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موق ة بولنةةدا م ة التو ة ا الةةي تلقتهةةا أ الةةدورة السةةابعة والعش ةري
للفريق العامل التابع جمللس حقوق اإلنسةان واملعةين ابالسةتعراض الةدوري
الشامل
 ١-١٢٠ليس بوسع احلكومة البولندية أن تقدم موقفها النهاائ مان هاذه التو اية يف
الوقااا ال اراهنك ولكنهااا سااتنًر مإااتقبة يف إمكا يااة التوقيااع علاار الربوتو ااول ا تيااار امللح ا
ابلعهد اخلاص ابحلقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية والتصدي عليه.
 ٢-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة ١-١٢٠
 ٣-١٢٠لاايس بوسااع احلكومااة أن تقاادم موقفهااا النهااائ ماان هااذه التو ااية يف الوقااا
الاراهنك ولكنهااا سااتنًر مإااتقبة يف إمكا يااة التوقيااع علاار الربوتو ااول ا تيااار تفاقيااة وقااوق
الطفل والتصدي عليه.
 ٤-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣-١٢٠
 ٥-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣-١٢٠
 6-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣-١٢٠
 ٧-١٢٠قحبلااا جيئيااا .مااا بروااا بولناادا تتاااذ وتمااع تاادابي لاادعم األ ااااص و
اإلعاقة (ا ًر التو ية .)٣-١٢٠
 ٨-١٢٠مل تحقب اال .تعت اايم احلكوم ااة التص اادي ف ااورا عل اار ا تفاقي ااة الدولي ااة حلماي ااة
وقااوق مجيااع العمااال املهاااجرين وأف اراد أساارهمك ااي أ ااه ينبهن ا التل يااد علاار أ ااا ت ايال ملتيمااة
حبماية وقوق املهاجرين.
 ٩-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٨-١٢٠
 ١٠-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٨-١٢٠
 ١١-١٢٠ا ًر التو ية .٨-١٢٠
 ١٢-١٢٠قحبِلا.
 ١٣-١٢٠قحبِلا.
 ١٤-١٢٠قحبِلا.
 ١٥-١٢٠قحبِلا.
 ١6-١٢٠لاايس بوسااع احلكومااة أن تقاادم موقفهااا النهااائ ماان هااذه التو ااية يف الوقااا
الاراهنك ولكنهااا سااتنًر مإااتقبة يف إمكا يااة التوقيااع علاار الربوتو ااول ا تيااار تفاقيااة وقااوق
األ ااص و اإلعاقة والتصدي عليه.
 ١٧-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .١6-١٢٠
 ١٨-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .١6-١٢٠
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 ١٩-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .١6-١٢٠
 ٢٠-١٢٠مل تقب ا اال .ي ا اانا النً ا ااام الق ا ااا و البولن ا ااد ابلفع ا اال عل ا اار أوك ا ااام ُتما ا ا
األ ااااص ع اادس ا نإ اايةن منه ااا ق ااا ون ا نإ ااية البولندي ااةن ال ااذ ااول فعلي ااا دون أن يص ااب
األطفال املولودون يف بولندا أو املوجودون فيها عدس ا نإية.
 ٢١-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٢٠-١٢٠
 ٢٢-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٢٠-١٢٠
 ٢٣-١٢٠مل تقب اال .تن ااو احلكوم ااة التوقي ااع عل اار ا تفاقي ااة والتص اادي عليه ااا .ف ااة
توج ااد يف بولن اادا فا اااه سك اان اعتباره ااا قثاب ااة ااعو أ االية أو قبائ اال وفق ااا للتعري ااو الا اوارد يف
ا تفاقية.
 ٢٤-١٢٠قحبِلا .تممن بولندا تنفيذ مجيع ا تفاقياه اليت دقا عليها.
 ٢٥-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ٢6-١٢٠قحبِلااا .أويلااا التو ااياه الاايت قاادمتها الل نااة املعنيااة ابحلقااوق ا قتصااادية
وا جتماعيااة والثقافيااة إىل الااوااراه املاتصااة واملعسإاااه املعنيااة األ اار لكا تطبقهااا يف عمليااة
وضع الإياساه.
 ٢٧-١٢٠قحبلا وحفذه .تماه املييا ية املر ودة ملفوضية وقوق اإل إاان املييا يااه
املر ودة يف إطار بنود املييا ية األ ر .
 ٢٨-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٢٧-١٢٠
 ٢٩-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٢٧-١٢٠
 ٣٠-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٢٧-١٢٠
املقدمة.

 ٣١-١٢٠قحبلااا وحفااذه .مفااون وقااوق اإل إااان قااادر علاار اسااتعران الشااكاو
 ٣٢-١٢٠قحبِلا .جير تنفيذ التو ياه الصادرة عن املعهد الدويل ألمناء املًامل.
 ٣٣-١٢٠قحبلا وحفذه .هذه اآللية قائمة يف بولندا منذ عام.٢٠١٠

 ٣٤-١٢٠مل تقباال .ااي أن احلكومااة تعماال عمااة علاار منااع التمييااي العنصاار و راهيااة
األجا ب والتعصب.
 ٣٥-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣٤-١٢٠
 ٣6-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣٤-١٢٠
 ٣٧-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣٤-١٢٠
 ٣٨-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣٤-١٢٠
 ٣٩-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣٤-١٢٠
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 ٤٠-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٣٤-١٢٠
 ٤١-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ .إن منع مجيع أ كال التمييي ومكافحتها مهمة مإتمرة
من مهام الإلطاه العامة.
 ٤٢-١٢٠قبل ااا (ا ً اار ال اارد عل اار التو ااية يف الفق اارة  .)٤١-١٢٠ف ااذه الت اادابي
الرامية إىل مكافحة جرائم الكراهية ومن املقرر موا لة تنفيذها.
 ٤٣-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٤١-١٢٠
 ٤٤-١٢٠قحبل ااا وحف ااذه .يع ااد الق ااا ون البولن ااد ملكافح ااة التميي ااي قثاب ااة ً ااام ي ااوفر
محاية قا و ية افية من التمييي أي ان أساسه.
 ٤٥-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ .تعترب تدابي التوعية والتثقيو تدابي دائمة.
 ٤6-١٢٠قحبِلا.
 ٤٧-١٢٠قحبِلا.

 ٤٨-١٢٠قحبلا وحفذه (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٤٤-١٢٠

 ٤٩-١٢٠قبل ااا جيئي ااا .قي ااد التنفي ااذ .تك اار الفق اارة  ٢م اان امل ااادة  ٣٢م اان الدس ااتور
وً اار التميي ااين أي ااان أساس ااهن يف مجي ااع من اااو احلي اااة الإياس ااية وا جتماعي ااة وا قتص ااادية.
ويكفاال النًااام القااا و البولنااد ن كاالن محايااة واسااعة النطاااق ومتعااددة املإااتويه ملباادأ املإاااواة
يف املعاملة.
 ٥٠-١٢٠قبلا جيئيا .قيد التنفيذ (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٤٩-١٢٠
 ٥١-١٢٠قحبِلااا .فااذه ابلفعاال تاادابي ترم ا إىل مكافحااة التمييااي العنصاار وا ارائم
املرتكبة بدافع راهية األجا ب ومن املقرر موا لة تنفيذها.
 ٥٢-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٥١-١٢٠
 ٥٣-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٥١-١٢٠
 ٥٤-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .٥١-١٢٠
 ٥٥-١٢٠قحبِلا.
 ٥6-١٢٠قحبِلا.

 ٥٧-١٢٠قحبِلااا .قيااد التنفيااذ .تش ا ع بولناادا التإااام ب ا األدين فف ا اال عااامن
يشرتك رئيس الدولة واوجته مع ممثل ا الية اليهودية يف إ عال مشعة يف القصار الرسسا اوتفاا
بعي ااد األ اوارك وق ااد دع ااا ال ارئيس البولن ااد علن ااا إىل إدا ااة مع اااداة الإ ااامية (م ااثةن أثن اااء ال ااذ ر
الإاانوية الإاابع ملذحبااة اليهااود يف يلتشا )ك و ماار املإااعولون احلكوميااون املناسااباه الاايت تاانًم
إوياء لذ ر مذحبة ييدوابين .وتنًم برامج تدريبية يف جمال مكافحة العنصرية والتعصب.
 ٥٨-١٢٠قحبِلا.
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 ٥٩-١٢٠قحبل ا ا ااا وحف ا ا ااذهُ .تً ا ا اار امل ا ا ااادة  ١٣م ا ا اان الدس ا ا ااتور األو ا ا ايا الإياس ا ا ااية
والتنًيماااه األ ار الاايت تإااتند براجمهااا أو أ شااطتهان يف مجلااة أمااورن إىل العنص ارية أو الكراهيااة
علر أسا األ ل القوم أو تعيدمها.
 6٠-١٢٠قبلا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٥١-١٢٠
 6١-١٢٠قحبِلا.
 6٢-١٢٠قبلا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٥١-١٢٠
 6٣-١٢٠قحبِلا.
 6٤-١٢٠قبلا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٥١-١٢٠
ِ
الصلة.
 6٥-١٢٠قحبِلا .اختذه الشرطة اإلجراءاه اه ِّ
ِ
الصلة يف إطار برانمج التنمية الريضاية
 66-١٢٠قحبلا وحفذه .اختذه التدابي اه ِّ
لعام٢٠٢٠ن ومن قبل واارة الريضة وا ُتاداه الريضية البولندية.
 6٧-١٢٠قحبِلااا .تعا ِّاد محااةه توعيااة ا مهااور أداة فعالااة للتوا اال مااع ا مهااور وتثقيفااه
وتإاعد يف التصد للمواقو التميييياة .ومناذ عادة سانواهن دأباا بولنادا علار اختاا تادابي لفائادة
طائفة الروما صيصا .وجير واليا تنفيذ برانمج إدماج الروما يف بولندا للفرتة .٢٠٢٠-٢٠١٤
 6٨-١٢٠قحبِلا.

 6٩-١٢٠قحبِلااا .قيااد التنفيااذ .فااذه ه ااذه التاادابي ابلفع اال ماان قباال الش اارطة وواارة
الدا لية والتنًيم اإلدار واملفوضية احلكومية املعنية ابملإاواة يف املعاملة.
 ٧٠-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .6٩-١٢٠
 ٧١-١٢٠ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .6٩-١٢٠
 ٧٢-١٢٠قحبِلا.
 ٧٣-١٢٠قحبِلا.

اليوجية.

 ٧٤-١٢٠قحبِلا.
 ٧٥-١٢٠مل تقبل .تعتيم بولنادا القياام فاورا بإان أ ًماة جديادة بشالن املعا ارة اي

 ٧6-١٢٠قحبِلا ااا جيئيا ااا (ا ًا اار الا اارد علا اار التو ا ااية يف الفقا اارة  .)٧٥-١٢٠إن منا ااع
ومكافحة مجيع أ كال التمييي مهمة مإتمرة من مهام الإلطاه العامة.
 ٧٧-١٢٠قحبِلااا جيئيااا (ا ًاار الاارد علاار التو ااية يف الفقاارة  ٧٥-١٢٠والفقاارة-١٢٠
 .)٧6يعرف القا ون اليواج أب ه قران ب الرجل واملرأة قوجب القا ون .و صل البولناديون الاذين
يتيوج ااون يف اخل ااارج عل اار ااهاداه تفي ااد أبن الق ا اوا البولندي ااة تإ اام هل اام ب ااذل  .و اان
الشاهادة الاايت تفيااد بعاادم وجااود عقباااه ُتاول دون الاايواج إ للرجاال واملارأة ألن القااا ون البولنااد
جييي اليواج إ ب الرجل واملرأةن علر النحو املذ ور أعةه.
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 ٧٨-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ .تتيايد األموال املر ودة للتعاون اإلمنائ ايدة مطردة.

 ٧٩-١٢٠قحبِل ااا .م اان املق اارر تنفي ااذها قوج ااب ط ااة العم اال الوطني ااة البولندي ااة لتنفي ااذ
مب ااادم األم اام املتح اادة التوجيهي ااة بش االن األعم ااال الت اري ااة ووق ااوق اإل إ ااان للف اارتة -٢٠١٧
٢٠٢٠ن ال اايت اعتم اادوا احلكوم ااة يف  ٢٩أير/م ااايو ٢٠١٧ن وقوج ااب التو ااية رق اام CM/Rec
 (2016) 3الصادرة عن جملس أورواب واملتعلقة حبقوق اإل إان واألعمال الت ارية.
 ٨٠-١٢٠قحبِلا جيئيا .يتما ار القاا ون املتعلا بتادابي مكافحاة اإلرهاا ماع مباادم
الشرعية والمرورة والتناسب .وعمة أبوكام الدستورن خيول هاذا القاا ون املادع العاام وا،اا من
إىل ود مان ةوية اإل راف علر تنفياذ الصاكوك القا و ياة ا،اددة املتصالة ابأل شاطة التنفيذياة
ا ستابارية .وقد قرر جملاس الاواراء أن يراجاع هاذا القاا ون بعاد عاام مان بادء فاا ه .لاذان فاة
واجة إىل مراجعته مرة أ ر .
 ٨١-١٢٠قحبِلا.
 ٨٢-١٢٠قحبِل ااا .قي ااد التنفي ااذ .تعك ااو إدارة الإا ا ون عل اار تنفي ااذ ت اادابي لتحإا ا
ظروف احلبس وا وت اا الإاب للمحا مة.
 ٨٣-١٢٠قبلا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٨٢-١٢٠
 ٨٤-١٢٠قحبِلا.
 ٨٥-١٢٠قحبِلا.
 ٨6-١٢٠قحبِلا.
 ٨٧-١٢٠قحبِلا.
 ٨٨-١٢٠قحبِلا.
 ٨٩-١٢٠قحبِلا.

 ٩٠-١٢٠قحبِلا.
 ٩١-١٢٠قحبلااا وحفااذه .ا،كمااة الدس ااتورية معسإ ااة مإ ااتقلة يف بولن اادا .وتتما اار
اللاوائ املنًمااة لعملهااان الاايت اعتماادها الربملااان يف أوا اار عااام ٢٠١6ن مااع املعااايي األوروبيااة اه
الصلة .وتنًم هذه اللوائ عمل ا،كمة تنًيما امة وأت ذ يف اعتبارها عادة تو اياه اادرة
عن نة فينيإيا.
 ٩٢-١٢٠ا ًر التو ية .٩١-١٢٠
 ٩٣-١٢٠ا ًر التو ية .٩١-١٢٠
 ٩٤-١٢٠ا ًر التو ية .٩١-١٢٠
 ٩٥-١٢٠ا ًر التو ية .٩١-١٢٠
 ٩6-١٢٠قحبِلااا .إن املبااادم املشااار إليهااا يف التو ااية ها األسااا الااذ يإااتند إليااه
النًام القا و البولند ن ومن مثن فإن اورتامها مكفول وتمان وىت يف والة تعديل الدستور.
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 ٩٧-١٢٠قحبلا وحفاذه .روعا رأ ناة فينيإايا يف عملياة تعاديل القاا ون البولناد
املتعل ا اب،كمااة الدسااتورية .وقبلااا العديااد ماان التو ااياه الصااادرة عاان نااة فينيإاايان قااا فيهااا
التو ااياه املتعلقااة بعاادد القماااة الااةام لتشااكيل هياااة قماااة املااة يف ا،كمااة الدسااتورية وبلااو
صا األ لبية الةام لك تصدر ا،كمة أوكامها.
 ٩٨-١٢٠قحبِلا .تتما ار اإل اةواه القماائية يف بولنادا ماع املعاايي األوروبياة اه
الصلة .وتوضع التشريعاه ا ديدة قراعاة اآلراء اليت تبديها املعسإاه الدولية املعنية بشلن هاذه
اإل ةواه.
 ٩٩-١٢٠مل تقب اال .ن ااع املفوض ااية األوروبي ااة للدسقراطي ااة م اان ااةل الق ااا ون ربا ا
مكتااب املاادع العااام ابلإاالطة التنفيذيااة .وقااد عاايا ربا مكتااب املاادع العااام ابلإاالطة التنفيذيااة
قدرة احلكومة علر تنفيذ تدابي أمنية دا لية.
 ١٠٠-١٢٠قحبلا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)٩٩-١٢٠

 ١٠١-١٢٠قحبِلا.
 ١٠٢-١٢٠قحبلا ااا وحفا ااذه .رين األطفا ااال واملا اادار مليما ااة بتنًا اايم درو الرتبيا ااة
الدينية (ملاتلو الطوائو) يف إطار جمموعاه تتللو مماا يقال عان سابعة تةمياذ يف ال او
أو فاة (بوسع اجملموعاه الصهنية ومور الصفوف املاتلطةك أو الصفوف اليت جتمع ب تةميذ
ماان ماادار أتلفااة أو الاايت تاانًم يف مراف ا التعلاايم الااديين ااارج املدرسااة) .وتًهاار الدرجااة الاايت
صل عليها التلميذ يف مادة الرتبية الدينية يف هادته املدرسية.
 ١٠٣-١٢٠قحبِلا.
 ١٠٤-١٢٠قحبلااا وحفااذه .تااعثر احلكومااة إطةقااا يف مماامون ال اربامج الاايت تبثهااا
وسائ اإلعةم العامة أو اخلا ة.
 ١٠٥-١٢٠قحبِلا .يكفل الدستور وقا ون البث اإل اعا والتلفيياو وقاا ون الصاحافة
وري ااة وس ااائ اإلع ااةم واس ااتقةهلا .وبولن اادا مليم ااةن ابعتباره ااا دول ااة عما اوا يف ا ُت اااد األورو ن
بكفالااة تواف ا تش اريعاوا الوطنيااة توافقااا اتمااا مااع ل اوائ القااا ون األورو  .وماان مثن فااإن مشاااريع
اللوائ احلالية ستكون متإقة اما مع القا ون األورو .
 ١٠6-١٢٠قحبِلااا .تنًاار واارة الثقافااة وال ارتاو الااوطينن اب ارتاك مااع اجمللااس الااوطين
للبث اإل اع والتلفييو ن يف سبل تعي وعيل أعماء جمالس إدارة القناواه اإل اعياة والتلفييو ياة
العامة قا يكفل تطاب أوكام هذا القاا ون ماع أوكاام الدساتور .ومان املتوقاع ا تهااء مان وضاع
التدابي اه الصلة بنهاية هذا العام.
 ١٠٧-١٢٠قحبلااا وحفااذه .تكفاال الل اوائ القا و يااة الإااارية (علاار النحااو املنصااوص
عليه يف الدستور وقا ون البث اإل اع وقا ون الصحافة) إمكا ية احلصول علر املعلوماه وورياة
الصحافة وورية استادام وسائ اإلعةم.
 ١٠٨-١٢٠قحبِلا جيئيا و فذه .تقيد األوكاام القا و ياة املعتمادة يف عاام ٢٠١٥
ورية وسائ اإلعةم وتعادديتها .و ان هاذه األوكاام وايار اخليا اة اةوياه معقتاة فيماا يتعلا
بتعي ا وعاايل أعماااء هيااااه إدارة وسااائ اإلعااةم العامااة .أمااا فيمااا يتعل ا حبمايااة اخلصو اايةن
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فت اادر اإل ااارة إىل أن اسااتادام ليااة رقابااة قمااائية علاار النحااو املبا يف تعااديل القااا ون املتعل ا
جبهاااا األماان الاادا ل وجهاااا ا سااتاباراه اخلارجيااة يتإ ا مااع املعااايي الدسااتورية ويكفاال أداء
مهمة اإل راف من جا ب هياة مإتقلة.
 ١٠٩-١٢٠قحبلااا وحفااذه .يكفاال الدسااتور وريااة التعبااي والت مااع .ويتماامن قااا ون
الت معاه الصادر يف  ٢٤وا/يوليه  ٢٠١٥أوكاما تفصيلية فيما يتعل بتنًيم الت معاه.
 ١١٠-١٢٠مل تحقبل (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)١٠٩-١٢٠

 ١١١-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ .كن اهليا ل األساساية القا و ياة واملعسإاية يف بولنادا
املنًماه اي احلكومياة مان العمال وُتادد اروط ويلهاا .وتوجاد أيماا ليااه دعام ماايل افافة
تكفل تيويد املنًماه ي احلكومية ومنًماه اجملتمع املد ابملوارد الةامة.
 ١١٢-١٢٠قحبِلا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)١١١-١٢٠

 ١١٣-١٢٠قحبِلاا .قيااد التنفيااذ .اختااذه احلكوماة مبااادراه وتاادابي عدياادة واادف إىل
ُتإ الًروف القا و ية واملعسإية واملالية اليت تعمل فيها منًماه اجملتمع املد .
 ١١٤-١٢٠قحبلااا وحفااذه .تعااد مكافحااة ا جتااار ابأل ااااص واهل اارة ااي الشاارعية
املنًم ااة م اان امله ااام الرئيإ ااية ال اايت يم ااطلع ع ااا و اار احل اادود وُتً اار ابألولوي ااة يف ق ااا ون و اار
احلدود.
 ١١٥-١٢٠قحبِلا.
 ١١6-١٢٠قحبِلا.
 ١١٧-١٢٠قحبِلا.
 ١١٨-١٢٠قحبِلا.
 ١١٩-١٢٠قحبِلا.
 ١٢٠-١٢٠قحبِلا.

 ١٢١-١٢٠قحبِلا.
 ١٢٢-١٢٠قحبِلا جيئيا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة  .)٨٠-١٢٠ينفذ القا ون
املعاادل لقااا ون الشاارطة واملعتمااد يف  ١٥ااا ون الثا /يناااير  ٢٠١6احلكاام الصااادر عاان ا،كمااة
الدسااتورية واملتعل ا ابسااتادام وسااائل مراقبااة العملياااه وا وتفاااز ابلبياااانه ماان قباال األجهااية
املعنيااة .وقااد عرضااا التاادابي املعتماادة يف إطااار هااذا القااا ون علاار ا،كمااة الدسااتورية لكا تنًاار
فيها .وستد ل تهنيياه تنًيمية علر هذه التدابي وفقا لألوكام الصادرة عن ا،كمة.
 ١٢٣-١٢٠قحبِلا ا ا ا ااا جيئيا ا ا ا ااا (ا ًا ا ا ا اار الا ا ا ا اارد علا ا ا ا اار التو ا ا ا ا ااية يف الفقا ا ا ا اارة ٨٠-١٢٠
والفقرة .)١٢٢-١٢٠
 ١٢٤-١٢٠قحبِل ااا .ي ااعد فري ا ارباء مع ااين بتعيي ااي مش ااار ة األس اار يف احلي اااة العام ااة
ومكافحة التمييي ضدها عمله منذ تشارين الثاا  /وفمرب  .٢٠١6وماا بارأ أعمااء الفريا يادعون
إىل ايدة مشااار ة املنًماااه الاايت ثاال مصاااا األساارةن قااا فيهااا تل ا الاايت ثاال األساار الاايت تعياال
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أطف ااا وابلهنا ا و إعاق ااةن يف املناقش ااة العام ااة ويف وض ااع الإياس اااه العام ااة عل اار الص ااعيدين
املر ي وا،ل  .ويكفل الدستور محاية األجنة البشرية.
 ١٢٥-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٢6-١٢٠قحبلا وحفذه (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)١٢٥-١٢٠
 ١٢٧-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ .فذه التدابي اه الصلة.
 ١٢٨-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٢٩-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٣٠-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٣١-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٣٢-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٣٣-١٢٠قحبلا وحفذه.

 ١٣٤-١٢٠قحبلا وحفذه .يعد و املاري يف ا عارتان علار رأ الطبياب أو علار
ااهادة طبي ااة الت اادبي الرئيإ ا ا ال ااذ أد اال عل اار النًا ااام الق ااا و البولن ااد تنفي ااذا لألوكا ااام
القمائية.
 ١٣٥-١٢٠قحبلا وحفذه (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)١٣٤-١٢٠
 ١٣6-١٢٠قحبِلا.
 ١٣٧-١٢٠قحبِلا.
 ١٣٨-١٢٠قحبِلا.
 ١٣٩-١٢٠قحبِلا.
 ١٤٠-١٢٠قحبِلا.
 ١٤١-١٢٠قحبِلا.
 ١٤٢-١٢٠قحبِلا.
 ١٤٣-١٢٠قحبِلا.
 ١٤٤-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٤٥-١٢٠قحبِلا.
 ١٤6-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٤٧-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٤٨-١٢٠قحبِلا.
 ١٤٩-١٢٠قحبِلا.
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 ١٥٠-١٢٠قحبِلا.
 ١٥١-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٥٢-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٥٣-١٢٠قحبِلا.
 ١٥٤-١٢٠قحبِلا.

 ١٥٥-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٥6-١٢٠قحبِلا.

 ١٥٧-١٢٠قحبِلا.
 ١٥٨-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ.
 ١٥٩-١٢٠قحبِلا .قيد التنفيذ.
 ١6٠-١٢٠قحبِلا.
 ١6١-١٢٠قحبِلا.

 ١6٢-١٢٠قحبِلااا .جتاادر اإل ااارة إىل أن التعااديةه التش اريعية األ ااية عااياه محايااة
األطف ااال م اان العن ااو و اايه م اان ض اارو املعامل ااة الإ ااياة .وتنطبا ا عق ااوابه مش ااددة يف وال ااة
ارتكااا أعمااال إيااذاء جإااد وعقل ا يف و ا املإتمااعف ماان األطفااال .وعااةوة علاار ل ا ن
يوجااد الت ايام قااا و ابإلبااة عاان أ يااة أو جاولااة ق ارتاف جرسااة جنإااية يف و ا قا اار وعاان
ل جرسة مرتكبة من هذا القبيل .وقد د لا األوكام املذ ورة أعاةه وياي النفاا يف  ١٣اوا/
يوليه .٢٠١٧
 ١6٣-١٢٠قحبِلا.
 ١6٤-١٢٠قحبِلا.
 ١6٥-١٢٠قحبِلا.
 ١66-١٢٠قحبِلا.

 ١6٧-١٢٠قحبِلا .احللول اه الصلة متاوة ابلفعلك ويتوا ل تنفيذها.
 ١6٨-١٢٠قحبِلا.
 ١6٩-١٢٠قحبِلا.

 ١٧٠-١٢٠قحبِلا.
 ١٧١-١٢٠قحبِلا .فذه التدابي اه الصلة وسيتوا ل تنفيذها.
 ١٧٢-١٢٠قحبِلا.
 ١٧٣-١٢٠قحبِلا.
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 ١٧٤-١٢٠قحبلااا وحفااذه .جيااوا لألجا ااب الااذين اادره يف وقهاام قاراراه تقم ا
إبعااادوم إىل بلاادا م أن ينفااذوا هااذه الق اراراه ماان تلقاااء أ فإااهم أو أن ينتًااروا تنفيااذها طلقاااء
الإراأ أو يف مرا ي ا وت اا .ويتمتاع األجا اب املقيماون يف املرا اي اخلاضاعة للحراساة ابحلا يف
ا تصال ابملنًماه ي احلكومية واملنًماه الدولية .ويتمتع األجنيب أيمان يف والة تعيا جاام
للدفاع عنهن ابحل يف ا تصال قحاميه ومقابلته يف ظروف تنته وقه يف اخلصو ية.
 ١٧٥-١٢٠قحبل ااا وحف ااذهُ .ت اادد قا اوا تشا اريعية عدي اادة قواع ااد و ااروط توظي ااو
األجا ب .وتويل مفتشية العمل الوطنية اهتماما حلماية وقوق العمال األجا ب .وينبهنا التل ياد
علر أن بولندا مل تصدر أت ياه عمل لرعاي وري الشمالية يف عام .٢٠١6
 ١٧6-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٧٧-١٢٠قحبِلا.

 ١٧٨-١٢٠مل تقب اال .تع ااارن بولن اادا بش اادة أ لي ااة إليامي ااة إلع ااادة تواي ااع امله اااجرين
تلقائيا .فهذه األدواه تكفل التصاد بشاكل ساليم لتحاديه اهل ارة احلالياة .بال تشا ع تادف
أعداد جديدة من املهاجرين إىل ا ُتاد األورو ن وتكثون من مثن المهنوط النامجة عن اهل رة.
 ١٧٩-١٢٠قحبلا وحفذه.
 ١٨٠-١٢٠قحبلا وحفذه.

 ١٨١-١٢٠قبلاا جيئياا .التعلايم اإللياما مكفاول يف املرا اي اخلاضاعة للحراساة املعاادة
إلي اواء األساار الاايت تعياال أطفااا  .وقااد أ شاااا أفرقااة معنيااة بتعلاايم ورعايااة األطفااال لتنًاايم درو
ثقافية وتعليمية ودرو تقوية لفائدة األطفال الذين تاجون إليها .ويعا و ا اجتمااع لكال
أجنيبن قا يف ل القصر ي املصحوب بو ا  .وعاةوة علار لا ن ياودع ملتمإاو احلماياة
الدوليااة القصاار ااي املصااحوب أبو ااياء مرا ااي ا وت اااان وإمنااا يودعااون دور الرعايااة .ااي أن
احلكومة تنو وًر إيداع األسر اليت لديها أطفال املرا ي اخلاضعة للحراسة.
 ١٨٢-١٢٠أوي علما عا (ا ًر الرد علر التو ية يف الفقرة .)١٨١-١٢٠
 ١٨٣-١٢٠قحبِلا و فذه ابلفعل .قوجب قا ون مان احلماياة لألجا اب املوجاودين دا ال
إقليم بولندان أدرجا دماه الرعاية الصحية يف جمموعة دماه الرعاياة املقدماة إىل ملتمإا احلماياة
الدولي ااة يف بولن اادا .وتبا ا امل ااادة (٩٤أ) م اان ق ااا ون ً ااام التعلا ايم الص ااادر يف  ٧أيلول/س اابتمرب ١٩٩١
الشروط الواجب علر األجا ب الرا ب يف ا لتحاق ابملدار البولندية استيفاؤها.
 ١٨٤-١٢٠قحبِل ا ااا .قي ا ااد التنفي ا ااذ .تش ا اامل املش ا اااريع ال ا اايت تنف ا ااذها بولن ا اادا من ا ااذ أم ا ااد
طوياال إوياااء لااذ ر جرقااة اليهااودن مناسااباه ساانوية يف إطااار اليااوم الاادويل إلوياااء اار جرقااة
اليهود ( ٢٧ا ون الثا /ينااير) واوتفاا ه إويااء ار ا اد ع ا تفاضاة وا اليهاود يف وارساو
( ١٩يإان/أبريل) اليت تقرتن بتوايع "اهور النرجس الرب ".
 ١٨٥-١٢٠قحبِلا .تتاذ الشرطة إجراءاه هيدية أو تفت ُتقيقاا أولياا يف ال قماية
تنطو علر ختريب أو تد يس مقربة أو صب تذ ار ألجل التثباا مان املاالفاة والتعارف علار
ا ناة وتوجيه التهم اه الصلة إلايهم .وتقاع املإاعولية عان إجاراء ُتقيا اامل يف أ أفعاال مان
هذا القبيل علر عات أفراد من الشرطة يشرف عليهم ويقيمهم و يل النيابة العامة.
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