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 المنهجية والمشاورات -مقدمة  -أوالً  
أُعددد هددذا التقأليددأل ألالددألاا ااسددتعألاا الدددوري الحلددامح ال الددا  الددة  قددو  ا نسددان    -1

، 17/119بولندا. وعماًل باملبادئ التوجيهية العامددة الددس أرسدداها وقددس  قددو  ا نسددان    ددألاره 
يألكز التقأليأل عقى التطورات الس شهدهتا بولندا   وال  قو  ا نسددان منددذ ااسددتعألاا السدداب ، 

ى التقدم احملألز   تنفيذ التوصيات املقدمة أثناء اجلولة ال انيددة لالسددتعألاا الدددوري الحلددامح   وعق
ات وسدددداهم فيهددددا مفددددوا . وهددددذا التقأليددددأل  ادددديقة املحلدددداورات الددددس جددددألت بدددد  الددددوزار 2012عددددام 

وأمدد  اململدداع املعدد  لقددو  الطفددح. و ددد نُددو ل املحلددألوع األوي لقتقأليددأل مدد    قدد    قددو  ا نسددان
 املنملمات الري ا كومية والقجان الربملانية املعنية.

 تطور اإلطار المعياري والمؤسسي لحماية حقوق اإلنسان -ثانياً  
وتعزيزهددا   بولندددا سا أسددا   يألتكددز ا رددار القددانوس واملمسسدد   مايددة  قددو  ا نسددان -2

 ت  األوا وال انيددة لالسددتعألاا ددوي. و ددد أُدرجددت معقومددات مفااددقة   تقدداريأل بولندددا املقدمددة   اجلددول
(. وعددددالوة عقددددى  لدددد ، A/HRC/WG.6/13/POL/1و A/HRC/WG.6/1/POL/1الدددددوري الحلددددامح  

مددا ُأ ددألز مددن تقدددم   تنفيددذ التوصدديات املقدمددة   اجلولددة  2014يبدد  تقأليددأل منتادد  املدددة لعددام 
 ال انية لالستعألاا الدوري الحلامح.

ة منددذ ااسددتعألاا الدددوري الحلددامح األدددري لبولندددا، الددس وتحلددمح التاددريات املمسسددية الأل يسددي -3
اسددتهدفت و دد   ليددة تعدداون فعالددة   ا دارة العامددة عقددى الاددعيدين املألكددزي وا  قيمدد  فيمددا يتاددح 
باملسددددددداواة   املعامقدددددددة، تعيددددددد  منسدددددددق  معنيددددددد  باملسددددددداواة   املعامقدددددددة   كدددددددح وزارة و  مستحلدددددددارية 

املعنيدددد  باملسدددداواة   املعامقددددة    (1 با  ددددافة سا مفو دددد  املقارعدددداتالددددوزراء  املستحلددددارية(،  ر دددديس
 مكاتب املقارعات.

، توجدددددب توجيدددددد  قدددددس الدددددوزراء صددددددر   عدددددام  -4 ، مفدددددوا ا كومدددددة املعددددد  2016وعُددددد ج
با تم  املدس. وتحلمح مسددموليات املفددوا سعددداد ومألا بددة الربنددامن الددور  لتنميددة ا تمدد  املدددس، 

 ورصده.  التعاون ب  ا دارة العامة واملنملمات الري ا كومية واملمسسات املدنية األدألى وتنسي 
التحلددأليعات اجلديدددة التاليددة املتعققددة لمايددة  قددو  ا نسددان  2011واعُتمدددت منددذ عددام  -5

 وتعزيزها:
   2013كدددددانون األول/ديسدددددمرب   12 دددددانون األجاندددددب اجلديدددددد، وهدددددو القدددددانون املدددددمر 

 ملزيددد مددن املعقومددات،  2014أيار/مددايو  1واملتعقدد  باألجانددب، الددذي بدددأ نفددا ه   
 انملأل األجزاء املتعققة تكافحة ااجتار بالبحلأل وبأو اع ا تجاز املهاجألين(؛ 

   عدجل لقانون منح ا مايددة لألجانددب ، امل2015أيقول/سبتمرب  10القانون املمر
  تحلدددألين ال ددداس/ 13  س قددديم بولنددددا ولقدددوان  معيندددة أددددألى، الدددذي بددددأ نفدددا ه   

، وهددددو القددددانون التنفيددددذي لددددد ءدطددددة سياسددددة القجددددوءء  ملزيددددد مددددن 2015نددددوفمرب 
 املعقومات، انملأل اجلزء املعنون ءمن  التمييز  د املهاجألينء(. 

عدددددت عقدددددى ااتفا يدددددات الدوليدددددة التاليدددددة مندددددذ ااسدددددتعألاا الددددددوري وصددددددا ت بولنددددددا أو و ا  -6
 الحلامح ال اس: 
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  اتفا يدددة وقدددس أوروبدددا بحلدددأن منددد  ومكافحدددة العنددد   دددد املدددألأة والعنددد  املندددزي، املربمدددة
           نيسددددددددددددان/ 13؛ مت التادددددددددددددي  عقيهددددددددددددا   2011أيار/مددددددددددددايو  11   اسددددددددددددطنبول  

 (؛28و 27 التوصيتان  2015سطس  ب/أال 1؛ وبدأ نفا ها   2015أبأليح 
  اتفا يددددة وقددددس أوروبددددا بحلددددأن الايددددة األرفددددال مددددن ااسددددتاالل اجلنسدددد  وااعتددددداء

   لن ددارو)  اتفا يددة لن ددارو)(، 2007تحلددألين األول/أكتددوبأل  25اجلنسدد ، املربمددة   
 ؛2015شباط/فربايأل  20بدأ نفا ها   

   أيقول/سددبتمرب  6عقيهددا   اتفا ية  قددو  األشددخاي  وي ا عا ددة؛ مت التادددي
 (؛21و 19و 18و 17و 16و 7و 2 التوصيات  2012

  ااتفا ية الدولية  ماية مجي  األشخاي من اادتفاء القسألي، مت التو ي  عقيهددا
 . ويسدددتقزم التاددددي  عقيهدددا تعدددديح  دددانون األسدددألة احملقددد 2013 زيألان/يونيدددد  25  

 (؛24و 23و 22و 20و 1تا يتف  وأ كام ااتفا ية  التوصيات 
  تعددددديح كمبدددداا عقددددى الربوتوكددددول اادتيدددداري ال دددداس لنملددددام رومددددا األساسدددد  لقمحكمددددة

 (؛26 التوصية  2014أيقول/سبتمرب  25اجلنا ية الدولية؛ مت التادي  عقيد   
  املعدددجل اتفا يددة الايددة  قددو  ا نسددان وا أليددات األساسددية،  15الربوتوكددول ر ددم

 ية لقمحكمة األوروبية  قو  ا نسان، واملعدددجل لديباجددة واملعدجل لققواعد ا جألا
 10، ومت التادي  عقيددد   2014نيسان/أبأليح  9ااتفا ية، مت التو ي  عقيد   

 ؛ 2015أيقول/سبتمرب 
  ،الربوتوكددددددول اادتيدددددداري ال دددددداس لقعهددددددد الدددددددوي ا دددددداي بددددددا قو  املدنيددددددة والسياسددددددية             

نيسدددددان/أبأليح  25؛ مت التاددددددي  عقيدددددد   1989/ديسدددددمرب كدددددانون األول  15املدددددمر  
 (؛9و 8و 6و 5و 3 التوصيات  2014

  الربوتوكدددول ا  دددا  اتفا يدددة وقدددس أوروبدددا لقجألأدددة ا لكعونيدددة بحلدددأن جتدددأل  األفعدددال
 ات الطبيعددة العناددألية وكألاهيددة األجانددب الدددس تألتكددب عددن رأليدد  أنملمددة الكمبيدددوتأل، 

   شدددباط/ 20، وبددددأ نفدددا ه   2003كدددانون ال اس/يندددايأل   28املدددربم   سعاسدددبور    
 ؛2015فربايأل 

    25اتفا ية وقس أوروبددا ملكافحددة ااجتددار باألعبدداء البحلددألية، مت التو يدد  عقيددد 
 ؛2015  ار/مار  

  ،الربوتوكدددول اادتيددداري اتفا يدددة  قدددو  الطفدددح املتعقددد  بددد جألاء تقدددد  البالالدددات
 (؛25 التوصية  2013أيقول/سبتمرب  30التو ي  عقيد    مت

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

مددن اتفا يددة  قددو   38واملددادة  7، سددحبت بولندددا هتفملاهتددا عقددى املددادة 2013و  عام  -7
الطفدددح، وعددددالت ا عدددالن املتعقددد  بدددالربوتوكول اادتيددداري اتفا يدددة  قدددو  الطفدددح بحلدددأن اشدددعا  

 األرفال   املنازعات املسقحة. 
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 التعاون مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان -ثالثاً  
ا تعاوندداً كددامالً مدد  االيددات الدوليددة  قددو  ا نسددان. و دددمت بولندددا تقدداريأل تتعدداون بولنددد -8

 بحلأن تنفيذ الاكو  التالية:
  ؛2015 ُعقدت دورة القجنة   عام  2012  عام  -اتفا ية  قو  الطفح) 
  ع ُُيدددددددد موعددددددد  2014  عددددددام  -اتفا يددددددة  قددددددو  األشددددددخاي  وي ا عا ددددددة 

 القجنة(؛ دورة
 2015  عدددام  -اي بدددا قو  اا تادددادية وااجتماعيددة وال قافيدددة العهددد الددددوي ا دد 

 (؛2016 ُعقدت دورة القجنة   عام 
  2015-2008قأليددأل عددن الفددعة ت -العهد الدوي ا اي با قو  املدنية والسياسية 

 (؛2016 ُعقدت دورة القجنة   عام 
  تقأليددددددددددأل عدددددددددددن -اتفا يددددددددددة القبدددددددددداء عقددددددددددى مجيدددددددددد  أشدددددددددددكال التمييددددددددددز  ددددددددددد املددددددددددألأة                 

 (؛2014 ُعقدت دورة القجنة   عام  2010-2002الفعة 
  تقأليددددأل عددددن الفددددعة مددددن  -اتفا يددددة القبدددداء عقددددى مجيدددد  أشددددكال التمييددددز العناددددألي

 ُعقددددت دورة القجندددة  2011سا كدددانون األول/ديسدددمرب  2009 ب/أالسدددطس 
 (؛2014   عام

 جتمدددداع  األوروت  اتفا يددددة وتقدددددم بولندددددا تقدددداريأل سددددنوية بحلددددأن تنفيددددذ املي ددددا  اا
 أوروبا(. وقس

ووجاهددددددت بولندددددددا دعددددددوة دا مددددددة سا مجيدددددد  املكقفدددددد  بوايددددددات  قددددددو  ا نسددددددان   سرددددددار  -9
 ا جألاءات ا اصة لألمم املتحدة. 

تنفياااو توتااايات االساااتعراض  -زيااااتة تع يااا  حقاااوق اإلنساااان وحمايتهاااا  -رابعاً  
 الدوري الشامل الثاني التي قبلتها بولندا

 بقددت بولندددا   السددنوات األربدد  األدددرية التزامددات دوليددة جديدددة، ونفددذت، باددورة كقيددة  -10
 (.6أو جز ية، وموعة من التوصيات املنب قة عن ااستعألاا الدوري الحلامح ال اس  انملأل الفقألة 

 الحق في الحياة والحرية واألمن -ألف 
 لمهينةمنع التعويب والمعاملة والعقوبة الالإنسانية أو ا  

(. وُيملددددددأل  ددددددانون األسددددددألة 40ُيملددددددأل دسددددددتور بولندددددددا  الدسددددددتور( العقوبددددددة البدنيددددددة  املددددددادة  -11
والوصددددددداية تو يددددددد  العقوبدددددددة البدنيدددددددة مدددددددن جاندددددددب األشدددددددخاي الدددددددذين أارسدددددددون واجبدددددددات الوالددددددددين 

األوصدددددياء عقدددددى القاادددددأل، ويكفدددددح القدددددانون اجلندددددا   سدددددالمة البددددددن و ألمتدددددد ويعا دددددب عقدددددى أي  أو
ونملددم أمدد  اململدداع املعدد  لقددو  الطفددح، منددذ ااسددتعألاا ال دداس، الددالت اجتماعيددة هلما.  انتها 

 . (41)التوتية س افية هتدف سا تعزيز    الطفح   تنحلئة دالية من العن  
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، دعدددوة دا مدددة سا مجيددد  املكقفددد  بوايدددات   سردددار 2001ووجهدددت بولنددددا، مندددذ عدددام  -12
 .(42)التوتية ا جألاءات ا اصة، ووافقت عقى مجي  رقبات القيام بزيارات  طألية 

ويعا ددددب القددددانون اجلنددددا   البولندددددي عقددددى مجيدددد  أفعددددال التعددددذيب أو املعامقددددة الالسنسددددانية  -13
املهينة، وُييح تققا ياً مألتكبيها سا القباء، ويعا ب عقيها لسب جسددامة الفعددح. و ددد و اعددت  أو

بولندددا اتفا يددة مناهبددة التعددذيب، وتقدددم تقدداريأل منتملمددة بحلددأن تنفيددذ ااتفا يددة. وصدددا ت بولنددددا 
و  عقدددى الربوتوكدددول اادتيدددداري، وأنحلدددأت نملامددداً ورنيدددداً لقو ايدددة  ُأسدددندت سدارتددددد سا مفدددوا  قدددد

 .(72)التوتية ا نسان( 
 246وينملدددأل مكتدددب املددددع  العدددام الدددور    القبدددايا املتعققدددة بددداجلألا م املحلدددمولة باملدددادة  -14

مددن القددانون  247من القانون اجلنا    انتزاع ااععافات من جانب املسددمول  العمددومي ( واملددادة 
 م  ات الاددقة با ألمددان مددن ا يدداة اجلنددا    ااعتددداء عقددى األشددخاي املسددقوبة  ددأليتهم(، وبدداجلألا

، أصدددر املدددع  2014الس يألتكبها املسمولون أثندداء أو   سدديا  أداء واجبدداهتم الأليفيددة. و  عددام 
العددددام مبددددادئ توجيهيددددة بحلددددأن ا جددددألاءات الددددس يباشددددألها وكددددالء النيابددددة بحلددددأن اجلددددألا م  ات الاددددقة 

ية أو املهينددة عندددما يكددون اجلدداس  دداب  شددألرة با ألمددان مددن ا يدداة أو باملعامقددة والعقوبددة الالسنسددان
أو مسددددموًا ريفيدددداً  دددددأل. وصدددددرت املبددددادئ التوجيهيددددة تنفيددددذاً أل كددددام احملكمددددة األوروبيددددة  قدددددو  
ا نسدددددددان ولبدددددددمان سجدددددددألاء هتقيقدددددددات فعالددددددددة وعاجقدددددددة   التقددددددداريأل والحلدددددددكاوى املتعققدددددددة بتعددددددددألا 

نية. ويوجددددد،   كددددح مكتددددب س قيمدددد  األشددددخاي املسددددقوبة  ددددأليتهم لقتعددددذيب ولقمعامقددددة الالسنسددددا
لقمددددع  العدددام و  كدددح مكتدددب لقددد  لقمددددع  العدددام، منسددد  معددد  بددداجلألا م الدددس يألتكبهدددا  دددباط 
الحلدددألرة يتدددوا ا شدددألاف عقدددى هدددذه ا ددداات ورصددددها. ويُقددددم تددددريب يحلدددار  فيدددد وكدددالء النيابدددة 

التددددددريب ملنهجيددددددة قمقدددددأل املألكددددددزي لقحلدددددألرة، ويُكددددددأل  لو دددددباط مكتدددددب الحلددددددمون الدادقيدددددة التدددددداب  
 .(58)التوتية التحقي  م   باط الحلألرة وموظف  الحلألرة 

ُتسددند سجدددألاءات التحقيددد  الفألديدددة  ويتددوا وكدددالء النيابدددة التحقيدد  مددد   دددباط الحلدددألرة. وا -15
سا الحلدددألرة أو الددددوا أل املختادددة األددددألى سا    ددداات اسدددت نا ية و  نطدددا  لددددود،  دددا يبدددمن 

، مت 2011وفيمددددا يتعقدددد  بالتملدددداهألة الددددس جددددألت   تحلددددألين ال دددداس/نوفمرب اسددددتقاللية ا جددددألاءات. 
 Warszawa-Śródmieścieالتحقيدد  مدد   دداب  الحلددألرة املحلددتبد بددد. ونتيجددة لددذل   بددت لكمددة 

( مددن القدددانون اجلنددا    سسدداءة اسدددتخدام 1 231ب دانددة املحلددتبد بدددد بارتكابددد فعددالً لددددداً   املددادة 
( مددن القدددانون اجلنددا    انتهدددا  السددالمة البدنيدددة( و كمدددت 1 217ادة السددقطة( بددداا عان مدد  املددد

بسقب  أليتد ملدة ستة أشهأل م  الو   املحلألوط لقعقوبددة ملدددة ثددالت سددنوات. كمددا  ملددألت عقيددد 
احملكمددددة  ارسددددة مهندددددة  دددداب  شددددألرة أو أعمدددددال التحأليددددات أو املهددددن األددددددألى  ات الاددددقة بدددددأمن 

 .(73)التوتية  (2 اتاألشخاي أو املمتقكات ملدة مثاس سنو 

 (91و 77و 76و 75و 74االحتجاز السابق للمحاكمة وأوضاع السجون )التوتيات   
اُُتدددذت وموعدددة مدددن التددددابري التحلدددأليعية والتنمليميدددة لددددف هتسددد  األو ددداع   السدددجون  -16

 . 2010واامت ال لقمعايري الدولية. وأدى  ل  سا سهناء ااكتملاظ   سجون بولندا منذ عام 
وتتخدددذ ا كومدددة مزيدددداً مدددن ا طدددوات لتوسدددي  املسدددا ة املخاادددة باألمتدددار املألبعدددة لكدددح  -17

سج . وخياص  انون بولندا مسا ة  درها ثالثة أمتار مألبعة عقى األ ددح لكددح سددج . وبقاددت 
 . 2016تحلألين األول/أكتوبأل  14  املا ة    86.9نسبة سشاال السجون 
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 ة نزاء السجون، منها ما يق :واُُتذت دطوات لتققيح ك اف -18
 تتجدداوز سددنًة( ديددار  بدداء  منح األشخاي احملكوم عقيهم بسقب ا ألية  ملدة ا

 فعة العقوبة دارج السجون   سرار نملام املألا بة ا لكعونية؛ 

  يقبدددد  بتددددأدري  2012اسددددتحدات مبدددددأ جديددددد   القددددانون اجلنددددا     أوا ددددح عددددام
اا تجددداز القتددد  تُو عددان الددد   ددال التخقددد  عدددن  تنفيددذ عقوبدددة سددقب ا أليدددة وعقوبددة

 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
 بالاألامة؛ يوماً أو بتقييد ا ألية أو 30تتجاوز  عقيها باا تجاز ملدة ا

   تعددديح املبددادئ الددس تددنملم ا كددم بتقييددد ا أليددة وتنفيددذ هددذه العقوبددة ليددا تُطبدد
العقوبددددة عقددددى نطددددا  أوسدددد ، ويحلددددمح  لدددد  توسددددي   ا مددددة الكيانددددات الددددس أكددددن 
ددددح دزانددددة الدولددددة  لألشددددخاي احملكددددوم عقدددديهم أن يقبددددوا عقددددوبتهم فيهددددا، مدددد  هتم 

 جزءاً من تكالي  ددمات هذه الكيانات؛

 ام   الو ددددت الددددألاهن ب صددددالن كبددددري لققددددانون اجلنددددا   لدددددف هتسدددد  فعاليددددة القيدددد
 العقوبات الري اا تجازية وتوسي  دياراهتا.

 وتحلمح التعديالت التحلأليعية الأل يسية الألامية سا ا د من تطبي  عقوبة سقب ا ألية ما يق : -19
 ب ا أليدددة، ديدددار فدددألا الألامدددة أو تو يددد  عقوبدددة تقييدددد ا أليدددة بددددًا مدددن عقوبدددة سدددق

تتجددددداوز مثددددداس  و لددددد  عقدددددى األفعدددددال الدددددس يُعا دددددب عقيهدددددا بسدددددقب ا أليدددددة ملددددددة ا
 (؛2015سنوات  كانت مخس سنوات  ىت متوز/يوليد 

  سيددالء أولويددة لقعقوبددات الددري اا تجازيددة كبددديح    الددة اجلددألا م الددس ُُيكددم فيهددا
 تتجاوز مخس سنوات؛ بعقوبة سقب ا ألية ملدة ا

 تنقب  بعدها العقوبة لكددم القددانون: بالنسددبة سا عقوبددة تقييددد تقاري املدة الس 
ا أليددددددة، مددددددن مخددددددس سددددددنوات سا ثددددددالت سددددددنوات بعددددددد  بدددددداء العقوبددددددة أو العفددددددو 

تققيص مدددة انقبدداء العقوبددة؛ وبالنسددبة سا عقوبددة الاألامددة، مددن مخددس سددنوات  أو
وبددة  بدددأ تققيص مدة انقبدداء العق سا سنة وا دة بعد  باء العقوبة أو العفو أو

 (.2015نفا  التايريات اعتباراً من   ار/مار  

وينخفض بانتملام عدد  اات اا تجاز الساب  لقمحاكمة منددذ أك ددأل مددن عقددد. ففدد   -20
، اخنفددددددض تددددددددركياً العدددددددد الكقدددددد  لألشدددددددخاي احملتجددددددزين  بددددددح احملاكمدددددددة 2015-2005الفددددددعة 
هذا ااخنفدداا بعددد تطبيدد   (. ويأ)2015  عام  8 619سا  2005  عام  34 549  من

أوس  نطا اً لقتدابري األ ح سرها اً السابقة احملاكمددة، البددألورية لبددمان سددالمة ا جددألاءات اجلنا يددة، 
 ومنها دف  كفالة و ملأل ماادرة البقد وا بوع ملألا بة الحلألرة.

، وبعددددددد تعددددددديح شددددددامح لقواعددددددد ا جددددددألاءات اجلنا يددددددة، ازداد 2015-2005و  الفددددددعة  -21
 د العدد الكق  لقتدابري الري اا تجازية السابقة لقمحاكمة، عقى النحو التاي:بارألا

 ؛8 000سا حنو  1 650 حنو ازداد عدد ا اات ا ا عة ملألا بة الحلألرة من 

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

  4 500سا حنو  2 100ازداد عدد  اات  ملأل ماادرة البقد من حنو. 



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

7 GE.17-01934 

وشددددهدت السددددنوات األدددددرية أيبددددداً اخنفدددداا مدددددة اا تجددددداز السدددداب  لقمحاكمددددة. فقدددددد  -22
 . 2015سا عام  2005تققات هذه املدة بأك أل من النا    الفعة من عام 

 دددداات اا تجدددداز السدددداب   2012 وجتدددددر مال ملددددة أن وزيددددأل العدددددل يألا ددددب منددددذ عددددام -23
  األ ددداليم ا ددداات الدددس تزيدددد فيهدددا مددددة اا تجددداز لقمحاكمدددة. وتألا دددب مكاتدددب املددددع  العدددام 

الساب  لقمحاكمددة عقددى تسددعة أشددهأل. ويألا ددب مكتددب املدددع  العددام ا دداات الددس تزيددد فيهددا مدددة 
شدددهألاً. ويددددنص تعدددديح لقددددانون ا جدددألاءات اجلنا يددددة، بدددددأ  12اا تجددداز السدددداب  لقمحاكمدددة عقددددى 

 تجدددداز السدددداب  لقمحاكمددددة، الددددذي كددددان ، عقددددى  ملددددأل تطبيدددد  اا2016نفددددا ه   نيسددددان/أبأليح 
 تزيد عقى سنة.  انونياً  بح  ل ، عقى اجلألا م الس يُعا ب عقيها بسقب ا ألية ملدة ا

وتقدددم املدرسددة الورنيددة لققبدداء واادعدداء العددام دورات تدريبيددة منتملمددة لقددعوين لقمعددايري  -24
وتاط  سقسقة تدريبية عامددة بدددأت    ل  ما يتعق  باا تجاز الساب  لقمحاكمة.  الدولية، تا
اانتهاكددددات األك ددددأل شددديوعاً  قددددو  ا نسددددان وا أليدددات األساسددددية الددددس أصدددددرت  2012  عدددام 

بحلددددأهنا احملكمددددة األوروبيددددة  قددددو  ا نسددددان أ كامدددداً  ددددد بولندددددا بسددددبب أوجددددد  اددددور   نملامهددددا 
دددالل هددذا الربنددامن أن الطول املفألط لال تجاز الساب  لقمحاكمة. ويُتددودى مددن  منهاالقبا  ، 

 يتققى مجي   باة احملاكم العادية التدريب دالل فعة مخس سا سب  سنوات.
و دددا يمكدددد فعاليدددة هدددذه التددددابري، اسددددتكمال جلندددة وزراء وقدددس أوروبدددا رصدددد  تنفيدددذ بولندددددا  -25

لأل كددام الددس صددددرت  دددها مدددن احملكمددة األوروبيدددة  قددو  ا نسدددان بسددبب الطدددول املفددألط ملددددة 
  كماً  وموعة تألزاسكا(. 172ا تجاز الساب  لقمحاكمة، وعددها ا

 (93و 92و 90و 89و 88و 87عمل النظام القضائي )التوتيات   
تتواصدددددح اجلهدددددود الألاميدددددة سا تعزيدددددز كفددددداءة النملدددددام القبدددددا   مدددددن أجدددددح النهدددددوا بدددددا جألاءات  -26

دد وظددا   القبدداة ثابتدداً، ازداد عدددد القبا ية وا د مددن التددأدأل الددألاهن   نملددأل القبددايا. وبينمددا ظددح عدد
العددددامق  املسدددداعدين الددددذين يدددددعمون القبدددداة، وازدادت مسددددا ة مددددوظف  احملدددداكم   النملددددأل    بددددايا 
الددددت أ دددح تعقيدددداً  دددا خيفددد  مدددن أعبددداء العمدددح املققددداة عقدددى عدددات  القبددداة. فقدددد ازداد عددددد وظدددا   

 .  2016سا النا  األول من عام  2014  املا ة   الفعة من عام  11املساعدين بأك أل من 
. 2016واسددددُتحدثت مددددن جديددددد وظيفددددة القا دددد  املتدددددرب   احملدددداكم العاديددددة   عددددام  -27

مددددربر لددددد    واهلددددف مددددن  لددد  هددددو تعزيددددز  دددمان ا دددد    لاكمدددة عادلددددة وشددددفافة دون تدددأدأل ا
 أعمال احملكمة املستققة املختاة.

م القبدددا   مندددذ عددددة سدددنوات. ولدددو   اجتددداه متزايدددد ويتزايدددد بدددارألاد ا نفدددا  عقدددى النملدددا -28
  املا دددددة  3.2بنسدددددبة  2014. فقدددددد ازداد ا نفدددددا    عدددددام 2000ووا دددددح ل نفدددددا  مندددددذ عدددددام 

باملقارندددددة مددددد  العدددددام  2015  املا دددددة أددددددألى   عدددددام  2.5باملقارندددددة مددددد  العدددددام السددددداب ، وبنسدددددبة 
 لقمحاكم. الساب . وازداد أيباً ااست مار   اهلياكح األساسية

مو عدداً  1 524، وهددو متددان   2016ويُطبادد  نملددام املسدداعدة القانونيددة ا انيددة منددذ عددام  -29
  مجيدددد  أحندددداء بولندددددا. وبعددددض املوا دددد  تددددديألها منملمددددات الددددري  كوميددددة  ُُتتددددار   سرددددار منافسددددة 

 املأل قددة مفتو ددة(. ويعتمددد عدددد موا دد  املسدداعدة عقددى عدددد السددكان   املنطقددة. وتُتددان املحلددورة  
 65سددنة أو يزيددد عقددى  26السددابقة لقمحاكمددة لألفددألاد املددمهق   تددن فدديهم مددن يقددح عمددألهم عددن 

 2016سدددددنة(. ويادددددح سمجددددداي عددددددد دددددددمات املحلدددددورة املقدمدددددة   الألبددددد  األول و دددددده مدددددن عدددددام 
 ددمة.  98 988 سا
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 (95و 58تدابير الشرطة لمنع سوء سلوك الشرطة )التوتيتان   
التددددابري الددددس اُتدددذها مكتددددب املدددددع  العدددام بحلددددأن مدددا يألتكبددددد  ددددباط  14تتنددداول الفقددددألة  -30

الحلددددألرة واملسدددددمولون ا كوميدددددون اادددددألون مدددددن جدددددألا م  ات صدددددقة با ألمددددان مدددددن ا يددددداة وباملعامقدددددة 
 والعقوبة الالسنسانية أو املهينة. 

هتدددف سا مندد   2015وملن  سددوء سددقو   ددباط الحلددألرة، اعُتمدددت اسددعاتيجية   عددام  -31
انتهاكددددات  قددددو  ا نسددددان مددددن جانددددب  ددددباط الحلددددألرة. وهتدددددد ااسددددعاتيجية ا دددداات الأل يسددددية 

 لبمانات  قو  ا نسان    وات الحلألرة، وا قول الواجب تنفيذها. 
، بوصددددددفد ممسسددددددة 2010ويتققددددددى مفددددددوا  قددددددو  ا نسددددددان منددددددذ كددددددانون ال اس/ينددددددايأل  -32

سقو   باط الحلألرة و أل  ا دود، تقاريأل عددن األ دددات  مستققة مسمولة عن التحقي    سوء
الدددس  دددد تحلدددكح انتهاكدددات  قدددو  ا نسدددان مدددن جاندددب  دددباط الحلدددألرة. ويتنددداول تقأليدددأل منتاددد  

 املدة لالستعألاا الدوري الحلامح االية املتعققة بتنفيذ التوصية. 
تددددددريب والققددددداءات واُتدددددذ املقدددددأل املألكدددددزي لقحلدددددألرة العديدددددد مدددددن التددددددابري الو ا يدددددة، منهدددددا ال -33

واستعألا ات ا اات الفألدية لسوء السقو  أثناء ا دمة. كما صدر دليح  باط الحلددألرة اجلدددد. 
 . 2014دورة تدريبية ولقاء منذ كانون ال اس/ينايأل  3 000وُعقد حنو 

الأل يسددددية لقمبددددادرات الت قيفيددددة وا عالميددددة  مايددددة  قددددو  ا نسددددان  التوجهدددداتو  سردددددار  -34
، بدددأت عمقيددات ا عددداد 2018-2016 الفدعة  الفدألي  لتكافم الحلألرة، واسعاتيجية وا أليات

لدعم املبادرات الت قيفية وا عالمية الألامية سا تأهيددح أفددألاد الحلددألرة مهنيدداً لقمحلدداركة   الايددة  قددو  
 ا نسان وا أليات، وو   مدونات  داب السقو  امله  وتكأليس املساواة   املعامقة. 

 8   ددددددددوء التدددددددددابري الددددددددس اُتددددددددذهتا ا كومددددددددة، دقاددددددددت جلنددددددددة وزراء وقددددددددس أوروبددددددددا   و  -35
سا أن أ كددددام احملكمددددة األوروبيددددة  قددددو  ا نسددددان بحلددددأن ااسددددتخدام الددددري  2016 زيألان/يونيددددد 

 املتناسددب لققدددوة مدددن جانددب  دددباط الحلدددألرة وا جددألاءات القبدددا ية الدددري الفعالددة، املعألوفدددة باسدددم وموعدددة
Dzwonkowskiتنفيذها  انملأل القألار ، مت CM/ResDH(2016)148  .) 

 (82االتجار بالبشر ومساعدة الضحايا )التوتية   
، املسدداعدة املهنيددة سا 2006يقدم املألكز الور  لقتددح واملحلددورة، الددذي أُنحلددم   عددام  -36

منملمددات الددري  ددحايا ااجتددار بالبحلددأل. وتُفددوا مسددمولية املألكددز، الددذي متولددد ا كومددة املألكزيددة، سا 
 كومية  ُُتتار عن رألي  عمقية تنافسية مفتو ة(. وتحلمح املسموليات الأل يسددية لقمألكددز التحديددد 
الدددري الأليفددد  لبدددحايا ااجتدددار بالبحلدددأل، والتدددددالت، وتدددوفري دور ا يدددواء اامندددة، وتقدددد  املسددداعدة 

ورة لتجندددب الو دددوع حلدددالطبيدددة والقانونيدددة والنفسدددية، ودددددمات العمجدددة الحلدددفوية، وتقدددد  النادددح وامل
  حية لالجتار. 

ويدددددددوفأل املألكدددددددز ا  امدددددددة   دور ا يدددددددواء التابعدددددددة لدددددددد وا  امدددددددة اامندددددددة لاددددددداار األرفدددددددال    -37
ممسسدددددات ا سددددددكان واملمسسددددددات التعقيميددددددة. ويوجددددددد   بولندددددددا العديددددددد مددددددن املألافدددددد  املخااددددددة 

 لقبحايا القااأل. 
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و دم املألكز التدريب وا ربة لقعامق ، كما يتعاون م  العديددد مددن املمسسددات واملنملمددات  -38
  تقدددد  الددددعم لققاادددأل  دددحايا ااجتدددار بالبحلدددأل. وبدددالنملأل سا تزايدددد عددددد  دددحايا ااجتدددار بالبحلدددأل 

 الذين جألى هتديدهم، من األرجح أن يُعمم منو ج الدعم هذا   السنوات القادمة. 
مدددن اجلهدددود الألاميدددة سا و ددد  نملدددام ملنددد  ومكافحدددة ااجتدددار بالبحلدددأل، اعتمددددت بولنددددا  وانطال ددداً  -39

 .  2018-2016و 2015-2013دط  عمح ورنية جديدة ملكافحة ااجتار بالبحلأل لقفعت  
وثيقدددددة جديددددددة بعندددددوان ءردددددأل  هتديدددددد ومعامقدددددة القاادددددأل  دددددحايا  2015وصددددددرت   عدددددام  -40

ا دودء، مت توزيعها عقى الحلددألرة و ددأل  ا دددود. ودبددعت  ااجتار بالبحلأل، لبباط الحلألرة و أل 
الوثيقدددة لقتحلدددداور مدددد  املنملمددددات الدددري ا كوميددددة. وتحلددددألن هددددذه الوثيقدددة سجددددألاء هتديددددد البددددحايا، وهدددد  
تألاع  داا ص ومعايري األشكال املعاصألة لالجتار باألرفددال، وكددذل  ا جددألاءات املتبعددة   معامقددة 

 البحايا القااأل. 
( ا جددألاءات 2013نون األجانددب اجلديددد  الاددادر   كددانون األول/ديسددمرب ويبسج   ددا -41

 الس تنملم س امة األجانب الذين هم  حايا ااجتار بالبحلأل. 

 (124و 123و 122مكافحة اإلرهاب )التوتيات   
 22و اعددددت بولندددددا الربوتوكددددول ا  ددددا  اتفا يددددة وقددددس أوروبددددا ملندددد  ا رهدددداب، املددددربم    -42

. وأُدرجدددت أ كدددام ااتفا يددة، املتعققدددة بالقدددانون اجلندددا  ،   القدددانون 2015ول/أكتدددوبأل تحلددألين األ
، وأ افت هددذه األ كددام 2016 زيألان/يونيد  10املتعق  بأنحلطة مكافحة ا رهاب الاادر   

اجلدددألا م التاليدددة سا القدددانون اجلندددا  : املحلددداركة   تددددريب أكادددن مدددن ارتكددداب جألأدددة سرهددداب وعبدددور 
لنددددددا ارتكددددداب جألأدددددة سرهددددداب   بقدددددد  ددددددأل. وبا  دددددافة سا  لددددد ، أدددددنح  دددددح جديدددددد  ددددددود بو 

 ا اانة    الة التخق  عن جألا م معينة تتعق  بنحلاط سرهات. 
وُيق  مكتب املدع  العام ا  قيمدد    كألاكدداو   اجلددألا م املزعومددة املتعققددة بادعدداء سدارة  -43

 از سدددألية   بولنددددا. وتحلددمح هدددذه القبددية سسددداءة اسدددتخداموكالددة ااسدددتخبارات األمأليكيددة ملألاكدددز ا تجدد
 يددا  2005-2001السقطة من جانب املسمول  الأليفي    موا   لتقفة   بولندا   الفددعة 

يفحوا ب  امة مألاف  ا تجاز   بولندا ا ُتجز فيها سرهابيون محلتبد لم ملدة تزيد عقى سبعة أيددام، 
 وهو ما خيال  القانون. 

وأسدددددفألت التحقيقدددددات الدددددس جدددددألت  دددددىت اان عدددددن مجددددد  أدلدددددة ك دددددرية، الدددددري سدددددألية وسدددددألية  -44
 األدرية مهمة(، وسن كانت التحقيقات ا تزال جارية. وتحلمح هددذه القبددية عدددداً مددن الطقبددات 

 املوجهة سا الوايات املتحدة األمأليكية لقحاول عقى مساعدة  انونية دولية. 
ة، نملدددألاً سا الطددداب  ا ددداي لقتحقيقدددات. ورالدددم سدددألية وكدددب أن تكدددون التحقيقدددات سدددألي -45

بعددددض أعمددددال التحقيدددد  اجلاريددددة وبعددددض النتدددددا ن الددددس مت التوصددددح سليهددددا  ددددىت اان، أكددددن ملم قددددد  
 البحايا اارالع عقى املقفات واملحلاركة   بعض األعمال و ارسة  قو هم ا جألا ية. 

 قين(إجراءات التطهير )تقييد مشاركة الشيوعيين الساب  
 تحلددألين 18 املددمر  القددانونيدددنملم عمقيدددة التطهدددري  تقييدددد محلددداركة الحلددديوعي  السدددابق (  -46
 1990-1944 الفدعة   الدولدة أمدن أجهدزة وثدا   عدن بالكحل  املتعق  2006/أكتوبأل األول
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. وأدرج القدددانون تعدددديالت تدددمثأل    ارسدددة املحلدددمول  بدددالتطهري لقحددد    سجدددألاءات لتوياهتددا وعددن
(. وتُتخذ هذه ا جألاءات أمام احملدداكم ا  قيميددة، ا أمددام لكمددة ااسددتئناف 38ة  التوصية عادل

  وارسو كما   السدداب ، مددا كنددب املحلددمول  بددالتطهري السددفأل مسددافات رويقددة؛ و ددماناً  مايددة 
 قددو  ا قو  ا جألا يددة و قددو  ا نسددان الايددًة كامقددًة، يتمتدد  املحلددمولون بددالتطهري  اليدداً  ميدد  ا

املكفولددددة لقمحلددددتبد لم/املتهمدددد  توجددددب  ددددانون ا جددددألاءات اجلنا يددددة البولندددددي؛ وتحلددددمح التاددددريات 
الأل يسددددية  اعدددددة جديدددددة تقبدددد  بددددأن تكددددون سجددددألاءات التطهددددري عقنيددددة، مددددا ع يطقددددب املحلددددمولون 
 بالتطهري عقد جقسات سددألية باددورة كامقددة أو جز يددة؛ وتُعقددن أيبدداً مقفددات سجددألاءات التطهددري،  ددا
يتدددديح لقطددددألف املعدددد  اسددددتخدام كددددح األدلددددة الددددس تسدددداعد   الدددددفاع عددددن  بدددديتد؛ وتادددددر أ كددددام 

 احملاكم اابتدا ية ولاكم ااستئناف مربرة وتُبقغ سا الطألف املع . 
وأُجأليددت تعددديالت لأل كددام الددس تددنملم سجددألاءات الكحلدد  عددن املعقومددات السددألية أثندداء  -47

ت األ  كام اجلديدة و   األشخاي املحلمول  بالتطهري تارياً كدداماًل. سجألاءات احملاكم. و د الريا
، واملتعققدددددة 2012شدددددباط/فربايأل  20وتسدددددمح القواعدددددد التنمليميدددددة الدددددس أصددددددرها وزيدددددأل العددددددل   

بطأليقة التعامح م  لا أل املقددابالت والوثددا   أو املددواد األدددألى  ات الطدداب  السددألي أو املعقومددات 
السألية، وأدذ مال ملات، وهتأليأل لا أل وسصدددار ُنسددل ومقخاددات،  املهنية، بالكحل  عن املواد

 واستخدام هذه املال ملات والنسل واحملا أل واملقخاات   جقسات احملاكمة. 
و   ددوء ا طددوات الددس اُتددذهتا ا كومددة، دقاددت جلنددة وزراء وقددس أوروبددا سا أن ا كومددة  -48

(. CM/Res DH(2014) 172فدددذت  انملدددأل القدددألار أوفدددت  ميددد  التزاماهتدددا واعتدددربت أن أ كامهدددا  دددد نُ 
وجتدددددر مال ملددددة أن احملكمدددددة األوروبيددددة  قددددو  ا نسدددددان ع تبقددددغ ا كومددددة بحلدددددكاوى جديدددددة   هدددددذا 

 الادد. وبالتاي ع يعد مطألو ًا   بولندا أي  بايا  ات صقة بعمقية التطهري. 

 المتعلقة بالحق في حرية التعبير تحرير القوانين  
تتخدددددذ وزارة العددددددل أي سجدددددألاءات تحلدددددأليعية لندددددزع صدددددفة اجلألأدددددة عدددددن الفعدددددح احملددددددد   ا  -49
 (.  100من القانون اجلنا    التوصية  212 املادة
ومن املبادئ الأل يسية املناددوي عقيهددا   الدسددتور، ا دد     أليددة التعبددري و أليددة وسددا    -50

البددا ا  اعدد  والتقفزيددوس و ددانون  سدديما  ددانون ا عددالم. وهددذان مبددد ن وا ددحان   القددوان ، ا
الادددددحافة. وتكفدددددح أ كدددددام هدددددذين القدددددانون  تعددددددد وسدددددا   ا عدددددالم اجلمددددداهريي و أليدددددة وصدددددول 
اجلمهددور سا لتقدد  وسددا   ا عدددالم. ويُنملددأل  اليدداً   اُتددا  مزيدددد مددن ا جددألاءات لتعزيددز تعدديدددة 

 (.  101وسا   ا عالم والوصول سا وسا   ا عالم املختقفة  التوصية 

 (35و 34و 33و 32نسان )التوتيات مفوض حقوق اإل -أمين المظالم  -باء 
، باسددددت ناء مكتددددب 2009مُججددددت مألتبددددات العددددامق    املمسسددددات ا كوميدددة منددددذ عددددام  -51

،  اددح املكتددب عقددى ميزانيددة س ددافية لتعيدد  مدددوظف  2013و 2012أمدد  اململدداع. و  عددام  
(. 2013زلو) بولندي   عددام  667 000و 2012  عام  جدد   درها مقيون زلو) بولندي

وتقدددعن ميزانيدددة املألتبدددات ا  ددددافية بتنفيدددذ مهدددام تتعقددد ، مدددد اًل، بالقجندددة املعنيدددة لقدددو  األشددددخاي 
   94.7، دفادددض الربملدددان ميزانيدددة مفو دددية  قدددو  ا نسدددان سا 2016ا عا دددة. و  عدددام   وي

ااسددددت مارات والزيددددادات   املألتبددددات؛ وتتناسددددب  ، و لدددد   فددددض2015املا ددددة مددددن ميزانيددددة عددددام 
 ميزانية مفو ية  قو  ا نسان م  ميزانيات املمسسات العامة األدألى. 
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 80و 79و 78و 44و 43حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين )التوتيات  -جيم 
 (109و 108و 107و 106و 105و 104و 103و 102و 81و

 (81و 80و 79و 78)التوتيات  مكافحة العنف الممارس على المرأة  
 أ دددح تعدددديح القدددانون اجلندددا   و دددانون ا جدددألاءات اجلنا يدددة أ دددد التادددريات الأل يسدددية فيمدددا يتعقددد  -52

تكافحة العن    بولندا، تا    ل  العن  املمار  عقى املألأة، وهو التعديح الددذي يددنص عقددى 
مدددن القدددانون اجلندددا  ،  199سا  197 املدددواد مدددن املقا ددداة التققا يدددة ملدددألتكا اجلدددألا م اجلنسدددية احملدددددة  

  24وهددددد  ااالتاددددداب أو سكدددددألاه شدددددخص عقدددددى ارتكددددداب فعدددددح جنسددددد   ددددددأل. وبددددددأ نفدددددا  القدددددانون   
 .  2014ال اس/ينايأل  كانون
وبا  دددددافة سا التعدددددديالت التحلدددددأليعية، بدددددادر مكتدددددب املددددددع  العدددددام ودا دددددألة الحلددددددألرة سا  -53

المبااااتل التوجيهياااة للمااادعي العاااام جلنسدددد . وصدددددرت هتسدددد  تعامقهمددددا مدددد   دددداات العندددد  ا
                 كدددددددددانون األول/  18، وبددددددددددأ نفا هدددددددددا   بشااااااطن لاااااارو  التعاماااااال مااااااع حاااااااالت اال ت اااااااب

 1المباااتل التوجيهيااة رقاام ، أصدددر  ا ددد الحلددألرة 2015متوز/يوليددد  23 . و 2015ديسددمرب 
              المبااااتل التوجيهياااة. وصدددددرت،   سرددددار بشاااطن أنشاااطة تحقياااق معيناااة ماااع ضااابا  الشااارطة

 . ، إجراءات تعامل الشرطة مع ضحايا العنف الجنسي1رقم 
 قدو   دحايا العند  ونفاذ مفوا ا كومة املع  باملسدداواة   املعامقددة املحلددألوع املعنددون  -54

و لدد    الفددعة ،  دددمات ا عالميددة الحلددامقة والتدددريب وا جددألاءاتا جديددد، عدداماجلنسدد : هنددن 
. ويهددددف هددذا املحلدددألوع سا 2015سا كدددانون األول/ديسددمرب  2013مددن كدددانون األول/ديسددمرب 

تعزيددددز نملددددام تقددددد  املعقومددددات وتعامددددح الحلددددألرة واحملدددداكم ووكددددالء النيابددددة مدددد  اجلددددألا م اجلنسددددية. و  
وا نعنددت.  ، نفاددذ املفددوا القددة مكافحددة العندد  اجلنسدد    ا  اعددة2016تحلألين ال دداس/نوفمرب 

وك رياً ما تبدأ هذه ا مقة بكقمات هتدف سا سبال  رسالة تمكد عقى عدددم  بددول العندد  اجلنسدد  
 باملألأة وكحل  زي  األسارري والقوالب النمطية املتعققة بالعن  اجلنس . 

 مكافحة التميي  ضد المرأة  
التمييددز  ددد املددألأة، وتدددمن تنفذ بولندا مجي  تحلأليعات ااهتاد األوروت املتعققددة تكافحددة  -55

أ كامهددددا   القدددددانون الددددور . وتواصدددددح ا كومددددة العمدددددح عقددددى هتسددددد  ا قددددول والقدددددوان  الورنيدددددة 
الألاميدددة سا القبددداء عقدددى مجيددد  أشدددكال التمييدددز  دددد املدددألأة عقدددى النحدددو املبددد    التقددداريأل املتعققدددة 

 . (43توتية )البتنفيذ اتفا ية القباء عقى مجي  أشكال التمييز  د املألأة 
صددددكاً مهمدددداً  2016-2013وأ دددح بألنددددامن العمدددح الددددور  لقمسددداواة   املعامقددددة لقفدددعة  -56

لسياسة ا كومددة الألاميددة سا هتقيدد  املسدداواة   املعامقددة  عقددى أسددا  نددوع اجلددنس وأسددس أدددألى(. 
  ا ددداات وُيددددد الربندددامن أهدددداف وأولويدددات ا جدددألاءات الألاميدددة سا هتقيددد  املسددداواة   املعامقدددة 

التاليددة: توعيددة اجلمهددور تسددألة املسدداواة   املعامقددة، تددا    لدد  أسددباب وعوا ددب انتهاكددات مبدددأ 
املساواة   املعامقة؛ ومن  انتهاكات مبدددأ املسدداواة   املعامقددة؛ والتعدداون مدد  الحلددألكاء ااجتمدداعي  

 . (37)التوتية املعامقة واملنملمات الري ا كومية وجهات أدألى من أجح تعزيز املساواة   
وعدددددالوة عقدددددى  لددددد ، ينفجدددددذ مفدددددوا ا كومدددددة املعددددد  باملسددددداواة   املعامقدددددة وموعدددددة مدددددن  -57

 املبادرات الألامية سا من  التمييز  د املألأة  منها ا مالت واملحلاورات ومسابقات الحلباب(. 
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 (44سياسة تعم المساواة في األجر بين النساء والرجال )التوتية   
( سا أن فجددوة األجددور   2014تحلري أر ام املكتب ا  اددا   لقجماعددات األوروبيددة   -58

  املا ددة   ااهتدداد األوروت.  16.1  املا ددة عقددى  سدداب املددألأة، باملقارنددة مدد   7.7بولندددا تبقددغ 
وتواصدددح ا كومدددة العمدددح عقدددى هتقيددد  املسددداواة   األجدددأل بددد  النسددداء والألجدددال. وتألكدددز ا جدددألاءات 

تخذة  ومنهددا ا مددالت( عقددى تعزيددز مبدددأ املسدداواة   األجددأل بدد  النسدداء والألجددال وعقددى املعقومددات امل
لددذا املبدددأ، وتنفيددذ سياسددة تدددعم التوفيددد  بدد  ا يدداة املهنيددة وا يدداة األسددألية  تددا    لددد   املتعققددة

 مكددان العمددح، سجازات األمومة وا جددازات الوالديددة، وتحلددجي  ا قددول وااسددعاتيجيات البديقددة  
 وتوفري الألعاية النهارية(، ورصد  اات املعامقة الري املتساوية. 

ويُنملدددأل   أي شدددكوى تتبدددمن ادعددداءات بدددالتمييز وتُقددددم سا مفتحلدددية العمدددح الورنيدددة. وتُتدددان  -59
 املحلورة القانونية واناً. وتحلار  مفتحلية العمح الورنية أيباً   من  التمييز و  تعزيز املساواة. 

وشدددهدت السدددنوات األددددرية تعزيدددزاً مهمددداً  قدددو  املدددوظف  مدددن أجدددح تيسدددري التوفيددد  بددد   -60
ا يدداة املهنيددة وا يدداة األسددألية: فقددد اتسددعت  ا مددة ا جددازات املمنو ددة لقوالدددين العددامق ، وأصددبح 

نفددددددا   2016كدددددانون ال اس/ينددددددايأل   2  مقددددددور الوالدددددددين اان التحلدددددار    هددددددذا ا ددددد . وبدددددددأ   
التعديح الأل يس  األدري لقددانون العمددح   هددذا الادددد. وتكفددح األ كددام اجلديدددة لقوالدددين العددامق  

 الكامح   ا     سجازة  جزء من سجازة األمومة وا جازة الوالدية(.  التحلار 
وامل ددال األدددري عقددى مبددادرات ا كومددة هددو محلددألوع ءاألسددألة والوظددا  : اسددت مار ُمددألبحء  -61

لددددف هتيئددددة منددددا  ُيسددداعد عقددددى التوفيدددد  بددد  ا يدددداة املهنيددددة وا يدددداة  2016  عددددام  الدددذي أُرقدددد 
 األسألية، ويحلج  ا قول الس تدعم التوفي  ب  تق  األدوار. 

 (105و 104و 103و 102مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة )التوتيات   
 2016-2013ة   املعامقدددددة لقفدددددعة تتبدددددمن أهدددددداف بألندددددامن العمدددددح الدددددور  لقمسددددداوا -62

( تعزيدددددددز محلددددددداركة املدددددددألأة   اُتدددددددا  القدددددددألار. وتحلدددددددمح ا جدددددددألاءات الأل يسدددددددية الدددددددس 56 انملدددددددأل الفقدددددددألة 
اسُتكمقت من أجح هتقي  هذا اهلدف ما يق : دعم القدددرات السياسددية لقمددألأة  التعقدديم والددربامن 

ة املتوازندددة لقمدددألأة والألجدددح   ودددال التوجيهيدددة والتواصدددح(؛ وسردددال  نقددداو عدددام بحلدددأن فوا دددد املحلدددارك
 السياسة  شار  فيد سياسيون ومنملمات الري  كومية(. 

 (109و 108و 107و 106و 96ال حة اإلنجابية )التوتيات   
تكفح بولندا ا     اُتا   ألار مسددمول بحلددأن ا  دداب، و لدد  ب تا ددة وسددا ح ا  دداب  -63

. وهددذا ا دد  مقددألر   ديباجددة (96)التوتاية الاددحية ا رادي وتقددد  الت قيدد  واملحلددورة والألعايددة 
واملتعقدد  بتنملدديم األسددألة والايددة اجلندد  البحلددألي  1993كددانون ال اس/ينددايأل   7  القدددانون الادددادر 

 ، وهو ُمدرج أيباً   نص القانون. وشألوط السمان با جهاا
با يدداة اجلنسددية البحلددألية، من القانون عقى أن تتبددمن املندداهن الدراسددية املعألفددة  4وتنص املادة  -64

ومبددددادئ الوالديددددة الواعيددددة واملسددددمولة، و يمددددة األسددددألة، وا يدددداة   فددددعة ا مددددح، ووسددددا ح ورددددأل  ا  دددداب 
( مدددن القدددانون ا كومدددة املألكزيدددة وا كومدددات احملقيدددة،    ددددود صدددال ياهتا، 2 2ا رادي. وتُقدددزم املدددادة 

رادي ورألا قددددد. وتُسددددجح وتُتددددان   بولندددددا وسددددا ح بددددأن تتدددديح لقمددددوارن  دون  يددددود وسددددا ح ا  دددداب ا 
ا مدددح الدددس هددد  منتجدددات ربيدددة أو أجهددددزة ربيدددة، وكدددذل  األدويدددة واملنتجدددات الطبيدددة املسددددتخدمة  منددد 
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ا مدددح والبدددألورية لألعايدددة اجلنددد  ولقألعايدددة الطبيدددة لقحوامدددح. ويتددديح نملدددام التدددأم  الادددح  اسدددعداد  أثنددداء
 ت هألمونية فعالة  د يكون هلا تأثري مان  لقحمح.األدوية الس هتتوي عقى مكونا مثن
واملتعقدددد   1993كددددانون ال اس/ينددددايأل   7وشددددألوط ا جهدددداا لددددددة   القددددانون الاددددادر    -65

 107و 106)التوتااايات  بتنملددديم األسدددألة والايدددة اجلنددد  البحلدددألي وشدددألوط السدددمان با جهددداا
املددألأة عقددى ا جهدداا، ومدددة ا مددح  . ويددنملم هددذا القددانون املسددا ح املتعققددة توافقددة(109و 108و

الددس يكددون فيهددا ا جهدداا  كندداً  انوندداً. كمددا أددنح القددانون لألفددألاد املحلددمول  بالبددمان ااجتمدداع  
 ولألفألاد املستحق  لقألعاية الطبية ا انية ا     ا جهاا ا اس   مألاف  الألعاية الاحية. 

ت التاليددة: س ا كددان ا مددح أ ددح دطددألاً عقددى  يدداة وكوز لقطبيددب سجهدداا املددألأة   ا دداا -66
املألأة ا امح أو صحتها؛ وس ا دل تحلخيص ا مددح أو دلددت املمشددألات 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.
، واملتعقدددد  لقددددو  املأل ددددى 2008تحلددددألين ال دددداس/نوفمرب  6لقددددانون الاددددادر   اويدددددنص  -67

، عقددى أن يُدددرج   النملددام القددانوس البولندددي  دد  املأل ددى   سبددداء واملفوا املع  لقدو  املأل دى
هتفملددات عقددى رأي الطبيددب أو  ددألاره. وكددوز سبددداء هتفملددات عندددما يددمثأل رأي الطبيددب أو  ددألاره   

واجبددداهتم توجددددب القدددانون. ويحلدددكح هدددذا ا دددد ، مددد اًل، سدددبيح انتاددداف فعدددداًا  قدددو  املأل دددى أو 
لقنساء الال) يُددألفض سجها ددهن    الملددألوف احملددددة   القددانون(، أو يُددألفض س ددالتهن لتحلددخيص 
ا مدددددح، أو يُدددددألفض سجدددددألاء تحلدددددخيص الدددددح هلدددددن بعدددددد ا  الدددددة. وكدددددوز سبدددددداء هتفملدددددات عقدددددى رأي 

 طا التاب  لقمفوا املع  لقو  املأل ى.الطبيب أو  ألاره أمام ا قس ال
كدددانون   7القدددانون الادددادر   وجتدددددر ا شددددارة،   سدددديا   قددددو  املأل ددددى الددددس يكفقهددددا  -68

، واملتعقدد  بتنملدديم األسددألة والايددة اجلندد  البحلددألي وشددألوط السددمان با جهدداا 1993ال اس/ينددايأل 
ة بسددبب التكددالي  ا  ددافية الددس سا جواز تقد  مطالبات بالتعويض    الة تكبددد دسددارة ماليدد

يتحمقهددددددا الوالدددددددان لتنحلددددددئة رفددددددح معددددددو  نتيجددددددة انتهددددددا   قددددددو  الوالدددددددين   تنملدددددديم األسددددددألة و  
ا جهاا، س ا كددان الطبيددب هددو املسددمول عددن ا سددارة. أمددا مسددألة التعويبددات املدفوعددة   سرددار 

 هذه املطالبات فتو احها األ كام القبا ية الورنية. 

 (112و 111و 86و 85و 84و 83و 59و 31و 25)التوتيات  حقوق الطفل  
يبددطق  أمدد  اململدداع املعدد  لقددو  الطفدددح باملسددمولية القانونيددة عددن تعزيددز  قددو  الطفدددح  -69

. وتسدداعد مبددادرات أمدد  اململدداع عقددى زيددادة وتقويددة الددوع  لقددو  (31)التوتااية وُسددُبح الايتهددا 
ذ   كدددح عدددام وموعدددة مدددن املبدددادرات لتعزيدددز  قدددو  الطفدددح   صدددفوف األرفدددال والبدددالا . وتُتخددد

الطفح. وتحلمح املبادرات الأل يسية ما يق : العوين  قو  الطفددح   اجتماعددات أمدد  اململدداع مدد  
األرفددددال والحلددددباب، وا مددددالت ااجتماعيددددة العاديددددة، واملددددممتألات، واليددددوم الددددور   قددددو  الطفددددح، 

 ودعم املحلاري  الس تعزز  قو  الطفح. 
وأصدر أم  اململاع، بالحلألاكة م  وزارة العدل، ووزارة الدادقيددة، ومكتددب املدددع  العددام،  -70

ووزارة العمدددددح والسياسدددددة ااجتماعيدددددة، ووزارة التعقددددديم الدددددور ، واملقدددددأل الأل يسددددد  لقحلدددددألرة، ءاملبدددددادئ 
 .لتكون دلياًل لقبباط   العمقيات الس تحلمح أرفااً  التوجيهية ل جألاءات املفيدة لقطفحء

وتُدددرا   قددو  الطفددح عقددى مجيدد  مسددتويات التعقدديم تددا يناسددب سددن التالميددذ و دددراهتم  -71
 ا دراكية ودرباهتم ااجتماعية.
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 حماية األطفال من العنف واالستغالل واإلهمال  
 .(83)التوتية من  انون األسألة والوصاية  1-96العقوبة البدنية لملورة توجب املادة  -72
، ا كومددددات 2011ويُقددددزم  ددددانون نملددددم دعددددم األسددددألة والألعايددددة البديقددددة، الاددددادر   عددددام  -73

احملقيددددة واملمسسددددات العامددددة بدددددعم األسددددأل الددددس تواجددددد محلدددداكح تتعقدددد  بألعايددددة األرفددددال وتعقدددديمهم. 
ويُقدم الدعم لأُلسددأل عددن رأليدد  العمددح مدد  األسددألة وتقددد  املسدداعدة سليهددا   سرددار رعايددة األرفددال 

. وتحلدددددددمح املسددددددداعدة دددددددددمات الألعايدددددددة النهاريدددددددة، ومنهدددددددا رعايدددددددة األرفدددددددال وتعقددددددديمهم، وتعقددددددديمهم
ومسدددداعدهتم   الددددتعقم، وأنحلددددطة  بدددداء و ددددت الفددددألا ، واأللعدددداب والأليا ددددات، واهلوايددددات. وتقدددددم 
مألاف  الألعاية النهارية املتخااة ددمات التأهيح ااجتماع ، والعالج، وا صددالن، والتعددويض، 

كن لألسأل الس تواجد صعوبات أن تتققى املساعدة من األسددأل الداعمددة. ويقدددم وتقو  الكالم. وأ
دددد األسدددألة   ودددال ردددأل  سدارة شدددمون  املسددداعد العدددا ق  الددددعم سا األسدددألة لتحسددد  و دددعها، ويوجج
األسألة املعيحلددية، ويسدداعد األسددألة عقددى  ددح املحلدداكح املتعققددة بتنحلددئة األرفددال. واهلدددف مددن  لدد  

 ساس  من ااستقألار لألسألة أكجنها من تنحلئة الطفح. هو هتقي  مستوى أ

 (86و 85و 84مكافحة االستغالل الجنسي لألطفال )التوتيات   
  تحلدددألين ال ددداس/ 5أدرجدددت بولنددددا فئدددات لدددددة مدددن اجلدددألا م   التعدددديح الدددذي أُجدددألي    -74

 لدف مواءمة القانون البولندي م  أ كام اتفا ية لن ارو). 2009نوفمرب 
 15وُيملددأل القددانون اجلنددا   البولندددي العال ددة اجلنسددية مدد  الُقااددأل الددذين يقددح سددنهم عددن  -75

سنة، واألنحلطة اجلنسية األدألى مدد  هددماء الُقااددأل، وسدبدداعهم هلددذه األنحلددطة أو سكددألاههم عقددى 
  ارسددتها. ويعا ددب القددانون،   مجقددة أمددور، عقددى عددألا املددواد ا با يددة لقُقااددأل الددذين يقددح سددنهم

سدددددنة، ويعا دددددب أيبددددداً عقددددى سالدددددواء الُقاادددددأل عقدددددى  ارسددددة العال دددددة اجلنسدددددية أو أي نحلددددداط  15عددددن 
 جنس   دأل، وعقى تحلجي  امليح اجلنس  لألرفال.

  وعدددزاز تعدددديح لققدددانون اجلندددا   ولقدددانون ا جدددألاءات اجلنا يدددة، بددددأ نفدددا ه   كدددانون ال ددداس/ -76
الحلددهود، مددن التددأثري السددقا لقمقددابالت املتكددألرة   ، الاية الُقااددأل، مددن البددحايا أو 2014ينايأل 

 سيا  ا جألاءات اجلنا ية. 

 حماية األطفال من الفقر  
 اً الطددددددالب أشددددددكا 1991أيقول/سددددددبتمرب  7الاددددددادر     ددددانون النملددددام التعقيمدددد أددددددنح  -77

مددددنح ، منهددددا مددددا يقدددد : املسدددداعدة املاليددددة الددددس تحلددددمح املزايددددا ااجتماعيددددة  تاددددح لتقفددددة مددددن الدددددعم
ماليدد  زلددو) بولندددي؛ وُياددح عقددى املسدداعدة أك ددأل  404الطالب الس تدفعها الدولة سددنوياً سا 

رالددب سددنوياً؛  4 000رالددب(، واملددنح الدراسددية لددأل يس الددوزراء  تُقدددم سا حنددو  500 000مددن 
 مقيدددون زلدددو) بولنددددي سدددنوياً لقمددددنح الدراسدددية(، واملدددنح الدراسدددية املقدمدددة مدددن وزيددددأل 11وخُيادددص 

 التعقيم  جوا ز مالية تُدف  مألة وا دة(، ومنح التفو  الدراس  أو الأليا  . 
املتعق  بألعاية األرفال دون ثددالت سددنوات،  2011وتقدم لقوالدين، توجب  انون عام  -78

مسددددداعدة لألعايدددددة األرفدددددال وتنحلدددددئتهم. ويسددددداعد الددددددعم املقددددددم   هدددددذا ا ردددددار عقدددددى سنحلددددداء دور 
 عاية البديقة.  بانة كما يعزز  قول الأل 

الدددعم املقدددم لقوالدددين القددذين يألعددون أرفددااً معددو  ؛ وازداد أيبدداً  2014وازداد منذ عام  -79
 مبقغ سعانات التمأليض.
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مسدددتويات الدددددح الددددنيا الدددس ُُتدددوال اانتفددداع تزايدددا  2017-2015وارتفعدددت   الفدددعة  -80
عددالوة والديددة ملدددة سددنة  ، تُدددف 2016مددن عددام األسألة، وارتفعت أيباً مبالغ هذه املزايا. واعتباراً 

 بعد الوادة لقوالدين الري املمهق  لقحاول عقى عالوة األمومة.
بطا دددددة األسدددددألة الكبدددددرية، لددددددف مسددددداعدة اأُلسدددددأل الك دددددرية  2014واسدددددُتحدثت   عدددددام  -81

ة األرفددددال عقددددى هتيئددددة األو دددداع املال مددددة لنمدددداء األرفددددال. ومتددددنح هددددذه البطا ددددة داددددومات   عددددد
وددداات، منهدددا النقدددح بالقطدددارات، واملمسسددددات ال قافيدددة، واملألاكدددز الأليا دددية، والتسدددو . وُأصدددددرت 

 جهة. 1 400مقيون بطا ة، وه  مقبولة لدى أك أل من  1.6أك أل من 
ء. و  سرددددار هدددددذا +Family 500بألنددددامن دعدددددم اأُلسددددأل املسددددمى ء 2016وأُرقدددد    عددددام  -82

زلدددو) بولنددددي لقطفددددح ال ددداس ولكدددح رفدددح  ا دددد     500 الربندددامن، تُددددف  عدددالوة أرفددددال  ددددرها
األسددددألة، باددددض النملددددأل عددددن مسددددتوى ددددددح األسددددألة. وُتسددددتح  هددددذه العددددالوة أيبدددداً لقطفددددح األول، 

 شأليطة أن يكون ددح األسألة دون مستوى مع   تزداد العالوة لألرفال  وي ا عا ة(.

 حقوق األلخاص ذوي اإلعاقة -تال 
هتسدد   ارسددة  قددو  األشددخاي  وي ا عا ددة، بدد رال  مبددادرات تعمددح ا كومددة عقددى  -83

تدددعم النحلدداط ااجتمدداع  واملهدد  هلددماء األشددخاي، وهتقيدد  اعتمددادهم عقددى الددذات، و اددوهلم 
 عقى املزايا ااجتماعية.

وجُتدددددألى لدددددوت لددددددف النملدددددأل   سمكانيدددددة سدددددددال تعدددددديالت جديددددددة عقدددددى نملدددددام دعدددددم  -84
، أُنحلددئت 2016م ومقدددم  الألعايددة هلددم: ففدد  كددانون ال اس/ينددايأل األشخاي  وي ا عا ة وُأسأله

فأل دددددة عمدددددح معنيدددددة ب كددددداد  قدددددول عامدددددة ملقددددددم  الألعايدددددة لألشدددددخاي  وي ا عا دددددة، وأُنحلدددددئت   
فأل دددة عمدددح معنيددة ب كددداد  قدددول لتحسددد  و دد  األشدددخاي  وي ا عا دددة وأفدددألاد  2016أيقول/سددبتمرب 
 2016 ل قافدددددة والعمدددددح والألعايدددددة الادددددحية(. وبددددددأ   عدددددامسددددديما ا ادددددول عقدددددى التعقددددديم وا أسدددددألهم  ا

 .2030-2017سعداد اسعاتيجية األشخاي  وي ا عا ة لقفعة 

 حقوق األقليات الجنسية -هاء 
 71و 70و 68و 66التوتيات  -مكافحة التميي  والعنف على أساس الميل الجنسي   

واا تادددادية، عقدددى مجيددد  املسدددتويات، يحلدددكح  ملدددأل التمييدددز   ا يددداة السياسدددية وااجتماعيدددة  -85
( مددددن الدسددددتور. ويكفددددح النملددددام 2 32جددددزءاً مددددن النملددددام القددددانوس البولندددددي املناددددوي عقيددددد   املددددادة 

 القانوس البولندي، عموماً، الاية واسعة النطا  ملبدأ املساواة   املعامقة عقى مستويات عديدة.
وكددب النملددأل سا ا مايددة مددن التمييددز،   املقددام األول،   سدديا  الايددة ا قددو  الحلخاددية  -86

مددن القددانون  23الس يكفقها القانون املدس. وهذه املسألة،   الو   القانوس الددألاهن، تنملمهددا املددادة 
معة و أليددة املدددس. وتعددألجف هددذه املددادة ا قددو  الحلخاددية بدد يألاد  ا مددة مفتو ددة بتسددميات، منهددا السدد

 البمري وااسم والاورة. 
وتددددل األ كدددام  نفدددة الدددذكأل عقدددى أن الايدددة ا قدددو  الحلخادددية مسدددألة شدددامقة،  يدددا أكدددن  -87

  ارستها بطأل  عديدة باستخدام ُسبُح متنوعة. و د تكون ا ماية  ات ربيعة مالية أو الري مالية.
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الواجدددب التطبيدد  يقددددم ا مايددة الحلدددامقة وبا  ددافة سا مددا تقددددم، جتدددر مال ملدددة أن التحلددألي   -88
ألي شدددخص انتُهكدددت  قو دددد الحلخادددية أو تعأل دددت لقخطدددأل. ويحلدددمح  لددد  ندددوع  مدددن املطالبدددات 
الددري املاليددة: التو دد  والكدد ، واُتددا  التدددابري البددألورية  هندداء انتهددا  ا قددو  الحلخاددية. وعددالوة عقددى 

لااحل ممسسددة درييددة عددن كددح  الددة انتهددا    ل ، كيز هذا التحلألي  التعويض املاي لااحل البحية أو
لقحقددو  الحلخادددية  أو تعأليبددها لقخطدددأل(، فبددالً عدددن التعدددويض عددن األ دددألار    الددة تكبدددد دسدددارة 

 مالية بسبب انتها  ا قو  الحلخاية.
مدددن  دددانون العمدددح أي متييدددز   ودددال العمدددح، تدددا    لددد  التمييدددز  3-11وهتملدددأل املدددادة  -89

، سدددواء أكدددان التمييدددز مباشدددألاً أم الدددري مباشدددأل. ويتمتددد  املوظفدددون لقدددو  القدددا م عقدددى امليدددح اجلنسددد 
(. وتُطبدد  أ كددام  ددانون العمددح فيمددا 70متساوية عددن األداء املتسدداوي لددنفس الواجبددات  التوصددية 

يتعق  بالتعويض عن انتها  مبدددأ املعامقددة املتسدداوية   العمددح    الددة و ددوع  ددألر بسددبب التمييددز 
، وهددددو 2010كددددانون األول/ديسددددمرب   3نسدددد . وُيملددددأل القددددانون الاددددادر   القددددا م عقددددى امليددددح اجل

القددددانون املنفجددددذ لتحلددددألي  ااهتدددداد األوروت املتعقدددد  باملسدددداواة   املعامقددددة، التمييددددز  القددددا م عقددددى عدددددة 
 أسس، منها امليح اجلنس (  د األفألاد العامق  توجب عقود القانون املدس.

لنهوا بالعمالددة وممسسددات سددو  العمددح ا مايددة مددن التمييددز. ويكفح القانون املتعق  بددا -90
وينص هذا القانون عقى املسمولية اجلنا ية    الة انتها  مبدأ املساواة   املعامقددة. وتُطبدد  بعددض 
تحلأليعات ااهتاد األوروت، املتعققة باملساواة   املعامقة،   سرار ا جددألاءات  ات الاددقة بانتهددا  

 هذا املبدأ.
وتتخذ مفتحلية العمح الورنية ثالثة أنواع من ا جألاءات لتعزيددز التحلددألي  املتعقدد  باملعامقددة  -91

املتسدددداوية   العمددددح، هدددد : الو ايددددة واملحلددددورة ومألا بددددة أصددددحاب العمددددح املتهمدددد  تمارسددددة التمييددددز. 
 .ويتبمن القانون اجلنا   و انون العمح، ووموعة من األنملمة احملددة،  مانات  ملأل التمييز

 حقوق األقليات القومية والمهاجرين -واو 
 إتماج مجتمع الروما ومكافحة التميي  ضد الروما  

 اسدددتكمااً لقمبدددادرات  2020-2014أ دددح بألندددامن سدمددداج وتمددد  الألومدددا   بولنددددا، لقفدددعة  -92
(، اجلددددددزء األساسدددددد  لقمسدددددداعدة املقدمددددددة سا وتمدددددد  الألومددددددا. 2013-2004الددددددس أُرققددددددت   الفددددددعة 

 معملم التمويح من ميزانية الدولة ويبقغ عحلألة مالي  زلو) بولندي سنوياً. يُقدمو 
ويهدددف الربنددامن سا تعزيددز سدمدداج وتمدد  الألومددا   ا تمدد  املدددس، و لدد  بتقددد  الدددعم  -93

  أربعددة ودداات، هدد : التعقدديم والتعقدديم ال قددا   تعزيددز محلدداركة التالميددذ والطددالب املنحدددرين مددن 
ا   التعقددديم، واُتدددا  تددددابري هتسددد  الدددوع  تجتمددد  الألومدددا(؛ وا سدددكان؛ والنهدددوا بالعمالدددة؛ الألومددد

 (.  115والألعاية الاحية  التوصية 
وتُوا أولويددة لقتعقدديم ملددا لددد مددن تددأثري عددام   هتسدد  التعقدديم وفددألي العمددح لقألومددا. ويتدديح  -94

امقددة لنيددح التعقدديم  بددح املدرسدد ، والتعقدديم النملام التعقيم  البولندي ألرفال وشباب الألوما فألصدداً ك
   املدار  العامة   مجي  مستويات التعقيم و  مجي  أنواع املدار .

وتُقدم، عند اا تباء، درو  س افية تكميقية وانية   القاددة البولنديددة  لتالميددذ الألومددا(  -95
 ودرو  تكميقية أدألى. 
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 مسدددددداعدين تعقيميدددددد  مددددددن الألومددددددا   املدددددددار  وتددددددنص القددددددوا ح التعقيميددددددة عقددددددى ديددددددار تعيدددددد  -96
 منحددددرين مدددن الألومدددا( لققيدددام تهدددام الألعايدددة وبددددور  ققدددة وصدددح بددد  املددددار  ووالددددي التالميدددذ الألومدددا، 
 با  افة سا مدرس  مساعدين مدرب   ادرين عقى تدريس وتعقيم التالميذ ثنا ي  ال قافة والقاة. 

بري لددددعم تعقددديم التالميددددذ الألومدددا  مددد اًل، بتددددوفري األدوات وتُتخدددذ وموعدددة كبدددرية مددددن التددددا -97
املدرسية، وتقد  الألعاية النهارية ا تمعيددة، وا اددول عقددى التعقدديم مددا  بددح املدرسدد ، وتقددد  املددنح 
الدراسدددية لقتالميددددذ والطدددالب املنحدددددرين مدددن الألومددددا(، و لددد    سرددددار الدددربامن ا كوميددددة املتعددددددة 

 (.2020-2014من الفعة بألناالسنوات   الياً، 
وتععا تنفيذ التوصددية الداعيددة سا تعزيددز ا اددول عقددى التعقدديم ال نددا   القاددة بعددض الاددعوبة.  -98

ويسمح القانون بالتعقيم بقاة الألومددا بوصددفها لاددة أ قيددة سثنيددة؛ الددري أن الألومددا الددذين يعيحلددون   بولندددا ا 
ام ال قدددا  الدددذي ُيملدددأل عقدددى الألومدددا تددددريس القادددة يألالبدددون    ارسدددة هدددذا ا ددد . ويُعدددزى  لددد  سا النملددد

 دارج وتمعهم. 

تع ياااا  وحمايااااة حقااااوق األقليااااات، بمااااا فااااي ذلااااو التعلاااايم والحقااااوق االقت اااااتية والعماااال   
 (117و 114)التوتيتان 

مدددن الدسدددتور لكدددح شدددخص ا ددد    التعقددديم، وتقدددزم السدددقطات العامدددة  70تكفدددح املدددادة  -99
عقددديم عقدددى  ددددم املسددداواة. وتبدددطق  ا كومدددات احملقيدددة باملسدددمولية ببدددمان  ادددول اجلميددد  عقدددى الت

عددن املدددار  العامددة. وتقبدد  القددوا ح بددأن يبدددأ التعقدديم ا لزامدد    بدايددة العددام املدرسدد    السددنة 
التقوأية الس يبقغ فيهددا الطفددح سددب  سددنوات. أمددا الطفددح الددذي يبقددغ سددت سددنوات فيقتحدد  تأل قددة 

 ة وا دة. ما  بح املدرسة ملدة سن
مدددن الدسدددتور لكدددح شدددخص ا ددد    الايدددة صدددحتد، وتقدددزم السدددقطات  68وتكفدددح املدددادة  -100

العامددة بددأن تبددمن  اددول اجلميدد  عقددى  دددم املسدداواة عقددى ددددمات الألعايددة الاددحية املمولددة مددن 
 األموال العامة.

ات، ويتواصدددددددح اُتدددددددا  تددددددددابري هتددددددددف سا الايدددددددة و فددددددد  وتنميدددددددة اهلويدددددددة ال قافيدددددددة لأل قيددددددد -101
، 2014زلددددددددو) بولندددددددددي   عددددددددام  11 197 000.00مددددددددنح ألالددددددددألاا داصددددددددة تبقددددددددغ  بتقددددددددد 
 جلمقدددة أالدددألاا، منهدددا نحلدددأل ودددالت وكتدددب،  2015زلدددو)   عدددام  12 185 921.00 وتبقدددغ

 1 898 000.00وتنملددديم املهألجاندددات وا فدددالت املوسددديقية، ومدددا سا  لددد ( واسدددت مارات تبقدددغ 
 م اًل   أعمال التحلددييد  2015زلو)   عام  2 146 831.00، وتبقغ 2014زلو)   عام 

لددو) ز  1 864 854.00أيبدداً مددنح تبقددغ  وا صددالن وشددألاء املعدددات، ومددا سا  لدد (. و دددمت
لددددددددددعم النحلددددددددداط القدددددددددانوس  2015زلدددددددددو)   عدددددددددام  1 904 000.00وتبقدددددددددغ  2014  عدددددددددام 

ميدددددددة نتيجددددددة س دددددددافة أيفدددددداء مددددددددن ملنملمددددددات األ قيددددددات؛ و ُددددددددم متويددددددح اسدددددددتبدال القو ددددددات ا عال
، 2014زلددددددددو)   عدددددددددام  205 923.56ربيعيددددددددة جاألافيددددددددة بقاددددددددات األ قيددددددددات  مبقددددددددغ  ومعدددددددداع
 (.  2015زلو)   عام  177 754.66 ومبقغ
وتتخدددذ ا كومدددة دطدددوات ملنددد  ا كومدددات احملقيدددة مدددن سالدددال  املددددار  الادددارية  العاليدددة  -102

قيات، واملدار  الس تقدددم أشددكاًا أدددألى لددتعقم القاددات، التكالي ( الس تقدم التعقيم بقاات األ 
و لدد  بتددوفري  ليدددات ماليددة لسدددداد التكددالي  ا  ددافية الدددس تتكبدددها هدددذه املدددار  سا الكياندددات 

بتددددوفري متويددددح س ددددا  لقمدددددار  الددددس تقدددددم  2013املسددددمولة عنهددددا. واتسدددد  نطددددا  االيددددة   عددددام 
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ام سا عددددام امليزانيدددددات ا  ددددافية املقدمددددة سا الكياندددددات التعقدددديم بقاددددات األ قيددددات. وتتزايدددددد مددددن عدددد
املسدددددمولة عدددددن املددددددار  الدددددس تقددددددم التعقددددديم القادددددوي أو التددددددريب بقادددددات األ قيدددددات، و لددددد  رالدددددم 

 اانكماو الدأاألا . وازداد أيباً عدد هذه املدار    بولندا. 

 (121و 119و 118ظروف احتجاز المهاجرين )التوتيات   
تنفيددذ تايددريات ر يسددية   تحلددايح مألاكددز األجانددب ا ا ددعة  2015-2013شددهدت الفددعة  -103

 ، نُدفجذت التايريات التالية تدركياً: 2013لقحألاسة و  ظألوف س امة األجانب. واعتباراً من عام 
  هتديددددد يفددددات املألاكددددز، ومواءمددددة نطددددا  تحلددددايقها تددددا يناسددددب اهلياكددددح األساسددددية

و دددرات مددوظف  املألاكددز، و لدد  لتحقيدد  مجقددة أهددداف، القا مددة وظددألوف اهلجددألة 
 منها  مان تقد  التعقيم ا لزام  لألرفال املمهق ؛

  لادددة  15تو يدددد ظدددألوف ا  امدددة بو ددد  وثيقدددة مو ددددة تدددنملم الملدددألوف  تألمجدددة سا
 أجنبية(؛

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

 ف  الطبيدد ، وتعيدد  أداددا ي  نفسددي  مسددتقق ، زيادة عدد ساعات العمح لقمددوظ
 وس امة عال ات م  مألاكز عالج ا دمان؛

  تعيدد  أداددا ي  اجتمددداعي   تحلددمح مسدددمولياهتم مألا بددة ا الدددة النفسددية والبدنيدددة
لألجاندددددب( و دددددباط معنيددددد  ب عدددددادة املهددددداجألين  يقددددددمون لألجاندددددب معقومدددددات 

 لدد  لقعمددح  ددمن  ددأل  ا ددددود    دي ددة عددن ا جددألاءات ا داريددة القا مدددة( و 
 املألاكز ا ا عة لقحألاسة؛ 

  ،تعزيدددز التددددريب املقددددم لقبدددباط العدددامق    املألاكدددز ا ا دددعة لقحألاسدددة، ليحلدددمح
 م اًل، دورات   القاات األجنبية النادرة.

ويتققددددى  ددددباط الحلددددألرة العددددامقون   مجيدددد  املألاكددددز ا ا ددددعة لقحألاسددددة تدددددريباً منتملمدددداً    -104
 اات، منها الاية  قو  ا نسان واادتالفات ال قافية ورأل  هتديد الفئات البعيفة.عدة و
وا ُتتقدد  ا دددمات الطبيددة  األساسددية واملتخااددة(   مألاكددز األجانددب ا ا ددعة لقحألاسددة  -105

 عن ا دمات الطبية املتا ة لقموارن  البولندي ، من  يا سجألاء ا اول عقى ا دمات ونوعيتها. 
وُياح القاأل املقتحقون باملدار  عقددى الكتددب الدراسددية ولددوازم املدرسددة  منهددا الكألاسددات  -106

واأل ددددالم، ومددددا سا  لدددد (. كمددددا يقدددددم املوظفددددون والعددددامقون العبويددددون   املألاكددددز ا ا ددددعة لقحألاسددددة، 
 الذين لديهم دقفية تعقيمية، األنحلطة والتعقيم دارج املدار  تا يناسب و   القااأل. 

( وتعدددددديالت القدددددانون 2013ويطدددددألن  دددددانون األجاندددددب اجلديدددددد  كدددددانون األول/ديسدددددمرب  -107
املتعقدد  تددنح ا مايددة لألجانددب   س قدديم بولندددا  قددوًا هتملددأل سيددداع األجانددب القااددأل، الددذين لدديس 
لددديهم وصدد  ويقتمسددون ا مايددة الدوليددة،   مألاكددز ا تجدداز األجانددب ا ا ددعة لقحألاسددة، ويقيددد 

 ذكور والتعديالت املذكورة سيداع األجانب املهاجألين   هذه املألاكز. القانون امل
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عقى التطبي  التفبيق   2013وينص  انون األجانب الاادر   كانون األول/ديسمرب  -108
لقتدددددابري البديقدددددة لال تجددددداز،  دددددا يدددددمدي سا دفدددددض مقمدددددو    عددددددد األجاندددددب الدددددذين تدددددودعهم 

 و مألاف  ا تجاز لااة لألجانب.احملاكم   مألاكز دا عة لقحألاسة أ
تعقدددديم  بحلددددأن 2016أيقول/سدددددبتمرب  9ويدددددنص التوجيدددددد الدددددذي أصددددددره وزيدددددأل التعقددددديم    -109

الألعايا الري البولندي  واملدوارن  البولنددي  الدذين يتققدون التعقديم   مددار  تتبد  النملدام التعقيمد  
عامددة بفددتح فاددول هتبددريية لألفددألاد عقددى السددمان لقكيانددات املسددمولة عددن املدددار  اللبقدان أددألى 

الوافدين من ا ارج الذين يزاولون التعقيم ا لزام  أو الددتعقم ا لزامدد ، سن كددانوا ا يتحدددثون القاددة 
البولنديددة أو ا يتحدددثون لددا بالقدددر الكددا  الددذي يسددمح هلددم بددالتعقم لددا، أو كددانوا ُيتدداجون سا 

ة وسا أشددددكال تنمليميددددة تدددددعم فعاليددددة هددددذا التعقدددديم. عمقيدددة تعقيميددددة تناسددددب ا تياجدددداهتم التعقيميدددد
فدددددتح فادددددول أثنددددداء السدددددنة ، وفقددددداً لقتوجيدددددد، وأكدددددن أيبددددداً ألي كيدددددان مسدددددمول عدددددن مددددددار  عامدددددة

كأرفددال   ،الدراسددية. وهددذا ا ددح مناسددب    الددة تددزامن وفددود عدددد كبددري مددن التالميددذ مددن ا ددارج
ين دبددعوا ل جددالء. ومددن املمكددن أيبدداً األشخاي املقتمس  لقحماية الدولية أو األشخاي الذ

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 

ا أو متديدها، عقى أا تزيد عقى سنة دراسددية وكوز تقاريه ،التحبريية  ىت هناية السنة الدراسية
وا ددددددة. ويتنددددداول التوجيدددددد أيبددددداً تنملددددديم العمدددددح   الفادددددح التحبدددددريي، ا سددددديما عددددددد سددددداعات 
الدراسددددة، منهددددا ثددددالت سدددداعات سجباريددددة لتدددددريس القاددددة البولنديددددة كقاددددة أجنبيددددة، والعدددددد األ اددددى 

لكددددح تقميددددذ. وكاملعتدددداد، ُيدددد   تقميددددذاً(، مدددد   ددددمان وجددددود هنددددن فددددألدي 15لقتالميددددذ   الفاددددح  
ساعتان عقددى األ ددح أسددبوعياً، با  ددافة  -لقتالميذ أيباً  بور درو  س افية   القاة البولندية 

 سا الدرو  التكميقية ا  افية. 

الحااااق فااااي الخ وتااااية والاااا واج والحياااااة األساااارية، ومكافحااااة العنااااف المن لااااي  -زاي 
 (99و 98و 96و 81و 80و 79)التوتيات 

ا تمثأل ا  امة الري القانونية لوالدددي الطفددح الددذي ُولددد   س قدديم بولندددا   تسددجيح وادة  -110
 هدددو  دددانون شدددهادات - 2015الطفدددح   بولنددددا. و دددد أبقدددى  دددانون جديدددد بددددأ نفدددا ه     ار/مدددار  

 (.120و 98عقى معملم القواعد املنملمة لتسجيح املواليد  التوصيتان  -ا الة املدنية 
جددألت الددوادة   س قدديم بولندددا، ُتسددجح   سددجح األ ددوال املدنيددة. ويُسددجح املواليددد  فدد  ا -111

سمددا بندداًء عقددى تقأليددأل عددن وا عددة الددوادة يقدمددد شددخص ممهددح أو وكيقددد سا ر دديس مكتددب السددجح 
س ا ع يبقدددغ الحلددددخص املمهدددح أو وكيقددددد  املددددس، أو يسدددجقها ر دددديس مكتدددب السدددجح املدددددس تققا يددداً 

يوماً من سصدددار بطا ددة املدديالد. و  هددذه  21س بوا عة وادة الطفح   دالل مكتب السجح املد
 ا الة، تادر شهادة ميالد الطفح بناًء عقى وثيقة تقدمها اجلهة املقدمة لقخدمة الطبية. 

 (83و 81و 80و 79العنف المن لي )التوتيات   
ملددددألت العقوبددددة البدنيددددة ،  ُ 2010تكددددافح بولندددددا العندددد  املنددددزي بعددددزم كامددددح. ففدددد  عددددام  -112

 2010املمارسدددة مدددن جاندددب الوالددددين واألوصدددياء. وتحلدددمح البدددمانات األددددألى املتخدددذة   عدددام 
صدددور أمددأل زجددألي  ددد  ارسدد  العقوبددة البدنيددة، والطددألد القسددألي هلددم، وا لددزام بدد بال  السددقطات 

 عن العن  املنزي، وسجألاء ءالبطا ة الزر اءء. 
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هتديددددداً، توسددددي  نطددددا  العمددددح مدددد  األسددددأل املتددددأثألة بددددالعن  وشددددهدت السددددنوات األدددددرية،  -113
، وموعددددددة مددددددن 2020-2014املنددددددزي. ويتبددددددمن الربنددددددامن الددددددور  ملندددددد  العندددددد  املنددددددزي، لقفددددددعة 

 املبادرات الألامية سا التادي لقتحديات الألاهنة. 
 7 454 ، اسددتفاد2015مألكزاً متخاااً لدعم  حايا العن  املنزي. و  عام  35ويوجد  -114

والقددانوس. وتقدددم  شخادداً مددن هددذه ا دددمات. وتقدددم املألاكددز الدددعم الطددا وااجتمدداع  والنفسدد 
هذه املألاكز املساعدة ا انية عقى مدددار السدداعة واألسددبوع وتُتددان املسدداعدة دون س الددة، ملدددة ثالثددة 

 أشهأل، م  ديار متديد مدة البقاء. 
  املوا دددددد  الحلدددددبكية لقممسسددددددات املألكزيددددددة  وتُتدددددان معقومددددددات عدددددن ا دددددددمات ااستحلدددددارية -115

وا كومدددات احملقيدددة. وتقددددم ا دارة املألكزيدددة معقومدددات أيبددداً، تحلدددمح دلددديالً وانيددداً لبدددحايا العنددد ، 
با  ددددافة سا املنحلددددورات. ويُقدددددم التدددددريب  موعددددات مسددددتهدفة لتقفددددة  كالحلددددألرة، واملدرسدددد ، 

ة(، ويحلددددمح التدددددريب، مدددد اًل، تعأليدددد  العندددد  و طدددداع الألعايددددة الاددددحية، واملنملمددددات الددددري ا كوميدددد
 املنزي وا جألاءات القانونية املتعققة تن  العن  املنزي. 

وكددألي تنفيددذ بألنددامن ءمندد  العندد  املنددزي والعندد  القددا م عقددى أسددا  نددوع اجلددنسء، وهددو  -116
 يهدف سا التوعية بالعن  املنزي عن رألي  ما يق :

  بالعن  املنزي؛توعية وت قي  عامة اجلمهور 

 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 

 المساواة وعدم التميي  -حاء 
 (53و 30ملة )التوتيتان مفوض الحكومة المعني بالمساواة في المعا  

يبددددطق  مفددددوا ا كومددددة املعدددد  باملسدددداواة   املعامقددددة باملسددددمولية احملددددددة   القددددانون الاددددادر  -117
، وهدددددو القدددددانون املنفجدددددذ لتحلدددددأليعات معيندددددة لالهتددددداد األوروت تتعقددددد  2010كدددددانون األول/ديسدددددمرب   3  

 باملساواة   املعامقة.
الاددد  الأل يسددد   2016-2013لقمسدداواة   املعامقدددة لقفددعة ويُعددد بألندددامن العمددح الدددور   -118

لسياسة ا كومددة فيمددا يتعقدد  باملسدداواة   املعامقددة. وهددذا الربنددامن هددو أول اسددعاتيجية أفقيددة و ددعتها 
ا كومة لتحقي  املساواة   املعامقة   مجي  منددا   ا يدداة ااجتماعيددة. ويُنفددذ الربنددامن مددن جانددب 

ستحلدددارية، ومدددوظف  املقارعدددات، وممسسدددات مألكزيدددة لتدددارة، و لددد    سردددار مدددن مجيددد  الدددوزارات، وامل
التعددداون مددد  ا كومدددات احملقيدددة واملنملمدددات الدددري ا كوميدددة. ويتدددوا تنسدددي  الربندددامن مفدددوا ا كومدددة 

   .2016املع  باملساواة   املعامقة. ودب  الربنامن لقتقييم   النا  ال اس من عام 
، نفادددذ مفدددوا ا كومدددة املعددد  باملسددداواة   املعامقدددة وموعدددة 2016-2014و  الفدددعة  -119

من املحلدداري  املكألسددة جلوانددب لتقفددة مددن عدددم التمييددز. ويتخددذ املفددوا سجددألاءات أيبدداً بندداًء عقددى 
 نتا ن وتقاريأل املوارن ، ووموعات املوارن ، واملنملمات الري ا كومية.
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 40الكراهية، ومكافحة الجرائم العن رية )التوتيات  منع العن رية وكره األجانب وجرائم  
 (65و 62و 60و 57و 56و 55و 54و 49و 48و 47و 46و 45و

لدى وزارة الدادقية والتنمليم و دددة مسددمولة عددن رصددد األ دددات الددس  ددد تحلددكح جددألا م   -120
 كألاهية. ويهدف هذا الألصد سا مج  معقومددات عددن داددا ص جددألا م الكألاهيددة   بولندددا ونحلدداط
دوا أل سنفا  القددانون، ا سدديما الحلددألرة،    دداات جددألا م الكألاهيددة. و   ددوء ا اجددة سا  ددمان 

لتجميددد   2015التوثيددد  الحلدددامح لقبياندددات املتعققدددة  دددألا م الكألاهيدددة، ُو ددد  نملدددام جديدددد   عدددام 
بيانددددات عددددن جددددألا م الكألاهيددددة، كددددألي اان تقايفهددددا بدددد  الحلددددألرة ووزارة الدادقيددددة والتنملدددديم، وهدددد  
تاطددد  مجيددد  ا جدددألاءات املتخدددذة    ددداات جدددألا م الكألاهيدددة. وتسددداهم األداة اجلديددددة لتسدددجيح 

 البيانات   دعم عمقية مج  معقومات مفااقة عن داا ص األ دات وأنحلطة الحلألرة.
وتدددددر  الحلددددألرة ا اجددددة سا تك يدددد  أنحلددددطة مكافحددددة جددددألا م الكألاهيددددة عقددددى ا نعنددددت.  -121

 احملقية فأل  عمح مسمولة عن أعمال أفأل ة التحقي  ا اصة. وأنحلأت بعض سدارات الحلألرة
واُُتدددذت تددددابري لتحلدددجي   دددحايا جدددألا م الكألاهيدددة والحلدددهود عقيهدددا عقدددى سبدددال  الحلدددألرة  -122

املحلددألوع املعنددون ءمهدداجألون مناهبددون جلددألا م الكألاهيددة:   2015لددذه اجلددألا م. واسددُتكمح   عددام 
ااهتدددددداد األوروت   متويقددددددد، ويحلددددددمح هددددددذا  كيدددددد  تسدددددداهم   سعمددددددال  قو دددددد ء، الددددددذي يحلددددددع 

 املحلألوع، م اًل، القة اجتماعية موجهة لألجانب بعنوان ءالعناألية: ا كألها لك  هتارلاء.
 ويكفح القانون اجلنا  ، ووموعة متنوعة من النملم احملددة، مبدأ عدم التمييز. -123
كمددة   ا سدددبان، عندددد اُتدددا  احمل بدددأن تأددددذ مدددن القددانون اجلندددا   2-53وتقبدد  املدددادة  -124

مددن القددانون اجلنددا    53 ددألار العقوبددة، دافدد  اجلدداس، تددا    لدد  الددداف  العناددألي. وتنطبدد  املددادة 
عقى مجي  اجلألا م احملددة   القددانون، ومنهددا مدد اًل البددألب والقددذف. وتتسددم األ كددام  نفددة الددذكأل 

ه احملكمة   ااعتبار. ويتسم هذا األمأل بطاب  عام وا هتدد أو تقيجد الداف  الذي كب أن تأدذ
بأ يددة كبدددرية   الوا ددد  املعاصدددأل السددألي  التادددري الدددذي تملهدددأل فيددد اجتاهدددات اجتماعيدددة جديددددة، منهدددا 

أن تأدددذ احملكمددة   ااعتبددار دا مدداً أي دافدد  مددن  ااجتاهات التمييزية. فهددذا مددن شددأند أن يكفددح
 حلأليعية مبيعة لقو ت   كح مألة.هذا القبيح، وأن كنب ا اجة سا تعديالت ت

مددن القددانون اجلنددا  ،   مجقددة أمددور أدددألى، التحلددهري  212وتحلمح اجلألا م احملددة   املادة  -125
بحلددددخص أو مجاعددددة ب سددددناد سددددقو  أو صددددفات هلددددم هتدددد  مددددن شددددأهنم بدددد  عامددددة النددددا  أو تعأل ددددهم 

ط معددد . وعدددالوًة عقدددى  لدددد ، لفقددددان ال قدددة املطقوبدددة ملمارسدددة وظيفدددة معيندددة أو مهندددة معيندددة أو نحلدددا
ُيان  التحلهري   وسا   ا عالم   فئة اجلألا م. ومن مث، س ا عمددد شددخص سا التحلددهري بحلددخص 
 دددأل أو وتمدد   دددأل باددألا ا دد  مددن شددأهنم بندداًء عقددى األسددا  ا ثدد  أو القددوم  أو العأل دد ، ف نددد 

مددن القددانون اجلنددا  ،  216مهددا املددادة خيب  لقعقوبة توجب القانون. وبالتاي، تُعد ا هانددة، الددس جتألج 
جألأددة  ددد الكألامددة ا نسددانية الددس هدد  شددعور الحلددخص بقيمتددد الذاتيددة. و  تقدد  ا الددة،  ددد يطقددب 

مددددن القددددانون اجلنددددا  . وعددددالوًة عقددددى  216الحلددددخص الددددذي تقحقددددد ا هانددددة ا مايددددة توجددددب املددددادة 
 نتها  السالمة البدنية.من القانون اجلنا   ا ماية من ا 217 ل ، متنح املادة 

وكددددألجم القددددانون اجلنددددا   البولندددددي التحددددأليض عقددددى اجلألأددددة أو متجيددددد اجلألأددددة. وبددددالنملأل سا  -126
األ ية ا اصة جلألا م الكألاهية،  دد املحلألجع البولندي مسمولية داصة عددن التحددأليض عقددى جددألا م 

عقددى سبددادة مجاعددة  وميددة أو سثنيددة الكألاهيددة. وتكددون هددذه املسددمولية أشددد    الددة التحددأليض العقدد  
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أو عأل يدددددة أو سياسددددددية أو دينيددددددة أو مجاعددددددة  ات مو دددددد  معدددددد ، أو التمجيددددددد العقدددددد   بددددددادة هددددددذه 
اجلماعدددات، وتكدددون املسدددمولية أشدددد أيبددداً    الددددة التحدددأليض عقدددى العنددد  أو توجيدددد هتديدددد الددددري 

السياسدد  أو عقددى أسددا  محلألوع  د مجاعة أو فألد عقى األسددا  القددوم  أو ا ثدد  أو العأل دد  أو 
 اهلوية الدينية أو عدم اانتماء لديانة، أو متجيد هذا العن .

ويُعددددد التحددددأليض عقددددى الكألاهيددددة بسددددبب اادددددتالف القددددوم  أو ا ثدددد  أو العأل دددد  جألأددددة  -127
أيبددددداً، كمدددددا أن نحلدددددأل وسنتددددداج وتعقيددددد  و يدددددازة وعدددددألا مدددددواد مطبوعدددددة أو مسدددددجقة أو مدددددواد أددددددألى 

 اًل، يُعد أيباً جألأددة. وينطددوي ماددطقح ءالتحددأليض عقددى الكألاهيددةء الددوارد تتبمن هذا احملتوى، م
  القددددانون اجلنددددا   عقددددى معددددا واسدددد  لقاايددددة. فددددالتحأليض عقددددى الكألاهيددددة، وفقدددداً لتعأليدددد  احملكمددددة 
العقيدددا، يحلدددمح أي بيدددان ي دددري محلددداعأل ااسدددتياء الحلدددديد، أو الابدددب، أو عددددم القبدددول، أو العدددداء 

يددددة أو دينيددددة. وينطبدددد  هددددذا ا كددددم أيبدددداً عقددددى البيانددددات الددددس تددددد ،  ددددد شددددخص أو فئددددة اجتماع
بسبب شكقها، مو فاً سقبياً يألكز عقى املكانددة املتميددزة أو املتفو ددة ألمددة أو مجاعددة سثنيددة أو عددأل  أو 

 ديانة عقى الريها.
ويألا ب مكتب املدع  العام بانتملددام  دداات اجلددألا م العناددألية أو جددألا م كددأله األجانددب،  -128
عددددد تقدددداريأل عددددن هددددذه ا دددداات، ويددددوزع ااسددددتنتاجات الددددس تتبددددمنها هددددذه التقدددداريأل عقددددى مجيدددد  وي

 مكاتب املدع  العام   املقارعات تا يحلمح تعقيقات عقى املخالفات الس تحلوب ا جألاءات.
أمألاً لكح مكتب مددن مكاتددب  2013متوز/يوليد  1وتتبمن رسالة املدع  العام املمردة  -129

  املنار  بتحديد مكتب لق  وا د لقمدع  العام يكون مسددموًا عددن ا جددألاءات  املدع  العام
املتعققددددة بدددداجلألا م العناددددألية وجددددألا م كددددأله األجانددددب   نطددددا  وايددددة املكتددددب احملقدددد  لقمدددددع  العددددام 

 مكتباً لقياً لقمدع  العام(. 52هتديد   مت

 (50تية التدريب في مجال مكافحة التميي  وجرائم الكراهية )التو   
تنسددددد  وزارة الدادقيدددددة والتنملددددديم عمقيدددددة تنفيدددددذ بألندددددامن  دددددباط سنفدددددا  القدددددانون مدددددن أجدددددح  -130

مكافحدددة جدددألا م الكألاهيدددة. ويهددددف  لددد  سا هتسددد  مهدددارات  دددباط الحلدددألرة   العمقيدددات الدددس 
تنطددددوي عقدددددى أ ددددددات  دددددد تحلددددكح جدددددألا م كألاهيدددددة، وتددددددريبهم عقددددى التعامدددددح مددددد   دددددحايا جدددددألا م 

البباط تسألة التمييز، تا    ل  التمييز الذي أارسد  باط الحلددألرة. ويُقدددم  الكألاهية، وتوعية
 دداب  شددألرة    86 000. وشددار  2009التدريب لبباط الحلألرة   سرار الربنامن منذ عام 
  .2015هذا التدريب منذ انطال  الربنامن و ىت هناية عام 

كتددددب وفقدددداً لقمبددددادئ التوجيهيددددة مل 2016ومت هتددددديا الربنددددامن وتوسددددي  نطا ددددد   عددددام  -131
. ومتدددت املوافقدددة ملنملمدددة األمدددن والتعددداون   أوروبدددااملمسسدددات الدأقألاريدددة و قدددو  ا نسدددان التددداب  

عقى تنفيددذ النسددخة اجلديدددة لقربنددامن املعنددون ءتدددريب أجهددزة سنفددا  القددانون عقددى مكافحددة جددألا م 
التدريبيدددددة األوا   سردددددار الربندددددامن  الكألاهيددددةء كددددددورة داصدددددة لقدددددوات الحلدددددألرة. و ُدددددجمت الددددددورات
  .2016اجلديد   الفعة من أوا ح  ب/أالسطس سا أيقول/سبتمرب 

وتحلددددمح هددددذه التدددددابري أيبدددداً  ققددددات عمددددح   وددددال مكافحددددة جددددألا م التحيددددز، بدددددأهتا    -132
واسدددددتهدفت  ا دارة اجلنا يدددددة ملقددددأل الحلدددددألرة املألكزيددددة بالتعددددداون مدددد  وزارة الدادقيدددددة والتنملدددديم، 2015 عددددام

 باط و دات التحقيدد  التابعددة لقحلددألرة اجلنا يددة، وهدد  الو دددات املسددمولة عددن  بددايا جددألا م الكألاهيددة. 
 ويألكز الربنامن التدريا عقى مسا ح معقدة معينة تتعق  ب جألاءات التقا     جألا م الكألاهية.
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 (63و 51منع التميي  ضد المهاجرين )التوتيات   
انات  قدددو  ا نسدددان توجدددب  ددانون األجاندددب اجلديدددد، الدددذي وموعدددة مدددن  ددم نُفددذت -133

  .2014بدأ نفا ه   أيار/مايو 
 وكوز  الياً أن ُياح األجانب عقى تاأليح س امة مم ت، بالحلألوط ااتية: -134

  أن تكون س امة األجنا   بولندا  ألورية ا ددعام ا دد    ا يدداة األسددألية بدداملعا
وأن تكددون س امددة األجنددا   بولندددا  ،وبية  قددو  ا نسددانالوارد   ااتفا ية األور 

 الري  انونية؛ أو 

  أن تددددمدي ماددددادرة األجنددددا لبولندددددا سا انتهددددا   قددددو  الطفددددح احملددددددة   اتفا يددددة
 قددو  الطفددح، عقددى حنددو يسددبب دطددألاً كبددرياً عقددى النمدداء النفسدد  والنمددو البدددس 

  انونية؛ لقطفح، وأن تكون س امة األجنا   بولندا الري

    أن تكدددون الملدددألوف املحلدددار سليهدددا لطقدددب تادددأليح ا  امدددة مدددربراً   امدددة األجندددا
 بولندا ملدة تزيد عقى ثالثة أشهأل.

وأُدرج مفهددددددوم جديددددددد، هددددددو التاددددددأليح با  امددددددة ألسددددددباب سنسددددددانية. وُأددددددنح هددددددذا التاددددددأليح  -135
ألا فيددد  قددد   ا يدداة وا أليددة لألجانب دون  د زم  سن كان األجنا ا أكند العودة سا بقد يتعدد

واألمان عقى شخاد لقخطأل، و د يتعألا فيد األجنا لقتعذيب أو لقمعامقددة أو العقوبددة الالسنسددانية 
أو املهينددددة، أو لقعمددددح القسددددألي، أو لقحألمددددان مددددن ا دددد    ا جددددألاءات القانونيددددة الواجبددددة، أو لقعقوبددددة 

ا يددددددداة األسدددددددألية أو ا يددددددداة ا اصدددددددة،  دون أسدددددددا   دددددددانوس، أو سن كاندددددددت عودتدددددددد سدددددددتنته   قدددددددد  
كانددت عودتددد سددتنته   قددو  الطفددح تددا يسددبب دطددألاً كبددرياً عقددى النمدداء النفسدد  والنمددو البدددس  أو

لقطفددح. وتُفسددأل أسددس مددنح تاددأليح س امددة ألسددباب سنسددانية وفقدداً أل كددام ااتفا يددة األوروبيددة  قددو  
 طفح.و   الة القااأل وفقاً اتفا ية  قو  ال ،ا نسان
 ملاددادرةيومدداً  30وملن  س امة األجانب   بولندا بطأليقة الري شألعية، ُأنح األجانب مهقة  -136

وددددالل تقددد  الفدددعة، تُعتدددرب س امدددة عقدددى سدددبيح امل دددال. البقدددد    الدددة رفدددض تسدددقيم األجندددا س امدددة، 
 ا شألعيًة.األجنا   بولند

واُتذت بولندا سجألاءات جديدة لعودة املهاجألين. واسُتعيض عددن  ددألارات الطددألد و ددألارات  -137
 EC/2008/115العدددددودة الدددددس كاندددددت تُطبددددد    و دددددت سددددداب  بقدددددألارات عدددددودة توجدددددب التوجيدددددد ر دددددم 

واملتعقددد  باملعدددايري وا جدددألاءات الحلدددا عة   البقددددان  2008كدددانون األول/ديسدددمرب   16الادددادر   
بدددددداء  عددددددادة رعايددددددا البقدددددددان ال ال ددددددة املقيمدددددد  باددددددورة الددددددري شددددددألعية. وتتفدددددداوت مهقددددددة العددددددودة األع

يوماً، و د متتد سا عددام وا ددد  وعقددى  لدد ،  30يوماً سا  15احملددة    ألار العودة من  الطوعية
فدددد ن املهقدددددة القادددددوى توجدددددب  دددددانون األجاندددددب تزيددددد عقدددددى املددددددة الددددددنيا املسدددددمون لدددددا   التوجيدددددد 

2008/115/EC .)واحملددة بسبعة أيام 
ونُفدددذت أ كدددام تدددنملم محلددداركة املنملمدددات الدددري ا كوميدددة الدددس تقددددم املسددداعدة لألجاندددب  -138

  سدديا  العددودة الفعقيددة لألجانددب مددن بولندددا، س ددافًة سا أ كددام تتعقدد  باملسدداعدة املاليددة املقدمددة 
 لألجانب   سيا  عمقيات العودة الطوعية.

، الددددددذي بدددددددأ نفددددددا ه   2015أيقول/سددددددبتمرب  10رددددددار القددددددانون الاددددددادر   وتُنفددددددذ،   س -139
، وهدددو القدددانون املعددددجل لقدددانون مدددنح ا مايدددة لألجاندددب   س قددديم بولنددددا 2015تحلدددألين ال ددداس/نوفمرب 
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ولقددوان  معينددة أدددألى، مددا يُطقدد  عقيهددا ء زمددة القجددوءء، ا سدديما التوجيددد املتعقدد  بدد جألاءات القجددوء 
(. واسدددددتهدف التعدددددديح 2013/33والتوجيدددددد  2013/32عقددددد  بأو ددددداع ااسدددددتقبال  التوجيدددددد والتوجيدددددد املت

تعزيدددددز  قدددددو  األشددددددخاي املقتمسددددد  لقحمايدددددة الدوليددددددة، و اصدددددة القاادددددأل الددددددذين لددددديس هلدددددم وصدددددد  
واألشددددخاي  وو اا تياجددددات ا اصددددة. وأرسددددى التعددددديح  اعدددددة تتدددديح لقمحكمددددة أن تعدددد  دددددالل 

وصدددياً عقدددى القاصدددأل الدددذي ا وصددد  عقيدددد. وبدددذل  يكفدددح املحلدددألجع املمارسدددة مهقدددة أ اددداها ثالثدددة أيدددام 
العمقية لقحقو . وعالوًة عقى  لدد ، أُسددندت لددأل يس مكتددب األجانددب  املكتددب( مسددمولية جديدددة 
بعددد التددداريل الفعقددد  لقتعددديح، هددد : تقدددد  املعقومددات القانونيدددة ا انيدددة ملقتمسدد  ا مايدددة الدوليدددة،  دددا 

 نات  قو  األجانب.يعزز أيباً  ما
وتُتخدددذ تددددابري منتملمدددة ملكافحدددة التمييددددز، و اصدددة   مألاكدددز اسدددتقبال مقتمسددد  ا مايددددة  -140

الدولية، و ل    سرار ا جددألاءات املعياريددة املطبقددة   مألاكددز األجانددب و  وموعددة مددن املحلدداري  
اءات ااسدددددددتجابة والدددددددربامن الدددددددس تتنددددددداول مسدددددددا ح لدددددددددة. وتحلدددددددمح هدددددددذه التددددددددابري الو ايدددددددة، وسجدددددددأل 

لأل دات اجلارية، وتدريب العامق    وال من  ااستبعاد ومن  مجيدد  أشددكال التمييددز. وتحلددكح 
املسا ح امل ارة   التوصيات جزءاً مستمألاً ومهماً مددن أنحلددطة الألصددد الددس يقددوم لددا موظفددو املألاكددز، 

األجانددب،   سرددار ويُبذل جهد متواصح لقتادي ألي محلاكح أكن أن تطددألأ. ويتعدداون مكتددب 
هذه األنحلطة، م  الحلألكاء احملقي ، ومنهم املنملمات الري ا كومية، وم  املكاتب احملقيددة ملفو ددية 

 شمون الالجئ  واملنملمة الدولية لقهجألة.

اإلنجاااازات وأفضااال الممارساااات والتحاااديات والقياااوت فاااي ساااياق تنفياااو  -خامساً  
 التوتيات المقبولة

، بألنامن العمددح الددور  لقمسدداواة   املعامقددة، الددذي هددو الربنددامن 2013يُنفذ، منذ عام  -141
األفقددددددد  األول لقحكومدددددددة، وهدددددددو أ دددددددح س دددددددازاً ر يسدددددددياً   سياسدددددددات هتقيددددددد  املسددددددداواة   املعامقدددددددة. 

، باعتبارهددا 2018-2016واعُتمدت دطة العمح الورنية التالية ملكافحة ااجتار بالبحلأل، لقفعة 
 حلطة   هذا ا ال.جزءاً مهماً لتنسي  األن

ور اب مكتب املمسسات الدأقألارية و قددو  ا نسددان التدداب  ملنملمددة األمددن والتعدداون    -142
 أوروبا بتنفيذ الربنامن ا اي ببباط سنفا  القانون   بولندا، ويألى  ل   ارسًة جيدة. 

سجددألاءات، منهددا توعيددة وهتسانت كفاءة ا قول الس تكفح الاية  قو  ا نسددان، نتيجددة مجقددة  -143
عامة النا   تا    لدد  ا مددالت ااجتماعيددة ملفددوا ا كومددة املعدد  باملسدداواة   املعامقددة(، وتدددريب 

 موظف  الدوا أل العامقة   ا اات  ات الاقة لقو  ا نسان. فعقى سبيح امل ال:
   6  اعتمددددددددد وزيددددددددأل الدادقيددددددددة اسددددددددعاتيجية سجددددددددألاءات مندددددددد  2015متوز/يوليددددددددد ،

انتهاكدددددددددات  قدددددددددو  ا نسدددددددددان مدددددددددن جاندددددددددب  دددددددددأل  ا ددددددددددود، و دددددددددددت هدددددددددذه 
ااسعاتيجية ا اات الأل يسية لبمانات  قو  ا نسان   دا ألة  ددأل  ا دددود 

 وا جألاءات البألورية؛

  أُ ددديفت  قدددو  ا نسدددان سا مجيددد  بدددألامن التددددريب املمهدددح  دددأل  ا ددددود  التددددريب
د  ، وكبدددار البدددباط( وتددددريب األساسددد ، وتددددريب  دددباط الاددد ، والبدددباط املبتددد

 املسمول  ا داري .
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  كدددانون األول/  12وأُجأليددت تايددريات ر يسدددية القددت، مددد الً،  ددانون األجاندددب الاددادر    -144
. وتتعقددددد  التايدددددريات بتطبيددددد  تددددددابري اا تجددددداز فيمدددددا يتعقددددد  باألجاندددددب  مألاكدددددز 2013ديسدددددمرب 

(. وتسددددمح التايددددريات لسددددقطات  ددددأل  األجانددددب ا ا ددددعة لقحألاسددددة، ومألاكددددز ا تجدددداز األجانددددب
ا ددددددود املختادددددة بدددددا فألاج عدددددن األجاندددددب مدددددن املألاكدددددز ا ا دددددعة لقحألاسدددددة ومدددددن مألاكدددددز ا تجددددداز 
األجانددددب بندددداًء عقددددى رقددددب األجنددددا أو تبددددادرة شخاددددية مددددن هددددذه السددددقطات، دون ا اجددددة سا 

القدددألارات  ات رقدددب  دددألار مدددن احملكمدددة، فبددداًل عدددن التددددابري البديقدددة ا تجددداز األجاندددب  تاددددر 
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   القددوا ح  ات 

ية   مو دد  لدددد الاقة، وا يداع ا جباري لوثا   السفأل لدى السقطة املختاة، وا  امة ا جبار 
    سنفا   ألار العودة.

األولويات والمباترات وااللت امات المقررة للتغلُّب على التحديات التي  -ساتساً  
 تعترض تنفيو التوتيات وتع ي  ضمانات حقوق اإلنسان

و اعددددت بولندددددا و/أو صدددددا ت، منددددذ ااسددددتعألاا الدددددوري الحلددددامح ال دددداس، عقددددى وموعددددة  -145
الدوليددددة املهمددددة. ويُعددددد التنفيددددذ الحلددددامح هلددددذه ااتفا يددددات مددددن أهددددم األولويددددات    ااتفا يددددات مددددن

 الو ت الألاهن.
وحندددن نعتدددزم مواصدددقة املبدددادرات وبدددألامن املسددداعدة الدددس يدددديألها مكتدددب األجاندددب   سردددار  -146

صدددددندو  القجدددددوء واهلجددددددألة وا دمددددداج والدددددريه مددددددن  ليدددددات التمويدددددح. ونسددددددعى سا مكافحدددددة التمييددددددز 
وكأله األجانددب بالتعدداون مدد  ا كومددة املألكزيددة وا كومددات احملقيددة، واملمسسددات التعقيميددة،  العناألي

 واملنملمات الري ا كومية، والحلألكاء األجانب.
وتنفيذاً اشعارات القانون املتعق  بالنملددام التعقيمدد ، الددذي يددنص عقددى أن يهتدددي التعقدديم  -147

وبتوجيهدددددات ا عدددددالن العدددددامل   قدددددو  ا نسدددددان،    بولنددددددا باملبدددددادئ املنادددددوي عقيهدددددا   الدسدددددتور
والعهد الدوي ا اي بددا قو  املدنيددة والسياسددية، واتفا يددة  قددو  الطفددح، أُدرجددت  قددو  ا نسددان 

 و قو  الطفح   املناهن الدراسية لقمدار  وستملح كذل .
  سردددار  وتحلدددمح أولويدددات مفدددوا ا كومدددة املعددد  باملسددداواة   املعامقدددة اُتدددا  سجدددألاءات -148

  .2016-2013بألنامن العمح الور  لقمساواة   املعامقة لقفعة 
وتحلددمح أيبدداً أولويدددات مفددوا ا كومدددة املعدد  باملسددداواة   املعامقددة ومفدددوا ا كومددة املعددد   -149

 با تم  املدس التعاون م  املنملمات الري ا كومية وتوسي  نطا  وموعة املنملمات الحلأليكة.
العمح عقى و   محلألوع دطة عمح ورنيددة لتنفيددذ مبددادئ األمددم املتحدددة التوجيهيددة ويتواصح  -150

 املتعققة باألعمال التجارية و قو  ا نسان.

Notes 

 1 The head of central government institutions at regional level. 

 2 See also para. 35 of this chapter. 

    


