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                                         جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                        الدورة الرابعة والثالثون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١٣  -     أبريل /       نيسان  ٢٥

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦ني تداملا

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 صربيا واجلبل األسود

        بشأن                     صربيا واجلبل األسود                                                                                     نظـرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من              - ١
  ،   ١٣    و   ١٢    و   ١١              ، يف جلساهتا    (E/1990/5/Add.61)                       واالجتماعية والثقافية                                                 تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       

     مايو  /       أيار   ١٣               املعقودة يف      ٢٧                       ، واعتمدت يف جلستها     (E/C.12/2005/SR.11-13)      ٢٠٠٥      مايو   /       أيار  ٣    و  ٢              املعقـودة يف    
  . E/C.12/2005/SR.27)             انظر الوثيقة  (                          املالحظات اخلتامية التالية     ٢٠٠٥

  مقدمة-ألف 

            ُ                  ً                      األويل الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية          للتقرير                 صربيا واجلبل األسود          جنة بتقدمي         ترحب الل - ٢
  .                                     للجنة، وللردود اخلطية على قائمة املسائل

                                                                                                   وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي مشل ممثلني عن مجهورية            - ٣
  .                      احتاد صربيا واجلبل األسود      سود، و                         صربيا، وعن مجهورية اجلبل األ

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                ، تنص على أن        ٢٠٠٣                                 احتاد صربيا واجلبل األسود لعام                    من دستور      ١٦                                       تالحظ اللجنة مع التقدير أن، املادة        - ٤
                                                                                                           يكـون للعهـد األولويـة على قانون صربيا واجلبل األسود، وقانون اجلمهوريتني، وأن ميثاق حقوق اإلنسان                 
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                                                                          حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها حقوق معينة يتمتع هبا                                                  يات واحلريات املدنية حيمي العديد من ا           واألقل
  .                     أفراد األقليات الوطنية

                            مقاطعة فويفودينا املستقلة،                                                                              وترحـب اللجـنة بإنشاء مؤسسات ألمني املظامل يف مجهورية اجلبل األسود ويف               - ٥
  .                            قانون بشأن أمني املظامل يف صربيا                        وبالعملية اجلارية العتماد 

                                                                اإلصالحات اهلامة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف يف اجملالني التشريعي                                               وحتـيط اللجـنة علما مع التقدير ب        - ٦
      ، مبن                                        حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ا                                                                 والسياسـي، وخاصة يف مجهورية اجلبل األسود، لكي يتمتع اجلميع ب          

ّ     ون واملهّمشون     احملروم            فيهم األشخاص         .  

                                                                                                       وحتـيط اللجـنة علما مع االرتياح بتأييد الدولة الطرف العتماد الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد                - ٧
  .                                                الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

                                                 حتول اقتصادي ومؤسسي وأهنما ال يزاالن يعانيان من آثار          بعملية                       صربيا واجلبل األسود ميران                 تذكر اللجنة بأن   - ٨
  .                                                                                      ً     ً تفكك أقاليمهما ومن النـزاعات املسلحة اليت شهداها يف التسعينات، مما يصعب تنفيذ العهد تنفيذاً كامالً

   ما     ع       تقارير                                                                                               وحتـيط اللجنة علما باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف لإلفادة بأهنا مل تتمكن من تقدمي                 - ٩
                       ، فيما يتعلق مبقاطعة                                                  ضمان احترام احلقوق املعترف هبا يف هذا العهد        ل                                             اختذتـه مـن تدابري وما أحرزته من تقدم        

                                      مبمارسة السلطة املدنية فيها مبوجب                                                   بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو                                   كوسوفو وميتوهيا حيث تقوم     
                   إىل تقدمي تقرير                      بعثة األمم املتحدة                         طرف أن تدعو اللجنة                        واقترحت الدولة ال     ).     ١٩٩٩   (    ١٢٤٤                 قرار جملس األمن    

                                                                        غري أن اللجنة هتيب بالدولة الطرف أن تطلب إىل األمني العام تزويدها              .                                      إضـايف عـن تنفيذ العهد يف كوسوفو       
        ، بشأن   )    ١٩٩٩   (    ١٢٤٤      األمن               من قرار جملس      )  ي (  ١١       لفقرة        ً    ، وفقاً ل                    بعثة األمم املتحدة                           باملعلومـات اليت مجعتها     

                                       ، مع عدم املساس بالوضع القانوين لكوسوفو،                       حلقوق املعترف هبا يف العهد    ، با    ١٩٩٩                    ع يف كوسوفو، منذ عام      التمت
                                  ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة إىل        .                                                                             واسـتنادا إىل هذه املعلومات، أن تستكمل تقريرها األويل املقدم إىل اللجنة           

                                       ة يف كوسوفو ومبساعدهتما، أن تقدم املعلومات                                                                 الدولـة الطـرف، بـتعاون مع البعثة ومع السلطات املدنية احمللي       
   .     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                        اإلضافية بشأن تنفيذ العهد يف كوسوفو، حبلول 

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

  .                                                      سوابق قضائية تتعلق بتطبيق حماكم صربيا واجلبل األسود للعهد                                تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيراد  -  ١٠

                              منتظم وشامل يف صربيا واجلبل                                                        زاء عدم وجود تشريع للقضاء على التمييز بشكل                                 ويساور اللجنة القلق إ    -  ١١
   .                                    األسود، على مستوى اجلمهوريتني أو االحتاد

             أعمال العنف                                حوادث العنف بني األعراق و                                         إزاء ما أفادت به التقارير من       ا    قلقه      بالغ      عن                  تعـرب اللجنة     و -  ١٢
  .         ثل الروما                    ضد األقليات العرقية م                       املرتكبة بدافع العنصرية 
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                                                                                                             وتشـعر اللجـنة بعمـيق القلق، ألنه رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني وضع الروما االقتصادي                   -  ١٣
                                يف اجلمهوريتني، ال يزال التمييز       )     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥ (                              إلعمال عقد إدماج الروما                     خطط عمل وطنية                       واالجـتماعي بواسطة    

   .                                                     والضمان االجتماعي، والسكن، والرعاية الصحية والتعليم                                      على نطاق واسع ضد الروما فيما خيص العمل،       مستمرا 

                                                                                       شديد قلقها إزاء عدم إقامة استقرار وضع إقامة الالجئني والعائدين من بلدان أخرى                 عن                تعرب اللجنة    و -  ١٤
                                                                                                             واألشـخاص املشـردين داخليا مبن فيهم الروما املشردون داخليا، وحمدودية إمكانية حصوهلم على أوراق اهلوية                

                                                                                                  ية، وهي مستندات الزمة الكتساب عدة حقوق مثل التأهيل للعمل، وطلب استحقاقات البطالة وغريها                   الشخص
   .                                                  من استحقاقات الضمان االجتماعي، أو التسجيل يف املدارس

                                                                                                  وتأسف اللجنة لعدم وجود قانون عن املساواة بني اجلنسني ولتدين نسبة متثيل املرأة يف املناصب احلكومية            -  ١٥
  .                        اجلمهوريتني وبرملان االحتاد        ويف برملاين

                            ، وال سيما بني النساء واألشخاص                  صربيا واجلبل األسود                                               وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة املرتفع يف  -  ١٦
  .                              املعوقني والروما واملشردين داخليا

             يا والالجئون،                         ً                                                                   ويسـاور اللجنة القلق أيضاً ألن العديد من األشخاص، منهم بوجه خاص الروما واملشردون داخل           -  ١٧
   .          اجتماعي                                       ً                                        قطاع االقتصاد غري الرمسي أو يزاولون أعماالً منخفضة األجر، يف ظروف غري الئقة وبدون ضمان        يعملون يف

                ً                                                                                        وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأن النقابات ال تشمل إال عدد صغري من العاملني يف القطاع اخلاص وبأن                   -  ١٨
  .                                                                   من ضمنها احلصول على إذن من وزير الداخلية، الذي له سلطة حل النقابات    ً            وفقاً لشروط صارمة                  االنضمام إليها يتم 

                                ، مبا يف ذلك مهن مثل املعلمني        "               اخلدمات األساسية  "             واسع ملفهوم     ال    يف                                          ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التعر      -  ١٩
                 روط صارمة، وألن                                                                             كما تشعر اللجنة بالقلق ألنه ال ميكن ممارسة حق اإلضراب إال باستيفاء ش              .                وموظفـي الربيد  

  .                                                                                   املشاركة يف اإلضراب قد تؤدي ال إىل تعليق املرتبات فحسب، بل وإىل تعليق حقوق الضمان االجتماعي

  .                                استحقاقات البطالة يف الدولة الطرف                                                 وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شدة تدين نسبة املنتفعني من  -  ٢٠

ّ                           وتالحظ اللجنة أن القانون الذي ُسّن مؤخرا بشأن تأمني           -  ٢١  ُ                                             شات الشيخوخة والعجز يف مجهورية صربيا قد          معا                             
                                                                                                              أدخل شروطا أكثر صرامة للتأهيل ملعاشات الشيخوخة والعجز من أجل ضمان االستدامة املالية لنظام املعاشات،               

  .       كافية                                               الذين ال يستوفون هذه الشروط على معونة اجتماعية ص                                          وتعرب عن قلقها إزاء عدم إمكانية حصول األشخا

                   ً     ً                                                      نة عن قلقها ألن عدداً كبرياً من صرب كرايينا ومن األشخاص املشردين داخليا من كوسوفو           وتعرب اللج -  ٢٢
  .                                                                                            الذين جتاوزت أعمارهم سن التقاعد مل حيصلوا على معاشات تقاعدية منذ سنوات حسب ما أفادت به التقارير

                          ينتج عن املعاناة النفسية                                          رتفاع معدل حدوث العنف املرتيل، الذي غالبا ما                            وتعرب اللجنة عن عميق قلقها ال -  ٢٣
  .                                                         بسبب البطالة واالضطرابات الرضخية ذات الصلة بالرتاعات املسلحة

  .                                                                          كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت االعتداء على األطفال يف الدولة الطرف -  ٢٤
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             راض االستغالل                                                               إزاء ارتفاع عدد النساء واألطفال الذين يتم االجتار هبم ألغ                                      ويسـاور اللجنة قلق عميق       -  ٢٥
  .                               ُ                                     اجلنسي والعمل القسري، وإزاء ما أُبلغ عنه من حوادث كانت للشرطة يد فيها

          سنة يف     ١٥                                            الروما دون احلد األدىن لسن العمل وهو          ل                                                 وتالحـظ اللجنة مع القلق عمل العديد من أطفا         -  ٢٦
  .                     العمل بشأن محاية القصر                                                                      قطاعات االقتصاد غري الرمسية، خارج نطاق األحكام اخلاصة املنصوص عليها يف قانون 

                                   يف املائة من سكان اجلبل األسود           ١٢,٢                               يف املائة من سكان صربيا و          ١٠,٦                              وتالحظ اللجنة مع القلق أن       -  ٢٧
                                                         شخص آخر يف صربيا ميكن أن يعيشون دون عتبة الفقر إن ارتفعت   ٢٥     ٠٠٠      ، وأن    فقر                      يعيشون اآلن دون عتبة ال

   .                ً هذه العتبة قليالً

   .                                               املسنني وعدم كفاية خدمات الرعاية املرتلية حىت اآلن ص                       قلق إزاء نطاق مقر األشخا                وتشعر اللجنة بال -  ٢٨

  .                       عن فقر السكان بصفة عامة        مخس مرات    إىل            مبقدار أربع                                             وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع أن نسبة فقر الروما  -  ٢٩

    دون            ت غري رمسية و                                                 أوضاع آالف أسر الروما اليت تعيش يف مستوطنا                                            ويساور اللجنة قلق عميق إزاء سوء      -  ٣٠
      مرافق                  واملياه اجلارية و                                                                                    حيث ال تتوافر هلا إمكانيات الوصول إىل اخلدمات األساسية من قبيل الكهرباء                      املسـتوى 

  .                             اجملاري والرعاية الطبية واملدارس

                                                                        لطرد العديد من الالجئني واألشخاص املشردين داخليا واألفراد املنتمني إىل                   شديد                        ويسـاور اللجنة قلق    -  ٣١
                                                                                                               ة الروما من املراكز اجلماعية غري القانونية ومن املستوطنات غري الرمسية اليت جيري إغالقها دون أن يوفر هلم                        أقلـي 

  .        سكن بديل

                يف املائة من        ١٧,٥                                                                                     ويسـاور اللجنة القلق النعدام إمكانية احلصول املباشر على املاء الصاحل للشرب يف               -  ٣٢
  .                  ياه يف صربيا الوسطى          نوعية امل                               األسر الريفية يف صربيا، وإزاء سوء

                       يف املناطق الريفية،                                      حصول على الرعاية الصحية األولية                                                      ويساور اللجنة القلق إزاء اإلمكانيات احملدودة لل       -  ٣٣
                                                    يف املائة من السكان الصرب ال يتمتعون بالتأمني          ٧                                                          خاصـة بالنسبة لالجئني وغريهم من الفئات الضعيفة، وألن          

   .              الصحي اإلجباري

             صربيا واجلبل                                                                            ة عن استيائها الرتفاع نسبة استهالك التبغ وأمراض القلب والشرايني يف                            وتعـرب اللجـن    -  ٣٤
  .                        مقاطعة فويفودينا املستقلة               األسود، وخاصة يف 

                وباء فريوس نقص                                                                                                وإذ تعـترف اللجـنة بـاجلهود الـيت تـبذهلا الدولة الطرف لوضع استراتيجية تعاجل هبا                   -  ٣٥
                                                                        اك مقاييس وطنية تسمح بتقييم اإلجنازات اليت حققتها الدولة الطرف يف                                           اإليدز، فهي تالحظ أنه ليست هن      /      املناعة

  .                               هذا اجملال أو يف غريه من جماالت الصحة
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                                                                                                     وتأسـف اللجنة لعدم تضمني تقرير الدولة الطرف معلومات بشأن خدمات الصحة العقلية، مبا يف ذلك                 -  ٣٦
                                            ه من احلاالت الرضخية ذات الصلة بالرتاعات                                                                         تدابـري إعادة التأهيل النفسي لضحايا العنف البدين واجلنسي وغري         

  .      املسلحة

                                                                                                               ويسـاور اللجنة قلق عميق ألن نسبة مرتفعة من األطفال الروما واألطفال املنتمني إىل أقليات أخرى، واألطفال                  -  ٣٧
     يز يف                                                                                                                 الالجـئني واملشـردين داخليا ليسوا مسجلني يف املدارس أو ينقطعون عن الدراسة يف سن مبكر، أو يتعرضون للتمي                 

   .                                                          املدارس، أو يوضعون يف مدارس خمصصة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

                                                                                                حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على أن تكفل تطبيق أحكام العهد من جانب احملاكم احمللية وأن تراعي            -  ٣٨
                                 َّ              على النحو الكامل كافة احلقوق املضمَّنة يف                                                                             الـدورات التدريبية اليت يتم تنظيمها يف اجملالني القانوين والقضائي،         

                                                                                                                  العهـد اليت ميكن التقاضي بشأهنا، كما هي حمددة يف التعليقات العامة للجنة، وأن تعزز استخدام العهد بوصفه                  
  ،                           بشأن التطبيق احمللي للعهد     )     ١٩٩٨   ( ٩                                                              توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           و  .      ً               مصدراً للقانون احمللي  

  .                                                             سوابق قضائية تتعلق بتطبيق احملاكم للعهد، يف تقريرها الدوري املقبل                              وتدعوها إىل إدراج معلومات بشأن 

                              زيادة وعي القضاة وغريهم من                                                                                  وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد إطار تشريعي ملناهضة التمييز، و            -  ٣٩
                                              وينبغي للدولة الطرف أن تكفل مشاركة اجملتمع املدين   .     مييز                              ملعايري الدولية يف جمال مكافحة الت                       أفراد املهن القانونية با

   .                                   على نطاق واسع يف اعتماد هذا التشريع

                                                                                                    وحتث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق يف مثل هذه األحداث، ومقاضاة مرتكبيها، واختاذ كل التدابري             -  ٤٠
  .                 يز العرقي والتعصب                                                             الضرورية لزيادة توعية السلطات احمللية واجلمهور عامة بأبعاد التمي

   أو                                                                                                              توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مشاركة املمثلني الروما بصورة كافية يف تنفيذ خطط العمل املعتمدة                  و -  ٤١
                                                                                                               املزمع اعتمادها يف اجلمهوريتني، يف جمال مناهضة التمييز، واملساواة بني اجلنسني، والعمالة، واحلماية االجتماعية،              

   .                                                                           ليم لصلح الروما، وختصيص األموال الكافية هلذه الربامج وغريها من الربامج ذات الصلة                     واإلسكان، والصحة والتع

                                                                                                    وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل مساعدة الالجئني والعائدين واملشردين داخليا بتسهيل اإلجراءات               -  ٤٢
                وبطاقات العمل،                                                                                            الضـرورية للحصـول على األوراق الشخصية، مبا يف ذلك شهادات الوالدة، وبطاقات اهلوية               

  .                                                        لتمكينهم من التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                            ً                       توصـي اللجنة الدولة الطرف، بالتعجيل باعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني فضالً عن إنشاء جملس يعىن      و -  ٤٣
                                 ألسود، وذلك لزيادة متكني النساء                                       باملساواة بني اجلنسني يف اجلبل ا         يعىن                                      باملساواة بني اجلنسني يف صربيا ومبكتب       

   .                                                         من شغل مناصب ذات مسؤولية يف احلكومة ويف قطاعات العمل العامة

                                                                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكثف جهودها خلفض معدل البطالة، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ                  -  ٤٤
                                            إىل الفئات الضعيفة باختاذ تدابري خاصة،                                                                               استراتيجيتها الوطنية املتعلقة بالعمالة، وتعزيز تشغيل األشخاص املنتمني       
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                                                                                                     كتنظـيم دورات تدريبية خاصة، وإزالة العوائق املادية اليت حتد من وصول األشخاص املعاقني إىل أماكن عملهم،       
                                                                                 املقدمة ألصحاب العمل من أجل دعم األجور، وأن تقدم نتائج هذه التدابري يف                    احلوافز                          واإلعانـات أو غريها من      

  .             تقريرها املقبل

                                                                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتذف من تشريعها أي شروط تربر التسجيل يف النقابات وأسباب حل  -  ٤٥
  .        النقابات

                  وأن تكفل عدم     "               اخلدمات األساسية  "                                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن حتد من نطاق تعريفها ملفهوم             -  ٤٦
  .                                              تعليق حقوق الضمان االجتماعي مبمارسة احلق يف اإلضراب

                                                                                             وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بزيادة استحقاقات البطالة لضمان مستوى معيشي الئق للعمال العاطلني      -  ٤٧
                                                                                                           عـن العمل وألسرهم، وبتقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها املقبل عن نطاق مشول استحقاقات البطالة، مصنفة                

  .                                                       حبسب العمر، ونوع اجلنس، ووضع اإلقامة واألصل الوطين أو العرقي

                              ُ   ِّ                                                                  طلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن عدد األشخاص غري                  وت -  ٤٨
                               شات التقاعدية والعجز، ومبوجب                                  قانون صربيا بشأن تأمني املعا                                                  املؤهلـني ملعاشـات الشـيخوخة والعجز مبوجب         

                         حبسب العمر، ونوع اجلنس،                                                                                    التشريعات املماثلة يف اجلبل األسود إن وجدت، وأن تكون هذه املعلومات مصنفة             
                                                                                              واألصـل الوطـين أو العـرقي، وكذلـك عن نوع ومستويات هذه املعونة االجتماعية إذا كانت حتل حمل هذه      

   .        املعاشات

                                                                                               وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف متابعة مفاوضاهتا الثنائية مع كرواتيا بشأن دفع املعاشات لصرب كرايينا  -  ٤٩
                                                                     سود، وتسهيل شروط استخراج املستندات لدفع املعاشات لألشخاص املشردين داخليا               صربيا واجلبل األ         املقيمني يف 

  .                                              الذين دمرت بطاقات عملهم أثناء الرتاعات يف كوسوفو

                                                                                               اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملكافحة العنف املرتيل، وتوفري االستشارة للضحايا                    وحتـث    -  ٥٠
                                                                    لذين يعانون من االضطرابات الرضخية ذات الصلة بالرتاعات املسلحة،                                              ومـرتكيب العنف، مبن فيهم األشخاص ا      

ّ                                                         ّ                               وعلى أن تضّمن تقريرها املقبل بيانات إحصائية مستوفاة عن عدد احلاالت املبلّغ عنها، مصنفة حبسب العمر ونوع            
  .                          أو املرتكبني الوطين أو العرقي /                           اجلنس، والعمل وأصل الضحايا و

          ضحايا سوء                                                             لى اختاذ تدابري فعالة لضمان احلماية الفورية لألطفال من                                    اللجـنة الدولة الطرف ع           وحتـث    -  ٥١
                             َّ                                                   على املدى الطويل، وعلى أن تضمَّن تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن هذه التدابري وعن                       املعاملة وإعادة تأهيلهم

  .                                     عدد حاالت سوء معاملة األطفال املبلغ عنها

                       اللجنة الدولة الطرف،       حتث                                     ة مؤخرا ملكافحة االجتار باألشخاص،                                             وباإلضافة إىل التدابري التشريعية املتخذ     -  ٥٢
                                                                                                    على مقاضاة ومعاقبة اجلناة واملوظفني الفاسدين القائمني بإنفاذ القوانني واملتورطني يف االجتار، وتوفري الدعم الطيب 

                     تضمن تقريرها املقبل                                                                                                 والنفسـي والقانوين للضحايا، وزيادة وعي القائمني بإنفاذ القوانني ببعد اجلرمية، وعلى أن              
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                      وتشجع اللجنة الدولة     .                                                                                      بيانات إحصائية مستوفاة عن عدد الضحايا واجلناة واإلدانات ونوع العقوبات املفروضة          
  .                                                      الطرف أيضا على اعتماد خطة عمل وطنية بشأن االجتار يف صربيا

ّ                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن محاية القّصر من االستغالل االقتصادي وا -  ٥٣                   الجتماعي، وأن تتخذ                                            
  .     سنة  ١٥                                                                 مجيع التدابري الالزمة ملكافحة ومعاقبة تشغيل األطفال ممن تقل أعمارهم عن 

                                                                                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف استراتيجيتها  -  ٥٤
                             ويف هذا الصدد، ميكن للدولة       .           الستراتيجية                                                                    لـلحد مـن الفقر إدراجا كامال، وأن ختصص أمواال تكفي لتنفيذ ا            

  "                                                                    الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        "                                         الطـرف الرجوع إىل بيان اللجنة بشأن        
) E/C.12/2001/10.(   

   يف                                                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق استراتيجيتها للحد من الفقر، بأن تتخذ تدابري خاصة للتخف -  ٥٥
                                                                                                   من حدة الفقر بني املسنني، وبأن تويل األولوية للرعاية املرتلية للمسنني الذين هم يف حاجة إىل الرعاية، ال إدخاهلم 

     غري                                 ً                                         وينبغي للدولة الطرف أن ختصص أمواالً كافية لتلك الغاية، وأن تعزز دور املنظمات  .                   مؤسسات رعاية املسنني
  .                     ا من اخلدمات االجتماعية                                 الرحبية يف توفري الرعاية املرتلية وغريه

                                                                                                        وتوصـي اللجنة الدولة الطرف، عند تطبيق استراتيجيتها للحد من الفقر وخطط العمل الوطنية إلعمال                -  ٥٦
  .                                                          بأن تتخذ تدابري خاصة للتخفيف من حدة الفقر بني مجاعات الروما                 عقد إدماج الروما،

                          الشرعي على اهلياكل األساسية                                                                       وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف، عـلى احلرص، عند إضفاء الطابع               -  ٥٧
                                                                                              للمستوطنات القائمة وحتسينها، أو عند تنفيذ برامج السكن االجتماعي، على حصول جمموعات الروما على سكن 
                                                                                                                مناسـب وميسـور الكلفة مع ضمان احليازة وفق القانون، والوصول إىل مياه الشرب املأمونة، واملرافق الصحية                 

  .          اسية األخرى                             املالئمة، والكهرباء واخلدمات األس

                                                    ً             توفري سكن بديل الئق حيثما مت إخالء السكان باإلكراه، متشياً                                                وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان      -  ٥٨
ّ                                       ، وأن تضّمن تقريرها املقبل بيانات إحصائية سنوية  )    ١٩٩٧ (                   الصادر عن اللجنة  ٧          العام رقم                     مع ما ورد يف التعليق          

  .                    وعن مدى ظاهرة التشرد                                 تدابري املتخذة لتوفري السكن البديل،                 خالء باإلكراه، وال                      مستوفاة عن عدد حاالت اإل

                                                                                               وتذكـر اللجـنة بواجب الدولة الطرف بأن توفر لكل أسرة إمكانية الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب        -  ٥٩
ية    .                                      مباشـرة أو يف مـنطقة جمـاورة هلا         لدولة الطرف إىل حتديد مؤشرات مصنفة ومعامل وطن                                                      وتدعو ا

                                     ، وإدراج املعلومات املتعلقة بتحديد هذه  )    ٢٠٠٢   (  ١٥                                   املياه، يف ضوء تعليق اللجنة رقم        يف                          مناسـبة تـتعلق بـاحلق     
  .                              املؤشرات واملعامل يف تقريرها املقبل

                                              الرعاية الصحية األولية امليسورة الكلفة، أي                                                                   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول اجلميع على            -  ٦٠
                                                                 جلماعية، وإدراج مجيع أفراد اجملتمع، مبن فيهم الالجئون واملشردون                                                       بـزيادة عـدد أطباء األسر ومراكز الصحة ا        

  .                    التأمني الصحي اإلجباري                            داخليا ومجاعات الروما، يف خطة 



E/C.12/1/Add.108 
Page 8 

 

       هبدف     صحي                                                                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف محالهتا ملناهضة التدخني والتشجيع على اتباع نظام غذائي               -  ٦١
  .                                 مكافحة أسباب أمراض القلب والشرايني

                               باملشاكل الصحية ذات األولوية،                                                                                وتدعو الدولة الطرف إىل حتديد مؤشرات مصنفة ومعامل وطنية مناسبة تتعلق             -  ٦٢
                               وإدراج املعلومات املتعلقة بعملية   ،  )    ٢٠٠٠   (  ١٤                              اإليدز، وفقا لتعليق اللجنة رقم  /                               مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية

  .                                       حتديد هذه املؤشرات واملعامل يف تقريرها املقبل

                                                                        بتوفري خدمات املشورة املناسبة وغريها من أشكال املساعدة لضحايا العنف                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف      -  ٦٣
                                                                                                          الـبدين واجلنسي وغريهم من ضحايا األحداث الرضخية ذات الصلة بالرتاعات املسلحة، وال سيما لصاحل النساء                

ّ                                         واألطفال، وأن تضّمن تقريرها املقبل معلومات عن ذلك وعن غريه                                        من خدمات الصحة العقلية، وعن عدد ضحايا                
  .         هذا العنف

                                                األطفال الروما واألطفال املنتمني إىل األقليات                                                                   حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتشجيع          و -  ٦٤
  ي            وعدد مدرس             اإلعانات واملنح              ، وذلك بزيادة                                                         األخرى واألطفال الالجئني واملشردين داخليا على االلتحاق باملدارس

                                  على أساس العرق باختاذ تدابري                       املواقف التمييزية                                                كما أهنا حتث الدولة الطرف على القضاء على           .              لغات األقليات 
          فيما بني                             ، والتسامح، واالحترام املتبادل       التفاهم      تشجيع                                                   فعالة يف جماالت التدريس والتعليم والثقافة واإلعالم ألجل 

  . ا                                        مجيع الفئات العرقية اليت تعيش داخل أقاليمه

                                                                                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتشجيع احترام القيم الثقافية للمجموعات العرقية من أجل تعزيز             -  ٦٥
                                                                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ                 .                      التسـامح والـتفاهم   

   .                                                          بغريها من األقليات يف صربيا وعن التدابري املماثلة يف اجلبل األسود                                     توصيات اجملالس الوطنية املعنية بالروما و

                                                                                                           وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات اجملتمع،                  -  ٦٦
         كما تشجع   .             موضع التنفيذ                  ً                                                                  وإحاطة اللجنة علماً يف تقريرها الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات      

                                                                                                                         الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وأفراد اجملتمع املدين على إجراء املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي                  
  .                    تقريرها الدوري املقبل

  .    ٢٠١٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                                                  وأخريا، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الثاين حبلول  -  ٦٧

_ _ _ _ _ 


