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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

لبلغاراي*

 - ١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لبلغاراي ( )E/C.12/BGR/6يف جلستيها الثامنة
والتاس ع ععنة (انظ ع ععر  E/C.12/2019/SR.8و ،)٩املنق ع ععيفد يف  ٢١و ٢٢شع ع ععبار اير ،٢٠١٩
واعتمدت يف جلستها الثالث املنقيفدة يف  ٨آذار مارس  ٢٠١٩هذه املالحظات اخلتامية.

ألف  -مقدمة
 - ٢رحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف قريرها الدوري السادس ،على أساس قائمة املسائل
السابقة لتقدمي التقارير اليت وضنتها اللجنة ( )E/C.12/BGR/QPR/6و نرب اللجنة عن قديرها
مليفا قة الدولة الطرف على اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير ،ألن هذا اإلجراء يتيح رص ًة لرتكيز
االهتمام على دراسة التقرير وعلى احليفار مع اليف د .نرب اللجنة عن قديرها للحيفار املفتعيف
والبناء الذي أجر ه مع و د الدولة الطرف الر يع املستيفى املشرتك ب اليفزارات.

ابء  -اجلوانب اإلجيابية
 - ٣الحع اللجنعة بتقعدير االسعرتا يجيات ايديععدة العيت اعتمعدوا الدولعة الطعرف ل ععمان
مسعتيفى أعلعى معن احلمايعة للحقعيفت االقت عادية واالجتماعيعة والثقا يعة يف الدولعة الطعرف ،الععيت
يشعار لثثععن منهععا يف هعذه املالحظععات اخلتاميععة .و الح ع علعى وجععه اخل ععيفت االس عرتا يجية
اليفطنيعة للحعد معن الفقعر و نزيعز اإلدمعا االجتمعاع  ٢٠٢٠واالسعرتا يجية اليفطنيعة يمهيفريعة
بلغاراي إلدما الروما (.)٢٠٢٠- ٢٠١٢

جيم  -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
-٤
قدروا.

شعنر اللجنعة قلقلععا زاء يدوديعة واليععة اللجنعة املننيععة قحلمايعة مععن التمييعز وضععن

__________

*

اعتمدوا اللجنة يف دوروا اخلامسة والست ( ١٨شبار اير  ٨ -آذار مارس .)٢٠١٩
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 - ٥توصيي اللجنية الدوليية ال يرو بتوسيية والييية اللجنية املعنيية ابحلماييية مي التميي ي
وضمان ت ويد هذه املؤسسة ابملوارد املالية والبشرية الالزمة ألداء عملها بفعاليية ييي
متتثل امتثاالا اتم ا للمبادئ املتعلقة مبرك املؤسسات الوطنية لتع ي حقوق اإلنسان ومحايتها
(مبادئ ابريس).
عدم املساواة
 - ٦شنر اللجنة قلقلا زاء استمرار ار فاع مستيفى التفاوت االقت ادي يف الدولة الطرف،
وكعذل زاء التفعاوت يف التمتعع قحلقعيفت االقت عادية واالجتماعيعة والثقا يعة بع األقعاليم وبع
املناطا الريفية واملناطا احل رية.
 - ٧توصي اللجنة الدولة ال رو بوضة سي اسة مالية أكثر تقدمية للحد م أوجه عدم
املساواة االقتصادية وكفالة توزية عادل للموارد فيما بني األقاليم م أجل احلد م أوجه
التفياوت اإلقليمييية .وتوصييي اللجنية الدوليية ال ييرو أي ي ا بتع يي قييدرات دوائيير الرعاييية
االجتماعيية عليا الصيعيد البليدي بغيية مسيني عمليية مدييد األفيراد املهمشيني واوييرومني
وت ويدهم ابلدعم الكايف.
املوارد القصوى املتاحة
 - ٨بينما الح اللجنة أن ح ة النا ج احملل اإلمجايل املخ ص لإلنفات النام يف الدولة
الطرف قد ازدادت على مدى السنيفات اخلمس املاضية ،شنر اللجنة قلقلا ألن سد النجز يف
امليزانية قد يتط لب اختاذ دابن قشفية واحلد من قدرة الدولة الطرف على اليف اء قلتزامها بتنبئة
أق ى قدر من امليفارد املتاحة (املادة .))١(٢
 - ٩توصي اللجنة الدولة ال رو أبن جتري تقييم ا لألثر املرتتب علا تسوايت املي انية
يف احلقوق املنصوص عليها يف العهد وأن تتخذ مجية التدابري الالزمة ل مان التقليل إىل
أدىن حد م اآلاثر السلبية .وتوصي اللجنة أي ا عند اعتماد تدابري تراجعية ال مفر منها
أن تتأكد م أن تلك التدابري تكتسي ضرورة م لقة ومتناسبة مة الغرض منها وأال تظل
سارية إال يف حدود ال رورة وأال يرتتب عليها أي متيي مهما كان وكذلك توصي اللجنة
الدولية ال ييرو أبن ت يم عييدم تعييرض حقيوق اوييرومني واملهمشييني مي أفييراد أو ف ييات
لتأثريات غري متناسبة .وتوصي اللجنة كذلك أبن تكفيل الدولية ال يرو أن هيذه التيدابري
ال تيؤثر عليا احليد األدىن مي امل يمون األساسيي للحقيوق اوميية مبوجيب العهيد .وتُوجييه
اللجنة عن اية الدولة ال رو إىل البيان الصادر ع اللجنية يف عيام  2016بشيأن اليدي
العام وتدابري التقشف والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
(.)E/C.12/2016/1
الفساد
 - ١٠رحب اللجنة قخلطيفات األخنة اليت اختذوا الدولة الطرف ملثا حة الفساد ،وال سيما
اعتمادها خطة النمل ملنع الفساد ومثا حته ،وقانيفن مثا حة الفساد وم ادرة األصيفل .ومع
ذل  ،إهنا شنر قلقلا زاء التحدايت املتبقية يف جمال مثا حة الفساد ،ويف جراء التحقيقات
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يف ق عااي الفسععاد ،يفعا يف ذل ع الق عااي املر يفعععة ضععد املسع ول الر ين ع املسعتيفى ،ومععن ل ع
التحدايت اال تقار ىل اخل اء امل هل وامليفارد الثا ية (املادة .))١(٢
 - ١١توصي اللجنة الدولة ال رو مبا يلي:
ختصيص ما يكفي م املوارد البشرية واملادية واملالية م أجل تنفيذ خ ة
(أ)
العمل ملنة الفساد ومكافحته وإنفاذ تشريعات مكافحة الفساد؛
(ب)

تع ي قدرات اجلهاز الق ائي م أجل مكافحة الفساد بفعالية؛

( ) توعية اجلمهور واملسؤولني احلكوميني بشأن التشريعات املتعلقة مبكافحة
الفساد وخ ة العمل ملنة الفساد ومكافحتها؛
(د) كفالية محايية املبلنيغيني عي املخالفيات ونشي اء اجملتمية امليدني العيياملني يف
جمال مكافحة الفساد م االض هاد والعنف.
الروما
 - ١٢شععنر اللجنععة قلقلععا ألن ارتتر املرت بععة عل ععى االس عرتا يجية اليفطنيععة يمهيفريععة بلغ ععاراي
إلدما الروما ( )٢٠٢٠- ٢٠١٢ال زال يعدودة ،وأن الرومعا يف الدولعة الطعرف يسعتمرون يف
التأثر على حنيف غن متناسب من الفقر واالستبناد االجتماع  ،وييفاجهيفن عقبات نرتض متتنهم
قحلقعيفت االقت عادية واالجتماعيععة والثقا يعة .وعلععى وجعه اخل عيفت ،شععنر اللجنعة قلقلععا ألن
الروما ال يزاليفن يتنرضيفن للتمييز يف جماالت التيفظي والسثن والرعاية ال حية والتنليم ،وأن
هذا التمييز فاقم بسبب زايد املشاعر املنادية للروما (املادة .))٢(٢
 - ١٣توصي اللجنة الدولة ال رو إبجراء تقييمات منتظمة ألثر االسرتاتيجية الوطنيية
جلمهورية بلغاراي إلدماج الروما والرتكي علا شواغل حمددة .وتوصي اللجنة الدولة ال رو
مبا يلي:
بذل م يد م اجلهود لتع ي النهج التشاركي وكفالة إشراك الروما واجملتمة
(أ)
املدني علا ن اق أوسة يف تنفيذ االسرتاتيجية؛
(ب)

توعية اجلمهور بشأن التشريعات املناه ة للتميي ؛

( )

كفالة توافر املساعدة القانونية وسبل االنتصاو املناسبة ألفراد الروما؛

(د)
ومعاقبتهم؛

كفال يية التحقي ييق يف أعمي ييال التمييي ي والعن ييف ومقاضي يياة املس ييؤولني عنهي ييا

(ه)
اخلاط ة بشأهنم.

تع ي احلوار بني الثقافات هبدو خفض التحي ضد الروميا والتصيورات

 - ١٤وتوجه اللجنة عناية الدولة ال رو إىل تعليقها العام رقم  )2009(20بشأن عدم
التميي يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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املساواة بني الرجل واملرأة
 - ١٥شع ععنر اللجنع ععة قلقل ع ععا زاء اسع ععتمرار القيفالع ععب النمطي ع ععة املتنلقع ععة قألدوار االقت ع ععادية
واالجتماعية والثقا ية للرجل واملرأة ،اليت دمي عدم املساواة ب اينس يف الدولة الطرف .ونتيجة
لذل  ،ال زال املرأة تحمل عبئاً غن متناسب من األعمال املنزلية وأعمال الرعاية غن املد يفعة
األجر ،وهيف م ا ينيفت مشاركتها الثاملة يف احلياة النامة ،ويف سيفت النمل (املاداتن  ٣و.)٦
 - ١٦توصي اللجنة الدولة ال رو أبن تكفل التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية الوطنية لتع ي
املساواة بني الرجل واملرأة  2020- 2016وال سيما م خالل وضة سياسات اجتماعية
ترمييي إىل ختفيييف مييا يُثقييل كاه ي ل املييرأة م ي عييبء األعمييال املن لييية وأعمييال الرعاييية غييري
املدفوعة األجر وتشيجية تقاسيم املسيؤوليات األسيرية بيني الرجيل وامليرأة وكيذلك تنظييم
محالت توعية ملكافحة القوالب النم ية اجلنسانية والتوعية ابالشرتاطات القانونية املتعلقة
ابملساواة بني اجلنسني والفوائد اليت جينيها اجملتمة م ذلك .ويف هذا الصدد توجه اللجنة
عناية الدولة ال رو إىل تعليقها العام رقم  )200٥(16بشأن املساواة بني الرجل واملرأة
يف حق التمتة جبمية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
املرأة والعمل
 - ١٧شنر اللجنة قلقلا زاء اخنفاض مستيفى مشاركة املرأة يف سيفت النمل ،و زاء الف ل
املهين األ ق والنميفدي ب الرجل واملرأة ،والفجيفة اليت ال زال قائمة يف األجيفر ب اينس يف
الدول ععة الط ععرف ،ي ععا ي ع ع دي ىل ع ععدم املس ععاواة يف الع ععدخل ،واخنف ععاض اس ععتحقاقات املناشع ععات
التقاعدية للنساء .ويساور اللجنة قلا أي اً لثيفن نسبة ارتقء الذين يستفيدون من حقهم يف
اإلجازة اليفالدية ال يزال منخف اً (امليفاد  ٣و ٦و.)٧
 - ١٨توصي اللجنة الدولة ال رو بتشجية املشاركة الكاملة للميرأة يف سيوق العميل
بوسائل منها استحداث حلول للرعاية النهارية املناسبة وامليسورة التكلفة وتشجية الرجال
علا االستفادة م حقهم يف اإلجازة الوالدية وتشجية اإلجازة الوالدية املدفوعة األجر.
وتوصي اللجنة الدولة ال رو أي ا ابختاذ تدابري للحد م الفجوة يف األجور بني اجلنسني
وتع ي املساواة يف األجر ع العمل املتساوي القيمة .وعالوة علا ذلك توصي اللجنة
الدولة ال رو بتع ي عمالة املرأة يف اجملاالت اليت ما زالت غري ممثلة فيها أو ممثلة متثييالا
انقص ا بوسائل منها تنظيم محالت للتوعية وإاتحة الفرص التدريبية.
عمالة الشباب
 - ١٩شنر اللجنة قلقلا ألنعه رغعم الرتاجعع النعام يف منعدل البطالعة يف الدولعة الطعرف ،عإن
البطالة يف صفيفف الشباب متثل ض ن مندهلا يف صفيفف بقية السثان ،وكذل لثيفن نسبة
شباب الروما امليفجيفدين خار مسارات التنليم أو النمل أو التدريب امل هل ،وال سيما النساء
منهم ،مر فنة بشثل غن متناسب (املادة .)٦
 - ٢٠توصي اللجنة الدولة ال رو ب ايدة جهودها الرامية إىل احلد م ب الة الشباب
املفصلة حسب سوق العمل م خالل منح حواف
بوسائل منها زايدة إاتحة فرص التدريب ّ
ألرابب العمل بغية توظيف الشباب .وتوصي اللجنة الدولة ال رو أي ا ب ايدة جهودها
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الرامية إىل إعادة إدماج الشباب املوجودي خارج مسارات التعليم أو العمل أو التدريب
املؤهيل يف إطيار خ ية تنفييذ السياسية ال يمانية للشيباب مية اختياذ تيدابري حميددة لتلبيية
احتياجات الشباب م طائفة الروما وال سيما النساء م بينهم .وتوصي اللجنة الدولة
ال رو كذلك ب ايدة عدد الوس اء م الروما والوس اء م الشباب يف اجملتمعات اولية
اورومة واملهمشة.
عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة
 - ٢١شعنر اللجنعة قلقلععا زاء اخنفعاض منععدل مشعاركة األشععخات ذوي اإلعاقعة يف سععيفت
النمل يف الدولة الطرف ،ولثيفن أرقب النمعل غالبعاً معا يقق ر عرون يف عيف ن الرت يبعات التيسعنية
املنقيفلة ل مان مثانيعة اليفصعيفل ىل أمعاكن النمعل .و الحع اللجنعة أي عاً بقلعا أن احل عص
املقررة لنمالة األشخات ذوي اإلعاقة ال حترتم وال يقفرض نفيذها (املاداتن  )٢(٢و.)٦
 - ٢٢توصي اللجنة الدولة ال رو ابختاذ تدابري ل ايدة معدل مشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقة يف قوة العمل بوسائل منها علا وجه اخلصوص ضمان توفري الرتتيبات التيسريية
املعقولة ووضة سياسات وب رامج مصممة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتوعية أرابب العمل
بواجب إاتحة إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أماك العمل .وتوصي اللجنة
الدولة ال رو أي ا إبنفاذ حصص العمالة املقررة لألشخاص ذوي اإلعاقة .وتوصي اللجنة
الدولة ال رو كذلك إبذكاء الوعي بني أرابب العمل واجلمهور مب فيهم األشخاص ذوو
اإلعاقة خبصوص التشريعات املتعلقة بعمالة األشخاص ذوي اإلعاقة والتيدابري اخلاصية
القائمة وكذا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
التحرش يف مكان العمل
 - ٢٣شعنر اللجنععة قلقلععا زاء انتشععار التحععرل ،يفععا يف ذل ع التحععرل اينس ع يف أمععاكن
النمعل ،وال سععيما يف قطععاع املالبععس ،حيععل منظعم النمععال مععن النسععاء املنتميععات ىل الفئععات
املهمشة .و شنر اللجنة قلقلا أي اً ألنه رغعم نس رعن قعانيفن احلمايعة معن التمييعز ،لنعام ،٢٠٠٤
الذي يت من ناري التحرل والتحرل اينس  ،إن مستيفى اليفع قلتحرل اينس وغنه
من أشثال التحرل متدن جداً ،وكذل مستيفى اإلبالغ عن التحرل (املادة .)٧
 - ٢٤توصيي اللجنيية الدولية ال ييرو إبذكياء الييوعي بيني أرابب العمييل والعياملني وعاميية
اجلمهيور بشييأن حظيير التحيرش مبييا يف ذلييك التحييرش اجلنسيي يف مكييان العمييل .وتوصييي
اللجنة أبن تكفل الدولة ال رو توفري أرابب العمل لبي ة عمل خالية م التحرش وتوفري
سبل انتصاو فعالية ل يحااي التحيرش ومعاقبية املسيؤولني عي أعميال التحيرش .وتوصيي
اللجنة الدولة ال رو أي ا ابختاذ التدابري الالزمة ل مان محاية النساء العامالت يف ق اع
املالبس م التحرش اجلنسي وغريه م أشكال التحرش.
احلق يف ال مان االجتماعي
 - ٢٥يسععاور اللجن ععة قل ععا ألن مسععتيفايت احل ععد األدن لل ععدخل امل ععميفن ،و ع ععا ت البطال ععة
واملناشعات التقاعديععة لثبععار السععن يف الدولععة الطععرف ال ععيف ر للمسععتفيدين منهععا دخ عالً كا ي عاً
ل مان مستيفى منيش الئا .و شنر اللجنة قلقلا أي اً زاء ا تقار دوائر الرعاية االجتماعية
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ىل القعدرات ا إلداريععة الالزمعة لتععيف ن الععدعم احملعدد اهلععدف واملف ععل حسعب احتياجععات عرادى
املستفيدين (املاداتن ٩و .)١١
 - ٢٦توصييي اللجن يية الدوليية ال ييرو مبواصييلة جهوده ييا الرامييية إىل تع ييديل مس ييتوايت
اإلعيياانت االجتماعييية وإنشيياء نظ ييام مسييتدام ملقايسيية األس ييعار وإذا ل ي م األميير إع ييادة
حساب العال وات االجتماعية بغية ضمان مسيتوى معيشيي الئيق للمسيتفيدي وأسيرهم.
وتوصي اللجنة الدولة ال رو أي ا أبن ختصص ما يل م م موارد مالية وتدريب م أجل
تع ي القدرات اإلدارية للمرشدي االجتماعيني بغية كفالة توفري الدعم الكايف واملفصل
حسب احتياجات فرادى املستفيدي .
 - ٢٧و شعنر اللجنعة قلقلعا زاء ا تقععار الدولعة الطعرف ىل غطيععة شعاملة قلتعأم ال ععح ،
ولثيفن رت غن املشميفل قلتأم ال ح غن متثا ئة مع غنهم .و الح اللجنة بقلا أن
الروما غن مشميفل بنظام التأم ال ح اليفطين (املاداتن  )٢(٢و.)٩
أكثر من ن
 - ٢٨توصي اللجنة الدولة ال رو بتوسية ن اق تغ ية التأمني الصحي الوطين للف ات
املستبعدة حالي ا بسبل منها اختاذ تدابري موجهة جلماعة الروما علا وجه التحديد وكفالة
إمكانية حصول اجلمية علا الرعاية الصحية امليسورة التكلفة دون متيي .
إهناء إيداع األطفال يف مؤسسات الرعاية
 - ٢٩بينما رحب اللجنة قالجتاه املتيفاصل حنيف هناء يداع األطفال يف م سسات الرعاية يف
الدولة الطرف ،شنر قلقلا زاء ععدم وجعيفد خعدمات النمعاء يف مرحلعة الطفيفلعة املبثعرة ،و زاء
ا تقار ه الء األطفال ىل الدعم الثايف بند مغادرة م سسات الرعاية .ويساور اللجنة قلا أي اً
زاء اال تقعار ىل معيفظف م ع هل منينع خلدمععة األطفعال املعيفدع يف مرا ععا الرعايعة األسععرية
(املادة .)١٠
 - ٣٠توصيي اللجنية الدولية ال ييرو ابلتأكيد مي مراعيياة االحتياجيات اويددة لألطفييال
اخلارجني م مؤسسات الرعاية عند إيداعهم يف مرافق الرعاية األسرية وم اختاذ القرارات
بناء علا املصاحل الف لا لألطفال .وتوصي اللجنة الدولة ال رو أي ا بتشجية توظيف
عينوا خدمية لألطفيال امليودعني يف مرافيق الرعايية األسيرية مبي فييهم
عمال مؤهلني لكي يُ ّ
علمياء اليينفس واألخصيائيون يف جمييال إعييادة التأهييل والنميياء يف مرحلية ال فوليية املبكييرة
وكذلك توفري الت دريب الكايف لألخصائيني العاملني يف هذه الرتتيبات املؤسسية.
العنف العائلي
 - ٣١بينما الح اللجنة أن احملثمة الدستيفرية يف بلغاراي أعلنت أن ا فاقية جملس أوروق لليفقاية
من النن ضد النساء والنن املنزيل (ا فاقية اسطنبيفل) غن متيفا قة مع الدستيفر ،شنر اللجنة
ق لقلا زاء ار فاع مندل انتشار النن ضد املرأة ،يفا يف ذل النن النائل يف الدولة الطرف.
ويساورها القلا أي اً ألن اإلبالغ عن أعمال النن هذه ال يزال شديد ال ن  ،وألن مستيفى
اليفع قلنن ضد املرأة ،يفا يف ذل النن النائل  ،ال يزال منخف اً (املاداتن  ٣و.)١٠
 - ٣٢توصييي اللجن يية الدول يية ال ييرو إبدميياج املب ييادئ الرئيس ييية التفاقي يية اسي ي نبول يف
تشريعاهتا م أجل توفري احلماية الكاملة للمرأة م مجية أشكال العنف ومنة العنف ضد
6

GE.19-05257

E/C.12/BGR/CO /6

املرأة مبا يف ذلك العنف العائلي والق اء عليه ومقاضاة مرتكبيه .وتوصي اللجنة الدولة
ال رو أن تقوم علا وجه التحديد مبا يلي:
مجة بياانت إحصائية ع العنف ضد املرأة مبا يف ذلك العنف العائلي
(أ)
مصنفة حسب الس ونوع اجلرم املرتكب وعالقة اجلاني ابل حية وغري ذلك م املعايري
ذات الصلة؛
(ب) كفالة اإلبالغ ع مجية أعمال العنف ضد املرأة والتحقيق فيها بشكل
كامييل ومال حقيية اجلنيياة ومعيياقبتهم علييا النحييو املالئييم وتييوفري فييرص جلييوء ال ييحااي إىل
العدالة وحصوهل علا اجلرب الفعال وتوفري املالجئ هل وكذا خدمات الدعم؛
( ) ت ويد املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون وموظفي الق اء ابلتدريب املراعي
للمنظور اجلنساني بشأن طبيعة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه وبشأن كيفية التعامل مة
حاالت العنف ضد املرأة؛
(د)

إذكاء الوعي لدى عامة اجلمهور بشأن العنف ضد املرأة.

الفقر واإلقصاء االجتماعي
 - ٣٣شنر اللجنة قلقلا زاء النسبة الثبنة من الناس ،ال سيما األطفال ،الذين ينيشيفن يف
الفقر أو اإلق اء االجتماع يف الدولة الطرف .و شنر اللجنة قلقلا أي اً ألن أ راد الروما ،وبدرجة
أقل ،أ راد الشرحية الرتكية ،يتأثرون قلفقر بشثل غن متناسب مع غنهم (املاداتن  ١٠و.)١١
 - ٣٤توصي اللجنة الدولة ال رو بتفعيل الدروس املسيتفادة مي تنفييذ االسيرتاتيجية
الوطنية للحد م الفقر وتع ي اإلدماج االجتماعي  2020كيما ت م أن التدابري اوددة
اهلدو ُختفض الفقير بصيورة فعليية .وعليا وجيه اخلصيوص توصيي اللجنية الدولية ال يرو
ب يمان حصييول اوتيياجني عليا االسييتحقاقات االجتماعييية بصيورة فعلييية وال سيييما أفييراد
الروما وأبناء الشرحية الرتكية .وتوصي اللجنة الدولة ال رو أي ا ابعتماد تدابري هادفة إىل
إخراج األطفال م ربقة الفقر مبا يف ذلك توفري الدعم االجتماعي  -االقتصادي للمعيلني
الوحيدي واألسر اليت لديها ثالثة أطفال أو أكثر.
احلق يف سك الئق
 - ٣٥شنر اللجنة قلقلا زاء الندد الثبن من األشخات الذين ي نيشيفن يف ظروف سثنية
غن الئقة يف الدولة الطرف ،ويف بنض احلاالت دون اليفصيفل ىل املرا ا ال حية ومرا ا املياه.
ويساور اللجنة القلا أي اً زاء زايد عدد املشردين .وعالوة على ذل  ،الح اللجنة بقلا أن
أ راد الروما يتنرضعيفن بيفجعه خعات خلطعر اإلخعالء القسعري معن دون عيف ن بعدائل مناسعبة هلعم،
وقلتايل هم أكثر عرضة للتشرد من غنهم (املاداتن  )٢(٢و.)١١
 - ٣٦مي اللجنية الدولية ال ييرو عليا كفالية تيوفري خييدمات امليياه والصيرو الصييحي
حيثما يفتقر إليها الناس حالي ا .وتوصي اللجنة أي ا أبن تكفل الدولة ال رو إاتحة ظروو
سيك الئقية للمهمشيني واويرومني مي األفييراد واجلماعيات بوسيائل منهيا تيسيري إمكانييية
وصوهلم إىل برامج اإلسكان االجتماعي وتوفري السك املؤقت للمشردي  .وعالوة علا
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ذلك توصي اللجنة الدولة ال رو أبن متنة عمليات اإلخالء القسري وأن تكفل ما يلي
يف احلاالت اليت يل م فيها هدم املساك غري القانونية:
تنفيذ عملية اهلدم يف إطار القانون ويف ظل احلماية اإلجرائية املناسبة مبا
(أ)
يف ذلك إع اء مهلة كافية ومعقولة مسبق ا؛
(ب)
الدراسية؛

ع ييدم تنفي ييذ عملي ييات اإلخ ييالء يف الش ييتاء أو يف اللي ييل أو أثن يياء الس يينة

( ) تيوفري سييك بييديل الئييق لألشيخاص الييذي يتعرضييون لإلخييالء القسييري
وليست لديهم بيدائل سيكنية ف يالا عي تيوفري سيبل انتصياو فعالية لكيل مي يتعرضيون
لإلخالء القسري.
 - ٣٧وتوجه اللجنة عناية الدولة ال رو كذلك إىل تعليقها العام رقم  )1997(7بشأن
عمليات اإلخالء القسري وتعليقها العام رقم  )1991(4بشأن احلق يف السك املالئم.
مراك استقبال املهاجري وملتمسي اللجوء
 - ٣٨شنر اللجنة قلقلعا ألن ظعروف مراكعز اسعتقبال املهعاجرين وطعالو اللجعيفء يف الدولعة
الطرف غن مرضية ،وذل  ،على سبيل املثال ،بسبب عدم يف ن الغذاء املناسب الحتياجات
األ راد يف بنض األحيان وكذل عدم يف ن الليفازم من امليفاد غن الغذائية .ويساورها القلا أي اً
لندم مراعاة أوجه ال ن أو االحتياجات اخلاصة ملقدم الطلبات وكذل عدم يف ن أماكن
آمنة للنساء والفتيات واألشخات ذوي االحتياجات اخلاصة .و شنر اللجنة قلقلا كذل ألن
اإلعانة الشهرية املمنيفحة لطالو اللجيفء يف مراكز االستقب ال ال ثف لتلبية احتياجاوم األساسية
(امليفاد  ٣و ١٠و.)١١
 - ٣٩توصيي اللجنية الدولية ال يرو أبن تكفييل مللتمسيي اللجيوء واملهياجري يف مراك ي
االستقبال ما يكفي م الغذاء لتلبية احتياجاهتم اخلاصة وكذلك توفري اللوازم األساسية م
غري املواد الغذائية .وتوصي اللجنة أي ا بتوفري أماك آمنة يف كل مرك استقبال وإجراء
تقييم لألوضاع اخلاصة وجوانب ال عف لكل شخص عند وصوله مة إيالء اهتمام خاص
ابألطف ييال غي ييري املص ييحوبني واملنفصي ييلني ع ي ي ذويه ييم وضي ييحااي االجت ييار ابلبشي يير والعني ييف
اجلنساني والتعذيب .وعالوة عليا ذليك توصيي اللجنية الدولية ال يرو بي ايدة البيدالت
الشهرية املمنوحة ل اليب اللجوء م أجل متكينهم م تلبية احتياجاهتم األساسية.
عدم املساواة يف احلصول علا الرعاية الصحية
 - ٤٠شنر اللجنة قلقلا زاء التفاوت القائم ب املقاطنات واألقاليم يما يتنلا قحل يفل
على الرعاية ال حية ومدى يفا ر األطباء واملمرض (املادة .)١٢
 - ٤١توصي اللجنة الدولة ال رو ابختاذ تدابري ل ايدة توافر الرعاية الصحية وتوظيف
األطباء واملمرضني املؤهلني للعمل يف األقاليم واملناطق اورومة بسبل منها تقدمي احلواف .
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احلق يف الصحة املكفول لألشخاص ذوي املشاكل الصحية العقلية
 - ٤٢شن ر اللجنة قلقلا لثيفن عدد كبن من األشعخات ذوي املشعاكل ال عحية النقليعة،
يظلععيفن دون رعاي ععة يف الدول ععة الطععرف ،ولث ععيفن االسع عرتا يجية اليفطنيععة للرعاي ععة الطيفيل ععة األج ععل
ال شمل يف ن حليفل وخدمات مستدامة وطيفيلة األجل يف جمال الرعاية لو احتياجات كبار
السن ،وال سيما من ينانيفن منهم من مشاكل صحية عقلية .و الح اللجنة بقلا عدم كفاية
قدرات خدمات املسن  ،وعدم يفا ر خدمات الرعاية اجملتمنيعة وصعنيفبة احل عيفل عليهعا علعى
نطعات واسععع .ويسعاور اللجنععة القلعا أي عاً زاء اال تقععار ىل الثعادر الطععو املعدرب علععى قععدمي
الرعاية الثا ية ىل األشخات الذين ينانيفن من مشاكل صحية عقلية ،وكذل عدم يفا ر الدعم
للجهات الرمسية وغن الرمسية اليت قدم الرعاية (املادة .)١٢
 - ٤٣توصي اللجنة الدولة ال رو إبجراء تقيييم لالحتياجيات ووضية حليول وخيدمات
حمددة للرعاية بغية تشخيص وعالج األشخاص الذي يعانون م مشاكل صحية عقلية مبا
ال ع ختصيص مي انية كافية ل مان توفري الرعاية واخلدمات
يف ذلك بني كبار الس ف ا
الكافية لكبار الس يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للرعاية ال ويلة األجل .وتوصي اللجنة
الدولية ال ييرو ب ي ايدة قيدرة الييدوائر املقدميية خلييدمات املسينني وإاتحيية الرعاييية اجملتمعييية
واخليدمات الصيحية واالجتماعييية املتكاملية لكبييار السي مبيا يف ذلييك يف املنياطق الريفييية
واملع ولة .وتوصي اللجنة كذلك بتدريب الكادر الصحي علا تشخيص مشاكل الصحة
العقلية مبكرا ورعاية املصابني هبا ال سيما م بيني كبيار السي وتيوفري التيدريب واليدعم
للجهات الرمسية وغري الرمسية امل قدمة للرعاية.
األهلية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة
 - ٤٤يس ععاور اللجن ععة قل ععا ألن ايمني ععة اليفطني ععة ر نتم ععد بن ع قعد مش ععروع ق ععانيفن األشع ععخات
الطبيني و دابن الدعم ،الذي يلغ مثانية حرمان األشخات ذوي اإلعاقة النقلية أو النفسة
من أهليتهم القانيفنية (املاداتن  )٢(٢و.)١٢
 - ٤٥توصي اللجنة الدولة ال رو أبن تعرتو بتمتة األشخاص ذوي اإلعاقة ابألهلية
القانونيية عليا قيدم املسيياواة مية اآلخيري يف مجيية منيياحي احليياة وأن تعتميد عليا الفييور
مشروع قانون األشخاص ال بيعيني وتدابري الدعم .كما توصي اللجنة الدولة ال رو إبذكاء
الوعي ابلقانون عند اعتماده وتدريب اجلهياز الق يائي ومهنييي الرعايية الصيحية واحلمايية
االجتماعية علا أحكامها.
متعاطو املخدرات
 - ٤٦شنر اللجنة قلقلا زاء االر فاع الشديد يف مندل انتشار نوس نقص املناعة البشري
ب ع متنععاط املخععدرات قحلق ععن ،قملقارنععة مععع منععدل االنتش ععار املععنخفض يف الدولععة الط ععرف.
ويساورها القلا كذل ألن اخليفف من اليفصم والتمييز مينع األشخات الذين يتناطيفن املخدرات
عن طريا احلقن وامل اب قلفنوس اإليدز من التماس الرعاية والنال املنقذين للحياة .وعالوة
علععى ذلع ع  ،الحع ع اللجن ععة بقل ععا ع ععدم خت ععيص املع عيفارد لس ععد الفج ععيفة ال ععيت خلفته ععا يفقع ع
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التميفيالت اليت كان يقدمها ال ندوت النامل ملثا حة اإليدز والسل واملالراي يف ععام ٢٠١٧
(املاداتن  )٢(٢و.)١٢
 - ٤٧توصي اللجنة الدولة ال رو مبواصلة جهودها الرامية إىل ضمان التمويل املستدام
ألنشي ة الوقاييية مي فييريوس نقييص املناعية البشييري وبيرامج احلييد م ي األضيرار اليييت تليييب
احتياجييات متع يياطي املخييدرات .وتوص ييي اللجنيية أي ي ي ا أبن تقييوم الدول يية ال ييرو بتوعي يية
املوظفني ال بيني بشأن املفاهيم اخلاط ة والوصم والتميي ضد األشخاص املصابني بفريوس
نقص املناعة البشري ومتعاطي املخدرات وضمان حصوهلم علا العالج ال يب املناسب
مبا يف ذلك األ دوية امل ادة للفريوسات العكوسة.
احلق يف التعليم
 - ٤٨شنر اللجنة قلقلا زاء اخنفاض النسعبة ال عا ية لقيعد اإل يف مراحعل التنلعيم قبعل
املدرس واالبتدائ و زاء الزايدة احلادة يف مندالت التسرب يف الدولة الطرف .و الح اللجنة
بقلعا أن ععدد أطفعال وشعباب الرومعا العذين ينقطنعيفن ععن الدراسعة ،وال سعيما معنهم الفتيععات،
مر فع بشثل غن متناسب .و شنر اللجنة قلقلا أي اً ألنه رغم احلظر القانيفين الساري على
الف ل يف املدارس ،إن نسبة كبنة من أطفال الروما مقيدون يف مدارس مف يفلة حبثم اليفاقع،
يعا يشعثل عائقعاً أمعام انعدماجهم يف اجملتمعع .و شعنر اللجنعة قلقلعا أي عاً زاء اخنفعاض منععدل
التحات األطفال ذوي اإلعاقة قملدارس النادية (املاداتن  )٢(٢و.)١٣
 - ٤٩توصي اللجنة الدولة ال رو مبا يلي:
إزالة احلواج املالية واملادية اليت تعرتض قيد األطفال يف التعليم ما قبل
(أ)
املدرسي والتعليم االبتدائي ال سيما يف أوساط الشرائح املهمشة واورومة؛
(ب) مواصييلة جهودهييا الرامي يية إىل التصييدي لالنق يياع عي ي املدرسيية يف إط ييار
اسرتاتيجية احلد م االنق اع املبكر ع التعليم وخ ة العمل ذات الصلة بوسائل منها
تع يي مشياركة اجملتمية امليدني والواليدي والوسي اء وأفيراد طائفية الروميا يف اآلليية الوزارييية
القائمة؛
( ) إنفاذ احلظر القانوني الساري علا الفصل يف املدارس هبدو تع ي إدماج
أطفال الروما يف اجملتمة؛ وعلا وجه اخلصوص معاجلة الفصل املدرسي القائم يكم الواقة
م خالل تشجية التحاق أطفال الروما ابملدارس املختل ة وتوعية الوالدي املنتميني إىل
خمتلف اجملموعات اإلثنية مبنافة التنوع العرقي؛
(د) تيسري حصول األطفال ذوي اإلعاقة علا التعليم الشامل للجمية بسبل
منها مسني إمكانية الوصول املادي إىل املدارس وتوفري وسيائل النقيل املناسيبة وت وييد
املدارس ابملواد التعليمية املناسبة وتوفري التدريب الكايف للمدرسني واملربني.
احلقوق الثقافية لألقليات
 - ٥٠قلعرغم مععن أن دسعتيفر الدولععة الطعرف يقععر دن لثععل عرد احلععا يف طعيفير ثقا ا ععه و ق عاً
للهيفية اإلثنية اليت حيددها لنفسه ،شنر اللجنة قلقلا زاء اإلجعراءات العيت اختعذوا السعلطات
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بغرض يثين األشخات املنتم ىل أقليعات ععن التنبعن حبريعة ععن انتمعائهم جملميفععة بنينهعا معن
األقليات ،و زاء طبيا السلطات مناين غن واضحة يف جمال منح حقيفت األقليات (املادة .)١٥
 - ٥١توصي اللجنة الدولة ال رو أبن تكفل يف املمارسة العملية ما يلي:
عدم توجيه اإلجراءات اليت تتخذها السل ات حنو ثين أبناء األقليات ع
(أ)
التعبري يرية ع انتمائهم جملموعة بعينها م األقليات.
(ب) عدم تفسري أو تعريف املعايري املعمول هبا ملنح حقوق األقليات علا حنو
يسمح بصورة تعسفية بتقييد فرص حصول أبناء األقليات علا احلقوق اليت يكفلها العهد
هلم وال سيما احلق يف التعليم؛
( ) أال يشكل إعمال حقوق األقليات مصدرا للتميي التعسفي أو غري املربر
بني اجملتمعات اولية فيما يتعلق ابحلصول علا احلقوق املنصوص عليها يف العهد.

دال  -توصيات أخرى
 - ٥٢تشجة اللجنة الدولة ال رو علا النظر يف التوقية والتصيديق عليا الربوتوكيول
االختياري للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وتشجة اللجنة
الدولة ال رو أي ا علا النظر يف التصديق علا االتفاقية الدولية حلماية مجية األشخاص
مي االختفياء القسييري واالتفاقيية الدولييية حلمايية حقييوق مجيية العمييال املهياجري وأفييراد
أسرهم.
 - ٥٣توصي اللجنة الدولة ال رو أبن تراعي الت اماهتا مبوجب العهد مراعاة اتمة وأبن
تكفييل التمتيية الكامييل ابحلقييوق املكرسيية في ييه عنييد تنفيييذ خ يية التنمييية املسييتدامة يل ييول
عام  2030علا الصعيد الوطين مبساعدة وتعاون دوليني عند احلاجة .وستيسر الدولة
ال رو مقيق أهداو التنمية املستدامة إىل حد كبري إذ ا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد
التقدم اورز وعاملت املستفيدي م الربامج احلكومية بوصفهم أصحاب حقوق ميكنهم
امل البة ابستحقاقات .وم شأن تنفيذ هذه األهداو علا أساس مبادئ املشاركة واملساءلة
وعدم التميي أن ي م عدم استبعاد أحد.
 - ٥٤وتوصي اللجنة الدولة ال رو ابختاذ خ وات للعمل تيدرجيي ا عليا وضية وت بييق
مؤشرات مناسبة بشأن إعمال احلقوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية ومي س تيسيري
تقييم التقدم الذي مرزه الدولة ال رو يف االمتثال اللت اماهتا مبوجب العهد جتاه خمتليف
شرائح السكان .ويف هذا الصدد ميل اللجنة الدولة ال رو إىل مجلة أمور منها اإلطار
املفاهيمي واملنهجي املتعلق مبؤشرات حقوق اإلنسان الذي وضعته مفوضية األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 - ٥٥وت لب اللجنة إىل الدولة ال رو أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية علا ن ياق
واسة علا مجية مستوايت اجملتمة مبا يف ذلك علا املستوى الوطين ومستوى املقاطعات
والبلدايت وال سيما يف صفوو الربملانيني واملوظفني العموميني والسل ات الق ائية وأن
تُ لة اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل علا اخل وات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظيات.
وتشيجة اللجنية الدولية ال يرو عليا إشيراك أميني املظياا اليوطين واللجنية الوطنيية املعنييية
GE.19-05257
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ابحلماية م التميي واملنظمات غري احلكومية وغريهيا مي أع ياء اجملتمية امليدني يف متابعية
هذه املالحظات اخلتامية ويف عملية التشاور علا الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري
املقبل.
 - ٥٦ووفق ي ا إلجييراءات متابعيية املالحظييات اخلتامييية اليييت اعتمييدهتا اللجنيية يُ ل ييب إىل
الدوليية ال ييرو أن تقييدم يف غ ييون  24ش ييهرا م ي اعتم يياد هييذه املالحظ ييات اخلتامي يية
معلومات ع تنفيذ توصيات اللجنة اليواردة يف الفقيرات ( 36اإلخيالء القسيري) و4٥
(األهلية القانونية لذوي اإلعاقة) و(49ج) (الفصل يكم الواقة يف املدارس) أعاله.
يدعوة إىل تق ييدمي تقريره ييا الي ييدوري الس ييابة يلي ييول  31آذار/
 - ٥٧والدول يية ال ييرو مي ي ّ
مارس . 2024وهلذا الغرض وابلنظر إىل أن الدولة ال رو وافقت علا تقدمي تقاريرها إىل
اللجنة مبوجب اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير فإن اللجنة ستوافيها يف الوقت املناسب
بقائمة مسائل قبل تقدمي التقرير .وستشكل ردود الدولة ال رو علا قائمة املسائل هذه
تقريرها الدوري السابة مبوجب املادة  16م العهيد .وعيالوة عليا ذليك تيدعو اللجنية
الدولة ال رو إىل مدي وثيقتهيا األساسيية املوحيدة حسيب االقت ياء ووفقي ا للمبيادئ
التوجيهية املنسقة لتقدمي التقاري ر مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان (انظر الوثيقة
 HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األول).
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