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(A)     GE.08-40065    240108    240108 

  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية 
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ١٨ -  أبريل/نيسان ٣٠جنيف، 

  التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف 
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  التفيا
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من التفيا بـشأن            - ١

  يف) E/1990/5/Add.70الوثيقـة  (العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          تنفيذ  
، واعتمدت  )E/C.12/2007/SR.14-16الوثائق   (٢٠٠٧مايو  / أيار ٩ و ٨ املعقودة يومي    ١٦و ١٥ و ١٤جلساهتا  

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٧مايو / أيار١٦ املعقودة يف ٢٥يف جلستها 

   مقدمة-  ألف

 مـع املبـادئ     ترحب اللجنة بتقدمي التفيا تقريرها األويل، وإن كان متأخراً، الذي أُعد مبا يتفق عموماً               - ٢
  . التوجيهية للجنة، وبالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة

.  عن هيئات حكومية عديدة     عدداً من املمثلني   ضموترحب اللجنة باحلوار مع وفد الدولة الطرف الذي           - ٣
  . بيد أهنا تأسف المتناع الوفد عن الرد على بعض األسئلة

   اجلوانب اإلجيابية - باء 

والذي حل   ٢٠٠٧يناير  /يف كانون الثاين  ) أمني املظامل (قوق  احلترحب اللجنة بإنشاء مكتب املدافع عن         - ٤
  . حمل املكتب الوطين حلقوق اإلنسان يف التفيا

Distr. 
GENERAL 

E/C.12/LVA/CO/1 
7 January 2008 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/LVA/CO/1 
Page 2 

 
، على اتفاقيـات منظمـة   ٢٠٠٦ يونيه/حزيرانلجنة مع االرتياح تصديق الدولة الطرف، يف       وتالحظ ال   - ٥

) ١٩٩٩( املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢ورقم ) ١٩٣٠ (بالعمل اجلربي املتعلقة ٢٩العمل الدولية رقم 
   ).١٩٧٣(االستخدام  املتعلقة باحلد األدىن لسن ١٣٨ورقم 

االتفاقيـة  ، علـى    ٢٠٠٥أكتوبر  /تياح تصديق الدولة الطرف، يف تشرين األول      وتالحظ اللجنة مع االر     - ٦
  .املتعلقة حبماية األقليات القوميةجمللس أوروبا اإلطارية 

افية نـشطة يف  وتالحظ اللجنة مع االرتياح شىت املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لدعم إجياد حياة ثق        - ٧
  . ومؤسسة رأس املال الثقايف"الثقافة " املسمى الربنامج الوطينالتفيا بوسائل منها

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

  .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف ألحكام العهد تنفيذاً فعاالً  - ٨

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

ال تزال تواجه مشاكل خطرية تتعلق بالفساد داخل مؤسسات         يساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف          - ٩
 على املمارسة التامة للحقوق اليت يكفلها العهد، وذلك علـى           الدولة وقوات الشرطة والقضاء، مما ينعكس سلباً      

ين الرغم من اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات يف التفيا ضد اجلرمية املنظمة والفساد، مبا يف ذلك عمل املكتب املع                 
  .مبنع ومكافحة الفساد

ويف حني تالحظ اللجنة وجود أحكام يف التشريعات اإلدارية واجلنائية يف الدولة الطرف ملكافحة الفساد،   - ١٠
  .فإهنا تأسف لتأخر الدولة الطرف يف سن تشريعات شاملة فيها ملناهضة التمييز

دولة الطرف بالتزامها املتعلق بكفالـة أن       وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كاملة ووافية عن وفاء ال           - ١١
  يف املائة من سكان التفيا، متتعا٢٠ً  حنويتمتع غري املواطنني احلاصلني على وضع اإلقامة الدائمة، والذين يشكلون        

  . من العهد٢ من املادة ٢ ملا تنص عليه الفقرة ال متييز فيه باحلقوق املنصوص عليها يف العهد، وفقاً

 الذي يأمر باستخدام اللغة الالتفية يف مجيع التعامالت مع     "قانون لغة الدولة  " نة بالقلق لكون  وتشعر اللج   - ١٢
املؤسسات العامة، مبا يف ذلك يف املقاطعات اإلدارية، قد ينطوي يف واقع األمر على متييز ضد األقليات اللغوية اليت 

ويساور . روسية واليت تشكل نسبة كبرية من السكان      تعيش يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك األقلية الناطقة باللغة ال          
مطالبة السلطات العامـة    صعوبة يف   أفراد األقليات اللغوية، ال سيما كبار السن،        يواجه  اللجنة قلق خاص من أن      
  .   على متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوينعكس ذلك سلباً. حبقهم يف اخلدمات العامة

لجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم املساواة بني اجلنسني حبكم األمر الواقع والقوالب النمطية يف وتشعر ال  - ١٣
  الدولة الطرف، ال سيما فيما يتعلق باألجور واملشاركة يف اختاذ القرارات العامة، وذلك على الرغم من التـدابري                 

 املـساواة بـني اجلنـسني    حتقيق، مبا يف ذلك برنامج اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة    
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وتأسف اللجنة ألهنا مل تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف عن مبادرات الختاذ إجراءات ). ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥(
  .إجيابية لتعزيز املساواة بني اجلنسني

  .ني مناطق الدولة الطرفوتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت يف مستويات البطالة فيما ب  - ١٤

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حتسني برامج التدريب املهين الرامية إىل متكني القوة العاملة،                 - ١٥
وال سيما األفراد احملرومني واملهمشني، بغية تيسري دخوهلم إىل سوق العمل وكفالة تقدمي التدريب املهين بلغـات                 

  . األقليات

 التوظيف التابعة للدولة من جهود للتشجيع على توظيف املعوقني، وكالة اللجنة ما تبذله تالحظويف حني   - ١٦
فإهنا تشعر بالقلق ألن األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والبدنية ال يزالون يواجهون عقبات كؤود حتـول دون                 

  .عدم تقدمي التدريب املهين يف املدارسألسباب منها وصوهلم إىل سوق العمل، 

تالحظ اللجنة عدم وجود أحكام يف القانون اجلنائي تتصدى على وجه التحديد ملسألة التحرش اجلنسي      و  - ١٧
  .يف مكان العمل

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين مستوى وعي أرباب العمل بتدابري احلماية والسالمة يف العمل، وال سيما                  - ١٨
  .الطرفيف ضوء الوترية املتزايدة للحوادث املهنية يف الدولة 

وتشعر اللجنة بالقلق لكون احلد األدىن لألجور يف الوقت الراهن ال يكفي لتوفري مستوى معيشي مناسب   - ١٩
  .  للعاملني وأسرهم

وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات توضح ما إذا كانت املستويات الراهنـة السـتحقاقات الـضمان                  - ٢٠
كما تشعر .  من العهد١١ و٩معيشي معقول مبا يتفق مع املادتني      ستوى  التمتع مب من  املستفيدين  االجتماعي متكّن   

 على أساس شهري ملدة أقصاها تسعة أشهر،        اللجنة بالقلق من أن استحقاقات البطالة، اليت يقل مقدارها تدرجيياً         
إىل قد ال تكون كافية لتوفري مستوى معيشي الئق للعاملني وأسرهم، وال سيما بالنسبة إىل األشخاص املنـتمني                  

  . فئات حمرومة ومهّمشة

النساء واألطفال إساءة معاملة وغريه من أشكال العنف املرتيل  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت         - ٢١
ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء االفتقار         .  واليت ال ُيبلّغ عنها يف أغلب األحيان       يف الدولة الطرف،  

  . هذا العنفعنف املرتيل وإىل استراتيجية متسقة لتقدمي الدعم لضحاياإىل تشريع حمدد للتصدي لل

 ال يزال ميثل مشكلة خطرية بالنـسبة        ويساور اللجنة القلق ألن االجتار باألشخاص عرب احلدود وداخلياً          - ٢٢
ر  باعتماد برنامـج الدولة للقضاء علـى االجتـار بالبـش          ٢٠٠٤للدولة الطرف، على الرغم من قيامها يف عام         

 من القانون اجلنائي املعدل تعاقب على االجتار بالبشر بالسجن ١٥٤وعلى الرغم من أن املادة ). ٢٠٠٨- ٢٠٠٤(
 أقـل بكـثري      ألن احملاكم تصدر يف غالبية القضايا أحكاماً        سنة، فإن اللجنة تشعر بالقلق أيضاً      ١٥ملدة أقصاها   

  .  "له يف اجلنستغالإرسال شخص ما بغرض اس" اليت تعاقب على ١٦٥مبوجب املادة 
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ويف حني ترحب اللجنة باملعلومات اليت مفادها أن الدولة الطرف تعكف على إجراء دراسات تتعلق حبالة   - ٢٣

أو يعملون يف الشوارع، فإهنا تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل استراتيجية فعالة للتصدي             /األطفال الذين يعيشون و   
  .هلذه املشكلة

قلق إزاء استمرار تفشي الفقر يف الدولة الطرف، على الرغم من التقدم الذي أحرزته يف وتشعر اللجنة بال  - ٢٤
. )٢٠٠٦- ٢٠٠٤ (حماربة الفقر عن طريق خطة العمل الوطنية للحد من الفقر واإلقصاء االجتماعي يف التفيـا              

 الفقـر ال تعـاجل      طأةووتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن االستراتيجيات اليت وضعتها الدولة الطرف للتخفيف من             
  صادية واالجتماعية والثقافيـة علـى     بالقدر الكايف التفاوت اإلقليمي الذي حيول دون متتع اجلميع باحلقوق االقت          

  .قدم املساواة

وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كاملة ومالئمة عن عمليات اإلخالء القسري، ال سـيما اإلخـالء                  - ٢٥
كما تالحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن       . احملددة اليت قد يتم فيها اإلخالء     بسبب متأخرات اإلجيار، والظروف     

  .حجم مشكلة التشرد يف الدولة الطرف

وتشعر اللجنة بالقلق ألن جمموع األموال املتاحة لنظام الرعاية الصحية ال يزال غري كاف، على الرغم من   - ٢٦
كما يساور اللجنة القلق    .  ذلك خمصصات الصحة العامة    زيادة خمصصات الصحة يف ميزانية الدولة الطرف، مبا يف        

إزاء التفاوتات اإلقليمية يف التغطية بالرعاية الصحية والنقص املتزايد يف املوظفني الصحيني بسبب اهلجرة ألسباب               
  . اقتصادية

  . ولإزاء ارتفاع معدل تعاطي الكحوكذلك وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل استهالك التبغ،   - ٢٧

  .  يف التفياوتعرب اللجنة عن انزعاجها الرتفاع معدل االنتحار  - ٢٨

ويف حني تشيد اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلصالح نظام الرعاية الصحية العقلية، مبا يف ذلك   - ٢٩
 املؤسسات ال تزال هي اعتماد تشريعات جديدة تتعلق بالصحة العقلية، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق من أن الرعاية يف

  النمط السائد للرعاية اليت حيصل عليها املصابون بأمراض عقلية، وأن اخلدمات املقدمة يف إطار اجملتمع ال تـزال                 
  .دون املستوى

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء خمصصات التعليم يف امليزانية وتأثري ذلك على نوعية التعليم، ال سيما                   - ٣٠
وتأسف اللجنة لعـدم    .  عن قلقها إزاء مقدار األجور اليت ُتدفع للمعلمني        س التابعة للدولة، فضالً   بالنسبة للمدار 

وضوح املعلومات املتعلقة بنوعية التعليم يف الدولة الطرف، وتأسف على وجه اخلصوص لعدم تقدمي معلومـات                
  . حمددة عن التدابري اليت اختذت ملعاجلة وضع األطفال يف املناطق الريفية

ويف حني ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لزيادة فرص التعليم بالنسبة ألطفال الغجر، مبا   - ٣١
، الذي يشتمل على تدابري حمددة بشأن التعليم        )٢٠٠٩- ٢٠٠٧(يف ذلك الربنامج الوطين املتعلق بالغجر يف التفيا         

 ما يكون ذلك من أطفال الغجر تتسرب من املدارس، وغالباًواالندماج، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن نسبة كبرية 
  .يف مراحل دراسية مبكرة
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وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لكفالة خلو املدارس                 - ٣٢
  . من العنف واملخدرات والكحول

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

دولة الطرف كافة التدابري الضرورية بغية ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية         البأن تتخذ   توصي اللجنة     - ٣٣
  . ، من أجل تعزيز قدرة املكتب وفعاليته)أمني املظامل(قوق احلواملالية ملكتب املدافع عن 

 ١٦٣رقم  ) املنقح(وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على امليثاق االجتماعي األورويب               - ٣٤ 
  .يف جمموعة معاهدات جملس أوروبا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل حماربة الفساد، مبا يف ذلك عـن                    - ٣٥
طريق كفالة فعالية أداء املكتب املعين مبنع وحماربة الفساد، وأن تتخذ كافة التدابري الضرورية حملاربة الفساد داخل                 

  .طة واهليئة القضائيةمؤسسات الدولة والشر

وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون املزيد من التأخري، باختاذ التدابري الضرورية لسن تشريعات                 - ٣٦
  .  من العهد٢ من املادة ٢ للفقرة شاملة ملكافحة التمييز، وفقاً

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن عدم حصول األشخاص املقيمني بصورة دائمة على جنـسية                  - ٣٧
البلد ال يعوق متتعهم، على قدم املساواة، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلصول علـى                 

 اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف        كما تطلب . فرص العمل والضمان االجتماعي واخلدمات الصحية والتعليم      
تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة وشاملة عن التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على 

  .أن تكون مفصلة حبسب تصنيف وضع األشخاص كمواطنني أو غري مواطنني

ملالئم ألفراد األقليات اللغوية، ال سيما كبـار        وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تقدمي الدعم ا           - ٣٨
السن، وذلك بوسائل منها زيادة املوارد املخصصة لتقدمي اإلعانات لدورات اللغات بغية تعزيز الفرص ملن يرغبون 

عة كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف توفري مترمجني حتريريني وفوريني يف املكاتب التاب. إتقان اللغة الالتفية
 ١٠ باملادة  يف املناطق اليت هبا كثافة عالية من املتحدثني بلغات األقليات، وذلك عمالًللدولة والبلديات، وخصوصاً

  .، اليت ُتعد التفيا من األطراف فيهااملتعلقة حبماية األقليات القوميةجمللس أوروبا االتفاقية اإلطارية من 

انون يتعلق باملساواة بني اجلنسني واختاذ تدابري فعالة، مبـا يف           وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد ق        - ٣٩
ذلك تدابري اإلجراءات اإلجيابية إذا لزم األمر، لكفالة مشاركة النساء التامة وعلى قدم املساواة يف سوق العمـل                  

التقدم الـذي  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري القادم عن        . واحلياة السياسية 
 املساواة بـني    حتقيقأحرزته يف جمال املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك تقدمي معلومات مفصلة عن تنفيذ برنامج                

  ). ٢٠٠٦- ٢٠٠٥(اجلنسني 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل ختفيض البطالة بتنفيذ برامج ذات أهداف                 - ٤٠
وتدعو اللجنة .  مبادرات التوظيف احملليتنمية الريفية، وذلك بوسائل منهاج حفز الحمددة بشكل خاص تشمل برام
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 الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم، وعلى أساس سنوي، بيانات مفصلة ومقارنة تبني أيـضاً                 

  .التفاوتات اإلقليمية، بناء على نتائج هذه اجلهود

ة الطرف جهودها الرامية إىل تعزيز دمج املعوقني يف سوق العمل بوسائل الدولبأن تواصل وتوصي اللجنة   - ٤١
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري          . لمعوقنيلمنها ختصيص حصص من فرص العمل       

  . القادم بيانات مفصلة ومقارنة عن اآلثار الناجتة عن هذه التدابري

 ا اختاذ تدابري فعالة ملنع وقوع احلوادث املهنية، وذلك بوسـائل منـه            وحتث اللجنة الدولة الطرف على      - ٤٢
  ت الواجبة علـى أربـاب العمـل الـذين          العمل وكفالة توقيع اجلزاءا    هيئة تفتيش ختصيص موارد كافية لتعزيز     
لدولية وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل ا. ال يلتزمون بأنظمة السالمة

  ). ١٧٤رقم ( املتعلقة مبنع احلوادث الصناعية الكربى ١٩٩٣لعام 

  .ان العمل وجيّرمهلتحرش اجلنسي يف مكل  يتصدى حتديداًتشريعاًالدولة الطرف وتوصي اللجنة بأن تعتمد   - ٤٣

 لتكاليف  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعمل بانتظام على رصد احلد األدىن لألجور وتعديله وفقاً                - ٤٤
وأن حترص على أن يكون احلد األدىن لألجور كافياً لتمكني العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي                املعيشة،  

  . من العهد٧من املادة ` ٢`)أ( وفقاً ملا تنص عليه الفقرة مالئم

 علـى  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضمن حصول مجيع األشخاص احملرومني واملهمشني وأسرهم             - ٤٥
وتوصيها . مساعدة اجتماعية حمددة اهلدف، حبسب دخل األسرة، وأال تكون هذه املساعدة دون مستوى الكفاف    

بأن تراجع، وُتعّدل حبسب االقتضاء، التغطية والفترة الزمنية ملنح استحقاق البطالة احلايل، على أن ُيراعي ذلـك                 
فترة البطالة، وتدعوها إىل تضمني تقريرها القادم       على وجه اخلصوص مؤشر أسعار السلع االستهالكية ومتوسط         

معلومات مفصلة تبني إىل أي مدى ميكن الستحقاق البطالة ومساعدة الضمان االجتماعي توفري العيش الكـرمي                
الدولة الطرف يف التصديق على اتفاقية منظمة بأن تنظر كما توصي اللجنة    . للعاملني العاطلني عن العمل وأسرهم    

  ).١٠٢رقم  (١٩٥٢لعام ) املعايري الدنيا(ية املتعلقة بالضمان االجتماعي العمل الدول

وتطلب . الدولة الطرف يف اعتماد تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيل وجترميه         بأن تنظر   وتوصي اللجنة     - ٤٦
الـيت  سياساتية  والاللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري التشريعية               

كما توصـي   . اعتمدهتا للتصدي للعنف املرتيل، مبا يف ذلك التسهيالت املقدمة وسبل االنتصاف املتاحة للضحايا            
أن تقدم التدريب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ ب واللجنة الدولة الطرف بأن تنظم محالت إعالمية لزيادة الوعي العام

  .ري واإلجرامي للعنف املرتيلالقوانني والقضاة بشأن الطابع اخلط

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز تدابريها الرامية إىل حماربة االجتار باألشخاص، من خالل ختصيص                 - ٤٧
ع الدولة الطرف علـى تنفيـذ       شّجُتكما  . موارد كافية وعن طريق التنفيذ الصارم للقوانني اجلنائية يف هذا اجملال          

واحتياجـات   حبقوق   لكفالة توعيتهم كلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السلطة القضائية       برامج تدريبية للموظفني امل   
متكني هؤالء األشخاص مـن      وعلى توفري محاية أفضل ورعاية أنسب هلؤالء الضحايا مع احلرص على             ،الضحايا
  . بإنصافهم احملاكممطالبة
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لتصدي للمشاكل اليت تواجه األطفال الذين الدولة الطرف تدابري عاجلة وفعالة لبأن تتخذ وتوصي اللجنة   - ٤٨
وتطلب . أو يعملون يف الشوارع، ومحاية هؤالء األطفال من التعرض ألي شكل من أشكال االستغالل    /يعيشون و 

 عن تقدمي إحصاءات حمّدثة     اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، فضالً            
  . يةومقارنة عن هذه القض

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن دمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دجماً تاماً يف                 - ٤٩
 حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل البيان الـذي         ،ويف هذا الصدد  . استراتيجيات التنمية االجتماعية واحلد من الفقر     

لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          بشأن الفقر وا   ٢٠٠١مايو  / أيار ٤اعتمدته اللجنة يف    
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم سنوياً بوضع مؤشرات ومقاييس تكون ). E/C.12/2001/10(والثقافية 

الريف واخللفية اإلثنية، وذلك حتديداً بغية تقيـيم احتياجـات          /مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر وسكان املدن      
. همشني من األفراد واجلماعات، وتطلب إليها أن تدرج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري القـادم            احملرومني وامل 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري التصحيحية الالزمة ملعاجلة التفاوتات اإلقليمية اليت حتول                
  . التساوي بني اجلميعدون التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس

 سكن بديل عنـد تنفيـذ       وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دفع التعويضات املناسبة أو توفري             - ٥٠
بـشأن  ) ١٩٩٧ (٧ اللجنة العام رقم للمبادئ التوجيهية الواردة يف تعليقوذلك وفقاً عمليات اإلخالء القسري،  

عمليات اإلخالء القسري، وأن تضّمن تقريرها املقبل       ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (احلق يف السكن الالئق     
وعـن  خالء القسري، والتدابري املتخذة لتوفري السكن البديل،        بيانات إحصائية سنوية حمّدثة عن عدد حاالت اإل       

  .حجم ظاهرة التشرد

ية بوسائل منها زيادة وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتحسني خدماهتا الصح  - ٥١
. االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقطاع الصحة وتوسيع خدمات الصحة األساسية لكي تشمل املناطق الريفيـة              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات إحـصائية مقارنـة عـن                  
  .ص للمناطق الريفيةاألمراض املرتبطة بالفقر، مع إيالء اهتمام خا

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تنظيم محالت التوعية العامة، للتقليل من             - ٥٢
  .تدخني التبغ واستهالك الكحول

االنتحار بغية حتليل أسباهبا األساسية، وتدعو      ظاهرة   الدولة الطرف دراسة عن      بأن جتري  وتوصي اللجنة   - ٥٣
الطرف إىل أن تضع على أساس هذه الدراسة استراتيجية متسقة ملعاجلة هذه املشكلة، وإحاطة اللجنة علماً         الدولة  

  .يف التقرير الدوري القادم بالتقدم احملرز

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املزيد من املوارد واختاذ تدابري فعالة لتوفري العالج والرعايـة                  - ٥٤
  .مراض عقلية، وذلك بغية التحول من اإليداع يف املؤسسات إىل الرعاية اجملتمعيةلألشخاص املصابني بأ

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد املطلوبة لتحسني نوعية التعليم يف املدارس على مجيـع                  - ٥٥
الدولة بأن تراجع للجنة وتوصي ا. املتعلق باحلق يف التعليم) ١٩٩٩ (١٣ لتعليق اللجنة العام رقم املستويات، وفقاً
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف . الوصول إىل التعليم يف مجيع أحناء البلدوبأن تكفل الطرف نوعية التعليم يف املدارس 

  . إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة وحمّدثة وبيانات إحصائية مقارنة عن نوعية التعليم

طرف على أن تواصل اختاذ التدابري الفعالة لزيادة عدد أطفال الغجـر امللـتحقني              وحتث اللجنة الدولة ال     - ٥٦
 اللجنة وتطلب .باملدارس، وذلك بوسائل منها إعطاء منح دراسية واستخدام موظفني مدرسيني إضافيني من الغجر

نامج الوطين املتعلـق    الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج اليت حققها الرب             إىل  
  . ، مبا يف ذلك التدابري اليت اختذت يف جمال التعليم)٢٠٠٩- ٢٠٠٧(بالغجر يف التفيا 

والتقدم احملرز، يف سـبيل جعـل       املتخذة  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات عن التدابري            - ٥٧
  .املدارس آمنة بالنسبة جلميع األطفال

لة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيـع قطاعـات               الدو إىلوتطلب اللجنة     - ٥٨
اجملتمع، وال سيما بني املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية، وإطالعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة    

  .اخلطوات املتخذة لتنفيذها

سائر أعضاء اجملتمع املـدين يف عمليـة        كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية و           - ٥٩
  . املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال              - ٦٠
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

 حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        اتفاقيةر يف التصديق على     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظ       - ٦١
  .والربوتوكول االختياري امللحق هبا

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدث وثيقتها األساسية وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسـية                 - ٦٢
مؤخراً هيئات املعاهدات الدوليـة     قرهتا  أاملشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير، اليت           

  .حلقوق اإلنسان

  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابـع يف تقريـر موحـد        - ٦٣
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠حبلول 

 -  -  -  -  -  


