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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢جنيف، 

 ١٦ املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف التقارير      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  بولندا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

دويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        اخلامس لبولندا عن تنفيذ العهد ال     
)E/C.12/POL/5 (   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٦ املعقودتْين يف    ٣٨ و ٣٧يف جلستْيها 
)E/C.12/2009/SR.37 وSR.38(     املعقودتني على التـوايل     ٥٧ و ٦٥، واعتمدت يف جلستْيها 
  : امية الواردة أدناه، املالحظات اخلت٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و١٩ يف

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري اخلامس املقدم من بولندا وبالردود اخلطية على قائمة              -٢

 وكالمها تضمن معلومات مفـصلة      ،)E/C.12/POL/Q/5/Add.1(املسائل اليت وضعتها اللجنة     
  . عن احلالة السائدة يف الدولة الطرف

ل يف حوار مفتوح وبّناء مع الدولة الطرف وتالحـظ          ترحب اللجنة بفرصة الدخو   و  -٣
عن الردود اليت قدمتها على األسـئلة        مع التقدير حضور وفد كبري ميثل عدة قطاعات، فضالً        

  . الشفوية اليت طرحتها اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف ضـمان التمتـع بـاحلقوق                -٤
قتصادية واالجتماعية والثقافية منذ أن نظرت اللجنة يف تقريرها الدوري السابق مبا يف ذلك         اال

  . التحسن الكبري يف مستوى املعيشة
وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابري التشريعية وغري التشريعية اليت سامهت             -٥

 عليهـا يف العهـد، ومنـها        يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص      
  :التالية التدابري

التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة            )أ(  
النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل 

، يف  )وتوكـوالت بـالريمو   بر(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،          
؛ ٢٠٠٣؛ وتنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة ومنع االجتار بالبشر منذ عام           ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول

وإنشاء شبكة من اهليئات على خمتلف املستويات تتوىل مسؤوليات شىت يف مكافحة االجتـار              
  غري املشروع؛ 

 وهو القانون   ٢٠٠٣رب  نوفم/اعتماد قانون العالوات العائلية يف تشرين الثاين        )ب(  
من اً  ومتديد مدة إجازة األمومة اعتبار    ؛الذي وسع نطاق املزايا املتاحة لألسر اليت تعول أطفاالً        

  ؛ "جمموعة تدابري األسرة"؛ وإطالق ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
تنفيذ برامج خمتلفة ملكافحة التمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل          )ج(  

  ؛ )٢٠١٣-٢٠٠٤(فيذ الربنامج املعين جبماعة الروما يف بولندا بذلك من تعصب، وتن
أبريـل  /اعتماد قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمـل يف نيـسان            )د(  
  ، وخمتلف التدابري والربامج اليت تعاجل البطالة؛ ٢٠٠٤

  الزيادة الكبرية يف احلد األدىن لألجور؛   ) ه(  
مة حلماية البيئة وحتسني الصحة الـصناعية       اعتماد جمموعة من اللوائح املنظ      )و(  

  . البلد يف
وترحب اللجنة بالوثيقة األساسية املشتركة احملدثة اليت قدمتـها الدولـة الطـرف               -٦
 ٢٠٠٦للمبادئ التوجيهية املنسقة اليت ُوضعت يف عام    اً  ، وفق ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١ يف

  . معاهدات حقوق اإلنسانبشأن تقدمي التقارير إىل اهليئات الدولية لرصد 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  - جيم  
اً تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات يعتد هبا تعوق تنفيذ العهـد تنفيـذ                -٧

  .يف الدولة الطرف فعاالً
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - دال  
 تنظر إىل العهد بوصفه ذا طابع        ألن الدولة الطرف ما زالت     شديدتشعر اللجنة بقلق      -٨

وال تزال اللجنة تـشعر بـالقلق ألن    . برناجمي وتطلعي وال ميكن االحتكام إىل القضاء بشأنه       
يف نظامها القانوين اً تاماً الدولة الطرف مل تتخذ بعد التدابري الالزمة لضمان تطبيق العهد تطبيق

 يقضي بعـدم جـواز   ٢٠٠٠ يف عام احمللي، ال سيما يف ضوء صدور قرار عن احملكمة العليا     
  . احتجاج األفراد بأحكام العهد أمام احملاكم الوطنية

تؤكد اللجنة موقفها بإمكانية التقاضي التام بشأن مجيع احلقوق الواردة يف العهد، وحتث             
 بشأن التطبيـق    ٩مع تعليقها العام رقم     اً  الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة، متشي      

د، من أجل ضمان إجازة التقاضي بشأن احلقوق الواردة يف العهد وإتاحة سبل             احمللي للعه 
  . انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الربامج التدريبية للقضاة واملدعني العامني وأعضاء جملـس              -٩
عن املوظفني العمـوميني املعنـيني         االجتماعيني فضالً   واألخصائيني واملدرسنينقابة احملامني   

  .بتنفيذ احلقوق الواردة يف العهد، ال تتناول بشكل منهجي أحكام العهد وتطبيقها
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توفري التدريب املنتظم على أحكام العهد وتطبيقها علـى              

باشر يف تعزيز ومحايـة احلقـوق       مجيع العاملني يف املهن والقطاعات اليت تضطلع بدور م        
 و وموظف واملدرسون اخلدمة املدنية    ون وموظف والواردة يف العهد، مبن فيهم القضاة واحملام      

  .  اهلجرة والشرطة واجليشو بتقدمي الرعاية الصحية وموظفونإنفاذ القانون واملختص
. هـور وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود وعي كاف بأحكام العهد لدى عامة اجلم             -١٠

للتثقيف يف جمال   اً  كافياً  كما تشعر اللجنة بالقلق ألن املناهج الدراسية الوطنية ال ختصص حيز          
  .حقوق اإلنسان

  : تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي
اختاذ تدابري فعالة لزيادة الوعي لدى اجلمهور بوجه عام بشأن احلقـوق              )أ(  

 الواردة يف العهد، وكذلك بسبل االنتصاف القـضائية         االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وغريها من السبل املتاحة لألفراد يف حالة وقوع انتهاكات هلذه احلقوق، وتشجع الدولة             

  الطرف على إشراك اجملتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف هذا الصدد؛ 
رس علـى مجيـع     ضمان توفري التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدا          )ب(  

  . العهد املستويات، وتناوله للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف
اً وتشعر اللجنة بالقلق ألن مكتب املفوض املعين حبماية احلقوق املدنية مل يركز تركيز              -١١
  . على رصد التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاً كافي
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ة الطرف على ضمان عمل مكتب املفوض املعين حبماية احلقوق املدنيـة   حتث اللجنة الدول  
، ورصد إعمال مجيع احلقوق االقتصادية      ١٠ملبادئ باريس وتعليق اللجنة العام رقم       اً  وفق

  . واالجتماعية والثقافية
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشـد األفـراد                 -١٢

 حرماناً وهتميشاً، مثل األقليات اإلثنية وذوي اإلعاقـات، واملثلـيني واملثليـات             واجلماعات
ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً يف التمتع حبقوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة            

أبريـل  /والثقافية، وذلك على الرغم من تعيني املفوض املعين باملساواة يف املعاملة يف نيـسان             
ر اللجنة بالقلق ألن مشروع القانون املتعلق بتنفيذ بعض توجيهات االحتاد           كما تشع . ٢٠٠٨

األورويب يف جمال املساواة يف املعاملة ال يوفر محاية شاملة ضد مجيع أشكال التمييز يف مجيـع           
  ). ٢-٢املادة (اجملاالت ذات الصلة باحلقوق الواردة يف العهد 

حكام مشروع القانون اخلاص بتنفيذ بعض      حتث اللجنة بقوة الدولة الطرف على تعديل أ       
توجيهات االحتاد األورويب يف جمال املساواة يف املعاملة ليتماشى مع تعليق اللجنـة العـام       

وتوصي اللجنة  .  بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ٢٠ رقم
 ،فعـاالً اً  افحة التمييز تطبيق  بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق التشريعات السارية ملك       اً  أيض

وأن تعزز التدابري املتخذة ملكافحة التمييز حبكم الواقع، مبا يف ذلك عن طريق احلمـالت               
اليت هتدف إىل مكافحة األفكار النمطية، وخاصة ما تعلق منها باألفراد والفئات احملرومـة      

وري القادم معلومات وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تقريرها الد. واملهمشة
  . عن نتائج العمل الذي اضطلع به املفوض املعين باملساواة يف املعاملة

علـى حنـو    " أقليات إثنية "و" أقليات وطنية "وتشعر اللجنة بالقلق ألن التفرقة بني         -١٣
ورد يف القانون بشأن األقليات الوطنية واإلثنية وبشأن اللغة اإلقليمية الذي اعتمدته الدولة              ما

، تنطوي على متييز ضد بعض األقليات، وألن بعض األقليات املوجودة ٢٠٠٥الطرف يف عام 
يف إقليم الدولة الطرف ال يشملها تعريف هاتني الفئتني، وبالتايل ال تستفيد من تنفيـذ               اً  حالي

ألهنا مل تتلق معلومات عن تنفيذ احلكم الوارد يف القانون          اً  وتأسف اللجنة أيض  . هذا القانون 
لذي ينص على السماح لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات لغوية باستخدام اللغات اخلاصة             وا

   ).١٥، ٢-٢املادة (ل مع السلطات العامة يف التعام" لغات مساعدة"هلذه األقليات بوصفها 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنقيح املعايري املستخدمة لتحديد األقليات حىت حتظى مجيع        

. مبوجب هذا القـانون   اً   احمللية الكبرية يف إقليم الدولة الطرف باالعتراف رمسي        اجملتمعات
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومـات عـن               
التدابري املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة يف هذا الصدد، وكذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ             

  . القانون نفسه
 اللجنة قلقة من استمرار تعرض طوائف الروما يف الدولة الطرف للتمييـز             وال تزال   -١٤

على نطاق واسع يف جماالت مثل التوظيف والتعليم وحيـازة األراضـي واحلـصول علـى       



E/C.12/POL/CO/5 

5 GE.09-46871 

استحقاقات الرعاية االجتماعية واإلسكان والرعاية الصحية، وهو األمر الـذي حيـول دون             
  ). ٢-٢املادة (الثقافية متتعهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية و

تؤكد اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على مكافحة التمييز ضد طوائف الروما             
يف جماالت مثل التوظيف والتعليم وحيازة األراضي واحلصول على استحقاقات الرعايـة            

 كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع       . االجتماعية واإلسكان والرعاية الصحية   
التدابري الفعالة للنهوض بطوائف الروما مبا يف ذلك عن طريق ختصيص أموال كافية لتنفيذ         

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان مراعاة خصوصية حالـة          . برامج حتقق منافع هلم   
  . طوائف الروما يف الدولة الطرف، يف تنفيذ خمتلف الربامج الوطنية لإلدماج االجتماعي

 عن قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي يكرس مبدأ املساواة بـني             وتعرب اللجنة   -١٥
  ). ٣املادة (الرجل واملرأة يف احلقوق 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وإدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق              
ـ                د يف التشريعات، وعلى اختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تطبيق تدابري خاصة مؤقتـة، عن

 من  ٢الضرورة، لضمان املساواة بني الرجل واملرأة على النحو املنصوص عليه يف الفقرة             
وتطلب اللجنة إىل . ١٦مع تعليق اللجنة العام رقم اً  من العهد، وذلك متشي٣ و٢املادتني 

الدولة الطرف تقدمي معلومات وبيانات إحصائية مصنفة يف هـذا الـصدد يف تقريرهـا               
  . الدوري املقبل

ويساور اللجنة القلق   . وتالحظ اللجنة أن معدالت البطالة مرتفعة يف الدولة الطرف          -١٦
بشكل خاص إزاء معدالت البطالة املرتفعة بني بعض الفئات احملرومة واملهمشة، مبا يف ذلك              
األشخاص ذوي اإلعاقة، والعاطلني عن العمل ألجل طويل واألشخاص من أصل غجـري             

  ). ٦املادة (سن عن كبار ال والشباب فضالً
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للحد من البطالة وتكثيف التـدابري             
الرامية إىل احلد من البطالة يف صفوف الفئات احملرومة واملهمشة مبا يف ذلك األشـخاص               
ذوي اإلعاقة والعاطلني عن العمل على املدى الطويل، واألشخاص من أصـل غجـري              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فعالة تكفل         . ن كبار السن  ع  والشباب فضالً 
مع تعليق اللجنة   اً  للمعوقني احلصول على فرص متكافئة للعمل املنتج واملدر للدخل، متشي         

  . املعوقني بشأن) ١٩٩٤(٥العام رقم 
ـ              -١٧ . ساءوتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الالمساواة يف األجور بني الرجـال والن

وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الفجوة الكبرية يف األجور يف القطـاع العـام ويف                
  ).٣ و٧املادتان (صفوف املهنيني ذوي التعليم العايل 

تؤكد اللجنة التوصية اليت قدمتها لدى النظر يف التقرير الرابع للدولة الطرف، بأن تتخذ              
ية واللوائح اإلدارية السارية اليت تضمن املساواة يف        التدابري الالزمة إلنفاذ األحكام القانون    
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اً وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تشريعاهتا حكم         . األجور بني املرأة والرجل   
وعالوة على ذلـك،    . بشأن األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي واملتكافئ القيمة       اً  حمدد

ارساهتا اخلاصة باألجور من أجـل سـد        حتث الدولة الطرف على استعراض سياساهتا ومم      
  .الفجوة يف األجور بني النساء والرجال الذين يعملون يف اإلدارة العامة

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل ساعات العمل الطويلة وعدم دفـع                -١٨
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم التحقيق على النحـو  . مقابل العمل اإلضايف يف القطاع اخلاص 

  ).٧املادة (الواجب، يف مثل هذه احلاالت 
يق الفعال لتشريعات العمل    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة لضمان التطب        
سيما ملن يعملون يف القطاع  اليت حتمي حقوق العاملني يف ظروف عمل عادلة ومواتية، وال

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء حتقيق كامـل يف االدعـاءات املتعلقـة              . اخلاص
لجنة وتدعو ال . بانتهاكات قانون العمل واختاذ إجراءات ضد من يثبت انتهاكهم للقانون         

الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل إحصاءات عن انتهاكات احلقـوق     
 ، اليت مت مجعها من خالل عمليات تفتيش العمل، فضالً         ٨ و ٧املنصوص عليها يف املادتني     

عن بيانات إحصائية عن الشكاوى املسجلة والتحقيقات اليت أُجريت بشأهنا والنتائج اليت            
  .ها والعقوبات املفروضةمت التوصل إلي

من االتفاقات اجلماعية مت تعليقهـا، وأن إعـادة   اً  وتالحظ اللجنة مع القلق أن عدد       -١٩
  ). ٦ و٧املادتان (التفاوض بشأن هذه االتفاقات مل تكن لصاحل العمال بعد ذلك 

  . حتث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ممارسة تعليق االتفاقات اجلماعية
للجنة بالقلق ألن بعض الشركات تعرضت لزعماء نقـابيني وأعـضاء يف            وتشعر ا   -٢٠

  ).٨املادة (اً نقابات العمال بالطرد أو املضايقة ظلم
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضمان محاية الزعماء النقابيني والعمـال             

 أي إجراءات انتقامية،   املشاركني يف النقابات أو األشخاص الراغبني يف االنضمام إليها من         
  . العهد  من٨ومتكينهم من ممارسة حقوقهم حبرية مبوجب املادة 

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تأخذ، عند إصالح نظـام املعاشـات                -٢١
التقاعدية، بتوصية اللجنة بتصحيح الفرق يف سن التقاعد بني املرأة والرجـل، وهـو فـرق                

ويقلص اً   وإمنا حيرم النساء من الوصول إىل املناصب الرفيعة أيض         ينطوي على متييز فحسب    ال
  ). ٣ و٩املادتان (معاشاهتن التقاعدية 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتحديـد نفـس الـسن لتقاعـد       
  . والنساء الرجال

لعنف املرتيل  وتشعر اللجنة بالقلق ألن تشريعات الدولة الطرف ال تنص على جترمي ا             -٢٢
  .)١٠املادة (واالغتصاب يف إطار الزواج وال حتظر العقاب البدين يف املرتل 
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، ٢٠٠٥تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان أن تتضمن التعديالت على قانون عـام              
للعنف املرتيل مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الزواج         اً  املتعلق مبكافحة العنف املرتيل، جترمي    

  . اب البدين يف املرتلللعقاً وحظر
وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف متثل بلد منشأ ومقصد ونقطة عبور لالجتار               -٢٣

  ). ١٠املادة (بالبشر، وال سيما األطفال والنساء، وألغراض االستغالل اجلنسي 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة االجتار بالبشر واعتمـاد             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي بيانات       . استراتيجيات فعالة للتصدي هلذه الظاهرة    
  . إحصائية عن حجم مشكلة االجتار يف تقريرها الدوري املقبل

 ،وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة حاالت األمراض العقلية، ال سيما بني النـساء               -٢٤
عقلية اليت يتم تقدميها عن طريق مرافق مؤسسية        وتفاقمها بسبب قلة توافر خدمات الصحة ال      

بشكل أساسي، وقلة فرص احلصول عليها وخاصة بالنسبة ملن يعيشون يف املنـاطق الريفيـة         
  .)٣ و١٢املادتان (

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملعاجلة أسباب املشاكل املتعلقة بالصحة             
كما تدعو الدولة الطرف إىل اختاذ التدابري الالزمـة         . أةالعقلية، وخاصة فيما يتعلق باملر    

لتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية اإلسعافية وذلك إلعمال حق املصابني بـاألمراض            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي بيانات إحصائية مفصلة عـن           . العقلية يف الصحة  

  . الصحة النفسية يف تقريرها الدوري املقبل
 اللجنة عن قلقها إزاء زيادة استهالك الكحول والتدخني يف الدولة الطرف،            وتعرب  -٢٥

  ). ١٢املادة (ال سيما يف صفوف النساء واألطفال 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد مشروع القانون املُعدِّل للقانون املتعلق بالتبغ من             

 فعالة تشمل محالت التوعية     أجل مكافحة التدخني وخباصة بني األطفال، وإىل اختاذ تدابري        
  . سواء العامة، للحد من التدخني وتعاطي الكحول على حد

فقـط مـن متعـاطي        قليالًاً  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن عدد          -٢٦
 أصعب مناالً  املخدرات حيصلون على العالج البديل من االرهتان للمخدرات وأن هذا العالج          

  ).١٢املادة (يف مرافق االحتجاز 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري لضمان توفري عالج فعـال مـن االرهتـان                

  .للمخدرات للجميع مبن يف ذلك احملتجزون
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف ال تضمن توفري اخلدمات األساسـية يف           -٢٧

سائل منع احلمل وخـدمات تنظـيم       جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية وأهنا ال تضمن توفري و        
لقرار الدولـة الطـرف بعـدم إدراج        اً  وتأسف اللجنة أيض  . األسرة يف نظام الصحة العامة    
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وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تتخـذ         . خدمات تنظيم األسرة يف ميزانية الدولة     
   ).١٠و١٢املادة (تدابري كافية لتنفيذ توصيتها السابقة فيما يتعلق هبذه القضايا 

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية يف جمـال             
وتؤكد اللجنة توصيتها بأن توفر الدولة الطرف خدمات تنظيم     . الصحة اجلنسية واإلجنابية  

 وسـائل منـع   نظام الرعاية الصحية العام، مبا يف ذلك عن طريق توفري        األسرة عن طريق  
  .عقولةاحلمل بأسعار م

. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد املريع لعمليات اإلجهاض السرية يف الدولة الطرف             -٢٨
وما يقلق اللجنة بصفة خاصة هو جلوء املرأة إىل اإلجهاض السري وغري اآلمن يف كثري مـن                 
األحيان، بسبب رفض األطباء والعيادات إجراء عمليات إجهاض قانونية بوازع من الضمري            

  ).١٠ و١٢ان املادت(
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الفعالة لضمان متتع املـرأة حبقهـا يف                
الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك من خالل إنفاذ التشريعات املتعلقـة باإلجهـاض              
وتنفيذ آلية لإلحالة يف الوقت املناسب وبشكل منتظم يف حالة االمتنـاع بـوازع مـن                

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إطالع ممارسي مهنة الطب على األحكـام             . الضمري
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف       . املتعلقة باإلجهاض القانوين يف التشريع البولندي     

تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن اإلجهاض مبا يف ذلـك البيانـات              
ية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف         املقارنة، وكذلك عن التدابري التشريع    

  .الصدد لتنفيذ توصية اللجنة يف هذا
وتالحظ اللجنة بقلق االخنفاض املستمر يف اإلنفاق العام على الصحة والنتائج السلبية        -٢٩

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن التحويل التدرجيي للرعايـة  . لذلك على التمتع باحلق يف الصحة  
 إىل القطاع اخلاص من شأنه أن حيد من إمكانية احلصول عليها وجيعلـها يف غـري                 الصحية
  ).١٢املادة (املتناول 

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة خمصصات امليزانية للصحة من أجل التصدي للعـدد             
تؤدي خصخصة   املتزايد من القضايا الناشئة يف جمال الرعاية الصحية يف البلد، وضمان أال           

م الصحي إىل عرقلة التمتع باحلق يف الصحة، وال سيما بالنسبة لألفـراد والفئـات               النظا
  .احملرومة واملهمشة

بربنامج توفري العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة       اً  وبينما حتيط اللجنة علم     -٣٠
ب ، تعر )٢٠٠٦-٢٠٠٥(اإليدز يف بولندا    /لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     

اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير تشري إىل ضعف إمكانية حصول املصابني بفريوس نقـص               
املناعة البشرية وال سيما متعاطي املخدرات منهم، على العالج، وإزاء عدم وجود معلومات             

  ).١٢املادة (عن توفري العالج عقب انتهاء الربنامج املشار إليه أعاله 
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اختاذ التدابري لضمان توفري العالج والرعايـة لألشـخاص         توصي اللجنة الدولة الطرف ب    
وإتاحة فرص احلصول   اإليدز وجعلهما يف متناوهلم،   /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

البديل بعد انتهاء برنامج توفري العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة           على العالج 
  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(اإليدز يف بولندا /بشريةلألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة ال

وتشعر اللجنة بقلق عميق ألن املناهج التعليمية الوطنية ال تشمل التثقيف يف جمـال                -٣١
للمعايري الطبية والتعليم   اً  الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت ينبغي أن توفر معلومات موضوعية وفق         

  ). ١٣املادة (
 برامج كافية يف جمال التثقيف بشأن الصحة اجلنسية تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف توفري

  . سية الوطنيةاواإلجنابية يف املناهج الدر
ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود تقارير عن رهاب املثليني، وخباصة املـضايقات               -٣٢

  ). ١٣املادة (اليت يتعرضون هلا يف املدارس 
ه اخلصوص زيادة الوعي، للتـصدي      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري وعلى وج       

لرهاب املثليني يف األوساط التعليمية، وضمان عدم تعرض األفراد للتمييز على أسـاس             
الدولة الطرف بـأن تـدخل يف   اً وتوصي اللجنة أيض  . ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسانية   

 النظام التعليمي، الدليل حول التربية على حقوق اإلنسان مع الـشباب الـذي نـشره              
   .أوروبا جملس
وتشعر اللجنة بالقلق ألن التعليم العايل يف اجلامعات اليت تديرها الدولة ليست جمانية               -٣٣
اً ويترك هذا الوضع أثر   . على الرغم من الضمانات اليت نص عليها دستور الدولة الطرف         اً  متام
وتأسف اللجنة  . ةغري متناسب على الفئات احملرومة واملهمشة وخاصة يف املناطق الريفي         اً  سلبي

  ). ٢-١٣املادة (ألهنا مل تتلق معلومات كافية عن التحاق الطالب الغجر بالتعليم العايل 
فيذ احلكم الدستوري املتعلق بالتعليم العايل اجملاين وضمان    نتوصي اللجنة الدولة الطرف بت    

، على أساس   إتاحته بكافة الوسائل املناسبة، للجميع، وال سيما للفئات احملرومة واملهمشة         
وتوصي اللجنـة الدولـة     .  من العهد  ١٣الكفاءة، على النحو املنصوص عليه يف املادة        

  . الطرف باختاذ تدابري استباقية لتحسني فرص حصول الطالب الغجر على التعليم العايل
مـن  اً وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم مزيـد           -٣٤

  :  املسائل التاليةاملعلومات بشأن
  نتائج التدابري املتخذة حلماية البيئة وحتسني الصحة الصناعية؛   )أ(  
احلق يف املاء والصرف الصحي، مبا يف ذلك نتائج التدابري التنظيمية اخلاصة              )ب(  

  مبياه اجملارير؛
  التحرش اجلنسي يف مكان العمل؛   )ج(  
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ونتائج الربنامج الوطين ملكافحة    طبيعة ونطاق جرائم الكراهية يف أراضيها،         )د(  
  التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

  . معلومات عن الفصل التأدييب من اخلدمة واألحكام القضائية يف هذا الصدد  ) ه(  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري القـادم معلومـات                -٣٥

ئية مصنفة حسب نوع اجلنس وحبسب التوزيع الريفي واحلضري         مفصلة تشمل بيانات إحصا   
عن حجم االقتصاد غري النظامي وكذلك عن السياسات وتدابري احلماية اليت اعتمدهتا الدولة             

  . الطرف للتصدي هلذا القطاع، إن ُوجدت
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق علـى الربوتوكـول               -٣٦

  . ي امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاالختيار
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص              -٣٧

ذوي اإلعاقة والتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين            
  .ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريوأفراد أسرهم واالتفاقي

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقيـات منظمـة                -٣٨
 ،)١١٧االتفاقية رقم   (العمل الدولية بشأن األهداف واملعايري األساسية للسياسة االجتماعية         

االتفاقية (وطنيني يف جمال الضمان االجتماعي      وبشأن املساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري ال       
  ). ١٧٤االتفاقية رقم (وبشأن منع احلوادث الصناعية الكربى ) ١١٨رقم 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إتاحة هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع               -٣٩

فوف مسؤويل وتيسري إمكانية الوصول إليها ونشرها بني خمتلف شرائح اجملتمع، وخباصة يف ص
الدولة والقضاء ومنظمات اجملتمع املدين، وإبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم، جبميـع             

  . اخلطوات املتخذة لتنفيذها
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق               -٤٠

لية املناقشة على املستوى    اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عم         
  .الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

وفـق  اً  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس معـد             -٤١
 ٣٠ وذلك حبلـول   ،)E/C.12/2008/2(املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة        

  . ٢٠١٤يونيه /حزيران

        


