
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-16374    141108    171108 

  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  لشاملتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري ا

  بولندا

  إضافة

  **ردود بولندا على التوصيات

  

  

                                                      

 . وحتل حملها٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦ املؤرخة  A/HRC/30/Add.1هذه الوثيقة تلغي الوثيقة *

  .لتحريرية باألمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة ا  **

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/8/30/Add.1* 
25 August 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/8/30/Add.1* 
Page 2 

  

  ردود بولندا على التوصيات
 / نيـسان ١٤اص هبـا يف   ـترحب حكومة بولندا بالتوصيات املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل اخل          -١

  :يف هذه التوصيات بصورة متأنية وفيما يلي ردودهابعناية وقد نظرت احلكومة . ٢٠٠٨أبريل 

  ٢ و١التوصيتان 

صياغة اتفاقية حقوق الطفل، أمهية كبرية علـى مواءمـة          شاركت يف   تعلق بولندا، بوصفها من البلدان اليت         - ٢
فالنظام القانوين البولندي جيّرم . التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية، وبوجه خاص فيما يتعلق مبنع العنف ضد األطفال

وخيضع أي جرم كهذا يرتكب ضد األطفـال للمالحقـة          . طفالأي شكل من أشكال العنف البدين املرتكب ضد األ        
بيد . كأحد أشكال ممارسة السلطة األبوية" تأنيب احلدث"وينص قانون األسرة والوصاية على جواز       . القضائية التلقائية 

لوارد يف القانون   تعريف السلطة األبوية ا   ب ةقترنم االعقوبة اجلسدية، إذ جيب تفسريه    قبوالً لتوقيع   أال يعترب   هذا جيب   أن  
تعـديالت  الوقد شرعت احلكومة يف صـياغة       .  الطفل دم مصلحة األفعال اليت خت  يف   السلطة   صر هذه املذكور الذي حي  

احترام اآلباء لكرامة الطفل وحقوقه     ضرورة   املعدلة نصاً صرحياً على      ٩٥وتنص املادة   . قانون األسرة والوصاية  ل الالزمة
 املتعلق مبكافحة العنف    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٩وينبغي اإلشارة أيضاً إىل القانون املؤرخ       . يف ممارستهم لواجباهتم األبوية   

الربنامج الـوطين   وحيدد  . يف ضمان محاية األطفال من العنف البدين والنفسي       الرئيسية  الذي يتمثل أحد أهدافه     واملرتيل  
  .واحمللية يف هذا اجملال مهام السلطات الوطنية ٢٠١٦- ٢٠٠٦ملكافحة العنف املرتيل يف األعوام 

  ٣التوصية 

.  القانون البولندي مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك تلك األحكام املتعلقة بقضاء األحـداث                يتفق -٣
 لدعاوىوينص القانون املتعلق با   . ال وجود له يف النظام القانوين البولندي      " املسؤولية اجلنائية لألحداث  "بيد أن مفهوم    
 ١٣  سـن  تدابري إصالحية على األحداث بني    أن  لمحاكم املختصة يف شؤون األسرة      لوز  أنه جي  على   اًداثاليت تشمل أح  

 عاماً الذين تظهـر  ١٧ عاماً الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون، وتدابري تربوية على األحداث دون سن    ١٧و
 االحتجاز  شملري التربوية، ألن هذه التدابري ال ت      تطبيق التداب للسن يف   وال يوجد حد    . عليهم أعراض الفساد األخالقي   

، واهلدف منها هو مساعدة اآلبـاء       ) وغريهم ة القضائي راقبةاإلشراف املسؤول من جانب الوالدين وإشراف موظفي امل       (
تطبق ولذلك، ال توجد مربرات للتسليم بأن التدابري التربوية ينبغي أال           . على تنشئة أطفاهلم وجتنيبهم الفساد األخالقي     

تـأثري تربـوي    اهلدف منها هو حتقيق      ألنوالطابع   ة عاماً كون هذه التدابري ليست جنائي      ١٣على األطفال دون سن     
 . وعالجي اجتماعي

  ٤التوصية 

 ولألنظمـة   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       تشري دراسة حتليلية مقارنة ألحكام        - ٤
ىل أن القانون البولندي ال يترك السلوك املشمول يف تعريف االختفاء القسري الوارد يف االتفاقيـة                القانونية البولندية إ  

جرامية، وحيـدد املعـايري     اإلفعال  هذه األ وينص النظام القانوين البولندي على توقيع عقوبة مناسبة على          . بدون عقاب 
مثـل  (اليت تتناول هي األخرى مسألة االختفاء القسري وبولندا هي أيضاً طرف يف عدد من االتفاقيات       . هااملناسبة ملنع 

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية  ،  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
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يؤدي إىل توسـيع    ولذلك فإن التصديق على االتفاقية لن       ). أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكول االختياري لالتفاقية      
بيد أننا على استعداد للنظر يف التصديق على االتفاقية إن كان التصديق            . نطاق احلماية من االختفاء القسري يف بولندا      

  .عليها يسهم يف تعزيز املعايري الدولية يف هذا اجملال

  ٥التوصية 

مـع  حتديداً   اآلن جيري هذا التبادل      وحىت. واملعلومات يف هذا اجملال   اجليدة  ستواصل بولندا تبادل املمارسات       - ٥
  .إسبانيا وآيرلندا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية

  ٢٧ و١٩ و١٤ و٦التوصيات 

هذا القانون سـينظم    و. ٢٠٠٨ بشأن املساواة يف املعاملة حبلول هناية عام         نونتعتزم بولندا اعتماد مشروع قا      - ٦
اإلثـين، أو  األصل بغض النظر عن اجلنس، أو العرق، أو قة باملساواة يف معاملة األشخاص،      بصورة شاملة املسائل املتعل   

وقائمـة  . ة، أو امليول اجلنسية، أو احلالة االجتماعية والعائلي       سنالدين أو املعتقد، أو اآلراء السياسية، أو اإلعاقة، أو ال         
وز التمييـز  جي ال"أنه  من دستور بولندا تنص على      ٢- ٣٢ مفتوحة ألن املادة  هي قائمة   التمييز احملددة يف القانون     أسس  

ويكّمل القانون احللول القانونية ذات الصلة ". ضد أحد يف احلياة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية ألي سبب كان
 بالقضايا اليت تتصل    املسؤولية فيما يتعلق  إسناد  وينص مشروع القانون املتعلق باملساواة يف املعاملة على         . السارية بالفعل 

ر املختص بشؤون األسرة واملساواة يف      ي، والوز )أمني املظامل ( جلنة احلقوق املدنية      مها نيمؤسستإىل  باملساواة يف املعاملة    
ويف الوقت احلاضر تـضطلع وزارة العمـل        . الوزير وأمني املظامل مجيع أنواع التمييز     وسيشمل نطاق نشاط    . املعاملة

ة مبسؤولية تنسيق التعهدات املتصلة بوضع املرأة واألسرة يف اجملتمع، فضالً عن مكافحـة مجيـع                والسياسة االجتماعي 
 املفوضية  أُبلغتو. املرأة والرجل هذه املهام إىل الوزارة     املساواة بني   وقد أحال املفوض احلكومي املعين ب     . أشكال التمييز 

يف  املعاملة، لألغراض احملددة يف توجيهات االحتاد األورويب         ملساواة يف بااجلهاز املختص   هي  هذه الوزارة   بأن  األوروبية  
 بتعيني املفوض املعين باملساواة يف املعاملة يف        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣٠وإضافة إىل ذلك، قامت احلكومة يف       . هذا الشأن 

ـ         . مكتب رئيس الوزراء برتبة وزير دولة       واملفـوض . الوتكمل التزامات املفوض التزامات وزراء آخرين يف هذا اجمل
ألنظمة القانونيـة علـى     تأثري ا  حتليل   عن، سياسة احلكومة املتعلقة باملساواة يف املعاملة، و       مسؤول عن مجلة أمور منها    

  .املسائل املتعلقة باملساواة يف املعاملة

  ١٠ و٩ و٨ و٧التوصيات 

وقد . ون واألوضاع فيها  اضطلعت حكومة بولندا بعدد من اإلجراءات الرامية إىل حل مشكلة اكتظاظ السج             - ٧
وإضـافة إىل   ". ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ مكان إضايف يف السجون يف األعوام        ١٧ ٠٠٠برنامج لتأمني   "بدأت احلكومة تنفيذ    

ومن املتوقع تلبية   ". ٢٠١٢- ٢٠٠٩حتديث دائرة السجون يف األعوام      برنامج  "بدء  ذلك، ستعتمد احلكومة قريباً قرار      
وعالوة على تلك التدابري املتخذة لزيـادة عـدد أمـاكن           . ٢٠٠٩ عام   مناسب لكل سجني حبلول   حيز  شرط توفري   

 ختفيـف آثـار     يرجيويف أثناء ذلك    . السجون، ستواصل بولندا اجلهود اليت تبذهلا لتحسني ظروف احلياة يف السجون          
وتوفري العـالج   جمموعة واسعة من الربامج املوجهة إىل السجناء، مبا يف ذلك إعادة التأهيل اجلماعية              بتطبيق  االكتظاظ  

بأال  البولندي   نائية قانون اإلجراءات اجل   قضيوي. رياضيةالثقافية و النشطة  األوالدارسة والتدريب املهين والعمل وتنظيم      
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ر حكم احملكمة   و، وعامني قبل صد   مهيدية شهراً يف مرحلة اإلجراءات الت     ١٢لحبس االحتياطي   اإلمجالية ل دة  تتجاوز امل 
وقد أعدت وزارة العـدل  . شروط خاصة حيددها القانونبإال هاتني  احلبس االحتياطي    يد فتريت متدجيوز  وال  . االبتدائية

 غـيريات ينص على إجـراء ت ) جتري حالياً مشاورات بشأنه داخل احلكومة    (نائيةمشروع تعديل لقانون اإلجراءات اجل    
  . كبرية يف قائمة هذه الشروط

  ١١التوصية 

 ذلـك أيـضاً     شملوي.  املنظور اجلنساين خبطى ثابتة    سياسة تراعي تماعية   وزارة العمل والسياسة االج    طبقت  - ٨
 مبادئ  طبيقيف ت أيضاً   األدوات املستخدمة    منو.  ورصدها وتقييمها  ساواةتعزيز امل شاريع الرامية إىل    التخطيط جلميع امل  

  .مراعاة املنظور اجلنساين نظام رصد املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف بولندا

  ٢٣و١٢التوصيتان 

سبب انتمائه القومي أو اإلثين     ب أي شخص    إهانةعلى احلض على الكراهية، و     باملعاقبة    القانون البولندي  قضيي  - ٩
اجلرائم اليت تنطـوي علـى   أما ).  من قانون العقوبات٢٥٧ و٢٥٦املادتان (أو العرقي أو الديين أو بسبب عدم تدّينه        

جـرائم  فتعترب من   ري األسباب املذكورة أعاله، مبا يف ذلك امليول اجلنسية، على           الكراهية أو التعصب ألسباب أخرى غ     
. ، واالعتداء على السالمة البدنية، والعنف، واإليذاء، والتهديدات اليت يعاقب عليها القـانون            إلهانةالقانون العام، كا  

ق بانتهاكات احلريات، أو احلـض علـى        ويقوم مكتب املدعي العام الوطين بتنسيق إجراءات املدعني العامني فيما يتعل          
الربنامج الوطين ملكافحة التمييز "وجيري ذلك، يف مجلة أطر منها إطار. قومية أو إثنية أو عرقية أو دينيةسباب الكراهية أل

 سباب اجلرائم اليت ُترتكب أل    ختضعو". ٢٠٠٩- ٢٠٠٤العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لألعوام          
 رفـض أو إهنـاء      يتقرر فيها كره األجانب لتدقيق األجهزة العليا، يف حني أن ملفات القضايا اليت            علقة ب متعنصرية أو   

ويقوم .  هذه القرارات  للبت يف صحة   ختضع ملراجعة مكاتب املدعي العام يف دعاوى االستئناف،          مهيديةاإلجراءات الت 
 هـذا التحليـل إىل   ترسل نتيجة بنتائج هذه املراجعة، ومكتب املدعي العام الوطين بعد ذلك بتحليل املعلومات املتعلقة    
وُيناقش .  هذه القضايا  مهيدية يف سري اإلجراءات الت  طرق  مجيع مكاتب املدعي العام يف كل أحناء البلد، لضمان توحيد           

  .وقد أثبتت هذه املمارسة فعاليتها. أي خطأ إجرائي خالل الدورات التدريبية املخصصة للمدعني العامني

  ١٣صية التو

تعديل أثناء إعداد   ،  ٢٠٠٧قُدم االقتراح املتعلق مبعاقبة الترويج للجنسية املثلية يف املؤسسات التعليمية يف عام               - ١٠
  .ومل جتر متابعة هذا االقتراح. القانون املتعلق بنظام التعليم

  ١٥التوصية 

بـصفة  يلغي  وهذا التعديل،   .  التشهري ميةأعدت وزارة العدل مشروع تعديل لقانون العقوبات فيما يتعلق جبر           - ١١
  .خاصة املعاقبة على نوع حمدد من أنواع هذا اجلرم يتمثل يف استخدام وسائط اإلعالم
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  ١٦التوصية 

نظراً إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أشارت مراراً إىل ضرورة وضع إجراء دائم لتنفيذ آراء اللجنـة                     - ١٢
مة ضد بولندا عمالً بالربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             قداملفردية  الشكاوى  بشأن ال 

والسياسية، تؤكد حكومة مجهورية بولندا أن آراء اللجنة وقرارات اهليئات الدولية األخرى حلقوق اإلنسان تنفذ بصورة 
  .متواصلة على الرغم من عدم وجود إجراءات رمسية يف هذا اخلصوص

  ١٧ التوصية

. باحترامهـا ملزمة  يف الدستور البولندي ومجيع املؤسسات العامة       مكرسة  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات     إن    - ١٣
من أجل املساواة ومكافحة التمييز على أساس امليـول اجلنـسية،          حتظى اجلماعات اليت تنظم محالت      ويف هذا الصدد،    

وإضافة إىل ذلك، ولتعزيز احلريات اليت يكفلـها الدسـتور،          . ديحبماية مؤسسات إنفاذ القانون عمالً بالقانون البولن      
 يف األماكن العامـة، يرمـي إىل        اتاإلدارة على وضع تعديل للقانون املتعلق بالتجمع      شؤون  تعكف وزارة الداخلية و   

  .ضمان الطعن يف قرار سلطة البلدية رفض السماح بالتجمع يف مكان عام قبل املوعد املقرر للتجمع

  ١٨التوصية 

ُتنفذ املهام الناشئة عن قانون مكافحة العنف املرتيل على كل مستوى من مستويات اإلدارة، يف إطار الربنامج                   - ١٤
  .٢٠١٦- ٢٠٠٦الوطين ملكافحة العنف املرتيل لألعوام 

  ٢٠التوصية 

م يف أنشطة   وجود مراكز احتجاز سرية يف بولندا حيتجز فيها أشخاص مشتبه بضلوعه          االدعاءات املتعلقة ب  إن    - ١٥
ونظراً إىل خطورة االدعاءات، تـدخلت      . ٢٠٠٥ منذ خريف عام     نشرات صحفية عديدة  ما برحت ترددها    إرهابية،  

وُعرضت نتائج هذه التحقيقات يف بيان رمسـي        . ة يف هذه املسألة   شامالسلطات املختصة على الفور إلجراء حتقيقات       
احلكومة البولندية تنفي بشدة التكهنات اليت تظهر       " قاطع أن  ذكر فيه بشكل     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠صدر يف   

 الحتجاز هاستخدماط اإلعالم بشأن وجود سجون سرية على أراضي مجهورية بولندا، يفترض ئبني حني وآخر يف وسا  
ة حمتجزين بصور السجناء  فهذه السجون ال وجود هلا يف بولندا وال وجود أيضاً           . أجانب يشتبه بضلوعهم يف اإلرهاب    

وللتصدي هلذه املسألة، عقدت اللجنة الربملانية املعنية       ". بولندا طرفاً فيها  دخلت  خمالفة للقوانني واالتفاقيات الدولية اليت      
جهـزة  ألنـسق   املالـوزير   قدم فيها   ،  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢١بأجهزة االستخبارات أيضاً جلسة خاصة يف       

أي انتهاك للقوانني واالتفاقيـات الدوليـة       وقوع  للجنة  بني  يتومل  .  الربملان أعضاءالالزمة إىل   االستخبارات املعلومات   
  .اليت صدقت عليها بولندا، وبالتايل مل تشرع يف أي إجراءات قانونية لدراسة هذه القضيةامللزمة 

  ٢١التوصية 

إجراءات التطهري أمام بشأن لية هتتم السلطات البولندية جبميع اآلراء اليت أبدهتا اهليئات القانونية والسياسية الدو  - ١٦
قوانني التطهري، ونتيجة لـذلك جـرت       أعادت النظر يف    اإلشارة أن احملكمة الدستورية قد      بر  يداجلو. احملاكم البولندية 

  .مواءمة اللوائح مع املبادئ الدستورية حلماية حقوق اإلنسان
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  ٢٢التوصية 

، يف إطار الربنامج التنفيذي لتنميـة       ٢٠٠٨نماذج يف عام    مشروعني من املشاريع املتعددة ال    صياغة  من املقرر     - ١٧
 ألدواراملهنيـة وا األدوار ويركز املشروع األول على التوفيق بـني        . رأس املال البشري للصندوق االجتماعي األورويب     

تقـسيم  (ة  وسيشتمل املشروع على إجراء حبوث يف األدوار العائلية اليت يؤديها الرجل واملـرأ            . لرجل واملرأة لاألسرية  
 التغيريات هااالجتاهات االجتماعية، مبا في يف لتغيرياتتسجيل األغراض ) األعباء املرتلية واملواقف يف العمل وما إىل ذلك      

وسُيعّد املشروع الثاين من أجـل حفـز النـشاط      .  يف إطار الربنامج التنفيذي لتنمية رأس املال البشري        يت مت حفزها  ال
  .ة على املستويني احمللي واإلقليمياالجتماعي واالقتصادي للمرأ

  ٢٣التوصية 

. لجميعلتضطلع وزارة العمل والسياسة االجتماعية مبسؤولية تنفيذ استراتيجية السنة األوروبية لتكافؤ الفرص               - ١٨
 عالمية، وتوفري التدريب للمدربني، وعقد اجتماعات     اإلمالت  احل تنظيموتشمل األنشطة املنفذة يف إطار االستراتيجية       

كوميـة  احللمنظمات غري   لوقد قُدم الدعم املايل     . دراسية، ووضع أساليب للتدريس   الكتب  إعداد ال تتعلق باإلدماج، و  
متثل مصاحل مجيع الفئات االجتماعية املعرضة للتمييز، مع التركيز بوجه اليت امعات اجلدارس واملجتماعيني والشركاء االو

عرقي أو اإلثين أو القومي، أو الدين أو املعتقد، أو اآلراء الـسياسية، أو              الاألصل  سبب اجلنس، أو    بخاص على التمييز    
 للتمييز، ناهضة التنوع، وتعزيز املواقف املتشجيعوجيري اآلن وضع برامج جديدة ل. اإلعاقة، أو العمر، أو امليول اجلنسية

  .والتوعية القانونية

  ٢٤التوصية 

صوص عليها يف االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال            يكفل القانون البولندي معظم احلقوق املن       - ١٩
وللتصديق على االتفاقية، سيكون من الضروري تعديل األنظمة املتعلقة بالعمال املهـاجرين            . املهاجرين وأفراد أسرهم  

ومـع  . ينيبالعمال املهاجرين غري النظام   بشأن  تعديالت أساسية   إدخال  الذين ُيستخدمون بصورة منتظمة يف بولندا، و      
 اإلشارة إىل أن القانون البولندي يضمن حقوق اإلنسان األساسية بالكامل جلميع العمال املهاجرين وأفراد               ينبغيذلك،  

  .االتفاقيةمبوجب ، مبا يف ذلك احلقوق املكفولة )بغض النظر عن وضعهم القانوين(أسرهم 

  ٢٥التوصية 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو    ورة مبوجب   جيوز يف بولندا اللجوء إىل األساليب احملظ       ال  - ٢٠
وينص قانون العقوبات البولندي على عقوبة السجن ملدة تتراوح بـني سـنة             . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

القانونيـة أو   التهديدات غري    وأاستخدام القوة   من ينوب عنه يف حال جلوئه إىل        كومي أو   احلموظف  للوعشر سنوات   
 .أو توضيحات أو معلومات أو أقوال حمـددة       شهادة  غري ذلك من أشكال القسوة البدنية أو النفسية، من أجل انتزاع            

وإضافة إىل ذلك، جيّرم قانون العقوبات ممارسة القسوة البدنية أو النفسية ضد شخص حمروم قانوناً من حريته، وينص                  
. يف أداء واجبـاهتم   منهم   اًاحلكوميني الذين يبيحون ارتكاب هذه األفعال تقصري      أيضاً على توقيع عقوبة على املوظفني       

اً أدائهم لواجبـاهتم، أو تقـصري  أثناء ن ون احلكوميو املوظفيلجأ إليه شكل آخر من أشكال إساءة استخدام القوة       أيو
أثنـاء  لتحقيـق فيـه     ري ا بصورة أخرى جي  يبلغ عنه الطرف املتضرر، أو جيري الكشف عنه         وهم يف أداء واجباهتم،     من
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 يف أداء الواجب،    اًتقصري اعترب   ، سواء اعترب جرمية منفصلة من جرائم إساءة استخدام السلطة، أو          مهيديةاإلجراءات الت 
 اإلشارة إىل أن بولنـدا طـرف يف عـدة    ينبغيوعالوة على ذلك، .  مع جرائم أخرى ُيعاقب عليها  جرمية متالزمة أو  

فتعاريف التعذيب الواردة يف هذه االتفاقيات تشكل جزءاً من         . اة املسؤولني عن التعذيب   معاهدات دولية تتناول مقاض   
  .النظام القانوين البولندي وتطبقها احملاكم البولندية مباشرة

  ٢٦التوصية 

ومع ذلك، قبل اختاذ قرار بـشأن التـصديق عليهـا،           . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠وقّعت بولندا على االتفاقية يف        -٢١
تعديالت على القوانني القائمة لـضمان مواءمتـها        ما يلزم إدخاله من     تحديد  لاسة تفصيلية للتشريعات احمللية     درستجري  
، ونظراً إىل ٢٠٠٨وسيبدأ االستعراض يف منتصف عام . االتفاقية، وتقييم نتائجها املالية واالقتصادية واالجتماعيةالتامة مع 

وكشف حتليـل   .  شهراً ١٢ أشهر و  ٩ملتوقع أن يستمر هذا االستعراض بني       ي تغطيه االتفاقية، فمن ا    ذع ال وتعقيد املوض 
  .أويل للتشريعات احمللية أجري قبل التوقيع على االتفاقية عن أن معظم أحكامها مدرجة بالفعل يف القانون البولندي

  ٢٨التوصية 

دورات تدريبية تتعلـق حبقـوق   حملاكم العادية ومكاتب املدعني العامني ا املركز الوطين لتدريب موظفي   نظمي  - ٢٢
، سيكرس املزيد من الدورات التدريبية املوجهة إىل املدعني العامني ملكافحة           ٢٠٠٨ويف عام   . اإلنسان ومكافحة التمييز  

 تلقىوإضـافة إىل ذلـك، سـي      . التمييز، مع التركيز بوجه خاص على قانون االحتاد األورويب املتعلق مبكافحة التمييز           
، يف إطار برنامج موظفي     ٢٠٠٨أكتوبر  /لتدريب يف تشرين األول   اسان لدى قادة شرطة األقاليم      مستشارو حقوق اإلن  

التابع ملكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان والـذي        وإنفاذ القانون املتعلق مبكافحة اجلرائم املتصلة بالكراهية        
 الذي يضم خرباء بولنديني وأجانب يف جمال         املشروع، شملوسي. ٢٠٠٦أكتوبر  /انضمت إليه بولندا يف تشرين األول     

  ".تدريب املدربني"اجلرائم املتصلة بالكراهية، توفري دورات منتظمة باستخدام أسلوب 

  ٢٩التوصية 

عقدت حكومة بولندا العزم على مواصلة أنشطة مستشاري حقوق اإلنسان التابعني لقائد الـشرطة األعلـى               - ٢٣
خرى بشأن نشاط املستـشارين     األبلدان  الستعدة يف الوقت نفسه لتبادل اخلربات مع        واحلكومة م . والقادة يف األقاليم  

  .اجلديدة يف هذا الشأنواملمارسات 

 -  - - -  -  

  

  


