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 اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 *المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لبولندا  
نظررررلل نة املرررر  نحلقملقرررر  اررررواالجت نعية ررررواف   نعاةتورقرررر   نة الو قرررر    نةةاللفررررل نةرررر      -1

(   ا سررررررةقمو نووخلسرررررر   نوتسرررررر   نةسوا رررررر   نوتسرررررر  E/C.12/POL/6نةسرررررروان ة جةملرررررر ن  
 E/C.12/2016/SR.55  56     نرةترررر ل  رررر   2016أف جل/ رررر ةت   22  21( نحلقالررررجا  ،

 . 2016 شلفن نأل ل/أكةجال  7نحلالحظول نوةوخلق    ا سةمو نة وخلمل   نةس ق  نحلقالجاة   

 مقدمة -ألف 
 لحب نة امل  اةال مي نة  ة  نةطلف ةةاللفل و نة     نةسوان  نةلا ا نوطق  ر ر  يومتر   -2

وء نةرر   اررل  خلررا   رر  نة  ةرر  (.   لحررب أفًرروحل اررواجن  نة مل ررE/C.12/POL/Q/6/Add.1نحلسرروم)  
 نةطلف نةل قا نحلسةج   نحلةق ا نةالطورول.

 الجوانب اإليجابية -باء 
 الحظ نة امل  خلا نةةال فل    فق نة  ةر  نةطرلف ر ر  ن يويقر  حالرجت نألذريو       -3

 يويقرر  خلملظترر  نةقترر) نة  ةقرر  ر رر  ن 2012 رررو  ،    رر فالمو أفًرروحل  2012 رررو  نإلرويرر ،  
 . 2006 ةقو  اشأن نةقت) نة حل ،

  الحررظ نة املرر  أفًرروحل خلررا نةةالرر فل نةةرر ناو نةةشررلفقق   نإلان فرر   نحلا سررق  نةرر  نرةترر  و  -4
 ف ي: خلو نة  ة  نةطلف ةةقزفز نةةتةا اواالجت نعية واف   نعاةتورق   نة الو ق ،  خلملمو

، نحلقرر  ل ة الررونجن نحلةق ررق اةشرراقا 2014ن /خلررو ن آ  14نةالررونجن نة رروا      أ( 
 نةقتوة   مبا سول  جت نةقت)،  يجنن  أخل ؛

__________ 

 (.2016أكةجال / شلفن نأل ل 7 -أف جل/  ةت   19نةةو ق   نوتس   نرةت  و نة امل    ا   و  *
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نةالررررررونجن نحلقرررررر  ل ة الررررررونجن نحلةق ررررررق اوةلروفرررررر  نة ررررررحق  نحلتجةرررررر  خلررررررن نا جخلرررررر    ب( 
 (؛2016 

 نةالونجن نحلةق رق  2005متجز/فجةقه  27نألح و  نحلق  ة    نةالونجن نة وا      ج( 
 م نةقويل(؛اوةةق ق

 ، حل و ح  نةيالل  نع ة قوا نعاةتوري؛2020 رو  نة نوخلج نةجطين، حىت  ا( 
 . 2020-2014النوخلج إاخلوج جمةتا نةل خلو   اجةمل ن، ة يرتة   ه( 

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
 انطباق العهد  

نة  ةقر  ر ر  أح رو  نةالرونجن  الحظ نة امل  أن نة  ةج  فالرل اسرقواة أح رو  نع يويرول  -5
نةجطين،  أن نةقم  ُفسةشم  اه خلرن ي ر) نئقترول نةالًرومق  ة   ةر  نةطرلف،  خلرا  ةرن  قرلب ررن 

 رررزنل  ُقةررر  ألررر  اة أل ررر نف النوجمقررر   ةقسرررظ أح وخلررروحل يوا ررر  ةملظرررل  ع ي المرررو ألن أح رررو  نةقمررر 
 (.2نةالًوء  مي ن  ط قالمو خل وذلة  نحلواة 

 يلي: بما وم الدولة الطرفتوصي اللجنة بأن تق -6
ضمان اإلنفاذ الكامل لجميع أحكام العهد في نظامهاا القاانوني المحلاي    أ( 

 وإمكانية االحتجاج بها أمام المحاكم؛
التعهااد بكذكاااء الااوعي بشااأن واجااب إنفاااذ الحقااوق المنصااو  عليهااا فااي   ب( 
ي إنفاذ القانون  وكذلك سيما في أوساط القضاة والبرلمانيين والمحامين ومسؤول ال العهد 

 في أوساط أصحاب الحقوق.
( بشاأن ببيعاة 1990)3 رقاموتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام  -7

( بشااأن التطبيااق المحلاااي 1998)9 رقااامالتزامااات الاادوط افبااراف  وإلاااى تعليقهااا العااام 
 للعهد.

 المؤسسة الوبنية لحقوق اإلنسان  
 ال ق ألن نحلجن ا نحلي    حل ةب خليرج  حالرجت نإلنسرون   اجةملر ن قلب نة امل  رن نة -8
 (.2  يي ةةت قمله خلن نةج وء اوةةزنخلو ه ايقوةق   نحلواة  ع
توصاااي اللجناااة بتزوياااد مكتاااب مفاااوا حقاااوق اإلنساااان باااالموارد البشااارية والتقنياااة  -9

باااالحقوق االقتصاااادية  يتعلاااق فيمااااسااايما  ال الالزماااة لتنفياااذ واليتاااه بصاااورة كاملاااة وفعالاااة 
 واالجتماعية والثقافية. وتوصي أيضاً بضمان استقاللية المكتب.
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 عدم التمييز  
ف يرر) ناتوفرر   ع 2010 ةقررو   قررلب نة املرر  رررن ي المررو ألن يررونجن نحلسررو نة   نحلقوخل رر  -10

 (.2نةشوخل   خلن نةةتققز ر   مجقا نأل س نحملظج ة مبجاب نةقم   نحلواة 
ة باأن تانقا الدولاة الطارف قاانون المسااواة فاي المعاملاة بحيا  يتفاق توصي اللجنا -11

من العهد  وذلك بكدراج جميع افسس المحظورة للتمييز ومراعاة تعليق اللجنة  2والمادة 
 ( بشأن عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.2009)20 رقمالعام 
ةررر  نرةتررر  و نة  ةررر  نةطرررلف حل و حررر  نةةتققرررز،  ة ملمرررو  حترررقل نة املررر  ر تررروحل اوةةررر ناو ن -12

 قرررلب ررررن نةال رررق اشرررأن ن رررةتلن  نةةتققرررز نشةتقررري اررر  نةل خلرررو  اشرررأن نةقال رررول نةررر  فجناممرررو 
نحملل خلجن  نحلمتشجن خلن نأل لنا  نةيتول     ق) نا جل ر   نور خلول نعاةتورقر  نأل و رق  

 (.2نةطلف  نحلواة  خلسةحالول نحلسور ة نعاةتورق    نة  ة  
توصااي اللجنااة بااأن تكثااف الدولااة الطاارف جهودتااا لتعزيااز تمتااع الرومااا و يرتااا ماان  -13

المحاارومين والمهمشااين ماان اففااراد والفاااات تمتعاااً كاااماًل بااالحقوق المنصااو  عليهااا فااي 
 فيها الحقوق في السكن  والصحة  والضمان االجتماعي  والتعليم. بما العهد 

 لرجاط والنساءالمساواة بين ا  
 قررررلب نة املرررر  رررررن نةال ررررق اشررررأن ن ررررةتلن  نةة ررررج نل نةملتطقرررر  نحلةق الرررر  اررررأا ن  نةملسرررروء  -14

فاثل    وحل ر   متةا نةملسوء ارواالجت نحل يجةر  ئرن   نةقمر .  خلو  نةلاول   نأل لة  نشةتا،   ج
 ةرملال  مت قر) نحلررلأة    ،نحل  فسرو   نة املر  نةال رق أفًروحل ةرتكرز رتر) نةملسروء   نةالطوررول نألير) أارل 

 (.3خلجنيا نختو  نةاللن    نةالطور  نةقو   نوو   نحلواة 
توصااي اللجنااة بااأن تواصاال الدولااة الطاارف جهودتااا الراميااة إلااى تحقيااق المساااواة  -15

 يلي: بما الفعلية بين الرجاط والنساء. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف
لمجتماع بشاأن افدوار النمطياة للجنساين  اتخاذ تدابير لتغييار تصاورات ا  أ( 

بطرق منها حمالت التوعية بتكافؤ فر  العمل بين الرجااط والنسااء وبالتشاارل المتسااوي 
 بينهم في تحمل مسؤوليات افسرة؛

المكافحااة الفعالااة للفصاال باااين الجنسااين فااي ساااوق العماال  بطاارق منهاااا   ب( 
 استخدام التدابير الخاصة المؤقتة؛

هودتااا لرفااع مسااتول تمثياال الماارأة فااي مواقااع اتخاااذ القاارار فااي تكثيااف ج  ج( 
 القطاعين العام والخا .
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 البطالة  
 قلب نة امل  ررن نةال رق ألن اقرحمل نحملرل خل   نحلمتشر  خلرن نأل رلنا  نةيترول، مبرن  رقمم  -16

فزنةررجن فةررأثل ن ر رر  مررج بررو خلةملو ررب اوة طوةرر ،  ع نةشرر وب  نةقرروط جن ةيرررتنل طجف رر   نةل خلررو،
 (.6  ةن ر   نةلبم خلن نخنيو  خلق ل نة طوة    نة  ة  نةطلف  نحلواة 

توصااااي اللجنااااة بااااأن تراجااااع الدولااااة الطاااارف تشااااريعاتها والباااارام  المختلفااااة القائمااااة  -17
المتعلقة بالعابلين  مثل القانون المتعلق بتشجيع العمالة وبمؤسساات ساوق العمال  وبرناام  

  وذلاك 2020-2014التنشيط واإلدماج  وبرنام  إدماج مجتمع الروما في بولنادا للفتارة 
صااوط الفاااات المسااتهدفة علااى العماال. وتوجااه اللجنااة اتتمااام لتحديااد كيفيااة تحسااين ساابل ح

 ( بشأن الحق في العمل.2005)18 رقمالدولة الطرف  في تذا الصدد  إلى تعليقها العام 

 شروط العمل العادلة والمؤاتية  
 قتو نةقالجا نحل خل  مبجاب  ع نةال ق اشأن ن  يوع نس   نةقالجا نحلاية ،رن  قلب نة امل   -18

نحل ين،  ن  يوع نس   نةجظومف  نل نألال نحلملييحمل.   قلب رن نةال ق أفًوحل ألن نةقالجا  نةالونجن
نحل خلرر  مبجاررب نةالررونجن نحلرر ين يرر   رراثل  رر  وحل ر رر  حررق نةقتررول نوواررق  ئرر   نةقالررجا   ذررل   
 رت) رواة   خلان قر .  فسرو   و نةال رق كر ةن ألن  راعء نةقترول برو خلشرتجة  اوةةرأخل  نة رحي

 (.9  7ًتون نعاةتوري  نحلوا ون اوة أ 
 يلي: بما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف -19

اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الحد تدريجياً من العمالة المؤقتة    أ( 
 بطرق منها توفير فر  عمل تكفل افمن الوظيفي وافجور العادلة؛

يضاامن تااوفير حياااة كريمااة للعماااط  بمااا مواصاالة رفااع الحااد افدنااى ل جااور  ب( 
 وأسرتم؛
ضاامان أن تكااون حقااوق العماال والضاامان االجتماااعي للعاااملين بموجااب   ج( 

 الممارسة. وفي عقود القانون المدني مكفولة تماماً في القانون
توجااااه اللجنااااة اتتمااااام الدولااااة الطاااارف  فااااي تااااذا الصاااادد  إلااااى تعليقهااااا العااااام   -20
 وط عمل عادلة ومؤاتية.( بشأن الحق في شر 2016)23 رقم

 االقتصاد  ير الرسمي  
  الحظ نة امل  نةة ناو نحلةي ة حلجنام  نعية وا بو نةلمسي،  ة ن نةال ق فسو   و ألنره -21
 قتو   نةز نرر   نة ملروء  خر خلول نةرتكقرب.   قرلب نة املر  ررن  ع فزنل ظو لة  ن ق  نةملطوت، ع

ة روا برو نةلمسري خلرن نا رجل ر ر  نور خلول نأل و رق  نةال ق أفًروحل ةقر   مت رن نةقروخل     نعي
 ناتوفر    نةقترر)  ناتوفرر  نعاةتورقرر .   قررلب رررن نةال رق كرر ةن اشررأن ذررل   نةقترر) نوو رر  

 (.7اوةقتول نحلموالفن  نحلواة 
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 يلي: ما تح  اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق -22
ن فاااااي االقتصااااااد  يااااار الرسااااامي علاااااى ضااااامان إمكانياااااة حصاااااوط العااااااملي  أ( 

 الخدمات افساسية والحماية في العمل والحماية االجتماعية؛
تمكاااااين مفتشاااااية العمااااال الوبنياااااة مااااان التفتاااااي  علاااااى جمياااااع قطاعاااااات   ب( 

 االقتصاد  مع زيادة مواردتا وباقتها؛
 حماية العماط المهاجرين من جميع أشكاط االستغالط وإساءة المعاملة.  ج( 

 المساواة في افجر عن العمل المتساوي القيمة  
 لحرررب نة املررر  لمرررجا نة  ةررر  نةطرررلف نةلنخلقررر  إأل ارررتون نحلسرررو نة   نألارررل ررررن نةقتررر)  -23

 (.7حتالق جنوحوحل كوخلالحل  نحلواة  مل نحلةسو   نةالقت ،  ة ن نةال ق فسو   و خلن أن   ن نجلمجا
التاادابير لعااالج التفاااوت فااي  توصااي اللجنااة بااأن تتخااذ الدولااة الطاارف مزياادًا ماان -24

 يلي: ما افجر عن العمل المتساوي القيمة  بطرق منها
برصاد فاوارق  يتعلق فيماإنفاذ التشريعات وتعزيز قدرات مفتشيات العمل   أ( 
 افجور؛
وضع أدوات تقييم لمراقبة االمتثاط لمبدأ المساواة فاي افجار عان العمال   ب( 

 المتساوي القيمة؛
 سيما في القطاع العام؛ ال بافجور  يتعلق فيماشفافية تحسين ال  ج( 
 تشجيع السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين في مكان العمل.  ا( 

 حقوق النقابات  
 نةالًرررق   2015حزفلنن/فجنقررره  2 لحرررب نة املررر  ك رررم نحمل تررر  نة  رررةج ف  نة ررروا     -25
نحلققملرر  مبجاررب رالررجا نةالررونجن نحلرر ين   ( نةرر   أيررلل  قرره نحمل ترر  كررق نألذرريو  K1/13  يررم

فملي ر  اقر   مل إنشوممو.  خلرا  ةرن  الحرظ نة املر  اال رق أن  ر ن نا رم أ  نعنًتو  إأل نةملالواول
 (.8 نحلواة 
تشاااجع اللجناااة الدولاااة الطااارف علاااى تنفياااذ التعاااديالت التشاااريعية التاااي اشاااتربها  -26

قا  ممكان  وضامان توافاق تاذ    في أقارب و 2015حزيران/يونيه  2الحكم الصادر في 
 من العهد. 8التعديالت مع المادة 

 الضمان االجتماعي  
،  ة رررن نةال رررق 2017 ررررو   لحرررب نة املررر  مبالررررتع زفرررواة خلقوذرررول نةقارررز  نةةالورررر    -27

ف ي:  أ( ر   إحرلنز  الر   مرج  ارا نظرو  خلجحر  ة تقوذرول؛  ب( نخنيرو   خلو فسو   و اشأن
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حلسررور نل نعاةتورقرر  رررن نحلسرررةج  نألامل ة  يرروف حلقظررم  ترررول خلققررو  نةرر خ) نحلةق ررق مبرررمل  ن
حي رررر جن ر رررر  خلسررررور نل؛   ع نأل ررررل؛  ج( ررررر ا نألذرررريو  نةرررر فن فققشررررجن    الررررل خلرررر يا

نة ررقجاول نةقت قرر  نةرر  فجناممررو نحلمرروال ن نةل خلررو، مبررن  ررقمم نةالررواخلجن خلررن ا رر نن نعحترروا   ا(
جل ر   نحلسور نل، اس ب رر   حقروز م ة جثرومق نأل   يب،  ك ةن نحلشلا ن،   إخل ونق  نا 

 (.9نحلط جا   نحلواة 
 يلي: بما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف -28

 اتخاذ تدابير تهدف إلى توحيد نظام المعاشات وتوحيد القواعد واللوائا؛  أ( 
ضاامان تغطيااة جميااع العاااملين وحصااولهم علااى االسااتحقاقات المناساابة    ب( 
االسااتحقاقات  ياار القائمااة علااى االشااتراكات لجميااع المحاارومين والمهمشااين ماان وضاامان 

 يمكِّنهم من التمتع بمستول معيشي الئق؛ بما اففراد وافسر 
حسااااب مساااتحقات المسااااعدات االجتماعياااة علاااى أسااااس تقيااايم دقياااق   ج( 

 لمستول الفقر؛
والمهمشاااون مااان تاااذليل الصاااعوبات العملياااة التاااي يواجههاااا المحروماااون   ا( 

 اففراد والفاات في التماس المساعدة والحصوط عليها.
( بشأن الحاق 2007)19 رقمتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام  -29

 في الضمان االجتماعي.

 العنف المنزلي  
 الحرررظ نة املرررر  أن الميررر  نعبة رررروب فُقويرررب ر قمررررو مبجارررب نةالررررونجن نجلملرررومي ة   ةرررر   -30
لف،  ة ملمو  قلب رن نةال ق ةق   نةمل   لنح حل ر   جتلمي نعبة وب نةز اي.   قرلب ررن نةط

 (.10نةال ق أفًوحل ةق   كيوف   مليق    ناو محوف  احوفو نةقملف نحلملزيل  نحلواة 
 يلي: بما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف -31

 لزوجي؛تعديل القانون الجنائي بحي  يجرِّم صراحًة اال تصاب ا  أ( 
ضاامان تااوفير الحمايااة العاجلااة لضااحايا العنااف المنزلااي  وإنفاااذ االمتثاااط   ب( 

 ؛فعاالً  فوامر الحماية الصادرة بحق مرتكبي العنف المنزلي إنفاذاً 
زياااادة عااادد المراكاااز والااادوائر افرااارل التاااي تاااوفر الحماياااة والمسااااعدة   ج( 

الهاااتفي المباشااار المتاااد علااى مااادار لضااحايا العنااف  بطااارق منهااا اإلسااراع بكنشااااء الخااط 
 الساعة وبيلة أيام افسبوع  مع توفير ردمة الترجمة الشفوية؛

تنفيذ حماالت توعياة تهادف إلاى الارفج المجتمعاي للعناف ضاد النسااء    ا( 
 ونشر معلومات عن التدابير المتاحة لمنع أفعاط العنف ضد النساء.
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 رعاية الطفل  
   اروجلمجا نةلنخلقر  إأل Family 500 plusخلج ارم اخر) نأل رل   لحب نة امل  اةمليق  النو -32

فرزنل برو   ع زفواة ر ا خللن ق  روف  نألطيول،  خلا  ةن  إهنو  الحرظ اال رق أن رر ا  ر   نحللن رق
 (.10 قتو خللن ق  روف  نألطيول ا ن  ن نة وة    نحلواة  ع كوف،
وافر راادمات رعايااة توصااي اللجنااة بااأن تكثااف الدولااة الطاارف جهودتااا لضاامان تاا -33

 افبفاط وسهولة االستفادة منها وتيسر تكلفتها  وبخاصة ل بفاط حتى سن الثالثة.

 الفقر  
 حتررقل نة املرر  ر ترروحل اوةةرر ناو نةرر  نخترر  و نة  ةرر  نةطررلف ة ة رر   ة يالررل،  ة ررن نةال ررق -34
ل  نأل ررل  نل  ررقتو   أ  ررو  نألطيررو ع فررزنل فسررو   و اشررأن ننةشررو  نةيالررل  نةيالررل نحلرر يا، ع

 (.11أك ل،  نحملل خل   نحلمتش  خلن نأل لنا  نةيتول  نحلواة  أ  ثالث  أطيول
توصااي اللجنااة بااأن تكثااف الدولااة الطاارف ماان جهودتااا الراميااة إلااى ضاامان تقااديم  -35

المعرضااين لخطاار  أو الاادعم المحاادد الهاادف لجميااع افشااخا  الااذين يعيشااون فااي فقاار
أكثاااار  والعااااابلين عاااان العماااال   أو ر ذات ثالثااااة أبفاااااطساااايما افبفاااااط وافساااا ال الفقاااار 

وأصااحاب المعاشااات  والماازارعين  والمهاااجرين  والرومااا  بماان فاايهم القااادمون ماان بلاادان 
االتحاد افوروباي  و يارتم ممان يعااني التميياز والتهماي  مان اففاراد والفااات  بمان فايهم 

توجااه اللجنااة عنايااة الدولااة يحصاالون علااى اسااتحقاقات اجتماعيااة. و  ال المشااردون  الااذين
الطرف في تذا الصدد إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاا  باالحقوق االقتصاادية 

 (.E/C.12/2001/10واالجتماعية والثقافية )

 اإلسكان  
   ةررررن نةسرررر ن  مبررررو  قررررلب نة املرررر  رررررن نةال ررررق اشررررأن نةررررملال  نةشرررر ف    نحلسرررروكن، -36

 نةة  يرر   خلالاررط نةطررجن ب   نة  رر .  فسررو   و نةال ررق أفًرروحل اشررأننعاةترروري  نةسرر ن نحلقسررج  
ف ررري:  أ( نالررر  نألخلررروكن نةشررروبلة نةةواقررر  ة    فررر   نالررر  نةةتجفررر) نحلي ررر  إلنشررروء خلملررروزل  خلرررو

نةملسرر   نة  رروة ة سرر ون نةرر فن فققشررجن   ذررالق ذرر ف ة نعكةظررو ؛  ج( يومترر   ا فرر ة؛  ب(
 إخالؤ م  إأل   ا  ملجنل؛  ا( نألذيو  نة فن فةم ننةظو  نإل  ون نعاةتوري، نة  ي  متة

 (.11 ج  ل أخلوكن إيوخل  ا ف   ئم،  إمنو فملال جن إأل خلالاط نحلشلافن  نحلواة   ع
 يلي: ما توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودتا من أجل -37

إيالء أولوياة لسياساة اإلساكان  وعاالج مساألة نقاا المسااكن  وتحساين   أ( 
ية المساكن  واتخااذ جمياع التادابير الضارورية لتاوفير وحادات إساكان ميساورة التكلفاة نوع

 سيما للمحرومين والمهمشين من اففراد والفاات؛ ال ووحدات إسكان اجتماعي 
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تيسير إمكانية حصوط الروما على السكن االجتمااعي  وتشاجيع الضامان   ب( 
عشااوائية  وتحسااين افحااواط المعيشااية بهااا القاانوني للحيااازة لماان يعيشااون فااي مساتوبنات 

عاان بريااق تااوفير الخاادمات افساسااية  وذلااك بالتشاااور الفعلااي مااع المجتمعااات المحليااة 
 واففراد المعنيين المتأثرين؛

اتخاااذ تاادابير فعالااة إلنهاااء فصاال مجتمعااات الرومااا  ولمنااع أفعاااط التمييااز   ج( 
 وبناتهم المنعزلة؛استاجار مساكن رارج مست أو ضد الرا بين في شراء

التشاااور مااع المجتمعااات واففااراد المتااأثرين فااي جميااع مراحاال إجااراءات   ا( 
 اإلرااالء  وضاامان اتباااع اإلجااراءات القانونيااة الواجبااة وتااوفير أماااكن إقامااة بديلااة للمتااأثرين 

 دفع تعويج لهم يمكِّنهم من الحصوط على أماكن إقامة مناسبة. أو
( بشاأن الحاق 1991)4 رقامتوجِّه اللجنة عناية الدولاة الطارف إلاى تعليقهاا العاام  -38

 ( بشأن حاالت اإلرالء القسري.1997)7 رقمفي السكن المالئم  وتعليقها العام 

 سوء التغذية والحق في الحصوط على  ذاء كاف    
  نةطررلف،  خلررا  الحررظ نة املرر  نةرر نخلج نةرر   رر ف إأل نارر  خلررن  ررجء نةة  فرر    نة  ةرر -39

  ةرررن  رررإن نةال رررق فسرررو   و اشرررأن ننقررر ن  نألخلرررن نة ررر نمي  خلقررر عل  رررجء نةة  فررر  نحل ررروة ة ال رررق،
 نل نةرر خ) نحلررملييحمل نةرر  ةرر فمو أطيررول  نةرر   قررق     أ   ررقتو   أ  ررو  نأل ررل نحملل خلرر  ع

 نحلملوطق نةلفيق .
 يلي: بما توصي اللجنة الدولة الطرف -40

امياة إلاى مواجهاة انعادام افمان الغاذائي وساوء التغذياة تكثيف جهودتاا الر   أ( 
سيما افشخا  الذين يعيشون  ال في أوساط المحرومين والمهمشين من اففراد والفاات 

 المعرضين لخطر الفقر  وتشجيع نظم  ذائية صحية أكثر؛ أو في فقر
( بشأن الحق فاي الغاذاء 1999)12 رقمالرجوع إلى تعليق اللجنة العام   ب( 

الكاااافي  وإلاااى المباااادي التوجيهياااة الطوعياااة لااادعم اإلعمااااط التااادريجي للحاااق فاااي الغاااذاء 
الكااافي فااي إبااار افماان الغااذائي الااوبني  التااي اعتماادتها منظمااة اف ذيااة والزراعااة ل ماام 

 المتحدة.

 تغذية افبفاط وبدانة افبفاط  
  خلقرر عل نةلاررور   قررلب نة املرر  رررن نةال ررق ع  يرروع خلقرر عل ا ننرر  نألطيررول  نخنيررو -41

 (.11 قتو ا  نةلا ا نة فن  رتن ع أرتو  م ا  ذملفن   ة  أذمل  نحلواة  ع نةط ققق ،
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 يلي: بما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف -42
اسااااتحداا ضاااارائب أعلااااى علااااى اف ذيااااة  ياااار الصااااحية والمشااااروبات   أ( 

ساايما فااي  ال تااذ  المنتجااات السااكرية  والنظاار فااي اعتماااد تشااريع صااارم بشااأن تسااويق 
 المدارس وأماكن الترفيه  مع ضمان تحسين سبل االستفادة من افنظمة الغذائية الصحية؛

فاااي ذلاااك مااانا فتااارات راحاااة  بماااا تعزياااز تااادابير دعااام الرضااااعة الطبيعياااة   ب( 
 افماكن العامة؛ وفي توفير مرافق لإلرضاع في أماكن العمل أو لإلرضاع
لبيانات مصنفة عن أساليب تغذية افبفاط الرضع وصغار الجمع المنتظم   ج( 
في ذلك الرضااعة الطبيعياة  والتنفياذ الكامال للمدوناة الدولياة لتساويق بادائل  بما افبفاط 
 لبن افم.

 إمكانية الحصوط على الخدمات الصحية  
، حتررقل نة املرر  ر ترروحل لمرررجا نة  ةرر  نةطررلف نةلنخلقرر  إأل حتسررر  خرر خلول نة ررح  نةقوخلررر  -43

   مبرو ف ي:  أ( ر   كيوفر   ر ) نا رجل ر ر  نور خلول نةط قر ، خلو  ة ن نةال ق فسو   و اشأن
 ةررن ررر    قسررل نا ررجل ر رر  نورر خلول نةط قرر  نأل و ررق    إطررو  نظررو  نةةررأخل  نة ررحي نةقررو  
 طجل  رتنل نعنةظو ؛  ب(   ين نجرق  خ خلول ط ق  خلققملر ؛  ج( رر   كيوفر  نةلروفر  نة رحق  

  ة تسررمل ؛  ا( نةةيررو ل  قتررو ارر  نأليررروةقم   إخل ونقرر  نا ررجل ر رر  نورر خلول نحلةق الررر  نحلال خلرر
 اطب نةال ب  خلل  نةس ل .

 يلي: بما توصي اللجنة الدولة الطرف -44
تكثيف جهودتا الرامية إلى ضمان توفير ردمات الرعاية الصحية الكافية   أ( 

الحتياجات مان رادمات الصاحة العاماة  وإتاحتها للجميع  بطرق منها إجراء تقييم شامل ل
وتخصاايا التموياال الكااافي  وتااوفير عاادد كاااف  ماان العاااملين الطبيااين المااؤتلين  وتوساايع 

 التغطية بخدمات الرعاية الصحية؛
ضمان إمكانية حصوط المحرومين والمهمشاين مان اففاراد والفااات علاى   ب( 

 جميع ردمات الرعاية الصحية افساسية.
ة عنايااااااة الدولااااااة الطاااااارف فااااااي تااااااذا الصاااااادد إلااااااى تعليقهااااااا العااااااام توجااااااه اللجناااااا -45
 ( بشأن الحق في التمتع بأعلى مستول من الصحة يمكن بلو ه.2000)14 رقم

 الصحة الجنسية واإلنجابية  
 قررلب نة املرر  رررن نةال ررق اشررأن ن  يرروع ررر ا رت قررول نإلامررو  بررو ن خلررن   نة  ةرر   -46

إالنء رت قول نإلامو  ن خلن  نةالرونجين.   قرلب  ونق  إخلنةطلف  اشأن نةقال ول نةق ف ة أخلو  
رررن نةال ررق أفًرروحل اشررأن نةةشررلفقول نحليلطرر    نةةالققرر    نة  ةرر  نةطررلف،  كرر ةن اشررأن خلشررل ع 
يونجن   يف نإلامو   نة   كون يق  نحلملويش    نة حلرون    يرظ نارجن ،   رج خلشرل ع يرونجن 
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فالرررتع  ررل  نحلزفرر  خلررن نةشررل   نةةالقق فرر  ر رر  نإلامررو .  فسررو   و نةال ررق كرر ةن ألنرره نةقارر  
 (،K 12/14  يرم نةالًرق   2015 شرلفن نأل ل/أكةرجال  7ا رم نحمل تر  نة  رةج ف ، نة روا    

رررررجن اوع رررررةمل وف نةًرررررتو  كسررررر ب ةرررررل حمل إارررررلنء نإلامرررررو ، ع  فُ رررررزط  نألط ررررروء نةررررر فن حيةال
فزفررر  خلرررن  ممررو قررر ، اإحوةرر  نةملسررروء نةررالإل ف ةتسرررن نإلامرررو  إأل خ خلرر  أخرررل ،نحلا سرر  نحلقمل  ع

 (.12نةالقجا نحليل ا  ر   إالنء نإلامو  ن خلن  نةالونجين  نحلواة 
 يلي: بما توصي اللجنة الدولة الطرف -47

ضمان إمكانية الوصوط في الواقاع العملاي إلاى رادمات اإلجهااا ا مان   أ( 
ير فعالة لمنع عمليات اإلجهااا  يار ا مان  وتقاديم الرعاياة التالياة والقانوني  واتخاذ تداب

 لإلجهاا والمشورة لمن تحتاج إليها؛
التعجياااال بكنشاااااء وتنظاااايم إلليااااة فعالااااة لإلحالااااة فااااي حاااااالت االسااااتنكاف   ب( 

 الضميري ل بباء؛
يتوافااق مااع  ال إعااادة النظاار فااي مشااروع قااانون ضوقااف اإلجهااااض  حياا   ج( 
يتساق أيضااً ماع كراماة  وال افساسية افررل  مثل حق المرأة في الصحة والحيااة الحقوق 
 المرأة.
  قلب نة امل  رن نةال رق اشرأن نة رقجاول نةر   جناممرو نةملسروء  نحللن الرول   إخل ونقر   -48

نا ررجل ر رر  خرر خلول نة ررح  نجلملسررق   نإلجنواقرر   نا ررجل ر رر    رروم) خلملررا ناترر)،   شررت) 
 ة خلجن الررر  نةجنةررر فن ي ررر) ح رررجل نحللن الرررول ا ن  رررن نة وخلملررر  رشرررلة ر ررر   ررر   نة رررقجاول ارررل  
 خ خلول أخللن  نةملسوء.

 يلي: ما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى -49
ضااامان إمكانياااة حصاااوط الجمياااع علاااى الخااادمات والمعلوماااات المتعلقاااة   أ( 

 ة والفعالة؛بالصحة الجنسية واإلنجابية  وعلى وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة وا من

تعزياااز التثقياااف الشاااامل والمناساااب للسااان فاااي مجااااط الصاااحة الجنساااية   ب( 
 افوساط  ير الرسمية؛ وفي واإلنجابية للجنسين في المدارس

مراعاة توصيات المقرر الخا  المعني بحق كل إنسان فاي التمتاع باأعلى   ج( 
مسااتول ممكاان ماان الصااحة البدنيااة والعقليااة  التااي قاادمها عقااب بعثتااه إلااى بولناادا )انظاار 

A/HRC/14/20/Add.3 85  الفقرة.) 
توجااااااه اللجنااااااة عنايااااااة الدولااااااة الطاااااارف فااااااي تااااااذا الصاااااادد إلااااااى تعليقهااااااا العااااااام  -50
 حق في الصحة الجنسية واإلنجابية.( بشأن ال2016)22 رقم
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 الصحة النفسية  
حتررقل نة املرر  ر ترروحل اوةةرر ناو نةرر  نرةترر  و نة  ةرر  نةطررلف،  ة ررن نةال ررق فسررو   و اشررأن  -51

رررر   كيوفررر  نةةتجفررر) نحلي ررر  حلا سرررول  خررر خلول نة رررح  نةمليسرررق ،  رررر   كيوفررر  نإلذرررلنف 
 اشرأن نألذريو      نإلرويرول نةالًومي ر   اخجل خلا سول نةطب نةمليسي  نإليوخل  هبرو، 

 (.12نعاةتورق  نة فن فالًجن رالجاةمم   نةساجن  نحلواة  - نةمليسق 
 يلي: ما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى -52

زياااادة الماااوارد المالياااة والبشااارية المخصصاااة لخااادمات الصاااحة النفساااية    أ( 
 لضمان كفاءتها؛

اجباة للمرضاى فاي مؤسساات ضمان االحترام الكامل لحقاوق اإلنساان الو   ب( 
الطب النفسي  بطرق منها المراقبة المستقلة والفعالة للعاالج  والمراجعاة القضاائية الفعالاة 

 فوامر الحجز في مؤسسات الطب النفسي؛
 ضمان توفير العالج على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة؛  ج( 
 لعالج الخارجي.في ذلك ا بما تشجيع افشكاط البديلة للعالج النفسي   ا( 

 سياسة المخدرات والحق في الصحة  
 قلب نة امل  رن نةال ق اشأن ر   كيوف  نةقالج نة  ف) ة تجنا نأل قجنق  نحليقرجل ةقرالج  -53

 ررقتو   نةسرراجن،  اشررأن نعنةشررو  نةجن ررا نةملطرروت حلةالزخلرر  نالرر  نحلملوررر   ع خلةقرروطي نئررو فن،
(    ررريجف خلةقررروطي نحليررر  نل ارررواالن، C ررري  نحل ةسرررب  نإلفررر ز(   رررو ن نةةمررروب نة  ررر  

 نخنيو  ر ا النخلج   وال نحملوين نةملظقي ،  ألن جتلمي حقوزة كتقول  ر وة ار نحل خلرن نحلير  نل 
نع رةيواة خلرن ارلنخلج نار   أ  جيق) خلن نة رقب ر ر  نألذريو    الري نةقرالج نةًرل    نة ر ف)

 (.12خلن نةًل ،   ةن خج وحل خلن نةةالمي  نحلواة 
وصاااي اللجناااة باااأن توساااع الدولاااة الطااارف نطااااق العاااالج الباااديل للماااواد اففيونياااة ت -54

سايما باارام   ال المفعاوط المقادم ل شااخا  المعنياين  وباأن تعاازز بارام  الحاد ماان الضارر 
 تبادط المحاقن النظيفة  وبأن تعيد النظر في تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات.

 التعليم  
لمررجا نة  ةرر  نةطررلف   جمررول نةةق ررقم،  ة ررن نةال ررق فسررو   و اشررأن  حتررقل نة املرر  ر ترروحل  -55

نة ررررقجاول   نا ررررجل ر رررر  نةةق ررررقم نجلقرررر  نةرررر  فجناممررررو نألطيررررول   نحلملرررروطق نةلفيقرررر   نحلرررر ن 
اأطيرول  فةق رق  قترونألطيول نحلموال ن برو نحلسرا  .    أ  نة  وة،  نألطيول نحل ةتسجن ة اجء

نةال ررررق إزنء نخنيررررو  خلقرررر عل نةةحررررويمم اوحلرررر ن ن نعاة نمقرررر ،  إزنء  نةل خلررررو،  قررررلب نة املرررر  رررررن
خلقرررر عل ننالطررررورمم رررررن نةةق ررررقم نة ررررونج ،  زفررررواة نسرررر ةمم   نحلرررر ن ن نحلةي  رررر ،  نخنيررررو  

 (.13اق    نحلواة   خلو نس ةمم   نةةق قم نة ونج 
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 يلي: ما تشجع اللجنة الدولة الطرف على -56
بفاااط فااي المنااابق الريفيااة والماادن الصااغيرة  ضاامان إمكانيااة حصااوط اف  أ( 

افبفاط المهاجرين  ير المساجلين علاى التعلايم االبتادائي  أو وافبفاط الملتمسين للجوء
 اإللزامي والمجاني الجيد؛

مواصلة دعم التحاق افبفاط المحرومين والمهمشاين  بمان فايهم أبفااط   ب( 
 هم له؛الروما  بالتعليم الثانوي والجامعي  واستكمال

تكثياااف جهودتاااا الرامياااة إلاااى تحساااين التحااااق أبفااااط الروماااا بالمااادارس   ج( 
وكااااذلك معاااادالت بقااااائهم بهااااا وأدائهاااام التعليمااااي  بطاااارق منهااااا تااااوفير راااادمات التوجيااااه 
واإلرشااااد  وبااارام  التعلااايم باللغاااة البولندياااة  واعتمااااد تااادابير المسااااعدة الخاصاااة  وتنفياااذ 

أن أتمية التعليم لرفا  افبفاط في المستقبل  وإشرال حمالت توعية في مجتمع الروما بش
 مجتمع الروما في تنفيذ برام  التعليم؛

مواصاااالة التصاااادي لمسااااألة ارتفاااااع نساااابة أبفاااااط الرومااااا فااااي الماااادارس   ا( 
 المتخصصة  بطرق منها مراجعة معايير التصنيف واعتماد برام  تعليمية جامعة ومتكاملة؛

ابق الريفيااة والنائيااة  بطاارق منهااا إتاحااة اإلنترناا  تشااجيع التعلاايم فااي المناا  ه( 
 وتيسير استخدامها.

توجااااااه اللجنااااااة عنايااااااة الدولااااااة الطاااااارف فااااااي تااااااذا الصاااااادد إلااااااى تعليقهااااااا العااااااام  -57
 ( بشأن الحق في التعليم.1999)13 رقم

 الحقوق الثقافية  
نة الو قر ،  ة رن  حتقل نة امل  ر توحل اوةة ناو نةر  نختر  و نة  ةر  نةطرلف   جمرول ناالرجت -58

 زنل بو كو ق  اتوف   حيظ نةرتنث نة الو  ةألي قول نةالجخلق   ع نةال ق فسو   و ألن   ن نةة ناو
 (.15 نإلثملق   نحلواة 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثياف جهودتاا لمواصالة حماياة وتعزياز الهوياة  -59
موارد لمساعدة المنظمات والمؤسسات الثقافية ل قليات باتخاذ تدابير منها زيادة توفير ال

العاملاااة فاااي مجااااط الهوياااة الثقافياااة ل قلياااات  وحماياااة وتعزياااز اساااتخدام لغاااات افقلياااات 
 الحياة العامة. وفي في ذلك في المدارس بما القومية واإلثنية

 توصيات أررل -داط 
لحااق تشااجع اللجنااة الدولااة الطاارف علااى التصااديق علااى البروتوكااوط االرتياااري الم -60

 بالعهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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وتشااجع اللجنااة الدولااة الطاارف علااى النظاار فااي التصااديق علااى االتفاقيااة الدوليااة  -61
لحمايااة جميااع افشااخا  ماان االرتفاااء القسااري  واالتفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااع 

 العماط المهاجرين وأفراد أسرتم.
اللجناة باأن تراعاي الدولاة الطارف  علاى نحاو كامال  التزاماتهاا المنصاو  وتوصي  -62

عليها في العهد  وبأن تكفل التمتع الكامل باالحقوق المكرساة فاي العهاد فاي ساياق تنفياذ 
علاااى المساااتول الاااوبني  ماااع التمااااس المسااااعدة  2030 لعاااام رطاااة التنمياااة المساااتدامة

ء الدولااة الطاارف  ليااات مسااتقلة لرصااد والتعاااون الاادوليين عنااد الحاجااة. وماان شااأن إنشااا
التقدم المحرز ومعاملاة المساتفيدين مان البارام  العاماة بوصافهم أصاحاب حقاوق يمكانهم 
المطالبة باستحقاقاتهم  أن ييسر بقوة تحقيق أتداف التنمية المستدامة. ومن شأن تحقيق 

ن شااموط تلااك افتااداف علااى أساااس مبااادي المشاااركة والمساااءلة وعاادم التمييااز أن يضاام
 الجميع.

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف رطوات تدريجية لوضاع وتطبياق مؤشارات  -63
مناساابة بشااأن إعماااط الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة  ماان أجاال تيسااير تقياايم 
التقدم الذي تحرز  الدولة الطارف فاي االمتثااط اللتزاماتهاا بموجاب العهاد تجاا  القطاعاات 

ذلك السياق  تحيل اللجنة الدولة الطرف إلاى جملاة أماور  منهاا  وفي لمختلفة.السكانية ا
اإلبار المفاتيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق اإلنسان  الاذي وضاعته مفوضاية افمام 

 (.HRI/MC/2008/3المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )انظر 
ختامياة علاى نطااق وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تاذ  المالحظاات ال -64

في ذلك المستول الوبني ومساتول البلاديات  بما واسع وعلى جميع مستويات المجتمع 
ساايما فااي صاافوف البرلمااانيين والمااوظفين الحكااوميين والساالطات  وال ومسااتول افقاااليم 

القضائية  وأن ُتطلع اللجناة  فاي تقريرتاا الادوري المقبال  علاى الخطاوات المتخاذة لتنفياذ 
المالحظااات. وتشااجع اللجنااة الدولااة الطاارف علااى إشاارال المنظمااات  ياار الحكوميااة تااذ  

عمليااة  وفااي و يرتااا ماان أعضاااء المجتمااع الماادني فااي متابعااة تااذ  المالحظااات الختاميااة
 التشاور على الصعيد الوبني قبل تقديم تقريرتا الدوري المقبل.

 31بحلااوط  ري السااابعوتطلااب اللجنااة إلااى الدولااة الطاارف أن تقاادم تقريرتااا الاادو  -65
  وأن تعااد  وفقاااً للمبااادي التوجيهيااة لإلبااالم التااي اعتماادتها 2021تشاارين افوط/أكتااوبر 

تادعو اللجناة الدولاة الطارف إلاى تحاادي   كماا  (.E/C.12/2008/2) 2008 عاام اللجناة فاي
وثيقتهاااا افساساااية الموحااادة وفقااااً للمباااادي التوجيهياااة المنساااقة لتقاااديم التقاااارير بموجاااب 

   الفصل افوط(.HRI/GEN/2/Rev.6عاتدات الدولية لحقوق اإلنسان )انظر الم
    


