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  األرض والسكان-  أوالً

وهلا حدود مع االحتاد الروسي، وليتوانيا،       .مجهورية بولندا دولة تقع يف أوروبا الوسطى على حبر البلطيق           - ١
، مبا يف  كيلومترا٣ً ٥٨٢ويبلغ طول حدودها  .ياوبيالروس، وأوكرانيا، وسلوفاكيا، واجلمهورية التشيكية، وأملان  

 ٣١٢ ٦٨٥وتبلـغ مـساحتها    . من احلدود النهرية كيلومترا١ً ٢٨٥و من احلدود البحرية    كيلومتراً ٥٢٨ذلك  
 . يف أوروباتاسع أكرب دولة ، وهي  مربعاًكيلومتراً

  .حدهتا النقدية هي الزلويتوو. ولغتها الرمسية هي البولندية.  مليون نسمة٣٨,١ويبلغ عدد سكاهنا  - ٢

 ،)١٧٩١ فيه ذكرى إصدار دستور عام       يالذي حتي (مايو، وهو عيد الدستور     /أيار ٣: العيدان الوطنيان مها   - ٣
 .)١٩١٨ االستقالل يف عام استعادة فيه ذكرى يالذي حتي(نوفمرب، وهو عيد االستقالل / تشرين الثاين١١و

  .(voivodships)  منطقة١٦ إىل وينقسم البلد إدارياً - ٤

يوجد ومنقار وخمالب ذهبية، تاج ولـه إىل اليمني امللتفت وشعار الدولة هو صورة نسر أبيض على رأسه  - ٥
يف شكل شريطني متوازيني والعلم الوطين أبيض وأمحر، وهو  . إىل األسفلةمستدققاعدته  مستطيل أمحر خلفه درع

 . أمحروأدنامهاأفقيني أعالمها أبيض 

 ٩١,٣ متر فوق سطح البحر متثل نسبة ٣٠٠فاملناطق اليت ال يتجاوز ارتفاعها : يه واطئةبلد أراضوبولندا  - ٦
 ٣٣٠: أوروبـا  ( متراً ١٧٣؛ ويبلغ متوسط االرتفاع     ) يف املائة  ٠,٢وتشكل املنخفضات   (يف املائة من مساحتها     

وتصل أكثر املناطق اخنفاضـاً إىل       ،) متراً ٢ ٤٩٩ ( العليا تاتراسجبال  وأعلى قمة هي قمة جبل ريزي يف        . )متراً
 . وسطح بولندا منحدر من اجلنوب إىل الشمال الشرقي . حتت سطح البحر مترا١,٨ً

 له أمهية  معدنا٤٠ً، منها  خمتلفاً معدنا٧٠ًويستخرج من املناجم أكثر من . وبولندا غنية باملوارد الطبيعية - ٧
جر احلنيت وغمن اللي يف املائة وكل   ٣٥ والرمل واحلصى    ائة يف امل  ٤٠الفحم احلجري   يشكل  (رئيسية يف االقتصاد    

ومن املواد الكيميائية، يلعب الكربيت اخلام       .نيت هام أيضاً  غوالفحم احلجري هو أهم وقود، واللي     . ) يف املائة  اجلريي مثانية 
 .وفرة يف بولندا ُيعّد النحاس والزنك والرصاص أكثر الرواسب ،وملح الصخور دوراً أساسياً، ومن بني املعادن

ومتر عـرب  . من سنة إىل أخرى يف الفصول واختالف كبري ويتسم مناخ بولندا بتغريات سريعة يف الطقس         - ٨
 إىل تـصنيف    استناداً(بولنـدا احلدود الفاصلة بني املناخ احلار واملمطر املعتدل ومناخ الثلوج والغابات الشمايل             

ة وموقعها اجلغرايف، تتفاعل فوق بولندا كتل هوائية خمتلفة، حبيث بولندا الطبيعيخصائص وبسبب . ) غايغر- كوبن 
 . تؤثر يف طقسها وتؤثر نتيجة لذلك يف مناخها

 ٣٨ ٢٣٠ ١٠٠، يبلغ جمموع سكان بولنـدا       ٢٠٠٢ لنتائج التعداد الوطين للسكان واملساكن لعام        ًوفقاو  -٩
وحيمل ).  يف املائة  ٤٨,٤أي   ( رجل ١٨ ٥١٦ ٤٠٠و)  يف املائة  ٥١,٦أي  ( امرأة   ١٩ ٧١٣ ٧٠٠نسمة، من بينهم    

  وال يوجـد  .  شـخص  ٣٧ ٠٨٤ ٨٠٠ل ساكن اجلنسية البولندية اليت متثل اجلنـسية الوحيـدة           ٣٧ ٥٢٩ ٧٠٠ حالياً
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   شـخص  ٦٥٩ ٦٠٠، ولكـن جنـسية      حيملون حصرياً جنسيات أخرى غري اجلنسية البولندية      ساكن   ٤٠ ٢٠٠سوى  
  .غري معروفة

  ً عرقيـا  ً متجانـسا  ًندا باألحرى بلـدا   ، تشكل بول  ٢٠٠٢الوطين للسكان واملساكن لعام      لنتائج التعداد    ًووفقا  -١٠
  ،)٤٧ ٦٤٠(، والبيالروسـيون    )١٤٧ ٠٩٤( هـم األملـان       بـني املـواطنني البولنـديني      ًاألقليـات عـددا   وأكثر  

، )٥ ٨٥٠(، والليمـك  )٣ ٢٤٤(، والـروس  )١٢ ٧٣١(الرومـا   ومن األقليات األخرى ).٢٧ ١٧٢(واألوكرانيون  
  ،)٣٨٦(، والتــشيكيون )٢٦٢(األرمــن ، و)١ ٠٥٥(، واليهــود )١ ٧١٠(، والــسلوفاك )٥ ٦٩٣(والليتوانيــون 

منطقة بومورسكييه  ( من املشاركني يف التعداد      ٥٢ ٦٦٥فقد أعلن    وباإلضافة إىل ذلك،     ).٤٣(، والكارمي   )٤٤٧(والتتار  
 Pomorskie  ( أهنم يستخدمون لغة الكاشوبيان) Kashubian ) (وهي لغة إقليمية يف بولندا.(  

  أوبولـسكي، : وأكرب متركز لألفـراد املنـتمني إىل أقليـات وطنيـة وإثنيـة يوجـد يف املنـاطق التاليـة                     -١١
  .وبودالسكي، وسالسكي

وأهنا اللغـة    يف املائة من السكان البولنديني يتحدثون اللغة البولندية،          ٩٧,٨أن حنو   أيضاً  وتبني نتائج التعداد      - ١٢
 يف املائة مـن املـشاركني يف        ١,٤٧ومل يعلن سوى    .  يف املائة من السكان يف منازهلم      ٩٦,٥وحيدة اليت يتحدث هبا     ال

أقر باستخدام لغة   )  يف املائة  ١,٣٤أي  (التعداد عن استخدام لغات أخرى غري البولندية يف عالقاهتم العائلية؛ ومعظمهم            
.  لغة أخرى غري البولندية يف املرتل       املائة أهنم يستخدمون حصرياً     يف ٠,١٤أخرى إىل جانب البولندية، ومل يعلن سوى        

  . شخصألف منها فقط هي اليت يستخدمها أكثر من ٢٠ لغة وهلجة، إال أن ٨٧ُرصدت وبوجه عام، 

  ١٩٩٠ يف عـام     ٤,١ هبطت مـن     وقد. تنخفض بانتظام )  نسمة ١ ٠٠٠ لكل(والزيادة السكانية الطبيعية      - ١٣
 ومتوسط العمر املتوقع عند الوالدة للرجـل        ١٩٩٢ومنذ عام   . ٢٠٠٤يف عام    ٠,٢-  مث إىل    ١٩٩٧ يف عام    ٠,٩إىل  

 سنة للرجل يف عـام      ٦٨,٥و سنة للمرأة    ٧٧ ن كا وبينما. واملرأة يف بولندا يرتفع بانتظام، وإن كان ذلك ببطء شديد         
  .٢٠٠٤ للرجل يف عام ٧٠,٧ للمرأة و٧٩,٢، أصبح ١٩٩٧

ـ    ١ ٠٠٠واخنفض عدد وفيات الرضـع لكـل        .  مكافحة وفيات الرضع   حرز تقدم كبري يف   وأُ  - ١٤   ي مولـود ح
  .٢٠٠٤ يف عام ٦,٨ مث إىل ١٩٩٧ يف عام ١٠,٢ إىل ١٩٩٠ يف عام ١٩,٣من 

  االقتصاد -  ثانياً
.  ال يتجزأ مـن االقتـصاد العـاملي   ًنتيجة لعمليات التكامل والعوملة اجلارية، يشكل االقتصاد البولندي جزءا     - ١٥

وقف تنميته يف السنوات املقبلة على كل من اخليارات الداخلية اليت تتقرر من خالل السياسات البولنديـة،                 وسوف تت 
 ومن الواضح أننا أصبحنا نستطيع اآلن افتراض أن االقتصاد العاملي سيخـضع ملزيـد مـن                 .وعوامل خارجية مستقلة  

وسوف تعـزز عمليـات     . مل سيتزايد باستمرار  التكامل، وأن الوصول إىل أسواق السلع واخلدمات واملعلومات والع        
وبالتـايل، سـتركز العالقـات      . العوملة دور التعاقب داخل خمتلف النظم االقتصادية أكثر بكثري من تعزيزه فيما بينها            

التجارية الرأمسالية البولندية يف املقام األول على منطقة االحتاد األورويب، وإن كان هذا ال يعين أن األسواق األخـرى                   
  .ستكون غري مهمة لالقتصاد البولندي
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 للتقديرات الدولية ملركز القدرة ووفقاً. والقدرة التنافسية لالقتصاد البولندي تشغل مرتبة منخفضة باألحرى         - ١٦
أيضاً والتقييم منخفض .  بلد خضعت للتقييم١٠٠التنافسية، يشغل االقتصاد البولندي مرتبة متوسطة بني أكثر من 

  تقريبياًفال يشكل الناتج احمللي اإلمجايل الذي ميثل تدبرياً.  االقتصادية الكلية واهليكلية األساسيةمن حيث املؤشرات
، وحنـو  ٢٠٠٧ يف عام ١٥ل  يف املائة من املتوسط الذي حققته بلدان االحتاد األورويب ا٤٦,٦لصحة البلد سوى  

ن هذا بتفاوتات داخلية، غري أن االختالفات بني        ويقتر. ٢٧ل  يف املائة من متوسط بلدان االحتاد األورويب ا        ٥٣,٦
  .كل إقليم ليست متباينة بشكل ملحوظ مقارنة باالختالفات بني كل منطقة يف بلدان االحتاد األورويب األخرى

 وشـهدت   .وقد بدأ االقتصاد البولندي مير مبرحلة التحول بإدخال إصالحات جذرية يف أوائل التـسعينيات               - ١٧
فقد ابتعد البلد عن االقتصاد املخطط على املستوى املركـزي          . تغيريات أساسية يف االقتصاد البولندي    السنوات املاضية   

وكان اهلدف املتوخى مـن     .  حنو نظام يقوم على قواعد السوق      ًواملُدار بواسطة التوجيهات الصادرة من أعلى، متجها      
اثل للنظام القائم يف البلدان املتمتعة باقتصاد السوق  اقتصادي مم- عملية حتول االقتصاد البولندي هو بناء نظام اجتماعي 

وميكن مالحظة األداء االقتصادي اجليد     .  هتديدات كبرية تعترض تنفيذ السياسات االقتصادية      ًوال توجد حاليا  . احلديث
دية مستقرة وقوية ، وحالة سوق العمل يف حتسن، والعملة البولنمنو الناتج احمللي اإلمجايل مرتفع نسبياً   : من خالل ما يلي   

ارتفاع الضغوط التضخمية نتيجة لالجتاهات العاملية، وارتفاع العجز : بعض املشاكل مثل أيضاً  ، وإن كانت هناك     نسبياً
  . يف احلساب اجلاري

  وقـد شـهد   . ومن أولويات السياسات االقتصادية الكلية يف بولندا خالل السنوات املاضية خفض التضخم             - ١٨
   يف املائـة؛ ويف ٧,٣ يبلـغ  -  ملعدالت التـدخل مـن رقـم واحـد        ًيف تاريخ البلد متوسطا    ألول مرة    ١٩٩٩عام  

بلـغ متوسـط    (سنتني من اخنفاض معدالت التضخم      وبعد  . ، استمر احلد من زيادة األسعار     ٢٠٠٢- ٢٠٠١السنتني  
، )٢٠٠٣يف عـام     يف املائـة     ٠,٨، و ٢٠٠٢ يف املائة يف عـام       ١,٩الزيادة يف أسعار السلع االستهالكية واخلدمات       

وارتبط ذلك يف املقام األول خبفض قيمة الزلويت،        .  يف املائة  ٣,٥ إىل   ٢٠٠٤وارتفعت وترية الزيادة يف األسعار يف عام        
الزيـادة  :  عن زيادة عوامل مؤقتة تتصل باإلمدادات، مثـل        ًواألثر املترتب على االنضمام إىل االحتاد األورويب، فضال       

  ويف .أسعار املوارد األخرى يف األسواق العاملية، وحمدودية اإلمداد باملنتجـات الزراعيـة           امللحوظة يف أسعار النفط و    
، تسارع معدل التضخم السنوي بوضوح، ودعمت ذلك السياسة النقدية املقيِّدة، واخنفـاض قيمـة               ٢٠٠٥عام  

 ١سبة زيادة األسعار وقد بلغت ن. الزلويت، وضعف ديناميات الطلب الداخلي، واخنفاض أسعار املنتجات الغذائية       
 يف املائة، ويرجع ذلك يف املقـام األول إىل          ٢,٥ ارتفع التضخم بنسبة     ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٦يف املائة يف عام     

  .الوضع االقتصادي غري املستقر للواليات املتحدة وما ترتب عليه من آثار سلبية يف تنمية االقتصاد العاملي

 من  ٢٠٠٢- ٢٠٠١، عاىن االقتصاد البولندي خالل الفترة       ١٩٩٢ عام   وبعد فترة من النمو املكثف بدأت يف        - ١٩
، عندما ُسجل أقل معدل لنمو الناتج احمللي اإلمجايل، عاد االقتـصاد            ٢٠٠١ من الربع الرابع من عام       ًواعتبارا. الركود
، يكون املتوسط السنوي للناتج     وبالنظر إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل على املدى البعيد        .  إىل مسار النمو السريع    ًتدرجييا

  مماثل ملتوسط املعـدل املـسجل خـالل       ، وهو   ٢٠٠٥- ٢٠٠٢ يف املائة خالل السنوات      ٣,٥احمللي اإلمجايل قد بلغ     
  ). يف املائة٦,٤ (١٩٩٧- ١٩٩٤ من معدل السنوات ً، وإن كان أدىن قليال٢٠٠١- ١٩٩٨الفترة 

   يف ً كـثريا  ٢٠٠٢نصف الثاين من عام     دته بولندا منذ ال   وقد تسارع االنتعاش االقتصادي التدرجيي الذي شه        - ٢٠
وتركز النشاط االقتصادي املكثف يف الفتـرة       .  يف املائة  ٥,٣ عندما ارتفع منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة         ٢٠٠٤عام  
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يف النصف األول مـن   يف املائة ٦,٤بلغ منو الناتج احمللي اإلمجايل (السابقة مباشرة النضمام بولندا إىل االحتاد األورويب        
وكانت العوامل الرئيسية املسؤولة عن الزيادة الكبرية       ).  يف املائة يف النصف الثاين من السنة       ٤,٤ يف مقابل    ٢٠٠٤عام  

وخباصـة  (تبسيط السياسات النقدية، والتغيريات اليت أُدخلت على الشروط القانونية واملؤسسية           : يف النمو االقتصادي  
  مـا يـسمى   ( عن األثر املترتب علـى انـضمام بولنـدا إىل االحتـاد األورويب               ً، فضال )ائباألنظمة املتعلقة بالضر  

  ").أثر االنضمام"ب 

 بصفة رئيسية بزيادة يف إمجـايل       ًوقد كان مدفوعا  .  يف املائة  ٦,٢ نسبة   ٢٠٠٦وبلغ النمو االقتصادي يف عام        - ٢١
  الصادرات الصافية يف منو النـاتج احمللـي اإلمجـايل    ويف الوقت نفسه، كان العامل الرئيسي وراء مسامهة         . االستهالك

واسـتمر االنتعـاش   . هو منو صادرات السلع واخلدمات مبعدل أعلى من معدل منو الـصادرات )  يف املائة  ١,١بنحو  (
  . يف املائة٦,٦، ومنا الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة ٢٠٠٧االقتصادي يف عام 

ات واليت كان هلا تأثري إجيايب على اقتصاد بولندا النمو          ينتصف التسعين ومن بني أهم العمليات اليت جرت يف م         - ٢٢
ثالثـة  هـذا     وميثل -  )١٩٩٧- ١٩٩٥ يف املائة يف الفترة      ٢٠مبعدل متوسط بلغ    (املرتفع يف اإلنفاق على االستثمار      

 ٢٠٠٣-٢٠٠١نت الفترة  وبعد زيادة دينامية يف االستثمارات خالل التسعينيات، كا.الناتج احمللي اإلمجايلمنو أضعاف 
 خالل الفترة اليت عاود فيها النمو ًوكان االخنفاض احلقيقي يف اإلنفاق على االستثمارات ال يزال واضحا  . فترة انكماش 

   حيث ارتفع اإلنفـاق علـى االسـتثمارات        -  سنة مليئة بتوجهات التغيري      ٢٠٠٤وكانت سنة   . االقتصادي تسارعه 
  ويف.  من العوامل احملـددة لنمـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل            ً مهما ًكان هذا عامال   يف املائة، و   ٦,٥مرة أخرى بنسبة    

 يف  ١٩,٧، ارتفع اإلنفاق على االستثمارات بنـسبة        ٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة  ٧,٧، بلغت الزيادة نسبة     ٢٠٠٥عام  
  .تج احمللي اإلمجايل من عوامل منو الناً مهماً، وال تزال عامال٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢١,٧املائة، وبنسبة 

 للوكالـة  ًووفقـا .  أثر على معدل النمو االقتصادي والصادرات      ً مهما ًوكان االستثمار األجنيب املباشر عامال      - ٢٣
 مليار يورو يف ١٥ ١٧١البولندية للمعلومات واالستثمار األجنيب، بلغت قيمة االستثمارات األجنبية املتراكمة يف بولندا 

  .٢٠٠٧ار يورو يف هناية عام  ملي١٣ ٤٦٦، و٢٠٠٦عام 

، أضحت صادرات بولندا تنمو بسرعة أكرب من سرعة منو الواردات، مما أدى إىل تأثري               ٢٠٠٠وبدءاً من عام      - ٢٤
 مـن   ً، كانت الصادرات واحـدا    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ويف عامي   . إجيايب لصايف الصادرات على منو الناتج احمللي اإلمجايل       

، منت الواردات بسرعة أكرب من سـرعة منـو      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عامي   . االقتصاديالعوامل األساسية احملددة للنمو     
 لبيانات مكتب اإلحصاءات املركزي، كانت قيمة الـصادرات املقـدرة           ًووفقا. الصادرات، مما عمق العجز التجاري    

 ١٠١,٨لغت مستوى   ، وب ٢٠٠٦ يف املائة مقارنة بالفترة نفسها من عام         ١٥,٨أعلى بنسبة   ) باألسعار احلالية (باليورو  
وفيما يتعلق هبيكل .  مليار يورو١٢٠,٥ يف املائة، وبلغت ١٩,٥مليار يورو، يف حني أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 

مـن  ) صناعة املنتجـات الكهروميكانيكيـة    ( زادت حصة السلع العالية التجهيز       - السلع األساسية للتجارة اخلارجية     
وفيمـا يتعلـق    . ادرات من صناعات احلديد والصلب والتعدين يف الوقت نفسه        الصادرات، على الرغم من زيادة الص     

زيادة حصة املنتجـات  (بالواردات، كان للتغريات اليت طرأت على هيكل السلع األساسية اجتاه مماثل الجتاه الصادرات    
  ).الكهروميكانيكية ومنتجات احلديد والصلب والتعدين والزراعة واألغذية
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اخنفض متوسط العمالة اليت حتصل على أجر متوسط (ت من األوضاع الصعبة يف سوق العمل وبعد مخس سنوا  - ٢٥
 يف املائة، يف حني     ١٢ مليون شخص، أي بأكثر من       ١,٢ بأكثر من    ٢٠٠٣- ١٩٩٩يف االقتصاد الوطين خالل الفترة      

، لوحظ أول   ) املائة  يف ٧٣ مليون شخص، أي بأكثر من       ١,٣أن عدد األشخاص العاطلني عن العمل ارتفع بأكثر من          
، لوحظت أول زيادة كبرية يف العمالة املدفوعة ٢٠٠٥ويف عام .  واستقر الطلب على العمالة٢٠٠٤حتسن كبري يف عام 

 يف ١٤,٨ حىت بلغ نسبة ٢٠٠٦ يف املائة، ويف عام     ١٧,٦ حىت بلغ نسبة     ٢٠٠٥واخنفض معدل البطالة يف عام      . األجر
وعلى الرغم  . ٢٠٠٨يونيه  / يف املائة يف حزيران    ٩,٦وبلغ نسبة   .  يف املائة  ١١,٤بة   حىت بلغ نس   ٢٠٠٧املائة، ويف عام    

 ًمن التحسن الكبري يف حالة سوق العمل يف بولندا خالل السنوات الثالث املاضية، ال يزال معدل البطالة املرتفع نسبيا                  
  .اد البولنديوعدم كفاية املهارات يف سوق العمل من أخطر املشاكل اليت يتعرض هلا االقتص

 من مؤسسات األعمـال اململوكـة       ٧ ٣٦٧، مشلت عمليات نقل امللكية      ٢٠٠٧- ١٩٩٠وخالل السنوات     - ٢٦
وينطبق هذا على قطاعات مثـل      . وأُدرجت القطاعات الصناعية الرئيسية يف برامج إعادة اهليكلة لعدة سنوات         . للدولة

ويتمثل الغرض من هذه األعمـال يف       . ة، وقطاع الغاز  ، وتصنيع احلديد والصلب، وقطاع الطاق     الفحم احلجري مناجم  
ومن شأن هذا أن ميكّنها مـن إدرار فوائـد،          . إحالل االستقرار االقتصادي هبذه القطاعات عن طريق حتسني رحبيتها        

مل إعادة هيكلة تنظيمية، تـش أيضاً وجتري . وبلوغ وضع املالءة االئتمانية، ومواكبة املنافسة يف سوق االحتاد األورويب 
  .تدعيم الكيانات لتعزيز قوهتا

 ال يتجاوز تـسعة     ًوتتألف أكرب فئة من مؤسسات األعمال من أصغر املؤسسات، وهي تلك اليت تضم عددا               - ٢٧
  ١٠مـن   (بلغ نسبة الشركات الصغرية     وت.  يف املائة من جمموع الشركات     ٩٦,٤ومتثل هذه الشركات نسبة     . موظفني

 يف املائـة؛ يف حـني أن        ٠,٩)  عامال ٢٤٩ إىل   ٥٠من  (لشركات املتوسطة احلجم     يف املائة، وا   ٢,٦)  موظفاً ٤٩إىل  
  . يف املائة من مجيع مؤسسات األعمال٠,٢متثل حنو )  موظفا٢٥٠ًأكثر من (الشركات الكبرية 

ذة يف  واإلنتاجية آخ .  التغريات النوعية والتغريات اهليكلية املرجوة يف االقتصاد       بالبلدوأحدث النمو االقتصادي      - ٢٨
 وعلى الرغم مـن     .التنافسيةن القدرة   االرتفاع، كما أن اإلنتاج املستهلك للطاقة وللمواد آخذ يف االخنفاض، مما حسَّ           

ومن املنتظر أن تعمل املبادرات الالحقة علـى        . هذه التغريات اهلامة، ال يزال هناك العديد من املهام اليت يتعني تنفيذها           
والعضوية يف االحتاد األورويب    . قتصاد البولندي وبلدان االحتاد األورويب اخلمسة عشر      حتقيق أسرع تقارب ممكن بني اال     

فخربة االحتاد األورويب ودعمـه     . ًهتيئ لبولندا فرصة هائلة لسد الفجوة اليت تفصلها عن أكثر اجملتمعات األكثر تقدما            
  . جديدة للتنميةًبولندا آفاقااملايل وإمكاناته يف جمال االندماج االقتصادي والعلمي والثقايف توفر ل

 من البلدان املنفذة ألهداف استراتيجية لشبونة        يف االحتاد األورويب، واحداً    وقد أصبحت بولندا، بكوهنا عضواً      - ٢٩
ـ           -    رض أن حيـول االحتـاد األورويب إىل        الربنامج املتعدد السنوات لإلصالحات والتغيريات اهليكلية الذي مـن املفت

  ، قبل جملس الـوزراء برنـامج اإلصـالح الـوطين          ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون الثاين  ٢٧ويف  .  العامل االقتصاد الرائد يف  
 وهو وثيقة تعرض اإلجراءات اليت تعتزم احلكومـة البولنديـة           -  لتنفيذ استراتيجية لشبونة     ٢٠٠٨- ٢٠٠٥للسنوات  

سية املذكورة يف الربنـامج يف      وتتمثل األهداف الرئي  . ، وتعترف بالتحديات الرئيسية   ٢٠٠٨- ٢٠٠٥اختاذها يف الفترة    
. اإلبقاء على الوترية املرتفعة للنمو االقتصادي والتحفيز على إنشاء وظائف جديدة مع احترام مبادئ التنمية املـستدامة  

املدعمة (مشاريع التصدير الدينامي واالستثمار الداخلي : وستكون العوامل اليت ستمكن من حتقيق هذا النمو االقتصادي
ويتضمن برنـامج   .  كامالً واالستثمار األجنيب الذي ستنفتح عليه بولندا انفتاحاً      ) هيكلية وصندوق التضامن  من أموال   
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يف جمايل االقتـصاد الكلـي      (تدعيم املالية العامة وحتسني إدارة املالية العامة        ) أ: (اإلصالح الوطين ست أولويات، هي    
تطـوير اهلياكـل    ) د(زيادة ابتكار الشركات؛ و   ) ج(ملشاريع؛ و تطوير تنظيم ا  ) ب(؛ و )والسياسات املتعلقة بامليزانية  

؛ )يف جمال السياسات االقتصادية الكلية واهليكليـة      (األساسية وحتديثها، وهتيئة ظروف املنافسة يف قطاعات الشبكات         
لتكيف حتسني قدرة املوظفني والشركات على ا     ) و(إنشاء الوظائف ومنع زيادة معدالت التضخم واحلد منها؛ و        ) ه(و

  ).يف جمال السياسات املتعلقة بسوق العمل(عن طريق االستثمار يف رأس املال البشري 

  برنــامج اإلصــالح الــوطين"، بــدأت احلكومــة البولنديــة العمــل علــى تنفيــذ ٢٠٠٨ويف عــام   - ٣٠
. م املـشاريع  ومن بني أولويات برنامج اإلصالح الوطين اجلديد هتيئة البيئة املواتية لتنظـي           ". ٢٠١١- ٢٠٠٨للسنوات  

  . عن تطوير االبتكارويستلزم ذلك قوانني ومؤسسات مواتية لتنظيم املشاريع، فضالً

  تمـع النـشط، واالقتـصاد املبتكـر،       اجمل: وسيجري تنفيذ اإلصـالحات اهليكليـة يف ثالثـة جمـاالت            - ٣١
  .واملؤسسات الكفوءة

  اإلصالحات-  ثالثاً

ى التبعات اليت خلفها املاضي الشيوعي، وحتضري بولندا        رى وجيري تنفيذ إصالحات شاملة للتغلب عل      ج  - ٣٢
  إمكاناهتا االقتصادية واالجتماعيـة والـسياسية              استخدام   عن التمكني من     ًلالنضمام إىل االحتاد األورويب، فضال    

   .بفعالية تامة

  اإلصالح اإلداري-  ألف

 اإلصالح   هذا وقد أدخل . لندا تنفيذ إصالح نظام اإلدارة العامة يف بو       ٢٠٠٢- ١٩٩٠ يف السنوات    جرى  - ٣٣
مليثاق األورويب للحكـم     كذلك لقواعد ا   ًوفقا لدستور مجهورية بولندا و    ًنظام احلكم الذايت إلدارة اإلقليم، وفقا     

 وهو يتعلق بنطـاق  .١٩٩٤ وصدقت عليه بولندا يف عام       ١٩٨٥الذايت احمللي الذي اعتمده جملس أوروبا يف عام         
واسُتحدثت لذلك ثالثة مستويات مـن      . ن ضماناته الدستورية ومحايته القانونية     ع ًوأشكال احلكم الذايت، فضال   
 :احلكم الذايت اإلقليمي، هي

        تنفيـذ  ، وهو املستوى األساسي للحكم الذايت اإلقليمي، وهو املسؤول عن           )gmina( الكوميون  )أ(
  ن االختـصاص هبـا لكيانـات أو   القـانو  العامة اليت هلا أمهية على الصعيد احمللي واليت مل خيـول  الشؤونكافة  

  سلطات أخرى؛

                                          ات الطـابع احمللـي الـيت ال يـستطيع                                             ، وهي املسؤولة عن كافة املسائل ذ       )  poviat (         املقاطعة     ) ب (
                   الكوميون تنفيذها؛

    ذات                   االضطالع باملهـام                                                     ، وهي املسؤولة عن تنفيذ السياسات اإلقليمية و        )  voivodship (        املنطقة     ) ج (
      تصميم                                                                        دون أن يكون هلا طابع قومي ودون أن تشمل البلد بكامله؛ وسيكون                      احمللي                         الطابع املتجاوز لالختصاص  

   .                                          هذه املهام من بني أهم التحديات يف بداية القرن       وتنفيذ 
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ونتيجة هلذا اإلصالح، مت نقل مهام واختصاصات عديدة من اإلدارة املركزية إىل املناطق وكذلك مـن                  - ٣٤
وسـيؤدي    .، مما مسح للسلطات املركزية بالتركيز على املسائل االستراتيجية        املناطق إىل املقاطعات أو الكميونات    

تكييف التنظيم اإلقليمي للبلد وهياكل احلكم الذايت اإلقليمي مع معايري االحتاد األورويب إىل التمكني من استخدام 
نمية اإلقليمية واحمللية، وكذلك يف ال سيما يف جمال التواألدوات القانونية واالقتصادية اليت وضعها االحتاد األورويب، 

  .جمال التعاون اإلقليمي

يف        كـبرية  وقد أدت إقامة احلكم الذايت اإلقليمي املتمثل يف الكميونات واملقاطعات واملناطق إىل زيـادة          - ٣٥
اليت يمي وال بد من التأكيد على أن نقل جزء كبري من الشؤون العامة إىل احلكم الذايت اإلقل. كفاءة اإلدارة العامة 

  .ً ممكناًكانت من قبل من اختصاص إدارة الدولة، جيعل من زيادة كفاءة إدارة املوارد املالية أمرا

ومن بني اآلثار املترتبة على     . تنفيذ اإلصالحات اليت أُدخلت على اإلدارة احلكومية املركزية       أيضاً   جرىو  - ٣٦
انتباه عمل الوزارات املختلفة، وإخضاع هذه املسائل هذه اإلصالحات توحيد املسائل اليت كانت تشتت يف السابق 

 .وسوف يساهم هذا يف زيادة كفاءة اإلدارة احلكومية املركزية. إلدارة خاصة تابعة حلكومات املناطق

 هيكل أجهزة اإلدارة احلكومية املركزية، ومكاتب اإلدارة احلكومية ٢٠٠٢يف عام           بصفة خاصة وقد تغري   - ٣٧
اإللغاء أو التصفية، أو توحيد     :  وتتضمن أهم التغيريات   .ت احلكومية، ووحدات تنظيمية خمتلفة    املركزية، والوكاال 

 عن احلد من تكاليف تشغيل اإلدارة؛ وقد أسفر هذا عـن            ًأو تنفيذ قواعد جديدة حتث على كفاءة العمل، فضال        
الختصاصات  فيما يتعلق با   ًخفض يف عدد مكاتب اإلدارة احلكومية املركزية، وعن األخذ بترتيبات أكثر رشادا           

  .واملسؤوليات يف احلكومة املركزية ويف اإلدارة احلكومية بكاملها

وقد أظهرت نتائج حتليل سري العمل بنظام احلكم الذايت اإلقليمي ضـرورة اختـاذ سلـسلة مـن                    - ٣٨
وبدأ . ت املقدمةاإلجراءات املؤدية إىل حتسني هياكل اإلدارة العامة واالستمرار يف رفع مستوى جودة اخلدما

وبدأ العمل بنظام رؤساء املدن كعامـل جيعـل         ،  ) wojt (العمل باالنتخاب املباشر للعمد يف املناطق الريفية        
 عن  ًسري العمل يف احلكومات املتمتعة باحلكم الذايت احمللي، فضال        اجملتمعات احمللية تقوم بدور نشط وحيسِّن       

إىل املـذكور أعـاله     ويهدف التغيري   .  تفويض اجتماعي قوي   تعزيز اجلهاز التنفيذي، بإتاحة حصوله على     
إضفاء الطـابع الشخـصي علـى    "املشاركة يف االنتخابات ووترية  وة االجتماعي اتاالهتمامتوسيع نطاق   

  ، كما أن الغرض منه التصدي لإلفـراط يف ختويـل األحـزاب الـسياسية              "االختصاصات واملسؤوليات 
  .سلطات حملية

  : ما يلي٢٠٠٥ اليت أُدخلت على اإلدارة اإلقليمية يف بولندا اليت بدأت يف عام وتشمل التغيريات  - ٣٩

 زيادة كفاءة اإلدارة العامة بطرق منها حتسني نظم اإلدارة؛  )أ(    

وضع سياسات إلقامة خدمة مدنية حديثة ومتسمة بالكفاءة املهنية يف احلكومات املتمتعة باحلكم   )ب(   
  من ضمانات أداء املسؤوليات بفعالية؛ًاالذايت، باعتبار ذلك ضمان

   بـاحلكم الـذايت يف ظـل تقـسيم واضـح           إعداد منوذج للتمويل األمثل للحكومات املتمتعة       )ج(
 ورشيد للمسؤوليات؛



HRI/CORE/POL/2009 
Page 10 

  

التحضري إلدخال تغيريات على نظام املالية العامة للتمكني من استخدام األموال املقدمـة مـن                 )د(
 .از مشاريع اهلياكل األساسيةاالحتاد األورويب بالكامل يف إجن

 .٢٠٠٦وستتواصل التغيريات املذكورة أعاله يف عام   - ٤٠

  اإلصالح االجتماعي-  باء

 تنفذ إصالحني اجتماعيني رئيسيني مها إصـالح نظـام          ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ١بدأت بولندا منذ      - ٤١
  .الرعاية الصحية وإصالح الضمان االجتماعي

 لصحية إصالح نظام الرعاية ا

 بشأن خدمات الرعاية الصحية املمولة من املـوارد         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٧ينظم القانون الصادر يف       - ٤٢
. نظام الرعاية الصحية البولندي   ) ، بصيغته املعدلة  ٢١٣٥، البند   ٢١٠، العدد   ٢٠٠٤جريدة القوانني لعام     (العامة

ة اليت متول من املصادر العامـة، ونطـاق هـذه           وينظم القانون مبادئ تقدمي استحقاقات الرعاية الصحية العيني       
. ، حيق للمؤمن عليهم أن حيصلوا على االستحقاقات العينية اليت يكفلها القـانون            ٢ للمادة   ًووفقا. االستحقاقات
على احلق يف احلصول على استحقاقات عينية لألشخاص        أيضاً  مستحقات املؤمن عليه، ينص القانون      وإىل جانب   

 على أن يكونوا مواطنني بولنديني مقيمني يف بولندا ويستوفون املعايري احملددة يف القانون الصادر غري املؤمن عليهم،
وتتمتع فئتا أصحاب االستحقاقات كلتامها     ). املستفيدون( بشأن املساعدة االجتماعية     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٢يف  

من عليه يستحق استحقاقات ممولة مـن       غري أن املؤ  . باحلق يف احلصول على استحقاقات عينية ممولة من احلكومة        
، )شركة تأمني صحي غري مستهدفة للربح تدبر املصادر العامة من أقساط التأمني الصحي(صندوق الصحة الوطين 

  .يف حني أن االستحقاقات املذكورة أعاله واملقدمة للمستفيدين متوَّل من ميزانية الدولة

 صندوق الصحة  - ل الرعاية الصحية لألشخاص املؤمن عليهم        يف بولندا مؤسسة واحدة متو     ًوتوجد حاليا   - ٤٣
ويستند نظام الرعاية الصحية يف املقام األول إىل خمطط التأمني الصحي، ويعمل صندوق الصحة الـوطين           . الوطين

وينظم الصندوق وفروعه اإلقليميـة     . الوحيدة داخل خمطط التأمني الصحي البولندي     " جهة الدفع الثالثة  "بوصفه  
واألشخاص الذين خيتارون . تقدمي االستحقاقات العينية عن طريق العقود املربمة مع مقدمي اخلدمات الصحيةنظام 
 التغطية التأمينية من صندوق الصحة الوطين يدفعون مسامهة موحدة ينتج عنها حقهم يف احلـصول علـى                  ًطوعا

أي (ص الذين خيضعون للتغطية اإللزامية      أما األشخا . استحقاقات عينية يكفلها القانون ومتوهلا مصادر الصندوق      
املوظفون وأصحاب املهن احلرة، واألشخاص الذين يتلقون املساعدة االجتماعية، واملتقاعدون، واجلنود، وموظفو            

  .فيدفعون مسامهة تقدر بنسبة مئوية من دخوهلم) اخلدمة املدنية، ومن إليهم

املساواة يف املعاملة، والتضامن االجتماعي، وتكـافؤ       ويرتكز خمطط التأمني الصحي البولندي على مبدأ          - ٤٤
  .فرص الوصول إىل استحقاقات الرعاية الصحية العينية، وحرية اختيار مقدم خدمات الرعاية الصحية

وحيق للمستفيدين احلصول على استحقاقات عينية ألغراض محاية صـحتهم، وتـشخيص األمـراض،                - ٤٥
الفحـص  : لمستفيدين احلصول على االستحقاقات العينية التاليـة جمانـاً    وحيق ل . والتمريض، والوقاية من العجز   
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التشخيصي، والرعاية الصحية األولية، والرعاية الصحية اخلارجية لدى األخصائيني، وبعض خدمات طب األسنان، 
اذ ، واالنتقال ألغراض صحية، وخدمات طبية إلنق      ً رفيعا ًوالرعاية باملستشفيات، واستحقاقات متخصصة ختصصا    

ويتضمن .  عن اإلمداد باألدوية واملنتجات واألجهزة الطبيةًومثة رسوم مشاَركة للعالج يف املنتجعات، فضال. احلياة
ويشمل ما سبق ). هي السلة السلبية( يشتمل على قائمة من املستحقات ال متوهلا املصادر العامة مرفقاًأيضاً القانون 

  .جراحات التجميلمجلة أمور منها بعض اللقاحات الوقائية و

 إصالح الضمان االجتماعي 

مجهورية بولندا  برملان  ، اعتمد   ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ١٧ و ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٣يف    - ٤٦
املعاشات التقاعدية ومعاشات العجز من صندوق الضمان املتعلقة ب قانونال بشأن نظام الضمان االجتماعي وقانوناً

، اعتمد الربملان قانون تنظيم وتشغيل صناديق املعاشـات         ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٧ ويف   . على التوايل  ياالجتماع
معاشات ويشمل هذا النظام    . بالكامل هيكل نظام الضمان االجتماعي القائم     القوانني   ه هذ توقد غّير . التقاعدية

مة، وكـذلك   الشيخوخة، ومعاشات العجز، ومعاشات األَسر، ومستحقات املرض، واملستحقات املتصلة باألمو         
  .إصابات العمل، واألمراض املهنية

  النظام السياسي-  رابعاً

وتنطبق أحكامه مباشرة ما مل ينص الدستور علـى  . الدستور يف مجهورية بولندا هو أمسى قانون يف البلد        - ٤٧
الـسياسي  النظام  " اليت تنص على أن      ١٠واملبدأ األساسي احلاكم للدولة مبني يف املادة        ). ٨املادة  ( ذلك   خالف

وميارس . جلمهورية بولندا يستند إىل الفصل والتوازن بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية            
، وميارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة وجملس الوزراء        )الربملان (السلطة التشريعية جملس النواب وجملس الشيوخ     

  ."كم بأنواعها، ومتارس السلطة القضائية احملا)احلكومة(

  السلطة التشريعية-  ألف

   :           ، إىل ما يلي                    كما ينص عليه الدستور                             ميكن تقسيم اختصاص جملس النواب،   -   ٤٨  

   ؛             اختصاص تشريعي   ) أ (
  يف          الثقـة              يصوت على       و  ،                               حمكمة الدولة واحملكمة الدستورية                 ينتخب أعضاء    (                اختصاص انتخايب      ) ب (

   ؛ )                             احلكومة اليت يعينها رئيس الدولة
                                                                       يشرف جملس النواب على أنشطة جملس الوزراء يف النطاق احملـدد مبوجـب              (       إشرايف          اختصاص     ) ج (
                                                                             ؛ ويشمل هذا اإلشراف استعراض تقارير احلكومة عن تنفيذ ميزانية الدولة وتعـيني                      واألنظمة األساسية          الدستور  

   ؛ )           جلان التحقيق
       مـن      ائها                                سحب الثقة من احلكومة أو فرادى أعض            التصويت على  (                      اختصاص سياسي ودستوري     ) د (
                               ، والتصويت مع جملس الـشيوخ                  حمكمة الدولة                                                       إصدار قرارات بشأن مثول أعضاء جملس الوزراء أمام             ، و        الوزراء

   . )                أمام حمكمة الدولة         للمحاكمة             رئيس الدولة       لتقدمي                        بوصفهما اجلمعية الوطنية 
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       وتتمثل   .    سالم                                                                                   وتشمل االختصاصات األخرى جمللس النواب اختاذ قرار شن احلروب أو إبرام معاهدات ال              -   ٤٩
                                   ومل خيول الدستور اجلديد جملس الشيوخ      .                                  تشريع القوانني واعتماد القرارات      يف                     ً     جملس الشيوخ أساساً     ات      اختصاص

   .                أي سلطات إشرافية

   السلطة التنفيذية-  باء

       رئـيس   "                         من الدستور على أن         ١٢٦             وتنص املادة     .                                                     ميارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة وجملس الوزراء        -   ٥٠  
                                   ويسهر رئيس الدولة على التقيـد        .                                                                       ة بولندا هو املمثل األعلى للجمهورية وحامي استمرارية سلطة الدولة              مجهوري

    ".                 عن سالمة أراضيها                                      ً بالدستور وحيمي استقالل الدولة وأمنها فضالً

     :                                            دستور مجهورية بولندا السلطات الرئاسية التالية    يربز  و  -   ٥١

                                               ن الداخلية واخلارجية، ويف قيادته للقوات املـسلحة                                        سلطات حتديد مهام رئيس الدولة يف الشؤو      ) أ (  
                                                 ويف الدفاع عن الدولة وأمنها يف أوقات السلم واحلرب؛

                                                                              سلطة حتقيق توازن السلطات بني جملس النواب وجملس الشيوخ، واحلكومة والسلطة القضائية؛   ) ب (  
   .                                       سلطة اإلبداع والتنظيم يف جمال زعامة الدولة   ) ج (  

        حيق لـه   (                                           التصديق على االتفاقات الدولية واالنسحاب منها   :                        وقبل كل شيء ما يلي                   ً   ويتوىل الرئيس أوالً    -   ٥٢
                          ؛ تعـيني ممثلـي بولنـدا      )                                                                                    قبل التصديق عليها استشارة احملكمة الدستورية بشأن مطابقة تلك االتفاقات للدستور          

               سـحب املمـثلني                                                                                    املفوضني لدى سائر الدول واملنظمات الدولية وسحبهم منها، وتلقي أوراق اعتمـاد وأوراق   
                                                                                                               الدبلوماسيني األجانب املعتمدين يف بولندا؛ التعاون مع رئيس الوزراء والوزير املختص علـى وضـع الـسياسة                 
                                                                                                                      اخلارجية؛ العمل مبثابته القائد األعلى للقوات املسلحة؛ منح العفو؛ منح اجلنسية البولندية واملوافقة على التخلـي                

                      اليت تستلزم توقيع    -                                        ما مل ينص الدستور على خالف ذلك         -             م واألوامر         املراسي (                                 عنها؛ إصدار التشريعات الرمسية     
                                                    من رئيس الوزراء، بتغيري أعضاء احلكومة؛ اإلعالن عـن          التماس                       ؛ القيام، بناء على      )                             رئيس الوزراء لتكون قانونية   

               ني لتصبح قوانني؛                                                                           جملس النواب وجملس الشيوخ؛ التمتع مببادرة التشريع؛ التوقيع على مشاريع القوان يف          االنتخابات 
                                   إىل احملكمـة العليـا ملراجعـة        -                                    ولغرض إجراء مراجعات احلسابات      -                                       تقدمي التماسات إىل احملكمة الدستورية      

                                                                                                  احلسابات؛ اختيار وتعيني رئيس الوزراء وقبول استقالته؛ قبول استقالة احلكومة؛ سحب الوزراء من احلكومة على 
                                                         ؛ القيام، بناء على طلب من جملس السلطة القـضائية الـوطين،                                              إثر تصويت جملس النواب على سحب الثقة منهم    

                  وغريه من أعـضاء                                                                وغريه من قضاة هذه احملكمة، ورئيس احملكمة اإلدارية العليا                األول                              بتعيني رئيس احملكمة العليا     
   .                            وتعيني رئيس احملكمة الدستورية          هذه احملكمة،

          جتـرى             يف انتخابات   )                            دة انتخابه إال مرة واحدة                وال جيوز إعا   ( ُ                                      وُينتخب رئيس الدولة ملدة مخس سنوات         -   ٥٣
   .                      املتساوي األصوات واملباشر       العام و               بواسطة االقتراع 

   .                                        انتهاك الدستور أو القانون أو ارتكاب جرمية   عن                                        وز مساءلة رئيس الدولة أمام حمكمة الدولة   وجت  -   ٥٤
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     أمام                     وهو مسؤول عن أنشطته   .                                         هو أعلى جهاز تنفيذي وتنظيمي لسلطة الدولة  )       احلكومة (             وجملس الوزراء   -   ٥٥
    ِّ                                                                                           ويسيِّر جملس الوزراء الشؤون الداخلية والسياسة اخلارجية جلمهورية بولندا، ويـضطلع بـشؤون               .            جملس النواب 

                إىل األنظمـة                                      ً     ويصدر اجمللس األنظمة الداخلية استناداً      .                                     ويعتمد اجمللس مشروع ميزانية الدولة      .                اإلدارة احلكومية 
                                      ، ويكفل األمن اخلـارجي والـداخلي،                                                 م املعاهدات الدولية اليت تستلزم التصديق      رب ي و  .                        األساسية وبغرض تنفيذها  

   .                                         ويتوىل القيادة العامة يف ميدان الدفاع الوطين

                احملكمة الدستورية   :                                                                             ومؤسسات اإلشراف على أنشطة األجهزة الرئيسية التابعة للسلطة التنفيذية هي التالية  -   ٥٦
         اليت تبت   (                  ، وحمكمة الدولة     )                                            من التشريعات القانونية األخرى مع الدستور                                            اليت تبت يف توافق القوانني وغري ذلك         (

                                ، واحملكمـة العليـا ملراجعـة        )                                                                               يف إدانة املسؤولني احلكوميني الرفيعي املستوى يف حالة انتهاك الدستور والقوانني          
                  اريـة احلكوميـة                                                                                     اليت تشرف على األنشطة االقتصادية واملالية والتنظيمية واإلداريـة لألجهـزة اإلد            (         احلسابات  

  ،  )                                                                                                              واملؤسسات التابعة هلا فيما يتعلق بشرعية تلك األنشطة، وتنظيمها السليم، وجدواها وإمكانية االعتماد عليها             
   .                                         وأمني املظامل، وهو حامي احلقوق واحلريات املدنية

   السلطة القضائية-  جيم

        جريـدة   (                       اكم القانون العـام                     بشأن هيكل حم       ٢٠٠١   ه    يولي /      متوز   ٢٧                                    ينظم الدستور والقانون الصادر يف        -   ٥٧
     وكما   .                               لطة القضائية وتنظيمها يف بولندا        هيكل الس  )                ، بصيغته املعدلة    ١٠٧٠        ، البند   ٩٨        ، العدد     ٢٠٠١             القوانني لعام 

      ً   منفصالً      ً مكوناً                                                              للطبيعة الثالثية لنظام السلطات، تكون احملاكم بأنواعها اليت تشكل      ً ووفقاً                    هو مذكور يف الدستور، 
                                               وتـصدر احملـاكم بأنواعهـا أحكامهـا باسـم      .                السلطتني األخـريني                ، مستقلة عن     ة        السلط     نظام        مكونات      من  

   .             مجهورية بولندا

                                                                      احملكمة العليا، وحماكم القانون العـام، واحملـاكم اإلداريـة، واحملـاكم                 تتوالها                            وإقامة العدل يف بولندا       -   ٥٨
                     خرى، وتضطلع بـذلك      األ        لمحاكم   ل        املكرسة    غري                      يف مجيع القضايا            العدالة                             وتقيم حماكم القانون العام       .         العسكرية

   .                   اليت تكفلها الدولة                        محاية حقوق اإلنسان واحلريات      تدابري                    بدور ملحوظ يف إعمال 

                       وهذا يعين أنه جيوز      ،                                                                من الدستور، تتم اإلجراءات القضائية على مرحلتني على األقل            ١٧٦           للمادة        ً ووفقاً  -   ٥٩
                                          جة، وجيوز إخضاع احلكم لعملية حتقق جتريها هيئة                                                   الطعن يف أي قرار يصدر عن حماكمة جرت أمام حماكم أول در

    وجد  ت                    وباإلضافة إىل ذلك،      .                                             وهذا هو ما يسمى بإجراء االستئناف العادي        .                                     أعلى منها درجة نتيجة لذلك الطعن     
                        النقض وإعادة فتح القضية  (                                                                           إجراءات طعن استثنائية تتيح الرقابة على األحكام النهائية يف اإلجراءات القضائية     ً  أيضاً 

                                                              أما النقض يف القـضايا املدنيـة فريجـع إىل إجـراءات             ؛             قضايا املدنية                    عادة احملاكمة يف ال    إ                    القضايا اجلنائية، و     يف  
    ).               االستئناف العادي

          وفيما يلي   .                                                                                 ويعني رئيس الدولة القاضي ملدة غري حمددة بناء على اقتراح من جملس السلطة القضائية الوطين  -   ٦٠
   أن     ، و                                          بكافة احلقوق املدنية وحقوق املـواطنني              ً   ومتمتعاً               بولندي اجلنسية                   أن يكون القاضي      :                   شروط تعيني القاضي  

                                          ً                          لشهادة يف القانون، وأن يكون قد تلقى تدريباً يف حمكمة أو يف                             ً    ، وأن يكون حائزاً               تشوهبا شائبة             ذا مسعة ال          يكون  
    ً ياً   قاض      بوصفه   ل                                                                                  مكتب مدع عام، وأن يكون قد جنح يف امتحان تعيني القضاة أو وكالء النيابة، وأن يكون قد عم
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               وأال يقل عمره                        للمحكمة ملدة مخس سنوات،               ً  أو بوصفه كاتباً                   ملدة ال تقل عن سنتني ً اً          يابة معاون             أو وكيل ن   ً اً     معاون
                      ويف الوقـت نفـسه،      .                                                                      والقاضي مستقل يف ممارسة وظيفته، وهو ال خيضع إال للدستور والقوانني            .       سنة  ٩ ٢    عن  

                                                        نقابة، أو أن ميارس أنشطة عامة ال تتفق مع مبـادئ اسـتقالل                                                   ال جيوز أن ينتمي القاضي إىل حزب سياسي، أو          
   .                                ام، ال جيوز إقالة قاض مـن منـصبه                   حماكم القانون الع                         وللقانون املتعلق هبيكل         ً           ووفقاً للدستور     .               احملاكم والقضاة 

                                                               أو نقله إىل منصب آخر رغم إرادته إال حبكـم حمكمـة ويف                   العمل                                            وال جيوز عزل قاض من منصبه أو وقفه عن          
               يعرب لوزير        ما مل  (              من العمر    ٦٥                                                  ويتقاعد القاضي من منصبه عند بلوغه ال        .                               االت املنصوص عليها يف القانون      احل

          بـسبب    ي   قاض  ال            أن يتقاعد       وجيوز    .  )     ً   عاماً   ٧٠                                        اخلدمة على أال يتجاوز عمره ال                                       العدل عن رغبته يف االستمرار يف       
                      حرمانه من حريته دون          كما ال جيوز  ،        ً  جنائياً     ً مسؤوالً                     وال جيوز اعتبار القاضي   .                               مرض أو عجز مينعه من أداء وظيفته

        بارتكاب              يف حالة تلبسه               القبض عليه إال       إلقاء                                وباملثل، ال جيوز اعتقال القاضي أو   .        تأديبية     حمكمة                 موافقة مسبقة من 
                      وجيب إخطار رئيس احملكمة  .                                         لضمان سري اإلجراءات القضائية بصورة سليمة      ً ضرورياً                         جرمية وعندما يكون اعتقاله 

  .                     عن القاضي احملتجـز                                                                  ً              بأي اعتقال من هذا القبيل، وجيوز لرئيس احملكمة أن يأمر باإلفراج فوراً                             ً   احمللية املعنية فوراً  
   .                  حماكم القانون العام                    القانون املتعلق هبيكل                                                 واإلجراءات الدقيقة السارية على هذه احلاالت مبينة يف 

                                              لقانونية والقضاة، كما يضمن استقالهلم جملس السلطة               استقالل احملاكم ا  )              الفصل الثامن  (                ويكفل الدستور     -   ٦١
                                                                                                                القضائية الوطين، وهو هيئة مجاعية منوطة باحلق يف أن تعرض على احملكمة الدستورية املسائل املتعلقة بدسـتورية                

   .                                                  النصوص القانونية اليت تؤثر على استقالل احملاكم والقضاة

             وبالتايل، فإن   .  ة ل ا                                 خر هو اشتراك املواطنني يف إقامة العد                             من الدستور على مبدأ أساسي آ   ١٨٢           وتنص املادة   -   ٦٢
                                ؛ ويبني النظام األساسي االستثناءات              قضاة غري حمترفني                                       ُ               القضايا املعروضة على حماكم القانون العام ُيبت فيها حبضور 

   .              من هذه القاعدة

  حماكم القانون العام

            وتنظر احملاكم   .                              أمام حماكم القانون العام احملليةُ                                             ُيفصل يف القضايا اليت ال ختضع الختصاص احملاكم األخرى   -   ٦٣
                                  كمحاكم ابتدائية يف القضايا اليت                                                                                     اإلقليمية يف الطعون املقدمة ضد األحكام الصادرة عن احملاكم احمللية، كما تنظر             

                                                                                       وتنظر حماكم االستئناف يف الطعون املقدمة ضد األحكام اليت تصدرها حمـاكم أول درجـة                 .                   خيتصها هبا القانون  
        ، البند   ٨٩        ، العدد     ١٩٩٧                   جريدة القوانني لعام    (    ١٩٩٧      يونيه  /        حزيران ٦                 القانون الصادر يف     ً  أيضاً      وينص   .       قليمية  اإل

      جريدة  (                          قانون اإلجراءات املدنية   -       ١٩٦٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧                        ، والقانون الصادر يف      )                 ، بصيغته املعدلة     ٥٥٥
   .                       على تدابري طعن استثنائية  )  ة              بصيغته املعدل   ٢٩٦        ، البند   ٤٣        ، العدد     ١٩٦٤             القوانني لعام 

  احملاكم العسكرية

                                                                                                           تقيم احملاكم العسكرية العدالة يف القضايا اجلنائية املرفوعة ضد أفراد القوات املسلحة جلمهورية بولنـدا،                -   ٦٤
                                                                                              عن القضايا املرفوعة ضد بعض املدنيني الذين يعملون يف اجليش أو الذين يشاركون يف ارتكـاب اجلـرائم        ً فضالً

    ٢١                                                              وترد أساليب عمـل احملـاكم العـسكرية يف القـانون الـصادر يف          .                             ة املنصوص عليها يف القانون           العسكري
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  ،     ١٦٧٦          ، البند      ٢٢٦          ، العدد       ٢٠٠٧                      جريدة القوانني لعام     (                                بشأن هيكل احملاكم العسكرية          ١٩٩٧       أغسطس   /  آب
    ).             بصيغته املعدلة

  احملكمة العليا

    ً  أيضاً                                          من الدستور، أعلى هيئة قضائية، وهي تشرف    ١٨٣  ة ُ                                        ُتعترب احملكمة العليا، كما تنص على ذلك املاد  -   ٦٥
           تـشرين     ٢٣             الـصادر يف            لقانون   ل       ً ووفقاً  .                                                                    على حماكم القانون العام واحملاكم العسكرية فيما تصدره من أحكام         

          ، تـشمل    )    ٢٠٥٢            ، البنـد       ٢٤٠          ، العدد       ٢٠٠٢      لعام                  جريدة القوانني    (                     بشأن احملكمة العليا          ٢٠٠٢       نوفمرب   /     الثاين
     :                                  ممارسة إقامة العدالة عن طريق ما يلي           كمة العليا            اختصاصات احمل

                            مجاع يف إصـدار القـرارات                                                                         ضمان التزام حماكم القانون العام واحملاكم العسكرية بالقانون واإل           ) أ (  
   ؛  هبا                                                      وغريه من إجراءات الطعن، وذلك يف إطار مهام اإلشراف املنوطة                    البت يف قضايا النقض           ، عن طريق         القضائية
     ؛    حمددة                       لتسوية مسائل قانونية  م    أحكا      إصدار    ) ب (  
                                                 تسوية مسائل أخرى يف احلاالت اليت ينص عليها القانون؛   ) ج (  

  ،            العامـة                                                                            االعتراضات املقدمة أثناء اإلجراءات االنتخابية والتحقق من صحة االنتخابات             فحص     ) د (
   ؛                                                                 واالنتخابات الرئاسية، واالنتخاب يف الربملان األورويب، واالستفتاءات العامة

                                                                                                إبداء الرأي يف مشاريع القوانني وغريها من النصوص القانونية اليت تصدر احملاكم أحكامهـا أو                  ) ه (  
   ؛              يف هذا النطاق             القوانني األخرى     من                  ً عما ترتئيه مناسباً                             ً تؤدي أعماهلا على أساسها، فضالً

   .                                أداء مهام أخرى ينص عليها القانون   ) و (  

  احملاكم اإلدارية

                                                                  ، بدأ العمل بإجراء الدرجتني أمام احملاكم اإلدارية مبوجب القانون الصادر    ٠٠٤ ٢      يناير  /             كانون الثاين ٤  يف   -   ٦٦
  ،     ١٢٦٩        ، البند    ١٥٣        ، العدد     ٢٠٠٢                   جريدة القوانني لعام  (                            بشأن هيكل احملاكم اإلدارية       ٢٠٠٢   ه    يولي /      متوز   ٢٥   يف  

             اكم اإلدارية                                     بشأن اإلجراءات املعروضة على احمل         ٢٠٠٢       أغسطس   /     آب   ٣٠                        ، والقانون الصادر يف      )              بصيغته املعدلة 
                               لألنظمة اجلديدة، تعد احملاكم          ً ووفقاً   ).                  ، بصيغته املعدلة      ١٢٧٠          ، البند      ١٥٣          ، العدد       ٢٠٠٢                      جريدة القوانني لعام     (

                                            يسية تضطلع بـدور حمكمـة ثـاين درجـة                                                                            اإلدارية اإلقليمية حماكم أول درجة يف حني أن احملكمة اإلدارية الرئ          
    ).             حمكمة االستئناف (

                                                                                         رية العدالة مبراقبة أنشطة اإلدارة العامة وتسوية تنازع االختصاص بني أجهـزة اإلدارة                              تقيم احملاكم اإلدا    -   ٦٧
   .                                                       ملبدأ مشروعية هذه األنشطة، ما مل ينص القانون على خالف ذلك                 ً وجتري املراقبة وفقاً  .       العامة

                  قـضايا الفرديـة         يف ال                القرارات اإلدارية  :                                                               وجيوز للمحاكم اإلدارية أن تنظر يف الشكاوى املتعلقة مبا يلي           -   ٦٨
      الـيت    )                  النصوص القانونية  (                   واألنظمة الداخلية      ؛            ات العامة                       األجهزة التابعة للسلط                               واألحكام األخرى الصادرة عن     



HRI/CORE/POL/2009 
Page 16 

  

                      القـرارات والنـصوص     و   ؛                الشؤون العامة                         وقراراهتا اليت تؤثر يف                  احلكم الذايت                                     تعتمدها اهليئات التابعة حلكومات     
   .                    تراخي اهليئات احلكومية و                         سؤولة عن اإلدارة احلكومية؛                                      القانونية اليت تعتمدها أجهزة اإلقليم امل

                           يف تسوية الرتاعات بني املواطنني                                    للقرارات اإلدارية يف القضايا الفردية                              ويتمثل جوهر االستعراض القضائي   -   ٦٩
      عن     ً دداً    حم         ً   قانونياً                      ً      أو يفرض عليه التزاماً          ً   معيناً                          ً       يرفض منح أحد املواطنني حقاً                                  ً     واجلهاز اإلداري الذي يصدر قراراً    

                                                                                                               طريق جهاز خارج عن اجلهاز اإلداري، من منظور اهليكل التنظيمي للدولة، ومستقل يف إصدار قراراته، وقـادر                 
   .                     متطلبات سيادة القانون         مبا يتفق و                                      ً       كذلك على النظر يف القضية مبوضوعية، مصدراً حكمه 

  احملكمة الدستورية

                                دستورية القواعـد القانونيـة       :                       لطة النظر يف ما يلي                                                         احملكمة الدستورية جهاز تابع للسلطة القضائية له س         -   ٧٠
                                                                                   توافق األنظمة األساسية مع االتفاقات الدولية اليت يستلزم التصديق عليها موافقة مسبقة ينص  و                   واالتفاقات الدولية؛ 

  ت                                                                            القانونية الصادرة عن اهليئات املركزية للدولة مع الدستور واالتفاقـا                النصوص       توافق   و                        عليها النظام األساسي؛    
  ؛                        والنصوص القانونيـة                          بشأن انتهاكات الدستور              من األفراد                    الشكاوى املقدمة    و                                  الدولية املصدق عليها والقوانني؛     

                                                                املسائل اليت تعرضها عليها احملاكم القانونية بـشأن دسـتورية           و                                           دستورية مقاصد وأنشطة األحزاب السياسية؛       و
         املـسائل   و   ؛                                     توقف على قرار احملكمة الدسـتورية                                                 إذا كان هناك حكم حمكمة يف قضية معينة ي                      القانونية         النصوص
                    جريـدة القـوانني    (                               بشأن احملكمـة الدسـتورية           ١٩٩٧       أغسطس   /     آب  ١                               املبينة يف القانون الصادر يف             األخرى  

   . )               ، بصيغته املعدلة   ٦٤٣        ، البند    ١٠٢        ، العدد     ١٩٩٧     لعام 

  حمكمة الدولة

                                       لون أعلى املناصب يف الدولة والـذين                                           بشأن مسؤولية األشخاص الذين يتو                            ً    تصدر حمكمة الدولة أحكاماً     -   ٧١
     وترد    ).               من الدستور     ٢٠١       إىل      ١٩٨           املواد من    (                             أثناء اخلدمة أو يف إطارها                       األنظمة األساسية                         ينتهكون الدستور أو    

      جريدة  (                       بشأن حمكمة الدولة         ١٩٨٢      مارس   /       آذار   ٢٦                    القانون الصادر يف                                            أساليب عمل حمكمة الدولة بالتفصيل يف       
    ).        ه املعدلة ت      ، بصيغ   ٩٢٥        ، البند    ١٠١   عد     ، ال    ٢٠٠٢             القوانني لعام 

  وكالء النيابة

                      بشأن سلطة االدعاء        ١٩٨٥       يونيه   /         حزيران   ٢٠                                                             ترد األحكام املتعلقة بوكالء النيابة يف القانون الصادر يف            -   ٧٢
    ).               ، بصيغته املعدلة  ٣٩        ، البند  ٧        ، العدد     ٢٠٠٨                   جريدة القوانني لعام  (

       عسكريني   ال      دنيني و  امل      نيابة   ال     وكالء                       م بوصفه اجلهاز األعلى، و                                     وتتألف سلطة االدعاء من مكتب املدعي العا  -   ٧٣
        جـرائم   (                                                 جلنة احملاكمة عن اجلرائم ضد األمة البولندية         -                                عن معهد التذكرة الوطنية           ً  ، فضالً                   قل منه يف الدرجة     األ

  .         العام                                 ويضطلع وزير العدل مبنصب املدعي       ).                                                                  النازية، وجرائم الشيوعية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية       
         مكونـات       من      ً مكوناً          الذي يشكل                    مكتب االدعاء احلكومي   :                                                 وتتمثل الوحدات التنظيمية لسلطة االدعاء فيما يلي  

   .                                               ، وهيئة االستئناف، وسلطات االدعاء اإلقليمية واحمللية           وزارة العدل
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                ة وعدم تبعيته                                                                                   العام يف اإلجراءات القضائية نابع من مبدأ استقالله عن سائر أجهزة الدول                 املدعي       ومنصب  -   ٧٤
           للـشروط                                                          ً    ويتمتع املدعي العام باالستقالل يف االضطالع مبهامه الوظيفية وفقاً     .                                ألي جهة أخرى باستثناء رؤسائه    

   .                                   احملددة يف القانون املتعلق بسلطة االدعاء

َ     ويعَزلون (    َّ                                                 ويعيَّن وكالء النيابة التابعون ملكتب املدعي العام          -   ٧٥ َ     ن ويفَصل                                َّ      عن طريق املدعي العام، بينما يعيَّ       )          
                                                                                                                 وكالء النيابة التابعون ملكتب املدعي العام العسكري عن طريق مكتب املدعي العام بناء على توصية من وزيـر                  

                                أن يكون بولندي اجلنـسية وأن        :                                                                وجيب أن تتوافر الشروط التالية يف املرشح ملنصب وكيل النيابة           .              الدفاع الوطين 
         لشهادة                ً  وأن يكون حائزاً              ال تشوهبا شائبة،               أن يكون ذا مسعة  و  ؛                                    بكل احلقوق املدنية وحبقوق املواطن               ً  يكون متمتعاً 

                                                                                                     وأن يكون قد جنح يف امتحان للتعيني يف منصب قاض أو وكيل نيابة، وأن يكون قد عمل كوكيـل                     ،        يف احلقوق 
   .        على األقل     سنة    ٢٦      عمره                                                     نيابة معاون أو كقاض معاون ملدة ال تقل عن سنة، وأن يكون 

  يف نطاقه محاية حقوق اإلنسانيجتر اإلطار الذي - خامساً  

                                                                                           ، بدأت اإلصالحات الرامية إىل حتويل بولندا إىل دولة دميقراطية تتمتع بسيادة القـانون،                  ١٩٨٩        يف عام     -   ٧٦
                                                       وقد كسبت املعارضة الدميقراطية اليت تضرب جـذورها يف           .                                                وبدأ تشغيل مؤسسات النظام الدميقراطي األساسية     

                                                وأضفيت الصبغة الشرعية علـى عمـل األحـزاب           .                    ت يف تشكيل احلكومة                   االنتخابات وشارك   "        التضامن "       نقابة  
                                             وعززت هذه العملية ثقة اجملتمع يف نظـام احلكـم،     .                                                      السياسية والنقابات العمالية احلرة واملنظمات غري احلكومية 

     مـة                               وتغريت العناصر الرئيـسية املنظ   .  ي      القتصاد ا                          ، وبالتايل سهلت التحول         احلكم   يف         اجملتمع                     وزادت من مشاركة    
  .                                                                                      ويعين هذا تغري نوعية التجارب اليومية اليت خيوضها الناس كمواطنني وموظفني ومستهلكني             .                  للحياة االجتماعية 

                                   إىل أن التحول االقتصادي أعقبه كساد                                                               ً وكانت هذه التغريات يف كثري من األحيان صعبة على الناس العاديني، نظراً
   .             وبطالة متفشية

                                        االنتخابات احلرة ووسائط اإلعالم احلـرة،       (       املاضي                      يف بداية العقد        امة     اهل                  املؤسسات السياسية        أنشئت   و  -   ٧٧
                              كما أن النظام السياسي اجلديد  . )                                                                     واألحزاب السياسية واملنظمات غري احلكومية املستقلة، والنقابات العمالية احلرة

      كمـا    .            عي وأشكاله                                                        ِّ                                مشل آليات قانونية وسياسية ناظمة للمشاركة االجتماعية، وحمددِّة ملستوى النشاط االجتما          
   .                                                          حدث حتول من التركيز على تعزيز حقوق اإلنسان إىل محايتها الفعلية

                       ً                                                                       ومجهورية بولندا هي حالياً دولة دميقراطية حتكمها سيادة القانون وتنفذ مبادئ العدالة االجتماعية، حيث   -   ٧٨
   .     ثليها                                                                    تتركز السلطة العليا يف يد األمة اليت متارس هذه السلطة مباشرة أو من خالل مم

    الدستور ووضع االتفاقات الدولية يف القانون البولندي-  ألف

  ،   ٧٨            ، العـدد        ١٩٩٧         لعام                 جريدة القوانني    (    ١٩٩٧       أبريل   /        نيسان  ٢                                   حيمي الدستور البولندي الصادر يف        -   ٧٩
      ألفراد                        حريات وحقوق والتزامات ا "                    والفصل الثاين املعنون         .                                 حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية األساسية  )    ٤٨٣      البند 

                                                                                                     يسرد احلريات واحلقوق الفردية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويبني التدابري الالزمـة              "         واملواطنني
                                                   االجتماعات السلمية واملشاركة فيها، وحرية تكـوين       عقد                                     الدستور حقوق اإلنسان مثل حرية            ويكفل  .        حلمايتها

         إىل أجهزة                         والشكاوى وكذلك املقترحات                     ويف تقدمي االلتماسات                                        اجلمعيات، واحلق يف املشاركة يف الشؤون العامة
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            حق التملك،    :                                                                              كما ينص الدستور على احلقوق واحلريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهي           .               السلطة العامة 
                                                                                                           وحرية الشخص يف ممارسة مهنة من اختياره، وحرية الشخص يف اختيار مكان عمله، واحلق يف التمتع بظـروف                  

                                                                                         منة وصحية، ويف الضمان االجتماعي، ويف الرعاية الصحية، ويف التعليم، وحق األسر يف أن تراعى مصاحلها      عمل آ
                                                                                                  يف السياسات االجتماعية واالقتصادية اليت تنتهجها الدولة، ومحاية حقوق الطفل، وحرية اإلبداع الفين، واألمـن   

ــواط ــة احتياجــات امل ــة إىل تلبي ــسياسات املؤدي ــي، وال ــستهلكني       نني مــن                                                            البيئ ــة امل ــسكن، ومحاي                                ال
   .                    واملستخدمني واملستأجرين

                                                                                    من الدستور على متتع أي شخص يعيش حتت سلطة الدولة البولندية باحلريات واحلقوق              ٣٧             وتنص املادة     -   ٨٠
                        وبعض هذه االسـتثناءات      .                                                                                     املتأصلة يف الدستور، وأي استثناءات من هذه املادة جيب أن تكون حمددة يف القانون             

  ،    ٢٣٤        ، العدد     ٢٠٠٦                   جريدة القوانني لعام  (       األجانب        بشأن     ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ١٣         الصادر يف      انون          مبني يف الق
                                                                         يرسي قواعد وشروط الدخول إىل إقليم مجهورية بولندا، واملـرور عـربه،                  الذي    )                  ، بصيغته املعدلة      ١٦٩٤       البند  

                              ول مواطين الدول األعـضاء يف                 بشأن دخ   ٣   ٢٠٠   ه    يولي /      متوز   ١٤                                                  واإلقامة فيه، ومغادرته، ويف القانون الصادر يف        
  ،    ١٤٤                     جريدة القوانني، العدد  (                                                                        االحتاد األورويب وأفراد أسرهم إىل مجهورية بولندا، وإقامتهم فيها، وخروجهم منها 

                                                                           الذي يرسي القواعد والشروط الناظمة لدخول مواطين الدول األعضاء يف االحتـاد          )                  ، بصيغته املعدلة      ١٠٤٣       البند  
            نفيدراليـة                               االحتاد األورويب، ومـواطين الكو                                    نطقة االقتصادية األوروبية غري األعضاء يف                     األورويب ومواطين دول امل 

                                                                                                         السويسرية، وكذلك أفراد أسرهم املرافقني هلم أو املنتسبني إليهم، إىل إقليم مجهورية بولنـدا، وإقامتـهم فيـه،       
                       ماية لألجانب املقيمني على               بشأن توفري احل ٣   ٢٠٠      يونيه  /        حزيران  ١٣                                    وخروجهم منه، وكذلك القانون الصادر يف 

               الذي يـشري إىل     )                  ، بصيغته املعدلة      ١٦٩٥          ، البند      ٢٣٤          ، العدد       ٢٠٠٦                      جريدة القوانني لعام     (                       إقليم مجهورية بولندا    
        وعـالوة    .                                                                                                مبادئ وشروط وإجراءات توفري احلماية لألجانب داخل إقليم مجهورية بولندا، ومضمون هذه احلماية            

                  جريدة القـوانني     (       لعقارات         األجانب ل       شراء           بشأن       ١٩٢٠      مارس   /       آذار   ٢٤                                     على ذلك يشترط القانون الصادر يف     
   ،                                                   حصول األجانب على ترخيص من وزيـر الداخليـة          )                 ، بصيغته املعدلة      ١٧٥٨          ، البند      ١٦٧          ، العدد       ٢٠٠٤      لعام  

              جريدة القوانني  (                                       بشأن تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل     ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢٠         الصادر يف       قانون        يفرض ال و
                                                       يف حاالت معينة على األجنيب أن حيصل على موافقة رئيس            )                  ، بصيغته املعدلة     ٤١٥          ، البند     ٦٩          ، العدد      ٠٠٨ ٢      لعام  

   .                                              اإلدارة احلكومية على مستوى املنطقة لكي يتم توظيفه

                                 الدستور، والقوانني، واالتفاقـات      :                                                                    وحيدد الفصل الثالث من الدستور مصادر القانون على النحو التايل           -   ٨١
                                                           وتسري أحكام الدستور مباشرة، ما مل ينص الدستور على خـالف         ).        املراسيم (                 عليها، واألنظمة                   الدولية املصدق   

   .       الدستور           مع أحكام      ً متفقاً          نص قانوين   أي             وجيب أن يكون   .    ذلك

       مـن                                                                      ً     من الدستور، تصبح املعاهدات الدولية اليت تصدق عليها مجهورية بولندا جـزءاً    ٩١     ً          ووفقاً للمادة     -   ٨٢
                                                          ، وجيوز تطبيقها مباشرة ما مل يكن تطبيقها يتوقف على                لقوانني                            لي مبجرد نشرها يف جريدة ا                           النظام القانوين الداخ  

ـ          .                سن نظام أساسي      ا                                                                                     وباإلضافة إىل ذلك، تصبح ألية معاهدة دولية يصدق عليها على أساس موافقة مسبقة عليه
  .                               دة وأحكـام تلـك القـوانني                                                                                         مبوجب القانون الغلبة على القوانني األخرى، إذا مل يتيسر التوفيق بني هذه املعاه            

          إذا كان                      موافقة قانونية مسبقة   -                          وكذلك االنسحاب منها     -                    املعاهدات الدولية    /        االتفاقات                      ويتطلب التصديق على    
                                                                          حريات املواطنني أو حقوقهم أو التزاماهتم؛ السالم، والتحالفات واملعاهدات           :                        املعاهدة يتعلق مبا يلي    /           هذا االتفاق 
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                                                                                ية بولندا يف منظمة الدولية؛ مسؤوليات مالية ضخمة مفروضة على الدولة؛ املواضيع                                   السياسية أو العسكرية؛ عضو   
   .                                                        اليت تنظمها القوانني أو اليت يفرض الدستور أن تتخذ شكل قانون

                 بشأن تعـويض        ٢٠٠٥       يوليه /      متوز  ٧                       ا القانون الصادر يف                                             وتوجد كذلك ضمانات بالتعويض ينص عليه       -   ٨٣
   .                        ضحايا جرائم متعمدة معينة       الدولة 

 وسائل محاية احلقوق واحلريات -  باء

  .                                                                                       وضع نظام القوانني البولندي جمموعة متنوعة من الصكوك اليت تعمل على محاية حقوق اإلنسان وحرياته  -   ٨٤
  :             وتتضمن ما يلي  .                              ظام مذكورة يف الدستور البولندي            وأسس هذا الن

                     ابعة للسلطة العامة؛                                                           منح تعويض ألي شخص يتضرر من أي فعل ينتهك القانون تتخذه هيئة ت   ) أ (
                                                                               املبدأ الذي يقضي بأنه ال جيوز أن متنع القوانني أي شخص من اللجوء إىل احملكمة لتقدمي شكوى    ) ب (  

                                         يدعي فيها أن حرياته أو حقوقه قد انتهكت؛
             القـانون    يف          املبينـة                بالوسائل                                                                 حق الطعن يف األحكام والقرارات الصادرة عن احملاكم االبتدائية           ) ج (  

   ؛ )                                   جراءات اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية    اإل     قوانني (
                                                                                           حق األشخاص الذين تنتهك حرياهتم أو حقوقهم الدستورية يف اللجوء إىل احملكمة الدسـتورية                 ) د (  

                                                                              القانونية اليت شكلت األساس الذي أصدرت بناء عليه حمكمة أو هيئة تابعـة                     النصوص                           لتبت احملكمة يف دستورية     
                                                        بشأن حرياهتم أو حقوقهم أو التزاماهتم املبينة يف الدستور؛ًً    ئيا    هناًً                      لإلدارة العمومية قرارا

                                لطلب مساعدته علـى محايـة        )          أمني املظامل  (                                                 احلق يف التوجه إىل املفوض حبماية احلقوق املدنية            )   ه (  
                                                             حرياته أو حقوقه املنتهكة على أيدي هيئات تابعة للسلطة العامة؛

   .                 أن تتخذ شكل قانون          الدستور     يفرض             املسائل اليت                                  حتديد املسائل اليت ينظمها القانون أو   ) و (  

  ُ       انُتهكـت                                          اليت انضمت بولندا إليها، جيوز ألي شـخص           قوق اإلنسان حل    ً                                     وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية األوروبية        و  -  ٨٥
  يف           متعاقـد                             ومبا أن بولنـدا طـرف         .                                                                                حقوقه أن يرفع قضية أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف مدينة ستراسبورغ           

                   باختصاص جلنة حقـوق      ً أيضاً                                                                              لربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فهي تسلم   ا
                                                    على جلنة مناهضة التعذيب، وجلنة القضاء علـى التمييـز        نفسه                                     تلقي وفحص شكاوى األفراد؛ ويسري األمر     يف          اإلنسان  
   . التمييز ضد املرأةاملعنية بالقضاء على مجيع أشكال          واللجنة        العنصري

  وسائل احلماية مبوجب القانون املدين  )أ(

  ،   ١٦            ، العـدد        ١٩٦٤                      جريدة القوانني لعام     (                  القانون املدين    -      ١٩٦٤       أبريل   /        نيسان   ٢٣                         ينص القانون الصادر يف       -  ٨٦
         املـصلحة                         ويف حالة التعدي على        ).               احلقوق الشخصية  (                                   على ضمانات محاية املصاحل الشخصية        )                  ، بصيغته املعدلة    ٩٣       البند  

             عن الترضية      ً ، فضالً                 بيانات عامة مالئمة         ُ                                                             الشخصية، ُيكفل للضحية احلق يف املطالبة بإلغاء آثارها، وخباصة عن طريق إصدار 
   .                             للمبادئ العامة للقانون املدين                               ً أن يطالب بالتعويض عن الضرر وفقاً    ً أيضاً                                  فإذا وقعت خسارة مادية، جيوز للشخص   .       املالية
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                                                                                    الدستور كل شخص احلق يف التعويض عن الضرر الذي حيدثه جهاز من أجهـزة الـسلطة                     من     ٧٧             ومتنح املادة     -  ٨٧
                                                                                            وتكون خزانة الدولة مسؤولة عن األضرار اليت تقع بسبب اإلجراءات اليت يتخذها املـسؤولون                .                          العامة يف خمالفة للقانون   

                            أو األشخاص الذين يعملـون       )  ء                                                                      موظفو اخلدمة املدنية أو مديرو مؤسسات األعمال احلكومية على حد سوا           (           العموميون  
   .                                   ووكالء النيابة، وأفراد القوات املسلحة                                                             حتت إمرهتا، وكذلك بسبب اإلجراءات اليت يتخذها املسؤولون، والقضاة،

         مل تعـد     )     ١٦٣٨          ، البند      ١٤٥          ، العدد       ٢٠٠١                      جريدة القوانني لعام     (                                          وبعد أن صدر حكم عن احملكمة الدستورية          -  ٨٨
                                                                                         رر الذي يسببه مسؤول حكومي مرهونة بإثبات التهمة على ذلك املسؤول يف قضية جنائية                                             مسؤولية خزانة الدولة عن الض    

                                                                                                         وقد ذكرت احملكمة أن للمواطن احلق يف التعويض عن الضرر الذي يتكبده بسبب إجراء تتخـذه الـسلطة،                    .            أو تأديبية 
    ٧٧                              غـري متفقـة مـع املـادة                       الـسابقة                                                                             بصرف النظر عن صدور بيان إدانة ملرتكب الضرر املباشر، واعتربت األنظمة          

   .          من الدستور

                                          أكثر فعالية للمطالبة بالتعويض عـن                                                        ً          ، بدأ نفاذ تعديالت أخرى على القانون املدين، هتيئ فرصاً             ٢٠٠٤         ويف عام     -  ٨٩
                                                  وتتصل هذه التعديالت باألضرار النامجة عن سن نص          .                                                                  الضرر الناجم عن استخدام السلطة العامة بأسلوب خمالف للقوانني        

                                                                                                             عن إصدار قرار أو حكم حمكمة، أو عن تقاعس السلطات العامة عن إصدار قرار أو حكم حمكمـة أو نـص                              قانوين، أو 
    ).                                                                                             تتوقف املساءلة عن الضرر على بيان مسبق يثبت الطابع غري القانوين هلذه األفعال أو لعمليات التقاعس هذه (      قانوين 

                                                                                     ة على ذلك، ففي حالة تصرف السلطة العامة مبوجب القانون، ومع ذلك وقوع ضرر على الشخص، يظل     وعالو  -  ٩٠
                                                                                                                    للشخص املضرور احلق يف املطالبة باإلنصاف الكلي أو اجلزئي والترضية املالية عن الضرر الواقع عندما تـبني الظـروف،               

   .                 ب مبقتضى مبادئ احلق                                                           وخباصة العجز عن العمل أو صعوبة احلالة املادية، أن هذا أمر مطلو

                                                                  بشأن تعويض الدولة لضحايا جرائم متعمدة معينة على ضمانات              ٢٠٠٥   ه    يولي /      متوز  ٧                          وينص القانون الصادر يف       -  ٩١
   .               إضافية بالتعويض

  احلماية مبوجب القانون اجلنائي  )ب(

      ١٩٩٨            يف عـام                                                  القانون اجلنائي الذي دخل حيـز النفـاذ        -      ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران  ٦                          يتيح القانون الصادر يف       -  ٩٢
                                          ً          احملاكمة عن عدد من اجلرائم اليت تشكل انتـهاكاً          )                  ، بصيغته املعدلة     ٥٥٣          ، البند     ٨٨          ، العدد       ١٩٩٧                      جريدة القوانني لعام     (

                                                                                                              للحقوق واحلريات األساسية، كاإلبادة اجلماعية، والقتل، واالغتصاب، وإحلاق الضرر باألشخاص، والتعذيب، واستخدام            
  ،  )                                                                                         مبا يف ذلك بسبب االختالفات القومية أو اإلثنية أو العرقية أو السياسية أو الدينيـة                 (                              التهديد أو العنف ضد األشخاص    

   .                                                                     واحلرمان من احلرية يف خمالفة للقانون، وحتديد احلرية الدينية لألشخاص، وغري ذلك

        ، مـع        فروضة م                                                             املتطلبات الالزمة حملاكمة اجملرمني وما يتصل بذلك من عقوبات                                   ً     وحيدد القانون اجلنائي صراحةً       -  ٩٣
                  عقب الوقف القانوين                            القانون اجلديد عقوبة اإلعدام         قد ألغى  و  .                                                          املراعاة الواجبة للمبادئ اإلنسانية واحترام الكرامة اإلنسانية

     هـو                     السجن مدى احلياة     و  .  )    ١٩٨٨                                            مل تنفذ هذه العقوبة يف الواقع منذ عام            (    ١٩٩٥                                       املؤقت لتنفيذ هذه العقوبة منذ عام       
          إىل بلـد           األشخاص         تسليم      ً  أيضاً                          ُ         قانون اإلجراءات اجلنائية، ُيحظر      ل       ً ووفقاً  .                    مرتكيب أخطر اجلرائم         ُ              عقوبة ُتوقع على         أقصى

                                                                                                                              أجنيب إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بإمكانية تعرضه يف البلد املطالب بتسليمه إليه لعقوبـة اإلعـدام                   
   .          أو للتعذيب
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         فالقانون   .           من حريتهم         احملرومني                                 لف أشكال اإلساءة إىل األشخاص        خمت     على                                  القانون اجلنائي بدرجة أكرب            ويعاقب  -  ٩٤
                                                                                                             على حماكمة أي مسؤول حكومي يلجأ إىل ممارسة العنف، أو إىل التهديدات غري املشروعة، أو غري ذلك مـن                           ً  ينص مثالً 

                   وفاء بالتزام مستمد                         واعتماد هذا احلكم إمنا هو   .             على شهادة    منه        للحصول                                                      إساءة املعاملة البدنية أو العقلية، ضد شخص ما         
   .         التعذيب       أعمال                       تعلق باملعاقبة على ممارسة ت           من اتفاقية 

                ً     التمتع هبا وفقـاً     )             املدعى عليهم  (                                                                               ويشتمل قانون اإلجراءات اجلنائية على كافة الضمانات اليت حيق للمشتبه فيهم              -  ٩٥
     :                               للمعايري الدولية، مبا فيها ما يلي

                                                  حاميهم وتقدمي شكوى أمام احملكمة بشأن أي شكل من أشكال                                حق احملتجزين يف االتصال على الفور مب   ) أ (  
          االحتجاز؛
                                                                                    مدة احلبس االحتياطي القصوى، وإعادة تأكيد اختصاص احملكمة دون سواها يف األمر باختاذ هذا          حتديد   ) ب (  
   ؛         الوقائي      اإلجراء

   ؛                الوقائية األخرى                املتعلقة بالتدابري                    عادة النظر يف األوامر                    تقدمي طلب إىل احملكمة إل      احلق يف    ) ج (  
                 فيها احلـصول       يتم        اليت        احلاالت   يف                                                                       املبدأ الذي يقضي بأن الشهادات أو البيانات ليست مقبولة كأدلة            ) د (  

         ، أو يف                                                                                                              بطريقة خمالفة ملبدأ منع التأثري على الشخص اخلاضع لالستجواب بواسطة اإلكراه أو التهديد غري املـشروع                   يها  عل
     ؛                       تستبعد منها حرية التعبري                           احلاالت اليت تقدم فيها يف ظروف 

   ،    ١٩٩٧                          جريدة القـوانني لعـام         (               التنفيذ اجلنائي           قانون   -      ١٩٩٧       يونيه   /         حزيران  ٦           الصادر يف          قانون          يؤكد ال  و  -  ٩٦
  .                                الضمانات القانونية املناسبة        ً مقدماً                                        بوجه خاص على حقوق املدان وواجباته،         -   )                 ، بصيغته املعدلة     ٥٥٧          ، البند     ٩٠       العدد  

     :                      منح املدان احلق يف ما يلي              مجلة أمور منها    من                     وتتألف هذه الضمانات 

          شرعية؛                       عقوبة ما ألسباب تتصل بال       بتنفيذ                  القرارات املتعلقة                      أمام احملكمة املختصة ضد       شكاوى      تقدمي    ) أ (  
                                املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان؛        املناسبة         الدولية           الداخلية و                       إرسال شكاوى إىل املؤسسات    ) ب (  
   .                  فترة تنفيذ العقوبة                     من حمام للدفاع طوال                 حصوله على املشورة   ) ج (  

  املفوض حبماية احلقوق املدنية - جيم 

                               للدستور والقـانون الـصادر           ً ووفقاً  .     ١٩٨٧        يف عام     )           أمني املظامل  (                                         أنشئ منصب املفوض حبماية احلقوق املدنية         -  ٩٧
  ،  )   ١٤٧            ، البنـد      ١٤          ، العدد      ٠٠١ ٢                      جريدة القوانني لعام       (                                    بشأن املفوض حبماية احلقوق املدنية         ١٩٨٧   ه    يولي /      متوز   ١٥   يف  

  .                                                                                                  عن أية هيئة حكومية، ويعينه جملس النواب مبوافقة جملس الشيوخ لفترة والية من مخس سـنوات                                ً   يكون املفوض مستقالً  
                       النـصوص القانونيـة                                                                                         املفوض حقوق اإلنسان واحلقوق واحلريات املدنية على حنو ما هو مبني يف الدسـتور ويف                      وحيفظ  
                          ، مبـا يف ذلـك عـدميو                  ً    أو أجنبياً          ً   بولندياً                                           ً       ضع لسلطة الدولة البولندية، سواء كان مواطناً                     وحيق ألي شخص خي     .      األخرى

    .                                                              حلماية حرياته أو حقوقه املنتهكة على أيدي أجهزة اإلدارة احلكومية     املفوض                       اجلنسية، أن يطلب مساعدة 
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       وجيـوز    .                     د بأي شـكل معـني                                                                                وال ختضع االلتماسات املقدمة إىل املفوض لفرض أية رسوم وال حتتاج إىل التقي              -  ٩٨
   .     منه                     أن يتصرف مببادرة شخصية    ً أيضاً        للمفوض 

   :                                                            وجيوز للمفوض حبماية احلقوق املدنية أن يقوم جبملة أمور منها ما يلي  -  ٩٩

                                                           أن نشاطها تسبب يف انتهاك حلقوق اإلنسان أو احلقـوق أو                ثبت                                  وكالة أو منظمة أو مؤسسة            خماطبة   ) أ (  
                            املطالبة باختـاذ إجـراءات            عن      ً فضالً                تسوية القضية،                بشأن كيفية      ه             واستنتاجات  ه       آراء     يعرض                  بتقدمي التماس                  احلريات املدنية 

   ؛    رمسية  ال       عقوبات         توقيع ال           تأديبية أو 
           أي نـصوص                         أو إصدار أو تعديل                                   بشأن املبادرات التشريعية             اقتراحات       لتقدمي                      الوكاالت املعنية         خماطبة   ) ب (    

     ؛                     باحلقوق واحلريات املدنية           فيما يتعلق         قانونية 
   ؛         القانونية                       للنظر يف دستورية النصوص            الدستورية        احملكمة   إىل     طلب     تقدمي    ) ج (    

      عليها                                                                                          تقدمي طلب إىل املدعي العام بأن يقيم إجراءات متهيدية يف القضايا اليت تنطوي على جرائم حياكم   ) د (      
   ؛         ك الدعاوى                                                        املطالبة برفع دعاوى مدنية أو إدارية واملشاركة يف إجراءات تل   و ؛           حبكم الوظيفة

ـ       كـم     احل                                أمام احملكمة العليا لـنقض                     رفع دعوى نقض     ) ه (                               الـذي تنتـهي مبوجبـه                  ً    صحيح قانونـاً      ال
   ؛                  اإلجراءات القانونية

   ؛                                                                 متابعة النظر يف القضايا اليت حييلها إليه املفوض املعين حبماية حقوق الطفل   ) و (    
   .                  قوق اإلنسان واحلريات   ح      لتعزيز                                          التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين    ) ز (    

                                                                 إىل جملس النواب وجملس الشيوخ معلومات عن أنـشطته وحالـة                                               ً      ويقدم املفوض حبماية حقوق اإلنسان سنوياً       -   ١٠٠
   .                                                        مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات املدنية؛ ويتم نشر هذه املعلومات

          ً     التماسـاً     ١١٢     ٧٤١            ى املفـوض          ، تلق     ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين    ٣١       إىل       ١٩٩٩       يوليه   /      متوز  ١                ويف الفترة من      -   ١٠١
  .                                                                                                           وكانت الشكاوى املتعلقة بالضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية والضرائب والسكن هي الشكاوى السائدة             .     ً جديداً

                ، يف حني أنـه             ً   التماساً    ١٢٤     ٧١٤                ، تلقى املفوض        ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١               يف الفترة من     و
      مـن    (       رسـالة      ٩١٦     ٩٧١                          الرسائل املوجهة إىل املفـوض      عدد            بلغ جمموع    و  .     ٢٠٠٧     عام                  التماسات يف      ٥٧     ٥٠٧      تلقى  
   . )    ٢٠٠٧              إىل هناية عام     ١٩٨٨    عام 

   االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان -  دال

مـم  قوق اإلنسان، سواء الصادرة منها يف إطار األاملتعلقة حب طرف يف االتفاقات الدولية الرئيسية      دابولن مجهورية  -١٠٢
 :ومن بني االتفاقات اليت صدقت عليها بولندا ما يلي    .املتحدة أو تلك اليت نشأت يف اإلطار األورويب
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 تاريخ دخوهلا حيز النفاذ  االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، تاريخ التوقيع

تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

 تعلقة حبقوق اإلنسان االتفاقيات والربوتوكوالت الرئيسية امل- ألف

، العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافية        -١
 ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦

 / كــانون الثــاين ٣
  ١٩٧٦يناير 

 ١٩٧٧ يونيه/ حزيران١٨

 كـانون   ١٦سية،  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسيا         -٢
  ١٩٦٦ديسمرب /األول

 ١٩٧٧ يونيه/ حزيران١٨ ١٩٧٦مارس / آذار٢٣

االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علــى مجيـع أشـكال التمييـز             -٣
  ١٩٦٦مارس / آذار٧، العنصري

 / كــانون الثــاين ٤
 ١٩٦٩يناير 

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤

 ١٨،  اتفاقية القضاء على مجيـع أشكـال التمييـز ضـد املـرأة           -٤
  ١٩٧٩ديسمرب /كانون األول

 ١٩٨١ سبتمرب/ أيلول٣ ١٩٨١ سبتمرب/ أيلول٣

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية            -٥
  ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠، أو الالإنسانية أو املهينة

ــران٢٦ ــه / حزي يوني
١٩٨٧ 

 ١٩٨٩أغسطس / آب٢٥

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب          -٦
 كـانون  ١٨ينـة،  أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو امله       لةاملعام
  ٢٠٠٢ديسمرب /األول

ــران٢٢ ــه / حزي يوني
٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢

 ١٩٩١ هيولي/ متوز٧ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠فل، اتفاقية حقوق الط  -٧

تعلق بإشراك األطفال   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل امل       -٨
  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥، يف الرتاعات املسلحة

 ٢٠٠٥مايو / أيار٧ ٢٠٠٢فرباير / شباط١٢

ببيع األطفـال   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق         -٩
  / أيـار ٢٥واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة،   وبغاء األطفال  

  ٢٠٠٠مايو 

ــاين١٨ ــانون الث  / ك
 ٢٠٠٢يناير 

 ٢٠٠٥ مارس/ آذار٤

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          -١٠
ـ         / كـانون األول   ١٦راد،  والسياسية، فيما يتعلق بالتماسـات األف

  ١٩٦٦ديسمرب 

 ١٩٩٢فرباير / شباط٧ ١٩٧٦مارس / آذار٢٣

مييز ضد  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال الت         -١١
 تـشرين  ٦تحري، املرأة، فيما يتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات ال   

  ١٩٩٩أكتوبر /األول
  
  

ــانون األول٢٢  / كـ
 ٢٠٠٠ديسمرب 

 ٢٠٠٤مارس / آذار٢٢
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 تاريخ دخوهلا حيز النفاذ  االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، تاريخ التوقيع

تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب          -١٢
 كـانون  ١٨املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،        

  ٢٠٠٢ديسمرب /األول

ــران٢٢ ــه / حزي يوني
٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢

   اتفاقيات األمم املتحدة األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان وما يتصل هبا- باء

 كـانون   ٩ليهـا،   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة ع          -١
  ١٩٤٨ديسمرب /األول

ــاين١٢ ــانون الث  / ك
 ١٩٥١يناير 

 /ون الثـــاين كـــان١٢
 ١٩٥١يناير 

 / تـــشرين الثـــاين١١ ١٩٥٤ هيولي/ متوز٧  ١٩٥٣مارس / آذار٣١، اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة  -٢
 ١٩٥٤نوفمرب 

 / كـــانون الثـــاين١٠ ١٩٥٧مايو / أيار٣٠  ١٩٥٦سبتمرب / أيلول٧ املعدلة يف اتفاقية الرق بصيغتها  -٣
 ١٩٦٣يناير 

 / كـــــانون األول٢٦ ١٩٥٤مايو / أيار٢٢  ١٩٥١ هيولي/ متوز٢٨ئني، االتفاقية اخلاصة بوضع الالج  -٤
 ١٩٩١ديسمرب 

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١،  الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني     -٥
١٩٦٧  

ــشرين األول٤  / تــ
 ١٩٦٧أكتوبر 

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧

 ٢٦اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،            -٦
  ١٩٦٨نوفمرب /الثاينتشرين 

ــاين١١ ــشرين الث  / ت
 ١٩٧٠نوفمرب 

 / تـــشرين الثـــاين١١
 ١٩٧٠نوفمرب 

 ٣٠ لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليهـا،      االتفاقية الدولية     -٧
  ١٩٧٣نوفمرب /تشرين الثاين

 ١٩٧٦ هيولي/ متوز١٨ ١٩٧٦ يوليه/ متوز١٨

 ١٠لعاب الرياضية،   االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األ        -٨
  ١٩٨٥ديسمرب /كانون األول

 ١٩٨٨أبريل / نيسان٣ ١٩٨٨أبريل / نيسان٣

وتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال          الرب  -٩
  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢٢التمييز ضد املرأة، 

ــانون األول٢٢  / كـ
 ٢٠٠٠ديسمرب 

 ٢٠٠٤مارس / آذار٢٢

 ٢٠٠٢ هيولي/ متوز١ ٢٠٠٢ يوليه/ متوز١  ١٩٩٨ هيولي / متوز١٧سي للمحكمة اجلنائية الدويل، نظام روما األسا  -١٠

 تشرين  ١٥ية،  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن         -١١
  ٢٠٠٠نوفمرب /الثاين

ــول٢٩ ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩

ن طريق الرب والبحر واجلـو،      بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين ع      -١٢
، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة         

  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥

ــاين٢٨ ــانون الث  / ك
 ٢٠٠٤يناير 

 / كـــانون الثـــاين٢٨
 ٢٠٠٤يناير 
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تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء           -١٣
 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب        واألطفال، املكمل 

  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥الوطنية، 

ــانون األول٢٥  / كـ
 ٢٠٠٣ديسمرب 

 / كـــــانون األول٢٥
 ٢٠٠٣ديسمرب 

 )موجز( اتفاقيات منظمة العمل الدويل - جيم

 ١٩٥٩ يوليه/ متوز٣٠ ١٩٣٢مايو / أيار١ ١٩٣٠يونيه / حزيران٢٨، )٢٩رقم  (اتفاقية العمل اجلربي  -١

ــشرين الثــاين ٧ ١٩٤٧ هيولي/ متوز١١، )٨١رقم  (العمل تفتيش اتفاقية  -٢  / ت
 ١٩٥٠نوفمرب 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢

  / متـوز ٩، )٨٧رقـم   (التنظـيم  ومحاية حق النقابية احلرية اتفاقية  -٣
 ١٩٤٨ هيولي

 ١٩٥٨فرباير / شباط٢٥ ١٩٥٠ يوليه/ متوز٤

  / متـوز ١، )٩٨رقـم   (اجلماعيـة  واملفاوضة ظيمالتن حق اتفاقية  -٤
  ١٩٤٩ يوليه

 ١٩٥٨فرباير / شباط٢٥ ١٩٥١ يوليه/ متوز١٨

 / تـــــشرين األول٢٥ ١٩٥٣مايو / أيار٢٣ ١٩٥١ يونيه/ حزيران٢٩، )١٠٠رقم  (يف األجور املساواة اتفاقية  -٥
 ١٩٥٥أكتوبر 

ــاين١٧ ١٩٥٧ نيهيو/ حزيران٢٥، )١٠٥رقم  (اجلربي العمل إلغاء اتفاقية  -٦ ــانون الث  / ك
 ١٩٥٩يناير 

 ١٩٥٩ يوليه/ متوز٣٠

ــة  -٧ ــز  اتفاقي ــتخدام يف(التميي ــة االس ــم () واملهن   ،)١١١رق
  ١٩٥٨يونيه / حزيران٢٥

ــران١٥ ــه / حزي يوني
١٩٦٠ 

 ١٩٦٢مايو / أيار٣٠

نـوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٤ ١٩٦٦ يوليه/ متوز١٥  ١٩٦٤ يوليه/ متوز٩، )١٢٢رقم  (العمالة سياسة اتفاقية  -٨
١٩٦٧ 

  / حزيـران ٢٥، )١٢٩رقـم  ) (الزراعـة  (العمـل  تفتيش اتفاقية  -٩
  ١٩٦٩ يونيه

ــاين١٩ ــانون الث  / ك
 ١٩٧٢يناير 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢

ــران١٩ ١٩٧٣يونيه / حزيران٢٦، )١٣٨رقم  (للسن األدىن احلد اتفاقية  -١٠ ــه / حزي يوني
١٩٧٦ 

 ١٩٧٩مارس / آذار٢٢

ـ  عالقات اتفاقية  -١١  ٢٧، )١٥١رقـم  ( العامـة  اخلدمـة  ل يفالعم
 ١٩٧٨يونيه /حزيران

 ١٩٨٣ يوليه/ متوز٢٦ ١٩٨١فرباير / شباط٢٥

  / حزيـران ١٧، )١٨٢رقـم  ( األطفال أشكال عمل أسوأ اتفاقية  -١٢
 ١٩٩٩يونيه 

ــران١٩ ــه / حزي يوني
٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٩
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تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

   اتفاقيات منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة- دال
 / كـــــانون األول١٥ ١٩٦٢مايو / أيار٢٢ ١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٤، اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم  -١

 ١٩٦٤ديسمرب 

  اتفاقيات مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص - هاء

االتفاقية املتعلقة باختصاصات السلطات والقانون الساري يف جمـال           -١
 ١٩٦١توبر أك/ تشرين األول٥ محاية القّصر،

 ١٩٩٣ يوليه/ متوز٢٥ ١٩٦٩فرباير / شباط٤

 تـشرين   ٢،  االتفاقية املتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة        -٢
  ١٩٧٣أكتوبر /األول

ــشرين األول١  / تــ
 ١٩٧٧أكتوبر 

 ١٩٩٦مايو / أيار١

يونيـه  / حزيـران  ١،  االتفاقية املتعلقة باالعتراف بالطالق واهلجـر       -٣
١٩٧٠  

طس أغـــس/ آب٢٤
١٩٧٥ 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٤

االتفاقية املتعلقة باالعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقـة           -٤
  ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٢، وتنفيذها

 ١٩٩٦ يوليه/ متوز١ ١٩٧٦أغسطس / آب١

 ٢٥،  االتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفـال         -٥
  ١٩٨٠أكتوبر /تشرين األول

ــانون األول١  / كــ
 ١٩٨٣ديسمرب 

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١
١٩٩٢ 

 ٢٥،  االتفاقية املتعلقة بتيسري الوصول إىل العدالة على الصعيد الدويل          -٦
  ١٩٨٠أكتوبر /تشرين األول

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١ ١٩٨٨مايو / أيار١
١٩٩٢ 

بــين خـارج    االتفاقية املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال الت         -٧
  ١٩٩٣مايو / أيار٢٩ البلد،

أكتــوبر / تــشرين األول١ ١٩٩٣مايو / أيار١
١٩٩٥ 

 وغريها من املعاهدات املتعلقة بالقانون اإلنساين الدويل اتفاقيات جنيف -  واو

أكتـوبر  / تشرين األول  ١٨االتفاقية املتعلقة ببدء العمليات العدائية،        -١
١٩٠٧  

ــاين٢٦ ــانون الث  / ك
 ١٩١٠يناير 

  ١٩٢٥ ليهيو/ متوز٨

 تـشرين   ١٨،  االتفاقية املتعلقة بقوانني وأعـراف احلـرب الربيـة          -٢
  ١٩٠٧أكتوبر /األول

ــاين٢٦ ــانون الث  / ك
 ١٩١٠يناير 

 ١٩٢٥ يوليه/ متوز٩

لتحسني حالة اجلرحى واملرضى مـن أفـراد        ) األوىل(اتفاقية جنيف     -٣
  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ القوات املسلحة يف امليدان،

ــشرين٢١  / األول تـ
 ١٩٥٠أكتوبر 

 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦
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تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والغرقى مـن     ) الثانية(اتفاقية جنيف     -٤
  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢البحر، أفراد القوات املسلحة يف 

ــشرين األول٢١  / تـ
 ١٩٥٠أكتوبر 

 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦

 ١٢املتعلقـة مبعاملـة أسـرى احلـرب،         ) الثالثـة (اتفاقية جنيف     -٥
  ١٩٤٩ أغسطس/آب

ــشرين األول٢١  / تـ
 ١٩٥٠أكتوبر 

 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦

املتعلقـة حبمايـة املدنييــن    ) الرابعة(اتفاقيـــة جنيــف     -٦
  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ وقت احلرب،

ــشرين األول٢١  / تـ
 ١٩٥٠أكتوبر 

 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦

ي معاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارج           -٧
  ١٩٦٣أغسطس / آب٥، وحتت سطح املاء

ــشرين األول١٠  / تـ
 ١٩٦٣أكتوبر 

أكتـوبر  / تشرين األول  ١٤
١٩٦٣ 

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجيـة           -٨
  / نيـسان  ١٠،  والـُسميِّة وتـدمري تلـك األسـلحة       ) البيولوجية(

  ١٩٧٢أبريل 

 ١٩٧٥مارس / آذار٢٦ ١٩٧٥مارس / آذار٢٦

فاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عـسكرية أو           ات  -٩
  ١٩٦٧ديسمرب / كانون األول١٠ ألية أغراض عدائية أخرى،

 أكتوبر/ تشرين األول  ٥
١٩٧٨ 

أكتــوبر / تــشرين األول٥
١٩٧٨ 

أغسطس / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف         -١٠
اعـات املـسلحة الدوليـة      ، املتعلق حبمايـة ضـحايا الرت      ١٩٤٩

  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨، )الربوتوكول األول(

ــانون األول٧  / كــ
 ١٩٧٨ديسمرب 

 ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٣

أغـسطس  / آب ١٢الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة        -١١
 ٨،  )الربوتوكول الثـاين  (، واملتعلق باعتماد رمز مميز إضايف       ١٩٤٩
  ١٩٧٧يونيه /حزيران

ــانون ا٧  /ألول كــ
 ١٩٧٨ديسمرب 

 ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٣

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارهـا             -١٢
  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠، عشوائية األثر مفرطة الضرر أو

ــانون األول٢  / كــ
 ١٩٨٣ديسمرب 

ــانون األول٢  / كـــ
 ١٩٨٣ديسمرب 

حظر أو تقييد استعمال أسلحة     ة  الربوتوكول اإلضايف امللحقة باتفاقي     -١٣
 عـشوائية األثـر   تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة الـضرر أو  

الربوتوكول الرابع املعنون الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة        (
  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠، )للعمى

  

  

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٣ ١٩٩٨ يوليه/ متوز٣٠
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تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

 أو تقييد استعمال األلغام والفخاخ املتفجرة       الربوتوكول املتعلق حبظر    -١٤
، ١٩٩٦مـايو  / أيـار ٣األجهزة بـصيغته املعدلـة يف    وغريها من

امللحـق  ) ١٩٩٦مايو  /أيار ٣ الربوتوكول الثاين بصيغته املعدلة يف    (
اعتبارهـا   باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن

  ١٩٨٠أكتوبر /ولتشرين األ ١٠، مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

ــانون األول٣  / كــ
 ١٩٩٨ديسمرب 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤

تعديل على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن             -١٥
  / تـشرين األول   ١٠،  الضرر أو عـشوائية األثـر      اعتبارها مفرطة 

   ١٩٨٠أكتوبر 

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٥ ٢٠٠٤مايو / أيار١٨

 حظر استحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية        اتفاقية  -١٦
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣، وتدمري تلك األسلحة

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٩ ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٩

حظر أو تقييد استعمال أسـلحة  الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية      -١٧
 ئية األثـر الـضرر أو عـشوا   تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣هتا، وبروتوكوال

 ٢٠٠٥مارس / آذار٢٣ ١٩٩٨ يوليه/ متوز٣٠

  اتفاقات جملس أوروبا- زاي

االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            -١
  ١٩٥٠نوفمرب / تشرين الثاين٤، /٠٠٥/

 / كـــانون الثـــاين١٩ ١٩٥٣سبتمرب / أيلول٣
 ١٩٩٣يناير 

 الربوتوكول امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         -٢
 ١٩٥٢مارس / آذار٢٠، /٠٠٩/

 / تـــــشرين األول١٠ ١٩٥٤مايو / أيار١٨
 ١٩٩٤أكتوبر 

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٢الربوتوكول رقم     -٣
 ١٩٦٣مايو / أيار٦، /٤٤/ األساسية

ــول٢١ ــبتمرب / أيل س
١٩٧٠ 

 / كـــانون الثـــاين١٩
 ١٩٩٣يناير 

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٤الربوتوكول رقم     -٤
 ١٩٦٣سبتمرب / أيلول١٦، /٤٦/ األساسية

 / تـــــشرين األول١٠ ١٩٦٨مايو / أيار٢
 ١٩٩٤أكتوبر 

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٦الربوتوكول رقم     -٥
  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٨، )١١٤م رق (األساسية

 

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ١ ١٩٨٥مارس / آذار١
٢٠٠٠ 
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 تاريخ دخوهلا حيز النفاذ  االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، تاريخ التوقيع

تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٧الربوتوكول رقم     -٦
 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢، /١١٧/ األساسية

ــشرين الثــاين ١  / ت
 ١٩٨٨نوفمرب 

 ٢٠٠٣مارس / آذار١

اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات       امللحق ب  ٩الربوتوكول رقم     -٧
 ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٦، /١٤٠/ األساسية

ــشرين األول١  / تــ
 ١٩٩٤أكتوبر 

 ١٩٩٥فرباير / شباط١

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات       ١١الربوتوكول رقم     -٨
 ١٩٩٤مايو / أيار١١، /١٥٥/ األساسية

ــشرين الثــاين ١  / ت
 ١٩٩٨نوفمرب 

ــ١ ــاين تـ  /شرين الثـ
 ١٩٩٨نوفمرب 

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٣الربوتوكول رقم     -٩
 ،١٩٦٣مايو / أيار٦، /٠٤٥/ األساسية

ــول٢١ ــبتمرب / أيل س
١٩٧٠ 

 / كـــانون الثـــاين١٩
 ١٩٩٣يناير 

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٥الربوتوكول رقم     -١٠
 ١٩٦٦يناير / كانون الثاين٢٠، /٠٥٥/ األساسية

ــانون األول٢٠  / كـ
 ١٩٧١ديسمرب 

ينـاير  / كانون الثـاين   ١٩
١٩٩٣ 

 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريـات        ٨الربوتوكول رقم     -١١
  ١٩٨٥مارس / آذار١٩، /١١٨/ األساسية

ينـاير  / كانون الثـاين  ١
١٩٩٠ 

 / كـــانون الثـــاين١٩
 ١٩٩٣يناير 

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٨،  /٣٥ /ي األورويب امليثاق االجتمـاع    -١٢
١٩٦١  

 ١٩٩٧ يوليه/ متوز٢٥ ١٩٦٥فرباير / شباط٢٦

االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             -١٣
 ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦، /١٢٦/الالإنسانية أو املهينة 

 ١٩٩٥فرباير / شباط١ ١٩٨٩فرباير / شباط١

 امللحق باالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة       ١ربوتوكول رقم   ال  -١٤
 تـشرين   ٤،  /١٥١/أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة          

 ١٩٩٣نوفمرب /الثاين

 ٢٠٠٢مارس / آذار١ ٢٠٠٢مارس / آذار١

 امللحق باالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة       ٢الربوتوكول رقم     -١٥
 تـشرين   ٤،  /١٥٢/لعقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة         أو ا 
  ١٩٩٣نوفمرب /الثاين

 

 ٢٠٠٢مارس / آذار١ ٢٠٠٢مارس / آذار١
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 تاريخ دخوهلا حيز النفاذ  االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، تاريخ التوقيع

تاريخ دخوهلا حيز النفاذ 
 بالنسبة لبولندا

االتفاق األورويب املتعلق باألشخاص املشتركني يف إجراءات املفوضية          -١٦
  / أيـار  ٦،  /٦٧/األوروبية واحملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان        

 ١٩٦٩مايو 

 ١٩٩٦مايو / أيار١٣ ١٩٧١بريل أ/ نيسان١٧

 ١،  /١٥٧/االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبمايـة األقليـات القوميـة            -١٧
 ١٩٩٥فرباير /شباط

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١ ١٩٩٨فرباير / شباط١

  حقوق اإلنسان يف الدستور البولندي -  سادساً
األنظمـة  ن الدستور الذي يتبع بدقة      ُتحدد احلريات الشخصية واحلقوق بصفة رئيسية يف الفصل الثاين م           - ١٠٣

وعالوة على  . املعتمدة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            
ذلك، تؤيد بولندا بشدة إقامة هيئة داخل اإلطار املؤسسي لالحتاد األورويب، تكون مسؤولة عن رصد االلتـزام                 

وتشارك بولندا يف أعمال وكالـة احلقـوق        ". مكتسبات اجلماعة األوروبية  "لاء إدماج الدول    حبقوق اإلنسان أثن  
  .األساسية منذ أن أنشأها االحتاد األورويب

   املبادئ العامة-  ألف

  الكرامة اإلنسانية   )أ( 

وُتعترب . ياتالكرامة اإلنسانية بأهنا مصدر اجملموعة الكاملة للحقوق واحلر       من الدستور    ٣٠تعرف املادة     - ١٠٤
احترام الكرامة اإلنسانية   وااللتزام ب . الكرامة اإلنسانية من احلرمات، والسلطات العامة ملزمة باحترامها ومحايتها        

  .النظام األساسي للشرطة وحرس احلدودنصوص قانونية حمددة مثل يف مدرج كذلك راعاة حقوق اإلنسان مبو

  االلتزام باحترام احلريات الشخصية  )ب(

مبا أن احلريات الشخصية    :  من الدستور احترام احلريات الشخصية على النحو الواجب        ٣١تضمن املادة     - ١٠٥
حتظى حبماية القانون، فيجب أن تكون موضع احترام اجلميع، وال ميكن إرغام أحد على فعل أي شيء ال يتطلبه                   

عندما يكون ذلك ال مبقتضى القانون، وال جيوز فرض أي قيود على ممارسة احلريات واحلقوق الدستورية إ. القانون
فقط يف دولة دميقراطية حلماية أمنها أو نظامها العام، أو حلماية البيئة الطبيعيـة أو الـصحة أو اآلداب                    ضرورياً

  .، شريطة أال تنتهك هذه القيود جوهر احلريات واحلقوق أو حرياهتمالعامة، أو حقوق الغري

  املساواة أمام القانون  )ج(

على مبدأ املساواة أمام القانون وحق املساواة يف املعاملة من قبل السلطات            من الدستور    ٣٢ املادة   تنص  - ١٠٦
التالية للرجـل واملـرأة     األحكام  وتضمن  .  التمييز يف احلياة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية        حظرالعامة و 
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، كما تضمن هلم تساوي احلقوق يف التعليم        تصاديةواالقواالجتماعية  والسياسية  تساوي احلقوق يف احلياة العائلية      
 وشغل الوظائف العمومية    ،والعمل والترقية، وتساوي األجر عن العمل املتساوي يف القيمة، والضمان االجتماعي          

  .على االمتيازات واألومسة العامةواحلصول 

  حق املواطنة  )د(

يرد يف القانون و. هبابالوالدة من أبوين متمتعني ية اجلنسية البولند ُتكتسب  من الدستور،٣٤ للمادة وفقاً  - ١٠٧
، ٣٥٣، البند ٢٨، العدد ٢٠٠٠جريدة القوانني لعام ( اجلنسية البولندية  بشأن١٩٦٢فرباير / شباط١٥الصادر يف 

لعائدين إىل الوطن واألجانب وعـدميي      لألفراد ا (السبل األخرى للحصول على اجلنسية البولندية       ) بصيغته املعدلة 
  .وال يفقد املواطن البولندي جنسيته إال بالتخلي عنها). نسيةاجل

  حقوق وحريات األقليات الوطنية واإلثنية  )ه(

للمواطنني البولنديني املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية حرية احلفاظ على           من الدستور    ٣٥تضمن املادة     - ١٠٨
 كـذلك  ولألقليات الوطنية واإلثنية .  ثقافتهم اخلاصة  لغتهم وتطويرها، واحلفاظ على عاداهتم وتقاليدهم، وتطوير      

احلق يف إنشاء مؤسساهتم التعليمية والثقافية اخلاصة، أو مؤسسات معدة حلماية هويتهم الدينية، واملشاركة يف إجياد 
يـز  وبولندا طرف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمي          . حلول لألمور اليت متّس هويتهم الثقافية     

ووقعت بولندا كذلك مع ليتوانيا . العنصري واالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية اليت وضعها جملس أوروبا    
وبيالروس وأوكرانيا وأملانيا واجلمهورية التشيكية واالحتاد الروسي وسلوفاكيا معاهدات صداقة وحسن جـوار             

  .ت اإلثنيةة حبماية حقوق األقلياثنائية، ُتلزم األطراف املوقع

 بشأن األقليات الوطنية واإلثنية ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٦، بدأ نفاذ القانون الصادر يف ٢٠٠٥ويف عام   - ١٠٩
ومن أهم القضايا   ). ، بصيغته املعدلة  ١٤١، البند   ١٧، العدد   ٢٠٠٥جريدة القوانني لعام    (وبشأن اللغة اإلقليمية    

طنية باحلقوق اللغوية، وخباصة مسألة لغات األقليات بوصفها لغات تكميلية          اليت يتناوهلا القانون متتع األقليات الو     
  .يف حاالت االتصال باإلدارة العامة

 بشأن انتخابات جملس ٢٠٠١أبريل / نيسان١٢ولتعزيز حقوق األقليات الوطنية، ينص القانون الصادر يف   - ١١٠
علـى عـدم    ) ، بصيغته املعدلة  ١٣٦٠، البند   ١٩٠، العدد   ٢٠٠٧جريدة القوانني لعام    (النواب وجملس الشيوخ    

أي أن احلد األدىن املطلوب للدعم يف القريـة للجنـة           (انطباق احلد األدىن البالغ مخسة يف املائة أو مثانية يف املائة            
سجلني على املرشحني امل) االنتخابية يبلغ مخسة يف املائة، يف حني أنه يبلغ مثانية يف املائة للجنة االنتخابية التحالفية              

  .يف القوائم املقدمة من األقليات الوطنية املسجلة، شريطة أن يقدم املعنيون مذكرات هلذا الغرض

  حقوق الكنائس والتنظيمات الدينية  )و(

 حقوق متساوية جلميع الكنائس والتنظيمات الدينية األخرى، كما يضمن حياد الدولة يف أمـور               تكفَل  - ١١١
).  من الدستور٢٥املادة (و الفلسفي، مما يضمن حرية التعبري عنها يف احلياة العامة املعتقد الشخصي، سواء الديين أ

وتنظم العالقات بني الدولة والكنائس وكذلك التنظيمات واجلماعات الدينية األخرى بواسطة قوانني حتترم حرية              
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يف االتفاقية البابوية، أي االتفاق      يةالكاثوليككنيسة  ال و الدولة العالقات بني    وتنظَّم. واستقالل كل منها يف جماهلا    
 الكاثوليكيـة يف    لعالقة بني الدولة والكنيسة   الناظم ل ، ويف القانون    والكرسي الرسويل بولندا  مجهورية  الدويل بني   

موقعة األخرى بواسطة قوانني ناجتة عن اتفاقات والتنظيمات الدينية وُتنظم العالقات مع الكنائس . مجهورية بولندا
، غري أنه مل يدخل حىت اآلن قانون ناشئ عن هذه االتفاقات إىل حيز جملس الوزراءة أو التنظيم الديين وبني الكنيس

ومع ذلك، توجد عدة قوانني مستقلة دخلت حيز النفاذ قبل الدستور من القوانني الناظمة لعالقات الدولة                . النفاذ
 ،الكنيسة اللوثرية اجملتمعات الدينية اليهودية، وثالعلى سبيل املبالكنائس والتنظيمات الدينية األخرى، ومن بينها       

  .واالحتاد الديين للمسلمني

  احلريات واحلقوق الشخصية -  باء

  محاية احلياة اإلنسانية  )أ(

تتضمن جمموعة احلريات واحلقوق الشخصية اليت يكفلها الدستور البولندي حق اإلنسان األساسـي يف                - ١١٢
  .لعقوبات على عقوبة اإلعداموال ينص قانون ا. محاية حياته

كما أن تيـسري املـوت      .  القتل ضمن أخطر اجلرائم، ولذلك يعاقَب عليها بعقوبة قاسية         جرميةوتندرج    - ١١٣
ـ  (حمظور ويعاقَب عليه بالسجن ملدة تصل إىل مخس سنوات             از للمحكمـة عـدم توقيـع العقوبـة يف         وإن ج

  .)حاالت استثنائية

  / كانون الثـاين   ٧ يف   صادرالأحكام القانون   إىل احلياة كقيمة إنسانية سامية      خرى للنظر   ومن النتائج األ    - ١١٤
  على مدى مقبوليـة اإلجهـاض      والشروط املفروضة  بشأن تنظيم األسرة، ومحاية األجنة البشرية،        ١٩٩٣يناير  

دف إىل قتل ، وهو يعاقب عن األعمال اليت هت)، بصيغته املعدلة٧٨، البند ١٧، العدد ١٩٩٣جريدة القوانني لعام (
، وكذلك األعمال اليت ترمي إىل حث )مع إعداد قائمة بالظروف اليت تربر اإلجهاض      ) (أي جنني (طفل يف الرحم    

ومبوجب القانون اجلنائي اجلديد، خيضع إهناء احلمل مبا خيالف القانون لعقوبة ميكن            . امرأة حامل على قتل جنينها    
  .أن تصل إىل السجن ملدة ثالث سنوات

  ظر التجارب العلمية على اإلنسانح   )ب( 

وجيب أن ُتعطـى  .  من الدستور إخضاع اإلنسان للتجارب العلمية دون موافقته الصرحية٣٩حتظر املادة    - ١١٥
 كانون  ٥الصادر يف   قانون  الوالظروف اليت ميكن فيها إجراء التجارب الطبية حمددة يف          . املوافقة املطلوبة طواعية  

 ؤكـد وي. )١٩٤٣، البنـد    ٢٢٦، العدد   ٢٠٠٥جريدة القوانني لعام     (هنة الطب  بشأن م  ١٩٩٦ديسمرب  /األول
احلصول على موافقة أي مشارك يف جتربة مرة أخرى على االلتزام الوارد يف الدستور الذي يفرض       القانون اجلنائي   

يار االنسحاب من حبثية بعد إخباره كما ينبغي بالفوائد املتوقعة والعواقب السلبية واحتماالت حدوثها وإخباره خب      
وقد أُدِخلت عقوبات على إخضاع األفراد الذين يشملهم القانون اإلنساين الدويل باحلماية . التجربة يف أي مرحلة

  .للتجارب البحثية ولو كان ذلك مبوافقتهم
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  حظر التعذيب  )ج(

انية أو املهينة، كما حتظـر  التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس من الدستور ٤٠حتظر املادة    - ١١٦
. ويتضمن نظام القانون اجلنائي البولندي أنظمة تكفل احملاكمة عن األعمال اليت تشكل تعـذيباً             . العقاب البدين 

على استخدام التهديد أو العنف دون مسوغ قانوين هبدف ممارسة الضغط أيضاً عالوة على ذلك، يعاقب القانون و
ومت كذلك وضع فهرس لإلجراءات القانونية املعدة       . منه على دليل أو شهادة    على مشتبه فيه أو شاهد للحصول       

ملنع املعاملة الالإنسانية، يضم اإلشراف على السجن بطرق منها على سبيل املثال قضاة السجون أو املفوض حبماية 
  .احلقوق املدنية

جانب املقيمني يف إقليم مجهورية     ، اعُتمد القانون املتعلق بضمان محاية األ      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٣ويف    - ١١٧
ويتـصل هـذا    .  من أشكال احلماية، هو تصريح السماح باإلقامة        جديداً وقد أدخل هذا القانون شكالً    . بولندا

وُيمنح تصريح السماح باإلقامة    . حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    التصريح بأحكام االتفاقية األوروبية     
د قد تتعرض فيه حياته أو حريته أو سالمته الشخصية للخطر، حيث يتعرض للتعذيب أو لألجنيب الذي ُيطرد إىل بل

املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، أو ميكن أن ُيرغم على العمل اجلربي أو ُيحرم من احلق يف حماكمة عادلة، 
  .أو ميكن أن يعاقَب دون أسباب قانونية

  د يف صيانة حرمة األفرا احلق   )د(

  أنهب ٤١ من املادة    ١وتفيد الفقرة   . يؤكد الدستور على احلق يف صيانة حرمة األفراد واحلرية الشخصية           - ١١٨
. مبادئ القانون وبالطريقة اليت ينص عليهـا      يتفق مع   ال ُيسمح باحلرمان من احلرية أو تقييدها إال إذا كان ذلك            

القانون  وأقانون األجانب    وأقانون اإلجراءات اجلنائية    نها  مجلة قوانني من بي   وترد األنظمة اخلاصة هبذه احلالة يف       
  ،١٢٦، العـدد    ٢٠٠١جريـدة القـوانني لعـام       ( األمراض املعدية     بشأن ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٦الصادر يف   

  ).، بصيغته املعدلة١٣٨٤البند 

ق يف حتقيق قضائي دون حماكمة احل) املعتقل(للشخص اجملرد من حريته نفسها  من املادة ٢وتضمن الفقرة   - ١١٩
. وجيب أن ُيبلغ أي اعتقال فوراً إىل عائلة الشخص املعتقل أو إىل شخص خيتاره املعتقل. يف مشروعية هذا االعتقال

ويعدد الدستور، من بني حريات وحقوق شخصية أخرى، حرية الشخص املعتقل يف أن ُيبلّغ فـوراً، وبـصورة                  
املادة نفسها أن من الواجب إحالة الشخص املعتقل إىل احملكمة يف           وحتدد هذه   . شاملة، عن أسباب هذا االعتقال    

وجيب إطالق سراح املعتقل ما مل تصدر احملكمة حبقه أمراً باحلجز املؤقت، مع . حلظة اعتقاله ساعة من ٤٨غضون 
وبعبارة أخـرى، فـإن     .  ساعة من وضعه حتت تصّرف احملكمة      ٢٤حتديد التهم املوجهة إليه، وذلك يف غضون        

وباإلضافة  .وال جيوز احلكم باحلجز املؤقت إال للمحكمة وحدها       .  ساعة إلصدار األمر   ٢٤لدستور ميهل احملكمة    ا
 لقـانون  ووفقـاً . التعويض لكل من جيرد من احلرية بأسلوب فيه انتهاك للقـانون    إىل ذلك، مينح الدستور حق

ط أن تطعن يف صالحية ومشروعية االعتقال وتطالب جيوز للشكاوى املتعلقة باالعتقال ليس فقاإلجراءات اجلنائية، 
  .باإلفراج الفوري، بل أن تستهدف كذلك عدم سالمة تطبيق هذا اإلجراء
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حق املعتقلني يف االتصال مبحامٍ     يكفل   ، هو ذلك احلكم الذي     حكم مهم حلماية احلريات الشخصية     ومثة  - ١٢٠
ُيسمح للمعتقل باالتصال باملكتـب القنـصلي أو البعثـة          ويف حالة املواطنني األجانب، جيب أن       . ومقابلته فوراً 

  .الدبلوماسية ذات الصلة

  احلق يف حماكمة عادلة  )ه(

. احلق يف الدفاع، وافتراض الرباءة، وقواعد مبدأ ال جرمية بال قانونمن الدستور قائمة ب   ٤٢ترد يف املادة      - ١٢١
م القانون إال شخص ارتكب عمالً مينعه قـانون سـاري           القانون اجلنائي، ال ُيعترب مسؤوالً أما     وووفقاً للدستور   

قانون اإلجراءات اجلنائية مبدأ افتراض الرباءة الذي ُيعترب املدعى         يف   يردو. املفعول وقت ارتكابه، وخيضع للعقوبة    
يف وتنص هذه املادة على أن أي شك منطقي جيب أن يفسر . عليه مبوجبه بريئاً ما مل تثبت إدانته حبكم صاحل شرعاً

. وألي شخص تقام ضده إجراءات جنائية احلق يف الدفاع يف مجيع مراحل هذه اإلجـراءات                . صاحل املدعى عليه  
أو أن يستعني باحملامي الذي تعينه لـه احملكمة، إذا للدفاع عنه وبوجه خاص، ميكن للمدعى عليه أن يوكِّل حمامياً 

 أو  اًكمة احملامي من تلقاء نفسها إذا كان املدعى عليه أصـم          وتعني احمل . ثبت أنه ال ميلك القدرة على توكيل حمام       
واإلضافة إىل ذلك، فإن التمثيل بواسطة      .  أو أعمى، أو إذا كانت أمارات اجلنون ظاهرة على املدعى عليه           اًأبكم

إذا ، أو   )البولنديـة (حمام إجباري يف القضايا اجلنائية املرفوعة ضد القصّر وأي شخص ال يتحدث اللغة الرمسيـة                
  . تقدمي دفاع فعالهتدد إمكانيةارتأت احملكمة ضرورة لذلك بسبب ظروف 

وينص الدستور والقانون اجلنائي على عدم قابلية تطبيق قانون التقادم على اجلرائم املرتكبة ضد السالم،                 - ١٢٢
  /ن األول  كـانو  ١٨وباإلضافة إىل ذلك، ينص القـانون الـصادر يف          . وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية    

"  جلنة احملاكمة على اجلرائم املرتكبة يف حق الـوطن البولنـدي           - رة الوطنية   معهد التذك " بشأن   ١٩٩٨ديسمرب  
على أن قانون التقادم ال ميكنه أن يقـف         ) ، بصيغته املعدلة  ٤٢٤، البند   ٦٣، العدد   ٢٠٠٧ لعام   جريدة القوانني (

 وكذلك أية جرائم أخرى     السالم أو اإلنسانية أو جرائم احلرب     املرتكبة ضد   النازية والشيوعية    أمام جرائم    عائقاً
 من الدستور على أن فترة التقادم       ٤٤تنص املادة    وعالوة على ذلك،     .ضد السالم أو اإلنسانية أو جرائم احلرب      

مل ُترفع دعاوى القانونية املتعلقة باألعمال املرتبطة باجلرائم املرتكبة من قبل املوظفني احلكوميني أو بأمر منهم واليت 
  .للفترة اليت كانت توجد خالهلا هذه األسبابتعلق بشأهنا ألسباب سياسية، سوف 

ق يف مساع الدعوى بصورة عادلة وعلنية، دون تأخري ال لزوم لـه، احل من الدستور على ٤٥وتنص املادة   - ١٢٣
 أن احملاكم ١٧٣تؤكد املادة : ضاءكما أن الدستور يضمن مبدأ استقالل الق. أمام حمكمة خمتصة وحمايدة ومستقلة

تشكل سلطة منفصلة ومستقلة، وأن القضاة مستقلون يف حدود ممارسة وظائفهم، وال خيـضعون إال للدسـتور                 
 من ١٧٦املادة (وُتضمن حماكمة علنية عادلة بواسطة قاعدة اإلجراءات القضائية اليت تتم على مرحلتني  . والقانون
شكاوى دستورية أمام احملكمة الدستورية خبصوص دستورية القوانني والقواعـد          ، وبفضل احلق يف رفع      )الدستور

واحلقـوق   إصدار حكم هنائي بشأن احلريات       يفالقانونية األخرى اليت استعانت هبا حمكمة أو هيئة أخرى مماثلة           
ائية أو تعليقهـا    القضاالستماع  جللسات  وال ميكن تقييد الطبيعة العلنية      . املنصوص عليها يف الدستور   واجبات  وال

، ألسباب تتعلق باآلداب    )٤٥ من املادة    ٢الفقرة  (متاماً إال على أساس قانون ما، يف احلاالت احملددة يف الدستور            
 ومع ذلك، جيب .العامة أو أمن الدولة أو النظام العام أو حلماية خصوصية طرف ما أو مصاحل خاصة مهمة أخرى

  . ى املألعلى أي حال إعالن األحكام الصادرة عل
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ينص قانون  عقد جلسات احملكمة دون تأخري غري مربر،        بوجوب  قضي  باملبدأ الذي ي  وعندما يتعلق األمر      - ١٢٤
.  من أهداف اإلجراءات اجلنائيةاإلجراءات اجلنائية على أن إصدار األحكام يف غضون مهلة معقولة يشكل واحداً         

أن تتصدى ألي تأخري للجلسات وأن تسعى إىل إصـدار          على احملكمة   وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن       
وتنطبق أحكام مماثلة علـى    .  بالنظر يف القضية   ما مل يشكل ذلك إخالالً    حكم بشأن القضية خالل اجللسة األوىل       
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧، بدأ نفاذ القانون الصادر يف ٢٠٠٤ويف عام . اإلجراءات املرفوعة أمام احملاكم اإلدارية

جريدة (لشكوى من انتهاك حق الطرف يف االستماع إىل قضيته يف غضون مهلة زمنية معقولة أمام احملاكم               بشأن ا 
، وهو ُيدخل سبل انتصاف قانونية مهمة ميكن لألطراف اللجوء )١٨٤٣، البند ١٧٩، العدد ٢٠٠٤القوانني لعام 

 إىل الشكوى املقدمة من طرف انُتهك حقه وينظم القانون قواعد وإجراءات االستماع. إليها يف حالة تأخر احملكمة
  .يف االستماع إىل قضيته يف غضون مهلة زمنية معقولة نتيجة إلجراءات احملكمة أو عدم أدائها لعملها

  احلق يف اخلصوصية  )و(

وسـرية  وخصوصية احلياة األسـرية     اخلصوصية الشخصية   يف  ق  احلمعايري دستورية أخرى تتمثل يف      مثة    - ١٢٥
األفراد وحسن مسعتهم، وحرية اختاذ القرارات املتعلقـة         وشرف   حرمة املسكن حلق يف عدم انتهاك     ااالتصاالت و 

املصاحل محاية أحكام القانون املدين    تضمن  و .) من الدستور  ٥١، و ٥٠، و ٤٩، و ٤٧املواد  (باحلياة اخلاصة لألفراد    
ـ  وأوحرية املعتقد واحلرية والشرف  الشخصية مثل الصحة      ومظهـر الفـرد وسـرية    ،ستعاراالسم أو االسم امل

إيقاف وحيق للشخص املعين أن يطلب . االتصاالت وحرمة املسكن واألنشطة العلمية والفنية واإلبداعية واالبتكارية
كما تكفل حريـة وسـرية      . امللكيةأضرار تلحق ب   التعويض عن أي  وملصلحته الشخصية،   غري مشروع   أي خرق   

حكاُم اجلنائية اليت تفرض عقوبات عن التعدي على املراسالت وإخفائها          األ)  من الدستور  ٤٩املادة  (االتصاالت  
وإتالفها بطريقة غري مشروعة، والتجسس على خط من خطوط االتصاالت، ونقل املعلومات املتحصَّل عليها هبذه             

 املتعلقـة   القـوانني وال جيوز تقييد هذه احلقوق إال مبوجب القانون، كما هو حمدد يف القانون اجلنائي و              . الطريقة
  .قانون التنفيذ اجلنائييف حرس احلدود ووالشرطة ووكالة األمن الداخلي ووكالة االستخبارات ب

فال جيوز فرض تفتـيش للمـسكن أو املبـاين أو           . املسكن احترام حرمة  من الدستور    ٥٠املادة  وتكفل    - ١٢٦
 املسكن باحلماية مشمول كذلك بالقـانون  واحترام حرمة. املركبات إال يف احلاالت وبالطريقة احملددة يف القانون  
  .اجلنائي الذي يعاقب على انتهاكات األمان العائلي

  جريدة القـوانني   ( بشأن محاية البيانات الشخصية    ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٩الصادر يف   قانون  الوينص    - ١٢٧
 يف االمتناع عـن     ، بكثري من التفصيل، على حق املواطن      )، بصيغته املعدلة  ٩٢٦، البند   ١٠١، العدد   ٢٠٠٢لعام  

تلك اليت ال غىن عنها يف بلد اإلدالء ببيانات شخصية، وما يترتب على ذلك من حظر احلصول على معلومات خال 
قراطي، وجتميعها والوصول إليها، وكذلك حق الفرد يف تقييد الوصول إىل املعلومات اخلاصة به، وحق طلب                دمي

).  من الدستور٥١املادة (أو املتحصَّل عليها بطريقة غري مشروعة تصحيح أو حذف املعلومات اخلاطئة أو املنقوصة 
رس احلدود القوانني املتعلقة حبوميكن ألجهزة الدولة أن جتمع وختزن بعض أمناط البيانات عن املواطنني استناداً إىل             

  .ووكالة األمن الداخلي والشرطة
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  حرية التعبري  )ز(

ق التعبري عن اآلراء واحلصول على املعلومات ونشرها، بينما حتظر           من الدستور للجميع ح    ٥٤متنح املادة     - ١٢٨
وُينظم منح تـراخيص احملطـات اإلذاعيـة        . الرقابة الوقائية يف وسائل اإلعالم وعلى أي ترخيص مينح للصحافة         

وانني جريدة الق (هيئات اإلذاعة والتلفزيون بشأن ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٩الصادر يف والتلفزيونية القانون 
 كـانون   ٢٦الـصادر يف    قـانون   الويتقيد هذا القانون شأنه شـأن       . )٢٥٣١، البند   ٢٥٣، العدد   ٢٠٠٤لعام  
مببدأ  -  )، بصيغته املعدلة ٢٤، البند   ٥، العدد   ١٩٨٤جريدة القوانني لعام     (الصحافة قانون   -  ١٩٨٤يناير  /الثاين

  .حرية وسائل اإلعالم

  حق تربية األبناء يف األسرة  )ح(

ستوى  من الدستور حق اآلباء يف تربية أبنائهم وفقاً ملعتقداهتم، مع ما يلزم من االحترام مل٤٨تضمن املادة   - ١٢٩
 احلـق يف أن     ٥٣ من املـادة     ٣ولآلباء مبوجب الفقرة    . نضج الطفل وحريته من ناحية الوجدان والدين واملعتقد       
الصادر قانون  الوُتعاجل املسألة أكثر من ذلك يف       . عتقداهتميؤمنوا ألبنائهم تربية وتعليماً أخالقيني ودينيني، وفقاً مل       

، بصيغته ٥٩، البند ٩، العدد ١٩٦٤جريدة القوانني لعام  (األسرة والوصاية قانون -  ١٩٦٤فرباير / شباط٢٥يف 
لطفل مبا حيقق املصلحة الفضلى ل    نص على أن من واجب اآلباء أن ميارسوا سلطتهم على الطفل            يالذي   -  )املعدلة
ميكن تعليق حقـوق اآلبـاء   : وال جيوز تقييد أو تعليق حقوق اآلباء إال يف احلاالت اليت حددها القانون  . واجملتمع

عندما حتول عوائق مؤقتة دون ممارسة هذه احلقوق؛ وجيوز أن يتبع ذلك سحب حقوق اآلباء كلها عندما يسيء                  
 على أنه  القانون اجلنائيوينص. الطفل إمهاالً جسيماًاآلباء استعمال سلطتهم على الطفل أو يهملون واجباهتم جتاه 

يتعني على احملكمة يف حالة ارتكاب جرمية ضد قاصر أو بالتواطؤ مع قاصر، أن ختطر بـذلك حمكمـة األسـرة                     
  . أو حقوق احلضانةاملدعى عليه من احلقوق األبويةاملختصة، مىت اعتربت أن مثة ضرورة حلرمان 

  حرية التنقل  )ط(

دا وحرية اإلقامة يف أي مكان فيـه أو         بولنإقليم   من الدستور مبدأ حرية التنقل داخل        ٥٢اول املادة   تتن  - ١٣٠
قانون اإلجـراءات   ` ١`: وُتعرض القيود اليت ينص عليها القانون بشأن هذه احلريات يف القوانني التالية           . مغادرته

مراقبة الشرطة للشخص ومنعه من    : االحتياطي، إىل جانب احلبس     اجلنائية، حيث ُيذكر نوعان حمتمالن من القيود      
وقـانون  ` ٣`وقانون األمـراض املعديـة؛      ` ٢`؛  )مع إمكانية اقتران ذلك مبصادرة جواز السفر      (مغادرة البلد   

يعرب حدود إقليم مجهورية بولندا أو يقيم فيه إذا كان حيمل وثيقة سفر             ألجنيب أن   ينص على أن ل   األجانب، الذي   
ـ       (، ما مل ينص هذا القانون على خالف ذلك          سارية وتأشرية دخول   ريح صوحييل هذا إىل ضرورة احلصول على ت

القانون الصادر   `٤`، والذي يرسي قواعد رفض دخول األجانب إىل إقليم مجهورية بولندا؛ و           )اإلقامة ذي الصلة  
ـ            ٢٠٠٦ يوليه/ متوز ١٤يف   رهم إىل إقلـيم     بشأن دخول مواطين الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وأفـراد أس

  مجهورية بولندا واإلقامة فيه واخلروج منه، الذي ينص على أنه جيوز لعضو أسرة مواطن االحتاد األورويب الـذي                 
 ٢٩الصادر يف   قانون  الكما يقضي   و.  من مواطين االحتاد األورويب أن يدخل إقليم مجهورية بولندا         ال يعد واحداً  
  ،)، بصيغته املعدلة  ٥، البند   ٢، العدد   ١٩٩١جريدة القوانني لعام    ( اجلوازات بشأن   ١٩٩٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
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ويف الوقت ذاتـه، يـنص   . ال جيوز رفض منح املواطن البولندي وثيقة تسمح له مبغادرة البلد واإلقامة يف اخلارج         
  ).٥٢من املادة  ٤الفقرة (الدستور على أن املواطن البولندي ال جيوز أن ُيطرد من البلد أو ُيمنع من العودة إليها 

: تنص على أنـه   من الدستور    ٥٥فاملادة  . منيهسليم املواطنني البولنديني املتّ   وتنطبق قواعد مماثلة على ت      - ١٣١
  ".ُيمنع تسليم أي مواطن بولندي"

  حرية الوجدان والدين  )ط(

اليت تشمل حرية حرية الوجدان والدين، ) ٥٣املادة (من احلقوق األساسية األخرى اليت يضمنها الدستور   - ١٣٢
الدين وحرية قبول ديانة باختيار شخصي وإشهار هذه الديانة، فردياً أو مجاعياً، عالنية أو سراً، بالعبادة أو الصالة 

وجيوز لديانة كنيسة ما أو أي تنظيم ديين آخر معترف بـه            . أو املشاركة يف الطقوس أو أداء الشعائر أو التعليم        
ويف الوقت نفسه، ومت التأكيد . يطة عدم جواز انتهاك حرية الدين لألشخاص الثالثة، شرشرعاً أن ُتعلم يف املدارس

على أنه ال جيوز إرغام أحد على املشاركة أو عدم املشاركة يف أداء العبادات، أو كشف فلـسفته يف احليـاة أو              
 ١٩٨٩مايو  / أيار ١٧الصادر يف   وترد املبادئ املعروضة يف املادة املذكورة يف القانون         . معتقداته الدينية أو عقيدته   

، )، بصيغته املعدلـة   ١٩٦٥، البند   ٢٣١، العدد   ٢٠٠٥جريدة القوانني لعام    (محاية حرية العقيدة والدين     بشأن  
  ،٢٥٦، العـدد    ٢٠٠٤ القوانني لعـام     جريدة(التعليم   بشأن نظام    ١٩٩١سبتمرب  / أيلول ٧الصادر يف   والقانون  

وزير التعليم املتعلق بالظروف والطريقة اليت جيب أن يتم هبا تعليم الدين يف             وقرار  ،  )، بصيغته املعدلة  ٢٥٧٢البند  
   .املدارس احلكومية

  احلقوق واحلريات السياسية -  جيم

  حرية التجمع   )أ(

  ية تنظيم جتمعـات سـلمية واملـشاركة        من الدستور حرية التجمع، اليت تتمثل يف حر        ٥٧توضح املادة     - ١٣٣
  / متـوز  ٥الـصادر يف    قـانون   الحكام املفصلة عن كيفية تنظيم هذه التجمعات يف         وترد األ . يف هذه التجمعات  

، الذي  )، بصيغته املعدلة  ٢٩٧، البند   ٥١، العدد   ١٩٩٠جريدة القوانني لعام     (التجمعات قانون   -  ١٩٩٠ يوليه
م العام ومحاية الصحة أو اليت ميكن فرضها يف صاحل أمن الدولة والنظااالستثنائية حيدد أيضاً، وفقاً للدستور، القيود 

  .اآلداب العامة أو حقوق وحريات الغري

  حرية تكوين اجلمعيات  )ب(

وترد املعايري ذات الصلة يف     . تكوين اجلمعيات من املبادئ األساسية األخرى املعروضة يف الدستور حرية           - ١٣٤ 
 فهاتان املادتان تضمنان حريـة      .١٢ و ١١، لكن جيب دراستها يف اإلطار الذي أنشأته املادتان          ٥٩ و ٥٨املادتني  

تكوين وعمل األحزاب السياسية ونقابات العمال واملنظمات االجتماعية املهنية للمزارعني واجلمعيات وحركات            
ويف الوقت نفسه، ينص الدستور على أن تقـوم األحـزاب           . املواطنني والرابطات واملؤسسات الطوعية األخرى    

ملساواة بني املواطنني البولنديني، وأن يكون هدفها هو التأثري يف صـياغة            السياسية على مبادئ العمل الطوعي وا     
 من الدستور األحزاب السياسية والتنظيمات األخرى اليت تقوم         ١٣وحتظر املادة   . سياسة الدولة بوسائل دميقراطية   
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 تفسح براجمهـا أو     براجمها على أساليب استبدادية وطرق األنشطة النازية والفاشية والشيوعية، وكذلك تلك اليت           
أو التأثري يف سياسـة     أنشطتها اجملال للكراهية العنصرية أو القومية، أو ممارسة العنف قصد احلصول على السلطة

  .الدولة، أو تنص على سرية هياكلها اخلاصة أو عضويتها

نشطتها منافيـة   وبينما ُتضمن حرية تكوين اجلمعيات للجميع، ُتحظر النقابات اليت تكون أغراضها أو أ              - ١٣٥
أمن الدولة والنظام العام     ملصلحة   إال حتقيقاً قانون   مبوجب ال  قيود إضافية فرض أية   جيوز  ال  و. للدستور أو القوانني  

وجيوز للمحاكم أن ترفض تسجيل مجعية مـا أو أن          . ومحاية الصحة أو اآلداب العامة أو حقوق وحريات الغري        
ال واملنظمات االجتماعية املهنية للمزارعني ومنظمات أرباب العمل تعاجلَ        واحلرية النقابية يف نقابات العم    . حتظرها

  . نقابات العمال ونقابات املزارعني ومنظمات أرباب العمل: مبزيد من التفاصيل يف القوانني اليت تنظم ما يلي

  خـرى ني يف تنظيم إضرابات وأشـكال أ      ويف الوقت نفسه، يضمن الدستور حق املساومة وحق املوظف          - ١٣٦ 
  .من االحتجاج

  قترحـات إىل أجهـزة    حق املشاركة يف الشؤون العامة وتقدمي االلتماسات والشكاوى وامل          )ج(
  السلطة العامة

حق التصويت يف االنتخابات : يشكل حق املشاركة يف الشؤون العامة جمموعة احلريات التالية املتكونة من  - ١٣٧ 
الذي ينطبق على مجيـع املـواطنني       (ة  العمل يف اخلدمة املدني    واالستفتاءات، وحق الترشح يف االنتخابات، وحق     

  ففـي . ة السلطات واملؤسسات العامة   ، وحق احلصول على املعلومات عن أنشط      )البولنديني على أساس املساواة   
، يضمن الدستور لكل مواطن حق احلصول على املعلومات املتعلقة، من بني أشياء أخرى، بعمل أجهزة                ٦١املادة  

، وبأنشطة األجهزة االقتصادية واملهنية املسرية ذاتياً، وغري        واألشخاص الذين يؤدون وظائف عامة    العامة  السلطة  
ويضمن حق احلصول على املعلومات الوصـول إىل        . ذلك من األشخاص املنتخبني واألجهزة املشكلة باالنتخاب      

امة، مبا يف ذلك احلق يف تسجيل هـذه         الوثائق وحضور جلسات األجهزة املشكلة باالنتخاب والتابعة للسلطة الع        
الصحافة، فإن األجهزة السابقة الذكر ملزمـة        أي قانون    - قانون  هذا ال ومبوجب  . اجللسات بالصوت والصورة  

   .بإطالع وسائل اإلعالم على أنشطتها

 العام  ويف الوقت ذاته، للمواطنني البولنديني حق تقدمي التماسات ومقترحات وشكاوى، يف سبيل الصاحل              - ١٣٨ 
وُتحدد إجراءات النظر يف . ولصاحلهم اخلاص، إىل أجهزة السلطة العامة وكذلك إىل املنظمات واملؤسسات املدنية

 اإلجراءات اإلدارية قانون -  ١٩٦٠يونيه / حزيران١٤الصادر يف قانون الااللتماسات واملقترحات والشكاوى يف 
  .)، بصيغته املعدلة١٠٧١، البند ٩٨، العدد ٢٠٠٠جريدة القوانني لعام (
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  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةواحلريات احلقوق  -  دال

  حق امللكية   )أ(

من احلقوق األساسية األخرى الواردة يف الدستور حق االمتالك، وكذلك حقوق امللكية األخرى، وحق                - ١٣٩ 
وال جيوز . ماية متساوية من القانونحبحيظى حق االمتالك للجميع وحقوق امللكية األخرى وحق الوراثة و    .الوراثة

   .فرض قيود عليها إال مبوجب القانون

  حق اختيار ومزاولة املهنة   )ب(   

 على مبدأ حرية اختيار الشخص ملهنته وملكان عمله، إىل جانب حرية مزاولة املهنة الـيت  ٦٥تنص املادة     - ١٤٠ 
يف وترد هذه االلتزامـات     . تزام بالعمل إال حبكم القانون    بأنه ال جيوز فرض االل    أيضاً  وتفيد هذه املادة    . اختارها

 عليه بتجريده من احلرية بأداء عمـل   حمكوماًجيوز للمحكمة أن تلزم شخصاًي الذي ينص على أنه   القانون اجلنائ 
جريدة ( بشأن حاالت الكوارث الطبيعية      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٨، والقانون الصادر يف     معني لفترة زمنية حمددة   

ويف املادة نفسها، حيظر الدستور العمل الـدائم        . )، بصيغته املعدلة  ٥٥٨، البند   ٦٢، العدد   ٢٠٠٢انني لعام   القو
  القانون الـصادر  وُتوضح الظروف اخلاصة اليت ميكن فيها استخدام األطفال يف          .  من العمر  ١٦    لألطفال دون ال  

) ، بصيغته املعدلة٩٤، البند ٢١، العدد ١٩٩٨جريدة القوانني لعام ( قانون العمل -  ١٩٧٤يونيه / حزيران٢٦يف 
يـنص  ولتسهيل إعمال حقوق املواطنني يف ميدان العمالة،        . وزير العمل القرارات ذات الصلة اليت يصدرها      يف  و

تعزيز العمالة  قانون  يف  هذه الغاية   وترد اإلجراءات املفصلة لتحقيق     . سبل ووسائل احلّد من البطالة    على  الدستور  
   .العمل ومؤسسات سوق

  احلق يف العمل يف ظروف الئقة   )ج(

على حق العمل يف ظروف مأمونة وصحية، وحق احلصول على أيام إجازة            من الدستور    ٦٦تنص املادة     - ١٤١ 
وترد القواعد املنظمة . يف حد أقصى من ساعات العمل املسموح هبااحلق حمددة قانوناً وإجازات مدفوعة األجر، و

 من قانون العمل، حيث ُيحمل رب العمل مسؤولية مراعـاة املعـايري             ١٠عمل يف الفصل    للسالمة والصحة يف ال   
وينص القانون اجلنائي على املسؤولية اجلنائية بالنسبة . املنصوص عليها، وحيث ُتحدد حقوق املوظفني ذات الصلة

لعمل واإلجازات املدفوعة   وترد األنظمة اخلاصة بوقت ا    . لالنتهاكات الصارخة ملعايري السالمة والصحة يف العمل      
  .األجر يف الفصلني السادس والسابع من قانون العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي   )د(

وتـرد  .  من الدستور حق الضمان االجتماعي عندما يصبح املوظف عاجزاً عن العمـل            ٦٧ املادة   تكفل  - ١٤٢ 
 بـشأن نظـام     ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٣الصادر يف   قانون  ال جمموعة قوانني من بينها   األنظمة املفصلة يف    

تعزيز العمالة وقانون ، )، بصيغته املعدلة  ٧٤، البند   ١١، العدد   ٢٠٠٧جريدة القوانني لعام    (التأمينات االجتماعية   
  .ومؤسسات سوق العمل
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انات غري  على عدم تقدمي البيانات الضرورية حىت مبوافقة الطرف املعين أو تقدمي بياجلنائيويعاقب القانون   - ١٤٣
  نتـهاكاً لقـانون   صحيحة تؤثر على احلق يف احلصول على استحقاقات الضمان االجتماعي، باعتبـار ذلـك ا              

   .الضمان االجتماعي

  احلق يف الرعاية الصحية   )ه(

، اليت تنص كذلك على      من الدستور  ٦٨مكفول يف املادة    ) ةيماية الصح احل(إن احلق يف الرعاية الصحية        - ١٤٤
ومبوجب املادة نفـسها، فـإن      . األموال العامة من   يف الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية املمولة         مبدأ املساواة 

وتـرد أحكـام   . السلطات ملزمة بضمان حصول األطفال واحلوامل واملعوقني واملسنني على رعاية صحية خاصة     
تزويدهم مبقومات املعيشة والفرص  اليت تلزم السلطات العامة ب٦٩إضافية بشأن الرعاية الصحية للمعوقني يف املادة 
  الـصادر قـانون   الوُتعاجل هذه األحكام مبزيد من التفاصيل يف        . الالزمة للتكيف مع العمل والتواصل االجتماعي     

  جريـدة القـوانني   (معوقني وعمالتـهم     بشأن إعادة التأهيل املهين واالجتماعي لل      ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٧يف  
 بـشأن   ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٢، ويف القانون الصادر يف      )غته املعّدلة ، بصي ٩٢، البند   ١٤، العدد   ٢٠٠٨لعام  

، ويف القانون الصادر  )، بصيغته املعدلة  ٥٩٣، البند   ٦٤، العدد   ٢٠٠٤جريدة القوانني لعام    (املساعدة االجتماعية   
يغته ، بـص ٦٠١، البند ٥٠، العدد ٢٠٠٠جريدة القوانني لعام   ( بشأن النقل    ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف  

   .الذي حيدد االلتزامات ذات الصلة اليت تتحملها شركات النقل) املعدلة

  احلق يف التعليم   )و(

ر التعلـيم يف    ، يوفَّ هذه املادة ومبوجب  . يف احلق يف التعليم   ) ٧٠املادة  (يتمثل حق آخر يضمنه الدستور        - ١٤٥ 
ختيار بني املدارس احلكوميـة     ال ا وميكن ،اوياًاملدارس العامة دون مقابل، ويكون الوصول إىل التعليم عاماً ومتس         

قانون الوترد تفاصيل األنظمة املتعلقة بالتعليم يف . واملدارس غري احلكومية، وُيقدم متويل عام للمؤسسات التعليمية
 جريدة القـوانني  (مدارس التعليم العايل بشأن ٢٠٠٥ هيولي/ متوز٢٧الصادر يف قانون يف الالتعليم و املتعلق بنظام   

   .ذه املدارس هلاالستقالل الذايتيكفل ، الذي )١٣٦٥، البند ١٦٤، العدد ٢٠٠٥لعام 

  محاية األسرة   )ز(

بتأمني احلماية القانونية لألسرة والطفل، ومـساعدة       من الدستور    ٧٢ و ٧١تلتزم الدولة مبوجب املادتني       - ١٤٦ 
 مقبولية اإلجهاض، وكذلك شروطواألجنة  ومحاية   املتعلق بتنظيم األسرة  القانون  دد  حيو. األم قبل الوالدة وبعدها   
  ساليب وأشكال مساعدة املرأة خـالل      االجتماعية، مع اللوائح التنفيذية ذات الصلة، أ       ةالقانون املتعلق باملساعد  

  .مدة احلمل

  )أحكـام احملـاكم   ( مجيع القرارات    احلاسم يف العامل  وفيما يتعلق حبقوق الطفل، ُتعترب مصلحة الطفل          - ١٤٧ 
   .بالطفلملتعلقة ا
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    تعزيز حقوق اإلنسان وتعليمها يف بولندا- سابعاً 
. تلقى حقوق اإلنسان يف بولندا الكثري من االهتمام، سواء على مستوى الترويج أو على مستوى التعليم                 - ١٤٨ 

مدرجة كما أن قضايا حقوق اإلنسان . فهناك عدة مدارس للتعليم العايل تعطي دورات منتظمة يف حقوق اإلنسان
برامج التدريب والتثقيف املقدمة للشرطة وحـرس       أيضاً   وتتضمن. يف مناهج التعليم باملدارس االبتدائية والثانوية     

  وجيري نشر عـدد مـن الكتـب املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان        . احلدود قضايا حقوق اإلنسان املتصلة بأعماهلم     
  .بصورة دورية

  قـوق اإلنـسان يف اجلرائـد املتخصـصة        مة األوروبيـة حل   وُتنشر قرارات جلنة حقوق اإلنسان واحملك       - ١٤٩
  .واجلرائد العامة

وتنظم وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة ووكالء النيابة، كما تعقد احملكمة العليا حلقات دراسية عن                 - ١٥٠
. قضاة، وهي مجعية لل   "يوستيسيا"منظمة حماميي الدفاع ومجعية     عن طريق    دروس مكثفة    وتقدَّم. حقوق اإلنسان 

عـدد مـن    أيضاً  وهناك  . يف برامج تدريب احملامني واملستشارين القانونيني     أيضاً  وقضايا حقوق اإلنسان مدرجة     
املنظمات غري احلكومية النشطة يف جمال حقوق اإلنسان، ومن بينها مؤسسة هلسنكي حلقوق اإلنسان، ومركـز                

  .لدولية، ومنظمة العفو اLa Strada حقوق املرأة، ومنظمة ال سترادا 

 -  -  -  -  -  


