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  املعلومات املقدمة من بولندا من أجل االستعراض الدوري الشامل
  املنهجية

وإىل املواد  املوجودة لديها   واد  املأعدت وزارة العدل ووزارة الشؤون اخلارجية التقرير الوطين استناداً إىل             - ١
 ووزارة العمل والسياسة االجتماعيـة، ووزارة الـصحة، ووزارة   ،اإلدارةشؤون داخلية واليت زودهتا هبا وزارة ال 

ين وُوجهت أيضاً إىل ممثلي املنظمات غري احلكومية، واللجان الربملانية املختصة، وأمني املظامل املع            . التعليم الوطين 
  . للتقريرةاألوليسودة بشأن املمنهم  طلبات للحصول على تعليقات) مفوض محاية احلقوق املدنية(باحلقوق املدنية 

  اآلليات املعيارية واملؤسسية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
   حقوق اإلنسان يف دستور مجهورية بولندا- أوالً 

وهي جتسد أنظمة واردة . إن معايري محاية احلريات وحقوق اإلنسان مكرسة يف الفصل الثاين من الدستور  - ٢
حلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      يف العهد الدويل اخلاص با    

  .والثقافية، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وامليثاق االجتماعي األورويب

 احلقـوق    من الدستور بكرامة اإلنسان باعتبارها مصدر وأساس جمموعة كاملـة مـن            ٣٠وتقر املادة     - ٣
  واحلريات، وتنص على أهنا غري قابلة للتصرف وعلى أن احترامها ومحايتـها مهـا التـزام يقـع علـى عـاتق                      

  .السلطات العامة

حقوق اإلنسان هو املبدأ األعلى الذي يوجه سلوك السلطات         عاة  ارواإللتزام باحترام كرامة اإلنسان ومب      - ٤
يف عدد من مشاريع القوانني، منها مثالً تلك اليت تنظم نشاط الشرطة العامة جتاه املواطنني، ومن مث فقد ُنص عليه      

  .وحرس احلدود، ويف قانون العقوبات التنفيذي

وكل .  من الدستور احترام حرية الشخص، حبيث تنص على أهنا ختضع حلماية قانونية            ٣١وتكفل املادة     - ٥
وال . لى القيام بأي شيء ال يقتضيه القانونوال جيوز إجبار أحد ع. شخص ملزم باحترام حريات وحقوق اآلخرين

جيوز فرض أي تقييد ملمارسة احلريات واحلقوق الدستورية إال بواسطة قانون وعندما يكون ذلك ضرورياً يف دولة 
دميقراطية من أجل محاية أمنها أو النظام العام فيها، ومحاية البيئة الطبيعية، والصحة أو األخالقيات العامـة، أو                  

  .حقوق األشخاص اآلخرين، بشرط عدم انتهاك هذه التقييدات جلوهر احلريات واحلقوقحريات و

  

   الوسائل الدستورية حلماية احلريات واحلقوق- ثانياً 
 من الدستور كل شخص احلق يف احلصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق به من جراء ٧٧متنح املادة   - ٦

  .ري مشروعةاختاذ جهاز تابع للسلطة العامة إجراءات غ
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من خالل أفعال   (تتحمل خزانة الدولة املسؤولية عن الضرر الذي حيدث يف سياق تنفيذ السلطة العامة              و  - ٧
األشخاص الذين يعملون من من مديري املؤسسات العامة، أو أو  سواء كان من األشخاص املدنيني - مسؤول عام 

  ، وكـذلك أفـراد     وكـالء النيابـة    أو القـضاة و    بامسهم، وعن الضرر الذي يتسبب فيه املسؤولون املنتخبون،       
  ).القوات املسلحة

على احلق الذايت للفرد يف احلصول على       )  وغريها ٤١٧املادة  (  املدينالقانون  منصوص حتديداً يف أحكام     و  - ٨
  .تعويض عن إتيان السلطات العامة أفعاالً غري قانونية

، مل تعد مسؤولية خزانة الدولة عن األضرار ٢٠٠١ يف أعقاب صدور قرار عن احملكمة الدستورية يف عامو  - ٩
  .اليت يتسبب فيها مسؤول عام تتوقف على إثبات ذنب املسؤول يف اإلجراءات العقابية أو التأديبية

   وسائل احلماية القانونية يف قانون العقوبات- ثالثاً 
عن انتهاك احلريات األساسـية     يشكل قانون العقوبات أساس املقاضاة على طائفة من اجلرائم اليت تسفر              - ١٠

اإلبادة اجلماعية، والقتل، واالغتصاب، واإلضرار بالصحة، والتعذيب، واستخدام        : وحقوق اإلنسان، ومن بينها   
أيضاً ألسباب تتعلق باألصل القومي أو اإلثين، أو العرق، أو اآلراء (التهديد بالقوة أو استخدامها فعالً ضد شخص 

  .احلرمان غري املشروع من احلرية، وتقييد احلرية الدينية وغريها من احلريات، و)السياسية، أو الديانة

ن على وجوب تطبيق مجيع اإلجراءات العقابية وتطبيق مجيع العقوبات امتثـاالً للمبـادئ              قانونص ال يو  - ١١
والسجن . عدامن على عقوبة اإل   قانونص ال يوال  . اإلنسانية، اليت حيتل مركز الصدارة فيها احترام كرامة اإلنسان        

 اإلجراءات العقابية التسليم مىت كـان       قانونظر  حيوعالوة على ذلك،    . املؤبد هو أشد شكل من أشكال العقوبة      
هناك شك معقول يف احتمال أن تفرض الدولة اليت تطلب التسليم عقوبة اإلعدام على الشخص الـذي جيـري                   

  .أن تعرِّضه للتعذيبيف احتمال تسليمه أو 

 وهف. تضمن عدداً من الضمانات القانونية املالئمةيون أمهية حقوق وواجبات الشخص املدان ونقاربز اليو  - ١٢
  :كفل حق الشخص املدان يفي

تقدمي شكوى لدى احملكمة املختصة ضد القرارات املتعلقة بتنفيذ عقوبته وذلك بسبب عدم توافق   - 
  تلك القرارات مع القانون،

  ة والدولية املختصة املعنية حبقوق اإلنسان،تقدمي شكاوى لدى املؤسسات احمللي  - 

  .االتصال باحملامي الذي يتوىل مهمة الدفاع عنه أثناء قضاء عقوبته  - 

  أمني املظامل املعين باحلقوق املدنية
وأمـني  ). مفوض محاية احلقوق املدنية   ( مكتب أمني املظامل املعين باحلقوق املدنية        ١٩٨٧أنشئ يف عام      - ١٣

وهو مستقل عن األجهزة األخرى     . ، مبوافقة جملس الشيوخ، ملدة مخس سنوات      (Sejm)لس النواب   املظامل يعينه جم  
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  التابعة للدولة ومهمته هي صون ما هو حمدد يف الدسـتور ويف القـوانني األخـرى مـن حريـات وحقـوق                      
  .األشخاص واملواطنني

اجلنسية، أن يلتمس مساعدة أمني املظامل      وجيوز ألي فرد، سواء كان مواطناً بولندياً، أو أجنبياً، أو عدمي              - ١٤
م إىل أمني املظامل تعفى من الرسوم       والطلبات اليت تقدَّ  . من أجل محاية حرياته أو حقوقه اليت تنتهكها سلطة عامة         

  .وجيوز أيضاً ألمني املظامل أن يضطلع بأعمال مببادرة من جانبه. الرمسية وال تقتضي شكالً حمدداً

  :امل املعين باحلقوق املدنية أن يقوم، ضمن مجلة أمور، مبا يليوجيوز ألمني املظ  - ١٥

حتقق من حدوث انتهاك   يكون قد   توجيه التماسات إىل األجهزة أو املنظمات أو املؤسسات اليت            - 
حلريات وحقوق األشخاص واملواطنني يف أنشطتها، مع عرض آرائه بشأن طريقة التعامل مـع              

  قوبات تأديبية أو مهنية؛احلالة، وجيوز أن يطالب بتطبيق ع

التقدم بطلب إىل األجهزة املختصة من أجل اختاذ مبادرة تشريعية أو من أجل إصدار أو تعديل                  - 
  مراسيم قانونية تتعلق حبريات وحقوق األشخاص واملواطنني؛

  تقدمي اقتراحات إىل احملكمة الدستورية من أجل تقييم دستورية املراسيم القانونية؛  - 

إىل اختاذ إجراءات حتضريية يف القضايا اليت جتري املقاضاة فيهـا         وكالء النيابة   بأن يبادر   املطالبة    - 
جراءات إ القضايا املدنية، واملشاركة يف أية       بدء اإلجراءات القانونية يف   حبكم املنصب، واملطالبة ب   

  جارية؛قانونية 

  وناً؛لدى احملكمة العليا ضد األحكام امللزمة قاننقض تقدمي استئنافات   - 

  تويل القضايا اليت حييلها إليه أمني املظامل املعين حبقوق األطفال؛  - 

التعاون مع الرابطات، واحلركات املدنية، واملنظمات واملؤسسات الطوعية األخرى مـن أجـل          - 
  .محاية حريات وحقوق األشخاص واملواطنني

حريات خمتلف الفئات، ومن بينها     سة حلماية حقوق و   وقد أنشئت أيضاً يف بولندا مؤسسات أخرى مكرّ         - ١٦
وعالوة على ذلك، ميكن ألي أشخاص ُتنتهك حقوقهم وحرياهتم الدسـتورية أن يتقـدموا              . األطفال واملرضى 

بشكوى لدى احملكمة الدستورية بشأن دستورية قانون أو مرسوم معياري آخر استخدمته حمكمة أو اسـتخدمه                
در احملكمة الدستورية حكماً هنائياً بشأن حرياته وحقوقه وواجباته جهاز من أجهزة اإلدارة العامة، وذلك لكي تص

وجيوز للمواطنني البولنديني ولغريهم من األشخاص اخلاضعني للوالية القضائية جلمهورية بولندا . احملددة يف الدستور
  : شكاوى فرديةميتقد

ة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة اللجن: يف إطار منظومة األمم املتحدة، إىل هيئات املعاهدات التالية  - 
  مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،
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إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، : يف إطار النظام األورويب اإلقليمي حلماية حقوق اإلنسان   - 
  اقيـة محايـة حقـوق اإلنـسان     خبصوص انتهاك حقـوقهم أو حريـاهتم الـيت تكفلـها اتف          

  .واحلريات األساسية

  اإلجنازات واملشاكل والتحديات يف جمال حقوق اإلنسان

  ظاهرة التمييز

وتكون هذه . تتعاون احلكومة هبمة مع عدد من املنظمات غري احلكومية يف التصدي للتمييز أياً كان شكله  - ١٧
ضة للتمييز، وموجهة من الناحية األخرى إىل زيادة الوعي العام املساعي موجهة، من ناحية، إىل الفئات املعنية املعر

  .باحلاجة إىل مكافحة التمييز

   التصدي للعنصرية وكره األجانب- أوالً 
وقد . إن وزارة الداخلية وشؤون اإلدارة هي الوزارة القيادية يف عملية التصدي للعنصرية وكره األجانب            - ١٨

ة وكره األجانب من أجل ضمان التنفيذ الفعال ملبدأ املساواة يف معاملة مجيع أنشئ يف الوزارة فريق لرصد العنصري
  .الفئات اإلثنية

الربنامج الـوطين ملكافحـة التمييـز       "وقد ُعهد إىل الفريق باملهام املسندة إىل الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ              - ١٩
 بالتزامات بولندا الدولية املنبثقة عن  ويشكل الربنامج وفاًء."العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك           الوثائق اخلتامية الصادرة عن     
  ).٢٠٠١سبتمرب / أيلول٧ - أغسطس / آب٣١ديربان،  (من تعصب

 والعنصرية، ومن بينها معاداة ،كره األجانب هو الشروع يف اختاذ تدابري ملكافحة ‘الربنامج ‘واهلدف من   - ٢٠
  ومـن بـني املـستفيدين مـن        . السامية، إىل جانب إشاعة ثقافة التسامح على نطاق واسع يف اجملتمع البولندي           

 ومـن بينـهم املهـاجرون       - املواطنون البولنديون الذين ينتمون إىل أقليات قومية وإثنية، واألجانب           ‘الربنامج‘
ويـشمل  . من األشخاص الذين ميكن أن يتعرضوا لتمييز ضدهم ألسباب إثنيـة أو عرقيـة             والالجئون، وغريهم   

  تشخيص احلالة ورصـدها، ونـشاط اإلدارة العامـة، وسـوق العمـل والوضـع               :  اجملاالت التالية  ‘الربنامج‘
  . االقتصادي، والصحة، والتعليم، والثقافة، والتعاون الدويل- االجتماعي 

 الذي ميثل مبادرة من     ‘برنامج موظفي إنفاذ القانون ملكافحة جرائم الكراهية      ‘تنفيذ  وينسق الفريق أيضاً      - ٢١
ِقَبل مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والذي انضمت إليـه                

لتعامل مع مجيع جوانب     تدريب ضباط الشرطة على ا     ‘الربنامج‘ويتضمن  . ٢٠٠٦أكتوبر  /بولندا يف تشرين األول   
جرائم الكراهية، ووضع استراتيجيات ملكافحة جرائم الكراهية تستند إىل القيادة النشطة من ِقَبل الـشرطة و إىل                 

أن مبادرات عامة، ووضع إجراءات فعالة جلمع ونشر بيانات عن جرائم الكراهية، وتدريب وكالء النيابة علـى                 
  .انت قد حدثت جرمية من جرائم الكراهيةما إذا كوا، استناداً إىل أدلة، ددحي
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وتتعاون وزارة الداخلية وشؤون اإلدارة مع املنظمات غري احلكومية يف قمع ما تتضمنه اإلنترنـت مـن                   - ٢٢
كتابات عنصرية ومعادية للسامية وتنطوي على كره األجانب، ويف زيادة الوعي العام بشأن احلاجة إىل مناهضة                

  .باب عرقية أو قومية أو إثنيةالتمييز الذي يستند إىل أس

واألنشطة ذات الصلة ينسقها املركز . وتضطلع وزارة العدل أيضاً بنشاط تدرييب يرمي إىل مكافحة التمييز  - ٢٣
ويف العام املاضي واصل املركز، بالتعاون مع وزارة العمل   . الوطين لتدريب موظفي احملاكم ومكاتب وكالء النيابة      

، وهو مشروع "دور وكالء النيابة يف مكافحة التمييز مكافحة فعالة"روعاً موضوعه هو والسياسة االجتماعية، مش
موجه إىل وكالء النيابة املكلفني مبهمة مكافحة التمييز الذي يستند إىل العرق أو األصل اإلثين أو الديانة أو العمر            

ن وتضمَّ. ‘٢٠٠٦- ٢٠٠١كافحة التمييز   برنامج العمل اجملتمعي مل   ‘وقد ُنفذ املشروع يف إطار      . أو امليول اجلنسية  
 من وكالء النيابة وانطوى على حتديد حاالت التمييز، ووسائل التصدي لتلك احلاالت، ٢٤٠الربنامج تدريب حنو 

  .وتوعية املشاركني باحلاالت اليت ميكن أن تفضي إىل متييز ضد فئات اجتماعية شىت

 اجلرائم العنصرية وجرائم كره ٢٠٠٨كالء النيابة يف عام ويتناول أيضاً جدول األعمال اخلاص بتدريب و  - ٢٤
  .األجانب اليت ُترتكب عن طريق اإلنترنت

، قدم املركز الوطين، بالتعاون مع أكادميية القانون األوروبية يف تراير، تدريباً للقـضاة              ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٥
ومن املزمـع   . ن اجملتمعي املتعلق بالتمييز   مكرساً ملسألة التصدي للتمييز، مع االهتمام على وجه اخلصوص بالقانو         

  .تنظيم املزيد من الدورات التدريبية لوكالء النيابة بشأن قانون االحتاد األورويب املناهض للتمييز

ويرمي . ضة على وجه اخلصوص خلطر التمييز ضدها ألسباب عرقية         معرَّ ، اليت متثل أقلية   ،وطائفة الروما   - ٢٦
 وتنـسقه   ٢٠٠٤ الطويل األجل، الذي جيري تنفيذه منذ عام         ‘ائفة الروما يف بولند   برنامج احلكومة من أجل طا    ‘

وزارة الداخلية وشؤون اإلدارة، إىل حتقيق مشاركة طائفة الروما مشاركة كاملة يف حياة اجملتمع املدين وتـسوية                 
لك ألهنا حتدد إمكانيات حتـسني       املهام التعليمية وذ   ‘الربنامج‘وُتربز يف   . االختالفات بني تلك الفئة وبقية اجملتمع     
وترمي هذه التدابري إىل حتقيق تكافؤ الفرص التعليمية فضالً عـن نـشر      . وضع طائفة الروما يف اجملاالت األخرى     

  .املعرفة عن طائفة الروما

   التمييز يف سوق العمل- ثانياً 
متثل نسبة (لق بالتمييز  شكاوى تتع  ٢٠٨، تلقت هيئة التفتيش احلكومية على سوق العمل         ٢٠٠٦يف عام     - ٢٧

 شكوى ذُكر اجلـنس كـسبب       ٢٩ويف  ).  من مجيع الشكاوى اليت قدمت إىل تلك اهليئة         يف املائة  ٠,٣٥قدرها  
  . شكوى ذُكر العمر١٣للتمييز، ويف 

ز رب العمل ضد موظف لواحد أو أكثـر مـن           ويرتأى أن مبدأ املساواة يف املعاملة قد انُتهك عندما مييِّ           - ٢٨
ددة يف قانون العمل، مما قد يسفر عن رفض تعيني شخص، أو فصل موظف، أو منحه أجراً غري عادل األسباب احمل

أو منحه شروط عمل جائرة، أو حرمانه من الترقية أو من استحقاقات أخرى، أو رفض السماح ملوظف بتلقـي                   
تطبيق تدابري لفترة زمنية حمددة لغرض وال ُيعترب أن مبدأ املساواة يف املعاملة قد انُتهك عند . ن مؤهالتهتدريب حيسِّ

  .حتقيق املساواة يف الفرص جلميع املوظفني أو لكثريين منهم
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وحتظر اللوائح السارية التمييز يف مكان العمل بسبب اجلنس أو العمر أو اإلعاقة أو العرق أو الديانة أو                    - ٢٩
امليول اجلنسية، أو لتوظيف شخص لفترة زمنيـة        القومية أو اآلراء السياسية أو عضوية نقابية أو األصل اإلثين أو            

  .حمددة أو غري حمددة، أو لكون شخص ما يعمل على أساس عدم التفرغ أو على أساس التفرغ

وجيوز للطرف املتضرر أن يتقدم مبطالبته املتعلقة بالتوظيف إىل حمكمة قانونية ويعفى من واجب إثبـات                  - ٣٠
دلِّل على أنه عوِمل معاملة خمتلفة، ويكون على رب العمل أن يثبت أن             وُيفترض يف املوظف أن ي    . تعرضه لتمييز 

  .هذه املعاملة املختلفة ال تتسم بطابع متييزي

ولقد أعدت وزارة العمل والسياسة االجتماعية مشروع قانون بشأن املساواة يف املعاملة، كان من املقرر                 - ٣١
ومنها التعريف الدقيق   (شاكل اخلطرية اليت ُتصادف يف العمل       وبالنظر إىل امل  . فرباير/عرضه على الربملان يف شباط    

للمجال الذايت واملوضوعي لتطبيق القانون، وحتديد عالقته بالقوانني األخرى، وموقف السلطة اليت تشرف علـى               
 أو  وسيحظر القانون التمييز بسبب اجلنس أو العـرق       . فقد تأخر تاريخ إحالة القانون إىل الربملان      ) تنفيذ القانون 

األصل اإلثين أو القومية أو الديانة أو اآلراء السياسية أو اإلعاقة أو العمر أو امليول اجلنسية أو الوضع الزواجي أو                 
  :وسينطبق القانون على اجملاالت التالية. حالة األسرة

، مبا يشمل شروط احلصول على عمل، ومعايري التوظيف، وشروط           وشروطه بدء النشاط املهين    - 
  دين،املقانون ال، وأداء عمل على أساس عقود  احلرة والقيام بنشاط يف جمال األعمالالتعيني،

احلصول على األدوات واخلدمات اليت تتيحها مؤسسات سوق العمل وعلى األدوات واخلدمات              - 
  املوارد البشرية والتقاء البطالة،نمية سة لتاليت تتيحها كيانات أخرى مكرَّ

مال، ومنظمات أرباب العمل، ومنظمـات احلكـم الـذايت املهنيـة،     االنضمام إىل نقابات الع     - 
  واملنظمات غري احلكومية، وممارسة نشاط فيها،

  الضمان االجتماعي،  - 

  الرعاية الصحية،  - 

  .التعليم والتعليم العايل  - 

ية االستراتيج‘وتتوخى . وتنفذ احلكومة تدابري شىت كجزء من سياسة ضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل  - ٣٢
  : حتقيق ما يلي‘املوارد البشريةنمية الوطنية لنمو العمالة وت

  زيادة عمالة املعوقني وإدماجهم يف سوق العمل،  -   

  إدخال أفضليات يف نظام حتسني مهارات املعوقني الذين يسعون إىل العمل،  -   

   مؤهالهتم،إدخال إجراءات تنطوي على تدابري تعليمية شىت لتمكني املوظفني املسنني من حتسني  -   
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  إزالة احلواجز واملعاملة التمييزية للمرأة يف سوق العمل،  -   

شن محالت دعائية لثين أرباب العمل عن التمييز أثناء عمليات التوظيف، وتنظيم مراكز العمل،                - 
  وحتديد أجر العاملني وتقييمهم،

  .اختاذ تدابري لصاحل عمالة سكان الريف  - 

  ت إعالمية للترويج للعمالة ولتنظيم املشاريع احلرة يف أوسـاط النـساء،            وقد رعت احلكومة أيضاً محال      - ٣٣
  . سنة، والستحثاث مشاركتهن يف احلياة العامة٤٥ال سيما أولئك الالئي تتجاوز أعمارهن 

  اهليئة القضائية
ت الرئيسية يف تسعى احلكومة البولندية سعياً جهيداً إىل حتسني كفاءة اهليئة القضائية، مركزةً على التحديا  - ٣٤

هذا اجملال، وهي إزالة التأخريات اليت ال موجب هلا يف احملاكم، وإزالة االكتظاظ املفرط يف السجون، وكـذلك                  
  .تعزيز حقوق الضحايا وحتسني سُبل حصوهلم على مساعدة قانونية

   االكتظاظ املفرط يف السجون- أوالً 
، سعت السجون البولندية إىل التوصـل إىل        ١٩٩٩عام  مع تزايد عدد نزالء السجون تزايداً سريعاً بعد           - ٣٥

وقد أُدخلت تدابري تنظيمية وتكيفية شىت، جرى نتيجة        . سُبل سريعة الستيعاب أعداد أكرب من األشخاص املدانني       
وبدأت أيضاً عمليات اسـتثمار وجتديـد،     . هلا حتويل أماكن كانت ُتستخدم سابقاً ألغراض أخرى إىل زنزانات         

. ٢٠٠٥ وعام   ١٩٩٩ مكاناً يف السجون ويف مرافق االحتجاز خالل الفترة ما بني عام             ٥ ٥٩١ا  أضيف نتيجة هل  
   مكـان مـن أمـاكن الزنزانـات يف          ١٧ ٠٠٠وسيزداد احلد من االكتظاظ املفـرط عـن طريـق إضـافة             

   مكاناً من أمـاكن الـسجون مـن بدايـة           ٥ ٤١٤وأسفر برنامج حكومي عن اقتناء      . ٢٠٠٩- ٢٠٠٦الفترة  
لنظام سيتيح  ٢٠٠٩والتنفيذ الكامل للربنامج حبلول هناية عام . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ حىت ٢٠٠٦عام 

  . أمتار مربعة لكل نزيل٣حيز زنزانة قدره  تلك األماكن ُيخصص يفحبيث  مكان، ٨٨ ٠٠٠السجون ما جمموعه 

ون، وذلك يف إطار نظام الرقابـة       خذ تدبري تشريعي لتمكني املدانني من قضاء عقوباهتم خارج السج         واُت  - ٣٦
 بشأن قضاء عقوبات احلرمان من احلرية خارج السجون         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧القانون الصادر يف    (اإللكترونية  

ومع أن هذا التدبري ال يسفر مباشرةً عن زيادة حيز الزنزانات، فإنه يفرج عن              ). يف إطار نظام الرقابة اإللكترونية    
  .السجون ويقلل عدد األشخاص املدانني الذين ال يقضون عقوباهتممقدار ما من احليز يف 

 وبولندا عضو يف املؤمتر الدائم املعين بالوضع حتت املراقبة وبالرعاية الالحقـة، الـذي               ١٩٩٨ومنذ عام     - ٣٧
  .دويليتمثل أحد أهدافه يف تنظيم تبادل للخربات املتعلقة بتطبيق تدابري الوضع حتت املراقبة، وذلك على مستوى 
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   التأخريات يف إجراءات احملاكم- ثانياً 
األهداف الرئيسية للنشاط االشرايف الذي يضطلع بـه        هي أحد   إن إزالة التأخريات يف إجراءات احملاكم         - ٣٨

ويرمي النشاط اإلشرايف إىل احلـد مـن التـأخريات يف           . وزير العدل، ورؤساء احملاكم، ورؤساء إدارات احملاكم      
 أصبح رؤساء احملاكم احملليـة      ٢٠٠٣ومنذ عام   . ىل القضايا، واختصار مدة إجراءات احملاكم     جلسات االستماع إ  

وعالوة على ذلك، تنسق وزارة .  سنوات٣أسباب التأخريات يف مجيع القضايا اليت تدوم أكثر من ملزمني بدراسة 
  ايا املتوسـط احملـدد     العدل عمليات تفتيش وزيارات للمحاكم اليت يتجاوز فيها متوسط مدة اسـتمرار القـض             

  .جتاوزاً كبرياً

.  له دون تأخري ال موجب له       استماعٍ  جلسةَ ووفقاً للدستور البولندي، لكل فرد احلق يف أن تعقد حمكمةٌ           - ٣٩
م إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بسبب تأخريات احملـاكم،  وبالنظر إىل العدد الكبري من الشكاوى اليت تقدَّ 

انني، يف عدد من احلاالت اليت رئي أن هلا ما يربرها، إجراءات استئنافية مستقلة، تتيح الطعن يف أدخل واضعو القو
 قانون ُيدخل احلق يف تقدمي شـكوى مـن          ٢٠٠٤يونيه  / واعُتمد يف حزيران   .التأخريات يف االجراءات القانونية   

 ٩٨٧ قُبلت   -  من هذا القبيل      شكوى ٤ ٤٧٣ قُدمت   ٢٠٠٥ويف عام   . التأخريات يف احملاكم اليت ال موجب هلا      
   ٢٠٠٧ منـها، ويف النـصف األول مـن عـام            ٥٩٧ قُبلت   -  شكوى   ٢ ٦٥٩ قُدمت   ٢٠٠٦منها، ويف عام    

  . منها٢٧٥ قُبلت -  شكوى ١ ٣٧٤قُدمت 

فعلـى  . وقد أُدخل يف السنوات األخرية عدد من التغيريات التشريعية منعاً حلدوث تأخريات يف احملاكم                - ٤٠
ن اإلجراءات العقابية إمكانية عقد جلسات استماع يف غياب الشخص املتهم الذي يرفض قانودخل سبيل املثال، أ
ون اإلجـراءات املدنيـة     قـان ومددت تعديالت أُدخلت علـى      . جراءات أو الذي ال يربر غيابه     إلاملشاركة يف ا  

. قة بالقـضايا االقتـصادية    جراءات املتعل إلل من عبء عمل القضاة ورشَّد ا      اختصاصات القضاة املتدربني، مما قلّ    
ويرمي مزيـد مـن     . إدخال نظام التوسط بديالً عن إجراءات احملاكم يف القضايا املدنية         وفَّر  وعالوة على ذلك،    

جراءات التنفيذية والتحذيرية وإىل تعجيل     إلجراءات املدنية إىل تعجيل ا    إلون ا قانالتعديالت املقترح إدخاهلا على     
  .صاديةجراءات يف القضايا االقتإلا

وتشمل هذه اخلطـوات برناجمـاً إلدخـال        . واعُتمدت أيضاً خطوات تنظيمية لتحسني كفاءة احملاكم        - ٤١
  .تكنولوجيات املعلومات يف اهليئة القضائية

   ضمانات احلصول جماناً على مساعدة قانونية- ثالثاً 
ك قانون رسـوم احملـاكم يف       جراءات املدنية، وكذل  إلون ا قانجراءات العقابية و  إلون ا قانتضمن أحكام     - ٤٢

ويف كل . جراءات القانونية اليت جتري يف احملاكمإلالقضايا املدنية، احلصول على مساعدة قانونية جمانية يف مرحلة ا      
من الدعاوى العقابية واملدنية، تقدَّم مساعدة قانونية جمانية بشرط أن يدلل املتهم، أو الطرف املتضرر، أو الشخص 

  . على أنه ال يستطيع مادياً احلصول على مساعدة مستشار قانوين، طرفاً يف دعوى مدنيةالطبيعي الذي يكون
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م حبكم املنصب هي مساعدة يقدمها حمامون ومستشارون قانونيون تصدر هلم واملساعدة القانونية اليت تقدَّ  - ٤٣
اً على وضع تشريع يتعلـق  ويعكف جملس النواب حالي  . احملاكم تكليفاً بذلك ويتقاضون أجرهم من خزانة الدولة       

  .باملساعدة القانونية اجملانية قبل احملاكمة وباملساعدة القانونية غري املتعلقة باحملكمة

   نظام تقدمي املساعدة للضحايا- رابعاً 
ومعهود إىل .  عيَّن رئيس الوزراء فريقاً لوضع الربنامج الوطين ملساعدة ضحايا اجلرمية٢٠٠٧يوليه /يف متوز  - ٤٤

فريق مبهمة وضع معايري للسلوك الذي ُيتبع مع ضحايا اجلرمية، ومبهمة إنشاء هيكل قانوين وتنظيمي وطين                ذلك ال 
ويـنص  . وجيري حالياً تنفيذ برنامج رائد لشبكة تقدمي املساعدة إىل ضحايا اجلرميـة     . ملساعدة أولئك األشخاص  

صائيو علم النفس واحملامون مساعدة متخصصة الربنامج على إقامة أحد عشر مركزاً للدعم احمللي، سيقدم فيها أخ         
  ومن املقرر أن يستمر الربنامج الرائـد       . ومن املتوخى أيضاً إنشاء نظام حارس متطوع للضحايا       . لضحايا اجلرمية 

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠حىت 

ر برنـامج  ، يف إطـا "شبكة تقدمي املساعدة إىل ضحايا اجلرمية"وأعدت وزارة العدل أيضاً مشروعاً امسه    - ٤٥
يتوخى تقدمي الدعم املايل لشبكة تقدمي املساعدة إىل ضحايا اجلرمية وترتيب           هو  و.  التابع لالحتاد  "العدالة اجلنائية "

  .زيارات دراسية إىل املراكز اليت تقدم املساعدة إىل ضحايا اجلرمية يف البلدان الشريكة

دارة مبنظمة غري حكومية مهمة عامة هي إلشؤون ا أناطت وزارة الداخلية و٢٠٠٦يناير /ويف كانون الثاين  - ٤٦
تتوىل حالياً تنفيذ الربنامج مؤسسة ال سترادا        ("شهود االجتار بالبشر  /احلماية لضحايا /برنامج توفري الدعم  "تنفيذ  

ويتمثل اهلدف  . وهذا الربنامج موجه إىل األجانب الذين يروحون ضحية لالجتار بالبشر         ). ملناهضة االجتار باملرأة  
  :‘الربنامج‘ويكفل .  يف توفري الدعم واحلماية لضحايا االجتار بالبشر‘الربنامج‘ألساسي منا

  اإلحلاق مبرفق آمن حتت رعاية أخصائي اجتماعي مدرب،  -   

  اإلقامة،  -   

  الرعاية الطبية األساسية،  - 

  الدعم النفسي،  - 

  مساعدة مترجم شفوي،  - 

ومن ذلـك مـثالً    (انون ومسؤويل اهليئة القضائية     املساعدة يف االتصاالت مع مسؤويل إنفاذ الق        - 
  ،)شاهد/حضور ممثل منظمة غري حكومية أثناء اإلدالء بشهادة من جانب ضحية

  االنتقال داخل بولندا،  - 

  الترتيب للعودة اآلمنة إىل بلد املنشأ،  - 
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لـى   إضفاء الطابع القـانوين ع     - يف حالة األجانب الذين يكون وضعهم يف بولندا غري نظامي             - 
، أو احلصول على تصاريح     )مدة للتفكري (وضعهم من خالل احلصول على تأشريات ملدة شهرين         

 أشهر أخرى إذا قـررت      ٦ أشهر، مع إمكانية متديدها ملدة       ٦من أجل اإلقامة ملدة حمددة، هي       
  .قرر الشاهد التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون/الضحية

 إىل وضع مبادئ توجيهيـة      "شهود االجتار بالبشر  /ماية لضحايا احل/برنامج توفري الدعم  "وقد أدى تنفيذ      - ٤٧
 ٢٠٠٦فربايـر  /ويف شـباط  . "خوارزمية سلوك موظفي إنفاذ القانون يف حالة الكشف عن اجتار بالبشر          "بعنوان  

واملقصود أساساً بتلك الوثيقة هو     .  إىل حرس احلدود   ٢٠٠٦مارس  /أحيلت يف آذار  مث  أحيلت الوثيقة إىل الشرطة     
 طابع نظامي على سلوك أجهزة إنفاذ القانون يف حالة الكشف عن اجتار بالبشر، وزيادة الوعي باملعـايري                  إضفاء

ويعد حالياً الفريق العامل املشترك بني الوزارات ملكافحة . الوعي حبقوقهمزيادة الدولية يف جمال معاملة الضحايا و  
  . يصبحون ضحية لالجتار بالبشرومنع االجتار بالبشر نظاماً مقابالً لدعم األطفال الذين

  محاية حقوق اإلنسان يف سياق نشاط الشرطة
بدافع من احلرص على مراعاة حقوق اإلنسان من ِقَبل الشرطة وداخلها، اختذ القائد األعلى للـشرطة يف       - ٤٨

ـ              ٢٠٠٥عام   ادة  قراراً بإنشاء مناصب مستشارين حلقوق اإلنسان يقدمون خدماهتم للقائد األعلى للـشرطة ولق
وجد هلا نظري   ي إجنازاً مرموقاً للشرطة البولندية وال       متثل وشبكة مستشاري حقوق اإلنسان   . الشرطة يف املقاطعات  

  :ويتوىل املستشارون املهام التالية. يف أي قوة شرطة أخرى

  تعزيز حقوق اإلنسان واحلرص على التقيد مبعايري محايتها داخل هياكل الشرطة،  -   

ة باستمرار ضماناً الحترام كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان، واقتراح حلول رصد عمليات الشرط  - 
  للحفاظ على املعايري الرفيعة يف هذا اجملال،

املبادرة إىل التعاون ومواصلة االتصاالت بانتظام مع املنظمات غري احلكومية القادرة على مساعدة   - 
  الشرطة يف األمور املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان،

 فيما (voivodship) ورصد وتنسيق نشاط الوحدات التنظيمية للشرطة على مستوى املقاطعة بدء  - 
يتعلق بتنفيذ توصيات املؤسسات واملنظمات احمللية والدولية املعنية حبماية حقوق اإلنسان، وتنفيذ 

  املهام املنبثقة عن الربامج الوطنية حلماية حقوق اإلنسان،

  سـلوك ضـباط الـشرطة مـع معـايري محايـة            وافق   بشأن ت  إعداد معلومات وآراء ومواقف     - 
  حقوق اإلنسان،

حتليل االحتياجات التدريبية، وبدء أو متَلُّك تنظيم التدريب األساسي لضمان تـوافر املـستوى                - 
  املناسب من مراعاة حقوق اإلنسان من ِقَبل ضباط الشرطة على مستوى املقاطعة،
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شرطة يف املقاطعات يف املشاريع الوطنية والدولية املكرسـة         قادة ال /متثيل القائد األعلى للشرطة     - 
  حلقوق اإلنسان،

  .إعداد تقارير سنوية عن نشاط الشرطة يف جمال محاية حقوق اإلنسان  - 

وعندما تأسست الشبكة يف البداية، مل تكن وظيفة مستشار حقوق اإلنسان وظيفة ُتشغل على أسـاس                  - ٤٩
نوفمرب املاضـي  /تعزيز هذا اهليكل، قرر القائد األعلى للشرطة يف تشرين الثاين       ولكن إدراكاً للحاجة إىل     . التفرغ

 ومستقلني ذاتياً حلماية حقوق اإلنسان وذلك يف املقر الوطين للشرطة ويف مقـار              إنشاء وظائف ضباط متفرغني   
وُتوىل أمهية خاصـة    . الشرطة يف املقاطعات، مع التركيز بوجه خاص على مراعاة الشرطة ملعايري حقوق اإلنسان            

ـ لرصد نشاط الشرطة عن طريق حتليل الشكاوى اليت تقدَّ         شف بطرائـق  م خبصوص سلوك أفراد الشرطة وما يتك
  .أخرى عن سوء سلوكهم

وسعياً إىل بلورة أفضل معايري محاية حقوق اإلنسان من أجل الشرطة، وضع املقر الـوطين للـشرطة يف                    - ٥٠
 مسودة خطة عمل لتنفيذ التوصيات اليت صاغها مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس             ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

الواردة يف برنامج احلكومة بشأن تنفيـذ أحكـام احملكمـة           نصوص   ال أوروبا، وجلنة مناهضة التعذيب، وكذلك    
  .األوروبية حلقوق اإلنسان خبصوص بولندا

  املسائل االجتماعية واالقتصادية

وهذه احلقوق جيـري إعماهلـا      . تبذل بولندا اجلهود املناسبة لضمان إعمال حقوق املواطنني االجتماعية          - ٥١
ددة دميقراطياً، واالحتياجات االجتماعية الفعلية، واملدى الذي تتيحـه مـوارد           تدرجيياً متاشياً مع األولويات احمل    

بيد أن احلكومة تعترف بوجود مشاكل معينة فيما يتعلق بإعمال احلقوق االجتماعية يف جمال العمالـة،                . الدولة
  .واحلد من الفقر، واستبعاد فئات اجتماعية معينة، والعنف املرتيل

  اد فئات اجتماعية معينة الفقر واستبع- أوالً 
حالة الشخص يف سـوق العمـل       : من بني العوامل اهليكلية اليت تفضي إىل االستبعاد االجتماعي ما يلي            - ٥٢

كثرة عدد األطفـال، والوالـد      (، وحالته األسرية    )البطالة، اخنفاض األجر، اإلصابة باملرض ملدة طويلة، اإلعاقة       (
، وحمـل   )ى التعليم، وعدم مطابقة املهارات للطلب يف سوق العمـل         اخنفاض مستو (، ومستوى التعليم    )األعزب
والعوامل املذكورة آنفاً قد تتفاقم بفعل عوامل مؤسسية ). الريف، أو بلدة صغرية، أو منطقة متخلفة النمو(اإلقامة 

). ن، والثقافة انعدام املساواة يف احلصول على اخلدمات االجتماعية يف جمال التعليم، والرعاية الصحية، واإلسكا            (
انعدام املأوى، واإلعاقـة،    (وتشمل الفئة الثالثة من العوامل اخلصائص الفردية اليت تكون يف غري صاحل الشخص              

  ).والُيتم، واإلدمان

اليت متثل مستوى   ( يف املائة من السكان تعيش حتت عتبة الفقر          ١٩، كانت نسبة قدرها     ٢٠٠٦ويف عام     - ٥٣
ويفيـد املكتـب اإلحـصائي    ).  احلصول على استحقاقات الضمان االجتماعيالدخل الذي جيعل من حق الفرد     

  يف ( يف املائة من السكان كان دخلها أقل من مستوى الفقـر املـدقع             ١٣ إىل   ١٢املركزي بأن نسبة تتراوح من      
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 ١ ٢٩٦ زلويت بولندي كل شهر للشخص الواحد ومبا يبلغ         ٣٩٨ كان ذلك املستوى حمدداً بأنه يبلغ        ٢٠٠٦عام  
وكانت األسر اليت يتكون دخلها من استحقاقات الضمان        ).  أفراد ٤زلويت بولندي كل شهر لألسرة املكونة من        

  .االجتماعي وأسر ريفية معينة هي اليت تواجه أصعب وضع

 أي العاملني الذين ال تكفل أجورهم ظروفـاً         ‘الفقراء العاملني ‘ولقد شهدنا لعدد من السنوات ظاهرة         - ٥٤
. ونشري أيضاً إىل ظاهرة فقـر األحـداث       . وتشمل هذه الفئة العمال غري املهرة وبعض املزارعني       . معيشية كرمية 

 ١٩ يف املائة من الفقراء تقل أعماهلم عن         ٤٤إذ أن   : فمعدل الفقر بني األطفال أعلى من معدل الفقر بني الكبار         
  . السكان يف املائة من جمموع٢٤سنة، حىت مع أن تلك الفئة العمرية ال تشكل سوى 

   سوق العمل- ثانياً 
.  يف املائة١٩,٩ يف املائة إىل ١٠,٦ ارتفع معدل البطالة من ٢٠٠٢ وعام ١٩٩٨خالل الفترة ما بني عام   - ٥٥

 يف املائة   ١٣,٨ كان معدل البطالة يبلغ      ٢٠٠٦ففي عام   :  أخذ الوضع يف سوق العمل يتحسن      ٢٠٠٣ومنذ عام   
). وفقاً للبيانات اخلاصة بالسكان النشطني اقتصادياً( يف املائة ٩دل البطالة  بلغ مع٢٠٠٧ويف الربع الثالث من عام 

 ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٥١,٤ سنة من    ٦٤ إىل   ١٥وارتفع معدل العمالة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم من         
  .٢٠٠٧ يف املائة يف الربع الثالث من عام ٥٧,٨، حبيث بلغ ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٥٤,٥إىل 

عدم كفاية مرونة سوق : والوضع يف سوق العمل حتدده إىل حد كبري عوامل هيكلية ومؤسسية، من بينها  - ٥٦
العمل، وعدم مطابقة املهارات املهنية املوجودة للمهارات اليت يسعى إليها أرباب العمل، وارتفاع العبء الضرييب           

التأخريات يف بدء ممارسة الشباب للنشاط املهـين،        على أرباب العمل، والعوائق اليت حتول دون التنقل اجلغرايف، و         
ومن بني الفئات اليت تصادف صعوبات . وكْون عمليات النقل االجتماعي تشجع على االنسحاب من سوق العمل

وبصفة رئيسية أولئك الالئي يسعني إىل احلصول على عمل بعد فترة           (على وجه اخلصوص يف سوق العمل النساء        
 عاماً ومهاراهتم منخفضة أو مستوى تعليمهم منخفض، ٥٠شخاص الذين تتجاوز أعمارهم  ، واأل )رعاية األطفال 

وكثرياً ما يبدي األشخاص الـذين  . واألشخاص الذين يظلون عاطلني عن العمل لفترات زمنية طويلة، واملعوقون         
ـ  )  يف املائة من العاطلني٤٨(يصبحون عاطلني ملدة طويلة   ى التكيـف،  مهارات منخفضة، وقدرة منخفـضة عل

والبطالة املطولة تصبح عادةً بطالة متأصلة وتتوارثها أسر بأكملـها          . وسلبية، وقنوطاً، ونشاطاً اجتماعياً حمدوداً    
ومثة مشاكل معينة يصادفها الشباب الذين تقل لديهم روح املبادرة املهنية، ال سـيما              . وفئات اجتماعية بأكملها  

لذين مل ينالوا إال تعليماً هزيالً، والذين يعانون من أوجه قصور عديدة            الشباب الذين ينحدرون من أسر خمتلة، وا      
وحتفيزهم ميثل عملية ممتدة وصعبة، تتطلب مساعدة متعددة األوجـه وباهظـة            ). أسرية، واجتماعية، وتعليمية  (

. حد كـبري وحالة املعوقني يف سوق العمل هي حالة غري مواتية إىل . التكلفة، وتتطلب رصداً ملصائرهم بعد ذلك   
، فضالً عن هـزال     )سلبيتهم، وفتور مهتهم  (وهذا هو نتاج متييز أرباب العمل ضدهم، وموقف املعوقني أنفسهم           

  .وغالبية املعوقني سلبيون مهنياً. تعليمهم ومهاراهتم

 تنفَّذ سياسة العمل يف ظل ظروف انتعاش اقتصادي، يعزز إنشاء وظائف واحلد مـن               ٢٠٠٣ومنذ عام     - ٥٧
  كان التحسن يف سوق العمل واضحاً على وجه اخلصوص منـذ           (مما يتيح نطاقاً أكرب للمشاريع النشطة       البطالة،  

وختصَّص أموال أكرب بكثري لألشكال النشطة من التصدي للبطالة، ال سيما عن طريـق البـدء يف                 ). ٢٠٠٦عام  
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ريق صرف إعانات تدريب    ممارسة نشاط يف قطاع األعمال احلرة وعن طريق جتهيز مراكز العمل، وكذلك عن ط             
ويتزايد باطراد عدد األشخاص الذين جيري تنشيطهم مهنياً،        . داخلي وعن طريق التدريب املهين يف مكان العمل       

حىت وإن كانت الفئات اليت يعترب تنشيطها هو األصعب هي الفئات اليت متثل األغلبية بني الباحثني عن فرص للعمل 
وقد زادت أيضاً   . ضي نفقات عالية إلعادة هؤالء األشخاص إىل سوق العمل        املسجلني يف مكاتب العمل، مما يقت     

  .زيادة ملحوظة فعالية برامج سوق العمل يف جمال التوظيف

ومثة استجابة للتحديات يف جمال التوظيف واالستبعاد االجتماعي ترد يف برنامج احلكومة الذي تتـضمنه      - ٥٨
 ٢٠٠٨- ٢٠٠٥ املوارد البشرية، والربنامج الوطين لإلصالح يف السنوات االستراتيجية الوطنية لنمو العمالة وتنمية

، وخطـط العمـل     )٢٠١٣- ٢٠٠٧(من أجل تنفيذ استراتيجية لشبونة، واإلطار املرجعي االستراتيجي الوطين          
  .٢٠١٣- ٢٠٠٧، والربنامج التطبيقي لرأس املال البشري للسنوات )وهي خطط سنوية(الوطنية للعمالة 

ولوية للتدابري اليت ترمي إىل تعزيز النشاط املهين لألشخاص أو الفئات الذين يصادفون صعوبات           وتوىل األ   - ٥٩
وتتمثل املهمة األساسية . خاصة يف سوق العمل، أو لألشخاص أو الفئات الذين قد يتعرضون لالستبعاد االجتماعي

  .تعليم املستمريف تكييف املهارات حسب احتياجات سوق العمل، وتشجيع اإلدماج النشط وال

  : ما يلي٢٠٠٨وتتوخى خطة العمل الوطنية للعمالة لعام   - ٦٠

 فمن املستهدف أن يبلغ معدل عمالة األشخاص الـذين تتـراوح   - منو العمالة وحتسُّن نوعيتها     - 
  ،٢٠٠٨ يف املائة أثناء الربع األخري من عام ٥٨ عاماً ٦٤ إىل ١٥أعمارهم من 

   يف املائة يف الربع األخري مـن        ٩دف أن يبلغ معدل من ال يعملون         فمن املسته  - احتواء البطالة     - 
  .٢٠٠٨عام 

  :والتدابري اليت ترمي إىل التصدي للظواهر السلبية املذكورة أعاله موجهة إىل حتقيق ما يلي  - ٦١

النهوض بالعمالة من خالل تنمية روح تنظيم املشاريع احلرة، وحتفيز االسـتثمارات يف البنيـة                 - 
   وتنمية صناعة البناء،التحتية،

إدخال تدابري تيسِّر احلصول على خدمات سوق العمل، وإثراء وحتسني نوعية اخلـدمات الـيت                 - 
  تقدمها مؤسسات سوق العمل والكيانات اليت تتعامل معها،

  حتسني املعلومات عن سوق العمل،  - 

 سوق العمل، والتنشيط التنشيط املهين لألشخاص الذين ينتمون إىل فئات تواجه مشاكل معينة يف  - 
  املهين للمعوقني،

  .تشجيع األشكال املرنة للعمالة وتنظيم العمل تنظيماً مرناً  - 
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وملا كان االستبعاد االجتماعي والفقر ينجمان أساساً عن وجود وضع غري مواٍت يف سوق العمل، فقـد        - ٦٢
  :بدأ القيام مبا يلي

ة االجتماعية، والتدريب، وإعادة االدماج املهين      العمال: مشاريع حتسِّن القدرة على مزاولة عمل       - 
  يف مكان العمل،

  تقدمي خدمات ذات طابع تعليمي وطيب واجتماعي لتيسري التنقل يف سوق العمل،  - 

برامج الستحداث أشكال جديدة للدعم الفردي واجملتمعي، تتيح اإلدماج املهين واالجتمـاعي              - 
  ق العمل،لألشخاص الذين يواجهون صعوبات خاصة يف سو

  .تقدمي الدعم لتدابري ترمي إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي واملهين للمعوقني  - 

وبالنظر إىل أن خطر االستبعاد ومشكلة الفقر يؤثران أساساً على األسر الكبرية واألسر اليت يوجد لديها                  - ٦٣
 على أوجه القصور التعليمية     أفراد ال يعملون، تتمثل إحدى األولويات يف مساعدة األسر واألطفال على القضاء           

وميضي قُُدماً . وعلى حتسني احلصول على اخلدمات اليت جتعل من املمكن اجلمع ما بني العمل والقيام بأعباء الوالدية
العمل على حتسني مستوى دعم الدخل من خالل إجياد نظام متكامل الستحقاقات األسرة، واملـنح الدراسـية،                 

  .وبدالت السكن

 القصور يف سياسة مكافحة االستبعاد االجتماعي يتمثل يف قلة نسبة التدابري الوقائية املوجهة              وأحد أوجه   - ٦٤
ويتزايد نطاق هذه التدابري، وإن كانت قد اختذت حىت اآلن بصفة           . إىل زبائن نظام الضمان االجتماعي احملتملني     

إىل حد أقل، أجهزة احلكم الذايت احمللية      رئيسية شكل مشاريع رائدة تضطلع هبا اإلدارة احلكومية، أو تضطلع هبا،            
  .واملنظمات غري احلكومية

واألشخاص الذين ميكن أن يتعرضوا لالستبعاد االجتماعي يكون لديهم عادة إملام ضئيل باألخطار الـيت                 - ٦٥
هـين   امل - إدمان املواد الكحولية، وإدمان املخدرات، وانعدام النشاط االجتماعي         (ميكن أن تفضي إىل االستبعاد      

  .، مما يقتضي تكثيف عمليات تقدمي املشورة واختاذ التدابري الوقائية، للتصدي لتهميش فئات معينة)والتعليمي

   العنف املرتيل- ثالثاً 
 أصدرت وزارة العمل والسياسة االجتماعية تكليفاً بإجراء استفتاء للرأي العـام بـشأن           ٢٠٠٧يف عام     - ٦٦

  :العنف املرتيل، كشف عما يلي

لة العنف املرتيل مشكلة معترف هبا، وُيعترب العنف مشكلة شائعة، ولكنها شـيء حيـدث               مشك  - 
آلخرين؛ وما يقرب من ثلثي أولئك الذين مشلهم االستفتاء ذكروا أهنم يعرفون أسراً يوجد فيها               
عنف مرتيل؛ وُيالحظ على األغلب الضرر النفسي واجلسدي، بينما يوجد وعي ضئيل بـشأن              

  ،العنف االقتصادي
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أكثر من ثلث أولئك الذين مشلهم االستفتاء تعرَّضوا لشكل ما من أشكال العنف من فرد مـن أفـراد                     - 
أسرهم؛ والعنف النفسي هو األكثر شيوعاً مع حدوث حاالت عنف جسدي واقتـصادي وجنـسي               

  بدرجة أقل؛ واألشخاص الذين يتعرضون للعنف كثرياً ما يستخدمونه يف املستقبل ضد أسرهتم،

نف ضد األطفال شائع نسبياً، ويتعرض األطفال على األغلب لعنف نفسي وجسدي، أمـا              الع  - 
  .العنف االقتصادي فهو أقل شيوعاً، بينما العنف اجلنسي نادر إىل حد كبري

 بشأن منع العنف املرتيل بدء ودعم تدابري ترمي إىل زيادة ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٩وييسر القانون الصادر يف   - ٦٧
واهلدف من هذا القانون هو تعزيز نشاط اإلدارة احلكومية وأجهزة          . بأسباب وعواقب العنف املرتيل   الوعي العام   

احلكم الذايت يف هذا اجملال عن طريق تشخيص العنف املرتيل، واستحثاث احلساسية العامة إزاء العنف، وحتـسني                 
وُتقَدَّم . ف، والعمل اإلصالحي مع مرتكبيهمؤهالت املسؤولني املكلفني هبذه املسائل، وتقدمي املساعدة لضحايا العن

  .املساعدة لكل من الضحايا واملرتكبني

، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥وسيؤدي تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة العنف املرتيل، الذي اعتمده جملس الوزراء يف   - ٦٨
لعاملني الذين يقدمون مساعدة مهنية     إىل احلد من العنف املرتيل، وتغيري املواقف العامة إزاء العنف، وزيادة عدد ا            

  لضحايا العنف املرتيل وملرتكبيه، وزيادة عدد مراكز الدعم، واحلـد مـن عـدد األسـر الـيت يوجـد فيهـا                      
  .عنف مرتيل

  :وينص برنامج مكافحة العنف املرتيل على التدابري التالية  - ٦٩

  تدريب املوظفني املعنيني مبنع العنف املرتيل،  -   

   وتأثريات العنف املرتيل يف التثقيف املهين لألشخاص املعنيني بالعنف املرتيل،إبراز أسباب  -   

  إذكاء وعي اجلمهور عن طريق الربامج التعليمية وبرامج الدعم،  -   

  مجع معلومات عن ظاهرة العنف املرتيل وحتليلها،  -   

ءات لتقـدمي  تقدمي املساعدة إىل الضحايا عن طريق نشاط مراكز الدعم املتخصص، ووضع إجرا    - 
  مساعدة قانونية ودعم نفسي لضحايا العنف املرتيل،

  .حتليل مدى فعالية املساعدة اليت تقدَّم لألسر  -   

  :ويتوخى الربنامج أيضاً تدابري موجهة إىل مرتكيب العنف، من بينها ما يلي  - ٧٠

 الرئيـسيون   عزل املرتكبني عن الضحايا، وطرد املرتكبني، حىت لو كانوا هم السكان أو املالك              - 
  للمرتل املعين،

  وضع وتنفيذ برامج إلعادة تأهيل املرتكبني،  - 
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  .تكليف املرتكبني بأداء أشغال عامة  - 

  وتـشمل  .  فريق لرصد تنفيذ الربنامج الـوطين ملكافحـة العنـف املـرتيل            ٢٠٠٧وقد أنشئ يف عام       - ٧١
  :مهامه ما يلي

عنف املرتيل ولشهوده وملرتكبيه، ومجع بيانات وضع وتوحيد معايري املساعدة اليت تقدَّم لضحايا ال  - 
  عن نطاق العنف املرتيل، وحتليل احتياجات اجملتمع احمللي،

  بدء ودعم مشاريع للتصدي للعنف املرتيل،  - 

  .إعداد آراء خرباء بشأن جوانب خمتارة من العنف املرتيل  - 

دعم متخصص، ونقاط لتقدمي املشورة،     واملساعدة اليت حيصل عليها ضحايا العنف املرتيل تقدمها مراكز            - ٧٢
  .ومراكز للتدخل يف األزمات، ومالجئ لألمهات اللوايت يوجد لديهن أطفال صغار وللنساء

 إطالق محلة ملكافحة العنـف      ٢٠٠٧وشهد عام   . وقد بدأت محالت عامة عديدة ملكافحة العنف املرتيل         - ٧٣
 الربيد اإللكتروين اخلاصني خبدمة طوارئ اخلط األزرق        ملصقات، ومنشورات حتمل الرقم اهلاتفي وعنوان     (املرتيل  

 محلة وطنية موضوعها ٢٠٠٦فرباير / شباط٧وبدأت يف ). الوطنية لضحايا العنف املرتيل، ُتعرض يف األماكن العامة
واهلدف من تلك احلملة هو إبراز جوانب شىت من العنف ضد األطفال وزيادة فعالية مؤسسات               ". محاية الطفولة "

  .لة املكلفة مبهمة محاية األطفال من العنف املرتيلالدو

التـابع لالحتـاد   ‘ DAPHNE III‘ووزارة الداخلية وشؤون اإلدارة مسؤولة عن التنفيذ الوطين لربنامج   - ٧٤
منع ومكافحة العنف ضد األطفال وصغار السن والنساء ومحاية الضحايا والفئات املعرضة            "األورويب ويرمي إىل    

ون الوزارة أيضاً تعاوناً مباشراً يف هذا الصدد مع املنظمات غري احلكومية، استناداً إىل تبادل اخلربة               وتتعا". للخطر
  .واختاذ تدابري مشتركة، مبا يشمل التكليف مبهام عامة

ويتحقق توفري احلماية الفعالة لضحايا العنف املرتيل بواسطة االختيار احلكيم للتدابري الوقائية والعقابيـة،                - ٧٥
فقد يتعرض مرتكب العنف املرتيل الحتجاز وقائي، عمالً بالقواعد العامة اليت يتضمنها قانون . ضالً عن العقوباتف

وعالوة على ذلك، يتوخى قانون مكافحة العنف املرتيل أحكاماً خاصة بشأن تطبيق تـدابري              . اإلجراءات العقابية 
  .وقائية ضد هذه الفئة من املرتكبني

لبولندي على إمكانية منع الشخص املدان بارتكاب جرمية دولية استخدم فيها العنف من             وينص القانون ا    - ٧٦
االتصال بالضحية، أو إمكانية حظر اتصاالت حمددة له مع أشخاص حمددين، أو إمكانية أن ُيفرض عليه واجـب      

  . يف حالة تعليق العقوبة تعليقاً شرطياً- ترك املرتل الذي يشغله مع الطرف املتضرر 

وتشارك وزارة العدل يف أعمال ائتالف االستجواب الودي لألطفال، اليت أدت إىل إعداد مفهوم إصدار                 - ٧٧
َعرُِّضهم لضغط نفـسي               . شهادات بشأن غرف االستجواب، وذلك ضماناً الستجواب األطفال بطريقة ختلو من َت
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   شـاهد موضـع     - الطفـل    "أكتوبر املاضي إىل محلة   /وعالوة على ذلك انضمت وزارة العدل يف تشرين األول        
  ".قلق خاص

  اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية- رابعاً 
التزمت بولندا، بوصفها عضواً يف األمم املتحدة، باملبادئ التوجيهية الدولية بشأن فريوس نقص املناعة   - ٧٨

  .اإليدز وحبقوق اإلنسان/البشرية

اإليدز مشـل   /اعة البشرية ورعاية املصابني بالفريوس    والربنامج الوطين األول للوقاية من فريوس نقص املن         - ٧٩
، )عاملة من خالل املركز الوطين لإليدز    (وقامت بدور قيادي يف تنفيذه وزارة الصحة        . ١٩٩٨- ١٩٩٦السنوات  

وقد ُنفذت نسختا الربنـامج التاليتـان يف        . اليت تولت املسؤولية عن تنسيق التدابري الوقائية واملبادرة إىل اختاذها         
وجسدتا أولويات الدولة يف محلة مكافحة فريوس نقـص املناعـة           . ٢٠٠٦- ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣- ١٩٩٩وات  السن

  :اإليدز، وهي ما يلي/البشرية

  النهوض مبستوى النظام القائم للوقاية من اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية؛  -   

  ؛التوعية العامة، ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان، وتعزيز دور املرأة  -   

  .اإليدز/إدخال نظام متكامل للعناية باملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  -   

 الوطين ملكافحة اإليدز وللوقاية من اإلصابة الربنامج ‘بشأن، اعتمد جملس الوزراء الئحة ٢٠٠٥ويف عام   - ٨٠
نامج الوطين ملكافحة اإليدز    اجلدول الزمين لتنفيذ الرب   "واخلرباء الذين أعدوا    . ‘بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية    

أخذوا يف االعتبار توصيات    " ٢٠١١- ٢٠٠٧وللوقاية من اإلصابة بعدوى فريوس نقص املناعة البشرية للسنوات          
  .برنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز وتوصيات منظمة الصحة العاملية

اإليـدز إىل   /وس نقص املناعـة البـشرية     ومن املمكن عزو اإلجنازات اليت حتققت يف محلة مكافحة فري           - ٨١
وُتناط هبذا املركز مهمة ضمان التنفيـذ الـسليم    . استراتيجية الدولة املتسقة، وخباصة إقامة املركز الوطين لإليدز       

فريوس نقص املناعة البشرية، مبا يشمل إقامة شبكة وطنية من مراكز العالج /لسياسة الدولة اخلاصة مبكافحة اإليدز
دوية املضادة للفريوسات الرجعية وكذلك إقامة مراكز لالستشارة والتشخيص، تقدم خدمات إجراء املتخصص باأل

ونتيجة للتدابري املـذكورة    . االختبارات وتقدمي املشورة قبل االختبارات وبعدها جماناً وبدون الكشف عن اهلوية          
  :أعاله، تسىن حتقيق ما يلي

اإليدز رغم انتشار الوباء بسرعة يف البلدان /ة البشريةتثبيت معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناع  - 
  اليت تقع إىل الشرق من احلدود البولندية؛

حدوث اخنفاض كبري يف حاالت انتقال العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل            - 
باألدوية يف فئة األطفال الذين يولدون ألمهات مصابات بالفريوس، وذلك نتيجة لتوافر العالج             

  املضادة للفريوسات الرجعية للنساء احلوامل؛
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فريوس نقص املناعة البشرية اليت تنجم عن التعرض املهين،          القضاء على حاالت اإلصابة بعدوى      - 
  وذلك بفضل االستخدام الوقائي الواسع النطاق لألدوية املضادة للفريوسات الرجعية؛

اط تقدم االختبارات واملشورة جمانـاً وبـدون        حتسُّن اكتشاف الفريوس بفضل وجود شبكة نق        - 
  .الكشف عن اهلوية

  :اإليدز، حتقَّق ما يلي/وفيما يتعلق باملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  - ٨٢

خفض معدالت الوفيات النامجة عن اإليدز بفضل توافر العالج باألدوية املضادة للفريوسـات                - 
رغم ارتفاع  (١٩٩٦ا وزارة الصحة جماناً منذ عام الرجعية على نطاق واسع، وهي أدوية تقدمه

  ؛)تكلفة ذلك العالج

حدوث حتسُّن مطّرد يف نوعية حياة املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية، أو املتـأثرين هبـذا                  - 
  .الوباء، وذلك بفضل متويل مؤسسات اجملتمع املدين من ميزانية وزارة الصحة

العالج باألدوية املضادة للفريوسات الرجعية يف بولندا يـشكل تنفيـذاً           واحلصول العام واملتكافئ على       - ٨٣
اإليدز الـصادر عـن األمـم املتحـدة يف       /للمبادئ الواردة يف إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية         

ع ومنع ويشدد اإلعالن على أن اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجمي. ٢٠٠١يونيه /حزيران
ويف بولندا، يتاح . اإليدز/الوصم ومنع التمييز ذي الصلة مها السبيل للتصدي بفعالية لفريوس نقص املناعة البشرية        

  ، وذلـك اسـتناداً إىل   )مبا يشمل نـزالء الـسجون     (العالج باألدوية املضادة للفريوسات الرجعية جماناً للجميع        
  .تذكرة طبية

   احترام حقوق املرضى- خامساً 
رصد مراعاة : ومن بني مهامه األساسية ما يلي. ، أنشأ وزير الصحة مكتب حقوق املرضى٢٠٠١يف عام   - ٨٤

حقوق املرضى من ِقَبل مؤسسات الرعاية الصحية؛ وتوفري املعلومات ومعاجلة الطلبات والشكاوى اليت تقدَّم إىل               
على املكاملات اليت جتري مـن خاللـه        ويقوم املكتب بتشغيل خط هاتفي جماين، يرد        . املكتب وإىل وزير الصحة   

وُيستخدم هذا اخلط يف نشر املعلومات عن حقوق املرضى يف بولنـدا وإمكانيـات              . أخصائيون طبيون وحمامون  
ويتعاون املكتب مع أمني املظامل املعـين    . احلصول على اخلدمات الطبية يف دول أخرى أعضاء يف االحتاد األورويب          

اسم حقوق األطفال، واالستشاريني الوطنيني واستشاريي املقاطعات فيما يتعلق بفروع          باحلقوق املدنية، والناطق ب   
  .الطب ذات الصلة، واألجهزة العليا ملرافق الرعاية الصحية ذات الصلة

  ولكل مريض احلق يف التقدم بشكوى لدى  - ٨٥

  مدير مرفق الرعاية الصحية ذي الصلة،  -   

  صندوق الصحة الوطين،  -   
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  الذي أقام مرفق الرعاية الصحية املعين،) يانالك(اجلهاز   -   

  هيئة التسجيل التابعة ملرفق الرعاية الصحية،  -   

  أجهزة اإلدارة الذاتية للمهن الطبية،  -   

  أمني املظامل املعين باحلقوق املدنية،  -   

  .وحيق له أيضاً التمسك مبطالبته يف احملاكم  -   

املرضى، امللحق بوزير الصحة، وعدد احلاالت اليت تناوهلا، والنشاط الذي قام به حىت اآلن مكتب حقوق   - ٨٦
 سجَّل  ٢٠٠٧نوفمرب  / حىت هناية تشرين الثاين    ٢٠٠٢وبدءاً من عام    . يؤكدان احلاجة إىل مؤسسة من هذا القبيل      

  . حالة٥٠ ٠٠٠املكتب وعالَج حنو 

وهلذا الغرض، قام املكتب . قلينيومن املهام احملددة املنوطة باملكتب املساعدة يف ضمان حقوق املرضى الع         - ٨٧
وُتسند .  بتوظيف أشخاص لديه يؤدون مهمة ناطقني باسم حقوق املرضى النفسيني٢٠٠٦يناير /منذ كانون الثاين

  .إىل أولئك الناطقني مهمة محاية نزالء املستشفيات العقلية

 مبعىن أهنم يكرسون معظـم      - إمكانية الوصول إليهم    : ويتبع الناطقون ثالثة مبادئ توجيهية أساسية هي        - ٨٨
وكـْون  . وقتهم لزيارة عنابر املستشفيات، والوضوح للعيان واملصداقية، واالستقالل عن مديري املستـشفيات           

الناطقني موظفني لدى املكتب ُيقصد به ضمان املراعاة األجدى حلقوق املرضى العقليني وتيسري اإلشراف علـى                
نظيمي للناطقني باسم حقوق املرضـى النفـسيني جيعلـهم مـشاركني     والوضع الت. عمل الناطقني إشرافاً أفضل  

وبالنظر إىل أهنـم،    . موضوعيني يف عملية توفري الرعاية الصحية لرتالء املستشفيات العقلية ومرافق إعادة التأهيل           
  كقاعدة، يعملون يف أكثر من مرفق واحد، فإن بإمكاهنم إجراء حتليالت مقارنـة للمـشاكل الـيت حتـدث يف                    

  .ك املرافقتل

وفيما يتعلق بالرعاية اليت تقدَّم للمرضى العقليني، من األمهية مبكان حصول الربنامج الوطين حلماية الصحة   - ٨٩
  :ويهدف الربنامج إىل حتقيق ما يلي. النفسية على سند تشريعي مالئم

  النهوض بالصحة العقلية والوقاية من االختالالت العقلية؛  -   

يني برعاية صحية شاملة ومتكاملة وميسورة وبأشكال أخرى من املـساعدة           تزويد املرضى العقل    - 
  ؛)مبا يشمل األسرة ومكان العمل(األساسية للحياة يف اجملتمع 

  .إقامة نظم للبحوث واملعلومات معنية حبماية الصحة العقلية  - 
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  خطة العمل احلكومية بشأن تنفيذ أحكام احملكمة األوروبية
  ولنداحلقوق اإلنسان خبصوص ب

 اعتمد جملس الوزراء خطة العمل احلكومية بشأن تنفيذ أحكام احملكمة األوروبية ٢٠٠٧مايو / أيار١٧يف   - ٩٠
وترمي اخلطة إىل حتسني فعالية تنفيذ أحكام احملكمة خبصوص بولندا وإىل اتقـاء    . حلقوق اإلنسان خبصوص بولندا   

ولندا التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        حتقُّق احملكمة مستقبالً من حدوث انتهاكات من ِقَبل ب        
  .واملقصود خبطة العمل احلكومية هو تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف بولندا. ولربوتوكوالهتا

ويتضمن الربنامج أيضاً مقترحات لتعديل القانون، وحتسني تطبيقه العملي، والتـدريب علـى حقـوق                 - ٩١
  :ويتناول الربنامج على وجه اخلصوص مسائل من قبيل ما يلي. السوابق القضائية للمحكمةاإلنسان، ونشر 

  مبادئ استخدام احتجاز األحداث واحلرمان من احلرية،  -   

  التأخريات يف احملاكم والتأخريات اإلدارية،  -   

  توسيع نطاق الوصول إىل احملاكم،  -   

  اكم،الرقابة على مراسالت الرتالء املوجهة إىل احمل  -   

  تعزيز حق الوالدين يف االتصال بأطفاهلم،  -   

  التنفيذ الفعال حلق من أُعيد توطينهم يف منطقة هنر باغ يف احلصول على تعويض،  -   

  إدخال آليات تكفل التوازن بني مـصاحل املـالّك ومـصاحل اجملتمـع بوجـه عـام يف جمـال             - 
  .اإلجيارات املنظمة

 يف نصوص ترد فيها وتتعلق بالتعاون بني وزير الشؤون اخلارجيـة        ويتمثل جزء جوهري من خطة العمل       - ٩٢
والوزراء اآلخرين خبصوص الشكاوى اليت حتيلها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وخبصوص تنفيذ أحكام تلك              

باحملكمـة  ويتضمن الربنامج أيضاً قراراً بإنشاء فريق دائم مشترك بني الوزارات لُيعىن باملسائل املتعلقـة               . احملكمة
  .األوروبية حلقوق اإلنسان

وسيكون الربنامج احلكومي هذا هو أساس مشاريع أخرى ترمي إىل حتسني القانون البولندي وحتـسني                 - ٩٣
  .تطبيقه العملي فضالً عن نشر املعرفة بشأن حقوق اإلنسان

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
فقد أُدرجت حقـوق    . حلقوق اإلنسان وللتعليم بشأهنا   ُيكرَّس قدر كبري من االهتمام يف بولندا للترويج           - ٩٤

وتقدَّم أيضاً حماضرات منتظمة عن تلـك احلقـوق يف          . اإلنسان يف املناهج الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوية      
، ويشكل التعليم التفصيلي بشأن حقوق اإلنسان جزءاً من الربامج التدريبية والتعليمية للشرطة           . املعاهد األكادميية 
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وتنشر الصحافة اليومية واجملالت    . وُتنشر بانتظام دراسات عن حقوق اإلنسان     . ودائرة السجون، وحرس احلدود   
  القانونية املتخصصة معلومات عن توصيات اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان وأحكـام احملكمـة األوروبيـة                  

  .حلقوق اإلنسان

بة، بينما تنظم احملكمة العليا حلقات دراسية منتظمة بشأن وتنظم وزارة العدل تدريباً للقضاة ووكالء النيا  - ٩٥
تدريباً مكثفـاً بـشأن     " Iustitia"وتنظم أيضاً رابطة احملامني البولندية ورابطة القضاة البولندية         . حقوق اإلنسان 

يقدم أيضاً و. وترد يف برامج تدريب احملامني واملستشارين القانونيني مسائل تتعلق حبماية حقوق اإلنسان. املوضوع
عدد من املنظمات غري احلكومية، من بينها مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية، تـدريباً يف                 

  .جمال حقوق اإلنسان

وبعد أن نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القـضاء علـى التمييـز                   - ٩٦
 بولندية، أصدرت وزارة العدل منشورات تتضمن معلومات عـن االلتـزام           العنصري يف آخر ثالثة تقارير دورية     

بتقدمي التقارير، ونصوص التقارير، وقوائم املسائل اليت أعدهتا اللجان، وردود احلكومة البولندية، واحملاضر املوجزة 
حة، إىل جانب وقد ُعممت هذه املنشورات على نطاق واسع وهي متا. الجتماعات اللجان، واملالحظات اخلتامية

  معلومات آنية عن صكوك محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الشكاوى الفرديـة، علـى موقـع وزارة العـدل            
  .على الشبكة

  املبادرات الرامية إىل تعزيز احترام حقوق اإلنسان
وق الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلق       ‘ وقَّعت بولندا    ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢١يف    - ٩٧

 وميـضي   ‘١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ١٥املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، املعتمد يف نيويورك يف           
 شرعت وزارة العدل يف اختاذ ٢٠٠٨يناير /ويف كانون الثاين. قُُدماً حالياً العمل املتعلق بالتصديق على الربوتوكول

  .اإلجراءات ذات الصلة

  

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٥وارسو، 

 -  -  -  -  - 


