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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لالتفيا*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لالتفيا ( )E/C.12/LVA/2في جلساتها  13و 15و17

(انظر  E/C.12/2021/SR.13و SR.15و ،)SR.17المعقودة ،افتراضيا بسبب جائحة مرض فيروس كورونا

(كوفيد ،)19-في  23و 24و 25شب ب ب ب ب ا فب ار ر  ،2021واعتمدت هذه المالحظات الختامية في جلسب ب ب ب ببتها ،27
المعقودة في  5آذار مارس .2021

ألف -مقدمة
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تُ ِّ
رحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني ،وبما قدمته من معلومات إضب ب ب ب ببا ية في

المجرى
ردودها على قائمة المسب ب ب ب ببائ ( .)E/C.12/LVA/RQ/2وتعرب اللجنة عن تقد رها للحوار البناء ُ
مع وفد الدولة الطرف المشترك بين الو ازرات.

باء -الجوانب اإليجابية
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تُ ِّ
رحب اللجنة بالتدابير التشب ب بريلية والمواب ب بسب ب ببية والسب ب ببيااب ب بباتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتع ي

إعمال الحقوق االقتصب ب ب ببادية واالجتماقية والثقا ية ،على النحو المشب ب ب ببار إليه في هذه المالحظات الختامية.
وترِّحب اللجنة ،على وجه الخص ببوب ،بالخطا واالا ببتراتيجية الولنية المتعلقة بتمير المناح والتحس ببن ال بير
ُ

في إمكانية حص ب ببول المرىة على فرب العم  .وترحب كذلت بالتص ب ببد م على عدد من المعاهدات الدولية لحقوق

اإلنسب ب ب بباي ،بما في ذلت اتوا ية حقوق ايشب ب ب ببخاب ذوي اإلعاقة ،في  1آذار مارس  ،2010والميثاق االجتماعي
ايوروبي (المنقح) ،في  26آذار مارس .2013

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد على الصعيد المحلي
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تالحظ اللجنة مع التقد ر ايمثلة التي قدمتها الدولة الطرف من القضب ب ب ببايا التي ىشب ب ب ببارت فيها المحكمة

الداب ببتورية بشب ببك م اشب ببر إلى المواد  9و 11و 12و 13من العهد وإلى تعليقات اللجنة العامة رقم ،)1990(13

ورقم  ،)2000(14ورقم  .)2007(19غير ىي اللجنة تالحظ بقلم ىي بعض الحقوق المكراببة في العهد لم ُتدمج
بال ام  ،على هذا ايااس ،في الداتور ،مث الحم في العم والحم في مستوى مليشي الئم (المادة .))1(2

__________
*

اعتمدتها اللجنة في دورتها التااعة والستين ( 15ش ا فب ار ر  5 -آذار مارس .)2021

)GE.21-04224 (A
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توصيييييييييي اللجنية اليدولية الطرا بيأن تيدمظ بيالاياميو يي نظيامهيا القيانوني المحلي جمي الحقوق

المنصييوع عليها يي العهدو وتسيياويها يي المرتلة الديييتورية م حقوق اإلنسييان والحريات األيييايييية

األخرى .وتوصييييها أي ي ياص بمواصيييلة جهود ا لتدريب الق ييياو والمحاميل والمدعيل العاميل بشيييأن العهد

وتوجن اللجنة انتلال الدولة الطرا
وإمكانية التقاضييي بشييأن الحقوق االقتصييادية واالجتماعية والثقافية.
ج
إلى تعليقها العام رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للعهد.
المؤيسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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بينما تالحظ اللجنة بارتياح منح مكتب ىمين المظالم والية تلقي ش ب ببكاوى بش ب ببتي انتهاكات الحقوق

االقتصب ب ببادية واالجتماقية والثقا ية ،فهي تشب ب ببعر بالقلم الفتقار مكتب ىمين المظالم إلى الموارد ال ا ية لممارا ب ب ببة

وال ته على نحو كام  ،يما تعلم بمس ببائ منها التحقيم في الش ببكاوى المتعلقة بالتميي في التمتع بالحقوق
االقتصادية واالجتماقية والثقا ية وبتسويتها (المادة .))1(2
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توصيييييييييي اللجنية اليدولية الطرا بمواصييييييي يلية اتخيام تيدابير لتعظيظ يعياليية مكتيب أميل المظيالم

واييييتقاللن يي ضيييوء المالحظات والتوصييييات التي قدمها التحالف العالمي للمؤييييسيييات الوطنية لحقوق

اإلنسيييييان يي ممار مار

 .2015وينلغي لها كذلك كفالة تخصييييييو الموارد اللشيييييرية والتقنية والمالية

الاافية لمكتب أميل المظالم لتمكينن مل مماريية والتتن على نحو كامو فيما تتعلق بالحقوق االقتصيادية
واالجتماعية والثقافية.

الفساد
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بينما تحيا اللجنة علما بتدابير را ببم الس ببياا ببات وإذكاء الوعي التي تخذها مكتب الدولة الطرف

لمنع الوس ب بباد ومكافحته ،فهي تالحظ بقلم حاالت الوس ب بباد  -بما في ذلت في مجال مش ب ببتريات النق وقطا

البناء وإدارة النوايات  -والتدفقات المالية غير المشب ب ببروعة  -التي يمكن ىي توثر اب ب ببل ا على إعمال الحقوق

االقتصادية واالجتماقية والثقا ية (المادة .))1(2
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توصيييييييييي اللجنية اليدولية الطرا بتاثيا جهود يا لمكيايحية الفسيييييييييياد والتيديقيات المياليية ير

المشييروعة وما تتصييو بذلك مل حاالت اإليالت مل العقاطو بطرق منها التحقيق يي جرائم الفسيياد على
المسيييتويات العليا ومقاضييياو مرتابيها .وتوصييييها كذلك بمواصيييلة تعظيظ اييييتقالا الق ييياء ب ية تحسييييل

قدرتن على مكايحة الفسييياد بفعاليةو وكذلك قدرو مو في مكتب من الفسييياد ومكايحتن والمدعيل العاميل

على إجراء التحقيقات وايتقاللهم يي أداء عملهم.
تغير المناخ
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ترحبب اللجنبة بباعتمباد البدولبة الطرف ااب ب ب ب ب ب ببتراتيجيتهبا لتحقيم الحيباد المنبايي بحلول عبا ،2050

ويطتها الولنية للطاقة والمناح حتى عا  ،2030ويطتها الولنية للت يف مع تمير المناح التي تسببتمر حتى

عا  . 2030غير ىنها تالحظ بقلم ىي الدولة الطرف ال تس ب ب ببير على الطريم الص ب ب ببحيح للوفاء بمس ب ب بباهمتها

المحددة ولنيا بموجب اتواق باريس ىو ىهدافه لخوض ان عاثات غازات الدفيئة ،وال اب ب ب ببيما بسب ب ب بببب ان عاثات
الماز المتوقعة الناجمة عن ااتخدا ايراضي وتمير ااتخدا ايراضي والحراجة (المادة .))1(2
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توصي اللجنة الدولة الطرا بتعظيظ جهود ا الرامية إلى التخفيا مل مثار تغير المناخ ال ارو

على الحقوق االقتصيييييادية واالجتماعية والثقافيةو بطرق منها اتخام تدابير لتحقيق مسيييييا متها المحددو
وطنيياص بموجيب اتفياق بياريس وتنفييذ خطية انتقيالهيا إلى اقتصييييييييياد خياا مل انلعياثيات يا ات اليديي ية بحلوا

عام  .2050وتحييو اللجنية الدولة الطرا إلى بييانهيا بشيييييييييأن تغير المنياخ والعهيد ()E/C.12/2018/1و

الذي اعتمدتن يي  8تشريل األوا أكتوبر .2018
2
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عدم التمييظ
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تعترف اللجنة بما ىديلته الدولة الطرف على إلارها التش ب ب ب ب بريعي من تعد الت تحظر التميي في

م اولة اينشب ببطة االقتصب ببادية لقاء ىجر .غير ىي اللجنة تشب ببعر بالقلم إزاء عد وجود تش ب بريع شب ببام وإلار
اببياابباتي لمكافحة التميي هدفاي إلى ضببماي المسبباواة وعد التميي في التمتع بجميع الحقوق االقتصببادية

واالجتماقية والثقا ية .ويسب بباورها القلم كذلت إزاء التقارير الواردة عن انتشب ببار التحي والتميي القائمين على
ىااس اللوي واللمة والد ن وايص القومي ىو اإلثني والمي الجنسي والهوية الجنسانية ،اللذ ن يعوقاي تمتع

الوئات المحرومة والمهمشة بالحقوق االقتصادية واالجتماقية والثقا ية (المادة .))2(2
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توصي اللجنة الدولة الطرا بما تلي:

اعتماد وتنفيذ تشيييري ليييامو وإطار يييييايييياتي لمكايحة التمييظ تهديان إلى ضيييمان
(ى)
المسييييييياواو يي التمت بجمي الحقوق االقتصيييييييادية واالجتماعية والثقافية دون تمييظو م مراعاو تعليق
الجنة العام رقم  )2009(20بشأن عدم التمييظ يي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(ب)

اتخيام تيدابير يعيالية لمكيايحية التحيظ والتمييظ القيائميل على أيييييييييييا

اللون واللغية

والدتل واألصيييو القومي أو اإلثني والميو الجنسيييي والهوية الجنسيييانيةو وتيسيييير تمت الف ات المحرومة
والمهمشة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو م إتالء ا تمام خاع للعمالة والصحة والتعليم؛
(ج)
جم إحصييياءات مصييينفة بانتظام عل مسيييتوى تمت المحروميل والمهمشييييلو أيراداص
وجماعاتو بالحقوق الواردو يي العهد.
الروما
بينما تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتيس ب ب ببير تمتع الروما بالحقوق االقتص ب ب ببادية واالجتماقية
-14
والثقا ية ،فهي تشب ب ببعر بالقلم يي ىفراد مجتمع الروما ال الوي واجهوي الوصب ب ببم والتميي الوااب ب ببع النطاق،
وال ايما في الحصول على الخدمات العامة (المادة .))2(2

توصييييييي اللجنة الدولة الطرا بتاثيا جهود ا إلدماج الروما اجتماعياص واقتصييييييادياصو م إتالء
-15
ا تمام خاع للنسيييياء واألطفاا منهم .وتوصيييييهاو على وجن الخصييييوعو بتعظيظ تدابير ا السييييياييييياتيةو
بطرق منهيا اعتمياد وتنفييذ اييييييييييتراتيجيية وطنيية إلدمياج الرومياو ب يية معيالجية التفياوتيات االجتمياعيية
واالقتصييادية والتمييظ الذي تواجهن الروما يي الحصييوا على الخدمات العامةو والعموو والسييكل الالئقو

والتعليمو والرعاية الصييحية .وتوصيييها أي ياص بالتصييدي بشييكو ايييتلاقي لما تتعرم لن الروما مل وصييم
وتحيظو بويائو منها تنظيم حمالت للتوعية.
ير المواطنيل
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ترحب اللجنة بديول قانوي إنهاء ممارابة منح وضبع غير الموالنين لفلوال ،الذي نطبم على

ايلوببال المولود ن في  1كببانوي الثبباني نببا ر  2020ىو بعببده ،حي النوبباذ في عببا  ،2019وبببالتقببد الببذي
ىحرزته الدولة الطرف في تجنيس ايش ب ببخاب عديمي الجنس ب ببية المتيمين في التفيا ،الذ ن ُيعتبروي فئة من

غير الموالنين ذات وض ب ب ببع قانوني منوص ب ب ب  .غير ىي اللجنة تش ب ب ببعر بالقلم يي عدد غير الموالنين في الدولة
في عا  ،2021ويي التميي ضب ببدهم ال ال قائما في مجاالت

الطرف ال ال ناه  209 000شب ببخ
منها التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماقية والثقا ية (المادة .))2(2
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توصييييييي اللجنة الدولة الطرا بتاثيا جهود ا لتيسييييييير الحصييييييوا على الجنسييييييية والتخلو

التدريجي مل ي ة ير المواطنيل مات الوضييييي ي القانوني المنفصيييييييوو وبالتالي خف

عدد األليييييييخاع

عديمي الجنسيييية تدريجياص والق ييياء على ذل الظا رو يي نهاية المطاا .وتوصييييها أي يياص باتخام تدابير
محددو األ داا ل ييمان تمت مل م حالياص يي وض ي ير المواطنيل بالحقوق االقتصييادية واالجتماعية
والثقافية دون تمييظو بما يي ملك تاايؤ الفرع والمساواو يي المعاملة يي مجاا العمو.
GE.21-04224
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ملتمسو اللجوء والالج ون
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تش ب ببعر اللجنة بالقلم إزاء انخواض مس ب ببتويات إدماج ملتمس ب ببي اللجوء والالجئين والمس ب ببتويد ن من

الحماية الورقية في المجتمع ومحدودية تمتعهم ب عض الحقوق االقتصبادية واالجتماقية والثقا ية .ويسباورها
القلم على وجه الخصب ب ببوب إزاء ارتوا مسب ب ببتويات الوقر بين ملتمسب ب ببي اللجوء والالجئين والمسب ب ببتويد ن من

الحماية الورقية ،حيث ت قى االاتحقاقات االجتماقية الممنوحة لهم ىدنى بكثير من يا الوقر (المادة .))2(2
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توصييييي اللجنة الدولة الطرا بوضييي ايييييتراتيجية لعدماج االجتماعي واالقتصييييادي لملتمسيييي

اللجوء والالج يل والمسييييتفيدتل مل الحماية الفرعيةو تافو حصييييولهم على الخدمات العامة دون تمييظو

وتوير لهم دعماص موجهاص لتعلم اللغة وتأميل السيكل الالئق وإيجاد يرع العمو .وتوصييها أي ياص بأن تتخذ
تدابير محددو األ داا لحماتتهم مل الفقرو وأن تافوو عند االقت ياءو تواير ما يكفي مل تدابير الحماية

االجتماعية لتمتعهم بمستوى معيشي الئق.
المساواو بيل الرجو والمرأو
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تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى التص ب ب ببدي لعد المس ب ب بباواة بين الجنس ب ب ببين ،بما في

ذلت اببياابباتها ويططها وبرامجها للمسبباواة بين الجنسببين ،وإنجازاتها يما تعلم بتمثي المرىة في المناصببب

اإلدارية والتحاق المرىة بميداي العلو ومشباركتها يه .غير ىنها ال ت ال تشبعر بالقلم يي الوجوة في ايجور
بين الجنسب ببين ال ت ال قائمة ويي غالبية النسب بباء ال لن يعملن في قطاعات متواب ببا ايجر فيها منخوض،

بما في ذلت قطا الضب ببيافة والعم المن لي .ويسب بباورها القلم ىيضب ببا يي المرىة ،رغم الجهود التي تبذلها الدولة
الطرف ،ال ت ال ناقص ببة التمثي في المناص ببب العليا ومناص ببب ص ببنع القرار في القطاعين الخاب والعا ،

بما في ذلت في الخدمة المدنية (المادة .)3
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توصييييييييي اللجنة الدولة الطرا بتاثيا جهود ا لتقليو الفجوو يي األجور بيل الرجو والمرأوو

وملك بمعالجة مسيألة الفصيو األيقي والعمودي بيل الجنسييل يي ييوق العموو بطرق منها تنظيم حمالت

للتوعية والتثقيا والتدريب مل أجو كفالة تاايؤ الفرع الو يفية .وتوصيييييها أي يي ياص بحفظ يادو نسييييلة
تمثيو المرأو يي جمي مسيييتويات اإلدارو العامةو وال يييييما يي المناصيييب العليا ومناصيييب صييين القرارو
وبمواصيييلة تعظيظ مشييياركتها يي المهام اإلدارية يي القطاص الخاع .وتشيييير اللجنة أي يياص إلى توصييييات
اللجنة المعنية بالق اء على التمييظ ضد المرأو يي ذا الصدد (.)CEDAW/C/LVA/CO/4-7

اللطالة
-22

تدرك اللجنة ىي العمالة في القطا غير الراب ب ب ببمي انخوضب ب ب ببف في الدولة الطرف بنسب ب ب ب ة  55في

المبائبة بين عبامي  2012و ،2019وىي معبدل ال طبالبة انخوض من  15في المبائبة في عبا  2012إلى 6,5
في المائة في عا  .2019ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ،فإي اللجنة تشعر بالقلم نظ ار لما لي:
(ى)

ال ت ال فرب العم محدودة في بعض المنالم ،حيث ترك معظم النشببا االقتصببادي

(ب)

ال ت ال فئات معينة تتتثر على نحو غير متناابب بال طالة ،منها الروما ،وغير الموالنين،

(ج)

توفر التعد الت المديلة على قانوي العم في عا  2018مستوى ىضعف من الحماية

في ريما والمنالم المجاورة؛

وايشخاب المنتموي إلى جماعات ايقليات ،وايشخاب الذ ن تووق ىعمارهم  50انة ،وايشخاب ذوو اإلعاقة؛
لحقوق العاملين ،بما في ذلت في حالة فسخ رب العم عقد العم (المادة .)6
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توصي اللجنة الدولة الطرا بما تلي:
(ى)

مناطق البلد؛
(ب)

مواصييييييي يلية جهود يا لتقليو اللطياليةو بميا يي مليك اللطيالية الطويلية األجيوو يي جمي
مواصييييييلة جهود ا لدعم الروما يي الحصييييييوا على العموو بطرق منها تنفيذ تدابير

إيجابية محددو األ داا وتيسيييييييير حصيييييييولهم على يرع التدريب التقني والمهنيو ول يييييييمان أال تؤدي

البرامظ التي تشيييييج إدماج الروما يي ييييييوق العمو إلى إدامة تركظ م يي الو ائف التي تتطلب مهارات
قليلة ويي قطاص االقتصاد ير الريمي؛
(ج)

اتخام تدابير ل ييييييمان أال تؤدي قوانينها ويييييييياييييييياتها المتعلقة باللغات إلى التمييظ

(د)

مواصييلة التصييدي للتحديات التي تواجهها األلييخاع الذتل تفوق أعمار م  50ييينة

(ه)

تيسيييييييير حصيييييييوا األليييييييخاع موي اإلعاقة على العموو بطرق منها اعتماد تدابير

الملالر أو ير الملالر يي الحصوا على العمو ضد األلخاع المنتميل إلى جماعات األقليات؛
يي الحصوا على العمو؛

خاصيية مؤقتة مثو نظام الحصييو ومنا حوايظ ألرباط العمو لتو يا األلييخاع موي اإلعاقةو وضييمان
الترتيلات التيسيييرية المعقولة لخلييخاع موي اإلعاقة يي مكان العمو يي القطاعيل الخاع والعام ويي

جمي مجاالت االقتصاد؛
(و)

النظر يي مسييألة تنقيا قانون العموو بالتشيياور م الشييركاء االجتماعييلو ل ييمان

الحماية الاافية لحقوق
عقد العمو.
المستخدميلو بما يي ملك يي حاالت يسخ رط العمو َ
َ
الحد األدنى لخجور

تبدرك اللجنببة زيبادة الحببد ايدنى لفجور في األونبة ايييرة .غير ىنهببا تشب ب ب ب ب ب ببعر ببالقلم يي الحببد
-24
ايدنى لفجور ال ال غير ٍ
كاف لضب ببماي الليك ال ريم للعمال وىاب ببرهم ،وينه ال يجري ت ييوه بانتظا مع
ت لوة المليشة (المادة .)7

-25
توصيي اللجنة الدولة الطرا بأن تجريو بالتشياور م الشيركاء االجتماعييلو اييتع ارضياص دورياص
للحد األدنى لخجور ب ية ربطن بتالفة المعيشيةو وملك ل يمان تمكل العماا وأيير م مل التمت بمسيتوى
معيشيييييييي الئق؛ وتوجن اللجنة انتلال الدولة الطرا إلى تعليقها العام رقم  )2016(23بشييييييأن الحق يي

ومرضية.
التمت بشروط عمو عادلة ُ
السالمة والصحة المهنيتان
-26

بينما تحيا اللجنة علما بالمعلومات المقدمة بشببتي انخواض عدد اإلصببابات والو يات المهنية في

السب ببنوات ايييرة ،فهي ال ت ال تشب ببعر بالقلم إزاء ارتوا عدد الحوادة المهنية ،وال اب ببيما الحوادة الخطيرة

والمميتة ،وإزاء ترك الو يات المهنية في قطاعات التصنيع والنق والتخ ين والبيع بالجملة والتقسيا (المادة .)7
-27

توصيييييي اللجنة الدولة الطرا بم ييييياعفة جهود ا للحد مل اإلصيييييابات والوفيات المهنيةو م

التركيظ على القطياعيات التي تاثر ييهيا الحوادوو ومليك بياجراءات منهيا ييادو وعي أربياط العميو والعمياا

بالسيالمة يي مكان العموو وكفالة اتخام تدابير لظيادو مسيتوى الحماية يي أماكل العموو وتعظيظ عمليات
التفتيشو بما يي ملك يي أماكل العمو الصيغيرو والمتوييطة الحجم ويي القطاص ير الرييمي .وتوصييها

أي ياص بالنظر يي مسيألة التصيدتق على اتفا ية منظمة العمو الدولية لعام ( 1993رقم  )174بشيأن من
الحوادو الصناعية الابرى.
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ال مان االجتماعي
تشببعر اللجنة بالقلم إزاء انخواض مسببتوى اإلنواق العا المخص ب
-28
وتالحظ ىي مبلغ المعاش التقاعدي الرا ب ب ببمي غير ٍ
كاف وال ال دوي يا الوقر النسب ب ب ببي .ويس ب ب بباور اللجنة القلم
لبرامج الضببماي االجتماعي،

ىيض ب ببا يي الحد ايدنى من الدعم االجتماعي المقد في حاالت العج عن العم واإلعاقة وال طالة والش ب ببيخوية

منخوض للماية وال يكوي ل والة تمتع المستويد ن بمستوى مليشي الئم (المادة .)9
-29

توصي اللجنة الدولة الطرا بما تلي:
(ى)

يادو المبلغ المرصود يي الميظانية لل مان االجتماعي؛

(ب)

إجراء اييييتعرام لنظام ال يييمان االجتماعي وضيييمان ربق االييييتحقاقات االجتماعية

(ج)

التقاعدي الرييمي كافيصا لتويير مسيتوى معيشيي

بتالفة المعيشة الحقيقية بانتظامو ب ية كفالة تمت المستفيدتل بمستوى معيشي الئق؛
الحرع على أن يكون مسيتوى المعا

الئق للمستفيدتل والحد مل حاالت المتقاعدتل المعرضيل لخطر الفقر؛
(د)

ييادو الحيد األدنى لالييييييييييتحقياقيات االجتمياعيية يي حياالت العجظ عل العميو واإلعياقية

واللطالة والشيخوخة.
حماية الطفو
-30

تالحظ اللجنة مع التقد ر وض ب ب ب ب ببع البلديات وتنويذها برامج لحماية ايلوال المرت طة ىوض ب ب ب ب بباعهم

بالشوار  .وترحب ىيضا بجهود الدولة الطرف لتع ي نظامها ل والة ايلوال المحرومين من الرعاية الوالدية

وايلوال الذ ن ال يستطيعوي ال قاء مع ىارهم .غير ىنها ال ت ال تشعر بالقلم يي نوقية الرعاية والظروف

المادية في موا بس ببات الرعاية الدايلية لفلوال المحرومين من بيئة ىا برية ال تخض ببع للرص ببد ال افي وغير
مالئمة ،حس ما ىُفيد به (المادة .)10

-31

توصي اللجنة الدولة الطرا بما تلي:
(ى)

تعظيظ تنفيذ برامظ حماية األطفاا المرتلطة أوضاعهم بالشوارص ودعم البلديات يي جهود ا؛

(ب)

دعم وتيسيييييير الرعاية األييييييرية لجمي األطفاا حيثما أمكلو وتخصييييييو المظيد مل

الموارد لتوييييي نطاق نظام كفالة األطفاا المحروميل مل الرعاية الوالدية واألطفاا الذتل ال يسيييتطيعون

اللقاء م أير مو ولتحسيل نوعيتن؛
(ج)

التخلو تدريجياص مل ممارييييية اإلتداص يي مؤيييييسييييات الرعاية مل خالا خطة عمو

ملمويييييةو وضييييمان االيييييتعرام الدوري لنوعية الرعاية البدتلة وإمكانية االيييييتفادو مل إجراءات تقديم

الشكاوىو بما يي ملك يي مؤيسات الرعاية الداخلية ما دامت ذل المرايق موجودو.
الفقر
-32

بينما تحيا اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشب ببتي موشب ببر ىاب ببعار االاب ببتهالك،

فهي تش ب ببعر بالقلم يي ىكثر من  20في المائة من ا ب ببكاي الدولة الطرف معرض لخطر الوقر منذ عا .2013

ويس ب بباورها القلم ىيض ب ببا يي عدد ايش ب ببخاب الذ ن يليش ب ببوي حالة الوقر المدقع ىو المعرض ب ببين لخطر الوقر

مرتوع بشبك غير متناابب بين ايلوال وايابر الوحيدة الوالد والمتقاعد ن وك ار السبن وايشبخاب ذوي اإلعاقة
والمهاجرين والروما (المادة .)11
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بما تلي:

توصييييي اللجنة الدولة الطرا بتاثيا جهود ا للق يييياء على الفقرو وبالقيام على وجن الخصييييوع
(ى)

اعتماد خطة عمو وطنية للق اء على الفقر ومعالجة أيلابن الجذرية؛

(ب)

اتخام تدابير يورية لتخفيا األثر االجتماعي واالقتصييييييادي السييييييلبي لجائحة كوييد19-

(ج)

اتخام تدابير يعالة ل يمان الدعم الموجن إلى الف ات المتأثرو على نحو ير متناييب

(د)

إتالء اال تمام لبيان اللجنة بشيييأن الفقر والعهد ()E/C.12/2001/10و الذي اعتمدتن

على يبو العيش ولحماية النا

مل الفقر الناجم عل يقدان الدخو بسبب جائحة كوييد19-؛

بالفقرو وال ييما األطفاا واألير الوحيدو الوالد وكلار السل واأللخاع موو اإلعاقة والمهاجرون والروما؛
يي  4أيار ماتو .2001
الحق يي السكل الالئق
-34

تقر اللجنة بتي الدولة الطرف اعتمدت يططا لتحسبين مسبتوى توافر السبكن االجتماعي في إلار
المسب ب بباكن المعقولة الت لوة،

يطتها اإلنمائية الولنية للوترة  .2027-2021غير ىنها تشب ب ببعر بالقلم إزاء نق

وإزاء عد كواية السببكن االجتماعي ،حيث تالحظ ىنه يشببك  ،حسب ما ىُفيد به ،ىق من  1في المائة من رصببيد

المسب ب بباكن .ويسب ب بباورها القلم ىيضب ب ببا إزاء انتشب ب ببار التشب ب ببرد الطوي ايمد في الدولة الطرف ،وإزاء عد وجود

ىي تدابير النتقال ايش ب ببخاب المش ب ببرد ن إلى مس ب بباكن موقتة ودائمة ،رغم ىي البلديات توفر ىماكن إل وائهم
في حاالت الطوارئ (المادة .)11

-35

توصيييي اللجنة الدولة الطرا بظيادو مسيييتوى تواير السيييكل الال ئق والمعقوا التالفةو وال يييييما

بتويير المظيد مل المسييييييياكل االجتماعية وتقديم المظيد مل إعانات السيييييييكل .وتوصييييييييها كذلك بمعالجة

األيلاط الجذرية للتشرد والسعي إلى إيجاد حلوا طويلة األجو للمشردتل.
ضمان حيا و المساكل
-36

تشب ب ببعر اللجنة بالقلم يي مشب ب ببرو القانوي الجد د المتعلم بااب ب ببتئجار المسب ب بباكن ،المتوقع اعتماده

-37

توصيييي اللجنة الدولة الطرا بأن ترصيييد مثار القانون الجدتد وبأن تتخذو بالتشييياور م جمي

قري ا ،حيث ىنهى البرلماي قراءته الثالثةُ ،يضبعف إلى حد كبير حقوق المسبتتجرين ،ويي ىصبحاب العقارات
ايكوي بإمكانهم تقديم دعاوى ىما المحاكم المحلية لطلب لرد المستتجرين من دوي منحهم حم الطعن.

أصيحاط المصيلحةو بمل ييهم المسيتأجرونو تدابير للق ياء بشيكو متوا ن على ااثار السيلبية المحتملة

لهذا القانون على حقوق المسييتأجريل .وتوصييي اللجنة أي ياص بأن تأخذ المحاكم بمبدأ التنايييب يي ق ارراتها

المتعلقة بطرد المسييييييييتأجريلو وملك بالتعاون م مكاتب الخدمات االجتماعية المعنيةو حتى ال يصييييييييلا

المستأجرون الذتل ال يستطيعون دي اإليجار بسبب روا صعلة بال مأوى.
الحصوا على الرعاية الصحية
-38

تش ب ببعر اللجنة بالقلم إزاء ما يط ع منظومة الرعاية الص ب ببحية العامة من انخواض وتناق

نس ب ب ة

اإلنواق عليها من الناتج المحلي اإلجمالي ،ولول قوائم انتظار الحص ببول على الرعاية المتخصب بص ببة ،وارتوا

مسببتوى ما نوقه المرضببى على الرعاية الصببحية من ىموالهم الخاصببة ،ونق

ايل اء والممرضببين ،وال اببيما

في المنالم الريفية .ويسب بباورها القلم ىيضب ببا يي الخدمات والمعلومات الصب ببحية غير متاحة لفشب ببخاب ذوي

اإلعاقة في جميع ىنحاء الدولة الطرف (المادة .)12
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-39

توصي اللجنة الدولة الطرا بما تلي:
(ى)

يادو نسيييييلة إنفاقها العام على الرعاية الصيييييحية مل الناتظ المحلي اإلجماليو ب ية

(ب)

يادو نسييييييلة تغطية اإلنفاق العام لخدمات الرعاية الصييييييحيةو ب ية معالجة مشييييييكلة

(ج)

حشيييد المظيد مل الموارد لتو يا األطلاء والممرضييييلو وال يييييما يي المسيييتشيييفيات

(د)

ضيييييمان إمكانية وصييييييوا الجمي و بمل ييهم األلييييييخاع موو اإلعاقةو إلى الهياكو

تحقيق اإلعماا الاامو للحق يي الصحة تدريجياص؛

ارتفاص نسلة ما تديعن المرضى مل أموالهم الخاصة؛

العامة والمحليةو لتقليو يترات انتظار الحصوا على الرعاية المتخصصة؛
األيايية والخدمات والمعلومات يي مجاا الرعاية الصحية.

التصدي مل خالا تدابير الرعاية الصحية لجائحة كوييد19-
-40

ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بش ببتي يطا إتاحة إمكانية الحص ببول مجانا

على لقاحات كوفيد 19-لجميع المتيمين في التفيا دوي تميي على ىاب بباس الوضب ببع من حيث اإلقامة ىو الوثائم

المتعلقة بها .وتحيا علما ىيضب ب ببا بجهود الدولة الطرف الحتواء انتشب ب ببار عدوى كوفيد 19-ولتوفير الرعاية الطبية
الالزمة للمرض ب ببى .غير ىنها تش ب ببعر بالقلم يي عد كواية االا ب ببتثمار في منظومة الرعاية الص ب ببحية العامة
يالل الس ببنوات الماض ببية ىثار ا ببل ا على تتهب الدولة الطرف للتص ببدي بوعالية وا ببرعة لجائحة كوفيد.19-

وعالوة على ذلت ،تالحظ اللجنة ىي الدولة الطرف لم تض ب ببطلع حتى األي بدور نش ب ببا في الدعوة إلى الحص ب ببول

على نطاق عالمي وبش ببك منص ببف وبت لوة معقولة على لقاحات وىدوية كوفيد 19-داي المنظمات اإلقليمية

والدولية التي هي عضو فيها (المادتاي  2و.)12
-41

توصي اللجنة الدولة الطرا بما تلي:
(ى)

أن ت يييمل تعب ة موارد الرعاية الصيييحية يي القطاعيل العام والخاع وتقاييييمها

خالا الجائحة بيل جمي السييييييييكان لا فالة التصييييييييدي لخ مة بشييييييييكو لييييييييامو ومنسييييييييق يي مجاا

الرعاية الصحية؛
(ب)

وعالجاتن ولقاحاتن؛

أن تعظ جهود ا لتيسيييير اييييتفادو الجمي بشيييكو منصيييف مل اختلارات كوييد19-

(ج)

أن تجم وتنشييييير بانتظام معلومات وبيانات إحصيييييائية عامة موثوقة بشيييييأن جائحة

(د)

أن تتخذ تدابير ل يييييييمان أال يعوق إلى حد كبير ما تنجم عل جائحة كوييد 19-مل

(ه)

أن تبذا كو الجهود الممكنة لمماريييييييية تأثير ا يي المنظمات اإلقليمية والدولية التي

كوييد19-و بما يي ملك المعلومات المتعلقة باللقاحات؛

تويير الرعاية الصحية والخدمات الصحية األخرىو بما يي ملك الخاصة
قيود على موارد الرعاية الصحية
َ
باألمرام الموجودو أصالصو وبالصحة العقلية وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؛
ي ع يييو ييها للدعوو إلى الحصيييوا على نطاق عالمي وبشيييكو منصيييف وبتالفة معقولة على لقاحات

وأدوية كوييد19-و بما يي ملك إمكانية دعم المقترحات المقدمة يي منظمة التجارو العالمية بشييييأن إقرار

ؤقت عل بع
تنا ٍا م ٍ
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(و)

أن تولي ا تماماص خاصيييي ياص للفقرو  82مل تعليق اللجنة العام رقم  )2020(25بشييييييأن

العلم والحقوق االقتصيادية واالجتماعية والثقافيةو ولبيانها بشيأن جائحة كوييد 19-والحقوق االقتصيادية
واالجتماعية والثقافية ()E/C.12/2020/1و الذي اعتمدتن يي  6نيسييييان أبريو 2020و وبيانها بشييييأن

إمكانية الحصيييييوا على نطاق عالمي وبشيييييكو منصيييييف على لقاحات كوييد)E/C.12/2020/2( 19-و

الذي اعتمدل يي  27تشريل الثاني نويمبر .2020
الصحة الجنسية واإلنجابية
-42

بينمببا تحيا اللجنببة علمببا بببالتقببد الببذي ىحرزتببه الببدولببة الطرف في يوض معببدل و يببات ايمهببات

والرض ببع ،فهي تش ببعر بالقلم إزاء الص ببعوبات التي تواجهها ،حس ب ما ىُفيد به ،النس بباء والوتيات في الحص ببول

على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصب ببحة الجنسب ببية واإلنجابية .ويسب بباورها القلم ،على وجه الخصب ببوب،

إزاء محدودية فرب المراهقات في الحصب ب ببول بالمجاي على واب ب ببائ منع الحم وإزاء انتشب ب ببار حاالت حم

المراهقات (المادة .)12
-43

توصيييي اللجنة الدولة الطرا بتعظيظ جهود ا ل يييمان أن تتاا للنسييياءو بمل ييهل الم ار قاتو

خدمات الصيييييحة الجنسيييييية واإلنجابية وإمكانية الحصيييييوا عليها ووييييييائو من الحمو المعقولة التالفة

والمأمونة والفعالة وويييييائو من الحمو يي حاالت الطوارت .وتوصيييييها أي يي ياص بتحسيييييل مسييييتوى تويير
التثقيا الشييامو والمالئم للسييل يي مجاا الصييحة الجنسييية واإلنجابيةو بما يي ملك من الحموو للبنات

والبنيل يي الميدار

وتحييو اللجنية اليدولية الطرا إلى تعليقهيا العيام رقم )2016(22
االبتيدائيية والثيانوييةُ .

بشأن الحق يي الصحة الجنسية واإلنجابية.

الصحة العقلية
-44

تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف لتع ي إمكانية الحصول على يدمات الصحة العقلية في إلار

يطتها لتحس ببين فرب الحص ببول على يدمات الص ببحة العقلية للوترة  .2020-2019غير ىنها ال ت ال تش ببعر
بالقلم يي يدمات الصبحة العقلية على صبعيد المجتمعات المحلية ليسبف متاحة على نطاق واابع وفي جميع

ىنحاء الدولة الطرف .ويس ب ب بباورها القلم ىيض ب ب ببا إزاء نق

المولوين الطبيين المدربين لتوفير الرعاية المنااب ب ب ب ة

في مجال الص ببحة العقلية لمن يحتاجوي إليها ،ولفش ببخاب ذوي اإلعاقات الذهنية ىو النوس ببية  -االجتماقية،
بما في ذلت نق

-45

ىل اء ايلوال النوسانيين والمتخصصين في علم نوس الطو (المادة .)12

توصيي اللجنة الدولة الطرا بتعظيظ خدمات الرعاية المهنية يي مجاا الصيحة العقلية وإمكانية

الحصييييييييوا عليها ومقبوليتها وجودتها .وتوصيييييييييهاو على وجن الخصييييييييوعو بتاثيا جهود ا لالنتقاا

مل مرحلة إتداص األلييييييخاع المحتاجيل لخدمات الصييييييحة العقلية واأللييييييخاع موي اإلعاقات الذ نية
أو النفسييية  -االجتماعية يي مؤيييسييات الطب النفسييي إلى نظام لييامو ومتاامو ومتعدد التخصييصييات

لتويير خدمات الصيييحة العقلية على صيييعيد المجتمعات المحلية .وتوصييييها أي ي ياص بظيادو عدد المو فيل

الطبييل المدربيل لتويير الرعاية المناييييييلة يي مجاا الصيييييحة العقلية لمل يحتاجون إليها ولخلييييخاع

موي اإلعاقات الذ نية أو النفسية  -االجتماعيةو بمل ييهم المو فون الطبيون المتخصصون يي تقديم
الرعاية لخطفاا يي مجاا الصحة العقلية.
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الحق يي التعليم
تالحظ اللجنببة مع التقببد ر زيببادة عببدد الطالب من الرومببا الببذ ن ُتموي التعليم االبتببدائي اإلل امي
-46
في الدولة الطرف وزيادة رواتب المدراب ببين في السب ببنوات ايييرة ،تماشب ببيا مع التوصب ببيات السب ببابقة للجنة في

هذا الصدد ( ،E/C.12/LVA/CO/1الوقرات  30و 31و 55و .)56غير ىي اللجنة ال ت ال تشعر بالقلم

إزاء عد كواية التعليم قب المدرابي في بعض البلديات ،وإزاء التميي في مجال التعليم ضبد ايلوال المنتمين

إلى جماعات ايقليات وايلوال المهاجرين غير الحاملين للوثائم الالزمة ،وإزاء إلحاق ايش ب ب ببخاب ذوي اإلعاقة
بما يسببمى المدارس الخاصببة وااببت عادهم من نظا التعليم العادي ،وإزاء العدد المرتوع بشببك غير متنااببب

من ىلوال الروما المسجلين في برامج ذوي االحتياجات الخاصة (المادة .)13
-47

توصي اللجنة الدولة الطرا بما تلي:
(ى)

مواصيييييلة تحسييييييل جودو التعليمو بتخصييييييو موارد كافية لهذا القطاصو و يادو عدد

(ب)

كفالة حصيوا الجمي على التعليم االبتدائي والتصيدي بحظم ألييلاط عدم إتمام الد اريية

(ج)

اتخييام تييدابير يعيياليية لييدعم إتمييام التعليم الثييانوي والتعليم العيياليو م إتالء ا تمييام

(د)

ضييمان إمكانية الحصييوا على التعليم ما قبو المدريييي الجيد لجمي األطفاا يي كو

(ه)

تسيري وتيرو جهود او على ييبيو األولويةو لمعالجة المشيكلة المتمثلة يي أن أطفاا

المدرييل المؤ ليلو وتحسيل الهياكو األيايية ومواد التدريس؛

واالنقطاص عنهاو م إتالء ا تمام خاع لخطفاا المحروميل والمهمشيل؛
خاع لخطفاا المحروميل والمهمشيل؛

أنحاء الدولة الطراو بصرا النظر عل الوض المالي ألير م والبلدية أو المنطقة التي يقطنونها؛
الروما يشيييكلون البية تالميذ المدار

الخاصييية والفصيييوا الخاصييية يي المدار

إعادو النظر يي معاتير التصنيا واعتماد برامظ التعليم الجام والقائم على أيا

العاديةو ويشيييمو ملك
االندماج؛

(و)

إ الية الحواجظ القيانونيية واإلداريية التي تحوا دون التحياق األطفياا المهياجريل ير

(ز)

اعتماد وتنفيذ ايييتراتيجية متسييقة بشييأن التعليم الجام لتيسييير التحاق األطفاا موي

الحامليل للوثائق الال مة بالمدار و واتخام تدابير يعالة لافالة حصولهم على التعليم دون تمييظ؛
اإلعاقة بالمدار

العاديةو ودعم ذل الخطة بموارد بشييييرية وتقنية ومالية كافيةو وضييييمان تويير بي ات

الميسر والجام و وتقديم الدعم الفردي.
وملان ومواد للتعليم
َّ
ٍ

لغات األقليات
-48

بينما تحيا اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشتي الدعم المتاح لتدريس لمات

ايقليات والتدريس بها ،فهي تشببعر بالقلم يي السببيااببات الحالية المتعلقة باللمات في الدولة الطرف قد يكوي
لها ىثر تميي ي على ايش ب ببخاب المنتمين إلى ايقليات يما تعلم بتمتعهم بالحقوق االقتص ب ببادية واالجتماقية
والثقا ية ،وال ا ببيما في مجاالت التعليم ،والعم  ،والحص ببول على الخدمات .وتحيا اللجنة علما بالتوض ببيحات

التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي موادها ىي إصب ب ب ببالح التعليم في حد ذاته ليس تميي يا .غير ىي اللجنة ال ت ال
تشب ب ب ببعر بالقلم يي التعد الت المديلة موي ار على قانوي التعليم ،والئحة مجلس الوزراء التنظيمية رقم 716

المورية  21تشب ب برين الثاني نوفمبر  ،2018لها ىثر تميي ي على جماعات ايقليات ،وينها تورض قيودا ال مبرر
لها على تدريس لمات ايقليات والتدريس بها في مرحلة التعليم االبتدائي وما قب المدرا ب ب ب ببي في المدارس العامة

والخاصة على حد اواء (المادة .)15
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-49

توصيييييي اللجنة الدولة الطرا باتخام تدابير ل يييييمان أال تؤدي يييييييايييييياتها وقوانينها المتعلقة

باللغات إلى التمييظ الملالير أو ير الملالير ضيد األليخاع المنتميل إلى جماعات األقليات فيما تتعلق

بتمتعهم بالحقوق االقتصييييييادية واالجتماعية والثقافيةو وأال تعوق قدرتهم على الحصييييييوا على عمو يي
القطاعيل العام والخاع .وتوصييها أي ياص بالنظر يي مسيألة تنقيا يييايياتها وقوانينها المتعلقة باللغات
يي مجاا التعليم مل أجو تشييجي تدريس لغات األقليات والتدريس بها وضييمان أال تؤثر ذل السيييايييات

والقوانيل يللاص على األداء التعليمي لخطفاا المنتميل إلى جماعات األقليات.

داا -توصيات أخرى
-50

تشييييييييج اللجنية اليدولية الطرا على التصيييييييييدتق على البروتوكوا االختيياري للعهيد اليدولي الخياع

-51

وتوصييييييييي اللجنية اليدولية الطرا بيأن تراعي الت اظمياتهيا بموجيب العهيد م ارعياو تيامية وبيأن تافيو التمت

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

الاامو بالحقوق المكريييييية فين عند تنفيذ خطة التنمية المسيييييتدامة لعام  2030على الصيييييعيد الوطني.

وييييتيسييير الدولة الطرا تحقيق أ داا التنمية المسيييتدامة إلى حد كبير إما ما أنشيييأت مليات مسيييتقلة لرصيييد

التقدم المحر وعاملت المسييييييتفيدتل مل البرامظ الحكومية بوصييييييفهم أصييييييحاط حقوق يمكنهم المطاللة
باييتحقاقات .ومل ليأن تنفيذ األ داا على أييا

ملادت المشياركة والمسياءلة وعدم التمييظ أن ي يمل

عدم إ ماا أحد .ويي ذا الصييييددو توجن اللجنة انتلال الدولة الطرا إلى بيانها بشييييأن التعهد بعدم تر

أي أحد خلف الركب (.)E/C.12/2019/1
-52

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرا أن تنشييييير ذل المالحظات الختامية على نطاق وايييييي على

جمي مسيتويات المجتم و بما يي ملك على المسيتوى الوطني والمحليو وال يييما يي صيفوا البرلمانييل

والمو فيل العمومييل والسيلطات الق يائيةو وأن ُتطل اللجنةو يي تقرير ا الدوري المقبوو على الخطوات
المتخذو لتنفيذ ذل المالحظات .وتشيييج اللجنة الدولة الطرا على إلي ي ار مكتب أميل المظالم والمنظمات
ير الحكومية و ير ا مل أع يياء المجتم المدني يي متابعة ذل المالحظات الختامية ويي عملية التشيياور

على الصييييعيد الوطني قبو تقديم تقرير ا الدوري المقبو .وعالوو على ملكو توصييييي اللجنة الدولة الطرا

بالنظر يي إنشياء ملية وطنية لتنسييق عملية تنفيذ ذل المالحظات الختامية ومتابعتهاو بصيفة مسيتمروو
بمشاركة مكتب أميل المظالم ومنظمات المجتم المدني.

وتطليب اللجنيةو ويقياص إلجراء متيابعية المالحظيات الختياميية اليذي اعتميدتينو إلى اليدولية الطرا أن
-53
يون  24ليه اصر مل اعتماد ذل المالحظات الختاميةو معلومات عل تنفيذ التوصييات الواردو
تقدمو يي

يي الفقرات ( 11تغير المناخ)و و( 33الفقر)و و( 41التصيييدي مل خالا تدابير الرعاية الصيييحية لجائحة
كوييد )19-أعالل.

-54

وويقصا للجدوا الظمني المحدد الذي وضييييييعتن اللجنة إلجراء االيييييييتعرامو يييييي ُيتبَلغ الدولة الطرا

بيالموعيد الجيدتيد المحيدد لتقيديم تقرير يا اليدوري المقبيوو اليذي يييييييييييحيو محيو الموعيد الحيالي المحيدد يي 31

ممار مار

 .2026وقبو الموعد الجدتد بسنة على األقوو يتتلقى الدولة الطرا مل اللجنة قائمة المسائو

المحالة قبو تقديم التقرير .وييييييتشيييييكو الردود على تلك القائمة التقرير الدوري الثال و ويقاص للمادو  16مل

ال بقرار الجمعية العامة 268 68و تبلغ الحد األقصى لعدد كلمات التقرير  21 200كلمة.
العهد .وعم ص
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