
القتصـادي  الساجمل
 جتماعيواال

  E  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(A)     GE.07-42687    240108    240108 

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                  السابعة والثالثون       الدورة 
      ٢٠٠٦       نوفمرب /             تشرين الثاين  ٢٤-  ٦      جنيف، 

  راف مبوجبالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األط
  من العهد١٧ و١٦ني تاملاد

  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملالحظات اخلتامية للجنة 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
                                                                                                       نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل جلمهوريـة مقـدونيا                -  ١

                                                                                                      ة السابقة بشأن تنفيذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                            اليوغوسالفي
) E/C.12/MKD/1 (   واعتمدت يف     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤   و  ١٣            ، املعقودة يف   ٤٤   و  ٤٣   و  ٤٢         يف جلساهتا ،            

   .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢            املعقودة يف   ٥٦       جلستها 

   مقدمة- ف أل

                                                           ً               ً                          ترحب اللجنة بتقدمي التقرير األويل للدولة الطرف، وإن كان متأخراً، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية        -  ٢
   .                                                        للجنة، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة

              مـن شـىت                                                                                                وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ضم خرباء               -  ٣
    .                                                                                    الدوائر احلكومية، وكذلك بالردود املفصلة والواضحة والصرحية على األسئلة اليت طرحتها اللجنة

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                                           ً                                                             تالحظ اللجنة بارتياح قيام الدولة الطرف مؤخراً باعتماد قانون االنتخابات الذي ينص على وضع نظام                 -  ٤
                                                                    من النساء، والقانون املتعلق بتكافؤ الفرص بني الرجال والنـساء                                                    حصص يقضي بأن يكون ثلث أعضاء الربملان        
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                                                                                                            الذي يقضي بإنشاء جلان للمساواة بني اجلنسني يف مدن عدة وينص على تعيني منسقني معنيني باملسائل اجلنسانية                 

    .                                          يف شىت وحدات احلكم الذايت احمللي يف الدولة الطرف

                                            ً                 دستور والذي يقضي جبعل التعليم الثانوي إلزامياً، وبقيام الدولة                                      وتالحظ اللجنة االقتراح املتعلق بتعديل ال  -  ٥
    .            ً                                           الطرف مؤخراً بإدراج التعليم قبل املدرسي اإللزامي ملدة سنة

                                                                                                 وترحب اللجنة مبوقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق                -  ٦
    .                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                            ً                                           ظ اللجنة بعني التقدير قيام الدولة الطرف مؤخراً بالتصديق على عدة معاهدات حلقوق اإلنسان، مبا     وتالح  -  ٧
                                                                                                           يف ذلك الربوتوكول االختياري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة               

                                          املواد اإلباحية والربوتوكول االختيـاري                                                                          حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف         
   ،                                                                                                         التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفـال يف النــزاعات املـسلحة، وامليثـاق االجتمـاعي األورويب                

    .                                      لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان  ١٢               والربوتوكول رقم 

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية- جيم 

                                                                                             لجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن حتول دون تنفيذ أحكام العهد فـي الدولة                        تالحظ ال   -  ٨
   .            ً     ً  الطرف تنفيذاً فعاالً

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                                                                                   يساور اللجنة القلق ألن طلبات احلصول على املعلومات والتوصيات املقدمة من أمني املظامل املعين حبقوق               -  ٩
                                                                       ً  قة باالنتهاكات املزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال حتظى دائماً                          اإلنسان خبصوص الشكاوى املتعل

   .                                                     باملتابعة، رغم اختصاص أمني املظامل بالتحقيق يف هذه الشكاوى

    .                                                                                        وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أية قرارات تقضي باإلعمال املباشر للحقوق املعترف هبا يف العهد  -   ١٠

                                                                                بعني القلق أن جماالت كالسكن والرعاية الصحية واحلصول على اخلدمات غري مشمولة                           وتالحظ اللجنة     -   ١١
                                                                                                                  بتشريعات حمددة تتعلق مبكافحة التمييز، وأن األحكام القائمة املتعلقة مبكافحة التمييز هي يف كثري من األحيـان                 

                          احملاكم إال يف حاالت نادرة، أو                                                           ُ           أحكام غامضة وال حتدد النتائج اليت قد تترتب على االنتهاكات، وال ُيحتج هبا يف 
    .                           ً                 جتعل احلصول على اجلنسية مرهتناً بشروط ال لزوم هلا

                                                                                                             ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت وردهتا بشأن انتشار التمييز الذي يواجهه الغجر يف احلصول على                  -   ١٢
            ً                       القيها أحياناً أفراد مجاعـة الغجـر                                                                           الوظائف واملساعدة االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، والصعوبات اليت ي    

                                                          ً                                                       واأللبان يف احلصول على اجلنسية، كما تشعر اللجنة بالقلق ألن عدداً من أفراد الغجر ليـست لـديهم وثـائق                    
                                                                                                                شخصية، مثل بطاقات اهلوية أو شهادات الوالدة أو بطاقات التأمني الطيب أو العمل، اليت حيتاجوهنـا لالنتفـاع                  

   .                               ية الصحية وغري ذلك من االستحقاقات                       بالتأمني االجتماعي والرعا
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                                                                                                             وتالحظ اللجنة بقلق أن النساء، وال سيما نساء الغجر والنساء الالئي يقمن يف املناطق الريفية، ال تتوفر                   -   ١٣
                               ً                                                                             هلن سوى فرص اقتصادية حمدودة وكثرياً ما ينشطن يف القطاعات غري النظامية أو املنخفضة األجور أو يـشغلن                  

   .     ً                                                  أجوراً أدىن مما يتقاضاه الرجال، وذلك بصرف النظر عن مؤهالهتن                   وظائف دنيا ويتقاضني 

                                                                                                   وتالحظ اللجنة عدم وجود قانون يعاجل بوجه خاص التحرش اجلنسي، وانعـدام املعلومـات املتعلقـة                  -   ١٤
    .                                        باحلاالت املسجلة للتحرش اجلنسي يف مكان العمل

                                                 عدل البطالة يف الدولة الطـرف، وال سـيما يف                                                                     ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء االرتفاع االستثنائي يف م          -   ١٥
                                                                                                     صفوف النساء والغجر واألقليات األخرى واملعوقني، وإزاء ارتفـاع عـدد األشخاص العاملني فـي القطـاع             

    .           غري النظامي

                                                ً                                          وتالحظ اللجنة بعني القلق أن الدولة الطرف مل تضع حداً أدىن لألجور الوطنية ينطبق على القطاع اخلاص   -   ١٦
                             م يعمل على أساس التفرغ ال جيوز                                                           َ  القانون اخلاص بعالقات العمل ينص على أن األجر الذي يدفع ملستخَد      رغم أن

    .                                                          أن يقل عن األجر األدىن احملدد مبقتضى القانون أو مبوجب اتفاق مجاعي

        ف وإزاء                                                                                      ويساور اللجنة القلق إزاء القيود الواسعة النطاق املفروضة على احلق يف اإلضراب يف الدولة الطر  -   ١٧
                               يف املائة من العمال خـالل        ٢                                                                  ً                أحكام القانون املتعلق بعالقات العمل اليت جتيز ألصحاب العمل التخلي مؤقتاً عن             
    .                                                                        فترة اإلضراب إذا رأوا أن هؤالء العمال قد يرتكبون أعمال عنف أو خملة بالنظام

                                للمعاشات واملساعدة االجتماعية ال                                                                         وتالحظ اللجنة بعني القلق أن استحقاقات البطالة واملستويات الدنيا            -   ١٨
                                                                                                تكفي لضمان مستوى معيشي مناسب وأن القانون املتعلق باحلماية االجتماعية جييز حرمان العاطلني عن العمل من 

   .                                            االنتفاع بنظام استحقاقات البطالة ألسباب تعسفية

                              طفال، وامتناع الضحايا عـن                                                                                 وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع حاالت العنف املرتيل ضد املرأة واأل             -   ١٩
                                                        ، وعدم قيام الشرطة يف حـاالت كـثرية بـالتحقيق يف             ي            غتصاب الزوج  ال                                اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل وا     

   من                                                                                                            الشكاوى ومبقاضاة املسؤولني عن هذا العنف، والشرط املتعلق بإثبات اإليالج واملقاومة الفعلية من الضحايا               
    .               إلدانة باالغتصاب     أجل ا

                                                                                            اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد النساء والفتيات ضحايا االجتار الداخلي وإزاء ما وردها من تقارير       ويساور  -   ٢٠
                                                                                                                عن عدم كفاية املساعدة املقدمة إىل ضحايا االجتار وطول مدة اإلجراءات القضائية وليونة العقوبات املوقعة على                

    .     اهرة                                                  وعدم كفاية األموال املخصصة لدعم أنشطة مكافحة هذه الظ      اجلناة 

                                                                                          وتشعر اللجنة ببالغ االنشغال ألن املئات من أطفال املدن، وخباصة أطفال الغجر، يعيشون يف الشوارع وال   -   ٢١
   .                                                       حيصلون على التعليم أو يستفيدون من الرعاية الصحية الكافية

   .                                                  يف املائة من سكان الدولة الطرف يعيشون دون خط الفقر  ٣٠                          وتالحظ اللجنة بقلق شديد أن   -   ٢٢
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                                  يف املائة من الغجر يقيمون يف         ٧٠           ما نسبته                                                                        وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن              -   ٢٣

                                                                                                  مستوطنات غري نظامية تفتقر يف الكثري من األحيان إىل اخلدمات األساسية كالكهرباء أو الكميات الكافية من املاء 
                                                ً             دة، وأن معظم أفراد الغجر ال حيملون سند متلك قانونيـاً                                                                   أو تصريف مياه اجملاري أو مجع القمامة أو الطرق املعب         

   .                                                                      لألماكن اليت يقيمون فيها مما يضطرهم إىل العيش بشكل مستمر حتت التهديد باإلخالء

                                          ً                                                           وبينما تسلم اللجنة بأن معظم املشردين داخلياً قد عادوا إىل األماكن اليت كانوا يقيمون فيها قبل اندالع          -   ٢٤
                                                                                            بالقلق ألن العديد منهم ال يزالون غري قادرين على العودة إىل بيوهتم ألسباب منها وضعهم                                     النـزاع، فإهنا تشعر    

                                                           ً                                                   االقتصادي الصعب والشواغل األمنية، ويقيمون يف مراكز مجاعية غالباً ما تفتقر إىل الظروف الصحية املناسـبة                
    .              ً       ً                    ويواجهون ضغطاً مستمراً ملغادرة هذه املراكز

                                                                  لق ارتفاع معدل وفيات الرضع خالل السنوات األخرية وتواصل ارتفاع معـدل                       وتالحظ اللجنة بعني الق   -   ٢٥
   .                يف الدولة الطرف                            الوفيات يف فترة ما حول الوالدة

                                                                                     وتعرب اللجنة عن االنشغال إزاء حمدودية فرص حصول الشباب على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية،   -   ٢٦
                                                             لوسائل منع احلمل والعدد الكبري حلاالت اإلجهاض واحلمل غري                                                         وال سيما يف املناطق الريفية، واالستخدام احملدود      

   .                                                املرغوب يف صفوف املراهقات، وخباصة يف صفوف فتيات الغجر

                                             مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي، وال سيما يف        لتسرب يف                                           ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع معدل ا  -   ٢٧
            رس يف املناطق  ا                                                   املدرسة الثانوية واخنفاض معدل التسجيل وااللتحاق باملد                                     مرحلة االنتقال من املدرسة االبتدائية إىل 

                               ، والفتيات الاليت ينـتمني إىل                          مجاعيت الغجر واألشكايل                                                        الريفية ويف صفوف أطفال الغجر، وأطفال الالجئني من         
   .                                                                                مجاعات ألبانية معينة، واألطفال املعوقني، وكذلك إزاء ارتفاع معدل األمية يف الدولة الطرف

                                                                                                       وتالحظ اللجنة بقلق ما وردها من تقارير بشأن رفض اآلباء إحلاق أبنائهم باملـدارس ذات اإلثنيـات                   -   ٢٨
                                                                                                              املختلطة، واملناوشات بني التالميذ املقدونيني واأللبانيني خبصوص توفري صفوف إضافية للتعليم باللغة األلبانيـة،              

                                                لغجر واألقليات األخرى أو أطفـال الالجـئني يف                                                                    وطريقة عمل املدارس ذات اإلثنيات املختلطة، وعزل أطفال ا        
                                                                                            مدارس منفصلة، وانعدام صفوف التدريس بلغات األقليات أو ضعف جودهتا ونقص الكتب املدرسية وعدم كفاية 

    .                                       تدريب املدرسني على التدريس بلغات األقليات

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                                                  احلصول على معلومات وتتخذ ما يلزم من إجراءات                               الدولة الطرف لطلبات                 بأن تستجيب                 توصي اللجنة     -   ٢٩
                                                                                                               ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدمة من مكتب أمني املظامل بشأن التحقيق يف الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات املزعومة               

                                                                     وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات            .                                         للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
                                                                                                             ة عن متابعة هذه الشكاوى والنتائج اليت سيتمخض عنها التحقيق فيها، مبا يف ذلك الشكاوى املتعلقة بعدم                     مفصل

                                                  حتفظ حقوق املوظفني العامني، وتوزيع املساكن علـى          "             عقود استمالك  "                                        توقيع الوزارات ورؤساء البلديات على      
    .                              لوصول إىل مرافق الرعاية الصحية                                                         األشخاص ذوي الدخل املنخفض، وإنكار احلق يف التمتع بتأمني صحي وا
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                                                                               الدولة الطرف من أن احملاكم احمللية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات                        بأن تتأكد                  وتوصي اللجنة     -   ٣٠
                                                                                                          التدريبية املتعلقة باملسائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة احلقوق الواردة يف العهد، كما هي حمددة يف 

               اللجنة انتباه       وجه    وت  .                                                                 كما تدعوها إىل أن تشجع استخدام العهد كمصدر للقوانني احمللية           .            عامة للجنة              التعليقات ال 
                                                           بشأن التطبيق احمللي للعهد وتدعوها إىل أن تضمن تقريرها           )     ١٩٩٨ ( ٩                                               الدولة الطرف إىل التعليق العام للجنة رقم        

    .                         قوق املنصوص عليها يف العهد                                                        الدوري القادم معلومات عن قرارات احملاكم اليت تقضي بإعمال احل

                                                                  ً             الدولة الطرف يف اعتماد تشريعات شاملة يف جمال مكافحة التمييز تغطي أيضاً                       بأن تنظر                  وتوصي اللجنة     -   ٣١
                             وتطلب إىل الدولة الطرف أن       .                                                                                   التمييز غري املباشر وتلغي الشروط املتعلقة باحلصول على اجلنسية اليت ال لزوم هلا            

                      حكام املتعلقة مبكافحة                                                                                            تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن القرارات الصادرة عن احملاكم بشأن تطبيق األ            
   .                                             التمييز يف ميادين القانون املدين واإلداري واجلنائي

                                                                    الدولة الطرف جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الغجر يف شىت امليادين           بأن تضاعف              وتوصي اللجنة   -   ٣٢
                   اهبا مـن الغجـر                                                                                                 اليت يغطيها العهد، وأن تعجل بتجهيز طلبات احلصول على اجلنسية املعلقة املقدمة من أصـح              

                                                                                                       واأللبانيني وأقليات أخرى، وأن تتخذ تدابري فورية، كإزالة احلواجز اإلدارية، لتسليم الوثائق الشخصية جلميع أفراد 
                              َّ                                                                  الغجر الذي يطلبون ذلك لكي يتسنَّى هلم االنتفاع بتأمني اجتماعي واحلصول على الرعاية الصحية وغري ذلك من  

   .       اآلخرين                              االستحقاقات على قدم املساواة مع 

                                                                            الدولة الطرف تدابري خاصة مؤقتة لضمان وصول النساء، وخباصة نساء الغجر                       بأن تعتمد                  وتوصي اللجنة     -   ٣٣
                                                                                                    واألقليات األخرى والنساء الاليت يقمن يف املناطق الريفية، إىل سوق العمل النظامية على قدم املساواة مع الرجال، 

    .                           مقابل العمل املتساوي القيمة                                        ولضمان التنفيذ الفعلي ملبدأ األجر املتساوي 

                                                      ُ                    الدولة الطرف يف اعتماد قانون خاص بشأن التحرش اجلنسي وأن ُتـدرج يف                        بأن تفكر                  وتوصي اللجنة     -   ٣٤
                                 َّ                                                                             تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن عدد الشكاوى املسجلة املتعلقة بالتحرش اجلنسي يف مكان العمـل                

    .                                                هذه الشكاوى ومتابعتها ومدى فعالية هذه التدابري                                 وكذلك عن التدابري املتخذة للتحقيق يف

                                                                                                        وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة البطالة باختـاذ تـدابري ذات                   -   ٣٥
                                                                                              أهداف حمددة، مبا يف ذلك برامج ترمي إىل احلد من البطالة يف صفوف النساء والفئات احملرومة واملهمشة، وتسعى 

                            ِّ                         وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري          .                                                إىل تسوية وضع العاملني يف القطاع غري النظامي             ً  تدرجيياً  
                                                                                                  القادم بيانات إحصائية حمددة عن البطالة تكون مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر واجلماعة اإلثنية واإلعاقة أو أي 

                                               لموسة املتخذة إلحداث الوظائف ومدى فعاليتها،                                                                      وضع آخر ومكان اإلقامة يف املدينة أو الريف، وعن التدابري امل          
                                                                           العمل الوطنية املتعلقة بالعمالة واملساواة بني اجلنسني وتوظيف أفـراد            ط                                        مبا يف ذلك التدابري املتخذة يف إطار خط       

    .                                              مجاعة الغجر ومبوجب القانون املتعلق بتوظيف املعوقني

                       ً                       أو مبوجب اتفاق مجاعي حـداً أدىن لألجـور                       قتضى القانون  مب               الدولة الطرف             بأن تضغ                  وتوصي اللجنة     -   ٣٦
                                                  ً                   أن يكون احلد األدىن لألجور يف القطاعني اخلاص والعام كافياً لتـوفري             ب           كما توصي     .                         الوطنية يف القطاع اخلاص   

   .          من العهد ٧           من املادة ̀  ٢̀   )  أ (                                    ً                مستوى معيشي الئق للعمـال وأسرهم وفقـاً ألحكام الفقـرة 
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                                                                   الطرف يف إلغاء أية قيود مفروضة على احلق يف اإلضراب ال تتماشى مع         لة               بأن تفكر الدو                 وتوصي اللجنة     -   ٣٧

                                                                                       من العهد، وجتريد أصحاب العمل من إمكانية التسريح املؤقت للعمال الذين قد يلجأون إىل العنف  ٨            أحكام املادة 
    .                                    أو خيلون بنظام العمل خالل فترة اإلضراب

      قـدر             لكي تزيـد                              ا وتستخدم مجيع املوارد املتاحة                                                  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهوده         -   ٣٨
                                                                                                           اإلمكان مبلغ استحقاقات البطالة واحلد األدىن للمعاشات، مبا يف ذلك معاشات العجز، واستحقاقات املـساعدة               

ٍ                                           االجتماعية بغية ضمان مستوى معيشي كاٍف للمنتفعني هبذه املعاشات واالستحقاقات                    ً             وتوصي أيضاً بأن تفكر      .                                   
                           ُ                                                                    إلغاء تشريعاهتا القائمة اليت ُتجيز حرمان بعض فئات العاملني عن العمل من احلـصول علـى                                  الدولة الطرف يف    

   .                              استحقاقات البطالة ألسباب تعسفية

                               ُ           ً     ً ُ   ِّ                             ً        ً                      وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ُتصدر قانوناً خاصاً ُيجرِّم العنف املرتيل؛ وأن تقدم تدريباً إلزاميـاً                   -   ٣٩
ّ                   ألفراد الشرطة واملدّعني العامني والق                                                                              ضاة وموظفي مراكز العمل االجتماعي على تطبيق األحكام املتعلقة بالعنف                           

                                                                                               املرتيل وتنفيذ األوامر الزجرية الصادرة عن احملاكم املدنية؛ وأن تشجع اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل عن طريق  
                        ة العاملة إىل جانب ضحايا                                    املوظفني الصحيني وغريهم من الفئات املهني      توعية                                  تعزيز املساعدة املقدمة إىل الضحايا و

   ِّ                                        ً                     توسِّع نطاق تعريف العنف ضد األطفال وتنشئ نظامـاً لتحديـد               أن                                          العنف املرتيل، وخباصة النساء واألطفال؛ و     
                                                     ِّ                                 َّ            حاالت العنف وتسجيلها وإحالتها إىل اجلهات املختصة؛ وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات حمدَّثة عن عدد 

          كما توصي    .  ُ                                                                     ملُبلغ عنها وعن قرارات اإلدانة ونوع العقوبات املوقعة على املخالفني                                     وطبيعة حاالت العنف املرتيل ا    
                                                                                  تعديل قانوهنا اجلنائي بغية إبطال شرط اإليالج واملقاومة الفعلية من الضحايا             يف               الدولة الطرف              بأن تفكر           اللجنة  

   .                               بالنسبة لقرارات اإلدانة باالغتصاب

                                                        ف جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، وال سـيما                  الدولة الطر             بأن تضاعف                  وتوصي اللجنة     -   ٤٠
                                                                                                              النساء والفتيات، عن طريق ختصيص األموال الكافية ملساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم ولربامج محاية الـشهود،               
ّ                                                       وتقدمي التدريب الالزم يف جمال مكافحة االجتار ألفراد الشرطة واملّدعني العامني والقـضاة، والتنفيـذ الفعـال                                                                          

                                                                                                          لالستراتيجية وخطة العمل الوطنيتني ملكافحة االجتار باألشخاص وخطة العمل الوطنية املقترحة بشأن مكافحـة              
   .             االجتار باألطفال

                                                                                          وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملكافحة ظاهرة أطفال الشوارع ومحاية   -   ٤١
                                                                فة وتوفري اهلياكل األساسية وأسباب الراحة؛ ونقل مواقع تصريف                                                      أسرهم بطرق منها بناء مساكن منخفضة التكل      

                                                                                                   النفايات إىل خارج مستوطنات الغجر؛ وتوفري فرص العمل؛ وفتح مراكز إضافية للرعاية النهارية ألطفال الشوارع 
      ية إىل                                                                                         بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، وكذلك مستوصفات خارجية؛ وتقدمي املشورة الطبية واألدوية األساس

   .                  هؤالء األطفال وأسرهم

                                                     ً        مبراجعة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودجمها دجماً                      الدولة الطرف      ُ   ِّ      أن ُتعجِّل    ب               وتوصي اللجنة     -   ٤٢
    ً                                                                                                          تاماً يف استراتيجيتها املتعلقة باحلد من الفقر، وأن تعاجل بشكل خاص احتياجات احملرومني واملهمشني من األفراد                

                                                ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل          .        ً                                  ص أمواالً كافية لتنفيذ هذه االستراتيجية                       واجلماعات، وأن ختص  
    ).E/C.12/2001/10   " (                                                             الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "         بياهنا عن 
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                        السكن الالئق بأسعار                                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن جلميع أفراد مجاعة الغجر الوصول إىل              -   ٤٣
                                                                                              مقبولة، وحق احليازة، والكهرباء، ومياه الشرب الكافية، وخدمات اإلصحاح واخلدمات األساسية األخرى، مبا يف 

                                       لهياكل األساسية واملرافق القائمـة يف                              تسوية الوضع القانوين ل                                                  ذلك الوصول اآلمن إىل الطرق، وذلك عن طريق         
                               كما حتث اللجنة الدولة الطرف على   .                                 عن طريق برامج املساكن االجتماعية                                 مستوطنات الغجر القائمة وحتسينها أو

       بـشأن    )     ١٩٩٧ ( ٧      ً                          ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم     ً قسراً               مت إخالء السكان        كلما                                  أن تضمن توفري سكن بديل الئق       
         قريرهـا                              ِّ        عمليات اإلخالء القـسري، وأن تـضمِّن ت     ):           من العهد  ١١           من املادة  ١       الفقرة  (                     احلق يف السكن الالئق    

                                     َّ                                                                        الدوري القادم بيانات إحصائية سنوية حمدَّثة عن عدد حاالت اإلخالء القسري، والترتيبات املتخذة لتوفري سكن               
                                                                                                    بديل وعن نطاق ظاهرة التشرد، ومعلومات عن التدابري املتخذة لتسوية الوضع القانوين للهياكل األساسية واملرافق 

    .                                 القائمة يف مستوطنات الغجر وحتسينها

                                           ً                            الدولة الطرف مساعدة مالية إىل املشردين داخلياً بغية تعويض األمتاع الشخصية          بأن تقدم             توصي اللجنة  و  -   ٤٤
                      ُ                                              ً                                          واألدوات الزراعية اليت أُتلفت خالل النـزاع، وأن تضمن عودة املشردين داخلياً بشكل آمن ومستدام، وتـوفر                

                                             اجلماعية وأن تقوم بتسوية طلبات التعـويض                          يتم إخالء املراكز           عندما                                     ً      السكن البديل املناسب للمشردين داخلياً      
   .    َّ                           ً  املعلَّقة املقدمة من املشردين داخلياً

                                       لكل طفل اليت يقـوم هبـا املمرضـون                                                                           وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف عدد الزيارات اإللزامية            -   ٤٥
                 ستراتيجية الصحية                                                                         بتقدمي الرعاية، وأن تأخذ بنهج يقوم على توفري خدمات التمريض داخل األسرة يف اال        املكلفون 

   .                      ً                                                           الوطنية، وأن ختصص أمواالً كافية لتنفيذ الربنامج الوقائي الوطين املتعلق بصحة األم والطفل

                                                       هودها لتثقيف األطفال واملراهقني يف جمال الصحة اجلنسية         ج               الدولة الطرف               بأن تضاعف                  وتوصي اللجنة     -   ٤٦
                                                ة واإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات املشورة وخدمات                     ُ                                             واإلجنابية وأن ُتعزز فرص الوصول إىل خدمات الصحة اجلنسي        

                  ها مجاعة الغجـر      في                                                                                                الرعاية ذات الصلة بأمراض النساء، وال سيما يف املناطق الريفية واجملتمعات احمللية اليت تعيش               
   .                                            وغريها من احملرومني واملهمشني من األفراد أو اجلماعات

        ً      ً                         ً              ابتدائياً جمانياً جلميع األطفال وتقوم تدرجيياً بتخفيض                                                 ً         وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تعليماً           -   ٤٧
                                                    راء الكتب واللوازم املدرسية وغريها من الوسـائل                     ً                     بسبل منها مثالً تقدمي اإلعانات لش                                تكاليف التعليم الثانوي،    

           ليق اللجنة                              ِ                                                      ً                  املساعدة على الدراسة، وزيادة اِملنح الدراسية، وال سيما لصاحل األطفال احملرومني واملهمشني، وفقاً لتع             
                                    تعميم التعليم عن طريـق تكثيـف            على                ؛ وأن تشجع     )  ١٣       املادة   (                       بشأن احلق يف التعليم       )     ١٩٩٩ (  ١٣            العام رقم   

            التعويـضية                                                 أطفاهلم، مبن فيهم الفتيات، باملدارس والصفوف             إحلاق                                                 محالت توعية اآلباء بأمهية التعليم والتزامهم ب      
ً                          حتياجات اخلاصة ألقل التالميذ أَداًء؛ وأن تقوم حبمالت من أجل                         ُ  َّ              وغريها من الربامج اخلاصة املُصمَّمة لتلبية اال    حمو                             َ 

   .      الكبار     أمية 

               َّ ً                                                            الدولة الطرف حدَّاً ملمارسة عزل أطفال الغجر واألقليات األخـرى وأطفـال                      بأن تضع                  وتوصي اللجنة     -   ٤٨
               ً   األقليات تعليماً                                                                                 الالجئني يف مدارس منفصلة؛ وأن حترص قدر اإلمكان على توفري الفرص الكافية لكي يتلقى أطفال

                                                                                                             بلغاهتم األم عن طريق الرصد الفعال جلودة التعليم بلغات األقليات؛ وتوفري الكتب املدرسية وزيادة عدد املدرسني            
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                                                                                                                هبذه اللغات؛ وأن تضاعف جهودها لتشجيع احترام القيم الثقافية للجماعات اإلثنية وحق كل فرد يف أن يشارك                 

   .                                                                 هم والتسامح واالحترام املتبادل بني خمتلف الفئات اإلثنية يف الدولة الطرف                               يف احلياة الثقافية بغية تعزيز الف

                                                                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                  -   ٤٩
                  الدوري القادم                                                                 ُ                              اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية، وأن ُتطلعها يف تقريرها             

                                 كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على   .                                                            على مجيع اخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات اخلتامية موضع التنفيذ
   ُ                                                                                                            أن ُتشرك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقـدمي                  

   .                     تقريرها الدوري القادم

        بشأن      ٢٠٠٦                      ُ   ِّ                      ً                       َّ                     نة الدولة الطرف إىل أن ُتحدِّث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسَّقة لعام                         وتدعو اللج   -   ٥٠
    .                               املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان                  تقدمي التقارير مبوجب

  د      ً                                                                                        َّ  وأخرياً، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع يف تقرير موحَّ  -   ٥١
   .    ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ٣٠             يف موعد أقصاه 

  ـ ـ ـ ـ ـ

  


