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(A)     GE.04-42064    081104    081104 

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                        الدورة الثانية والثالثون

     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٤  �      أبريل  /       نيسان  ٢٦

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اليونان

                                                                                                       نظـرت جلـنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل الذي أعدته اليونان عن تنفيذ              - ١
                 يف جلساهتا السادسة   ) E/1990/5/Add.56 (                                                              العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  ،  )E/C.12/2004/SR.6, 7 and 8       لوثيقة       انظر ا   (    ٢٠٠٤      أبريل  /       نيسان  ٢٩   و  ٢٨                               والسـابعة والثامنة، املعقودة يف  
  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٤                                             واعتمدت، يف جلستها التاسعة والعشرين املعقودة يف 

 مقدمة - ألف

                                                                            ً                    ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته اليونان، والذي مت إعداده، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية  - ٢
                                                                                                       ن اللجنة تأسف لتأخر تقدميه وانعدام البيانات املقارنة واملفصلة يف التقرير بشأن حالة تنفيذ بعض                    غري أ   .        للجـنة 

   .                         األحكام اليت يتضمنها العهد

                                                                                                           وتالحـظ اللجـنة مع التقدير الردود اخلطية الشاملة املقدمة من الدولة الطرف على قائمة املسائل اليت                  - ٣
                                                          ً   احلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عدداً        ، وكذلك )E/C.12/Q/GRC/1 (              وضعتها اللجنة 

  .                                                                     من املمثلني عن وزارات خمتلفة، هلم خربة بشأن املواضيع ذات الصلة بأحكام العهد
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

   ـه                            من الدستور اليوناين، ل      ٢٨              من املادة     ١                                     ً                         تالحـظ اللجنة مع التقدير أن العهد، وفقاً ألحكام الفقرة            - ٤
               ، يكفل طائفة       ٢٠٠١                                                                   ُ                           األسـبقية على أي أحكام خمالفة تتضمنها القوانني احمللية، وأن الدستور، كما ُنقح يف عام                

  .                        واسعة من احلقوق االجتماعية

                                 ً          ، للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً للمبادئ     ١٩٩٨                                            وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلنشائها، يف عام  - ٥
  ،    ١٣٤ /  ٤٨                                     مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامة       (                                       لوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها                               املتعلقة مبركز املؤسسات ا   

                                                                                          كما تشيد بإنشاء مكتب أمني املظامل اليوناين، الذي متتد سلطاته إىل جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية    ).      املرفق
  .                                          والثقافية، وتشمل التحقيق يف الشكاوى الفردية

                                                                                 ت التشريعية األخرية الرامية إىل حظر التمييز يف قطاع العمل، ال سيما التمييز                                     وترحـب اللجنة بالتعديال    - ٦
                                                                                                                 القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك إلغاء احلصص اليت تقيد وصول املرأة إىل مدارس الشرطة أو املرسوم الرئاسي                   

  .            ارسات متييزية                                                                      األخري الذي يلقي على عاتق رب العمل عبء اإلثبات يف حال تظلم أحد املوظفني من مم

      إىل      ٢٠٠٣                                                                                           وترحـب اللجـنة باعتماد خطة عمل وطنية لإلدماج االجتماعي بالنسبة لفترة السنتني من                - ٧
                                                                                      ، اليت تقضي، يف مجلة أمور، بتقدمي دعم مايل لألسر ذات الدخل املنخفض، وإعانات لدعم اإلجيار وقروض     ٢٠٠٥

  .                             معفية من الفوائد لشراء املساكن

                                                                                   االرتياح اعتماد الدولة الطرف خلطة عمل متكاملة من أجل إدماج غجر اليونان يف                                وتالحظ اللجنة مع     - ٨
                                                                            ، هتدف إىل النهوض بوضع اإلسكان بالنسبة لغجر اليونان وتعزيز فرص وصوهلم إىل اخلدمات  )    ٢٠٠٨-    ٢٠٠١ (      اجملتمع 

                       اء مراكز اجتماعية طبية                                                                            الصحية األساسية، أي من خالل إقامة مستوطنات جديدة وحتسني املستوطنات املوجودة، وإنش
                                                                                                               يف هـذه املسـتوطنات، ونشر الوحدات الصحية املتنقلة للوصول إىل معسكرات سكان الغجر املتجولني، ال سيما يف                  

                                    ، لربنامج خاص بتقدمي قروض اإلسكان          ٢٠٠٢                                                     كما ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف، منذ عام           .                    املـناطق النائـية   
  .                  بالنسبة لكل منحة      يورو  ٦٠     ٠٠٠            منحة مببلغ  ٤     ٧٠٠          دة امللتمسني               ُ                 للسكان الغجر، ُمنحت يف إطاره لفائ

  العوامل والصعوبات املعوقة لتنفيذ العهد-جيم 

ٍ                  تالحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ُتذكر حتول دون تنفيذ العهد على حنٍو فعال يف اليونان - ٩                               ُ                                          .   

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

               ُ            ً                                                      عدد األقليات املُعترف هبا رمسياً يف اليونان ال يتعدى الواحدة، يف حني هنالك                                        تشـعر اللجنة بالقلق ألن     -  ١٠
   .                                            جمموعات إثنية أخرى تلتمس احلصول على ذلك املركز
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          ِّ                                                                                    وبينما تسلِّم اللجنة باجلهود املبذولة من الدولة الطرف للتشجيع على إدماج غجر اليونان يف اجملتمع، فهي  -  ١١
                          ُ                                                       إزاء استمرار التمييز الذي ُيمارس ضد السكان الغجر يف جماالت اإلسكان والصحة                                           ال يزال يساورها بالغ القلق      

                                                                                                     وتشـعر بالقلق الشديد إزاء التقارير الواردة بشأن حاالت العنف الذي متارسه الشرطة ضد الغجر،                 .           والتعلـيم 
  .                                                                              والتوقيفات الشاملة، والغارات التعسفية اليت تشنها قوات الشرطة على مستوطنات الغجر

                                                                                           وتالحظ اللجنة مع القلق أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تكون عادة مضمونة لصاحل غري  -  ١٢
            ً                                                                                                        املواطنني أيضاً، مثل احلق يف عدم التمييز أو احلق يف حرية التعليم، تقتصر على املواطنني اليونانيني مبوجب دستور                  

  .            الدولة الطرف

                                                                               تخذة من الدولة الطرف لضمان إطار قانوين لتعزيز املساواة بني اجلنسني، فإهنا                                               وبيـنما تقدر اللجنة التدابري امل      -  ١٣
  .                                     ً      ً                                                           تشعر بالقلق ألن متثيل املرأة ال يزال متثيالً ناقصاً على مستوى صنع القرار يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واألكادميية

  .                                        جه خاص يف النساء والشباب يف املناطق الريفية                                                          وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة، الذي يؤثر بو -  ١٤

                                                                                           وتشعر اللجنة بالقلق ألن ذوي الدخل املنخفض، والغجر، واملهاجرين احلائزين وغري احلائزين على الوثائق  -  ١٥
  .                                                        املطلوبة وأسرهم قد يتعذر عليهم الوصول إىل اخلدمات االجتماعية

   ً      ً                                           صداً وطنياً للقضاء على العنف ضد املرأة، وكذلك مركزين                                                   وبينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مر        -  ١٦
                                                ُ                                                                     السـتقبال ضحايا العنف املرتيل يف كل من أثينا وبريايوس، ُتعرب عن قلقها إزاء معدل ارتفاع انتشار حاالت العنف                   

  . ً         اً ألزواجهن                                      ً                                                     املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج، اليت غالباً ما تبقى مكتومة ألسباب ثقافية ولتبعية الزوجات اقتصادي

                                                                                      وتالحظ اللجنة مع القلق أن االعتداء اجلسدي واجلنسي على األطفال حيدث، على ما يبدو، مبعدل مرتفع  -  ١٧
  .     ً نسبياً

                                                                      ُ                                   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد النساء واألطفال املتجر هبم الذين ُيخضعون للعمل القسري                -  ١٨
     ً    ُ                            ً                                 غالباً ما ُيبعدون إىل بلداهنم األصلية، بدالً من منحهم تصريح إقامة                                                   واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، والذين      

ٍ                                     وذلك، حسب ما يرد يف التقارير، على حنٍو سريع ودون الضمانات اإلجرائية الالزمة                                   .  

                            طفل دون احلد األدىن لسن       ٥     ٨٠٠                                                                  وتشـعر اللجنة بالقلق ألن هنالك، حسب املعلومات املتلقاة، حنو            -  ١٩
  .                               يعملون يف الشوارع بصورة غري شرعية      سنة   ١٥             العمل البالغ 

                                                                                                وتأسـف اللجنة النعدام البيانات اإلحصائية بشأن الفقر وعدم وجود خط مرجعي للفقر يف اليونان، مما جيعل     -  ٢٠
  .                                                              ُ                               الدولة الطرف غري قادرة على حتديد مدى الفقر ورصد وتقييم التقدم املُحرز يف جمال التخفيف من حدة الفقر
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                                                                                يد القلق إزاء التقارير العديدة بشأن األعمال اليت تنفذها السلطات البلدية خارج نطاق                 ويساور اللجنة شد -  ٢١
                                                           ً                           ً                       القضاء من هدم ملساكن الغجر وطردهم القسري من مستوطناهتم، غالباً حبجة تنفيذ مشاريع بناء حتضرياً لأللعاب                

  .      بديل                                                     ، ويف حاالت كثرية دون دفع التعويضات املناسبة أو توفري مسكن    ٢٠٠٤        األوملبية 

                                                                                                     ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير اليت تفيد أن العديد من الغجر يعيشون يف ظروف غري الئقة، باعتبار أن  -  ٢٢
  .               ً                                                                                 مستوطناهتم غالباً ما يعوزها الوصول إىل املياه اجلارية والكهرباء واملرافق الصحية واخلدمات األساسية األخرى

  .  ُ   ِّ                                           مل ُتضمِّن تقريرها بيانات إحصائية بشأن نطاق التشرد                             وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف  -  ٢٣

                                                                                              وبينما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة من الدولة الطرف لتوفري خدمات الصحة الوقائية والعقلية األساسية   -  ٢٤
   ية                                                                                                    لسكان املناطق النائية، تأسف لعدم تلقيها املعلومات املناسبة من الدولة الطرف بشأن تواتر نشر الوحدات الصح

                                                                                                  املتـنقلة الـيت تزود الغجر املتجولني باخلدمات، أو عدد األشخاص الذين ينتفعون خبدماهتا، وال وحدات الصحة      
  .                                                                                     العقلية املتنقلة اليت تزود األشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية باخلدمات النفسية األساسية

                                    الت استهالك التبغ والكحول يف أوروبا، ال                                                      وتالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف هلا أحد أعلى معد -  ٢٥
  .                  سيما يف صفوف األحداث

                                                                                          وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف لـم تقدم املعلومات الكافية عن مؤشرات الصحة أو املقاييس الوطنية  -  ٢٦
  .                                                                               ذات الصلة اليت ميكن من خالهلا قياس اإلجنازات اليت حققتها الدولة الطرف يف جماالت صحية حمددة

                                                                                           تأسـف اللجـنة النعدام املعلومات بشأن النتائج اليت متخضت عنها محالت التحصني والتدابري الوقائية       و -  ٢٧
   ". ج " و  "  ب "                                                                  األخرى اليت بادرت هبا الدولة الطرف يف سبيل مكافحة نوعي االلتهاب الكبدي 

                         امللتحقني باملدرسة، أو                                                                                             وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الغجر واألطفال الناطقني باللغة التركية غري             -  ٢٨
                                                                        وبينما ميكن تلقي تعليم ثنائي اللغة باللغتني التركية واليونانية يف            .                                           ً          الذيـن ينقطعون عن دراستهم يف مرحلة مبكرة جداً        

                                                                                                                          املدرستني الثانويتني التابعتني لألقلية املسلمة يف ترياس، تالحظ اللجنة مع القلق انعدام هذه اإلمكانية يف مرحلة التعليم                 
  .                                                                                               بتدائي أو خارج ترياس، وأن أعضاء اجلماعات اللغوية األخرى ال تتوفر هلم إمكانية تعلم لغتهم األم يف املدرسة  اال

                                                                                                    وتأسـف اللجـنة النعـدام املعلومات بشأن التدابري املتخذة من الدولة الطرف حلفظ لغات وثقافات                 -  ٢٩
  .                         األقليات، ومحايتها وتعزيزها

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

                                                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وعي أعضاء املهن القانونية، وال سيما القضاة واحملامني، وكذلك                -  ٣٠
                                                                        َّ                                      يف صـفوف الناس عامة، باالستحقاقات الفردية الواردة يف العهد وبكافة احلقوق املضمَّنة فيه اليت ميكن التقاضي              

  .                                           بشأهنا، كما هي حمددة يف التعليقات العامة للجنة
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                                                                                           للجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف موقفها فيما يتعلق باالعتراف باألقليات اإلثنية أو الدينية      وحتث ا -  ٣١
                                                      ً                                                              أو اللغويـة األخرى اليت قد تكون متواجدة على أراضيها، وفقاً للمعايري الدولية املتعارف عليها، وتدعو الدولة                 

  .    ١٩٩٥                       األقليات القومية لعام                                                      الطرف إىل التصديق على اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية حلماية

                                                                                                       وحتث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق يف التقارير املتعلقة حباالت العنف الذي متارسه قوات الشرطة                -  ٣٢
ّ                                                             ضـد الغجر والغارات التعسفية املزعومة اليت ُتشّن على مستوطنات الغجر، وحماكمة مرتكيب هذه األفعال                   كما   .                                        ُ  

                                                                     دها لتدريب رجال الشرطة بشأن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وزيادة الوعي                             توصي الدولة الطرف مبواصلة جهو
  .                                            يف صفوف السلطات احمللية بأبعاد التمييز ضد الغجر

                                                                                                         وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن توائم أحكامها الدستورية ذات الصلة مع التزامها بضمان ممارسة                 -  ٣٣
  .                                      على األسباب احملظورة املنصوص عليها يف العهد                                     احلقوق الواردة يف العهد دومنا متييز يقوم 

                                                                                                         وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة لرفع مستوى متثيل املرأة على مجيع مستويات                 -  ٣٤
  .          صنع القرار

 ُ                        ُ   ِّ                                                                  وُيطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها املقبل بيانات إحصائية مستوفاة بشأن العمل، على أن تكون  -  ٣٥
                                       الريفية، باإلضافة إىل معلومات عن التدابري  /                                                              تلـك البيانات مفصلة حسب العمر، ونوع اجلنس، واملنطقة احلضرية      

  .                                                  املتخذة لتصحيح التفاوتات يف معدالت البطالة بني األقاليم

                                                               َّ                            وحتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وصول األشخاص واألسر احملرومني واملهمَّشني إىل اخلدمات               -  ٣٦
                                      ُ   ِّ                                    ويف هذا الصدد، تطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها املقبل بيانات مفصلة        .                        اعية الفردية واجلماعية       االجتم

                            ِّ                                                                                     عـن استخدام هذه اخلدمات، مبا ميكِّن اللجنة من تقدير النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون بالفعل على هذه                  
  .                  اخلدمات وينتفعون هبا

                                                           الشروع يف اعتماد مشروع تشريعها الذي يعترب العنف املرتيل                                                  وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف على           -  ٣٧
                                                                                               واالغتصاب يف إطار الزواج جرمية وذلك عن طريق إدخال أحكام حمددة يف القانون اجلنائي، وتعزيز املساعدة اليت 

       لضيافة                                                                                           تقدمها لضحايا العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج، على سبيل املثال من خالل إنشاء مزيد من دور ا
                                                                                                             ومراكـز االستقبال، وتوعية حتسيس املوظفني الطبيني واملعنيني بإنفاذ القانون، وكذلك اجلمهور عامة، بالطبيعة              
                                                                                                               اجلنائـية ملـثل هـذه األفعال، ومجع البيانات اإلحصائية املستوفاة بشأن عدد الضحايا، ومرتكيب هذه األفعال،                 

  .                                      ها يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف                             َّ             واإلدانات وأنواع العقوبات املسلَّطة هبدف إيراد

                                                                                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتدارك النقص يف عدد األخصائيني االجتماعيني هبدف حتسني املساعدة  -  ٣٨
                                                                                                             اليت تقدمها لألطفال ضحايا االعتداء اجلسدي واجلنسي، وأن تضمن تقريرها املقبل البيانات اإلحصائية املستوفاة              

  .                                                        ا هذه األفعال، ومرتكبيها، واإلدانات وأنواع العقوبات املسلطة             بشأن عدد ضحاي
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                                                                                                       وحتـث اللجنة الدولة الطرف على كفالة احترام الضمانات اإلجرائية الالزمة عند إبعاد ضحايا االجتار                -  ٣٩
                                                    كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف تعاوهنا          .                                                     باألشخاص، وال سيما عندما يكون الضحايا من األطفال       

                                                                                                البلدان اجملاورة هلا يف مكافحة االجتار باألشخاص، وأن تقدم للضحايا الدعم الطيب والنفسي والقانوين، وتضمن   مع
  .                                                   تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة بشأن هذه التدابري

                                       من العهد، إجراءات جنائية، وتتخذ        ١٠                                       ً                        وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، وفقاً ألحكام املادة            -  ٤٠
                                                                                                          بري فعالة أخرى ضد اآلباء أو غريهم من األشخاص اآلخرين الذين قد يستغلون األطفال دون احلد األدىن لسن                     تدا

                        ً              وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ        .                                                     سنة الذين يعملون يف الشوارع بصورة غري مشروعة          ١٥                    العمـل احملدد ب       
  .          من العهد  ١٣            ً                    منتظمة، وفقاً ملا تنص عليه املادة                                                      التدابري الالزمة لتضمن حضور هؤالء األطفال يف املدرسة بصورة 

                                                                                                         وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاين البيانات اإلحصائية املستوفاة بشأن                -  ٤١
                           الفقر والعهد الدويل اخلاص     "                                                                                       مـدى تفشي الفقر يف اليونان، وتوجه انتباه الدولة الطرف إىل إعالن اللجنة بشأن               

   ).E/C.12/2001/10   " (                             القتصادية واالجتماعية والثقافية        باحلقوق ا

                                                                   ً                                     وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تضمن أن عمليات الطرد القسري تتم وفقاً للمبادئ التوجيهية                  -  ٤٢
                                                                   ، وأن يتمتع األشخاص الذين يشملهم الطرد حبق احلصول على تعويض            ٧                                          احملـددة يف التعلـيق العام للجنة رقم         

                                                                        ة ممتلكات، أكانت ممتلكات شخصية أم عقارية، وحيصلوا على مسكن بديل مناسب يليب                        مناسـب عن خسارة أي    
  .                        احتياجاهتم الثقافية احملددة

    ُ   َ                                                                                               كمـا ُيطلَـب إىل الدولـة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عن عدد الغجر                   -  ٤٣
                                      عن أية تدابري جيري اختاذها لتصحيح األعمال    ، و    ٢٠٠٤                                                  املطرودين من ديارهم، وال سيما يف إطار األلعاب األوملبية 

  .                                       غري املشروعة اليت قد تكون حدثت يف ذلك الصدد

                                                                                                          وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتزويد كافة السكان الغجر، مبن فيهم الغجر                  -  ٤٤
                           لقانون، والوصول إىل مياه                                                                                      املـتجولون وغـري اليونانيني، مبسكن مناسب وبسعر معقول مع ضمان احليازة وفق ا             

                                                                                                              الشـرب املأمونة، واملرافق الصحية املالئمة، والكهرباء واخلدمات األساسية األخرى، وتلبية احتياجاهتم الثقافية             
َ                                                                                     وتوصي اللجنة بأن َتْضَمن الدولة الطرف مشاركة ممثلني عن الغجر يف تقييم خطة العمل املتكاملة من                  .        احملـددة   ْ  َ                 

َ  ِّ                                                          ني يف اجملتمع، وأن ُتَضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات عن اآلثار العملية لتنفيذ                               أجـل إدمـاج الغجر اليوناني      ُ               
  .                                                                                         اخلطة، وكذلك وجوب تطبيقها على الغجر غري اليونانيني املقيمني بصفة مشروعة على أراضي الدولة الطرف

                  قدم احملرز يف ذلك                                                                                         وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعاجل مشكلة التشرد، وتقدم معلومات عن الت              -  ٤٥
        ُ                                                                                                       الصـدد، وُتضمن تقريرها املقبل البيانات اإلحصائية املستوفاة عن عدد املشردين يف اليونان، مفصلة حسب نوع                

  .       الريفية /                                           اجلنس، والعمر، واالنتماء اإلثين، واملنطقة احلضرية
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                    ن تواتر نشر الوحدات                                                                        كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مالئمة ع -  ٤٦
                                                                                                           الصحية املتنقلة اليت تزود الغجر املتجولني باخلدمات، وعدد األشخاص الذين ينتفعون خبدماهتا، ووحدات الصحة              

  .                                                                                    العقلية املتنقلة اليت توفر اخلدمات النفسية األساسية لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية

                                                      تنفيذ الصارم حلظر التدخني يف األماكن العامة وبيع املشروبات                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ال -  ٤٧
           لإلعالنات عن   "       املاكرة "                                                                                   الكحولـية قوية املفعول لألحداث، وأن تعتمد التدابري الفعالة الالزمة ملكافحة األشكال       

          لداعية إىل                                                                                      التبغ والكحول، إضافة إىل التحديدات القائمة، وأن تكثف جهودها يف جمال محالت التثقيف واإلعالم ا
  .             مكافحة التدخني

                                                                                                      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديد املؤشرات املفصلة عن احلق يف الصحة واملقاييس الوطنية املالئمة                -  ٤٨
                                                   ، وإفادة اللجنة بشأن عملية حتديد هذه املؤشرات          ١٤                          ً                                     املـتعلقة بـتلك املؤشرات، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم           

   .        ي الثاين                        واملقاييس يف تقريرها الدور

 ُ                                                                                                    وُيطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن نتائج محالت التحصني والتدابري الوقائية األخرى اليت                -  ٤٩
                                     وأن تدرج يف تقريرها الدوري الثاين        "  ج " و  "  ب "                                                           باشرهتا الدولة الطرف هبدف مكافحة نوعي االلتهاب الكبدي         

  .                  البيانات ذات الصلة

                                                                     لى اختاذ التدابري الفعالة لزيادة حضور األطفال الغجر والناطقني باللغة                                      وحتـث اللجـنة الدولة الطرف ع       -  ٥٠
                                                                                                                  التركية يف املدرسة، مبا يف ذلك يف مرحلة التعليم الثانوي، لتضمن قدر اإلمكان أن األطفال املنتمني إىل األقليات                  

                         سة، وتضمن املالك املناسب من                                                                              اللغويـة تتوفر هلم الفرصة لتعلم لغتهم األم، مبا يف ذلك اللهجات احمللية، يف املدر     
  .                                        املعلمني املتخصصني يف التعليم املتعدد الثقافات

                                                                                                     ويـرجى من الدولة الطرف تضمني تقريرها املقبل معلومات بشأن التدابري املتخذة حلفظ ومحاية وتعزيز                -  ٥١
  .                                                                  لغات وثقافات األقليات اليت ينبغي أن ال تقتصر على األقلية املسلمة يف تراس

                                                                                             اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                      وترجو   -  ٥٢
                كما تشجع اللجنة   .            ُ                                                                               اجملـتمع، وأن ُتطلع اللجنة، يف تقريرها الدوري املقبل، على مجيع اخلطوات املتخذة لتنفيذها          

            ُ                      دين يف مناقشة ُتنظم على املستوى                                                                                  الدولـة الطـرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع امل            
  .                                   الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

      يونيه  /         حزيران   ٣٠                                                                                        كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه                -  ٥٣
٢٠٠٩    .  

- - - - - 

 


