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  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ج(١٥لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة ة ايموجز أعدته املفوض
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  بولندا

إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو عبارة عن موجز للمعلومات املقدمة من تسعة من أصـحاب املـصلحة                
وال . ق اإلنـسان  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقو         . االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم                  
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف          . أو استنتاج يتصالن مبطالبات حمّددة    

وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيـز  . يري النصوص األصليةالتقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جير تغ      
وتتاح على املوقع   . بشأن مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها             

ـ . الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة            النظر إىل  وب
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقـام          

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١األول بأحداث وقعت بعد 

  

                                                      

  .املتحدةمل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم   *
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

االستعراض الدوري الشامل، حكومة بولندا على مسامهة منها يف عملية ، )٢(ةحثت منظمة العفو الدولي  - ١
  .التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  اللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان تنفيذ ا- باء 

  دم التمييز املساواة وع- ١

إىل وجود تقارير عن تعّرض اليهود والروما واألشخاص املنحدرين من  )٣(أشارت منظمة العفو الدولية  - ٢
 ،وأشارت املنظمة إىل التقرير الثالث املتعلق ببولندا. أصل أفريقي وآسيوي للمضايقة والتمييز بدافع العنصرية

ملناهضة العنصرية والتعصب، اليت أعربت عن االنشغال ألن  عن اللجنة األوروبية ٢٠٠٥يونيه /الصادر يف حزيران
ومل تتخذ أية تدابري يف حاالت نادرة ال نصرية ومل تقاض املسؤولني عنها إالسلطات مل حتقق يف حاالت الكراهية الع

ع العنصرية ملنع التداول احلر للمواد املعادية للسامية يف السوق، وألن الشرطة مل تراع يف كثري من احلاالت الدواف
للجرائم املرتكبة، وهي دوافع كان من املفترض، لو أُخذت بعني االعتبار، أن تشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة يف حال 

وعالوة على ذلك، ال توجد حىت اآلن منظومة تشريعية شاملة حتظر التمييز العنصري يف شىت . إدانة مرتكب اجلرمية
 حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا بولندا بسن منظومة شاملة من ، أوصى مفوض٢٠٠٧ويف عام . جماالت احلياة

  .)٤(التشريعات املناهضة للتمييز وبإنشاء هيئة ملكافحة التمييز يف شىت جماالت احلياة مهما كانت أسبابه

  عن القلق ألن األجواء العامة اليت)٥( أوروبا- وأعربت الرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني جنسياً   - ٣
 اليت هتدد احلقوق األساسية للسحاقيات واملثليني األخطارشهدهتا بولندا خالل السنوات األخرية توحي بتزايد 

.  وانعدام املساواة بني هذه الفئة وباقي السكانوأصحاب الصفات وامليول اجلنسية املتنوعة، وثنائيي اجلنس جنسياً
 املفوضني هيئةليت أعربت كذلك عن االنشغال إزاء إلغاء  ا)٦(ووردت مالحظات مماثلة عن منظمة العفو الدولية

 بتعزيز املعاملة املتساوية ، وهي هيئة كانت ُتعىن٢٠٠٥الرجال والنساء، يف عام  باملساواة بني ةاحلكوميني املعني
.  املتنوعةالصفات وامليول اجلنسيةوأصحاب لألفراد املنتمني إىل مجاعة السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس 

 أوصى مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا بأن تضع بولندا تدابري قانونية مناسبة ملكافحة ٢٠٠٧ويف عام 
  .)٧( األفراد من ذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية املختلفةالذي يستهدفخطاب الكراهية والتمييز 

 ٢٠قوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا قد أعرب، يف  إىل أن مفوض ح)٨(وأشارت منظمة العفو الدولية  - ٤
 عن بالغ القلق إزاء النهج الذي تتبعه احلكومة البولندية إزاء فئة السحاقيات واملثليني جنسياً ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 بسحب ٢٠٠٦، وقيام وزارة التعليم يف بداية عام وأصحاب الصفات وامليول اجلنسية املتنوعةوثنائيي اجلنس 
، وهو كتيب ملناهضة التمييز ودليل خمصص "حقوق اإلنسان مبعية الشبابتعليم "سخة البولندية للمرشد املعنون الن
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 بأن املفوض يشجب )٩(وأفادت منظمة العفو الدولية. للشباب يتعلق بتعليم حقوق اإلنسان وضعه جملس أوروبا
  .لطات البولندية أال تتسامح مع مثل هذا اخلطابمجيع أنواع خطاب الكراهية إزاء املثليني جنسياً ويطلب إىل الس

، يف توصياهتا، إىل حكومة بولندا أن تضمن عن طريق التحقيق الرتيه يف )١٠(وطلبت منظمة العفو الدولية  - ٥
أن مجيع االدعاءات بتعرض األفراد املستهدفني لالعتداء والتهديد بسبب ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية؛ و

ع كافة السلطات عن اإلدالء بأية تصرحيات عامة ميكن أن تفسَّر على أهنا حتض على التمييز؛ وأن تكفل امتنا
تسعى بنشاط إىل تعزيز احلق يف حرية التعبري، واحلق يف تكوين اجلمعيات ويف التجمع؛ وتدرج يف التشريعات 

 التعبري عن ذلك؛ وأن أساس طرقية أو على البولندية حظراً صرحياً للتمييز القائم على أساس امليول أو اهلوية اجلنس
  . باملساواة بني الرجال والنساءة املفوضني احلكوميني املعنيهيئةتنشئ من جديد 

   حق الفرد يف احلياة، واحلرية واألمن على شخصه- ٢

، إعادة ٢٠٠٦يوليه /، يف متوزطلب إىل أن الرئيس ليش كاكسينسكي )١١(أشارت منظمة العفو الدولية  - ٦
 عقوبة اإلعدام يف بولندا وكافة بلدان أوروبا يف نداٍء نقلته القناة األوىل لإلذاعة العامة البولندية، ورد فيه ما فرض
إن البلدان اليت تتخلى عن فرض هذه العقوبة متنح اجملرم أفضلية ال تثمَّن على ضحيته، حيث إهنا متنحه فرصة : "يلي

فو الدولية إىل حكومة بولندا أن حتترم التزاماهتا الدولية وتفي بتعهداهتا وطلبت منظمة الع". احلياة بدالً من املوت
  .بإلغاء عقوبة اإلعدام

 أيضاً إىل استمرار التقارير املتعلقة بإساءة املعاملة على أيدي املوظفني )١٢(وأشارت منظمة العفو الدولية  - ٧
 مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا الذي املكلفني بإنفاذ القوانني، وهي تقارير واردة عن جهات عدة منها

 الضحايا عن اإلبالغ عما يتعرضون له من عنف على أيدي أفراد الشرطة خشية من رغبةأعرب عن االنشغال إزاء 
 بأن الضحايا هم يف معظم األحيان )١٣(كما أفادت منظمة العفو الدولية. أن يتعرضوا أنفسهم للمالحقة القضائية

وأشارت كذلك إىل أن اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب قد أعربت . الغجر واألشخاص املتجر هبممن البغايا و
عن القلق إزاء ادعاءات حمتجزين أحداث بتعرضهم لسوء املعاملة اجلسدية حلملهم على االعتراف مبا ُينسب إليهم 

قيع بيانات يعترفون فيها مبسؤوليتهم  وإزاء عدد األحداث الذين خيضعون لالستجواب وُيجربون على تو،من وقائع
، عقب )١٤(وأوصى مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا. عن خمالفات جنائية دون حضور شخص يثقون به

، بأن ُتنشئ السلطات البولندية هيئة مستقلة للتحقيق يف سوء سلوك ٢٠٠٦الزيارة اليت قام هبا إىل بولندا يف عام 
  .أفراد الشرطة

 عن االنشغال إزاء استمرار )١٥( يتعلق بظروف االحتجاز، أعربت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسانوفيما  - ٨
وأوصى مفوض . تدهور الظروف داخل السجون، وأشارت بوجه خاص إىل االكتظاظ الذي ميثِّل املعضلة الكربى

بأن تتخذ بولندا تدابري ، ٢٠٠٦، عقب الزيارة اليت قام إىل بولندا يف عام )١٦(حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا
إىل املفوَّض وقدمت حكومة بولندا . العقوبات البديلة للحبسالسجون وُتشجِّع يف الكتظاظ لعاجلة للتصدي 

  .)١٧(هبذا الشأنتعليقاهتا 
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 بأن االدعاءات املستمرة بوجود سجون سرية تديرها وكالة املخابرات )١٨(وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية  - ٩
 املعلومات الواردة يف التقرير ٢٠٠٧يونيه /زية األمريكية يف األراضي البولندية، قد أكدهتا رمسياً يف حزيراناملرك

استندت التقارير إىل قد الثاين املقدم من عضو جملس الشيوخ السيد ماريت إىل اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا؛ و
 استضافتهي قاعدة عسكرية تقع قرب مطار زمياين، مصادر متعددة لتخلص إىل أن منطقة ستار كيشكويت، و

وقدمت منظمة العفو . ، وأن املطار اسُتخدم لتسليم مشتبه هبم٢٠٠٥ و٢٠٠٣سجناً سرياً يف الفترة بني 
 مالحظات مماثلة، وأوصت احلكومة ببدء حتقيق فعال ومستقل يف ضلوع السلطات البولندية يف برنامج )١٩(الدولية

، وإعالن النتائج اليت خيلص إليها التحقيق، وكذلك )ال سيما يف ما يتعلق باستخدام مطار زمياين (تسليم املشتبه هبم
 بني جلنة الدوائر اخلاصة، والوزير املنسق ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢١استنتاجات االجتماع الذي ُعقد يف 

 أيضاً بأن اجلمعية الربملانية جمللس )٢٠(يةوأبلغت جلنة احلقوقيني الدول .املخابراتللدوائر اخلاصة ورؤساء دوائر 
 تقرير عضو جملس الشيوخ السيد ماريت أهنا صدورالذي اعتمدته عقب ) ٢٠٠٧(١٥٦٢أوروبا أعلنت يف القرار 

استضافت لبضع سنوات سجوناً سرية تشرف عليها وكالة ] بولندا[تعترب اآلن أن هنالك احتماالت كربى بأن "
" املعتقلني ذوي القيمة العالية"هذه السجون السرية شكَّلت جزءاً من برنامج "وأن " ريكيةاملخابرات املركزية األم

الربملانية البولندي لدى اجلمعية وأصدر الوفد ". ٢٠٠٦سبتمرب /يلول أ٦الذي أشار إليه رئيس الواليات املتحدة يف 
بأن  )٢١(وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية. ريتنفي فيه االستنتاجات الواردة يف تقرير السيد ماجمللس أوروبا بياناً ي

 بياناً جاء فيه أن حتقيقات داخلية تبيِّن أن ٢٠٠٥نوفمرب /احلكومة البولندية أيضاً قد أصدرت يف تشرين الثاين
ديسمرب / كانون األول١٠ويف . االدعاءات املتعلقة بوجود سجون سرية يف بولندا ليس هلا أي أساس من الصحة

ويف وقت الحق . ئيس الوزراء البولندي فتح حتقيق يف التقارير املتعلقة بالسجون السرية يف بولندا، أعلن ر٢٠٠٥
من نفس الشهر، ُيذكر أن الوزير املكلف بدوائر املخابرات، زبينيو فاسرمال، قدم تقريراً إىل أعضاء جلنة برملانية 

ومل ُينشر أي تقرير عن التحقيق املُجرى يف . التحقيققررت، باالستناد إىل االستنتاجات الواردة يف التقرير، إهناء 
بعجلة ويف سرية تامة، دون تلقي أية بيانات "وخلص برملان االحتاد األورويب إىل أن التحقيق قد أُجري . هذا الشأن

 وفيما عدا ذلك، مل ُتجَر أية حتقيقات أخرى على الصعيد". أو االستماع إىل أي شهود، ودون القيام بأي تدقيق
  .الوطين يف االدعاءات املتعلقة بتسليم مشتبه هبم وحباالت اعتقال سرية يف بولندا

 بأن يدين جملس حقوق اإلنسان االنتهاكات اخلطرة واملنهجيـة          )٢٢(لذلك أوصت جلنة احلقوقيني الدولية      - ١٠
 عمليات التـسليم    طاريف إ لاللتزامات الناشئة عن معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اليت حصلت يف بولندا             

يق الصالحيات الكاملـة    جراء حتقيق مستقل ومنح اجلهة املكلفة بالتحق      وأن حيث بولندا على إ    واالعتقال السرية؛   
، والتحقيق يف االدعـاءات     واالطالع على أي وثائق تراها صاحلة     شخاص ميكن أن يفيدوا التحقيق      إلحضار أي أ  

ت التسليم واالعتقاالت السرية؛ وضمان مساءلة األشخاص املسؤولني املتعلقة بضلوع مسؤولني بولنديني يف عمليا   
عن عمليات التسليم واالعتقاالت السرية اليت حصلت داخل إقليم بولندا أمام القضاء اجلنائي؛ واختـاذ التـدابري                 

ات، مبا يف   الالزمة لتعويض ضحايا هذه العمليات عّما حلقهم من أضرار؛ واختاذ تدابري إلصالح القوانني واملمارس             
ذلك استعراض مهام دوائر املخابرات العسكرية ومساءلتها ملنع وقوع مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل، ومن مثّ                
  .ضمان الوفاء بااللتزامات اإلجيابية اليت قطعتها بولندا على نفسها فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان على أراضيها

 كثري منىل مسألة العنف ضد املرأة، وأبلغت بأن السلطات ال تويل يف إ )٢٣(وتطرقت منظمة العفو الدولية  - ١١
األحيان أي أمهية للشكاوى املتعلقة بالعنف ضد املرأة وتعترب أن ليس هلا أي مصداقية، وحىت إذا أُحيلت الشكوى 
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 وأشارت منظمة .إىل القضاء، فإن العقوبات اليت توقَّع على مرتكيب العنف تكون يف معظم األحيان عقوبات خفيفة
العفو الدولية أيضاً، يف ورقتها، إىل عدم وجود أماكن كافية ميكن للمرأة أن تلجأ إليها أو حتصل فيهـا علـى                     

 تقارير تفيد بأن النساء الالئي يودعن يف مالجئ يديرها رجال يتعرضن للتحرش واالعتداء              وجوداملساعدة، وإىل   
عن االنشغال إزاء عدم وجـود   )٢٤( أعربت منظمة العفو الدوليةوعالوة على ذلك، . اجلنسي على أيدي املوظفني   

وأفادت بأن أغلبية   . خطة عمل وطنية خمصصة للتصدي للعنف ضد املرأة أو برنامج لتحقيق املساواة بني اجلنسني             
هـام  مل تنفَّذ، مبا فيها امل    ) ٢٠٠٥- ١٩٩٧(املهام املنصوص عليها يف خطة العمل الوطنية السابقة اخلاصة بالنساء           

يوليـه  / متـوز  ٢٩وينص القانون املتعلق بالتصدي للعنف املرتيل، املؤرخ        . املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة     
، على فرض التزامات جديدة على جملس الوزراء، ووزير العمل والسياسات االجتماعية، وإدارة احلكومة              ٢٠٠٥
دي للعنف املرتيل وتقدمي تقرير سنوي عن تنفيذ الربنامج وضع برنامج وطين للتصااللتزامات  ومن بني هذهاحمللية، 

 )٢٥(وطلبت منظمة العفو الدولية   . وجيدر باإلشارة إىل أن هذا الربنامج مل يوضع ومل يعتمد حىت اآلن           . إىل الربملان 

شاملة يف  قات نزيهة و  تصدي للعنف املرتيل، وإجراء حتقي    إىل احلكومة أن تعتمد على وجه السرعة برناجماً وطنياً لل         
 أوصى مفوض حقوق اإلنـسان      ٢٠٠٧ويف عام   . املزاعم املتعلقة بالعنف ضد املرأة ومقاضاة املسؤولني عن ذلك        

 بأن تقوم بولندا بتقييم مدى فعالية نظام األوامر الزجرية املنصوص عليه يف القانون اجلديد      )٢٦(التابع جمللس أوروبا  
  .)٢٧(هبذا الشأنة بولندا إىل مفوض حقوق اإلنسان تعليقاهتا وقدمت حكوم. املتعلق مبكافحة العنف املرتيل

عن االنشغال إزاء العنـف      )٢٨(وأعربت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال           - ١٢
ضد األطفال، وأفادت بأن القوانني ال تنص بشكل صريح وواضح على حظر العقوبة اجلسدية داخل األسرة وبأن                

 إىل أن البحوث املُجراة تبني      )٢٩(وعالوة على ذلك، أشارت املبادرة    . فات ال تزال قائمة بشأن تفسري القوانني      خال
وأوصـت املبـادرة    .  لتربية األطفال وحتظى بدعم كـبري      كوسيلةأن العقوبة اجلسدية ُتماَرس على نطاق واسع        

نع إخضاع األطفال للعقوبة اجلـسدية يف مجيـع          بأن ُتدرج بولندا على سبيل االستعجال تشريعات مت        )٣٠(العاملية
  .األماكن، مبا يف ذلك داخل األسرة

أيضاً إىل أن أعمال العنف واجلـرائم        )٣١( أوروبا - وأشارت الرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني جنسياً         - ١٣
 KPH andزهتا رابطة وخلصت دراسة استقصائية أجن. بدافع رهاب املثليني جنسياً تطرح إشكالية كربى يف بولندا

Lambda Warsaw يف املائة من حاالت العنف اجلسدي ال ُتبلَّغ إىل الـشرطة ٨٥ يف الفترة األخرية إىل أن حنو  .
بأن هناك أسباباً تدعو " ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وضع ثنائيي اجلنس واملثليني جنسياً يف بولندا يف عامي        "ويفيد تقرير عن    

احتمال ( ُيعزى إىل حد بعيد إىل عدم ثقة الناس بالشرطة اجلسديعمال العنف إىل االعتقاد بأن عدم اإلبالغ عن أ
ومـن  ). عدم تعاطي الشرطة مع هذه التقارير باجلدية الكافية، واخلوف من التعرض للمضايقة، وانعدام الفعالية             

عالة لقوات الشرطة،  العامة، تنظيم دورات تدريبية ومحالت توعوية فالسلطاتالتدابري اهلامة اليت جيب أن تتخذها 
وأصحاب الصفات وامليول ال سيما ملكافحة القوالب النمطية السائدة خبصوص السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي 

  .)٣٢(اجلنسية املتنوعة

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

من جانب الشرطة ال  املتعلقة باستخدام العنف احلاالتعن االنشغال ألن  )٣٣(أعربت منظمة العفو الدولية  - ١٤
ختضع دائماً لتحقيق نزيه وال ُتحال إىل احملاكم إال يف حاالت نادرة، وألن السلطات قد طُلـب إليهـا بإحلـاح             
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مضاعفة جهودها الرامية إىل وضع حد حلاالت سوء املعاملة على أيدي أفراد الشرطة عن طريق التدريب والتحقيق 
وقدمت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان مالحظـات مماثلـة،         . ساتالفعال ومقاضاة املسؤولني عن هذه املمار     

وال يزال من   .  شكوى تتعلق بسوء سلوك موظفي الشرطة      ٤٠ حنو   ٢٠٠٥وأضافت بالقول إهنا تلقت خالل عام       
الصعب مالحقة موظفي الشرطة املسؤولني عن هذه التجاوزات أمام القضاء ألنه يف حال تضارب األقوال بـني                 

 ترجح عمومـاً أقـوال      ، ومرتكب الفعل املزعوم، فإن النيابة، ويف بعض األحيان احملاكم أيضاً          الضحية املزعومة 
 قد ٢٠٠٦إىل أن اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب كانت يف عام  )٣٥(وأشارت منظمة العفو الدولية. )٣٤(الشرطة

هبم لسوء املعاملة علـى أيـدي       أعربت عن القلق ألن مدعني أو قضاةً قد رفضوا شكاوى تتعلق بتعّرض مشتبه              
كما وجَّهت منظمة .  بعد فترة قصرية من توقيفهممثلوا أمامهمالشرطة، مث تولوا حماكمة املشتبه هبم أنفسهم الذين 

 عن االنـشغال إزاء     ٢٠٠٦ النظر إىل أن اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب قد أعربت يف عام             )٣٦(العفو الدولية 
موا بعد فترة قصرية من توقيفهم على أيدي قضاة رفضوا شكاواهم املتعلقة بتعرضهم لسوء حاالت مشتبٍه هبم حوِك

احلكومة بأن تضمن إجراء حتقيقات شـاملة        )٣٧(وأوصت منظمة العفو الدولية   . املعاملة على أيدي أفراد الشرطة    
ولني عن التجاوزات، وأن توفر     ونزيهة يف التقارير املتعلقة بسوء املعاملة على أيدي أفراد الشرطة ومقاضاة املسؤ           

  ملوظفي الشرطة وجهاز القضاء التدريب الالزم على كيفية التعاطي مع الشكاوى املتعلقـة بـاجلرائم املرتكبـة                
  .بدافع العنصرية

، وهو اهليئة املستقلة اليت تقدم إىل رئـيس          للقضاء لس الوطين اجمل بأن   )٣٨(وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية     - ١٥
ندا توصيات بشأن التعيينات يف نظام القضاء، قدم ضمانات هامة فيما يتعلق باستقالل القـضاء يف                مجهورية بول 

الذي يقـضي    ٢٠٠٧يوليه  /ية الصادر يف متوز    عن االنشغال إزاء قرار رئيس اجلمهور      َبعرِومع ذلك، أُ  . بولندا
، مل  )٣٩(وحسب اللجنـة  . يةلس بشأن تعيني تسعة مرشحني لشغل مناصب قضائ       اجملبرفض التوصيات املقدمة من     

تكن هناك أسباب تسوغ هذا القرار ناهيك أن القرار قد صدر بعد مضي أكثر من سنة على التوصيات املقدمة من 
 بأن رفض التوصيات املتعلقة بالتعيينات دون أسباب واضحة قد يضعف )٤٠(وأفادت اللجنة.  الوطين للقضاءلساجمل

 إىل أن الفترة الطويلـة الـيت        )٤١(فة إىل ذلك، أشارت جلنة احلقوقيني الدولية      وإضا. نظام التعيينات بثقة اجلمهور   
تستغرقها عملية اختاذ القرار، وما يترتب على ذلك من غموض، قد تضع ضغوطاً ال لزوم هلا على عاتق املرشحني، 

اليت  األسباب الكاملة    بتقدمي )٤٢(وبناء عليه، أوصت جلنة احلقوقيني الدولية     . ال سيما الذين يعملون فعالً كقضاة     
 إال يف ظروف استثنائية،      للقضاء لس الوطين اجمل الرفض الصادر عن الرئيس؛ وعدم احلياد عن قرارات          تسوِّغ قرار 

  .لساجملوشريطة إعالن األسباب الكاملة؛ واختاذ القرارات املتعلقة بالتعيينات فوراً عقب التوصيات اليت يقدمها 

 إىل أن عدد الشكاوى املرفوعة إىل حمـاكم االسـتئناف           )٤٣(قوق اإلنسان وأشارت مؤسسة هلسنكي حل     - ١٦
 شكوى خالل األشهر الستة األوىل من عـام         ٢ ٦٥٢ يف غضون مهلة معقولة بلغ       احملاكمةبصدد انتهاك احلق يف     

 يفاحملاكمـة  ، وأن هذه الشكاوى رفعت مبوجب القانون املتعلق بالشكاوى املتصلة بانتهاك حق الفرد يف          ٢٠٠٥
د هبدف االمتثال ِموالحظت املؤسسة أيضاً أن القانون اعُت. ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧غضون مهلة معقولة، املؤرخ 

 مبوجـب  كودال ضد بولندا لاللتزامات الناشئة عن احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية             
 إىل أنه )٤٤(لك، أشارت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسانومع ذ.  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان١٣املادة 

رغم انتهاك حق الطرف املدَّعي يف أن تستمع حمكمة إىل شكواه يف غضون مهلة معقولة يف حاالت كثرية، فـإن                    
  .تعويضات رمزية فحسبتعويضات للضحايا، أو اكتفت بتقدمي احملاكم امتنعت عن منح 
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   األسرية احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة- ٤

 أن ثالثـة مستـشفيات   )٤٥(فيما يتعلق باحلق يف اخلصوصية، الحظت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان         - ١٧
وتوجد يف بولندا . لعالج األمراض النفسية تتوىل معاجلة أشخاص ال خيضعون للمسؤولية اجلنائية بسبب إعاقة ذهنية

 دائرة ذات إجراءات    ١٢ضع لتدابري أمنية مشددة، و    ثالثة مراكز إقليمية لعالج األمراض النفسية، وهي مراكز خت        
وأفادت املؤسسة .  مركزاً ذات تدابري أمنية عادية٣٠، وما يزيد على )مبا يف ذلك دائرة خاصة بالنساء(أمنية عالية 

، مهمة رصد عدد من املؤسسات ذات التـدابري         ٢٠٠٥ديسمرب  /أن منظمة غري حكومية تولت، يف كانون األول       
ويف أحد املراكز ذات اإلجراءات األمنية املشددة، الحظ فريق الرصد          . شددة واإلجراءات األمنية العالية   األمنية امل 

قيام ممارسة غري مستقرة تتمثل يف إجراء عمليات تفتيش شهرية لألمتاع واملتعلقات الشخصية للمرضى، فضالً عن 
 العمليات ضرورية حلفظ النظـام داخـل        وأعلنت اإلدارة أن هذه   . خضوع املرضى أنفسهم للتفتيش وهم عراة     

واعتربت املنظمة . وجيدر باإلشارة أيضاً إىل أن النظام الداخلي املُمضى من مدير املركز جييز هذه املمارسة   . املركز
  .غري احلكومية أن عمليات التفتيش هذه مهينة وال ميكن تسويغها إطالقاً

  مي حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السل- ٥

 بأن قانون الكشف عن املعلومات فيما يتعلق بوثائق دوائر          )٤٦(أفادت مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان      - ١٨
 ١٥دخـل حيـز النفـاذ يف    "] القـانون [" وحمتويات هذه الوثائق ١٩٩٠ إىل  ١٩٤٤ املتصلة بالفترة من  األمن  
كي فمؤسسة هلسن . بطرق متعددة وينتهك هذا القانون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        . ٢٠٠٦مارس  /آذار

 استنتاجات تتعارض مع املبدإ الدسـتوري       يؤدِّي إىل مع دوائر األمن    " التعاون"حلقوق اإلنسان ترى أن تعريف      
املتعلق بالتقييد النسيب للحقوق واحلريات، وكذلك مع مبدإ حظر التمييـز يف احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة      

 باعتبارهـا   بشكل اعتباطي م عريضة تشمل جمموعة من الفئات املهنية احملددة         فالقانون يتضمن قوائ  . واالقتصادية
، "تقدمي تصريح كاذب يف إطار قانون التطهري"وإن منع صحفي من ممارسة مهنة الصحافة كجزاء على . مهام عامة

.  يف اجلامعاتوتنطبق نفس املالحظات على عقوبات مماثلة تتخذ ضد مدرسني. ميثل انتهاكاً واضحاً حلرية الكالم
  .وترى املؤسسة أن احلكومة تتدخل هبذه الطريقة يف حرية التدريس وإجراء حبوث أكادميية اليت يضمنها الدستور

أن تضمن احلكومـة امتثـال      ب )٤٧(، أوصى مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا       ٢٠٠٧ويف عام     - ١٩
لة تقوم على أساس سيادة القانون واحتـرام حقـوق     إجراءات التطهري جلميع الضمانات اليت جيب أن تقدمها دو        

  .)٤٨(هبذا الشأنوقدمت حكومة بولندا إىل مفوض حقوق اإلنسان تعليقاهتا . اإلنسان

فت السادسة واخلمسني عاملياً حسب مؤشـر       نِّ إىل أن بولندا صُ    )٤٩("مراسلون بال حدود  "وأشارت هيئة     - ٢٠
التصنيف بصورة رئيسية إىل رفض احلكومة تعديل القوانني املتعلقة جبرائم اهليئة املتعلق حبرية الصحافة، وُيعزى هذا 

املعاقبة على جرمية نص على  من القانون اجلنائي ت٢- ٢١٢ملادة أن اب" مراسلون بال حدود"وأفادت هيئة . الصحافة
أكتـوبر  /ول تـشرين األ ٣٠وأن احملكمة الدستورية أكدت هذا احلكم يف القذف بالسجن ملدة تصل إىل سنتني،  

لعقوبة السجن ملدة سنة، وأن هذه العقوبة       نفسه  ض  أي شخص يذل غريه أمام املأل يعرِّ      ، وأشارت إىل أن     ٢٠٠٧
وأفادت اهليئة كذلك بأن احملكمة قد أعلنت أن حرية         . ضاعف يف حال تكرار جرمية القذف يف وسائط اإلعالم        ُت

  . أن مبدأ صون كرامة األفراد ومسعتهم يعلو على هذا احلـق           إال" أحد أهم املبادئ يف بلد دميقراطي     "التعبري متثل   
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وال تزال منظمات دولية عدة تنشط يف جمال حقوق اإلنسان تدعو إىل وضع حد لتنفيذ عقوبة الـسجن بـداعي              
.  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان١٠جرائم الصحافة، نظراً إىل أن هذه املمارسة تتعارض مع أحكام املادة          

مـايو  / أيـار  ١١ بأن احملكمة الدستورية اعترضت يف       )٥٠("مراسلون بال حدود  "وة على ذلك، أفادت هيئة      وعال
الذي يهدف إىل فحص    و على بعض جوانب القانون املثري للجدل املتعلق بوضع قطيعة هنائية مع الشيوعية              ٢٠٠٧

صحفيني ومديري املدارس ورؤسـاء     واعتربت أن املواد املتعلقة بال    .  بولندي ٧٠٠ ٠٠٠امللفات الشخصية لزهاء    
مـارس  / آذار ١٥ إىل أن القانون املعمول به منذ        )٥١("مراسلون بال حدود  "وأشارت هيئة   . اجلامعات غري قانونية  

املاضي يقضي بإلزام الصحفيني على القسم بأهنم مل يتعاونوا قط مع الشرطة السرية خالل العهد الشيوعي حتـت                  
وقد حرصت احملكمة على إصدار قرارها قبل .  سنوات١٠ن ممارسة الصحافة ملدة طائلة فقدان وظيفتهم ومنعهم م

وقد انتظر معظم البولنديني املعنيني صـدور       . مايو احملدد لتقدمي اإلفادات الكتابية املشفوعة بيمني      / أيار ١٥موعد  
وبنـاء  . شرطة السرية قرار احملكمة قبل إرسال إفاداهتم إىل معهد الذكرى الوطنية الذي يشرف على حمفوظات ال             

 بتحرير القوانني املتعلقة جبرائم الصحافة بغية تعزيز حرية التعبري يف           )٥٢("مراسلون بال حدود  "عليه، أوصت هيئة    
  .البلد

 عما سجلته السنوات األخرية من انتهاكات عدة        )٥٣(وأبلغت الرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني جنسياً       - ٢١
املساواة من أجل   نسان يف حرية التجمع السلمي يف إطار ما يضطلعون به من أنشطة             حلق املدافعني عن حقوق اإل    

وذكَّرت الرابطة بأن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد        . ومكافحة التمييز القائم على امليول اجلنسية يف بولندا       
 ٢٠٠٥نظيمها يف وارسو يف عام ، إىل أن منع املسرية من أجل املساواة اليت تقرر ت٢٠٠٧مايو / أيار٣خلصت، يف 

وأشارت الرابطة إىل أن وزير اخلارجيـة       ). قضية باكوفسكي وآخرون ضد بولندا    (هو قرار غري قانوين ومتييزي      
، وأن احملكمـة األوروبيـة   ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٥السابق استأنف حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف       

 )٥٤(وأعربت الرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني جنسياً .  حكومة بولندا  حلقوق اإلنسان رفضت الطعن املقدم من     
ظم قرارات املنع صدرت بداعي الشواغل األمنية أو النظام العام رغم أن البلديات واجلهات عن القلق أيضاً ألن مع

وعالوة على ذلك، فإن الشرطة امتنعت يف مناسبات عدة عن . املنظمة املعنية كانت قد اتفقت على التدابري األمنية
  . يف مسريات وعروض من أجل املساواةتوفري احلماية الكافية للمشاركني

  حلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي كاٍف ا- ٦

 أن بولندا حتتاج يف السياق الـراهن،  )٥٥( العامل الرابع- أكدت احلركة الدولية لإلغاثة يف حاالت الشدة         - ٢٢
 ابتكار تدابري تـدعم املرحلـة       الذي يتميز بتحسن سوق العمل اليت تفتقر إىل اليد العاملة يف قطاعات معينة، إىل             

 باستحداث آليات مشتركة للتضامن االجتمـاعي تـساعد يف          وأوصتلية ومتهد الطريق إلعمال احلقوق،      نتقااال
  .القضاء على الفقر ويف التمتع بالكرامة اإلنسانية وحبقوق اإلنسان

 أن عدداً من هيئات رصد معاهدات األمم املتحدة، ومفوض حقوق           )٥٦(وأعلن احتاد املرأة وتنظيم األسرة      - ٢٣
لتابع جمللس أوروبا، ويف الفترة األخرية احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قد أعربوا عن شديد القلق إزاء اإلنسان ا

 )٥٧(وأشار االحتاد.  على حياة النساء وصحتهن١٩٩٣التبعات الوخيمة لقانون منع اإلجهاض املعمول به منذ عام 
اإلجنابية، كخدمات املشورة يف جمال منـع احلمـل،          من التمتع خبدمات الصحة      ُحرِمنإىل أن العديد من النساء      

 ووقف احلمل؛ وعلى الرغم من أن القوانني البولندية تضمن حق التمتع جبميع هذه              ،واالختبارات السابقة للوالدة  
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وعالوة على ذلك، أفاد االحتاد بأن معظم       . اخلدمات، فإن املرأة يف بولندا تواجه صعوبات كثرية للحصول عليها         
جتـرمي  ) ١: (ات املتعلقة حبق املرأة يف التمتع خبدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حتدث لألسباب التاليـة             االنتهاك

) ٢(اإلجهاض ألسباب اجتماعية واقتصادية تدفع باملرأة إىل اإلجهاض سراً، وبالتايل إىل تعريض نفسها للخطر؛               
من القيود املفروضة حبكم    صرامة  أكثر  هي   الواقع    حبكم اإلجهاضإن القيود اليت تفرضها التشريعات املتعلقة مبنع        

حمدودية فرص الوصول إىل وسائل منع احلمل احلديثة ألسباب اجتماعية واقتصادية، ونتيجة حظـر     ) ٣(القانون؛  
حمدودية فرص حصول املراهقني واملراهقات على مواد تثقيفية ومعلومات وخدمات موثوقة           ) ٤(التعقيم الطوعي؛   
  . الصحة اجلنسيةوشاملة يف جمال

 أيضاً بأن األطباء ميتنعون عن إصدار ترخيص لإلجهاض العالجي حىت عنـدما تتـوفر               )٥٨(وأفاد االحتاد   - ٢٤
ووردت تقارير عن حاالت امتنع فيها طبيب خمتص عن إجراء عملية . أسباب حقيقية تسوغ إصدار هذا الترخيص

  خيص غـري صـاحل وأن الطبيـب الـذي أصـدره            اإلجهاض على امرأة حتمل ترخيصاً للغرض بداعي أن التر        
وعالوة على ذلك، ونظراً إىل عدم وجود أية مبادئ توجيهية حتدد احلاالت اليت تكون . ال يستويف شروط الكفاءة

فيها صحة املرأة أو حياهتا يف خطر، يبدو أن بعض األطباء يرفضون اإلجهاض دون أن يأخذوا يف االعتبار األخطار 
  .رأة ما داموا يعتربون أن فرص بقائها قيد احلياة بعد الوالدة قائمةاليت هتدد صحة امل

، فمن األسباب اليت تفسر العدد احملدود حلاالت اإلجهـاض  )٥٩(ودائماً حسب احتاد املرأة وتنظيم األسرة    - ٢٥
 ٣٩ملادة فا. على النحو الواجب  " شرط الضمري "العالجي، هو عدم تنفيذ الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها يف          

جيوز للطبيب أن ميتنع    ": نص على ما يلي    املتعلق مبهنة الطب ت    ١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ٥من القانون املؤرخ    
إال أن الطبيب ملزم بأن يـشري إىل اإلمكانـات          (...) عن أداء خدمات طبيبة تتعارض مع ما ميليه عليه ضمريه،           

يب آخر، أو يف مؤسسة طبية أخرى، وأن يـسوغ قـراره            احلقيقية املتاحة للحصول على اخلدمة نفسها لدى طب       
  " شـرط الـضمري   "ب األطباء الذين يـسترشدون      وجيدر باإلشارة إىل أن   " ويذكر أسباب الرفض يف امللف الطيب     

ومن املهم التأكيد على    .  هتدف إىل ضمان حقوق املريضة     الشرط عموماً أية شروط إجرائية ناشئة عن        حيترمونال  
ويف .  عند حدود األطباء فحسب، بل إن مؤسسات الرعاية الصحية برمتها تستشهد هبذا الشرط      أن األمر ال يقف   

كثري من األحيان، تؤدي العالقات اهلرمية يف املستشفيات البولندية إىل اختاذ القرار بشأن إمكانية اإلجهاض مـن                 
. )٦٠(ونه الرأي يف بعض احلاالت    جانب مدير املستشفى نفسه دون استشارة األطباء اآلخرين، الذين قد ال يشاطر           

غتصاب يدل على مدى لقانوين اليت تتم سنوياً بسبب اال كذلك إىل أن عدد عمليات اإلجهاض ا)٦١(وأشار االحتاد
جهاض اليت تتم بسبب    فعدد عمليات اإل  . تعقد إجراءات اإلجهاض مهما كانت األسباب القانونية املستشهد هبا        

 عدة آالف يبلغ الذي ُيذكر أنهغتصاب  سنوياً رغم ارتفاع عدد حاالت اال ثالثةغتصاب ال يتجاوز عمليتني أواال
 إىل أن اإلجهاض غري املأمون ينطوي على أخطار كربى بالنسبة لصحة املرأة، ويؤدي )٦٢(كما أشار االحتاد. سنوياً

اء على ظاهرة اإلجهاض أو  إىل القضحظة أن قانون منع اإلجهاض مل يؤدوجيدر باملال. يف بعض احلاالت إىل الوفاة
وحسب التقديرات الواردة يف تقرير احتاد املرأة وتنظيم        . فعمليات اإلجهاض غري القانوين شائعة جداً     . احلد منها 

وُيلـزم  .  حالة سنوياً  ٢٠٠ ٠٠٠ و ٨٠ ٠٠٠، يبلغ عدد حاالت اإلجهاض غري القانوين بني         ٢٠٠٠األسرة لعام   
.  ذات الصلة بتزويد األشخاص املعنيني مبا يلزمهم من وسائل منع احلمل           قانون منع اإلجهاض السلطات احلكومية    

بت مخس وسائل ملنع احلمل من قائمة املصاريف ِح ُس١٩٩٩ويف عام . إال أن احلكومة متتنع عن الوفاء هبذا االلتزام
ئل منع احلمل بقوائم    ومنذ ذلك التاريخ، فشلت كافة املساعي الرامية إىل إدراج وسا         . العالجية القابلة لالسترداد  
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 بأن وزارة الصحة ركزت جهودها، خالل السنوات        )٦٣(وأفاد احتاد املرأة وتنظيم األسرة    . األدوية املدعومة مالياً  
 أنشأت وزارة الصحة فرقة عمل وزارية ٢٠٠٦لتنظيم األسرة، ويف عام " الطبيعية"األخرية، على تشجيع الوسائل 

تشرف جهات غري حكومية على معظم الربامج األخرى اليت تشجع استخدام           و. لتشجيع التنظيم الطبيعي لألسرة   
  .احلديثةوسائل منع احلمل 

 كذلك إىل أن احلواجز االجتماعية واالقتصادية كثرياً ما حتول دون           )٦٤(وأشار احتاد املرأة وتنظيم األسرة      - ٢٦
وجيدر باإلشـارة إىل أن خـدمات   . طبيةحصول املرأة والفتاة على وسائل منع احلمل اليت ميكن اقتناؤها بوصفة        

ويوصي احتاد املرأة وتنظيم    . املشورة املتعلقة بوسائل منع احلمل ال تدخل يف نطاق نظام الرعاية الصحية األساسية            
أن تنفذ برناجماً شامالً للتثقيف اجلنسي يف إطار املنهج الدراسي؛ وأن توفر مواد     :  بولندا بالقيام مبا يلي    )٦٥(األسرة
تنظـيم  لفية ومعلومات يف إطار برامج إلسداء املشورة هبدف تعزيز فرص الوصول إىل مجيع األشكال احلديثة                تثقي

األسرة؛ وأن تستعرض مدى تأثري القيود املفروضة يف إطار قانون منع اإلجهاض على النساء وتتخـذ مبـادرات                  
 واإلجنابية؛ وأن تضع لوائح تنظيمية هتدف       قانونية للتصدي لالنتهاكات املنهجية للحقوق املتصلة بالصحة اجلنسية       

وتنشئ آليات للتظلم هتدف إىل تعزيز فرص احلصول على خدمات الصحة " شرط الضمري"إىل منع إساءة استخدام 
 أوصى مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا بـأن          ٢٠٠٧ويف عام   . الساريةاإلجنابية اليت تكفلها القوانني     

لالئي يدخلن يف نطاق الفئات املنصوص عليها يف القانون البولندي املتعلق باإلجهاض احلق             تكفل بولندا للنساء ا   
وأوصى أيضاً بأن تضع بولندا إجـراءات اسـتئناف أو          . الفعلي يف وقف احلمل دون معوقات إضافية أو تأنيب        

حلكومة مبزيد من   استعراض تتيح إمكانية مراجعة قرار طبيب عدم منح ترخيص إلجراء اإلجهاض، وأن تضطلع ا             
وقدمت حكومة بولندا إىل مفوض حقوق اإلنسان التابع . األنشطة الرامية إىل توفري تثقيف جنسي فعال يف املدارس

  .)٦٧(جمللس أوروبا تعليقاهتا هبذا الشأن

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية اجملتمعية- ٧

ذ املالحظات اخلتامية هليئـات     كومة البولندية مل تراع ومل تنفِّ      بأن احل  )٦٨(أفاد احتاد املرأة وتنظيم األسرة      - ٢٧
، بشأن ٢٠٠٤رصد معاهدات األمم املتحدة، مبا فيها املالحظات املقدمة من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام     

، تقـدم إىل    "األسـرية  للحياة   اإلعداد"ب ويتضمن املنهج الدراسي يف بولندا مادة تتعلق        . مسألة التثقيف اجلنسي  
وجيـدر  . ، إالّ أن هذه املادة غري إلزاميـة       ) عاماً ١٨ إىل   ١٥البالغة أعمارهم   (الطالب يف مرحلة التعليم الثانوي      

. باإلشارة إىل أن حمتوى الربنامج ينطوي على أوجه نقص عديدة وال يستويف بأي حالٍ من األحوال املعايري العلمية
ومن . إىل املوضوعية ويعرض مسألة النشاط اجلنسي من منظور التعاليم الكاثوليكية      فمعظم الكتب املدرسية يفتقر     

شأن هذه املعلومات املضللة أن تزيد من خطر تعرض الشباب لإلصابة باألمراض املنقولة جنسياً وبفريوس نقـص       
اد املرأة وتنظـيم    وعالوة على ذلك، أشار احت    . اإليدز، ومن حاالت احلمل يف صفوف املراهقات      /املناعة البشرية 

.  إىل أن هذه الكتب املدرسية تعكس أمناطاً عامة تتعلق باملرأة وتشجع النموذج التقليـدي لألسـرة                )٦٩(األسرة
ويبّين استطالع وطين لآلراء أجـري يف الفتـرة         . وتتضمن أيضاً خطاباً يتعارض إىل حد بعيد مع مبدأ االختيار         

وقدمت حكومـة   . )٧٠(بولنديني يؤيدون التثقيف اجلنسي يف املدرسة      يف املائة من ال    ٨٠أن حنو   ) ٢٠٠٧(األخرية  
  .)٧١(بولندا إىل مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا تعليقاهتا هبذا الشأن

  



A/HRC/WG.6/1/POL/3 
Page 11 

   الالجئون وملتمسو اللجوء- ٨

كافحة ، بأن اللجنة األوروبية مل٢٠٠٦مارس /، يف تقريرها الصادر يف آذار)٧٢(أفادت منظمة العفو الدولية  - ٢٨
، ٢٠٠٤التعذيب أعربت عن االنشغال ألن املرافق اليت يودع هبا األشخاص يف انتظار طردهم، واليت زارهتا يف عام 

واعتربت اللجنة أن خـدمات الرعايـة الـصحية         .  لفترة طويلة  يف حاالت االحتجاز  ال تستويف املعايري املطلوبة     
وعالوة على ذلك، فإن املوظفني املعينني للعمل . ب غري كافيةوخدمات الدعم النفسي والنفساين املقدمة إىل األجان

إىل جانب احملتجزين مل يتلقوا تدريباً متخصصاً كافياً، زد على ذلك أن التواصل بني املوظفني واحملتجزين يكـاد                  
طفال وجيدر باإلشارة إىل أن حنو نصف ملتمسي اللجوء من األ         . يكون مفقوداً ألسباب عدة أمهها احلاجز اللغوي      

اإلقامـة  "ب وال يتمتع األشخاص احلـائزون لتـرخيص        . الدراسة ال يتابعون تعليماً يف املدرسة     سن  الذين بلغوا   
خبدمات املساعدة االجتماعية اليت تقدم إىل ملتمسي اللجوء، وال ميكنهم االنتفاع بإجراءات اإلدماج             " املسموحة

لذين أعيدوا إىل بولندا من دول أخرى يف االحتاد األورويب    وقد ارتفع عدد ملتمسي اللجوء ا     . اليت تشمل الالجئني  
عقب تطبيق الئحة دبلن الثانية، اليت تضع معايري وآليات لتحديد الدولة العضو يف االحتاد األورويب املسؤولة عن                 

، وهي مجعية نشطة يف جمـال  "هالينا نيك"وأشارت مؤسسة هلنسكي حلقوق اإلنسان أن       . فحص طلبات اللجوء  
 رصد مراكز خمصصة الحتجاز أفراٍد يف انتظار الطرد، وخلـصت إىل أن             ٢٠٠٥ اإلنسان، تولت يف عام      حقوق

 عن االنشغال إزاء عـدم      )٧٣(وعالوة على ذلك، أعربت املؤسسة    . ظروف العيش يف هذه املراكز مرضية عموماً      
اكز االحتجاز اليت تديرها بشأن مر(إعمال حقوق أخرى للمحتجزين، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على معلومات 

، وانعدام فرص احلصول على املساعدة القانونية واالستعانة مبترمجني، ونقص املالبس الـصاحلة بـسبب               )الشرطة
، ٢٠٠٦ويف عام ).  والصحف، وما إىل ذلك،األنشطة الرياضية، واألدبية(القيود املالية، وانعدام األنشطة التروحيية 

 بولندا بأن تعزز فرص حصول ملتمسي اللجوء املقيمني يف          )٧٤(ابع جمللس أوروبا  أوصى مفوض حقوق اإلنسان الت    
وقدمت حكومة بولندا إىل مفوض حقوق اإلنسان       . مراكز االستقبال على املعلومات واملساعدة القانونية والتعليم      

  .)٧٥(التابع جمللس أوروبا تعليقاهتا هبذا الشأن

 إىل أن الغموض اإلجرائي يسبب صعوبات عملية يف حتديد )٧٦(وأشارت مؤسسة هلنسكي حلقوق اإلنسان  - ٢٩
 أيـضاً أن شـرطة      )٧٧(وأعلنت املؤسسة . الوضع القانوين للقصر غري املصحوبني الذين يعربون احلدود إىل بولندا         

 األراضي البولندية بطرق غري مشروعة إىل املراكز اخلاصة باألطفال الـيت            يدخلون قاصر   ٢٠٠احلدود تعيد حنو    
مـساعدة أخـصائيني    احلصول علـى     يف املائة من األطفال هذه املراكز دون         ٨٠ مث يغادر حنو     ،يرها الشرطة تد

، ٢٠٠٥ويف عام .  من هؤالء القصر طلباً للحصول على اللجوء يف بولندا١١٣، قدم ٢٠٠٥ويف عام . اجتماعيني
إال أن أحـد أهـم   . ة يف وارسـو  مكاناًَ مللتمسي اللجوء من القصر يف مركزين للحضان     ٢٠ُخصص ما جمموعه    

ففي حال عدم تسوية الوضع القانوين هلؤالء األطفال، :  األجانب غري املصحوبني قد ظل قائماًتعترضاملشاكل اليت 
  .طردون إىل بلدهم املنشأُيم فإهن

   االجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
 العامل الرابع إىل اجلهود املبذولة من احلكومة البولندية -  حاالت الشدة أشارت احلركة الدولية لإلغاثة يف  - ٣٠

العمل على  والسلطات احمللية لدعم أشد فئات السكان فقراً، ال سيما يف إطار ما يقومون به من مساعٍ للحصول                  
  .)٧٨(والتدريب
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  ].ال ينطبق[  - ٣١

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ].ال ينطبق[  - ٣٢
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