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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع

للبرتغال*

 -1نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة التقريةر الةيوال الرابة
للربتغ ة ةةا بف ة ةةهد تندي ة ة ة العو ة ةةي ال ة ةةيوا اة ة ةةاف ب ة ةةاحلقوق االقتص ة ةةادية واالجتماعي ة ةةة والثقافي ة ةةة
( ،) E/C.12/PRT/4جلسة ة ة ة ة ة ة ةةتيوا الرابعة ة ة ة ة ة ة ةةة وا ابع ة ة ة ة ة ة ة ة واةا سة ة ة ة ة ة ة ةةة وا ابع ة ة ة ة ة ة ة ة (انظة ة ة ة ة ة ة ةةر
 11و 11تفة ة ة ة ة ة ةري الث ة ة ة ة ة ةةا نوفمرب ،1112
 ،E/C.12/2014/SR.44و )SR.45املعق ة ة ة ة ة ةةودت
واعتم ةةيت جلس ةةتوا الس ة ة ع  ،املعق ةةود  12تف ة ةري الث ةةا نوفمرب  ،1112املالحظة ةةات
اةتا ية التالية.

ألف -مقدمة
 -1ترحب اللجنة بالتقرير اليوال الراب للربتغةا ( ،)E/C.12/PRT/4اغة سفةدوا للتةهيفر
تقيمية ة ة  .كم ة ةةا ترح ة ةةب اللجن ة ةةة بتق ة ةةيم النس ة ةةدة اليي ة ةةي ا ليسأ ة ةةة للوسأيق ة ةةة ا فاف ة ةةية املوح ة ةةي
( .)HRI/CORE/PRT/2014وتعةةرا اللجنةةة عة ا تناوةةا لليولةةة ال ةةر ملةةا قي ت ة ة علو ةةات
إحصائية فاعيت اللجنة كثةاا تقيةي ةيع إعمةا احلقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة
اليول ةةة ال ةةر  .وتع ةةرا اللجن ةةة عة ة تق ةةييروا لل ةةردود املبتوب ةةة املدص ةةلة عل ةةا قائم ةةة الق ةةايا
( )E/C.12/PRT/Q/4/Add.1وللح ةواا ال ن ةةا ال ة ل سلج ةةرل ة الوف ةةي الب ةةا و تع ةةيد الق اع ةةات
ال ل سوفيت اليولة ال ر  .وتعرا اللجنةة عة تقةييروا سي ةا للمعلو ةات اة ةافية الةت قلةي
إليوا كتابيا ادا علا الق ايا املثاا سسأنا احلواا التداعلي.

__________

*
210115

اعتميهتا اللجنة
200115

دواهتا الثالثة واةمس ( 12-11تفري الثا نوفمرب .)1112
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باء -الجوانب اإليجابية
 12ك ة ةةانود الثا ين ة ةةاير  1113عل ة ةةا
 -3ترح ة ةةب اللجن ة ةةة بتص ة ةةيي اليول ة ةةة ال ة ةةر
الربوتوكةةو االيفتيةةاال للعوةةي الةةيوا اةةةاف بةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،وق و ةةا
اةجرا اةاف بالتحرل مبوجب املاد  11الربوتوكو .
 -2وترحةةب اللجنةةة سي ةةا بتصةةيي اليولةةة ال ةةر علةةا الصةةبو التاليةةة سو ان ةةما وا إليوةةا
اليولة ال ر ال ل جرع عام :1111
ن احلواا الساب
الربوتوكةةو االيفتيةةاال التداقيةةة حقةةوق ال دةةإ املتعلة بةةالجرا تقةةيم ال الغةةات،
(س)
 12سيلو ف تمرب 1113؛
(ا) اتداقيةةة حق ةةوق ا شةةداف ول اةعاق ةةة والربوتوكةةو االيفتي ةةاال امللح ة
 13سيلو ف تمرب 1112؛

ةةا،

(ج) الربوتوك ةةو االيفتي ةةاال التداقي ةةة حق ةةوق ال د ةةإ املتعل ة ة ب ي ة ة ا د ةةا وبغ ةةا
ا د ة ة ةةا واف ة ة ةةتغال ا د ة ة ةةا امل ة ة ةواد اةباحي ة ة ةةة 11 ،سياا ة ة ةةايو  ،1113والربوتوك ة ة ةةو
االيفتية ةةاال التداقية ةةة حقة ةةوق ال د ة ةإ املتعل ة ة باش ة ةلا ا دة ةةا النيفاعة ةةات املسة ةةلحة12 ،
آا سغس س 1113؛
(د) الربوتوكةةو االيفتيةةاال التداقيةةة الق ةةا علةةا اية سشةةبا التمييةةيف ةةي املةرس ،
 11نيساد سبريإ 1111؛
(ه) اتداقيةةة سلةةس سواوبةةا بفةةهد ن ة و بافحةةة العنةةع ةةي امل ةرس والعنةةع املنةةيفا،
 5ش اط فرباير 1113؛
(و)
فرباير 1112؛
(ز)

اتداقي ة ةةة سل ة ةةس سواوب ة ةةا املتعلق ة ةةة مببافح ة ةةة اال ة ةةاا بال ف ة ةةر،
امليثاق االجتماعي ا واويب (املنقح) لعام ،1221

 31سياا ايو 1111.

 -5وتالح ةةل اللجن ةةة بتق ةةيير الت ةةيابا ال ةةت ايفة ة هتا اليول ةةة ال ةةر
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتوا ،مبا فيوا التيابا التالية:
(س)
(ا)

 12ش ة ة ة اط

فة ة يإ سة ة تعيفي ةةيف

تندي اة ط الو نية ةد اج املواجري ن عام 1112؛
تندي فروع "الوفا ة ب الثقافات

اةي ات العا ة"؛

(ج) اعتم ة ة ةةاد يف ة ة ةةة العم ة ة ةةإ الو ني ة ة ةةة الثالث ة ة ةةة ملنة ة ة ة اال ة ة ةةاا بال ف ة ة ةةر و بافحتة ة ة ة
للدل 1112-1112؛
(د) اعتمةةاد اة ةةة الو نيةةة اةا سةةة بفةةهد املسةةاوا ب ة النس ة واملوا نةةة وعةةيم
التميييف للدل 1112-1112؛
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(ه) متييةةي فةةل التعلةةي اةليفا ةةي حةةم ف ة الثا نةةة عفةةر سو إىل سد يبمةةإ ال الةةب
رحلة ة ةةة الياافة ة ةةة الثانوية ة ةةة ،و ل ة ة ة مبوجة ة ةةب القة ة ةةانود اق ة ة ة  1112 25الصة ة ةةادا  12آا
سغس س .1112

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في سياق األزمة االقتصادية
 -1تالحل اللجنة بقل سن اغ التيابا الت ايفة هتا اليولةة ال ةر ة سجةإ يفديةع و ةه
ا سأ ة ةةر االقتص ة ةةادل واالجتم ة ةةاعي للت ة ةةيابا التقف ة ةةدية ال ة ةةت اعتلم ة ةةيت إ ة ةةاا برن ة ةةا التبي ة ةةع
االقتصادل واملاا ،كاد لألز ة املالية واالقتصادية تهسأا فليب علا متتة السةباد عمو ةا بةاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وال فيما فيما يتعل باحلقوق العمةإ وال ةماد االجتمةاعي
والس ةةب والص ةةحة والتعل ةةي  .ومل تبة ة الت ةةيابا املدتلد ةةة ،و يي ةةيا تلة ة ال ةةت تس ةةتوي ا فة ةراد
والدئةةات ا رو ةةة واملومفةةة ،كافيةةة حلمةةايتو بفةةبإ كةةا ة تةةياعيات ا ز ةةة .كمةةا تالحةةل
اللجن ةةة سن ة نظ ةرا لتحس ة ا و ةةاع االقتص ةةادية واملالي ةةة ،سوقد ة اليول ةةة ال ةةر العم ةةإ بربن ةةا
املسةةاعي االقتصةةادية واملاليةةة حيفيراد يوني ة ( 1112الدقرت ةاد  1و 1ة املةةاد 1؛ وامل ةواد 1
و 2و 2و 11إىل .)12
تُذذِّرر اللجنذذة الدولذذة الطذذرف بذذااللتزاق الذذِّي يقذذع عل ذ عاتقهذذا بموجذذب العهذذد بذذأن
تحت ذذرق الحق ذذوق االقتص ذذادية واالجتماعي ذذة والثقافي ذذة وتحميه ذذا وتُعمله ذذا ت ذذدريجيا وبأقصذ ذ
ما تسذم بذم موارد ذا المتاحذةل وتللذج اللجنذة انتبذا الدولذة الطذرف ىلذ رسذالتها الملتوحذة
المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فذي سذياق األزمذة االقتصذادية والماليذة
المؤرخة  61أيار/مايو  2162والموجهة ىل الدول األطراف وعل وجذم الخصذوإ ىلذ
التوصيات الواردة في الرسالة فيما يتعلق بالمتطلبات الناتجة عن العهد بشأن تطبيق تدابير
التقشذذفل ىذ ال يمكذذن تطبيذذق ذذِّ التذذدابير ىال ىذا رانذذج مؤقتذذة ويذذرورية وتناسذذبية و يذذر
تمييزيذذة وال تذذؤ ر بشذذكر يذذر متناسذذب علذ حقذذوق األفذراد واللاذذات المحرومذذة والمهمشذذةل
وفي ِّا السذياق توصذي اللجنذة بذأن تراجذع الدولذة الطذرف السياسذات والبذرامة المعتمذدة
في ىطار برنامة الطوارئ االجتماعي المعمول بم منِّ عاق  2166وأيذة ىصذالحات أخذر
الحقة لألزمة االقتصادية والمالية وذلك بهدف التأرد مذن ىنهذاء تذدابير التقشذف تذدريجيا
وتعزيز الحماية اللعالة للحقوق المنصوإ عليها في العهد بما يتماش مذع التقذدق المحذرز
في عملية االنتعاش االقتصادي بعد األزمةل
التمييز يد جماعات الروما
 -2تفةةعر اللجنةةة بةةالقل نة علةةا الةةرغ ة يتتلةةع اة ةوات الةةت ايفة هتا اليولةةة ال ةةر
والتق ةةيم ا ةةرز ح ةةم ا د ،ةةا زا الرو ةةا يع ةةانود ة ة اةقص ةةا االجتم ةةاعي والتميي ةةيف التمتة ة
سةةاالت التعلةةي والعمالةةة والرعايةةة الصةةحية
بةةاحلقوق املنصةةوف عليوةةا العوةةي ،وبةةا يف
GE.14-23790
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والسب  .و ح ترحب اللجنة باعتماد اليولة ال ر  ،عةام  ،1113االفةلاتيجية الو نيةة
ةد اج ااعات الرو ا للدل  ،1111-1113فالهنا تفا إىل سد عيم وجود بيانات و علو ات
دقيقةةة و سةةتوفا عة متتة ااعةةات الرو ةةا بةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ميثةةإ عق ةةة
ك ا س ام التندي الدعا لالفلاتيجية الو نية (الدقر  1املاد .)1
توصي اللجنة بذأن تبذِّل الدولذة الطذرف المزيذد مذن الجهذود لمكافحذة التمييذز يذد
الروما بهدف اإلعمال التاق عل أرض الواقع لحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
بموجب العهدل وتحقيقا لهِّ الغاية توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
جمع البيانات اإلحصائية عن عدد الرومذا القذاطنين فذي البلذد علذ أسذا
(أ)
التحديد الِّاتي والطوعي للهوية؛
(ب) ىجراء دراسة عن حالة الحقوق االقتصذادية واالجتماعيذة والثقافيذة للرومذا
وفقا لالستراتيجية الوطنية إلدماج جماعذات الرومذا لللتذرة  2121-2162بهذدف تنليذِّ
االستراتيجية الحالية ورصد ا عل نحو فعال؛
(ج) توفير موارد مخصصة رافية بمذا فذي ذلذك مذن الميزانيذة العامذة مذن أجذر
التنليِّ اللعال لالستراتيجية الوطنية وىجراء تقييم منتظم لمد فعالية التدابير المتخِّة؛
(د) تكثي ذذف الجه ذذود الراميذ ذذة ىلذ ذ القعذ ذذاء علذ ذ الصذ ذذور النمطي ذذة واألحكذ ذذاق
المسذذبقة السذذلبية يذذد الرومذذا وذلذذك عذذن طريذذق زيذذادة حمذذالت التوعيذذة التذذي تشذذجع عل ذ
التسام واحتراق التنوع اإل نيل
البطالة
 -2يس ةةاوا اللجن ةةة قلة ة إزا ع ةةيالت ال ال ةةة ال ةةت ال تة ةيفا رتدع ةةة إىل حة ة يي غ ةةا ع ةةادل،
ممةا يةثسأر تةهسأاا غةا تنافةةب علةا الفة اا الة ي تقةإ سعمةةااو عة  12عا ةةا والة ي زاد عةةي
ب التو بهكثر ال عع ن عام  .1112وتالحل اللجنةة سي ةا سد ال الةة ويلةة ا ةي قةي
 22.1املائة الرب الثا ة عةام  1112إىل  51املائةة الربة الثةا ة
ااتدع
عام ( 1113املاد .)1
توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرف بتكثيذذف جهود ذذا الراميذذة ىل ذ الحذذد مذذن البطال ذذة
وال سذذيما فذذي صذذلوف الشذذباب بغيذذة التوصذذر تذذدريجيا ىل ذ اإلعمذذال الكامذذر للحذذق فذذي
العمر بوسائر منها:
تعزيذذز الب ذرامة واالسذذتراتيجيات الراميذذة ىل ذ الحذذد مذذن معذذدالت البطالذذة
(أ)
ويذمان أن تكذون السياسذات الراميذة ىلذ تعزيذز فذذرإ العمذر موجهذة علذ نحذو فعذال نحذذو
اللاات المتأ رة بالبطالة بشكر ير متناسب؛
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(ب) معالجة أسباب البطالة في صلوف الشباب وخلق فرإ العمر للشباب
وتحسين نوعية التدريب التقني والمهني والتعليم مع أخِّ اللرإ المتاحة في سوق العمر
بعين االعتبذار وذلذك عبذر تطبيذق خطذة تنليذِّ رلالذة الشذباب البرتغذالي التذي دخلذج حيذز
النلاذ في رانون الثاني/يناير  2162وتدابير سوق العمر اللعالة األخر ؛
(ج) تعزيز الدعم للباحثين عن عمر مذع الترريذز بشذكر خذاإ علذ العذاطلين
عن العمر للترة طويلة وذلك بوسائر منها تزويد م بالتدريب الكافي لتعزيز مهاراتهمل
وفي ذِّا الصذدد تحيذر الدولذة الطذرف ىلذ تعليقهذا العذاق رقذم  )2112(61بشذأن الحذق
في العمرل
فجوة األجور بين الجنسين
 -2تفعر اللجنة بالقل إزا فجو ا جوا بة النسة الةت تن ةول علةا متييةيف ةي النسةا
والت ،وإد كان سقإ املتوفط ا واويب ،ال تيفا ك ةا بسة ب الدصةإ املوة بة النسة
فوق العمإ (املادتاد  3و.)2
توصي اللجنة بأن تتخذِّ الدولذة الطذرف تذدابير لسذد فجذوة األجذور بذين الجنسذين
بمذذا فذذي ذلذذك بذذِّل جهذذود لمكافحذذة اللصذذر المهنذذي بذذين الجنسذذين فذذي سذذوق العمذذر أفقيذذا
وعموديا ويمان التنليِّ اللعال لمبدأ األجر المتساوي لقاء العمر المتساوي في القيمةل
العمالة المؤقتة والعمر ير المعلن عنم والعمر الحر التابع للغير
 -11تفةةعر اللجنةةة بةةالقل إزا ااتدةةاع سةةتوع العمالةةة املثقتةةة اليولةةة ال ةةر  ،مبةةا لة
العمال ةةة املثقت ةةة غ ةةا ال وعي ةةة ،وإزا العم ةةإ غ ةةا املعلة ة عنة ة الة ة ل يق ةةيا ال ةةييفإ الناشة ة عنة ة
بنس ة ة تيفيةةي ع ة  11املائةةة ة النةةات ا لةةي اةاةةاا .كمةةا تفةةعر اللجنةةة بةةالقل إزا ةةاور
العمةإ احلةر "التةةاب للغةا" )” ،(“falsos recibos verdesو ةا قةي يلتةةب علةا وة ا ا شةبا ة
العمالة سسأر فليب علا متت العما حبقوقو مبوجب املواد  1إىل  2العوي (املواد .)2-1
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
اتخاذ جميذع التذدابير المناسذبة للحذد مذن مسذتو العمالذة المؤقتذة بشذكر
(أ)
ت ذذدريجي بوس ذذائر منه ذذا خل ذذق ف ذذرإ العم ذذر الالئ ذذق الت ذذي ت ذذوفر األم ذذن ال ذذو يلي والحماي ذذة
الكافية للعمال بهدف يمان احتراق حقوقهم علذ النحذو الذوارد فذي المذواد رقذم  1ىلذ 1
من العهد؛
(ب) تكثيذذف الجه ذذود لمعالج ذذة العم ذذر ي ذذر المعل ذذن عن ذذم وذل ذذك م ذذن خ ذذالل:
‘ ‘6زيادة الوعي بالعواقب الوخيمذة بالنسذبة لمذن يزاولذون العمذر يذر المعلذن عنذم وفوائذد
العمر المعلن عنم؛ و‘ ‘2توفير الحوافز لتسوية ويع العمال وتسذهير االنذدماج فذي سذوق
العمر النظامية؛ و‘ ‘2تحسين سبر تحديد مثر ِّ الحذاالت مذن خذالل تعزيذز عمليذات
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تلتيش العمر وتدريب الملتشين بخصوإ العمذر يذر المعلذن عنذم؛ و‘ ‘2فذرض عقوبذات
رادعة يد أرباب العمر الِّين يستخدمون العمر ير المعلن عنم؛
(ج) تكثيذذف الجهذذود الراميذذة ىل ذ معالجذذة ذذا رة العمذذر الحذذر التذذابع للغيذذر
ويذذمان أن تكذذون حقذذوق العمذذر والعذذمان االجتم ذذاعي للعذذاملين فذذي ىطذذار ذذِّا الترتي ذذب
التعاقدي مكلولة تماما قانونا وممارسةل
الملاوية الجماعية
 -11تفعر اللجنة بالقل د تقل تغ ية عالقات العمإ إ اا اتداقات ااعية واال اا
و غا
املتيفايي لنقإ املداو ة الماعية إىل ستوع ثفسات ا عما قي جيعالد املو د
وات عني ييي ستويات ا جوا و رو العمإ ع ري التداوض امل اشر (املواد .)2-1
تدعو اللجنة الدولة الطرف ىل اتخاذ جميع التدابير الالزمة بما فذي ذلذك ىنشذاء
آليذذات فعالذذة للمراقبذذة والرصذذد بهذذدف يذذمان احت ذراق االتلاقذذات المبرمذذة عل ذ مس ذذتو
المؤسسات لحقوق المذو لين احترامذا رذامال وال سذيما بموجذب المذواد  1-1مذن العهذد
مع ىتاحة ُسبر االنتصاف المالئمة عمليال

الحد األدن لألجور

 -11تالحةةل اللجنةةة حةةيويف ااتدةةاع نس ة ة املةةو د مم ة يتقا ةةود احلةةي ا د لألج ةةوا
ة  5.5املائ ةةة نيس ةةاد سبريإ  1112إىل  11املائ ةةة تف ةري ا و سكت ةةوبر .1113
وترحب اللجنة بقراا اليولة ال ر القا ةي برفة احلةي ا د لألجةوا ة  225يةواو إىل 515
يواو شوريا اعت ااا  11تفري ا و سكتوبر  1112بعي سد كاد قي لاي ن عةام ،1111
سد ستوع احلي ا د لألجوا ال ييفا غا كةا لتةوفا العةي
إال سهنا ال تيفا تفعر بالقل
البرم للعما وسفرو (املواد  2و 2و.)11
توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرف بعذذمان حذذد أدن ذ لألجذذور يتذذي للعمذذال وأسذذر م
التمتذع بعذذيش رذريم ومراجعتذذم وتعديلذم دوريذذا ليتماشذ مذذع ذالء المعيشذذة وفقذذا لللقذذرة (أ)
من المادة  7من العهدل
العنف المنزلي
 -13بينمةةا تثة اللجنةةة علةةا اليولةةة ال ةةر ملةةا ت لة ة جوةةود بافحةةة العنةةع املنةةيفا،
مبا ل اعتمادوا كانود ا و ديسمرب  1113يف ة العمةإ الو نيةة اةا سةة ملنة العنةع
املن ةةيفا والنس ةةا و بافحتة ة للد ةةل  ،1112-1112بي ةةي سهن ةةا ت ق ةةا قلق ةةة د العن ةةع املن ةةيفا
ال ييفا نتفرا (املاد .)11
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توص ذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرف بذذأن تعذذزز التذذدابير الراميذذة ىل ذ منذذع العنذذف المنزلذذي
ومكافحت ذذم م ذذن خ ذذالل معالج ذذة أس ذذبابم الجِّري ذذة وي ذذمان التنلي ذذِّ اللع ذذال لألط ذذر القانوني ذذة
والسياساتية ذات الصلة وذلك بوسائر منها:
متابعذذة جهذذود التوعيذذة بهذذدف توعيذذة عمذذوق الجمهذذور عل ذ نطذذاق واسذذع
(أ)
وب ذذاألخل اللتي ذذان والرج ذذال بش ذذأن ع ذذدق مقبولي ذذة أي ش ذذكر م ذذن أش ذذكال العن ذذف المنزل ذذي
والطبيعة اإلجرامية للعنف المنزلي؛
(ب) تش ذذجيع اإلب ذذالا ع ذذن ح ذذاالت العن ذذف المنزل ذذي وذل ذذك بمواص ذذلة تعري ذذف
النسذذاء بحقذذوقهن وبالسذذبر القانونيذذة المتاحذذة للحصذذول عل ذ الحمايذذة مذذن العنذذف المنزلذذي
وزيادة الخدمات المقدمة للعحايا؛
(ج) تذ ذذأمين اسذ ذذتمرار حصذ ذذول سذ ذذلطات ىنلذ ذذاذ القذ ذذانون والعذ ذذاملين فذ ذذي مجذ ذذال
الخذذدمات الطبيذذة والمرشذذدين االجتمذذاعيين عل ذ التذذدريب المناسذذب للتعامذذر مذذع حذذاالت
العنف المنزلي؛
(د)

يمان مقاياة الجناة ومعاقبتهمل

اللقر والعمان االجتماعي
(Indexante

سد اةعانات الةت تسةتني إىل ثشةر الةيع االجتمةاعي
 -12ينتاا اللجنة قل
 )de Apoios Sociaisوالةةت جت ميةةيوا السةةنوات ا يفةةا كجةةيف ة تةةيابا التقفةةع ،وك ة ل
احلةةي ا د لالفةةتحقاقات املر ةةية ،ال تبدةةي ةتاحةةة سةةتوع عيفةةة الئة للمسةةتدييي وسفةةرو ،
ممةةا ي ةثسأر بصةةدة يفالةةة علةةا ا ف ةراد واثموعةةات ا كثةةر حر انةةا .ويسةةاوا اللجنةةة قلة ة سن ة اغ ة
جوود اليولة ال ر الرا ية إىل بافحة الدقر بوفائإ نوا التحويالت االجتماعيةة ،ولةل نسة ة
السةةباد املقيمة املعر ة ة ةةر الدقةةر إىل  12.2املائةةة عةةام  1111ووةةي سعلةةا نسة ة نة
عام  ،1115و نو سفر عيفية ت س داال عال  ،وسفراد تقإ سعمااو ع  15فةنة ،وس دةا
وسشةةداف عةةا لود ع ة العمةةإ عر ةةود ة ةةر فقةةر سشةةي .وتفةةعر اللجنةةة بةةالقل سي ةةا إزا ااتدةةاع
ستوع تداوت الييفإ اليولة ال ر (املادتاد  2و.)11
تللج اللجنة انتبا الدولة الطذرف ىلذ بيذان اللجنذة المتعلذق بذاللقر والعهذد الذدولي
الخذذاإ بذذالحقوق االقتصذذادية واالجتماعيذذة والثقافيذذة ()E/C.12/2001/10ل وتوصذذي اللجن ذة
الدولة الطرف بتعزيذز جهود ذا لمكافحذة اللقذر وبذاألخل بذين األسذر المعيشذية التذي تعذم
أطلاال معالين واألفراد الِّين تقر أعمار م عن  12سنة واألطلذال واألشذخاإ العذاطلين
عن العمر وذلك بوسائر منها:
أن تع ذذالة ف ذذي ىط ذذار جهود ذذا االقتص ذذادية واالجتماعي ذذة لم ذذا بع ذذد األزم ذذة
(أ)
اللجوات في تغطية الحماية االجتماعية ومد رلاية اإلعانات وأن تعمن أن يكذون نظذاق
المساعدة االجتماعية موجها بلعالية نحو من م أرثر عرية لخطر اللقر؛
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(ب) أن تع ذ ذذدل مؤش ذ ذذر ال ذ ذذدعم االجتم ذ ذذاعي ليتماشذ ذ ذ م ذ ذذع تط ذ ذذور احتياج ذ ذذات
المستليدين بهدف الحد من التلاوتات في الدخر والتخلل في نهاية المطاف مذن التذأ ير
السلبي للتدابير التقشلية عل التمتع بالحق في مستو معيشي مناسب؛
(ج) أن ترفذذع تذذدريجيا العتبذذة المرجعيذذة لنظذذاق الحذذد األدن ذ المكلذذول للذذدخر
( )Rendimento Social de Inserçãoبهدف زيادة عدد المستليدين المؤ لينل
تيسير وصول جماعات الروما ىل السكن المالئم وبأسعار معقولة
ةرو فةبنية وةي دود
 -15تفعر اللجنة بقل د عيدا ك اا الرو ةا ةا زا يعةي
املسةةتوع امل لةةوا ،غال ةةا عفةوائيات بونةةة ة سةةاك و ةةيعة وسكةوا ويفيةةام ،كمةةا يعةةي
نا عيفولةة ،وفةائإ النقةإ العةام فيوةا قليةإ سو عيو ةة ،وال حيصةلود فيوةا علةا
كثا نو
اةي ات ا فافية ،ثإ املياا الصاحلة للفةرا ويفةي ات الصةر الصةحي والبوربةا ويفةي ات
الندايات .كما سد اللجنة قلقةة د الظةرو املعيفةية للرو ةا إ ةاا السةب
راف التدل
االجتمةةاعي كث ةاا ةةا تبةةود غةةا الئمةةة ،و د ق ةوائ انتظةةاا احلصةةو علةةا السةةب االجتمةةاعي
ويلةةة جةةيا ،كمةةا سد البث ةاي ة ااعةةات الرو ةةا ال يسةةتوفود ت ل ةةات احلصةةو علةةا فةةب
اجتماعي يفال برنا إعاد اةفباد ،إ لحييلد ا شداف املثولود باالفةتناد إىل إحصةا
سلجرل عام  1223لعفوائيات الرو ا (الدقر  1املاد  1واملاد .)11
توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرف ببذذِّل مزيذذد مذذن الجهذذود بمذذا فذذي ذلذذك فذذي ىطذذار
االس ذذتراتيجية الوطني ذذة إلدم ذذاج جماع ذذات الروم ذذا لللت ذذرة  2121-2162وذل ذذك به ذذدف
يذذمان حص ذذول الروم ذذا عل ذ خ ذذدمات اإلس ذذكان والخذذدمات األساس ذذية المالئم ذذة وتس ذذهير
ىدماجهم يمن عموق السكانل وتحقيقا لهِّ الغاية ينبغي للدولة الطرف:
ىجذراء ىحصذذاء جديذذد لعشذذوائيات الرومذذا ومذذن ذذم مراجعذذة قذذوائم المذذؤ لين
(أ)
للحصول عل السكن االجتماعي في ىطار برنامة ىعادة اإلسكان؛
(ب) ىتاحة المذوارد التذي تتناسذب مذع الحاجذة الرا نذة ىلذ السذكن االجتمذاعي
واألشكال المناسبة من الدعم المالي لإلسكان مثر ىعانات اإليجارل
عمليات اإلخالء نتيجة لألزمة المالية واالقتصادية
 -11تف ةةعر اللجن ةةة بقل ة إزا عملي ةةات اةيف ةةال نتيج ةةة للتدل ةةع ع ة ف ةةياد سقس ةةاط ال ةةرو
العقةاال واةجيةةااات .وتالحةةل اللجنةةة وة ا الصةةيد التةةيابا الةةت ايفة هتا اليولةةة ال ةةر ملعالةةة
تل ة الق ةةايا ،مب ةةا ل ة اعتم ةةاد إ ةةاا ق ةةانو ملن ة وتس ةةوية وق ةةوع ح ةةاالت يفل ةةع ع ة دف ة
املس ةةتحقات مبوج ةةب اتداقي ةةات الق ةةروض املرب ةةة ة العم ةةال وإنف ةةا ل ةةنيوق اف ةةتثماا عق ةةاال
لإلفباد املثجر (الدقر  1املاد .)11
توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرف بذذأن تسترشذذد بمعذذايير حقذذوق اإلنسذذان لذذد معالجذذة
مشذذكلة التخل ذذف ع ذذن سذذداد أقس ذذان ال ذذر ن العق ذذاري واإليجذذارات م ذذع المراع ذذاة الواجب ذذة
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لحقذذوق األف ذراد فذذي السذذكن الالئذذقل رمذذا ينبغذذي للدولذذة الطذذرف أن تكلذذر ىتاحذذة المعونذذة
القانونيذذة للمقتريذذين أ نذذاء عمليذذة التلذذاوض مذذع مؤسسذذات االئتمذذان وىتاحذذة سذذبر انتصذذاف
فعالةل وينبغي للدولة الطرف أن تخصل الموارد المالية المناسبة من أجر زيادة المعذروض
من المسارن االجتماعية لتلبية الطلب عليهال وتوجم اللجنة في ذِّا الصذدد نظذر الدولذة
الطرف ىل تعليقها العاق رقذم  )6996(2بشذأن الحذق فذي السذكن الالئذق وتعليقهذا العذاق
رقم  )6997(7بشأن حاالت ىخالء المسارن باإلررا ل
االنقطاع المبكر عن الدراسة
 -12تنةةوا اللجنةةة بالتقةةيم الة ل سحرزتة اليولةةة الع ةةو يفدةةمل عةةي االنق ةةاع امل بةةر عة
الياافةةة (التسةةرا) ة  23.1املائةةة عةةام  1111إىل  12.2املائةةة عةةام  ،1113لبنوةةا
ال تيفا تفعر بالقل د و ا املعي ال ييفا رتدعا (املادتاد  13و.)12
توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرف باتخذذاذ جميذذع التذذدابير العذذرورية لمواصذذلة خل ذ
(التسرب) من خذالل (أ) معالجذة العوامذر المؤديذة ىلذ
معدل االنقطاع المبكر عن الدراسة
ُّ
ذذِّا االنقطذذاع وبذذاألخل العوامذذر االجتماعيذذة  -االقتصذذادية التذذي تعذذرض األطلذذال األرثذذر
حرمانذذا وتهميشذذا لخطذذر التسذذرب؛ و(ب) زيذذادة الذذوعي بأ ميذذة التعلذذيم والتذذدريب روسذذيلة
للحذذد مذذن مخذذاطر البطالذذة واللقذذر واإلقصذذاء االجتمذذاعي مسذذتقبال؛ و(ج) تزويذذد األطلذذال
المعريذذين لخطذذر االنقطذذاع المبكذذر عذذن الدراسذذة بالذذدعم الشذذامر وىتاحذذة اللذذرإ المالئمذذة
للتعليم والتدريب المناسبين لتلبية احتياجاتهم المحددةل
تعليم جماعات الروما
 -12تعرا اللجنة ع قلقوا إزا املستوع املنددمل لتعلي سفراد ااعات الرو ا ،علا النحةو
ال ل يربزا اخنداض عي التحاقو بالتعلي (املادتاد  13و.)12
توصي اللجنة الدولة الطرف بمعاعلة جهود ا في التصدي لعدق رلايذة المسذتو
التعليمي للروما واتخاذ تدابير عاجلة تزيد من معدالت حعذور تالميذِّ الرومذا فذي المذدار
وتبقيهم فيها وذلك بوسائر منها :تقديم الدعم المالي الكافي لتغطية نلقات التعليم ورفع
مستو الوعي بأ مية التعليم بين عائالت جماعات الرومال

دال -توصيات أخر
 -12تسذذلم اللجنذذة بمسذذا مة الدولذذة الطذذرف فذذي تقذذديم المسذذاعدة اإلنمائيذذة الرسذذمية
وتشذذجعها عل ذ زيذذادة تلذذك المسذذاعدة تذذدريجيا بهذذدف الوفذذاء بذذااللتزاق الذذدولي بتخصذذيل
مذذا نسذذبتم  1.7فذذي المائذذة مذذن دخلهذذا القذذومي اإلجمذذالي وعل ذ أن تتبذذع نهجذذا يقذذوق عل ذ
حقذذوق اإلنسذذان فذذي سياسذذتها فذذي مجذذال التعذذاون اإلنمذذائي وتذذدرج فذذي تش ذريعاتها جميذذع
الحقوق المنصوإ عليها في العهدل
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 -11وتوصذذي اللجنذذة بذذأن تتذذي رذذر الخطذذا والب ذرامة واالسذذتراتيجيات الوطنيذذة المقبلذذة
التي تعالة طيلا واسعا من الحقذوق االقتصذادية واالجتماعيذة والثقافيذة وجذود آليذات رصذد
وتقييم مدمجة لعمان أن تكون النتائة المؤقتذة متاحذة فذي أي مرحلذة مذن مراحذر تنليذِّ ا
علذ أرض الواقذع ويذمان تعذدير الخطذا والبذرامة واالسذتراتيجيات ىذا لذم يكذن للتذذدابير
المتخِّة األ ر اإليجابي المتوقعل
 -11وترحذذب اللجنذذة باسذذتحداي وتطبيذذق مؤش ذرات ىعمذذال حقذذوق اإلنسذذان بمذذا فيهذذا
الحقوق االقتصادية واالجتماعيذة والثقافيذةل وفذي ذِّا السذياق تحذيا اللجنذة علمذا بالبيذان
الذذِّي ذرذذرت فيذذم الدولذذة الطذذرف أنهذذا اسذذتلادت مذذن اإلطذذار الملذذا يمي والمنهجذذي بشذذأن
مؤش ذرات حقذذوق اإلنسذذان و ذذو اإلطذذار الذذِّي ويذذعتم ملويذذية األمذذم المتحذذدة الس ذذامية
لحقذذوق اإلنسذذان ()HRI/MC/2008/3ل وتحذ ُّ
ذا اللجنذذة الدولذذة الطذذرف عل ذ متابعذذة العمذذر
المتعلق بتطوير مؤشرات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةل
 -11وتطلذذب اللجنذذة ىل ذ الدولذذة الطذذرف نشذذر ذذِّ المالحظذذات الختاميذذة عل ذ نطذذاق
واسذذع وس ذذا جمي ذذع فا ذذات المجتم ذذع وال سذذيما وس ذذا المس ذذؤولين الحك ذذوميين وأعع ذذاء
البرلمذ ذذان وأععذ ذذاء السذ ذذلطة القعذ ذذائية ومنظمذ ذذات المجتمذ ذذع المذ ذذدني وأن تبل ذ ذ اللجنذ ذذة
بالخطوات المتخِّة لتنليِّ ِّ التوصيات في تقرير ا الدوري المقبرل
 -13وتشذذجع اللجنذذة الدولذذة الطذذرف عل ذ ىش ذراي المنظمذذات يذذر الحكوميذذة وأععذذاء
المجتمع المدني بروح تعاونية بناءة في عملية ىعداد تقرير ا الدوري المقبر وتقديممل
 -12وتطل ذذب اللجن ذذة ىلذ ذ الدول ذذة الط ذذرف أن تق ذذدق تقرير ذذا ال ذذدوري الخ ذذامس وتع ذذد
بمذذا يتلذذق مذذع المبذذادئ التوجيهيذذة المنقحذذة لتقذذديم التقذذارير و ذذي المبذذادئ التذذي اعتمذذدتها
اللجنذ ذذة فذ ذذي عذ ذذاق  )E/C.12/2008/2( 2111وذلذ ذذك فذ ذذي تذ ذذاري ال يتجذ ذذاوز  21تش ذ ذرين
الثاني/نوفمبر 2169ل
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