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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةالدورة الثالث
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١ جنيف،

 من مرفق   ٥للفقرة  السامية حلقوق اإلنسان وفقاً     موجز أعدته املفوضية        
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بولندا    
 جهـة معنيـة إىل عمليـة        ١٤ من   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       

وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقريـر أي آراء أو وجهـات نظـر أو         . ١٧/١١٩ه  حقوق اإلنسان يف مقرر   

اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار              
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع           . فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة   

مكان اإلبقاء على النصوص األصـلية دون       املعلومات الواردة يف هذا التقرير، كما مت قدر اإل        
، ُيفَرد، عند االقتضاء، فـرع مـستقل        ١٦/٢١ومبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان      . تغيري

خمصص إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض واملعتمدة  
 السامية حلقوق اإلنسان    وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية    . بالتقّيد الكامل مببادئ باريس   

وقد روعيت يف إعداد هذا التقريـر       . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      
  .دورية االستعراض وما طرأ من مستجدات خالل الفترة املشمولة باالستعراض

  

__________ 

 .األمم املتحدةالتحريرية بمل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة   *  
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لدولـة  يف ااملعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان          -أوالً  
  راض واملعتمدة بالتقّيد الكامل مببادئ باريسموضوع االستع

  .ال ينطبق  

  املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية  -ثانياً  

  اخللفية وإطار العمل  -ألف  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
ق بعد علـى اتفاقيـة      رت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان بأن بولندا مل تصدّ        ذكّ  -١

  .)٣(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ـ       ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٢  ة واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابع

مجيع العمال املهـاجرين    حقوق  ق بولندا على االتفاقية الدولية حلماية       جمللس أوروبا بأن تصدّ   
  .)٤(وأفراد أسرهم

وكول وحث التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام بولندا على التصديق على الربوت            -٣
  .)٥(االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
  .نطبقيال   

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان   -٣  
     ٢٠٠٤ يف عـام     ئتنـش يت أُ ة الوقائية الوطنية ال   ي بأن اآلل  ٣أفادت الورقة املشتركة      -٤
ة مناهضة التعذيب وبأهنا ليست مستقلة مـن        تفاقي تتقيد بأحكام الربوتوكول االختياري ال     ال

 فقط من   ٤٠  سوى  اآللية الوقائية الوطنية   ، مل تزر  ٢٠١٠يف عام   و. الناحيتني التنظيمية واملالية  
  ٢٠١١ مكان احتجاز، ومل تـزر يف عـام          ١ ٨٠٠أماكن االحتجاز اليت يبلغ عددها حنو       

 بتوطيد مكانة اآلليـة     ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٦(اً من أماكن االحتجاز    مكان ٣٢سوى  
 بنيتها مبا ينسجم مـع      يفالوقائية الوطنية عن طريق زيادة امليزانية املخصصة هلا وإجراء تغيري           

  .)٧(املعايري الدولية
ح مبوجب القانون اجلديد املتعلق بتنفيذ بعض لـوائ       أنه،   ٥والحظت الورقة املشتركة      -٥

 يف جمال املساواة وعدم التمييز      ات اختصاص تنح مُ ،االحتاد األورويب املتعلقة باملساواة يف املعاملة     
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ومع أنه  . هليئتني مها أمانة املظامل بصفتها هيئة مستقلة واملفوضية العامة املعنية باملساواة يف املعاملة            
وأبدت منظمـة   . )٨(ها قد ُخفِّض  املساواة، فإن متويلَ  يف جمال   ُمنَِحت ألمانة املظامل اختصاصات     

. )٩(مالحظات مـشاهبة   ٣ة هلسنكي حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة       ؤسسالعفو الدولية وم  
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل بولندا ألمانة املظامل التمويل الكايف كـي تـؤدي               

قية اإلطارية حلمايـة    وأوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا املعنية باالتفا       . )١٠(دورها
املوارد املناسـبة الـيت     ب املفوضية العامة املعنية باملساواة يف املعاملة        زوَّداألقليات الوطنية بأن ت   

 إثنيـة  والعداء ألسباب    ،لتمييزلحاالت اليت ُيدَّعى فيها التعرض ل     نها من تكثيف رصدها ل    متكّ
  .)١١( والكراهية العرقية أو اإلثنية،وقومية

   ون مع آليات حقوق اإلنسانالتعا  -باء  
  .ال ينطبق  

    االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسانذتنفي  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل اعتماد القانون املتعلق بتنفيـذ       مشريةًقالت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان،        -٦

، إن القانون يقتـصر  ٢٠١٠م بعض لوائح االحتاد األورويب املتعلقة باملساواة يف املعاملة يف عا     
على تنفيذ توجيهات االحتاد األورويب فيما يتعلق مبكافحة التمييز وإن احلكومـة مل حتـاول               

 فـضالً عـن   و. )١٢(اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز يغطي مجيع أسباب التمييز الرئيسية         
 حمـدودة مـن     ن بعض أحكام ذلك القانون ُتدرج قائمة      أ ٣ الورقة املشتركة    جاء يف ذلك،  

 الورقـة  جاء يفو. )١٣(لتمييز املمكنة بينما حيظر الدستور التمييز على أي أساس كان  اأسباب  
بصرف النظر عن    احلياة و  ين القانون ال يكفل املساواة يف املعاملة يف مجيع مناح         أ ٥املشتركة  

عريـف   أن القانون ينص علـى ت      ارتياحوالحظت منظمة العفو الدولية ب    . )١٤(مجيع األسباب 
الورقتـان  وأشـارت   . )١٥(التمييز املباشر وغري املباشر وعلى تعريف املفاضـلة يف املعاملـة          

 ومؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان إىل أن بولندا مل تضع حىت اآلن سياسة             ٥ و ٣ تاناملشترك
  .)١٦(تكافؤ الفرصتحقيق شاملة ل

اء من التمييز يف مجيع      النس صونن القانون ال ي   أ ٦ و ٣ تنيشتركتني امل الورقجاء يف   و  -٧
يف جمال العمالة ويف احلصول علـى   إالّ   يوفر احلماية للنساء من التمييز       إذ إنه ال  مناحي احلياة   

نه مل يوضع أي برنـامج عمـل        أ ٦ و ٣ تني املشترك تني الورق جاء يف  و .)١٧(السلع واخلدمات 
  نظراً النعـدام   أنه إىل   ٦وأشارت الورقة املشتركة    . )١٨(٢٠٠٥منذ عام    وطين لصاحل النساء  

 تتناول أشد املشاكل   مؤقتة ومل سياسة شاملة للنهوض باملرأة، فإن األنشطة اليت أُجنزت كانت          
 تـان وأوصـت الورق  . )١٩(إحلاحاً كالصحة اإلجنابية وتنظـيم األسـرة       املتعلقة حبقوق املرأة  
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دة األوىل مـن    بولندا تشريعاً مناهضاً للتمييز ينسجم مع املا      حدث   بأن تست  ٦ و ٣ تاناملشترك
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحيمي النساء من التمييز يف مجيع جماالت               

 أيضاً بأن تنشئ بولندا مكتباً وطنياً للنهوض باملرأة         ٦و ٣ تاناملشتركالوقتان  وأوصت  . احلياة
 لصاحل  طويل املدى   برنامج عمل  ضعاملساواة بني اجلنسني ُتخصَّص له ميزانية كافية وبأن ت        بو

  .)٢٠(املرأة بالتعاون مع منظمات نسائية
ل مشكلة خطرية وأن    ث أن العنصرية يف اجملتمع ال تزال مت       ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٨

 من العنصرية والتمييـز يف خمتلـف        إثنيتهم، بسبب   ،األشخاص من جنسيات أجنبية يعانون    
على الرعاية الصحية واملزايا االجتماعية وولوج      مناحي حياهتم اليومية مبا يف ذلك يف احلصول         

  تعزيـز فهـمٍ    هبدفم احلكومة محالت رمسية     ومل تنظّ . سوق العمل واحلصول على السكن    
  .)٢١(من بلدان أخرىشخاص أفضل لأل

ـ  اتعدد االعتداء تزايد   عنتقارير  ورود  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل        -٩  ة اللفظي
وما واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف مـدن وارسـو            على املسلمني والر   ةوالبدني

وأعربت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا املعنيـة        . )٢٢(وكالودانسك ورُ غليستوك و ياوب
 وقوع حوادث   عن عن قلقها إزاء التقارير الواردة        القومية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات   

 أن الشرطة كثرياً ما ُتهمل اجلرائم       ٣ الورقة املشتركة    وجاء يف . )٢٣(عنصرية ومعادية للسامية  
وحدث أيضاً أن يرتكب أفراد مـن       . اليت ُيبلّغ عنها أجانب واجلرائم اليت ُترتكَب يف حقهم        

وذكرت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب وغريه مـن ضـروب          . )٢٤(الشرطة أفعال متييز  
ادعاءات ) جلنة مكافحة التعذيب   (االتابعة جمللس أوروب  نسانية أو املهينة    إاملعاملة القاسية أو الال   

  .)٢٥( عنصريةتعليقاتوردت عن سلوك مهني يبني عنه أفراد حرس احلدود مبا يف ذلك التفوه ب
وأوصت منظمة العفو الدولية بولندا بأن تتخذ تدابري ملنع وقوع حـوادث عنـصرية                -١٠

وقدمت اللجنة االستشارية لدى    . )٢٦(ائم مجع بيانات عن هذه اجلر     تضمنوجرائم كراهية وبأن    
وشـجعت  . )٢٧( توصية مشاهبة   القومية جملس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات      

 بولندا على سن تـشريعات      االلجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروب       
وأوصـت  . )٢٨(من الظروف املشدِّدة  ضئم   الدافع العنصري وراء جرمية من اجلرا      تدرج صراحةً 

دوراً فاعالً يف مجع األدلة الـيت       بولندا  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تؤدي        
 برّد مناسب مـن     ةعات تروِّج للعنصرية وبأن جتابه التصرحيات السياسية املتعصب       ومجمر حل   تربِّ

 ذلك، أوصت منظمة العفو الدوليـة بـأن          عن وفضالً. )٢٩( العموميني املعنيني  املسؤولنيمجيع  
تضمن بولندا إخضاع اجلرائم ذات الدوافع العنصرية وغريها من جرائم الكراهية لتحقيق سريع             

 عن تلك اجلرائم إىل العدالـة يف إطـار          ني املسؤول ميقدتضمن ت  وكاٍف؛ وبأن    نزيهومستقل و 
  .)٣٠( مبا يف ذلك التعويض،ف فعالإجراءات قضائية عادلة؛ وبأن يوفَّر للضحايا سبيل انتصا

. يلياتريتشي الدويل بارتياح التقدم احملرز يف تسجيل املواليد       سوالحظ معهد ماريا أو     -١١
  .)٣١(عدم تسجيل أطفال املهاجرين غري الشرعينياستمرار بيد أنه أعرب عن قلقه إزاء 
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سـيما   ة، وال  إن األشخاص مغايري اهلوية اجلنسي     "فوزيا - ترانس"وقالت مؤسسة     -١٢
 .)٣٢(أو تعبريهم اجلنـساين   /النساء منهم، كثرياً ما يواجهون التمييز بسبب هويتهم اجلنسية و         

 إىل أن نطاق احلماية املتوفر للمثليات واملثليني ومزدوجي امليـل           ٥وأشارت الورقة املشتركة    
نـسية ضـمن    ر اهلوية اجل  ذكَاجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية يقتصر على قانون العمل وال تُ         

 أنه ال توجد يف القـانون اجلنـائي         ٥وجاء يف الورقة املشتركة     . )٣٣(كنةلتمييز املم اأسباب  
ب اسـب بوصفهما من أ  خبطاب الكراهية تتضمن امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية        متصلة  أحكام  

 عـدد   تزايد ٥والحظت الورقة املشتركة    . )٣٤( الظروف املشددة  من أو حىت    ةمكنامللتمييز  ا
أفراد الشرطة تعرض شكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة بسبب سلوك معاٍد للمثليني بينما ال يال

 بأن "فوزيا - ترانس" وأوصت منظمة .)٣٥( للمثليني ألي عقاباً معادي اًسلوك يرتكبون   نالذي
عبري تستعرض بولندا التدابري القانونية الرامية إىل مكافحة التمييز وبأن تدرج اهلوية اجلنسية والت         

وأوصت الورقة  . )٣٦(سياقبصرف النظر عن ال   اب التمييز املمكنة    باجلنساين بوصفهما من أس   
م األفعال اليت تكون بـدافع معـاداة        ل بولندا القانون اجلنائي حبيث جيرّ      بأن تعدّ  ٦املشتركة  

 بأن  "فوزيا - ترانس"وأوصت مؤسسة   . )٣٧(اجلنسوأشكال التحيز القائم على نوع      املثليني  
  . )٣٨(مد بولندا تدابري قانونية ملكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهيةتعت
اً بالعالقات بني األشـخاص     ي بأن بولندا مل تعترف قانون     ٥وجاء يف الورقة املشتركة       -١٣

ن عقـد الـزواج أو    تـارو من نفس نوع اجلنس ولذلك فإن املواطنني البولنديني كثرياً ما خي          
 ذكرت بأن اإلدارة اعتمـدت سياسـة   ٥إال أن الورقة املشتركة . املعاشرة املدنية يف اخلارج  

 بأن تعتمـد    ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٩(ترفض إصدار الوثائق الالزمة ألولئك املواطنني     
  . )٤٠(بولندا لوائح بشأن عالقات املعاشرة أو الزواج بني األشخاص من نفس نوع اجلنس

  مان على نفسهخص يف األاحلرية وحق الشيف احلق يف احلياة و  -٢  
لغيت على مجيع   ذكر التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام بأن عقوبة اإلعدام قد أُ            -١٤

 وأشار إىل أن بولندا قد وقعت على الربوتوكول االختياري          ١٩٩٨اجلرائم يف بولندا منذ عام      
  . )٤١(ق عليه بعد تصدِّالثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لكنها مل

ث تـبني وحـشية     قع حواد وقالت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان إنه ال تزال ت          -١٥
الشرطة وإن الشرطة قد أفرطت يف استخدام القوة أحياناً أثناء املظاهرات اليت خرجـت يف               

   يف كثري من األحيـان     هوالحظت مؤسسة هلسنكي كذلك أن    . ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
بـل الـشرطة    لتحقيق بشكل مناسب من قِ    ل ضع ال خت  اوحشية الشرطة وأهن  اقَب على   ال يع 

 إىل أن بولندا مل تنشئ هيئة مـستقلة         ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٤٢(ومكتب املدعي العام  
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبـا        . )٤٣(للتحقيق يف سوء سلوك الشرطة    

 سـوء معاملـة األشـخاص        ال ميكن قبول أي شكل من أشكال       هبتذكري أفراد الشرطة بأن   
وينبغي أيضاً تـذكري أفـراد      . ةشديدلعقوبات  صاحبه  ض  احملرومني من حريتهم وبأنه سيعرِّ    

عند إلقاء القـبض علـى      فقط  م من القوة إال القدر الضروري       ستخَد يُ الشرطة بأنه يتعني أالَّ   
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ا يلقى عليه القبض ويـصري حتـت        ر لضرب أي شخص حامل    مربِّيبقى أي   شخص وبأنه ال    
ل علـى   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبا كذلك بأن حتـوَّ          . )٤٤(السيطرة

الفور مجيع الشكاوى اليت يقدمها أشخاص حمتجزون بشأن ادعاءات سوء املعاملة على يـد              
 فـوراً دائمـاً  جرى التحقيقـات  موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني إىل املدعي املختص وبأن تُ  

  .)٤٥(وباستفاضة وسرعة
ر أجانب يف مرافق مغلقة جملرد أنه ال توجد          باحتجاز قصَّ  ٣وأفادت الورقة املشتركة      -١٦

واملرافق داخل مراكز االحتجـاز شـبيهة جـداً         . حبوزهتم وثائق أو ألهنم من طاليب اللجوء      
 بـأن   ٣ املـشتركة    ورقـة  ال وأوصت. ربرامج تعليمية للقصّ  أي  ها  م أغلبُ بالسجون وال يقدِّ  

  .)٤٦(ر املهاجرينتستحدث بولندا تشريعاً حيظر احتجاز القصَّ
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبا بأن تكفل بولندا جلميع املواطنني   -١٧

 من املشورة القانونيـة ومـن       ةلافعالاألجانب احملتجزين مبوجب قانون األجانب االستفادة       
 حيصل املواطنني األجانب على     أنذ  ّبمن احمل وفضالً عن ذلك،    . لزم األمر  إذا   التمثيل القانوين 

ـ /ترمجة مكتوبة بلغتهم الستنتاجات القرارات املتعلقـة باحتجـازهم        ردهم، إىل جانـب  ط
وأوصت اللجنة األوروبيـة    . )٤٧(املعلومات املتعلقة بشروط وآجال الطعن يف تلك القرارات       

 بأالّ حتتجز بولندا األشخاص غري املواطنني يف اتابعة جمللس أوروبملناهضة العنصرية والتعصب ال
طفال طاليب اللجـوء يف مراكـز       تفظ باأل وضعية غري قانونية الذين ال ميكن طردهم وبأالّ حت        

  .)٤٨(يهم خمالفات بسيطةحمروسة بسبب ارتكاب والِد
 القليل فيما يتعلق والحظت منظمة العفو الدولية أنه مل يتحقق من التقدم امللحوظ إال    -١٨

والحظـت جلنـة    . )٤٩(بظروف السجن وأن االكتظاظ املفرط ال يزال ميثل مشكلة خطرية         
. )٥٠(مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبا أيضاً االكتظاظ املفرط يف السجون الـيت زارهتـا         

وأحاطت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان علماً جبهود بولندا الراميـة إىل حـل مـشكلة            
حت أنه يف   أوضبيد أن مؤسسة هلسنكي     . كتظاظ املفرط يف السجون ومراكز االحتجاز     اال

     ، فإن هـذا الـرقم       حالياً  يف املائة  ٩٥ تبلغ  إىل الطاقة اإليوائية    نزالء السجون  نسبةحني أن   
احتمال وجود تفاوتات بني وحدات السجون فيما يتعلـق بعـدد           : ال يظهر البيانات التالية   

 مما هـو    ضيقبعض السجناء يعيشون يف زنازين أ     وكونُ   يف زنزانة واحدة؛     عنياملوَدالسجناء  
.  للترفيه ولربط عالقات اجتماعية إىل زنـازين       مطلوب، وحتويل الفضاء الذي يستخدم عادةً     

وفضالً عن ذلك، قالت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان إن نظام الـصحة يف وحـدات               
ة مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبا أقرت بالتدابري  جلنمع أنو. )٥١(يتسم بالرداءةالسجون 

كافحـة  ملشجعت السلطات البولندية على مواصلة بذل اجلهـود         فإهنا  خذت بالفعل،   اليت اتُّ 
وكررت جلنة مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبـا أيـضاً          . االكتظاظ املفرط يف السجون   

عايري اليت حددهتا التشريعات فيمـا خيـص        أن تنقح بولندا يف أقرب وقت ممكن امل       بتوصيتها  
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 مع ضمان أن تنص على أربعة أمتار مربعة على األقل لكل نزيل     ،الفضاء املعيشي لكل سجني   
  .)٥٢(نها عدة سجناءسكيف الزنازين اليت ي

 املتعلق مبنع العنف املرتيل مل يوفر ٢٠١٠ إىل أن قانون عام    ٥وأشارت الورقة املشتركة      -١٩
   .)٥٣(ضحايا العنف املرتيل وإىل أنه ال يتضمن نظاماً أكثر فعالية ملعاقبة املعتدينمحاية أفضل ل

 ألطفال إىل أن قـانون     ل ة البدني ةبوالعقمجيع أشكال    هناءوأشارت املبادرة العاملية إل     -٢٠
 املتعلق مبنع العنف املرتيل حيظر صراحة العقوبة البدنية داخل البيت ويف غريه من              ٢٠١٠عام  

 تشري إىل أن قبول اجملتمع    ٢٠١١جريت يف عام    وأشارت املبادرة إىل دراسة أُ    .  الرعاية أوساط
. )٥٤( الوالدين أوالدهم قد بدأ يتراجع بالفعل يف أعقاب احلظر الكامل للعقوبة البدنيـة       َبضْر

 عنف يف حق األطفال وادث ح تقعيلياتريتشي العاملي أفاد بأنه ال تزال       سبيد أن معهد ماريا أو    
 على املخدرات   املدمنني وبأن العنف املرتيل شائع يف حاالت الوالدين          بشكل رئيسي  البيتيف  

 املبادرة أعربت عن أملها يف أن يعترف جملس         مع أن و. )٥٥(والكحول ولكنه ال يقتصر عليهم    
أوصت بأن  فإهنا  حقوق اإلنسان باإلصالحات القانونية اليت حتظر العقوبة البدنية حظراً تاماً،           

 شن محالت توعية عامة وتوفري التثقيـف يف         بواسطة بولندا دعم إصالح التشريعات      تواصل
يلياتريتشي س معهد ماريا أوأوصىو. )٥٦(تنفيذها الفعالاً لأحكام القانون على يد مهنيني ضمان

 الدويل بأن تواصل بولندا جهودها الرامية إىل ضمان توفري املساعدة الكافية باجملان مبا يف ذلك              
  .)٥٧(النفسي لألطفال ضحايا العنف واإليذاء الدعم
وأعرب التحالف البولندي ملناهضة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال عن قلقـه             -٢١

. بشأن انعدام محاية كاملة ومتماسكة لألطفال من االستغالل يف الدعارة ويف املواد اإلباحية            
ها جلنة حقوق الطفـل بـشأن       ويف هذا الصدد، أشار التحالف إىل الشواغل اليت أعربت عن         

وأفاد التحالف بأن التشريعات ال تتضمن تعريفاً السـتغالل         .  لدعارة األطفال  انعدام تعريفٍ 
 التشريعات محاية فعالة من االستغالل يف ال توفِّر ذلك، وفضالً عن. األطفال يف املواد اإلباحية

ما قدموا خدمات جنسية     كل  سنة ١٨و ١٥الدعارة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني        
 ثغرات أخرى    وجود وإذ الحظ التحالف  .  يف أنشطة جنسية   ُزجَّ هبم  اقتناع أو كلما     عن غري 

يف التشريعات املتعلقة حبماية األطفال من الدعارة واملواد اإلباحية، فإنه أوصى بولندا جبعـل              
لدولية واإلقليميـة ذات    نة يف صكوك حقوق اإلنسان ا     قانوهنا اجلنائي ينسجم مع املعايري املبيَّ     

هم والحظ معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل أن أطفال املهاجرين غري الشرعيني            .)٥٨(الصلة
ث بولنـدا االسـتغالل     توأوصى املعهد بأن جت   . م يف االستغالل اجلنسي   َزجُّ هب باألساس من ي  

  .)٥٩( املناسبةتطّبق عليه العقوباتأن تالحق كل من يرتكب انتهاكات وباجلنسي و
لمعايري الدولية اليت تقتضي تـوفري      تثل ل وأفاد التحالف البولندي بأن التشريعات ال مت        -٢٢

   جتار بالبشر وبأهنـا   من قضايا اال   الذي يكون ضحية أو شاهداً يف قضية         محاية خاصة للطفل  
دا ل بولن وأوصى التحالف البولندي بأن تعدّ    . بيع األطفال أشكال  ال تتناول أشكاالً معينة من      

 على احلماية الالزمة لألطفال ضـحايا       االقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية لكي ينصّ      
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ف التشريعات بالفرق   اعترضمان ا  ذلك، من املهم     فضالً عن و. احملاكماتاالجتار بالبشر أثناء    
 وجتـرمي ألي    ،حصري تعريف   اشتماهلا على  و ،بيع األطفال طبيعة  االجتار بالبشر و  طبيعة  بني  

  .)٦٠(مشاركة يف بيع األطفال

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 الـدعاوى    املدة اليت تـستغرقها    قالت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان إن طول        -٢٣

عدم ها   من ويف هذا الصدد، أبرزت املؤسسة عدداً من األسباب       . القضائية ال يزال ميثل مشكلة    
قة يف بعض أنواع القـضايا، وقلـة تطـور          رِهإدارة القضاء، واإلجراءات القضائية امل    فعالية  

ن إصالح القضاء ضروري ملعاجلـة هـذه        إؤسسة  املوقالت  . الوسائل البديلة حلل الرتاعات   
  .)٦١(فعالعلى حنو املشكلة 

 تقيـيم من أجل ال   إجراء   ّتبع أي وأفادت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان بأنه ال يُ         -٢٤
وأعربت جلنة  . )٦٢(")N "مركز" (اخلطريين"احملتجزين  السجناء و    ب ونيسمَّن  مالدوري ملركزِ   

 ينبغي أن ُيـستعَرض النظـام اخلـاص         همناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبا عن رأيها بأن       
" N"من أساسه وأوصت بأن تضمن بولندا عدم تطبيـق مركـز    " N"بالسجناء ذوي املركز    

  . )٦٣(هم يف هذه الفئةتصنيفقاً  حَيلزمإالّ فيما يتعلق بالسجناء الذين واإلبقاء عليه 
وأضافت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان بأن احلق يف حماكمة عادلة يتأثر بالطول              -٢٥

الحتجاز السابق للمحاكمة؛ كما يتـأثر      اإلجراءات القضائية و  لمدة اليت تستغرقها ا   املفرط ل 
. )٦٤(ىملـف الـدعو   الع احملامي واحملتَجز على      اطّ ىدبالفرص احملدودة لالتصال مبحامٍ ومب    

وقالت جلنة مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبا إنه، من الناحية العملية، ال يزال من النادر               
وال يوجد  . أن يستفيد األشخاص رهن احلبس االحتياطي لدى الشرطة من وجود حمامٍ           جداً

 احلـبس   فاألشخاص رهن .  احملاكمة مرحلةنص قانوين يسمح بتعيني حمامٍ حبكم وظيفته قبل         
االحتياطي لدى الشرطة الذين ال ميكنهم دفع أتعاب اخلدمات القانونية ُيحَرمون بالفعل مـن       

أن وكررت جلنة مناهضة التعذيب التابعة جمللس أوروبا توصيتها ب        . احلق يف احلصول على حمامٍ    
 ، على وجـه االسـتعجال     ، نظام مساعدة قانونية كامل األركان وحيظى بتمويل كافٍ        ُينَشأ
 ،ائدة األشخاص رهن احلبس االحتياطي لدى الشرطة الذين ال ميكنهم دفع أتعاب حمـامٍ             لف

  . )٦٥( منذ بداية احلبس االحتياطي لدى الشرطةيكون سارياًوبأن 

  احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ويف الزواج ويف حياة أُسرية  -٤  
 االحتفـاظ   تنظـيم احلاصل يف   قصور  القالت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان إن         -٢٦

وأوضحت . رمة احلياة اخلاصة وحبماية البيانات    حب عن بعد ميس     تتصاالاخلاصة باال بالبيانات  
قني ومصاحل االستخبارات أن تطلب احلصول على البيانـات مـن           أنه بإمكان الشرطة واحملقِّ   

وأضافت املؤسسة بأن مصاحل االستخبارات تتمتـع       .  احملكمة  من سجالت اهلاتف دون إذن   
ات واسعة فيما خيص استخدام تقنيات املراقبة وتقنيات التشغيل بسبب قصور القانون  بصالحي



A/HRC/WG.6/13/POL/3 

9 GE.12-11851 

اسـتعراض  وليس يف مقدورهم    ن األشخاص املعنيني ال يعلمون مبثل هذه األنشطة         ألم و املنظِّ
مراقبة الربملان ملصاحل االستخبارات حمدودة وهناك كما أن . املواد اليت ُجمعت وطلب تدمريها

  . )٦٦(ىل إجراء تغيري يف هيكل اإلشرافحاجة ماسة إ
 املتعلق بـدعم األسـرة      ٢٠١١ أن مشروع قانون عام      ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٢٧

ونظام الرعاية البديلة ينص على أن الرعاية يف كنف األسرة هي اخليار األول إليداع األطفال               
بيـد أن مـشروع     . رة األطفال دون سن العاش     منهم الذين يفقدون رعاية الوالدين وخاصة    

 جاوز عشرين طفالً على األكثر ال تت      قبالاليت ميكنها است  " مراكز ما قبل التبين   "القانون أنشأ   
 بأن تركز بولندا على إنشاء أُسرٍ متبنيـة         ٢وأوصت الورقة املشتركة    . أعمارهم سنة واحدة  

ين ال تتجـاوز   األطفال الذ ستقبالال" ما قبل التبين  " عوض فتح مراكز     )٦٧(حمترفة ومتخصصة 
 طفل  ٢٨ ٠٠٠ لى بأن ما يزيد ع    ٣ و ٢وأفادت الورقتان املشتركتان    . أعمارهم سنة واحدة  

 طفـل   ٩٥ ٠٠٠ من جممـوع     ٢٠١٠ل يف عام    اطفيعيشون يف مؤسسات رعاية األ    كانوا  
  .)٦٨(مجيع أنواع الرعاية البديلةظل يعيشون يف 

نوناً بشأن االعتراف اجلنساين  بأن تعتمد بولندا قا"فوزيا - ترانس"وأوصت مؤسسة     -٢٨
حيترم حقوق اإلنسان لألشخاص املغايري اهلوية اجلنسية وال ُيلزِم الشخص باخلـضوع ألي             

وينبغي أيضاً أن ختلـو عمليـة االعتـراف         . ةيعقيف احلياة الوا  إجراءات طبية أو ألي اختبار      
  . )٦٩( ثالث وأن تصبح مسألة إداريةطرفاجلنساين من تدخل أي 

التجمـع الـسلمي    حرية  تكوين اجلمعيات و  حرية  ة الدين أو املعتقد وحرية التعبري و      حري  -٥  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أفادت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان بأن تدريس الدين يطغى علـى تـدريس               -٢٩
ـ   مع ،األخالق يف واقع األمر حيث إن هذه األخرية نادراً ما ُتدرَّس           شريعات تعطـي    أن الت

  .)٧٠(األخالقحصة  الدين أو ةللتالميذ احلق يف االختيار بني حضور حص
وقالت مؤسسة هلسنكي إن عدة أحكام يف القانون اجلنائي متس حبرية التعبري وتؤدي   -٣٠

إىل مجود يف وسائط اإلعالم ومنها األحكام املتعلقة بالتشهري وشتم الرئيس والتعـدي علـى    
وأضافت املؤسسة بأن عدد    .  نشر التصحيحات أو التصرحيات املضادة     الشعور الديين ورفض  

  . )٧١(قضايا التشهري املرفوعة أمام احملاكم قد زاد
 بقلق أن   اوالحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروب          -٣١

دى للجنة االستشارية ل  وأوصت ا . )٧٢(علناًاملؤلفات والصحف املعادية للسامية ال تزال ُتباع        
 بأن تقوم بولنـدا خبطـوات        القومية جملس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات      

للمالحقة على التحريض على الكراهية اإلثنية أو الدينية وبأن تويل العناية الواجبة ملـدونات              
ستقالل اخلـط التحريـري      مع احترام ا   )٧٣(السلوك السارية املفعول بالنسبة لوسائط اإلعالم     

ـ          . لوسائط اإلعالم  ني بِوأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب كذلك بـأن ُي
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جملس اإلذاعة والتلفزيون الوطين عن مزيد من التيقظ فيما خيص العنصرية وبأن تزيد بولنـدا               
  .)٧٤(املوارد املخصصة إلنفاذ القانون من أجل مكافحة العنصرية على اإلنترنت

والحظت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان املشكلة املرتبطة باإلجراءات القانونيـة            -٣٢
وقالت إن منظمي التجمعات قد يتـسلمون قـراراً حبظـر أحـد      .  حرية التجمع  اليت تنظم 

وقالت إن تعديالت على قانون التجمع      . التجمعات حىت قبل يوم واحد من التاريخ املقرر له        
        / يف أعقاب سلسلة مـن املظـاهرات ُنظمـت يف تـشرين الثـاين              ،اقُترحت على الربملان  

  وأشـارت الورقـة    . )٧٥(ال تنسجم مع الدستور وال مع املعـايري الدوليـة         ،  ٢٠١١نوفمرب  
 إىل حاالت تكررت على مدى السنوات املاضية اختذت فيها السلطات احلضرية            ٥املشتركة  

العتزاز وغري ذلك من التظاهرات اليت نظمهـا        والشرطة تدابري غري مناسبة لتأمني مسريات ا      
  .)٧٦(مثليات ومثليون وأشخاص مزدوجو امليل اجلنسي وأشخاص مغايرو اهلوية اجلنسية

لس أوروبـا بـأن   التابعة جمل واستنتجت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية         -٣٣
قابية ومل تسمح للعاملني من     بولندا مل تسمح لبعض فئات املوظفني العموميني بأداء وظائف ن         

  .)٧٧(إنشاء نقاباتبمنازهلم 
.  أن مشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية متدنيـة         ٥وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٤

فذكرت أن نتائج االنتخابات األخرية برهنت على عدم فعالية القانون االنتخايب اجلديد الذي             
 حيث يف املائة على األقل من ممثلي كل من اجلنسني          ٣٥أن تتضمن القوائم االنتخابية     قتضي  ي

وجاء يف الورقـة  . )٧٨( يف املائة فقط من أعضاء الربملان املنتخبني حديثاً هم من النساء           ٢٤إن  
 أن القانون االنتخايب اجلديد يسمح لألحزاب السياسية بإحالل النساء يف أقـل             ٦املشتركة  

  .)٧٩(املواقع وجاهة على القوائم االنتخابية

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية   -٦  
رغم أن املؤشرات الرئيسية تبني أن وضع النساء يف سوق العمل قد عرف حتـسناً                 -٣٥

 أفادتا بـأن أقـل      ٦ و ٣مطرداً على مدى السنوات السبع املاضية، فإن الورقتني املشتركتني          
ة الفقراء العاملني متس النساء أكثـر مـن          فإن ظاهر  وبالتايلقتضى يف املهن املؤنثة     األجور تُ 
 بأن تضع بولندا وتنفذ سياسة ملعاجلة الفارق ٦ و٣وأوصت الورقتان املشتركتان   . )٨٠(الرجال

  . )٨١(ة األجرتدنيسيما يف قطاعات العمالة املؤنثة امل يف األجور بني النساء والرجال وال
جهها األشخاص مغايرو اهلوية     املشاكل اليت يوا   "فوزيا - ترانس"ووصفت مؤسسة     -٣٦

 من مغايري اهلوية    منياجلنسية يف جمال العمل وأوصت بأن تبدأ بولندا يف رصد حالة املستخدَ           
  .)٨٢(اجلنسية وبأن تضمن متتع كل شخص مغاير للهوية اجلنسية باحلماية يف مكان عمله



A/HRC/WG.6/13/POL/3 

11 GE.12-11851 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
 للجزع وأن    بأن فقر األطفال أحد املشاكل األكثر إثارةً       ٣قة املشتركة   جاء يف الور    -٣٧

وأضافت الورقـة   .  الظروف املادية  ِأ أسو ون يف األزواج الذين هلم ثالثة أوالد أو أكثر يعيش       
لمزايا اُألسرية قد اخنفض إىل حد كـبري بـسبب          املستحقني ل  بأن عدد األطفال     ٣املشتركة  

على حدود االستحقاق الدنيا للمحافظة علـى معـدل          ٢٠٠٤تعديل الذي أُجري يف عام      ال
 أيضاً إىل أن املزايا اليت ُتدفَع لألطفال ذوي اإلعاقة          ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٣(تضخمال

وأوصت بأن تعدِّل بولندا تلقائياً عتبات الدخل للحصول على الدعم املايل مـن             . )٨٤(حمدودة
 كما أوصتها بتصحيح عدم املساواة يف معاملة األطفال         ، التضخم افظ على معدل  مبا حي  الدولة

  .)٨٥( يف القانون املتعلق باملزايا اُألسريةوجودامل
سـواء يف   ( أن الشباب الذين يغادرون الرعاية البديلـة         ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٨

مستوى يف  حبقهم  ال يتمتعون حبقهم يف الضمان االجتماعي وال        ) مؤسسات أو يف أُسرٍ متبنية    
وجود أحكام قانونية تضمن    إىل  ا  أشارت ٣ و ٢ومع أن الورقتني املشتركتني     . )٨٦(معيشة الئق 

 املتـاح مـن     احلق يف سكن الئق للشباب الذين يغادرون الرعاية البديلة، فقد جاء فيهما أن            
وأوصـت الورقتـان    . )٨٧(يف واقع األمر من يغادرون الرعايـة البديلـة        ال يكفي   املساكن  
  .)٨٨( بأن تضع بولندا وتنفذ الربنامج الوطين للسكن االجتماعي٣ و٢ان املشتركت

  احلق يف الصحة   -٨  
     قالت منظمة العفو الدولية إن القوانني والسياسات التقييدية املتعلقـة باإلجهـاض              -٣٩

ال تزال سارية املفعول وتنكر على النساء حقهن يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة                
 أن القانون التقييـدي الـذي مينـع         ٣ و ٦وذكَرت الورقتان املشتركتان    . )٨٩(وغهميكن بل 

اإلجهاض أكثر تقييداً يف الواقع منه يف القانون إذ يشري إىل عدة عوائق تواجهها النساء اللوايت              
  نت الورقة وبّي. )٩٠(حتول دون حصوهلن على اخلدمات ذات الصلة       و حيق هلن اإلجهاض قانوناً   

أن أحد أسباب تقييد احلصول على اإلجهاض العالجي يتمثل يف إساءة استخدام             ٤املشتركة  
يف التشريع الذي يسمح لألطباء برفض تقدمي اخلدمة الطبيـة          " شرط االستنكاف الضمريي  "

 إىل أن األطبـاء     تراشأ ٣وباملثل، فإن الورقة املشتركة     . )٩١(ضمائرهمما متليه   تتعارض مع   
شرط االستنكاف  " سوء استخدام    بسببمات اإلجهاض للنساء    كثرياً ما يرفضون تقدمي خد    

 أنه يتعني على كل امرأة تريـد        ٤وفضالً عن ذلك، جاء يف الورقة املشتركة        . )٩٢("الضمريي
قـد  و. اإلجهاض بسبب تعرضها لالغتصاب أن تقدم وثيقة رمسية صادرة عن مكتب املدعي         

 ٦وأوردت الورقة املـشتركة     . ية ألسباب دين  إصدار وثيقة اإلحالة  حدث أن املدعي رفض     
 إصدار  ونرفضي إىل أن األطباء     ٤ و ٦وأشارت الورقتان املشتركتان    . )٩٣(مالحظات مشاهبة 

طلوبة إلجراء إجهاض عالجي حىت عندما تكون مثة أسباب جدية إلصدار تلـك             املشهادة  ال
.  أو حياهتـا   ل خطراً على صحة املرأة     وأنه ال توجد مبادئ توجيهية بشأن ما يشكّ        اإلحالة،
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سبان أي خطر قد تتعرض له صحة املـرأة مـا دام            احليف  أخذون  وبدا أن بعض األطباء ال ي     
وفضالً عن ذلـك، أشـارت الورقتـان        . )٩٤(والدةح أهنا ستبقى على قيد احلياة بعد ال       رجَّي

ضع لعمليات إجهاض غري قانونية إما يف       ختالنساء  أعداداً كبرية من     إىل أن    ٤ و ٦املشتركتان  
تبـدو يف   " سياحة اإلجهـاض  "ولندا أو يف اخلارج وإىل أن اإلجهاض السري أو ما يسمى            ب

  .)٩٥(واحلصول على اخلدمات غري القانونية رهن إىل حد كبري حبالة النساء االقتصادية. ازدهار
 املتعلق حبقوق املرضى الـذي      ٢٠٠٨وأشارت منظمة العفو الدولية إىل قانون عام          -٤٠

ظامل املعين حبقوق املرضى وقالت إنه ال يوفر سبيل انتصاف فعال للنساء            أنشأ منصب أمني امل   
الراغبات يف الطعن يف قرار طبيب بشأن حصوهلن على خدمات الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك               

 إن اآللية ال تتيح مراجعة القرارات الطبيـة          املنظمة وقالت. طلب إهناء احلمل بصورة قانونية    
  .)٩٦(ال ميكن الطعن يف القرارات أمام هيئة أعلىقبل فوات األوان وإنه 

 عن قلق بشأن فعاليـة اآلليـة املنـشأة          ٦ و ٤ان  توباملثل، أعربت الورقتان املشترك     -٤١
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن بولندا للنساء إمكانية اإلجهاض القانوين           . )٩٧(حديثاً

         قـانون تنظـيم األسـرة الـصادر يف        عن طريق وضع لوائح واضحة وملزمة قانوناً لتنفيذ         
 وبأن تضمن توفري سبيل انتصاف ومراجعة الطعون يف قرارات رفض اإلجهاض            ١٩٩٣عام  

  . )٩٨(العالجي قبل فوات األوان
 بأن العوائق االجتماعية واالقتصادية كثرياً مـا متنـع          ٦ و ٤وأفادت الورقتان املشتركتان      -٤٢

فالدولة ال تدعم وسائل منع احلمل وعلى النساء دفـع          . ع احلمل النساء من احلصول على وسائل من     
 استشارة الطبيب للحصول على وسائل منع احلمل جزءاً من نظـام الرعايـة              تليسو. امالًكمثنها  

 إىل وجود تقارير تفيد بأن هناك من األطباء         ٦ و ٤وأشارت الورقتان املشتركتان    . الصحية األساسي 
. )٩٩(الـضمريي االسـتنكاف   أن وسائل منع احلمل بسبب بنـد        من يرفض تقدمي االستشارة بش    
 بأن تكفل بولندا احلصول على وسائل منع احلمل بسعر مقدور           ٦ و ٣وأوصت الورقتان املشتركتان    

  .)١٠٠(عليه وبتوفري خدمات سهلة االستعمال يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنسية
لتربية اجلنسية يف املـدارس يطـرح    بأن حمتوى ا٦ و٤وأفادت الورقتان املشتركتان     -٤٣

مشكلة كبرية وكثرياً ما ال يتوافق مع املعايري العلمية، األمر الذي يؤثر على الشباب من حيث            
اإليـدز إىل   / لألمراض املنقولة جنسياً مبا فيها فريوس نقص املناعة البـشري          همتعرضإمكانية  

  .)١٠١(جانب حاالت احلمل غري املقصود
مشكلة يف توفر الرعاية الصحية للمهاجرين غري       أن هناك    ٣املشتركة  وأفادت الورقة     -٤٤

وأعـرب معهـد ماريـا      . )١٠٢(احلائزين على وثائق، َمبن فيهم القصَّر والنـساء احلوامـل         
أوسيلياتريتشي الدويل عن قلقه إزاء إقصاء املهاجرين غري الشرعيني من خـدمات الرعايـة              

  . )١٠٣(يت تكون فيها حياة الشخص يف خطرالالصحية اجملانية، ما عدا يف احلاالت 
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 إنه من املعروف أن نظام الرعاية الصحية ال يشمل          "فوزيا - ترانس"وقالت مؤسسة     -٤٥
خبدماته األشخاص مغايري اهلوية اجلنسية وأن األشخاص مغايري اهلويـة اجلنـسية الـذين              

طبيـب  الالتسجيل لدى   ُيكملون إجراء االعتراف القانوين باهلوية اجلنسية يواجهون مشكلة         
وأوصت . وأفادت املؤسسة أيضاً بأن الدولة ال متول إجراءات تغيري نوع اجلنس          . ذي الصلة 

بأن تعيد بولندا العمل بتعويض تكاليف إجراءات تغيري نوع اجلنس وبأن تضمن تلبية نظـام               
الصحية الرعاية الصحية الحتياجات األشخاص مغايري اهلوية اجلنسية وحصوهلم على الرعاية     

  .)١٠٤(وعلى األدوية
والحظ معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل بقلق أن ظاهرة اإلدمان على املخـدرات              -٤٦

 بأن حيازة أي    ١وأفادت الورقة املشتركة    . )١٠٥(والكحول يف صفوف الشباب تشهد تفاقماً     
يواجـه  عترب جرمية وبالتايل فإن أي شخص ُتضبط حبوزته خمدرات قد           ُتكمية من املخدرات    

وحىت يف حـال    . ألوىلا املخالفة  هي السجن ملدة قد تبلغ ثالث سنوات حىت لو كانت تلك         
وفضالً . )١٠٦(رتكب املخالفة ق اجلنائية مل  بل اجلرمية يف سجل السوا    فرض عقوبات بديلة، ُتسجَّ   

 مبا يف ذلـك علـى      ، بأن اإلنفاق على احلد من الضرر      ١عن ذلك، جاء يف الورقة املشتركة       
ات باملواد البديلة ألثر األفيون، ضئيل وبأنه غري متوفر يف بعض املناطق على الرغم من               العالج

فريوس التهاب الكبد الوبائي    بارتفاع نسبة انتشار اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشري و        
وتراجعت برامج تبـادل    .  باإلبر ناًقخدرات ح  امل ن الذين يتعاطو  دمننيامل يف صفوف    "جيم"

 احلد من ن بسبب عدة عوامل منها أن البلديات ال ختصص األموال الكافية لربامج             اإلبر واحلق 
   لربامج تبادل اإلبـر واحلقـن       الضرر وألن الصندوق الوطين للصحة ال يوفر األموال مباشرةً        

  .)١٠٧(وال توجد برامج للتبادل يف السجون
 الـوطين املتعلـق      بأن تنظر بولندا يف تعديل القـانون       ١ املشتركة    الورقة وأوصت  -٤٧

بالتصدي إلدمان املخدرات حبيث يتفادى املعاقبة على حيازة كميات ضئيلة من املخـدرات             
لتشجيع حصول األشخاص الذين يستعملون املخدرات على العالج البديل وزيادة خدمات           

ـ           ال ، الضرر احلد من  ن اطوسيما بغرض ضمان إتاحة اخلدمات الصحية لألشخاص الذين يتع
. )١٠٨(مستوى مقبول ضمان أن تكون تلك اخلدمات على       تيسري حصوهلم عليها و   املخدرات و 

وفضالً عن ذلك، أوصى معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل بأن توفر بولندا للشباب املدمنني             
 تنظـيم   منـها على املخدرات والكحول املساعدة الطبية والنفسية وبأن تعتمد تدابري وقائية           

  .)١٠٩(دمان على املخدرات والكحول يف صفوف الشبابمحالت توعية ملكافحة اإل

  احلق يف التعليم  -٩  
احلضور  يف نسبة    حتققومع أن معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل ُيقر بالتقدم الذي            -٤٨
 املدارس، فإنه الحظ أن عدة شرائح من السكان ال تزال تـسجل معـدالت حـضور                 إىل

 والفتيـات  فتيـان  صعبة والاًسر تعيش أوضاع أُمنمنخفضة ومن بني تلك الشرائح األطفال    
وأعرب املعهد الدويل عن قلقه إزاء إقصاء عدد كبري من          . املدمنون على املخدرات والكحول   
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 بولندا بأن تعتمـد مجيـع       ىوأوص. أطفال املهاجرين غري الشرعيني من التعليم حبكم الواقع       
سيما منـهم     وال ،يم بشكل كامل  التدابري الضرورية لضمان حصول مجيع األطفال على التعل       

وباملثل، أوصت اللجنة األوروبيـة ملناهـضة       . )١١٠(األطفال املنتمون إىل أشد الفئات ضعفاً     
العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا بأن تضمن بولندا حتقيق نفـس معـدل احلـضور               

  .)١١١(للمواطنني ولغري املواطننيبالنسبة اإللزامي إىل املدارس 
ت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب التابعـة جمللـس أوروبـا             ورحب  -٤٩

 الوقف التدرجيي ملمارسة    السيما منها  و ،خذت لتحسني تعليم أطفال الروما    باملبادرات اليت اتُّ  
إنشاء صفوف منفصلة ألطفال الروما، وأوصت بأن تواصل بولندا جهودها الرامية إىل دعم             

  .)١١٢(تعليم أطفال الروما

  احلقوق الثقافية  -١٠  
أوصت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة         -٥٠

ي بولندا دعمها للمبادرات الرامية إىل محاية اهلوية الثقافية لألقليات          و بأن تق   القومية األقليات
إنشاء مراكز ثقافيـة    ساعد مجعيات األقليات الوطنية على      بأن ت واحملافظة عليها وتطويرها، و   

  .)١١٣( مفتوحةًهائوإبقا

  األقليات والشعوب األصلية  -١١  
 قالت اللجنة االستشارية لدى جملس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات             -٥١

 إن وضع الروما يف جماالت الصحة والعمالة والسكن ال يزال يثري القلق بالرغم من التقـدم          القومية
فاجلهود اليت ُبذلت يف    . سيما يف التحاق أطفال الروما باملدارس      قق يف بعض اجملاالت وال    الذي حت 

. )١١٤(تحسني ظروف العيش مل حتقق النتـائج املتوقعـة        توخياً ل إطار الربنامج لصاحل مجاعة الروما      
  .)١١٥(وأوصت اللجنة االستشارية بأن تواصل بولندا تنفيذ الربنامج لصاحل مجاعة الروما

 اسـتفادة ضـمان   من أجل   ف بولندا جهودها    كثوأوصت اللجنة االستشارية بأن ت      -٥٢
علـى وجـه    أن تتخذ   ب برامج اإلذاعة والتلفزيون و    مناألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية      

ورية لتوفري التغطية املناسبة من البث اإلذاعي والتلفزيون للمناطق اليت          ضر التدابري ال  اخلصوص
  .)١١٦(ميةتعيش فيها أقليات قو

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٢  
قال معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل إن املهاجرين غري الشرعيني من أشد الفئات              -٥٣
 د أطفال املهاجرين غري الشرعيني يف سجالت املواليـد        قيَّويف كثري من األحيان، ال يُ     . ضعفاً

 الصحية   الرعاية  ميكنهم احلصول على خدمات    رس وال ااملداألمر الذي حيول دون التحاقهم ب     
وأوصى املعهد الدويل بأن تعتمد بولندا تدابري       . )١١٧(اجملانية إال إذا كانوا مسجلني يف املدارس      
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وقائية ملكافحة التمييز حبكم الواقع وحبكم القانون عن طريق ضمان حصول أطفال املهاجرين           
  .)١١٨(غري الشرعيني على مجيع اخلدمات األساسية

  بأن من أهم املشاكل اليت تعترض املهـاجرين انتـهاكُ          ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥٤
 ومن مجلة تلك االنتهاكات عدم دفع األجور وعدم         ،ميهمحقوقهم يف العمل من ِقَبل مستخدِ     

  .)١١٩( مكتوب عمل عقدقدميالتقيد بلوائح الصحة والسالمة وعدم ت
ض املهاجرين ومجيع أفراد أسرة صاحب الطلـب    بأن بع  ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥٥
مون من املساعدة يف االندماج مثلما حيدث يف احلاالت اليت يكون فيها صاحب الطلب              ُيحَر

عبور احلدود بطريقة غري شرعية بالتعاون مع (قد ارتكب خمالفة حىت لو مل تكن خمالفة خطرية 
ـ ة السيارة حتيادسوء استخدام املواد، وقوأشخاص آخرين،   ، شروبات الكحوليـة ت تأثري امل

  .)١٢٠()وغري ذلك من املخالفات
 يف السكن االجتمـاعي     ةً إىل أن الالجئني يواجهون قلّ     ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٦

عادية لألجانـب وأنـواع     املسبقة  املفكار  جّراء األ تفاقم هذه املشكلة    تو. تؤدي إىل تشردهم  
  .)١٢١(املنازل جتاه املستأجرين األجانبني عنها أصحاب بِالسلوك السليب اليت ُي

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٣  
 يف حتقيـق يتنـاول   ٢٠٠٨قالت منظمة العفو الدولية إن بولندا قد شرعت يف عام       -٥٧

 وبعد مرور ثالث سنوات     ،لكن. آخرمشاركة البلد يف برامج تسليم واحتجاز سري مع بلد          
 الضحايا بالبدء   ي من  سراً ومل ُيسمح حىت اآلن أل      ىر ال يزال التحقيق جي    ،ونصف على ذلك  

وأضافت منظمة العفو الدولية بأنه ظهرت أدلة جديدة يف الفترة ما بـني             .  يف أي إجراء   فعلياً
 من وكالة مصاحل املالحة اجلوية البولندية ومن مكتب حرس احلدود           ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عامي  

دعي العام علناً بأنه حيقق يف ادعـاءات        ، أكد مكتب امل   ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . البولندي
 مكتـب املـدعي العـام مركـز         ه، ومنح يقدمها مواطن سعودي امسه عبد الرحيم الناشر      

أيضاً أليب زبيدة يف    " الضحية "وُمنَِح مركزُ . ٢٠١٠أكتوبر  /رمسياً يف تشرين األول   " الضحية"
سان معلومات مشاهبة   ت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلن    موقّد. )١٢٢(٢٠١١يناير  /كانون الثاين 

   أنه سينتهي مـن عملـه يف        ٢٠١١نوفمرب  /وأضافت بأن املدعي العام أعلن يف تشرين الثاين       
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تضمن بولنـدا مواصـلة التحقيـق يف             . )١٢٣(٢٠١٢عام  

رب ادعاءات تواطؤ السلطات البولندية يف عمليات التسليم واالحتجاز السري مع االلتزام بأك           
بأن تضمن تعاون بولندا    كما أوصتها   قدر ممكن من الشفافية ومبا يتفق مع التزاماهتا الدولية،          
لة االحتجـاز الـسري يف سـياق        أالتام مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة يف مس        

  .)١٢٤(عمليات مكافحة اإلرهاب
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