركة الايددة قددو
ا نسان وا أليات ،وو مدونات داب السقو امله وتكأليس املساواة املعامقة.

 -35و د ددوء الت د دددابري ال د ددس اُت د ددذهتا ا كوم د ددة ،دقا د ددت جلن د ددة وزراء وق د ددس أوروب د ددا 8
زيألان/يوني ددد  2016سا أن أ ك ددام احملكم ددة األوروبي ددة ق ددو ا نس ددان بحل ددأن ااس ددتخدام ال ددري
املتناسددب لققددوة مددن جانددب ددباط الحلددألرة وا جدألاءات القبددا ية الددري الفعالددة ،املعألوفددة باسددم وموعددة
 ،Dzwonkowskiمت تنفيذها انملأل القألار .)CM/ResDH(2016)148
االتجار بالبشر ومساعدة الضحايا (التوتية )82
 -36يقدم املألكز الور لقتددح واملحلددورة ،الددذي أُنحلددم عددام  ،2006املسدداعدة املهنيددة سا
ددحايا ااجتددار بالبحلددأل .وتُفددوا مسددمولية املألكددز ،الددذي متولددد ا كومددة املألكزيددة ،سا منملمددات الددري
كومية ُُتتار عن رألي عمقية تنافسية مفتو ة) .وتحلمح املسموليات الأل يسددية لقمألكددز التحديددد
الددري الأليف د لبددحايا ااجتددار بالبحلددأل ،والتددددالت ،وتددوفري دور ا ي دواء اامنددة ،وتقددد املسدداعدة
الطبيددة والقانونيددة والنفسددية ،وددددمات العمجددة الحلددفوية ،وتقددد الناددح واملحل دورة لتجنددب الو ددوع
حية لالجتار.
 -37وي د ددوفأل املألك د ددز ا ام د ددة دور ا ي د دواء التابع د ددة ل د ددد وا ام د ددة اامن د ددة لا د دداار األرف د ددال
ممسسد ددات ا سد ددكان واملمسسد ددات التعقيميد ددة .ويوجد ددد بولند دددا العديد ددد مد ددن املألاف د د املخااد ددة
القاأل.
لقبحايا ا
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 -38و دم املألكز التدريب وا ربة لقعامق  ،كما يتعاون م العديددد مددن املمسسددات واملنملمددات
لققاددأل ددحايا ااجتددار بالبحلددأل .وبددالنملأل سا تزايددد عدددد ددحايا ااجتددار بالبحلددأل
تقددد الدددعم ا
الذين جألى هتديدهم ،من األرجح أن يُعمم منو ج الدعم هذا السنوات القادمة.

 -39وانطال داً مددن اجلهددود الألاميددة سا و د نملددام ملن د ومكافحددة ااجتددار بالبحلددأل ،اعتمدددت بولندددا
دط عمح ورنية جديدة ملكافحة ااجتار بالبحلأل لقفعت  2015-2013و.2018-2016
القا ددأل ددحايا
 -40وص دددرت ع ددام  2015وثيق ددة جدي دددة بعند دوان ءر ددأل هتدي ددد ومعامق ددة ا
ااجتار بالبحلأل ،لبباط الحلألرة و أل ا دودء ،مت توزيعها عقى الحلددألرة و ددأل ا دددود .ودبددعت
الوثيقددة لقتحل دداور م د املنملم ددات الددري ا كومي ددة .وتحل ددألن ه ددذه الوثيقددة سج دألاء هتدي ددد الب ددحايا ،وه د
تألاع داا ص ومعايري األشكال املعاصألة لالجتار باألرفددال ،وكددذل ا جدألاءات املتبعددة معامقددة
القاأل.
البحايا ا
 -41ويب جس ددانون األجانددب اجلديددد الاددادر كددانون األول/ديسددمرب  )2013ا جدألاءات
الس تنملم س امة األجانب الذين هم حايا ااجتار بالبحلأل.
مكافحة اإلرهاب (التوتيات  122و 123و)124
 -42واع ددت بولن دددا الربوتوك ددول ا ددا اتفا ي ددة وق ددس أوروب ددا ملند د ا ره دداب ،امل ددربم 22
تحلدألين األول/أكتددوبأل  .2015وأُدرجددت أ كددام ااتفا يددة ،املتعققددة بالقددانون اجلنددا  ،القددانون
املتعق بأنحلطة مكافحة ا رهاب الاادر  10زيألان/يونيد  ،2016وأ افت هددذه األ كددام
اجل دألا م التاليددة سا القددانون اجلنددا  :املحلدداركة تدددريب أ اكددن مددن ارتكدداب جألأددة سرهدداب وعبددور
دددود بولند دددا ارتك دداب جألأد ددة سره دداب بقد ددد دد ددأل .وبا ددافة سا لد د  ،أ ددنح د ددح جديد ددد
الة التخق عن جألا م معينة تتعق بنحلاط سرهات.
ا اانة
 -43وُيق مكتب املدع العام ا قيمد كألاكدداو اجلدألا م املزعومددة املتعققددة بادعدداء سدارة
وكالددة ااسددتخبارات األمأليكيددة ملألاكددز ا تجداز س دألية بولندددا .وتحلددمح هددذه القبددية سسدداءة اسددتخدام
موا لتقفة بولندا الفددعة  2005-2001يددا
السقطة من جانب املسمول الأليفي
يفحوا ب امة مألاف ا تجاز بولندا ا تُجز فيها سرهابيون محلتبد لم ملدة تزيد عقى سبعة أيددام،
وهو ما خيال القانون.
 -44وأس ددفألت التحقيق ددات الد ددس ج ددألت ددىت اان عد ددن مجد د أدل ددة ك د ددرية ،ال ددري سد دألية وسد دألية
األدرية مهمة) ،وسن كانت التحقيقات ا تزال جارية .وتحلمح هددذه القبددية عدددداً مددن الطقبددات
املوجهة سا الوايات املتحدة األمأليكية لقحاول عقى مساعدة انونية دولية.
 -45وكددب أن تكددون التحقيقددات س دألية ،نمل دألاً سا الطدداب ا دداي لقتحقيقددات .ورالددم س دألية
بع ددض أعم ددال التحقيد د اجلاري ددة وبع ددض النت ددا ن ال ددس مت التوص ددح سليه ددا ددىت اان ،أك ددن ملم قد د
البحايا اارالع عقى املقفات واملحلاركة بعض األعمال و ارسة قو هم ا جألا ية.
إجراءات التطهير (تقييد مشاركة الشيوعيين السابقين)

 -46يددنملم عمقيددة التطهددري تقييددد محلدداركة الحلدديوعي السددابق ) القددانون املددمر  18تحل دألين
األول/أكتوبأل  2006املتعق بالكحل عدن وثدا أجهدزة أمدن الدولدة الفدعة 1990-1944
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وعددن لتوياهتددا .وأدرج القددانون تعددديالت تددمثأل ارسددة املحلددمول بددالتطهري لقح د سج دألاءات
عادلة التوصية  .)38وتُتخذ هذه ا جألاءات أمام احملدداكم ا قيميددة ،ا أمددام لكمددة ااسددتئناف
وارسو كما السدداب  ،مددا كنددب املحلددمول بددالتطهري السددفأل مسددافات رويقددة؛ و ددماناً مايددة
ا قو ا جألا يددة و قددو ا نسددان الايدةً كامقدةً ،يتمتد املحلددمولون بددالتطهري اليداً ميد ا قددو
املكفول ددة لقمحل ددتبد لم/املتهم د توج ددب ددانون ا جد دألاءات اجلنا ي ددة البولن دددي؛ وتحل ددمح التاد دريات
الأل يس ددية اع دددة جدي دددة تقبد د ب ددأن تك ددون سجد دألاءات التطه ددري عقني ددة ،م ددا ع يطق ددب املحل ددمولون
بالتطهري عقد جقسات سدألية باددورة كامقددة أو جز يددة؛ وتُعقددن أيبداً مقفددات سجدألاءات التطهددري ،ددا
يت دديح لقط ددألف املع د اس ددتخدام ك ددح األدل ددة ال ددس تس دداعد ال دددفاع ع ددن ب دديتد؛ وتا دددر أ ك ددام
احملاكم اابتدا ية ولاكم ااستئناف مربرة وتُبقغ سا الطألف املع .
 -47وأُجأليددت تعددديالت لأل كددام الددس تددنملم سجدألاءات الكحلد عددن املعقومددات السدألية أثندداء
الريت األ كام اجلديدة و األشخاي املحلمول بالتطهري تارياًكددامالً.
سجألاءات احملاكم .و د ا
وتسد ددمح القواعد ددد التنمليميد ددة الد ددس أصد دددرها وزيد ددأل العد دددل  20شد ددباط/فربايأل  ،2012واملتعققد ددة
بطأليقة التعامح م لا أل املقددابالت والوثددا أو املدواد األدددألى ات الطدداب السددألي أو املعقومددات
املهنية ،بالكحل عن املواد السألية ،وأدذ مال ملات ،وهتأليأل لا أل وسصدددار نُسددل ومقخاددات،
واستخدام هذه املال ملات والنسل واحملا أل واملقخاات جقسات احملاكمة.
 -48و ددوء ا طدوات الددس اُتددذهتا ا كومددة ،دقاددت جلنددة وزراء وقددس أوروبددا سا أن ا كومددة
أوفددت مي د التزاماهتددا واعتددربت أن أ كامهددا ددد نُفددذت انملددأل الق دألار .)CM/Res DH(2014) 172
وجت دددر مال مل ددة أن احملكم ددة األوروبي ددة ق ددو ا نس ددان ع تبق ددغ ا كوم ددة بحل ددكاوى جدي دددة ه ددذا
الادد .وبالتاي ع يعد مطألو اً بولندا أي بايا ات صقة بعمقية التطهري.
تحرير القوانين المتعلقة بالحق في حرية التعبير
 -49ا تتخد ددذ وزارة العد دددل أي سجد دألاءات تحلد دأليعية لند ددزع صد ددفة اجلألأد ددة عد ددن الفعد ددح احملد دددد
املادة  212من القانون اجلنا التوصية .)100
أليددة التعبددري و أليددة وسددا
 -50ومن املبادئ الأل يسية املناددوي عقيهددا الدسددتور ،ا د
ا عددالم .وهددذان مبددد ن وا ددحان القدوان  ،ا سدديما ددانون البددا ا اعد والتقفزيددوس و ددانون
الاد ددحافة .وتكفد ددح أ كد ددام هد ددذين القد ددانون تعد دددد وسد ددا ا عد ددالم اجلمد دداهريي و أليد ددة وصد ددول
اجلمهددور سا لتقد وسددا ا عددالم .ويُنملددأل اليداً اُتددا مزيددد مددن ا جدألاءات لتعزيددز تعدديددة
وسا ا عالم والوصول سا وسا ا عالم املختقفة التوصية .)101

باء -أمين المظالم  -مفوض حقوق اإلنسان (التوتيات  32و 33و 34و)35
املمسس ددات ا كوميددة من ددذ ع ددام  ،2009باس ددت ناء مكت ددب
ُ -51مججدددت مألتب ددات الع ددامق
أمد اململدداع .و عددام  2012و ،2013اددح املكتددب عقددى ميزانيددة س ددافية لتعيد مددوظف
جدد درها مقيون زلو( بولندي عام  2012و 667 000زلو( بولندي عددام .)2013
وتقددعن ميزانيددة املألتبددات ا ددافية بتنفيددذ مهددام تتعق د  ،م د الً ،بالقجنددة املعنيددة لقددو األش ددخاي
وي ا عا ددة .و عددام  ،2016د افددض الربملددان ميزانيددة مفو ددية قددو ا نسددان سا 94.7
املا ددة م ددن ميزاني ددة ع ددام  ،2015و لد د ف ددض ااس ددت مارات والزي ددادات املألتب ددات؛ وتتناس ددب
ميزانية مفو ية قو ا نسان م ميزانيات املمسسات العامة األدألى.
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جيم -حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين (التوتيات  43و 44و 78و 79و80
و 81و 102و 103و 104و 105و 106و 107و 108و)109
مكافحة العنف الممارس على المرأة (التوتيات  78و 79و 80و)81
 -52أ ددح تعددديح القددانون اجلنددا و ددانون ا ج دألاءات اجلنا يددة أ ددد التا دريات الأل يسددية فيمددا يتعق د
بولندا ،تا ل العن املمار عقى املألأة ،وهو التعديح الددذي يددنص عقددى
تكافحة العن
املقا دداة التققا يددة مل دألتكا اجل دألا م اجلنسددية احملددددة امل دواد مددن  197سا  199مددن القددانون اجلنددا ،
وهد د ااالتاد دداب أو سكد دألاه ش ددخص عقد ددى ارتكد دداب فع ددح جنسد د دد ددأل .وب دددأ نفد ددا القد ددانون 24
كانون ال اس/ينايأل .2014
 -53وبا د ددافة سا التعد ددديالت التحلد دأليعية ،بد ددادر مكتد ددب املد دددع العد ددام ودا د ددألة الحلد ددألرة سا
هتس د تعامقهم ددا م د دداات العن د اجلنس د  .وص دددرت المب اااتل التوجيهيااة للم اادعي العااام
بشا ا ااطن لا ا اارو التعاما ا اال ما ا ااع حا ا اااالت اال ت ا ا اااب ،وبد د دددأ نفا هد د ددا  18كد د ددانون األول/
ديسددمرب  .2015و  23متوز/يوليددد  ،2015أصدددر ا ددد الحلددألرة المباااتل التوجيهيااة رقاام 1
بش ااطن أنش ااطة تحقي ااق معين ااة م ااع ض اابا الش اارطة .وص دددرت ،سر ددار المب اااتل التوجيهي ااة
رقم  ،1إجراءات تعامل الشرطة مع ضحايا العنف الجنسي.

دحايا العند

 -54ونفاذ مفوا ا كومة املع باملسدداواة املعامقددة املحلددألوع املعنددون قدو
اجلنسد  :هنددن عددام جديددد ،ا دددمات ا عالميددة الحلددامقة والتدددريب وا جدألاءات ،و لد

الفددعة
مددن كددانون األول/ديسددمرب  2013سا كددانون األول/ديسددمرب  .2015ويهدددف هددذا املحلددألوع سا
تعزي ددز نمل ددام تق ددد املعقوم ددات وتعام ددح الحل ددألرة واحمل دداكم ووك ددالء النياب ددة م د اجل دألا م اجلنس ددية .و
ا اعددة وا نعنددت.
تحلألين ال دداس/نوفمرب  ،2016ن افددذ املفددوا القددة مكافحددة العند اجلنسد
وك رياً ما تبدأ هذه ا مقة بكقمات هتدف سا سبال رسالة تمكد عقى عدددم بددول العند اجلنسد
باملألأة وكحل زي األسارري والقوالب النمطية املتعققة بالعن اجلنس .
مكافحة التميي ضد المرأة
 -55تنفذ بولندا مجي تحلأليعات ااهتاد األوروت املتعققددة تكافحددة التمييددز ددد املدألأة ،وتدددمن
أ كامه ددا الق ددانون ال ددور  .وتواص ددح ا كوم ددة العم ددح عق ددى هتسد د ا ق ددول والقد دوان الورني ددة
التقدداريأل املتعققددة
الألاميددة سا القبدداء عقددى مجي د أشددكال التمييددز ددد امل دألأة عقددى النحددو املب د
بتنفيذ اتفا ية القباء عقى مجي أشكال التمييز د املألأة (التوتية .)43
 -56وأ ددح بألن ددامن العمددح ال ددور لقمسدداواة املعامق ددة لقفددعة  2016-2013ص ددكاً مهم داً
لسياسة ا كومددة الألاميددة سا هتقيد املسدداواة املعامقددة عقددى أسددا نددوع اجلددنس وأسددس أدددألى).
وُيدددد الربنددامن أهددداف وأولويددات ا ج دألاءات الألاميددة سا هتقي د املسدداواة املعامقددة ا دداات
التاليددة :توعيددة اجلمهددور تسددألة املسدداواة املعامقددة ،تددا لد أسددباب وعوا ددب انتهاكددات مبدددأ
املساواة املعامقة؛ ومن انتهاكات مبدددأ املسدداواة املعامقددة؛ والتعدداون مد الحلددألكاء ااجتمدداعي
واملنملمات الري ا كومية وجهات أدألى من أجح تعزيز املساواة املعامقة (التوتية .)37
 -57وعد ددالوة عقد ددى لد د  ،ين جفد ددذ مفد ددوا ا كومد ددة املعد د باملسد دداواة املعامقد ددة وموعد ددة مد ددن
املبادرات الألامية سا من التمييز د املألأة منها ا مالت واملحلاورات ومسابقات الحلباب).
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سياسة تعم المساواة في األجر بين النساء والرجال (التوتية )44
 -58تحلري أر ام املكتب ا اددا لقجماعددات األوروبيددة  )2014سا أن فجددوة األجددور
بولندددا تبقددغ  7.7املا ددة عقددى سدداب املدألأة ،باملقارنددة مد  16.1املا ددة ااهتدداد األوروت.
وتواصددح ا كومددة العمددح عقددى هتقي د املسدداواة األجددأل ب د النسدداء والألجددال .وتألكددز ا ج دألاءات
املتخذة ومنهددا ا مددالت) عقددى تعزيددز مبدددأ املسدداواة األجددأل بد النسدداء والألجددال وعقددى املعقومددات
املتعققددة لددذا املبدددأ ،وتنفيددذ سياسددة تدددعم التوفي د بد ا يدداة املهنيددة وا يدداة األسدألية تددا ل د
سجازات األمومة وا جددازات الوالديددة ،وتحلددجي ا قددول وااسدعاتيجيات البديقددة مكددان العمددح،
وتوفري الألعاية النهارية) ،ورصد اات املعامقة الري املتساوية.
 -59ويُنملددأل أي شددكوى تتبددمن ادعدداءات بددالتمييز وتُقدددم سا مفتحلددية العمددح الورنيددة .وتُتددان
املحلورة القانونية واناً .وتحلار مفتحلية العمح الورنية أيباً من التمييز و تعزيز املساواة.
 -60وشددهدت السددنوات األدددرية تعزي دزاً مهم داً قددو املددوظف مددن أجددح تيسددري التوفي د ب د
ا يدداة املهنيددة وا يدداة األسدألية :فقددد اتسددعت ا مددة ا جددازات املمنو ددة لقوالدددين العددامق  ،وأصددبح
مقد دددور الوالد دددين اان التحلد ددار هد ددذا ا د د  .وبد دددأ  2كد ددانون ال اس/يند ددايأل  2016نفد ددا
التعديح الأل يس األدري لقددانون العمددح هددذا الادددد .وتكفددح األ كددام اجلديدددة لقوالدددين العددامق
سجازة جزء من سجازة األمومة وا جازة الوالدية).
التحلار الكامح ا
 -61وامل ددال األدددري عقددى مبددادرات ا كومددة هددو محلددألوع ءاألسددألة والوظددا  :اسددت مار ُمدألبحء
الددذي أُرق د ع ددام  2016لدددف هتيئ ددة من ددا يُسدداعد عق ددى التوفي د ب د ا ي دداة املهني ددة وا ي دداة
األسألية ،ويحلج ا قول الس تدعم التوفي ب تق األدوار.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة (التوتيات  102و 103و 104و)105
 -62تتب ددمن أه ددداف بألند ددامن العم ددح ال ددور لقمسد دداواة املعامق ددة لقفد ددعة 2016-2013
انمل د ددأل الفق د ددألة  )56تعزي د ددز محل د دداركة امل د دألأة اُت د ددا الق د دألار .وتحل د ددمح ا ج د دألاءات الأل يس د ددية ال د ددس
استُكمقت من أجح هتقي هذا اهلدف ما يق  :دعم القدددرات السياسددية لقمدألأة التعقدديم والدربامن
التوجيهيددة والتواصددح)؛ وسرددال نقدداو عددام بحلددأن فوا ددد املحلدداركة املتوازنددة لقم دألأة والألجددح وددال
السياسة شار فيد سياسيون ومنملمات الري كومية).
ال حة اإلنجابية (التوتيات  96و 106و 107و 108و)109
اُتا ألار مسددمول بحلددأن ا دداب ،و لد ب تا ددة وسددا ح ا دداب
 -63تكفح بولندا ا
ا رادي وتقددد الت قيد واملحلددورة والألعايددة الاددحية (التوتاية  .)96وهددذا ا د مقددألر ديباجددة
القددانون الاددادر  7كددانون ال اس/ينددايأل  1993واملتعق د بتنملدديم األسددألة والايددة اجلن د البحلددألي
وشألوط السمان با جهاا ،وهو ُمدرج أيباً نص القانون.

 -64وتنص املادة  4من القانون عقى أن تتبددمن املندداهن الدراسددية املعألفددة با يدداة اجلنسددية البحلدألية،
ومب ددادئ الوالدي ددة الواعي ددة واملس ددمولة ،و يم ددة األس ددألة ،وا ي دداة ف ددعة ا م ددح ،ووس ددا ح ور ددأل ا دداب
ا رادي .وتُقددزم املددادة  )2 2مددن القددانون ا كومددة املألكزيددة وا كومددات احملقيددة ،دددود صددال ياهتا،
ب ددأن تت دديح لقم دوارن دون ي ددود وس ددا ح ا دداب ا رادي ورألا ق ددد .وتُس ددجح وتُت ددان بولن دددا وس ددا ح
من د ا مددح الددس ه د منتجددات ربيددة أو أجه دزة ربيددة ،وكددذل األدويددة واملنتجددات الطبيددة املس ددتخدمة
12

GE.17-01934

A/HRC/WG.6/27/POL/1

أثندداء ا مددح والبددألورية لألعايددة اجلن د ولقألعايددة الطبيددة لقحوامددح .ويتدديح نملددام التددأم الاددح اسددعداد
مثن األدوية الس هتتوي عقى مكونات هألمونية فعالة د يكون هلا تأثري مان لقحمح.
 -65وش ددألوط ا جه دداا ل ددددة الق ددانون الا ددادر  7ك ددانون ال اس/ين ددايأل  1993واملتعقد د
بتنملدديم األس ددألة والاي ددة اجلن د البحل ددألي وش ددألوط الس ددمان با جه دداا (التوت اايات  106و107
و 108و .)109ويددنملم هددذا القددانون املسددا ح املتعققددة توافقددة املدألأة عقددى ا جهدداا ،ومدددة ا مددح
الددس يكددون فيهددا ا جهدداا كنداً انونداً .كمددا أددنح القددانون لألفدألاد املحلددمول بالبددمان ااجتمدداع
ا جهاا ا اس مألاف الألعاية الاحية.
ولألفألاد املستحق لقألعاية الطبية ا انية ا
 -66وكوز لقطبيددب سجهدداا املدألأة ا دداات التاليددة :س ا كددان ا مددح أ ددح دطدألاً عقددى يدداة
املألأة ا امح أو صحتها؛ وس ا دل تحلخيص ا مددح أو دلددت املمشدألات الطبيددة األدددألى عقددى دطددأل
تعألا اجلن اعتالل ا أكن عالجد أو ملألا الري ابح لقعالج يهدد ياتددد؛ وس ا ُوجددد اشددتباه
معقول أن ا مح نتن عن جألأة.

 -67وي ددنص الق ددانون الا ددادر  6تحلد دألين ال دداس/نوفمرب  ،2008واملتعقد د لق ددو املأل ددى
واملفوا املع لقدو املأل دى ،عقددى أن يدُددرج النملددام القددانوس البولندددي د املأل ددى سبددداء

هتفملددات عقددى رأي الطبيددب أو دألاره .وكددوز سبددداء هتفملددات عندددما يددمثأل رأي الطبيددب أو دألاره
قددو املأل ددى أو واجبدداهتم توج ددب القددانون .ويحلددكح هددذا ا د  ،م د الً ،سددبيح انتادداف فع ددااً
لقنساء الال( يدُدألفض سجها ددهن الملددألوف احملددددة القددانون) ،أو يدُدألفض س ددالتهن لتحلددخيص
ا م ددح ،أو يدُددألفض سجد دألاء تحلد ددخيص ال ددح هلد ددن بعد ددد ا ال ددة .وكد ددوز سب ددداء هتفملد ددات عقد ددى رأي
الطبيب أو ألاره أمام ا قس الطا التاب لقمفوا املع لقو املأل ى.

 -68وجت دددر ا ش ددارة ،س دديا ق ددو املأل ددى ال ددس يكفقه ددا الق ددانون الا ددادر  7ك ددانون
ال اس/ينددايأل  1993واملتعقد بتنملدديم األسددألة والايددة اجلند البحلددألي وشددألوط السددمان با جهدداا،
الة تكبددد دسددارة ماليدة بسددبب التكددالي ا ددافية الددس
سا جواز تقد مطالبات بالتعويض
يتحمقهد ددا الوالد دددان لتنحلد ددئة رفد ددح معد ددو نتيجد ددة انتهد ددا قد ددو الوالد دددين تنملد دديم األسد ددألة و
ا جهاا ،س ا كددان الطبيددب هددو املسددمول عددن ا سددارة .أمددا مسددألة التعويبددات املدفوعددة سرددار
هذه املطالبات فتو ا حها األ كام القبا ية الورنية.
حقوق الطفل (التوتيات  25و 31و 59و 83و 84و 85و 86و 111و)112
 -69يبددطق أمد اململدداع املعد لقددو الطفددح باملسددمولية القانونيددة عددن تعزيددز قددو الطفددح
وسددبُح الايتهددا (التوتااية  .)31وتسدداعد مبددادرات أمد اململدداع عقددى زيددادة وتقويددة الددوع لقددو
ُ
الطفددح صددفوف األرفددال والبددالا  .وتُتخ دذ كددح عددام وموعددة مددن املبددادرات لتعزيددز قددو
الطفح .وتحلمح املبادرات الأل يسية ما يق  :العوين قو الطفددح اجتماعددات أمد اململدداع مد
األرف ددال والحل ددباب ،وا م ددالت ااجتماعي ددة العادي ددة ،واملد دممتألات ،والي ددوم ال ددور ق ددو الطف ددح،
ودعم املحلاري الس تعزز قو الطفح.
 -70وأصدر أم اململاع ،بالحلألاكة م وزارة العدل ،ووزارة الدادقيددة ،ومكتددب املدددع العددام،
ووزارة العم ددح والسياس ددة ااجتماعي ددة ،ووزارة التعق دديم الد ددور  ،واملق ددأل الأل يسد د لقحل ددألرة ،ءاملبد ددادئ
التوجيهية ل جألاءات املفيدة لقطفحء لتكون دليالً لقبباط العمقيات الس تحلمح أرفااً.
 -71وتدُدد ار قددو الطفددح عقددى مجيد مسددتويات التعقدديم تددا يناسددب سددن التالميددذ و دددراهتم
ا دراكية ودرباهتم ااجتماعية.
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حماية األطفال من العنف واالستغالل واإلهمال
 -72العقوبة البدنية لملورة توجب املادة  1-96من انون األسألة والوصاية (التوتية .)83
 -73ويُق ددزم ددانون نُمل ددم دع ددم األس ددألة والألعاي ددة البديق ددة ،الا ددادر ع ددام  ،2011ا كوم ددات
احملقي ددة واملمسس ددات العام ددة ب دددعم األس ددأل ال ددس تواج ددد محل دداكح تتعقد د بألعاي ددة األرف ددال وتعق دديمهم.
ويُقدم الدعم لألُسددأل عددن رأليد العمددح مد األسددألة وتقددد املسدداعدة سليهددا سرددار رعايددة األرفددال
وتعق د دديمهم .وتحل د ددمح املس د دداعدة د د دددمات الألعاي د ددة النهاري د ددة ،ومنه د ددا رعاي د ددة األرف د ددال وتعق د دديمهم،
ومس دداعدهتم ال ددتعقم ،وأنحل ددطة ب دداء و ددت الفد دألا  ،واأللع دداب والأليا ددات ،واهلواي ددات .وتق دددم
مألاف الألعاية النهارية املتخااة ددمات التأهيح ااجتماع  ،والعالج ،وا صددالن ،والتعددويض،
وتقو الكالم .وأكن لألسأل الس تواجد صعوبات أن تتققى املساعدة من األسددأل الداعمددة .ويقدددم
املسدداعد العددا ق الدددعم سا األسددألة لتحس د و ددعها ،ويو ججددد األسددألة وددال رددأل سدارة شددمون
األسألة املعيحلددية ،ويسدداعد األسددألة عقددى ددح املحلدداكح املتعققددة بتنحلددئة األرفددال .واهلدددف مددن لد
هو هتقي مستوى أساس من ااستقألار لألسألة أ جكنها من تنحلئة الطفح.
مكافحة االستغالل الجنسي لألطفال (التوتيات  84و 85و)86
 -74أدرجددت بولندددا فئددات لددددة مددن اجل دألا م التعددديح الددذي أُجددألي
نوفمرب  2009لدف مواءمة القانون البولندي م أ كام اتفا ية لن ارو(.

 5تحل دألين ال دداس/

اددأل الددذين يقددح سددنهم عددن 15
 -75وُيملددأل القددانون اجلنددا البولندددي العال ددة اجلنسددية مد ال ُق ا
اددأل ،وسدبدداعهم هلددذه األنحلددطة أو سكدألاههم عقددى
سنة ،واألنحلطة اجلنسية األدألى مد هددماء ال ُق ا
اددأل الددذين يقددح سددنهم
ارسددتها .ويعا ددب القددانون ،مجقددة أمددور ،عقددى عددألا املدواد ا با يددة لق ُق ا
ا ددأل عق ددى ارس ددة العال ددة اجلنس ددية أو أي نحل دداط
ع ددن  15س ددنة ،ويعا ددب أيبد داً عق ددى سالد دواء ال ُق ا
جنس دأل ،وعقى تحلجي امليح اجلنس لألرفال.
 -76وع دازز تعددديح لققددانون اجلنددا ولقددانون ا ج دألاءات اجلنا يددة ،بدددأ نفددا ه كددانون ال دداس/
اددأل ،مددن البددحايا أو الحلددهود ،مددن التددأثري السددقا لقمقددابالت املتكددألرة
ينايأل  ،2014الاية ال ُق ا
سيا ا جألاءات اجلنا ية.
حماية األطفال من الفقر
 -77أد ددنح ددانون النمل ددام التعقيم د د الاد ددادر  7أيقول/سد ددبتمرب  1991الطد ددالب أشد ددكااً
لتقف ددة م ددن ال دددعم ،منه ددا م ددا يقد د  :املس دداعدة املالي ددة ال ددس تحل ددمح املزاي ددا ااجتماعي ددة تا ددح م ددنح
الطالب الس تدفعها الدولة سددنوياً سا  404ماليد زلددو( بولندددي؛ وُياددح عقددى املسدداعدة أك ددأل
مددن  500 000رالددب) ،واملددنح الدراسددية لددأل يس الددوزراء تُقدددم سا حنددو  4 000رالددب سددنوياً؛
وخياددص  11مقيددون زلددو( بولندددي سددنوياً لقم ددنح الدراسددية) ،واملددنح الدراسددية املقدمددة مددن وزي ددأل
ُ
التعقيم جوا ز مالية تُدف مألة وا دة) ،ومنح التفو الدراس أو الأليا .
 -78وتقدم لقوالدين ،توجب انون عام  2011املتعق بألعاية األرفال دون ثددالت سددنوات،
مس دداعدة لألعاي ددة األرف ددال وتنحل ددئتهم .ويس دداعد ال دددعم املق دددم ه ددذا ا ر ددار عق ددى سنحل دداء دور
بانة كما يعزز قول الألعاية البديقة.
 -79وازداد منذ عام  2014الدددعم املقدددم لقوالدددين القددذين يألعددون أرفددااً معددو ؛ وازداد أيبداً
مبقغ سعانات التمأليض.
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 -80وارتفعددت الفددعة  2017-2015مسددتويات الددددح الدددنيا الددس ُُتد ادول اانتفدداع تزايددا
األسألة ،وارتفعت أيباً مبالغ هذه املزايا .واعتباراً مددن عددام  ،2016تدُددف عددالوة والديددة ملدددة سددنة
بعد الوادة لقوالدين الري املمهق لقحاول عقى عالوة األمومة.
 -81واسد ددتُحدثت عد ددام  2014بطا د ددة األسد ددألة الكبد ددرية ،لد دددف مسد دداعدة األُسد ددأل الك د ددرية
األرف ددال عق ددى هتيئ ددة األو دداع املال م ددة لنم دداء األرف ددال .ومت ددنح ه ددذه البطا ددة دا ددومات ع دددة
ودداات ،منهددا النقددح بالقطددارات ،واملمسس ددات ال قافيددة ،واملألاكددز الأليا ددية ،والتسددو  .وأُص دددرت
أك أل من  1.6مقيون بطا ة ،وه مقبولة لدى أك أل من  1 400جهة.
 -82وأُرقد د ع ددام  2016بألن ددامن دع ددم األُس ددأل املس ددمى ءFamily 500+ء .و سر ددار ه ددذا
الربنددامن ،تُدددف عددالوة أرف ددال دددرها  500زلددو( بولندددي لقطف ددح ال دداس ولكددح رفددح ا د
األس ددألة ،با ددض النمل ددأل ع ددن مس ددتوى دد ددح األس ددألة .وتُس ددتح ه ددذه الع ددالوة أيبد داً لقطف ددح األول،
شأليطة أن يكون ددح األسألة دون مستوى مع تزداد العالوة لألرفال وي ا عا ة).

تال -حقوق األلخاص ذوي اإلعاقة
 -83تعمددح ا كومددة عقددى هتسد ارسددة قددو األشددخاي وي ا عا ددة ،بد رال مبددادرات
تدددعم النحلدداط ااجتمدداع واملهد هلددماء األشددخاي ،وهتقيد اعتمددادهم عقددى الددذات ،و ادوهلم
عقى املزايا ااجتماعية.
وجتد ددألى لد ددوت لد دددف النملد ددأل سمكانيد ددة سددد ددال تعد ددديالت جديد دددة عقد ددى نملد ددام دعد ددم
ُ -84
األشخاي وي ا عا ة وأُسألهم ومقدددم الألعايددة هلددم :ففد كددانون ال اس/ينددايأل  ،2016أُنحلددئت
فأل د ددة عمد ددح معنيد ددة ب كد دداد قد ددول عامد ددة ملقد دددم الألعايد ددة لألشد ددخاي وي ا عا د ددة ،وأُنحلد ددئت
أيقول/سددبتمرب  2016فأل ددة عمددح معنيددة ب كدداد قددول لتحس د و د األشددخاي وي ا عا ددة وأف دألاد
أس ددألهم ا س دديما ا ا ددول عق ددى التعق دديم وال قاف ددة والعم ددح والألعاي ددة الا ددحية) .وب دددأ ع ددام 2016
سعداد اسعاتيجية األشخاي وي ا عا ة لقفعة .2030-2017

هاء -حقوق األقليات الجنسية
مكافحة التميي والعنف على أساس الميل الجنسي  -التوتيات  66و 68و 70و71
 -85يحلددكح ملددأل التمييددز ا يدداة السياسددية وااجتماعيددة واا تاددادية ،عقددى مجي د املسددتويات،
ج ددزءاً م ددن النمل ددام الق ددانوس البولن دددي املنا ددوي عقي ددد امل ددادة  )2 32م ددن الدس ددتور .ويكف ددح النمل ددام
القانوس البولندي ،عموماً ،الاية واسعة النطا ملبدأ املساواة املعامقة عقى مستويات عديدة.
 -86وكددب النملددأل سا ا مايددة مددن التمييددز ،املقددام األول ،سدديا الايددة ا قددو الحلخاددية
الس يكفقها القانون املدس .وهذه املسألة ،الو القانوس الدألاهن ،تنملمهددا املددادة  23مددن القددانون
املدددس .وتعدجألف هددذه املددادة ا قددو الحلخاددية بد يألاد ا مددة مفتو ددة بتسددميات ،منهددا السدمعة و أليددة
البمري وااسم والاورة.
 -87وتدددل األ كددام نفددة الددذكأل عقددى أن الايددة ا قددو الحلخاددية مسددألة شددامقة ،يددا أكددن
ارستها بطأل عديدة باستخدام ُسبُح متنوعة .و د تكون ا ماية ات ربيعة مالية أو الري مالية.
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 -88وبا ددافة سا مددا تقدددم ،جتدددر مال ملددة أن التحلدألي الواجددب التطبيد يقدددم ا مايددة الحلددامقة
ألي شددخص انتُهكددت قو ددد الحلخاددية أو تعأل ددت لقخطددأل .ويحلددمح ل د نددوع مددن املطالبددات
الددري املاليددة :التو د والكد  ،واُتددا التدددابري البددألورية هندداء انتهددا ا قددو الحلخاددية .وعددالوة عقددى
ل  ،كيز هذا التحلألي التعويض املاي لااحل البحية أو لااحل ممسسددة درييددة عددن كددح الددة انتهددا
لقحقددو الحلخاددية أو تعأليبددها لقخطددأل) ،فبدالً عددن التعددويض عددن األ دألار الددة تكبددد دسددارة
مالية بسبب انتها ا قو الحلخاية.
 -89وهتملددأل املددادة  3-11مددن ددانون العمددح أي متييددز وددال العمددح ،تددا ل د التمييددز
القددا م عقددى امليددح اجلنس د  ،س دواء أكددان التمييددز مباش دألاً أم الددري مباشددأل .ويتمت د املوظفددون لقددو
متساوية عددن األداء املتسدداوي لددنفس الواجبددات التوصددية  .)70وتُطبد أ كددام ددانون العمددح فيمددا
الددة و ددوع ددألر بسددبب التمييددز
يتعق بالتعويض عن انتها مبدددأ املعامقددة املتسدداوية العمددح
الق ددا م عق ددى املي ددح اجلنسد د  .وُيمل ددأل الق ددانون الا ددادر  3ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،2010وه ددو
الق ددانون املن جف ددذ لتحل دألي ااهت دداد األوروت املتعق د باملس دداواة املعامق ددة ،التميي ددز الق ددا م عق ددى ع دددة
أسس ،منها امليح اجلنس ) د األفألاد العامق توجب عقود القانون املدس.
 -90ويكفح القانون املتعق بددالنهوا بالعمالددة وممسسددات سددو العمددح ا مايددة مددن التمييددز.
الة انتها مبدأ املساواة املعامقددة .وتُطبد بعددض
وينص هذا القانون عقى املسمولية اجلنا ية
تحلأليعات ااهتاد األوروت ،املتعققة باملساواة املعامقة ،سرار ا جدألاءات ات الاددقة بانتهددا
هذا املبدأ.
 -91وتتخذ مفتحلية العمح الورنية ثالثة أنواع من ا جألاءات لتعزيددز التحلدألي املتعقد باملعامقددة
املتس دداوية العم ددح ،هد د  :الو اي ددة واملحل ددورة ومألا ب ددة أص ددحاب العم ددح املتهمد د تمارس ددة التميي ددز.
ويتبمن القانون اجلنا و انون العمح ،ووموعة من األنملمة احملددة ،مانات ملأل التمييز.

واو -حقوق األقليات القومية والمهاجرين
إتماج مجتمع الروما ومكافحة التميي ضد الروما
 -92أ ددح بألنددامن سدمدداج وتم د الألومددا بولندددا ،لقفددعة  2020-2014اسددتكمااً لقمبددادرات
الد ددس أُرققد ددت الفد ددعة  ،)2013-2004اجلد ددزء األساس د د لقمسد دداعدة املقدمد ددة سا وتم د د الألومد ددا.
ويُقدم معملم التمويح من ميزانية الدولة ويبقغ عحلألة مالي زلو( بولندي سنوياً.

 -93ويهدددف الربنددامن سا تعزيددز سدمدداج وتمد الألومددا ا تمد املدددس ،و لد بتقددد الدددعم
أربعددة ودداات ،هد  :التعقدديم والتعقدديم ال قددا تعزيددز محلدداركة التالميددذ والطددالب املنحدددرين مددن
الألوم دا التعقدديم ،واُتددا تدددابري هتس د الددوع تجتم د الألومددا)؛ وا سددكان؛ والنهددوا بالعمالددة؛
والألعاية الاحية التوصية .)115
 -94وتُوا أولويددة لقتعقدديم ملددا لددد مددن تددأثري عددام هتسد التعقدديم وفددألي العمددح لقألومددا .ويتدديح
النملام التعقيم البولندي ألرفال وشباب الألوما فألصداً كامقددة لنيددح التعقدديم بددح املدرسد  ،والتعقدديم
املدار العامة مجي مستويات التعقيم و مجي أنواع املدار .
 -95وتُقدم ،عند اا تباء ،درو س افية تكميقية وانية
ودرو تكميقية أدألى.
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 -96وتد ددنص الق د دوا ح التعقيميد ددة عقد ددى ديد ددار تعي د د مسد دداعدين تعقيمي د د مد ددن الألومد ددا املد دددار
منحدددرين مددن الألومددا) لققيددام تهددام الألعايددة وبدددور ققددة وصددح ب د املدددار ووالدددي التالميددذ الألومددا،
با افة سا مدرس مساعدين مدرب ادرين عقى تدريس وتعقيم التالميذ ثنا ي ال قافة والقاة.
 -97وتُتخددذ وموعددة كبددرية م ددن التدددابري لدددعم تعقدديم التالمي ددذ الألومددا م د الً ،بت ددوفري األدوات
املدرسية ،وتقد الألعاية النهارية ا تمعيددة ،وا اددول عقددى التعقدديم مددا بددح املدرسد  ،وتقددد املددنح
سر ددار ال دربامن ا كومي ددة املتع ددددة
الدراسددية لقتالمي ددذ والطددالب املنح دددرين مددن الألوم ددا) ،و ل د
السنوات الياً ،بألنامن الفعة .)2020-2014
 -98وتععا تنفيذ التوصددية الداعيددة سا تعزيددز ا اددول عقددى التعقدديم ال نددا القاددة بعددض الاددعوبة.
ويسمح القانون بالتعقيم بقاة الألومددا بوصددفها لاددة أ قيددة سثنيددة؛ الددري أن الألومددا الددذين يعيحلددون بولندددا ا
يألالبددون ارسددة هددذا ا د  .ويُعددزى ل د سا النمل دام ال قددا الددذي ُيملددأل عقددى الألومددا تدددريس القاددة
دارج وتمعهم.
تع يا ا وحماي ااة حق ااوق األقلي ااات ،بم ااا ف ااي ذل ااو التعل اايم والحق ااوق االقت اااتية والعم اال
(التوتيتان  114و)117
 -99تكفددح املددادة  70مددن الدسددتور لكددح شددخص ا د التعقدديم ،وتقددزم السددقطات العامددة
ببددمان اددول اجلمي د عقددى التعقدديم عقددى دددم املسدداواة .وتبددطق ا كومددات احملقيددة باملسددمولية
السددنة
عددن املدددار العامددة .وتقبد القدوا ح بددأن يبدددأ التعقدديم ا لزامد بدايددة العددام املدرسد
التقوأية الس يبقغ فيهددا الطفددح سددب سددنوات .أمددا الطفددح الددذي يبقددغ سددت سددنوات فيقتحد تأل قددة
ما بح املدرسة ملدة سنة وا دة.
 -100وتكفددح املددادة  68مددن الدسددتور لكددح شددخص ا د الايددة صددحتد ،وتقددزم السددقطات
العامددة بددأن تبددمن اددول اجلميد عقددى دددم املسدداواة عقددى ددددمات الألعايددة الاددحية املمولددة مددن
األموال العامة.
 -101ويتواص د ددح اُت د ددا ت د دددابري هت د دددف سا الاي د ددة و فد د د وتنمي د ددة اهلوي د ددة ال قافي د ددة لأل قيد د دات،
بتق د ددد مد د ددنح ألالد د دألاا داصد د ددة تبقد د ددغ  11 197 000.00زلد د ددو( بولند د دددي عد د ددام ،2014
وتبقددغ  12 185 921.00زلددو( عددام  2015جلمقددة أال دألاا ،منهددا نحلددأل وددالت وكتددب،
وتنملدديم املهألجانددات وا فددالت املوسدديقية ،ومددا سا ل د ) واسددت مارات تبقددغ 1 898 000.00
زلو( عام  ،2014وتبقغ  2 146 831.00زلو( عام  2015م الً أعمال التحلددييد
وا صددالن وشدألاء املعدددات ،ومددا سا لد ) .و دددمت أيبداً مددنح تبقددغ  1 864 854.00زلددو(
عد د ددام  2014وتبقد د ددغ  1 904 000.00زلد د ددو( عد د ددام  2015لد د دددعم النحلد د دداط القد د ددانوس
ملنملمد ددات األ قيد ددات؛ وُد دددم متويد ددح اس د ددتبدال القو د ددات ا عالمي د ددة نتيجد ددة س د ددافة أيفد دداء م د دددن
ومعد د دداع ربيعيد د ددة جاألافيد د ددة بقاد د ددات األ قيد د ددات مبقد د ددغ  205 923.56زلد د ددو( عد د ددام ،2014
ومبقغ  177 754.66زلو( عام .)2015
 -102وتتخددذ ا كومددة دط دوات ملن د ا كومددات احملقيددة مددن سالددال املدددار الاددارية العاليددة
التكالي ) الس تقدم التعقيم بقاات األ قيات ،واملدار الس تقدددم أشددكااً أدددألى لددتعقم القاددات،
و لد بتددوفري ليددات ماليددة لسددداد التكددالي ا ددافية الددس تتكبدددها هددذه املدددار سا الكيانددات
املس ددمولة عنه ددا .واتسد د نط ددا االي ددة ع ددام  2013بت ددوفري متوي ددح س ددا لقم دددار ال ددس تق دددم
GE.17-01934
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التعق دديم بقا ددات األ قي ددات .وتتزاي ددد م ددن عد دام سا ع ددام امليزاني ددات ا ددافية املقدم ددة سا الكيان ددات
املسد ددمولة عد ددن املد دددار الد ددس تقد دددم التعقد دديم القاد ددوي أو التد دددريب بقاد ددات األ قيد ددات ،و لد د رالد ددم
بولندا.
اانكماو الدأاألا  .وازداد أيباً عدد هذه املدار
ظروف احتجاز المهاجرين (التوتيات  118و 119و)121
 -103شددهدت الفددعة  2015-2013تنفيددذ تايدريات ر يسددية تحلددايح مألاكددز األجانددب ا ا ددعة
لقحألاسة و ظألوف س امة األجانب .واعتباراً من عام  ،2013ندُفجذت التايريات التالية تدركياً:


هتدي ددد يف ددات املألاك ددز ،ومواءم ددة نط ددا تحل ددايقها ت ددا يناس ددب اهلياك ددح األساس ددية
القا مددة وظددألوف اهلجددألة و دددرات مددوظف املألاكددز ،و لد لتحقيد مجقددة أهددداف،
منها مان تقد التعقيم ا لزام لألرفال املمهق ؛



تو يددد ظددألوف ا امددة بو د وثيقددة مو دددة تددنملم الملددألوف تألمجددة سا  15لاددة
أجنبية)؛



اُتا تدابري لقحد سا أدىن مستوى من نملام ا تجاز األجانب؛



زيادة عدد ساعات العمح لقمددوظف الطبيد  ،وتعيد أداددا ي نفسددي مسددتقق ،
وس امة عال ات م مألاكز عالج ا دمان؛



تعيد أداددا ي اجتمدداعي تحلددمح مسددمولياهتم مألا بددة ا الددة النفسددية والبدنيددة
لألجاند ددب) و د ددباط معنيد د ب عد ددادة املهد دداجألين يقد دددمون لألجاند ددب معقومد ددات
دي ددة عددن ا جدألاءات ا داريددة القا مددة) و لد لقعمددح ددمن ددأل ا دددود
املألاكز ا ا عة لقحألاسة؛



املألاكددز ا ا ددعة لقحألاسددة ،ليحلددمح،

تعزيددز التدددريب املقدددم لقبددباط العددامق
م الً ،دورات القاات األجنبية النادرة.

 -104ويتقق ددى ددباط الحل ددألرة الع ددامقون مجي د املألاك ددز ا ا ددعة لقحألاس ددة ت دددريباً منتملم داً
عدة واات ،منها الاية قو ا نسان واادتالفات ال قافية ورأل هتديد الفئات البعيفة.
 -105وا ُتتقد ا دددمات الطبيددة األساسددية واملتخااددة) مألاكددز األجانددب ا ا ددعة لقحألاسددة
عن ا دمات الطبية املتا ة لقموارن البولندي  ،من يا سجألاء ا اول عقى ا دمات ونوعيتها.
 -106وُياح القاأل املقتحقون باملدار عقددى الكتددب الدراسددية ولدوازم املدرسددة منهددا الكألاسددات
واأل ددالم ،وم ددا سا لد د ) .كم ددا يق دددم املوظف ددون والع ددامقون العبوي ددون املألاك ددز ا ا ددعة لقحألاس ددة،
األ.
الذين لديهم دقفية تعقيمية ،األنحلطة والتعقيم دارج املدار تا يناسب و الق ا
 -107ويط ددألن ددانون األجان ددب اجلدي ددد ك ددانون األول/ديس ددمرب  )2013وتع ددديالت الق ددانون
اددأل ،الددذين لدديس
املتعقد تددنح ا مايددة لألجانددب س قدديم بولندددا قددواً هتملددأل سيددداع األجانددب الق ا
لددديهم وصد ويقتمسددون ا مايددة الدوليددة ،مألاكددز ا تجدداز األجانددب ا ا ددعة لقحألاسددة ،ويقيددد
القانون امل ذكور والتعديالت املذكورة سيداع األجانب املهاجألين هذه املألاكز.
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 -108وينص انون األجانب الاادر كانون األول/ديسمرب  2013عقى التطبي التفبيق
ع دددد األجان ددب ال ددذين ت ددودعهم
لقت دددابري البديق ددة لال تج دداز ،ددا ي ددمدي سا دف ددض مقم ددو
احملاكم مألاكز دا عة لقحألاسة أو مألاف ا تجاز لااة لألجانب.

 -109وي ددنص التوجي ددد الد ددذي أص دددره وزيد ددأل التعق دديم  9أيقول/سد ددبتمرب  2016بحل ددأن تعق دديم
الألعايا الري البولندي واملدوارن البولنددي الدذين يتققدون التعقديم مددار تتبد النملدام التعقيمد
لبقدان أددألى عقددى السددمان لقكيانددات املسددمولة عددن املدددار العامددة بفددتح فاددول هتبددريية لألفدألاد

الوافدين من ا ارج الذين يزاولون التعقيم ا لزام أو الددتعقم ا لزامد  ،سن كددانوا ا يتحدددثون القاددة
البولنديددة أو ا يتحدددثون لددا بالقدددر الكددا الددذي يسددمح هلددم بددالتعقم لددا ،أو كددانوا ُيتدداجون سا
عمقيددة تعقيمي ددة تناس ددب ا تياج دداهتم التعقيمي دة وسا أش ددكال تنمليمي ددة ت دددعم فعالي ددة ه ددذا التعق دديم.
وأك ددن أيبد داً ألي كيد ددان مسد ددمول عد ددن مد دددار عام ددة ،وفقد داً لقتوجيد ددد ،فد ددتح فاد ددول أثند دداء السد ددنة
الددة تدزامن وفددود عدددد كبددري مددن التالميددذ مددن ا ددارج ،كأرفددال
الدراسددية .وهددذا ا ددح مناسددب
األشخاي املقتمس لقحماية الدولية أو األشخاي الذين دبددعوا ل جددالء .ومددن املمكددن أيبداً
فتح فاول هتبريية املدار عندما يكون األرفال املقيمون مألاكز اا تجاز التابعددة ددأل
ا دددود تالميددذ؛ وكددوز فددتح هددذه الفاددول املألاكددز .وكقاعدددة عامددة ،يسددتمأل التعقدديم الفاددول
التحبريية ىت هناية السنة الدراسية ،وكوز تقاريها أو متديدها ،عقى أا تزيد عقى سنة دراسددية
وا دددة .ويتن دداول التوجي ددد أيبد داً تنمل دديم العم ددح الفا ددح التحب ددريي ،ا س دديما ع دددد س دداعات
الدراس ددة ،منه ددا ث ددالت س دداعات سجباري ددة لت دددريس القا ددة البولندي ددة كقا ددة أجنبي ددة ،والع دددد األ ا ددى
لقتالمي ددذ الفا ددح  15تقمي ددذاً) ،م د ددمان وج ددود هن ددن ف ددألدي لك ددح تقمي ددذ .وكاملعت ددادُ ،يد د
لقتالميذ أيباً بور درو س افية القاة البولندية  -ساعتان عقددى األ ددح أسددبوعياً ،با ددافة
سا الدرو التكميقية ا افية.

زاي -الح ااق ف ااي الخ وت ااية والا ا واج والحي اااة األسا ارية ،ومكافح ااة العن ااف المن ل ااي
(التوتيات  79و 80و 81و 96و 98و)99
 -110ا تمثأل ا امة الري القانونية لوالدددي الطفددح الددذي ُولددد س قدديم بولندددا تسددجيح وادة
الطفددح بولندددا .و ددد أبقددى ددانون جديددد بدددأ نفددا ه ار/مددار  - 2015هددو ددانون شددهادات
ا الة املدنية  -عقى معملم القواعد املنملمة لتسجيح املواليد التوصيتان  98و.)120
 -111فد ا جددألت الددوادة س قدديم بولندددا ،تُسددجح سددجح األ دوال املدنيددة .ويُسددجح املواليددد
سمددا بندداءً عقددى تقأليددأل عددن وا عددة الددوادة يقدمددد شددخص ممهددح أو وكيقددد سا ر دديس مكتددب السددجح
املدددس ،أو يسددجقها ر دديس مكتددب السددجح امل دددس تققا ي داً س ا ع يبقددغ الحل ددخص املمهددح أو وكيق ددد
مكتب السجح املدس بوا عة وادة الطفح دالل  21يوماً من سصدددار بطا ددة املدديالد .و هددذه
ا الة ،تادر شهادة ميالد الطفح بناءً عقى وثيقة تقدمها اجلهة املقدمة لقخدمة الطبية.
العنف المن لي (التوتيات  79و 80و 81و)83
 -112تك ددافح بولن دددا العند د املن ددزي بع ددزم كام ددح .ففد د ع ددام  ُ ،2010مل ددألت العقوب ددة البدني ددة
املمارسددة مددن جانددب الوالدددين واألوصددياء .وتحلددمح البددمانات األدددألى املتخددذة عددام 2010
صدددور أمددأل زجددألي ددد ارسد العقوبددة البدنيددة ،والطددألد القسددألي هلددم ،وا لدزام بد بال السددقطات
عن العن املنزي ،وسجألاء ءالبطا ة الزر اءء.
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 -113وش ددهدت الس ددنوات األد ددرية ،هتدي ددداً ،توس ددي نط ددا العم ددح م د األس ددأل املت ددأثألة ب ددالعن
املند ددزي .ويتبد ددمن الربند ددامن الد ددور ملن د د العن د د املند ددزي ،لقفد ددعة  ،2020-2014وموعد ددة مد ددن
املبادرات الألامية سا التادي لقتحديات الألاهنة.
 -114ويوجد  35مألكزاً متخاااً لدعم حايا العن املنزي .و عام  ،2015اسددتفاد 7 454
شخاداً مددن هددذه ا دددمات .وتقدددم املألاكددز الدددعم الطددا وااجتمدداع والنفسد والقددانوس .وتقدددم
هذه املألاكز املساعدة ا انية عقى مدددار السدداعة واألسددبوع وتُتددان املسدداعدة دون س الددة ،ملدددة ثالثددة
أشهأل ،م ديار متديد مدة البقاء.
 -115وتُتد ددان معقومد ددات عد ددن ا د دددمات ااستحلد ددارية املوا د د الحلد ددبكية لقممسسد ددات املألكزيد ددة
وا كومددات احملقيددة .وتقدددم ا دارة املألكزيددة معقومددات أيب داً ،تحلددمح دلدديالً واني داً لبددحايا العن د ،
با ددافة سا املنحل ددورات .ويُق دددم الت دددريب موع ددات مس ددتهدفة لتقف ددة كالحل ددألرة ،واملدرسد د ،
و ط دداع الألعاي ددة الا ددحية ،واملنملم ددات ال ددري ا كوميد دة) ،ويحل ددمح الت دددريب ،مد د الً ،تعأليد د العند د
املنزي وا جألاءات القانونية املتعققة تن العن املنزي.
 -116وكددألي تنفيددذ بألنددامن ءمند العند املنددزي والعند القددا م عقددى أسددا نددوع اجلددنسء ،وهددو
يهدف سا التوعية بالعن املنزي عن رألي ما يق :


توعية وت قي عامة اجلمهور بالعن املنزي؛



تعزيز مهارات الدوا أل املسمولة املتعامقة م العن املنزي؛



هتس كفاءة التددالت وتعزيز جهود من العن املنزي؛



مواءمة اهليكح املمسس تا يناسب ا تياجات حايا العن املنزي.

حاء -المساواة وعدم التميي
مفوض الحكومة المعني بالمساواة في المعاملة (التوتيتان  30و)53
 -117يب ددطق مف ددوا ا كوم ددة املع د باملس دداواة املعامق ددة باملس ددمولية احمل ددددة الق ددانون الا ددادر
 3كد ددانون األول/ديسد ددمرب  ،2010وهد ددو القد ددانون املن جفد ددذ لتحلد دأليعات معيند ددة لالهتد دداد األوروت تتعقد د
باملساواة املعامقة.
 -118ويُعددد بألنددامن العمددح الددور لقمسدداواة املعامقددة لقفددعة  2016-2013الا د الأل يس د
لسياسة ا كومددة فيمددا يتعقد باملسدداواة املعامقددة .وهددذا الربنددامن هددو أول اسدعاتيجية أفقيددة و ددعتها
ا كومة لتحقي املساواة املعامقة مجي منددا ا يدداة ااجتماعيددة .ويُنفددذ الربنددامن مددن جانددب
سرددار مددن
مجي د الددوزارات ،واملستحلددارية ،ومددوظف املقارعددات ،وممسسددات مألكزيددة لتددارة ،و ل د
التعدداون م د ا كومددات احملقيددة واملنملمددات الددري ا كوميددة .ويتددوا تنسددي الربنددامن مفددوا ا كومددة
املع باملساواة املعامقة .ودب الربنامن لقتقييم النا ال اس من عام .2016
 -119و الفددعة  ،2016-2014ن افددذ مفددوا ا كومددة املع د باملسدداواة املعامقددة وموعددة
من املحلدداري املكألسددة جلوانددب لتقفددة مددن عدددم التمييددز .ويتخددذ املفددوا سجدألاءات أيبداً بندداءً عقددى
نتا ن وتقاريأل املوارن  ،ووموعات املوارن  ،واملنملمات الري ا كومية.
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منع العن رية وكره األجانب وجرائم الكراهية ،ومكافحة الجرائم العن رية (التوتيات 40
و 45و 46و 47و 48و 49و 54و 55و 56و 57و 60و 62و)65
 -120لدى وزارة الدادقية والتنمليم و دددة مسددمولة عددن رصددد األ دددات الددس ددد تحلددكح جدألا م
كألاهية .ويهدف هذا الألصد سا مج معقومددات عددن داددا ص جدألا م الكألاهيددة بولندددا ونحلدداط
دداات جدألا م الكألاهيددة .و ددوء ا اجددة سا ددمان
دوا أل سنفا القددانون ،ا سدديما الحلددألرة،
التوثي د الحلددامح لقبيانددات املتعققددة دألا م الكألاهيددةُ ،و د نملددام جديددد عددام  2015لتجمي د
بيان ددات ع ددن جد دألا م الكألاهي ددة ،ك ددألي اان تقايفه ددا بد د الحل ددألرة ووزارة الدادقي ددة والتنمل دديم ،وهد د
دداات ج دألا م الكألاهيددة .وتسدداهم األداة اجلديدددة لتسددجيح
تاط د مجي د ا ج دألاءات املتخددذة
مفاقة عن داا ص األ دات وأنحلطة الحلألرة.
البيانات دعم عمقية مج معقومات ا
 -121وت دددر الحل ددألرة ا اج ددة سا تك ي د أنحل ددطة مكافح ددة ج دألا م الكألاهي ددة عق ددى ا نعن ددت.
وأنحلأت بعض سدارات الحلألرة احملقية فأل عمح مسمولة عن أعمال أفأل ة التحقي ا اصة.
 -122و ُاُتددذت تدددابري لتحلددجي ددحايا ج دألا م الكألاهيددة والحلددهود عقيهددا عقددى سبددال الحلددألرة
لددذه اجلدألا م .واسددتُكمح عددام  2015املحلددألوع املعنددون ءمهدداجألون مناهبددون جلدألا م الكألاهيددة:
كي د د تسد دداهم سعمد ددال قو د د ء ،الد ددذي يحلد ددع ااهتد دداد األوروت متويقد ددد ،ويحلد ددمح هد ددذا
املحلألوع ،م الً ،القة اجتماعية موجهة لألجانب بعنوان ءالعناألية :ا كألها لك هتارلاء.
 -123ويكفح القانون اجلنا  ،ووموعة متنوعة من النملم احملددة ،مبدأ عدم التمييز.
 -124وتقبد املددادة  2-53مددن القددانون اجلنددا بددأن تأدددذ احملكمددة ا سددبان ،عنددد اُتددا
دألار العقوبددة ،دافد اجلدداس ،تددا لد الددداف العناددألي .وتنطبد املددادة  53مددن القددانون اجلنددا
عقى مجي اجلألا م احملددة القددانون ،ومنهددا مد الً البددألب والقددذف .وتتسددم األ كددام نفددة الددذكأل
بطاب عام وا هتدد أو تقيجد الداف الذي كب أن تأدذه احملكمة ااعتبار .ويتسم هذا األمأل
بأ يددة كبددرية الوا د املعاصددأل السدألي التاددري الددذي تملهددأل فيددد اجتاهددات اجتماعيددة جديدددة ،منهددا
ااجتاهات التمييزية .فهددذا مددن شددأند أن يكفددح أن تأدددذ احملكمددة ااعتبددار دا مداً أي دافد مددن
هذا القبيح ،وأن كنب ا اجة سا تعديالت تحلأليعية مبيعة لقو ت كح مألة.
 -125وتحلمح اجلألا م احملددة املادة  212مددن القددانون اجلنددا  ،مجقددة أمددور أدددألى ،التحلددهري
بحل ددخص أو مجاع ددة ب س ددناد س ددقو أو ص ددفات هل ددم هت د م ددن ش ددأهنم ب د عام ددة الن ددا أو تعأل ددهم
لفقدددان ال قددة املطقوبددة ملمارسددة وظيفددة معينددة أو مهنددة معينددة أو نحلدداط مع د  .وعددالوةً عقددى ل د ،
يُان التحلهري وسا ا عالم فئة اجلألا م .ومن مث ،س ا عمددد شددخص سا التحلددهري بحلددخص
دددأل أو وتمد دددأل باددألا ا د مددن شددأهنم بندداءً عقددى األسددا ا ثد أو القددوم أو العأل د  ،ف نددد
خيب لقعقوبة توجب القانون .وبالتاي ،تُعد ا هانددة ،الددس جتجألمهددا املددادة  216مددن القددانون اجلنددا ،
جألأددة ددد الكألامددة ا نسددانية الددس هد شددعور الحلددخص بقيمتددد الذاتيددة .و تقد ا الددة ،ددد يطقددب
الحل ددخص ال ددذي تقحق ددد ا هان ددة ا ماي ددة توج ددب امل ددادة  216م ددن الق ددانون اجلن ددا  .وع ددالوةً عق ددى
ل  ،متنح املادة  217من القانون اجلنا ا ماية من انتها السالمة البدنية.
 -126وك دجألم الق ددانون اجلن ددا البولن دددي التحد دأليض عق ددى اجلألأ ددة أو متجي ددد اجلألأ ددة .وب ددالنملأل سا
األ ية ا اصة جلألا م الكألاهية ،دد املحلجألع البولندي مسمولية داصة عددن التحدأليض عقددى جدألا م
الددة التحدأليض العقد عقددى سبددادة مجاعددة وميددة أو سثنيددة
الكألاهيددة .وتكددون هددذه املسددمولية أشددد
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أو عأل يد ددة أو سياسد ددية أو دينيد ددة أو مجاعد ددة ات مو د د مع د د  ،أو التمجيد ددد العق د د بد ددادة هد ددذه
اجلماعددات ،وتكددون املسددمولية أشددد أيب داً ال ددة التح دأليض عقددى العن د أو توجيددد هتديددد ال ددري
محلألوع د مجاعة أو فألد عقى األسددا القددوم أو ا ثد أو العأل د أو السياسد أو عقددى أسددا
اهلوية الدينية أو عدم اانتماء لديانة ،أو متجيد هذا العن .
 -127ويُع ددد التحد دأليض عق ددى الكألاهي ددة بس ددبب ااد ددتالف الق ددوم أو ا ثد د أو العأل د د جألأ ددة
أيبد داً ،كم ددا أن نحل ددأل وسنت دداج وتعقيد د و ي ددازة وع ددألا مد دواد مطبوع ددة أو مس ددجقة أو مد دواد أد ددألى
تتبمن هذا احملتوى ،م الً ،يُعد أيباً جألأددة .وينطددوي ماددطقح ءالتحدأليض عقددى الكألاهيددةء الدوارد
الق ددانون اجلن ددا عق ددى مع ددا واس د لقااي ددة .ف ددالتحأليض عق ددى الكألاهي ددة ،وفق داً لتعألي د احملكم ددة
العقيددا ،يحلددمح أي بيددان ي ددري محلدداعأل ااسددتياء الحلددديد ،أو الابددب ،أو عدددم القبددول ،أو العددداء
ددد ش ددخص أو فئ ددة اجتماعي ددة أو ديني ددة .وينطبد د ه ددذا ا ك ددم أيب داً عق ددى البيان ددات ال ددس ت ددد ،
بسبب شكقها ،مو فاً سقبياً يألكز عقى املكانددة املتميددزة أو املتفو ددة ألمددة أو مجاعددة سثنيددة أو عددأل أو
ديانة عقى الريها.
 -128ويألا ب مكتب املدع العام بانتملددام دداات اجلدألا م العنادألية أو جدألا م كددأله األجانددب،
ويع ددد تق دداريأل ع ددن ه ددذه ا دداات ،وي ددوزع ااس ددتنتاجات ال ددس تتب ددمنها ه ددذه التق دداريأل عق ددى مجيد د
مكاتب املدع العام املقارعات تا يحلمح تعقيقات عقى املخالفات الس تحلوب ا جألاءات.
 -129وتتبمن رسالة املدع العام املمردة  1متوز/يوليد  2013أمألاً لكح مكتب مددن مكاتددب
املدع العام املنار بتحديد مكتب لق وا د لقمدع العام يكون مسددمواً عددن ا جدألاءات
املتعقق ددة ب دداجلألا م العنا دألية وج دألا م ك ددأله األجان ددب نط ددا واي ددة املكت ددب احملق د لقم دددع الع ددام
مت هتديد  52مكتباً لقياً لقمدع العام).
التدريب في مجال مكافحة التميي وجرائم الكراهية (التوتية )50
 -130تنسد د وزارة الدادقيد ددة والتنملد دديم عمقيد ددة تنفيد ددذ بألند ددامن د ددباط سنفد ددا القد ددانون مد ددن أجد ددح
مكافحددة ج دألا م الكألاهيددة .ويهدددف ل د سا هتس د مهددارات ددباط الحلددألرة العمقيددات الددس
تنط ددوي عق ددى أ دددات ددد تحل ددكح جد دألا م كألاهي ددة ،وت دددريبهم عق ددى التعام ددح مد د ددحايا جد دألا م
الكألاهية ،وتوعية البباط تسألة التمييز ،تا ل التمييز الذي أارسد باط الحلددألرة .ويُقدددم
التدريب لبباط الحلألرة سرار الربنامن منذ عام  .2009وشددار  86 000دداب شددألرة
هذا التدريب منذ انطال الربنامن و ىت هناية عام .2015
 -131ومت هت ددديا الربن ددامن وتوس ددي نطا ددد ع ددام  2016وفقد داً لقمب ددادئ التوجيهي ددة ملكت ددب
املمسسددات الدأقألاريددة و قددو ا نسددان التدداب ملنملمددة األمددن والتعدداون أوروبددا .ومتددت املوافقددة
عقى تنفيددذ النسددخة اجلديدددة لقربنددامن املعنددون ءتدددريب أجهددزة سنفددا القددانون عقددى مكافحددة جدألا م
الكألاهي ددةء ك دددورة داص ددة لقد دوات الحل ددألرة .و دُ ددجمت ال دددورات التدريبي ددة األوا سر ددار الربن ددامن
اجلديد الفعة من أوا ح ب/أالسطس سا أيقول/سبتمرب .2016
 -132وتحل ددمح ه ددذه الت دددابري أيبد داً قق ددات عم ددح و ددال مكافح ددة جد دألا م التحي ددز ،ب دددأهتا
ع ددام  2015ا دارة اجلنا ي ددة ملق ددأل الحل ددألرة املألكزي ددة بالتع دداون مد د وزارة الدادقي ددة والتنمل دديم ،واس ددتهدفت
باط و دات التحقيد التابعددة لقحلددألرة اجلنا يددة ،وهد الو دددات املسددمولة عددن بددايا جدألا م الكألاهيددة.
جألا م الكألاهية.
ويألكز الربنامن التدريا عقى مسا ح معقدة معينة تتعق ب جألاءات التقا
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منع التميي ضد المهاجرين (التوتيات  51و)63
 -133نُفددذت وموعددة مددن ددمانات قددو ا نسددان توجددب ددانون األجانددب اجلديددد ،الددذي
بدأ نفا ه أيار/مايو .2014
 -134وكوز الياً أن ُياح األجانب عقى تاأليح س امة مم ت ،بالحلألوط ااتية:


أن تكون س امة األجنا بولندا ألورية ا دعام ا د ا يدداة األسدألية بدداملعا
الوارد ااتفا ية األوروبية قددو ا نسددان ،وأن تكددون س امددة األجنددا بولندددا
الري انونية؛ أو



أن ت ددمدي ما ددادرة األجن ددا لبولن دددا سا انته ددا ق ددو الطف ددح احمل ددددة اتفا ي ددة
قددو الطفددح ،عقددى حنددو يسددبب دطدألاً كبدرياً عقددى النمدداء النفسد والنمددو البدددس
لقطفح ،وأن تكون س امة األجنا بولندا الري انونية؛



أن تكددون الملددألوف املحلددار سليهددا لطقددب تا دأليح ا امددة مددربراً امددة األجنددا
بولندا ملدة تزيد عقى ثالثة أشهأل.

 -135وأُدرج مفهد ددوم جديد ددد ،هد ددو التا د دأليح با امد ددة ألسد ددباب سنسد ددانية .وُأد ددنح هد ددذا التا د دأليح
لألجانب دون د زم سن كان األجنا ا أكند العودة سا بقد يتعدألا فيددد قددد ا يدداة وا أليددة
واألمان عقى شخاد لقخطأل ،و د يتعألا فيد األجنا لقتعذيب أو لقمعامقددة أو العقوبددة الالسنسددانية
أو املهين ددة ،أو لقعم ددح القس ددألي ،أو لقحألم ددان م ددن ا د ا ج دألاءات القانوني ددة الواجب ددة ،أو لقعقوب ددة
دون أس د ددا د ددانوس ،أو سن كان د ددت عودت د ددد س د ددتنته ق د ددد ا ي د دداة األس د دألية أو ا ي د دداة ا اص د ددة،
أو كانددت عودتددد سددتنته قددو الطفددح تددا يسددبب دطدألاًكبدرياً عقددى النمدداء النفسد والنمددو البدددس
لقطفددح .وتُفسددأل أسددس مددنح تادأليح س امددة ألسددباب سنسددانية وفقداً أل كددام ااتفا يددة األوروبيددة قددو
األ وفقاً اتفا ية قو الطفح.
ا نسان ،و الة الق ا
 -136وملن س امة األجانب بولندا بطأليقة الري شألعيةُ ،أنح األجانب مهقة  30يومداً ملاددادرة
الددة رفددض تسددقيم األجنددا س امددة ،عقددى سددبيح امل ددال .ودددالل تق د الفددعة ،تُعتددرب س امددة
البقددد
األجنا بولندا شألعيةً.
 -137واُتذت بولندا سجألاءات جديدة لعودة املهاجألين .واستُعيض عددن دألارات الطددألد و دألارات
و د ددت سد دداب بقد دألارات عد ددودة توجد ددب التوجيد ددد ر د ددم 2008/115/EC
الع ددودة الد ددس كاند ددت تُطبد د
الاددادر  16كددانون األول/ديسددمرب  2008واملتعق د باملعددايري وا ج دألاءات الحلددا عة البقدددان
األعبد دداء عد ددادة رعايد ددا البقد دددان ال ال د ددة املقيم د د باد ددورة الد ددري شد ددألعية .وتتفد دداوت مهقد ددة العد ددودة
الطوعية احملددة ألار العودة من  15يوماً سا  30يوماً ،و د متتد سا عددام وا ددد وعقددى لد ،
فد د ن املهق ددة القا ددوى توج ددب ددانون األجان ددب تزي ددد عق ددى امل دددة ال دددنيا املس ددمون ل ددا التوجي ددد
 2008/115/ECواحملددة بسبعة أيام).
 -138ونُفددذت أ كددام تددنملم محلدداركة املنملمددات الددري ا كوميددة الددس تقدددم املسدداعدة لألجانددب
سدديا العددودة الفعقيددة لألجانددب مددن بولندددا ،س ددافةً سا أ كددام تتعقد باملسدداعدة املاليددة املقدمددة
لألجانب سيا عمقيات العودة الطوعية.
 -139وتُنفد ددذ ،سرد ددار القد ددانون الاد ددادر  10أيقول/سد ددبتمرب  ،2015الد ددذي بد دددأ نفد ددا ه
تحل دألين ال دداس/نوفمرب  ،2015وهددو القددانون املع ددجل لقددانون مددنح ا مايددة لألجانددب س قدديم بولندددا
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ولقدوان معينددة أدددألى ،مددا يُطقد عقيهددا ء زمددة القجددوءء ،ا سدديما التوجيددد املتعقد بد جألاءات القجددوء
والتوجي ددد املتعقد د بأو دداع ااس ددتقبال التوجي ددد  2013/32والتوجي ددد  .)2013/33واس ددتهدف التع ددديح
اد ددأل الد ددذين لد دديس هلد ددم وص د د
تعزيد ددز قد ددو األشد ددخاي املقتمسد د لقحمايد ددة الدوليد ددة ،و اصد ددة الق ا
واألش ددخاي وو اا تياج ددات ا اص ددة .وأرس ددى التع ددديح اع دددة تت دديح لقمحكم ددة أن تعد د د ددالل
مهقددة أ ادداها ثالثددة أيددام وصددياً عقددى القاصددأل الددذي ا وص د عقيددد .وبددذل يكفددح املحل دجألع املمارسددة
العمقية لقحقو  .وعالوةً عقى لد  ،أُسددندت لددأل يس مكتددب األجانددب املكتددب) مسددمولية جديدددة
بعددد التدداريل الفعق د لقتعددديح ،ه د  :تقددد املعقومددات القانونيددة ا انيددة ملقتمسد ا مايددة الدوليددة ،ددا
يعزز أيباً مانات قو األجانب.
 -140وتُتخددذ تدددابري منتملمددة ملكافحددة التميي ددز ،و اصددة مألاكددز اسددتقبال مقتمس د ا ماي ددة
سرار ا جدألاءات املعياريددة املطبقددة مألاكددز األجانددب و وموعددة مددن املحلدداري
الدولية ،و ل
وال د دربامن ال د ددس تتن د دداول مس د ددا ح ل د ددددة .وتحل د ددمح ه د ددذه الت د دددابري الو اي د ددة ،وسج د ددألاءات ااس د ددتجابة
وال من ااستبعاد ومن مجيد أشددكال التمييددز .وتحلددكح
لأل دات اجلارية ،وتدريب العامق
املسا ح امل ارة التوصيات جزءاً مستمألاً ومهماً مددن أنحلددطة الألصددد الددس يقددوم لددا موظفددو املألاكددز،
ويُبذل جهد متواصح لقتادي ألي محلاكح أكن أن تطدألأ .ويتعدداون مكتددب األجانددب ،سرددار
هذه األنحلطة ،م الحلألكاء احملقي  ،ومنهم املنملمات الري ا كومية ،وم املكاتب احملقيددة ملفو ددية
شمون الالجئ واملنملمة الدولية لقهجألة.

خامساً -اإلنجااازات وأفضاال الممارسااات والتحااديات والقيااوت فااي سااياق تنفيااو
التوتيات المقبولة
 -141يُنفذ ،منذ عام  ،2013بألنامن العمددح الددور لقمسدداواة املعامقددة ،الددذي هددو الربنددامن
األفق د د األول لقحكوم د ددة ،وه د ددو أ د ددح س د ددازاً ر يس د ددياً سياس د ددات هتقي د د املس د دداواة املعامق د ددة.
واعتُمدت دطة العمح الورنية التالية ملكافحة ااجتار بالبحلأل ،لقفعة  ،2018-2016باعتبارهددا
جزءاً مهماً لتنسي األنحلطة هذا ا ال.
 -142ور ا ب مكتب املمسسات الدأقألارية و قددو ا نسددان التدداب ملنملمددة األمددن والتعدداون
أوروبا بتنفيذ الربنامن ا اي ببباط سنفا القانون بولندا ،ويألى ل ارسةً جيدة.
وهتسنت كفاءة ا قول الس تكفح الاية قو ا نسددان ،نتيجددة مجقددة سجدألاءات ،منهددا توعيددة
 -143ا
عامة النا تا لد ا مددالت ااجتماعيددة ملفددوا ا كومددة املعد باملسدداواة املعامقددة) ،وتدددريب
موظف الدوا أل العامقة ا اات ات الاقة لقو ا نسان .فعقى سبيح امل ال:




24

 6متوز/يولي د ددد  ،2015اعتمد د ددد وزي د ددأل الدادقيد د ددة اسد د دعاتيجية سجد د دألاءات مند د د
انتهاكد د ددات قد د ددو ا نسد د ددان مد د ددن جاند د ددب د د ددأل ا د د دددود ،و د د ددددت هد د ددذه
ااسعاتيجية ا اات الأل يسية لبمانات قو ا نسان دا ألة ددأل ا دددود
وا جألاءات البألورية؛
أُ دديفت قددو ا نسددان سا مجي د ب دألامن التدددريب املمهددح ددأل ا دددود التدددريب
األساس د  ،وتدددريب ددباط الا د  ،والبددباط املبت دد  ،وكبددار البددباط) وتدددريب
املسمول ا داري .
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 -144وأُجأليددت تايدريات ر يسددية القددت ،م د الً ،ددانون األجانددب الاددادر  12كددانون األول/
ديسد ددمرب  .2013وتتعقد د التايد دريات بتطبيد د تد دددابري اا تجد دداز فيمد ددا يتعقد د باألجاند ددب مألاكد ددز
األجان ددب ا ا ددعة لقحألاس ددة ،ومألاك ددز ا تج دداز األجان ددب) .وتس ددمح التاي دريات لس ددقطات ددأل
ا د دددود املختاد ددة بد ددا فألاج عد ددن األجاند ددب مد ددن املألاكد ددز ا ا د ددعة لقحألاسد ددة ومد ددن مألاكد ددز ا تجد دداز
األجان ددب بن دداءً عق ددى رق ددب األجن ددا أو تب ددادرة شخا ددية م ددن ه ددذه الس ددقطات ،دون ا اج ددة سا
رقددب دألار مددن احملكمددة ،فب دالً عددن التدددابري البديقددة ا تجدداز األجانددب تادددر الق دألارات ات
الاقة عن سقطات أل ا دود واحملاكم احملقية) وتحلمح امل ول ا جباري املنددتملم لدددى سددقطات
أل ا دود ،ودف كفالة تساوي عقى األ ح عف ا ددد األدىن لألجددور احملدددد القدوا ح ات
الاقة ،وا يداع ا جباري لوثا السفأل لدى السقطة املختاة ،وا امة ا جبارية مو د لدددد
سنفا ألار العودة.

ساتساً -األولويات والمباترات وااللت امات المقررة للتغلُّب على التحديات التي
تعترض تنفيو التوتيات وتع ي ضمانات حقوق اإلنسان
 -145واع ددت بولن دددا و/أو صد د اد ت ،من ددذ ااس ددتعألاا ال دددوري الحل ددامح ال دداس ،عق ددى وموع ددة
م ددن ااتفا ي ددات الدولي ددة املهم ددة .ويُع ددد التنفي ددذ الحل ددامح هل ددذه ااتفا ي ددات م ددن أه ددم األولوي ددات
الو ت الألاهن.
 -146وحنددن نعتددزم مواصددقة املبددادرات وب دألامن املسدداعدة الددس يددديألها مكتددب األجانددب سرددار
صد ددندو القجد ددوء واهلجد ددألة وا دمد دداج والد ددريه مد ددن ليد ددات التمويد ددح .ونسد ددعى سا مكافحد ددة التمييد ددز
العناألي وكأله األجانددب بالتعدداون مد ا كومددة املألكزيددة وا كومددات احملقيددة ،واملمسسددات التعقيميددة،
واملنملمات الري ا كومية ،والحلألكاء األجانب.
 -147وتنفيذاً اشعارات القانون املتعق بالنملددام التعقيمد  ،الددذي يددنص عقددى أن يهتدددي التعقدديم
بولند دددا باملبد ددادئ املناد ددوي عقيهد ددا الدسد ددتور وبتوجيهد ددات ا عد ددالن العد ددامل قد ددو ا نسد ددان،
والعهد الدوي ا اي بددا قو املدنيددة والسياسددية ،واتفا يددة قددو الطفددح ،أُدرجددت قددو ا نسددان
و قو الطفح املناهن الدراسية لقمدار وستملح كذل .
 -148وتحلددمح أولويددات مفددوا ا كومددة املع د باملسدداواة املعامقددة اُتددا سج دألاءات
بألنامن العمح الور لقمساواة املعامقة لقفعة .2016-2013

سرددار

 -149وتحلددمح أيبداً أولويددات مفددوا ا كومددة املعد باملسدداواة املعامقددة ومفددوا ا كومددة املع د
با تم املدس التعاون م املنملمات الري ا كومية وتوسي نطا وموعة املنملمات الحلأليكة.
 -150ويتواصح العمح عقى و محلألوع دطة عمح ورنيددة لتنفيددذ مبددادئ األمددم املتحدددة التوجيهيددة
املتعققة باألعمال التجارية و قو ا نسان.
Notes
The head of central government institutions at regional level.
See also para. 35 of this chapter.
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