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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ - أبريل / نيسان٣٠

  ارير املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التق
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

 هنغاريا

 ادية واالجتماعية والثقافيةصاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقت

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث املقدم من هنغاريا بشأن                 -١
 يف جلساهتا السادسة والـسابعة      )E/C.12/HUN/3(نفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ت

 ٢٤ و٢٣، واعتمـدت، يف جلـستيها   )SR.3 وE/C.12/2007/SR.2( ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٣ و ٢والثامنة املعقودة يومي    
 .، املالحظات اخلتامية التالية)SR.24و E/C.12/2007/SR. 23( ٢٠٠٧مايو / أيار١٥املعقودتني يف 

   مقدمة- ألف 

  / حزيـران  ٣٠حـان موعـده يف      كان قد   ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، الذي            -٢
الردود بتقدمي   و ، مع املبادئ التوجيهية للجنة    عموماً أعد مبا يتفق     الذي، و ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٩م يف    وقدِّ ١٩٩٤يونيه  

 .خلطية على قائمة املسائل اليت أعدهتاا

وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم العديد من اخلرباء من شـىت                     -٣
  . اللجنة عليهعلى األسئلة اليت طرحتها اليت قدمها الوفد ردود الصرحيةال بكما ترحبالدوائر احلكومية، 

 بية اجلوانب اإلجيا-باء 

                                                                                                                 تالحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابري تشريعية وغري تشريعية يف اآلونة األخرية ملكافحة التمييز وتعزيـز تكـافؤ                   - ٤
                                                                                                                    الفرص لصاحل األفراد واجملموعات احملرومة واملهمشة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن هذه التدابري               

   :                    على وجه اخلصوص ما يلي
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                                                                            املتعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص والذي قضى بإنـشاء                ٢٠٠٣         لعام      ١٢٥           انون رقم      الق  ) أ ( 

  ؛                                       يف شكاوى األفراد بشأن التمييز وتبت فيها       التحقيق    توىل  ت                     باملساواة يف املعاملة   ية  عن م     سلطة 

          النساء      لصاحل      لفرص      ا  ؤ                                                                            إنشاء جملس متثيل املرأة لتنسيق تنفيذ برامج احلكومة املتعلقة بتعزيز تكاف            ) ب ( 
  ؛                                                                                             واستعراض مشاريع القوانني وغريها من التدابري الرامية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وإبداء تعليقات عليها

      ٢٠٠٨-     ٢٠٠٦                االجتماعي للفترة      إلمشال                                                   تقرير االستراتيجية الوطنية بشأن احلماية االجتماعية وا  ) ج ( 
           م املعاشات؛ ا                        جتماعي وتعزيز استدامة نظ                                         والرامية إىل القضاء على الفقر واالستبعاد اال

 .٢٠١٥ إىل ٢٠٠٧ للفترة من الغجراخلطة االستراتيجية لربنامج العقد اخلاص باندماج  )د( 

 إزاء وضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل       وترحب اللجنة باملوقف اإلجيايب الذي تتخذه الدولة الطرف حالياً          -٥
 .عية والثقافيةاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد–جيم 

  .                يف الدولة الطرف     ً  فعاالً                                                                    ً تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبرية تعوق تنفيذ العهد تنفيذاً  - ٦

  دواعي القلق الرئيسية–دال 

رة يف حماكم الدولة الطرف بـالرغم  تالحظ اللجنة أن معظم احلقوق اليت أقرها العهد ليست مطبقة بصورة مباش            -٧
 .من إدماج العهد يف قوانينها احمللية

                                                     قاعدة تقاسم عبء اإلثبات مبوجب قانون املـساواة يف                                       التقارير اليت تتحدث عن أن                                   ويساور اللجنة القلق إزاء       - ٨
       عليه  َ َي ِ ِع              ُّ إلثبات إىل من ادُّ                                                     إقامة دليل ظاهر على وجود متييز، حبيث ينتقل عبء ا        سوى                  شترط من الضحية        ال ت      يت            املعاملة، ال 

      لسلطة  ل                                       من أن تدين مستوى املوارد املتاحة                           ً   ويساورها القلق أيضاً    .                 الدولة الطرف                      ما تطبق يف حماكم         ً نادراً   ،             تصرف متييزي 
  ى                  على قدرهتا عل                                                                                       ً               املساواة يف املعاملة منذ إنشائها وتقليص متويلها وعدد موظفيها يف اآلونة األخرية قد ينعكس سلباً                       املعنية ب 

  .                                           معاجلة احلجم املتزايد من القضايا املعروضة عليها

قانون املساواة يف   رغم أن   تعلق باملساواة بني اجلنسني     ي  شامالً وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعتمد قانوناً         -٩
 .س نوع اجلنس حتظر التمييز على أسا تتضمن أحكاماً، مثل قانون العمل وقانون التعليم،قوانني القطاعيةالاملعاملة و

 .وتالحظ اللجنة مع القلق أن متثيل النساء يف الربملان ويف املناصب العليا يف اخلدمة العمومية ال يزال ضعيفاً  -١٠

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االرتفاع الكبري يف معدل البطالة بني فئة الغجر يف الدولة الطرف وإزاء التمييز الـذي                     -١١
 . يف حق الغجرقطاعني العام واخلاص يف الميارسه أرباب العمل

رغم وجود خطط دعـم     عن العمل    من املعوقني ال يزالون عاطلني       نسبة عالية جداً  أن  وتالحظ اللجنة مع القلق       -١٢
 .خاصة لتعزيز فرص توظيف األشخاص ذوي قدرات العمل احملدودة
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 .للتحرش اجلنسي يف مكان العمل حتديداًوتالحظ اللجنة عدم وجود أحكام يف القانون اجلنائي تتصدى   -١٣

  ،  "           الوالـد    دة ي      رة وح  س أ "                                          األدىن الصايف لألجر لتغطية تكاليف معيشة                        عدم كفاية احلد                              وتالحظ اللجنة مع القلق       -  ١٤
   .            الدولة الطرف   به             حسبما أفادت      وذلك 

  .                عي البناء والنقل            ال سيما يف قطا                                                                      ويساور اللجنة قلق إزاء الزيادة يف حوادث العمل القاتلة يف الدولة الطرف، و  -  ١٥

 يف الدفاع عن املـوظفني      ينشطونويساور اللجنة قلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن موظفي النقابات العمالية الذين               -١٦
 . ال يتمتعون يف الدولة الطرف حبماية مناسبة لقانون العملالذين يفصلون خالفاً

     فيما                                                لدولة الطرف بشأن مستحقات الضمان االجتماعي            ها ا  ت                                                 وتأسف اللجنة لكون البيانات اإلحصائية اليت قدم        -  ١٧
     تمتع     ت  ال                                  تحديد األفراد واجملموعات اليت قد          ال ب     و      ً   إمجاالً      لنظام ا       مالءمة       مدى                                   ألفراد واألعيان مل تسمح بتقييم       ا       تغطية      خيص  
  .     كافية      حبماية 

                             دولة الطرف ولكـون مـستويات       يف ال  "                     ربنامج التحويل النقدي ل      دودة              الفعالية احمل  "                                 وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء        -  ١٨
                                                                    ال سـيما لألفـراد واألسـر واجملموعـات احملرومـة واملهمـشة،               ،                                              املساعدة االجتماعية ال تضمن شبكة أمان مالئمة      

  .             مثل فئة الغجر

  عدم وجود أحكام يف القـانون اجلنـائي حتظـر علـى وجـه التحديـد العنـف املـرتيل                    اللجنة  وتالحظ    -١٩
 .واالغتصاب الزوجي

 إىل داخـل    نعدد النساء والفتيات الالئي تعرضن للمتاجرة هب      عدم إجراء توثيق مالئم ل     اللجنة القلق من     ويساور  -٢٠
 .الدولة الطرف خطة عمل وطنية ملكافحة هذا االجتارمن عدم اعتماد الدولة الطرف ومنها وعربها و

هج تقييدي يف جمال مل مشل أسر الالجئني        وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن الدولة الطرف تأخذ بن             -٢١
 .هموأن األشخاص الذين يسمح هلم بالبقاء على أساس احلماية املؤقتة ال حق هلم يف مل مشل أسر

وجد فيها  وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن مخس الغجر املوجودين يف الدولة الطرف يعيشون يف أحياء فقرية، ال ت                   -٢٢
   وأن الغجـر كـثرياً    مقالب النفايات البلديـة،     رافق مالئمة جملاري املياه، أو تقع بالقرب من         يف الغالب مياه جارية وال م     

أهنم شغلوا من قبل مساكن دون حيازة سند قانوين أو نتيجة لتوزيع ألسباب منها مثالً ما حيرمون من السكن االجتماعي،      
              املتزايد من   عدد  ال                              وهي تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء  .ةظباهاحلكومات احمللية املساكن االجتماعية عن طريق املزاد بأسعار 

                                                                                              من املساكن اليت يشغلوهنا، دون توفري مساكن بديلة مالئمة يف الغالب، وإزاء حكم احملكمـة                    ً قسراً                      الغجر الذين يطردون    
               م بنظم الرعاية                                              علو على حق األطفال يف عدم فصلهم عن أسرهم وإحلاقه ي     خالء                           قضت فيه أن تنفيذ أوامر اإل يت            الدستورية ال
  .              التابعة للدولة

                                                                     للوصول إىل أطباء الطب العام وخدمات الرعاية الصحية يف الدولـة                 تاحة              الفرص امل        من أن                        وتشعر اللجنة بالقلق      -  ٢٣
  .                          ، وال سيما يف املناطق الريفية       حمدودة     الطرف
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  يف                       حدى عـشرة امـرأة                                                    من كل ستة رجال وامرأة واحدة من كل إ               ً   واحداً                             ً      وتالحظ اللجنة مع القلق أن رجالً       -  ٢٤

                                                                                                          يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية وأن معدل االنتحار يف الدولة الطرف هو من بني أعلى املعدالت                                الدولة الطرف   
  .                         يف العامل، ال سيما بني النساء

                                                                          املتوقع عند الغجر أقصر مما هو عند غري الغجر بـأكثر مـن عـشر                 ر                                          وتشعر اللجنة بالقلق من أن متوسط العم        -  ٢٥
                                                                                                                   سنوات، وأن الغجر عرضة، حسبما تفيد التقارير، للحرمان يف الكثري من األحيان من احلصول على اخلدمات الصحية، مبا               

           هنم يقدمون      ل إ              الذين يقا   ني        الصحي  ني      املمارس         على يد                               يف املستشفيات؛ وللتمييز          تفرقة                                    يف ذلك خدمات املعونة الطارئة؛ ولل     
  .                         هنم مببالغ مالية بغري وجه حق        أو يبتزو               متدنية النوعية               هلم خدمات طبية 

السلوك العدواين بني أطفال املدارس وسهولة حصوهلم       اليت تتحدث عن انتشار     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير        -٢٦
 .على املخدرات واملشروبات الكحولية يف الدولة الطرف

يف مدارس منفصلة، مثل مدارس التقومي  ون  زلعُيإزاء العدد الكبري من أطفال الغجر الذين        بالغ  وتشعر اللجنة بقلق      -٢٧
ن املـدارس  ألمتدنية املستوى ضمن املـدارس، و " للتقوية"اخلاصة لألطفال املعوقني إعاقات عقلية، أو يف فصول منفصلة         

     معدل         ارتفاع           إزاء                    ً   واللجنة قلقة أيضاً  . ميذ اخلاص وضع التل ألطفاهلم   واطلبكي ي  ما تضغط على اآلباء الغجر ل      العامة كثرياً 
  .                                                                               بني تالميذ الغجر يف املستوى الثانوي وإزاء تدين مستوى تسجيلهم يف مراحل التعليم العايل    تسرب ل ا

لتعلّم  الفرص املتاحة لألقليات، مبا فيها الغجر، لتلقي التعليم بلغتهم األصلية أو             يةويساور اللجنة قلق إزاء حمدود      -٢٨
 .لغتهم وثقافتهم

الع طضمن اال ن التمويل املخصص إلدارات احلكم الذايت لألقليات ال يكفي لتمكينها           وتشعر اللجنة بالقلق من أ      -٢٩
 . املؤسسات التعليمية والثقافيةمبسؤولياهتا يف جمال املشاركة يف إدارة وتسيري

  اقتراحات وتوصيات- هاء 

ان تطبيـق مجيـع احلقـوق       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تشريعية وغريها من التدابري املالئمة لضم             -٣٠
القانونية يف اجلوانب   الدورات التدريبية    تكونأن  باحلرص على   ، و  مباشراً  تطبيقاً املنصوص عليها يف العهد يف احملاكم احمللية      

استخدام العهـد  على ع يتشجبالسألة أهلية احملاكم للنظر يف القضايا املتعلقة هبذه احلقوق مراعاة تامة، ومراعية ملوالقضائية  
بشأن التطبيق احمللي للعهـد  ) ١٩٩٨( ٩ الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم هابتنوتوجه اللجنة ا .كمصدر للقوانني احمللية
  ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن قرارات احملاكم اليت تقضي بإعمـال احلقـوق املنـصوص                وتدعوها إىل أن تضمّ   

 .عليها يف العهد

 الطرف بأن تتأكد من أن حماكمها تطبق مبدأ تقاسم عبء اإلثبات يف قضايا التمييز، طبقاً              وتوصي اللجنة الدولة      -٣١
التمويل واملوظفني ملعاجلة احلجـم      من لقانون املساواة يف املعاملة، وأن السلطة املعنية باملساواة يف املعاملة مزودة مبا يكفي            

لطرف أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عـن  وتطلب إىل الدولة ا .املتزايد من القضايا املعروضة عليها
عدد القضايا اليت فصلت فيها السلطة املعنية باملساواة يف املعاملة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وطبيعة                 

 .هذه القضايا واألحكام اليت صدرت فيها
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انية اعتماد قانون شامل يف جمال املساواة بني اجلنسني يشجع على           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إمك         -٣٢
 .العهدب ةلوشمتكافؤ الفرص لصاحل املرأة، وباألخص يف اجملاالت امل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري خاصة مؤقتة، كتحديد حصص مقننة لضمان التمثيـل املالئـم                   -٣٣
دراسة عن أسباب تدين متثيل املرأة يف املناصب العليا أيضاً بأن جتري  هاوتوصي. لية املنتخبةللمرأة يف الربملان ويف اهليئات احمل  

 .يف اخلدمة العامة وبأن تتخذ تدابري لزيادة متثيلهن

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لتقليص البطالة يف صفوف الغجر وبالتحديـد عـن        -٣٤
، مبا يف ذلك عن طريق حتسني التدريب املهين وتوفري فرص عمل مستدامة يف اجملتمعات احملليـة الـيت                   طريق تدابري هادفة  

وتوصـي  . يشكل الغجر نسبة عالية من سكاهنا وزيادة عدد أفراد الغجر يف دوائر احلكومة املركزية واحلكومات احملليـة                
 احمللية ومكاتب العمل تطبق التشريع املتعلـق مبكافحـة    بأن تتأكد من أن احملاكم واحلكومات   اللجنة الدولة الطرف أيضاً   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابري أكثر فاعلية لتشجيع القطاع اخلـاص علـى   .  صارماً التمييز تطبيقاً 
عن البطالة يف صفوف الغجر و     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف جتميع بيانات مصنفة عن        . للغجركافية  توفري فرص عمل    

الـة،  عممشاركتهم يف االقتصاد غري الرمسي، وحتديد معايري معينة لتقليص الفجوة بني الغجر وغري الغجر يف جمال ال                حجم  
  وإيراد هذه البيانات، وكذلك معلومات مفصلة عن نتائج التدابري اليت اختـذت لتحـسني فـرص العمـل للغجـر، يف                     

 .التقرير الدوري املقبل

ف جهودها إلدماج املعوقني يف سوق العمل ويف نظامي التعلـيم           يكثواصل ت وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       -٣٥
مفتوحة للمعوقني، وأن تقدم يف تقريرها       والتدريب املهين، وجعل مجيع أماكن العمل ومؤسسات التعليم والتدريب املهين         

 . بشأن اإلعاقةة العمل الوطنيطوخطوطين الالدوري املقبل معلومات مفصلة عن نتائج الربنامج 

  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يتصدى على وجـه التحديـد للتحـرش اجلنـسي يف مكـان                     -٣٦
 .العمل وجيرمه

وحتديـده عنـد     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء استعراض دوري للحد األدىن الصايف لألجـر               -٣٧
 . من العهد‘٢‘)أ(٧ للمادة توى معيشي الئق جلميع العمال وأفراد أسرهم، وفقاًمستوى يكفي لتوفري مس

، وذلـك بزيـادة      فعاالً وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ اللوائح املتعلقة بالسالمة يف مكان العمل تنفيذاً              -٣٨
 حبقوقهم وواجبـاهتم    علماً م واخلاص العا عمليات التفتيش يف أماكن العمل، وإحاطة املوظفني وأرباب العمل يف القطاعني          

فيما يتعلق باحلماية من حوادث العمل، وفرض عقوبات مالئمة مىت انتهكت هذه اللوائح، هبدف تقليل حوادث العمـل                  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمدثة ومصنفة عن               . وال سيما القاتلة منها   

 .العقوبات املفروضةتبعاهتا وعن لعمل وأسباهبا وعدد حوادث ا

 النقابات العمالية العاملني يف جمال الـدفاع عـن          ملوظفيوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز احلماية املمنوحة          -٣٩
طلب إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات مفصلة عن مدى انتظام عمليات التفتيش يف أماكن العمـل،                تو. حقوق العمال 

نتهاكات للحق يف اإلضراب وطبيعة هذه احلـاالت، والعقوبـات          اال عن عدد حاالت الفصل التعسفي وغريها من         فضالً
 .املتاحة لضحايا هذه االنتهاكاتاالنتصاف املفروضة على أرباب العمل، وسبل 
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أي (عمـال  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عـن فئـات ال      -٤٠
املستفيدة )  من الفئات اخلاصة من العمال     هاوالعاملون حلساهبم اخلاص، واخلدم، والعاملون لبعض الوقت، وغري       وظفون  امل

ـ من التغطية بالتأمني االجتماعي واملبالغ املستحقة تبعاً      ات لذلك، مبا فيها االستحقاقات األسرية، املضمونة لكل فئة من فئ
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف   .  املستفيدين من التغطية واالستحقاقات املدفوعة   اتتقييم فئ العمال، وذلك للتمكن من     

كذلك بتقدمي معلومات مفصلة عن نظم املعاشات يف القطاع العام والقطاع اخلاص فيما خيص التمويل والتغطية واملبـالغ                  
 .خيص احلدود الدنيا هلذه املبالغاملقدمة، وال سيما فيما 

لوائحها اخلاصة ِمبَنح املساعدة االجتماعية ورفع مبـالغ هـذه املـنح          مراجعة  جنة الدولة الطرف على     وحتث الل   -٤١
، مثل الغجر، وتوفري شبكات أمان هلم لتمكينهم من  وهتميشاًاألفراد واألسر واجملموعات األكثر حرماناًاستهداف لتحسني 

ىن مـن معـايري     د على إقامة حـد أ     اللجنة الدولة الطرف أيضاً   وحتث  .  االقتصادية واالجتماعية والثقافية   همالتمتع حبقوق 
  حاجـة  املساعدة االجتماعية تطبقها احلكومات احمللية لضمان املعاملة علـى قـدم املـساواة جلميـع مـن هـم يف                     

 .للمساعدة االجتماعية

ل قانوهنا اجلنـائي    تعّدن  بأ جيرِّم أعمال العنف األسري و      حمدداً وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً        -٤٢
عن عدد حاالت العنف مفصلة وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات .  االغتصاب الزوجي حبيث حيظر صراحةً  

اعدة عن املـس  احملكوم هبا على اجلناة، وكذلك      ع العقوبات   انوأاملرتيل املبلغ عنها وطبيعتها، واإلدانات اليت صدرت فيها و        
 . للضحاياوالتعويض املقدمني

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ترصد عن كثب عدد النساء والفتيات الالئي يتاجر هبن إىل إقليمها ومنـه                     -٤٣
تنظم دورات تدريبية إجبارية عن أن ضع خطة عمل وطنية حملاربة االجتار بالبشر، وخاصة النساء والفتيات؛ و      أن ت وعربه؛ و 

ة واملدعني العامني والقضاة؛ وأن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمّدثة عـن             هذا النوع من االجتار لرجال الشرط     
  ، وكـذلك عـن املـساعدة       ناةيف حق اجل  الصادرة  عدد حاالت االجتار املبلغ عنها، واإلدانات اليت صدرت، واألحكام          

 .املقدمة للضحايا

م مشل أسر الالجئني، هبدف توسيع مفهـوم أفـراد          لوائحها املتعلقة بل  راجع  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       -٤٤
األسرة، وتبسيط إجراءات مل الشمل وتسريعها، ومحاية احلق يف احلياة األسرية جلميع الالجئني، مبن فـيهم األشـخاص                  

 .املسموح هلم بالبقاء على أساس احلماية املؤقتة

تعلق باهلياكل األساسية يف األحياء اليت يسكنها       تعالجية  تدابري  اعتماد وتنفيذ   وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٤٥
تطبيق برنامج اإلسكان واإلدماج االجتماعي للغجر حبيث يشمل مجيع اجملتمعات احملليـة املعنيـة،              نطاق  الغجر، وتوسيع   

 طريـق   كن االجتماعية عن  اس، والكف عن توزيع امل     فعاالً وتنفيذ التشريع اخلاص مبكافحة التمييز يف قطاع السكن تنفيذاً        
 علـى   وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . املزاد العام بأسعار باهظة؛ وزيادة توفري السكن االجتماعي، وباألخص للغجر         

 ما جرى إخالء السكان باإلكراه، متاشـياً    كلاألطفال، وتوفري سكن بديل     مبن فيهم   ضمان صون حقوق األفراد املتأثرين،      
 تقريرها الـدوري املقبـل   نيصدرته اللجنة بشأن احلق يف السكن الالئق، وتضمالذي أ ) ١٩٩٧ (٧مع التعليق العام رقم     

 .بيانات مصنفة عن مدى انتشار التشرد، وعدد حاالت اإلخالء القسري والترتيبات املتخذة لتوفري السكن البديل
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 ن أفراداً واملهمشن و ووتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكفالة حصول اجلميع، مبن فيهم احملروم              -٤٦
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . ومجاعات، على خدمات الرعاية الصحية على حنو مناسب، وال سيما يف املناطق الريفية            

على وجه اخلصوص بالتشجيع على توظيف ممارسي الطب العام واختاذ أماكن عملهم يف املناطق الريفية وعلى تنفيذ برامج           
 .برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية عن ، فضالًالوقاية يف جمال الصحة العامة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملعاجلة األسباب االقتصادية واالجتماعية ملشاكل الصحة العقلية               -٤٧
العاملني يف املهن الصحية علـى       عن تدريب    واالنتحار وتعزيز توفري خدمات التوجيه النفسي على املستوى احمللي، فضالً         

 تـضمني تقريرهـا     طلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً     تو. وغريه من مشاكل الصحة العقلية    االكتئاب  سباب وأعراض   أ
 . عن وضع الصحة العقلية للسكانالدوري املقبل فصالً

فة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية وحتسني اخلدمات العامة، مثل املياه النظي                -٤٨
واإلصحاح، ال سيما جملتمعات الغجر احمللية، وتكثيف جهودها ملعاجلـة          نفايات  ومرافق الصرف الصحي والتخلص من ال     

. حاالت سوء التغذية واإلجهاد املزمن وغري ذلك من العوامل املسامهة يف تدين معدل العمر املتوقع يف صـفوف الغجـر                   
 الصحية يف القطاعني ةت الرامية ملكافحة التمييز وتدريب مقدمي الرعاي بتكثيف احلمالوتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    

 .العام واخلاص

تعـاطي  عتمد خطة عمل وطنية ملنع االعتداءات يف املدارس ومكافحـة           أن ت وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٤٩
مصنفة ومقارنة علـى أسـاس      املخدرات والكحول بني األطفال، وأن تقدم كذلك، يف تقريرها الدوري املقبل، بيانات             

 .سنوي عن النتائج اليت حتققت

بني املدارس  ملا يتعرض له أطفال الغجر من تفرقة        وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لوضع حد             -٥٠
إنفـاذ حظـر   وداخل املدارس وضمان إدماج التالميذ الذين يتعرضون هلذه التفرقة يف النظام التعليمي العام دون تأخري؛ و            

ألطفال شـديدي   املئوية ل نسبة  اللقيود على حرية اختيار املدرسة وعلى       ا وحظرالتفرقة مبوجب قانون املساواة يف املعاملة       
؛ وتقدمي حوافز فعالة من أجل التعليم الذي يساعد على االندماج؛ وضمان قيام  مبوجب قانون التعليم احلرمان لكل مدرسة  

وتوصي اللجنة الدولة   . الطفولة باستعراض كل طلب للحصول على وضع التلميذ اخلاص        خبري مستقل متخصص يف محاية      
لألطفـال  دراسية  ، وبرامج إرشادية ومنح     الطرف بأن ختصص ما يكفي من املوارد من أجل توفري الكتب الدراسية جماناً            

الغجـر مبرحلـة    أبناء  ة التحاق   احملرومني، وال سيما الغجر، هبدف تقليص معدالت التسرب يف املستوى الثانوي، وزياد           
 أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، بيانات مصنفة عن معـدالت            إىل الدولة الطرف أيضاً   اللجنة  طلب  تو. التعليم العايل 

 .عن مدى انتشار التفرقة وأشكاهلا التسجيل واحلضور والتسرب يف مجيع املستويات التعليمية، فضالً

 مناسبة لتلقي التعليم بلغتهم األصلية أو        الغجر، فرصاً  ارف بأن تكفل لألقليات، مبا فيه     وتوصي اللجنة الدولة الط     -٥١
لغتهم وثقافتهم، وأن تزيد هلذا الغرض من املوارد املخصصة لتعليم لغات األقليات، وكذلك من عدد املعلمني الذين                 لتعلّم  

 .ات احلكم الذايت لألقلياتيعلمون لغات األقليات، وذلك بالتعاون مع احلكومات احمللية وإدار

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تلقي إدارات احلكم الذايت لألقليات ما يكفي من األموال العامة ملمارسة                  -٥٢
 . يف اجملالني التعليمي والثقايفاستقالليتها الثقافية والتشجيع على إطالق مبادرات وبرامج
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دابري مالئمة، مبا يف ذلك املبادرات التثقيفية والتوعوية، إلدماج قـيم           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ت        -٥٣

 .اهلوية الثقافية ألقلياهتاعلى  هذاتالوقت احلفاظ يف وثقافات األقليات يف الثقافة الوطنية، 

 يف اقتراح إنـشاء     وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان وباملضي قدماً              -٥٤
 عـن تنفيـذ     جلنة وزارية تعىن حبقوق اإلنسان لتنسيق إعداد التقارير الدورية هليئات معاهدات حقوق اإلنسان، فـضالً              

 .توصيات هذه اهليئات

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حبث إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                    -٥٥
 . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيارياملهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع وعلى مجيع املستويات يف                    -٥٦
ملقبل، ، يف تقريرها الدوري ااجملتمع، وال سيما يف صفوف املوظفني احلكوميني والسلطات القضائية، وأن حتيط اللجنة علماً

 على إشراك منظمات غري حكوميـة       وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات     
 .وأعضاء آخرين من اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت جتري على املستوى الوطين قبل تقدمي التقرير الدوري املقبل

 بشأن  ٢٠٠٦أن حتدِّث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لعام          وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٥٧
 .إعداد الوثيقة األساسية املشتركة

 يتناول نتائج التـدابري املتخـذة    خاصاًوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل فصالً   -٥٨
وتطلب اللجنة مـن    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها ومتتعهم هبا     ملكافحة التمييز وتعزيز احترام حقوق الغجر       

 عن معايري حمددة، للسماح بـإجراء       ، فضالً ة سنوياً صنفالدولة الطرف كذلك أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل بيانات م         
 . وتقييم مناسبني للتقدم احملرزرصد

ن تدمج تقاريرها الدورية الرابع واخلامس والسادس يف تقرير واحـد           ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أ      اًوأخري  -٥٩
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠وعد أقصاه تقدمه يف م

 -  -  -  -  - 

  

 


