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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لتش ي ي ي ا

()1

لتشيكيا*

في اجتماعاتها الثامن والتاس ي ي ييش وال ا ي ي يير(،)2

الم قودة في  17و 18ي ي ي ي ي ي ي يا ف ار ر  ،2022واعتميدت ذي ا المظاظيات الختيام ية في جلهي ي ي ي ي ي ييتهيا الثظ ن

الم قودة في  4آذار مارس .2022

ألف -مقدمة
-2

تراييا اللجنيية يتقييدول الييدوليية الارا تقريرذييا الييدوري الثييالييث ،وبييالم لومييات التيم ل يية المقييدميية في

الردود على قائمة المهائل ،وبال انات اإلاصائ ة الواردة في كل منهما  .وت رب اللجنة أوضا عن تقد رذا
()3

للحوار الصريح والمفتوح وال ناء ال ي جرى مش وفد الدولة الارا.

باء -الجوانب اإليجابية
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تراا اللجنة بالتداي ر التشيرية ة والمسسيهي ة والهي اسييات ة المتخ ة ت ي ا لحماوة الحقوق االقتصييادوة

واالجتماع ة والثقاف ة في الدولة الارا ،بما في ذلك "إطارذا االس ي ي ي ي ييترات جي للجمهورية التش ي ي ي ي ي ة "2030

وخاة الت افي الوطن ة .وتراا اللجنة أوض ي يا باسي ييترات ج ات محددة تت لل بالصي ييحة والت ل ل وال مالة واإلدما

االجتماعي اتى عام  ،2030وبتداي ر أخرى ورد ذكرذا في ذ ا المظاظات الختام ة.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد محليا
تظاظ اللجنة أن ال هد ج ء من النظام الدسييتوري ،وبالتالي فإن الحقوق االقتصييادوة واالجتماع ة
-4
والثقاف ة محم ة بموجا م ثاق الحقوق والحريات األس ي ي يياسي ي ي ي ة لدى الدولة الارا .وتظاظ اللجنة ك لك أن
المح مة الدس ي ي ييتورية والمح مة اإلدارية ال ل ا قد أ ي ي ييارتا إلى ال هد في مناس ي ي ي ات مختلفة .ي د أنها ت س ي ي ي

الن ييدام م لوم ييات عن الق اررات التي اتخي ي ته ييا مح ييالل أدنى درج يية واله ع ييات اإلداري يية التي ت ت ييد ب ييال ه ييد.
ويهاورذا القلل أوضا ألن المادة  )1(41من الم ثاق قد و ون لها أ ر سل ي على إاقاق الحقوق االقتصادوة
*

اعتمدته اللجنة في دورتها الحادوة واله ن (14
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واالجتماع ة والثقاف ة المشيمولة ينااقه ،مش مراعاة ذامش التقد ر األوسيش في وعيش الهي اسيات أ ناء إاقاق

ذ ا الحقوق .وباإلعييافة إلى ذلك ،وهيياور اللجنة القلل إءاء قلة الم لومات عن سي ل االنتصيياا الف الة في
ااالت انتهاك الحقوق الم نة في ال هد (المادة .))1(2
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توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

ضممممان امكانية اعتداد لمحابم بالحقوق االقتصمممادية واالجتماعية والثقافية عل جمي
(أ)
المستويات وفي جمي الهيئات اإلدارية ،وتيسير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهابات هذه الحقوق؛
(ب)

تحسمي تدريب أعضماء السملطة القضمائية والمحامي والمو اي العموميي بشمأن العهد

( )

مراعاه تعليقها العام رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للعهد.

وإمكانية التقاضممي بشممأن الحقوق الوارده في  ،وزياده الوعي بهذا الموضمموب بي عامة الجمهور ،وال سمميما
في صاوف ذوي الحقوق؛

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
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تهي ي ي ي ي ي ييلل اللجنية بي ذم ية دور ذ عية اليدفياع ال يام عن الحقوق (أميانية المظيالل) ،ي يد أن القلل ال ال

وهيياورذا ألن اختصيياا أمانة المظالل ال وشييمل جم ش الحقوق والحريات األسيياس ي ة .ويهيياورذا القلل أوض يا

ألن متاب ة الدراسة التي تناولت إنشاء مسسهة وطن ة لحقوق اإلنهان ال ت ال م لقة (المادة .))1(2
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توصمممي اللجنة بأن تنشمممل الدولة الطرف عل وج السمممرعة مؤسمممسمممة وطنية لحقوق اإلنسمممان

تسمممممند اليها والية واسمممممعة النطاق امتثاال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسمممممسمممممات الوطنية لتعزيز وحماية
حقوق اإلنسممممممان (مبادئ باريس) .وينب ي لها كذلك أن تصال تخصممممممي ما يكاي م الموارد البشممممممرية

والتقنية والمالية لتلك المؤس مسممة بتية تمكينها م االضممطالب بواليتها كاملة فيما يتعلق بالحقوق االقتصممادية

واالجتماعية والثقافية.
ت ير المناخ
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تظاظ اللجنة بارت اح س ي ي اسي يية اماوة المنا  ،وما تحقل من تقدم في خاة ال مل الوطن ة بش ي ي ن

التي ف مش تغ ر المنا  ،وم ادرات من ق ل يرنامج االس ييتثمار في إعانات الغظوات .وتظاظ اللجنة أوض يا
االنخفاض الي ر في ان ا ات غاءات الدف عة ،ولين القلل وه يياورذا ألن ذ ا االنخفاض قد توق

عمل ا في

اله يينوات األخ رة .وعظوة على ذلك ،وه يياورذا القلل ألن م دل االن ا ات به ي ا االقتص يياد ال ال من ي ن

أعلى الم دالت في االتحاد األوروبي .ويهياور اللجنة القلل ألن الدولة الارا لد ها اقتصياد كث ف اليربون
و رض اله ان لهواء د د التلوث (المادة .))1(2
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توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز جهودها في مجال التصيف تصممممممممديا ر ار ت ير المناخ الضمممممممماره عل الحقوق

االقتصمممادية واالجتماعية والثقافية ،بوسمممائل منها اتخاذ تدابير لصي تحقق مسممماهمتها المحدده وطنيا بموجب
اتااق باريس ،توخيا للحد م االنبعا ات؛
(ب)

تعزيز مصممممممممممادر الطماقمة البمديلمة والمتجمدده ،مثال ،ع طريق اعماده ييكلمة منماطق

( )

م ارعممماه بيمممان اللجنمممة المعنيمممة بت ير المنممماخ والعهمممد المعتممممد في  8تشممممممممري ا ول

تعدي الاحم؛

أبتوبر .)4(2018
( )4
2

.E/C.12/2018/1
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التعاون الدولي
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تظاظ اللجنة يتقد ر االذتمام ال ي تول ه الدولة الارا لتغ ر المنا  ،وال سي ي ي ما من خظل مه ي يياذمتها

في ص ي ي ييندوق المنا األخض ي ي يير ،وتمويلها أنش ي ي يياة التخت ف والتي ف في ال لدان المه ي ي ييتف دة .ي د أن اللجنة
ت سي

ألن الدولة الارا لل تحقل الهدا المتمثل في أن تشي ل المهياعدة اإلنمائ ة الرسيم ة نهي ة  0,7في

المعة من الدخل القومي اإلجمالي ،على نحو ما أوصي ييت به األمل المتحدة ،يل إنها لل ت لغ اتى نه ي ي ة 0,33
في المعة التي الت مت يها أمام االتحاد األوروبي .وتظاظ اللجنة أن من األفض ي ي ييل تقدول الدعل ألداة تمويل

المنا باإلعافة إلى المهاعدة اإلنمائ ة الرسم ة (المادة .)2
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توصممي اللجنة بأن تصثف الدولة الطرف جهودها جل زياده المسمماعده اإلنمائية الرسمممية الدولية

التي تقمدمهما ،أوال ال  0,33في المئمة ،م ال  0,7في المئمة م دخلهما القومي اإلجممالي في نهمايمة

المطاف ،م اإلبقاء عل مسماهمتها في صمندوق المناخ ا خضمر كما هي أو زيادتها .كما تشمج الدولة
الطرف عل مواصلة تعزيز أنشطتها في مجال التعاون الدولي.
عدم التمييز
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تح ط اللجنة علما بالهي ي اس ييات واالس ييترات ج ات المحددة الهدا التي اعتمدتها الدولة الارا ،ي د

أن القلل وه يياورذا إءاء اس ييتمرار التم

وخااب اليراأل ة واألا ام المه ي قة والقوالا النما ة التي ته ييتهدا

فعات م نة من األفراد والمجموعات المهمش يية والمحرومة .ويه يياور اللجنة القلل ك لك ألن نقل عاء اإل ات
ال نا ل في جم ش ااالت التم  .ويهي ي يياورذا القلل أوض ي ي يا ألن عدم اإليظغ عن التم

درجة الثقة في المسسهات الح وم ة .وعظوة على ذلك ،وهاور اللجنة القلل إءاء التم
الجنهي ي ييان ة والم ل الجنهي ي ييي ،وت سي ي ي

رت ط بانخفاض

على أساس الهوية

ألن الشي ي يرالات المهي ي ييجلة ال توفر اماوة م ادلة لما وفرا ال وا في

غ اب االعتراا ي وا المثل ن (المادة .))2(2
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توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

مضماعاة جهودها في سمبيل من ومكافحة التمييز ،وال سميما في حق ال جر وا خمخا

ذوي اإلعماقمة والمهماجري والالجئي وملتمسمممممممممي اللجوء والمثليمات والمثليي ومزدوجي الميمل الجنسمممممممممي

وم ايري الهوية الجنسمممممانية وحاملي صممممماات الجنسمممممي  ،بوسمممممائل منها تنايذ اسمممممتراتيجيات تتب نهجا

متعدد الجوانب؛
(ب)

تنظيم حمالت توعيمممة وتوفير معلوممممات ع اجراءات اإلبالا ع حممماالت التمييز

( )

ضممممان تدريب المو اي المكلاي بانااذ القواني والمو اي القضمممائيي وميرهم م

وارليات المتاحة للضحايا؛

المو اي العموميي تدريبا مناسمممممبا حت يتمكنوا م أداء مهامهم والوفاء بالتزاماتهم مهنيا باتباب نهج

يركز عل الضحايا؛
(د)

تعمديمل قمانون اإلجراءات الممدنيمة بمما يضمممممممممم توفير ناس القمدر م الحممايمة لجمي

ضحايا التمييز ب ض النظر ع أسباب التمييز ومجال ؛
(ذي)

ضممان أن توفر الشمرابات المسمجلة لاخمخا

(و)

مراعاه تعليقها العام رقم  )2009(20بشمممممممأن عدم التمييز في الحقوق االقتصمممممممادية

تعادل الحماية التي يوفرها للمتزوجي الزواج بي رجل وامرأه؛

في العالقات الجنسمية المثلية حماية

واالجتماعية والثقافية.

GE.22-04532
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التمييز في حق الروما
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ت ترا اللجنة باسيترات ج ة تحق ل المهياواة واإلدما والمشياركة لفائدة الروما للفترة 2030-2021

وبم ادرات من ق ل المنصي يية الوطن ة للروما ،ي د أن القلل وهي يياورذا ألن الغجر ما ءالوا ت رعي ييون للوصي ييل
والفقر والتم

على نااق واسش في مجاالت الصحة والت ل ل واإلس ان وال مالة .وت س

ي انات مو وقة عن وعش الروما في الدولة الارا (المادة .))2(2
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اللجنة ل دم وجود

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تصثيف جهودها في سممبيل تصممحيت التااوتات االجتماعية واالقتصممادية والتمييز الذي

يتعرض ل أفراد الروما في الحصمممممول عل الرعاية الصمممممحية والتعليم والسمممممك الالئق والعمل والخدمات

العامة ،م ايالء اهتمام خا

لنساء وأطاال الروما؛

(ب)

المبادره ال التصمممدي خمممكال التحيز السممملبية والقوالب النمطية فيما يخ

( )

اتخاذ خطوات لمعالجة ارتياب الروما في المؤسمسمات العامة ،بوسمائل منها اخمرام ممثلي

(د)

تحسممي نظام جم البيانات لديها بهدف انتاج بيانات مو وقة مصممناة بناء عل أسممباب

بوسائل منها تنظيم حمالت توعية وإخبار الروما بحقوقهم؛

ال جر،

الروما في صيامة السياسات المتعلقة بحقوقهم وفي رصدها وتقييمها؛
التمييز المحظوره.

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية
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تثني اللجنية على يرنيامج اإلدميا الح ومي الي ي وقيدم نفز الم اويا لظجع ن والحياصي ي ي ي ي ي ييل ن على

الحماوة الفرع ة ،ي د أن القلل وهي ي يياورذا ل دم تا ل ال دائل عن ااتجاء ملتمهي ي ييي اللجوء بصي ي ييورة منهج ة.

وتظاظ اللجنة أوضا أنه وهمح بااتجاء األطفال ريثما تظهر نت جة تق ل سنهل بموجا قانون إقامة الرعاوا

األجانا ،وقد وخضي ي ي ييش األطفال ال ن ت يد أعمارذل على  15سي ي ي يينة لظاتجاء كمهاجرين .ويهي ي ي يياور اللجنة
القلل ك لك ألن نااق إجراء تحد د ااالت ان دام الجنهي ي ي ي ة محدود ،بموجا قانون األجانا ،وألنه ال وفر

األمن القانوني اليافي لأل ييخاا عدومي الجنه ي ة .ويهيياورذا القلل أوض يا ألن ذسالء األ ييخاا ت ترعييهل

ص ي وبات في الحصييول على اإلقامة الدائمة ،وألن األطفال ال ن كانوا س ي ونون عدومي الجنه ي ة لوال ذلك

ال و ته ون الجنه ة ،بموجا قانون الجن ة ،إال إذا كان الوالدان كظذما عدوما الجنه ة وكان لدى أادذما
على األقل تصريح إقامة (المادة .))2(2
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توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

ضمممممممممان عدم تطبيق االحتجاز اال كحل أخير ،بعد اجراء تقييم فردي لمدى معقوليت

(ب)

اعتماد التدابير الالزمة إلنهاء احتجاز جمي ا طاال ،بم فيهم ا طاال المصحوبي

وضرورت وتناسب وبعد دراسة البدائل عن ؛

بأسممممرهم .وينب ي عدم احتجاز ا طاال مراض تتعلق بالهجره ،بصممممرف النظر ع وضممممعهم أو وضمممم

والديهم القانوني م حيث الهجره؛
( )

حصول ا خخا

تعديل قانون ا جانب بحيث يكال أن يضمممممممم اجراء تحديد حاالت انعدام الجنسمممممممية

عديمي الجنسية عل الحقوق المنصو

القانوني وإقامتهم والو ائق التي بحوزتهم؛

4

عليها في العهد ،ب ض النظر ع وضعهم
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(د)

تعديل قانون الجنسمية لتسمهيل حصمول ا خمخا

(ذي)

جم بيانات احصمممائية مو وقة ع عدد ا خمممخا

(و)

مراعاه بيانها بشأن التزامات الدول تجاه الالجئي والمهاجري الصادر في عام .2017

عديمي الجنسمية عل الجنسمية وتشمجي

آباء ا طاال عديمي الجنسية عل تقديم طلبات الجنسية نيابة ع أطاالهم؛
وملااتهم الشخصية؛

عديمي الجنسمممية في الدولة الطرف

المساواه بي الرجل والمرأه
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تقر اللجنة بالجهود التي ت لها الدولة الارا في سي ل م الجة عدم المهياواة ي ن الجنهي ن ،ومن

عمنها استرات ج ة المهاواة ي ن الجنه ن للفترة  ،2030-2021وم ادرة االسترات ج ة  ،1+وبرنامج " 22في
المعة للمهيياواة" .ي د أن القلل ال ال وهيياور اللجنة إءاء اسييتمرار الفجوة في األجور ي ن الجنه ي ن ،ألس ي اب

من ي نها الفص ي ي ييل ال أرس ي ي ييي واألفقي ي ن الجنهي ي ي ي ن في س ي ي ييوق ال مل والتمث ل المفر للمرأة في ال مل يدوام
ج ئي .ويه ي ي ي يياورذا القلل أوضي ي ي ي يا إءاء االنخفاض الي ر في م دل مش ي ي ي يياركة المرأة في ال مل ،وتواجد ال دد
األل ر من النهي يياء في المهن التي ته من عل ها اإلناث تقل دوا ،واسي ييتمرار نقث تمث ل المرأة في المناصي ييا

اإلدارية وصناعة القرار في القااع ن ال ام والخاا (المادتان  3و.)7
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توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تصثيف جهودها في سممممبيل سممممد الاجوه في ا جور بي الجنسممممي ع طريق معالجة

الاصمل ال أرسمي وا فقي القائم عل نوب الجنس في سموق العمل ،وإعاده النظر في سمياسماتها االجتماعية
والضريبية ،والتصدي للعوامل التي تثني النساء ع مواصلة حياته المهنية أو ع العمل بدوام كامل؛

الرجل والمرأه في اختيار تخصمصمات

(ب)

تعزيز الجهود المبذولة في سمبيل ضممان تصافؤ فر

( )

وضم اسمتراتيجيات لزياده مشماركة المرأه في العمل ،بوسمائل منها سمياسمات تحسمي

(د)

تشمجي زياده تمثيل المرأه عل جمي مسمتويات اإلداره العامة ،وال سميما في مناصمب

(ذي)

مراعاه تعليقها العام رقم  )2005(16بشمأن المسماواه بي الرجل والمرأه في الحق في

التعليم مير التقليدية وخيارات العمل ،بوسائل منها ازالة القوالب النمطية الجنسانية؛
المواءمة بي العمل والحياه الشخصية وا سرية؛

صن القرار ،وتشجي مشاركتها في المناصب اإلدارية في القطاب الخا

؛

التمت بجمي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
البطالة
-20

تراا اللجنة بم دل ال االة المنخفض جدا عموما وبه ي ي ي اسي ي ييات ال االة في المدى الاويل ،مثل

يرنيامج م يافحية الف روس ي ي ي ي ي ي ييات للتخت ف من آ يار جيائحية مرض الف روس التياجي (لوف يد .)19-ومش ذليك،

وهي ي ي يياور اللجنة القلل إءاء التفاوتات الي رة ي ن المناطل في م دل ال االة .وت رب اللجنة أوضي ي ي يا عن قلقها

ألن ب ض الفعات تواجه م يدا من الص ي وبات في الحصييول على عمل ،وكث ر منها و مل في القااع غ ر
الرسمي من االقتصاد وقد ت رت بجائحة كوف د 19-ألثر من غ رذا .وعظوة على ذلك ،ت س

اللجنة ل دم

وجود إاصاءات عن ال مالة غ ر الرسم ة والحماوة المحدودة المتوفرة لل امل ن في ذ ا القااع (المادة .)6

-21

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)
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(ب)

والشباب ،وا خخا

تصثيف جهودها جل دعم ال جر وا خممممممممخا

ذوي اإلعاقة والنسمممممممماء ذوات أطاال

الذي تبلغ أعمارهم  50عاما أو تزيد عليها ،والمهاجري  ،في الحصول عل عمل

بوسمائل منها تنايذ تدابير ايجابية محدده الهدف ،وتيسمير حصمولهم عل فر

وجم البيانات ع وضعهم؛

التدريب التقني والمهني،

( )

ضمممممان أال تؤدي البرامج التي تشممممج عل ادماج أبثر الائات حرمانا وتهميشممما في

(د)

اتخاذ خطوات لتيسمممممممير انتقال العمال م االقتصممممممماد مير الرسممممممممي ال االقتصمممممماد

سوق العمل الماتوحة ال ادامة تركيزها عل الو ائف ذات المهارات المتدنية واالقتصاد مير الرسمي؛
الرسمممممي بوسممممائل منها جم البيانات ع وضممممعهم وضمممممان خمممممولهم بقواني العمل وحصممممولهم عل
الحماية االجتماعية؛
(ذي)

مراعاه تعليقها العام رقم  )2005(18بشأن الحق في العمل.

الحد ا دن لاجور
-22

تهي ييلل اللجنة بال يادة الي رة في الحد األدنى لألجور في الهي يينوات األخ رة ،ي د أن القلل وهي يياورذا

إءاء تنف ذا وإءاء كون الحد األدنى لألجور ال ال من أدناذا في المناقة .وتظاظ اللجنة أوض يا أن الدولة
الارا تخاط إلدخال فهرسي ي ي ي ي ي يية تلقيائ ية للحيد األدنى لألجور بح يث ال ت ن التفياوض عل يه مجيددا في كل

عام (المادة .)7
-23

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تصثيف جهودها لضممممان الحد ا دن لاجور لجمي العمال وتحديده عند مسمممتوى كاف

(ب)

تعزيز قدرات عمليات تاتيش العمل ضمانا إلنااذ الحد ا دن لاجور؛

( )

مراعاه تعليقها العام رقم  )2016(23بشأن الحق في روف عمل عادلة ومواتية.

يحقق العيش الصريم للعمال و سرهم؛

التحرش الجنسي في مكان العمل
-24

وهي يياور اللجنة القلل إءاء ااالت التحرج الجنهي ييي في م ان ال مل التي أيلغ عنها في الد ارسي ييات

االسيتقصيائ ة في القااع ال ام ،وإءاء عدم كفاوة الم لومات عن وعيش اسيترات ج ة لم الجة ذ ا المشي لة في

القااع ن ال ام والخاا ،إلى جانا وعي ي ييش دل ل للهي ي ييلاات ال امة وإلقاء دروس يهدا التوع ة .وت س ي ي ي
اللجنة أوضا ل دم وجود ي انات عن الحاالت التي تل التحق ل ف ها وعن نتائجها (المادتان  3و.)7

-25

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

ضممممان اإلنااذ الاعال لقواني مكافحة التحرش الجنسمممي ،بما فيها قانون العمل ،واعتماد

تدابير وقائية وحمائية لمكافحة التحرش الجنسممي في مكان العمل ،م ضمممنها تنظيم حمالت توعية ،وإنشمماء
نظام للرصد ،وإتاحة التدريب المستمر؛
(ب)

ضمممممان التحقيق في البالمات ع التحرش الجنسممممي ومقاضمممماه مرتصبي عل النحو

الواجب ،وإنزال العقوبة المالئمة بالجناه ،وتمكي الضمممحايا م الحصم مول عل سمممبل انتصممماف مناسمممبة،

بما فيها التعويض.
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الحقوق النقابية
-26

وهياور اللجنة القلل إءاء الحظر المالل المفروض على ال عدد من موففي الدولة في اإلعيراب،

بمن ف هل أفراد الش ي ي ي ي ي ييرطية ،ودائرة اإلطفياء واإلنقياذ ،ودائرة اله ي ي ي ي ي ييجون ،وم تيا ال ظقيات الخيارج ية واإلعظم.

ويهيياورذا القلل أوضيا ألن يير التصييويت في قانون المفاوعيية الجماع ة متالا ا ث إنه وقتضييي تصييويت
الثلث ن لصالح الدعوة إلى اإلعراب في المناءعات المت لقة بإيرام اتفاقات جماع ة (المادة .)8

-27

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تنقيت نطاق فئة الخدمات ا سمماسممية لض ممان حق جمي المو اي العموميي الذي

(ب)

اجراء مشمممماورات جديده م الشممممركاء االجتماعيي حول النصمممماب القانوني المطلوب

ال يمك اعتبار خدماتهم أساسية عل نحو معقول في الحصول عل حقهم في اإلضراب؛

لتنايذ اإلضرابات ،والنظر في ادخال ت يير عل قانون المااوضة الجماعية ب رض تعديل .
الضمان االجتماعي
-28

وهياور اللجنة القلل إءاء التقارير التي تف د ب ن المحالل تق د األذل ة القانون ة لأل يخاا ذوي اإلعاقات

ال ذن ة والنفهي ة  -االجتماع ة ألن تقدموا بالا الحصيول على االسيتحقاقات االجتماع ة والم ا يات التقاعدوة،
وب نها ال تيفل الترت ات الت هي ي رية اإلجرائ ة .ويه يياورذا القلل أوضي يا إءاء عدم كفاوة مظك موففي دائرة التق ل

الا ي ،مميا سدي إلى تي خ رات في تجه

طل يات اس ي ي ي ي ي ييتحقياقيات ال ج  ،وإءاء اس ي ي ي ي ي ييتمرار عمل ياتهيا ب يد تقياعييد

الموفف ن الحال ن .وعظوة على ذلك ،وهي يياور اللجنة القلل ألن ال د د من الظجع ن ال و ونون أذظ للحصي ييول

على اسييتحقاقات نظام الم ا ييات التقاعدوة به ي ا ال ات التي تحول دون إ ات ال دد المالوب من سيينوات
ال مل وألنهل ما ءالوا و تمدون على الحد األدنى من يدالت اإلقامة (المادة .)9

-29

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

اصممالا القانون المدني جل االعتراف با هلية القانونية لجمي ا خممخا

ذوي اإلعاقة

وتنايذ نظام لدعمهم في اتخاذ الق اررات ،و جل احترام أهليتهم القانونية ن يحصلوا عل الخدمات االجتماعية

وخطط الضمان االجتماعي؛
(ب)

تقوية برامج بناء قدرات الجهاز القضمائي بشمأن نموذج اإلعاقة القائم عل حقوق اإلنسمان،

واعتماد آليات تتيت لاخمممممممخا

بالحق في االعتراف با خخا

ذوي اإلعاقة الترتيبات التيسممممممميرية المناسمممممممبة للائة العمرية ،وتوعية المجتم
ذوي اإلعاقة عل قدم المساواه أمام القانون؛

( )

ضمان تزويد دائره التقييم الطبي بعدد كاف م المو اي تجنبا للتأخير في اإلجراءات،

(د)

تعديل قانون تأمي المعاخممات التقاعدية لتسممهيل دخول الالجئي وطالبي اللجوء في

(ذي)

مراعاه تعليقها العام رقم  )2007(19بشأن الحق في الضمان االجتماعي.

وال سيما في حاالت بدالت الرعاية واالخترابات وإصدار بطاقات اإلعاقة؛
نظام التقاعد الوطني؛

ا طاال المودعون في مؤسسات
-30

تح ط اللجنة علما بالجهود التشي ي ي يرية ة والهي ي ي ي اس ي ي ييات ة التي ت لها الدولة الارا للحد من إ داعها

في المسس ي ي ي ي ي يهي ي ي ي ي ييات وت ي الرعاوة الحاعي ي ي ي ي يينة ،بما في ذلك االسي ي ي ي ي ييترات ج ة الوطن ة لحماوة اقوق الافل

للفترة  2029-2021والتش ي يريش ال ي وضي ييش ادا لوعي ييش األطفال دون سي يين الثالثة في مسس ي يهي ييات الرعاوة.
GE.22-04532
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ومش ذلك ،وه ي ي ي ي يياور اللجنة القلل إءاء ال دد الي ر جدا من األطفال المودع ن في مسسي ي ي ي ي يه ي ي ي ي ييات في الدولة

الارا ،وال سي ي ي ي ما منهل أطفال الروما واألطفال ذوو اإلعاقة .ويه ي ي يياور اللجنة القلل ك لك ألن نظام رعاوة
الافل ال ال مج أ وإءاء ان دام سي ي ي ي اس ي ي يية ف الة إلخ ار األطفال من المسسي ي ي يه ي ي ييات وان دام خ ارات الرعاوة

األسيرية .وعظوة على ذلك ،ت رب اللجنة عن قلقها ألن األطفال ال ن و انون من "صي وبات في الهيلوك"،
توص ي ي

ب نها "م ادوة للمجتمش" أو "م رع ي يية للخار" ،وع ي ي ون في مسس ي يه ي ييات بموجا إجراءات مدن ة،

-31

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

وال وهتف دون من المهاعدة القانون ة (المادة .)10

(أ)

ضمان التنسيق الاعال بي مختلف الو ازرات جل توحيد نظام رعاية الطال؛

(ب)

تنايذ سممممياسممممة واسممممتراتيجية وطنيتي م خطة عمل محدده زمنيا بهدف التعجيل بالتقدم

نحو اإلخراج م المؤسمممممسممممممات ،دعما للخيارات المجتمعية وا سممممممرية ،م ايالء اهتمام خا
اإلعاقة وأطاال الروما وا طاال الص ار جدا؛

اعتماده؛

لاطاال ذوي

( )

اإلسمم مراب في مناقشممممة مشممممروب قانون دعم ا سممممر والرعاية ا سممممرية البديلة بقصممممد

(د)

ضممان تنايذ التشمريعات التي حددت الس سمنوات باعتبارها السم الدنيا إليداب طال

(ذي)

ضممممان توفير خيارات الرعاية ا سمممرية بشمممكل كاف ،وم جملة ذلك توفير عدد كاف

(و)

ضممان عدم فصمل ا طاال ع أسمرهم وإيداعهم في مؤسمسمات الرعاية البديلة بسمبب

ما في الرعاية المؤسسية؛

م ارباء بالتبني المدربي ؛

ما يجدون م "صعوبات في السلوم".
حماية ا سره والطال
-32

تراا اللجنة بما تحقل من تقدم في مجال رعاوة األطفال ،بما في ذلك مجموعات األطفال ودور

الحضييانة الصييغرى ،ي د أن القلل وهيياورذا ألن ذ ا التداي ر ال تيفي لحل مه ي لة تقاسييل مهييسول ات الوالد ن

وخ ارات رعاوة األطفال .ويهي يياور اللجنة القلل ك لك ألن النهي يياء كث ار ما وضي ييال ن يدور مقدم الرعاوة في

األسي يرة المة شي ي ة ويواجهن مهي ي لة تحق ل التواءن ي ن ا اتهن المهن ة وا اتهن الش ييخصي ي ة ،ومن جملة ذلك
أنهن وجدن ص وبات في ال ودة إلى سوق ال مل ب د إجاءة األمومة (المادة .)10
-33

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

توفير مزيد م مرافق وخدمات رعاية ا طاال الصافية والعالية الجوده ،فضمممممممال ع توفير

(ب)

اتخاذ تدابير خممماملة للقضممماء عل القوالب النمطية لدور الجنسمممي  ،بوسمممائل منها تنظيم

مزيد م ترتيبات العمل المرنة؛

حمالت اعالمية وبواسممطة قاده الرأي ،وباذكاء الوعي بي عامة الجمهور بالمسمماواه في تقاسممم الحقوق
والمسؤوليات بي الرجل والمرأه في ا سره وفي المجتم ؛
( )

تمديد فتره ا سمبوعي المسمموا بها إلجازه ا بوه ،وضممان اسمتااده الوالدي م ذلك

الوقت استااده كاملة جل تحديد التوزي العادل لمسؤوليات الرعاية بي الرجل والمرأه.
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مستوى معيشي الئق
-34

تظاظ اللجنة أنه ال وجد فقر مدقش في الدولة الارا وأن م دل األ ي ييخاا الم رع ي ي ن لخار

الفقر ف ها قد انخفض ،ي د أن القلل وهيياورذا ألن الحد األدنى الحالي لليفاا ال وشييمل كلفة اله ي ن وال راعي
ة للمة ش ي ي يية مراعاة كاف ة .ويه ي ي يياور اللجنة القلل ك لك ألن ى مة الحد األدنى لليفاا تتناقث

اليلفة الح

باسي ي ييتمرار نت جة التضي ي ييخل ،وألن ذ ا ترك أ ار سي ي ييل ا على األ ي ي ييخاا ال ن و تمدون على االسي ي ييتحقاقات

االجتماع ة المحهوبة يناء على ذ ا المس ر ،وال س ما منهل الروما (المادتان  9و.)11
-35

توصمممي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بعملية تعديل طريقتها في حسممماب الحد ا دن للصااف

وزيادت  ،م ربط بمؤخممر كلاة المعيشممة .وتوصممي اللجنة أيض ما بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محدده

الهدف جل حماية أبثر الائات حرمانا وتهميشممم ما م الاقر ،وبأن تصال عند االقتضممممماء اتاحة تدابير الحماية

االجتماعية وكاايتها لتوفير مستوى معيشي الئق.
الحق في سك الئق
-36

تح ط اللجنة علما بمختل

الجهود ،مثل مشييروع اإلس ي ان االجتماعي ال ي تنف ا ال لدوات ،ي د أنها

ت رب عن قلقهيا ألن اليدولية الارا لل ت تميد ب يد نظياميا ي ي ي ي ي ي ييامظ لإلسي ي ي ي ي ي ي يان االجتمياعي وقيانونيا لإلسي ي ي ي ي ي ي يان
االجتماعي .ويه ي ي ي يياور اللجنة القلل إءاء االفتقار إلى الهي ي ي ي ي ن الظئل ،وإ اءء ارتفاع تيال ف الهي ي ي ي ي ن وأسي ي ي ي ي ار

اإلوجار ،وعدم كفاوة األموال المخصي يصي يية لدفش يدل الهي ي ن .وتظاظ اللجنة أن المح مة الدسي ييتورية قد ألغت
في عام  2021الح ل ال ي وهي ييمح باإلس ي ي ان في "المناطل الخال ة من الم اوا" ،ي د أن القلل ال ال وهي يياورذا

إءاء التقارير التي تف د ب ن الغجر ت ترعييهل ع ات مت ددة في إعمال اقهل في الهي ن .وتظاظ اللجنة أوضييا

أن ب ض المييالي ن ترددون في ت ي ج ر ي ي ي ي ي ييقل للمهيياجرين ،ال ي ن كث ار مييا والييا منهل دفش إوجييارات أغلى

من أس ي ار اله ييوق على مه ييالن متدن ة المه ييتوى .وعظوة على ذلك ،وه يياور اللجنة القلل ألن عدد المش ييرد ن
في الدولة الارا مرتفش جدا ،وت س

-37

ل دم وجود آل ة ف الة لتوقي ذ ا المش لة وم الجتها (المادة .)11

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

م تخصمي

وض م اسممتراتيجية وطنية لنسممكان تسممتند ال حقوق اإلنسممان وتنايذها تنايذا فعاال،

ا موال عل النحو المناسمب ،وإنشماء نظام للرصمد ،وجم احصماءات ماصملة تحقيقا لهذه

ال اية ،وال سيما ع حالة اسكان الائات المحرومة والمهمشة؛
(ب)

اإلسراب في اعتماد قانون اإلسكان االجتماعي؛

( )

اتاحة المزيد م السمممك الالئق بكلاة يسممميره ،وال سممميما ع طريق زياده المعروض

م وحدات اإلسمكان االجتماعي وإعانات اإلسمكان ،م ايالء اهتمام خا

مثل الروما والمهاجري وا خخا

ذوي اإلعاقة وكبار الس ؛

للائات المحرومة والمهمشمة،

(د)

التحقيق في ادعاءات التعرض ي خممكل م أخممكال التمييز في الحصممول عل سممك ،

(ذي)

ضمممممان أال تؤدي عمليات اإلخالء ال تشممممريد ا فراد وأن توفر الدولة الطرف سممممكنا

(و)

مراعاه تعليقها العام رقم  )1997(7بشأن الحق في السك الالئق.

بما في ذلك مستويات اإليجار و روف السك ؛

بديال مالئما حيثما يكون المتضررون مير قادري عل اعالة أناسهم؛

GE.22-04532
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الحق في الصحة
-38

وهيياور اللجنة القلل إءاء اسييتمرار التم

في ال المهاجرين ال ن ال وهييتوفون ييرو االنضييمام

إلى نظام الت م ن الص ييحي ال مومي ويض ييارون إلى الته ييج ل في إادى خاط الت م ن الص ييحي الخاص يية،

ف ت رعي ييون ي لك لثغرات في التغا ة ،ولمدد انتظار للحصي ييول على ت ويض الت م ن ،ولحدود م لغ الهي ييداد

األقصى .وعظوة على ذلك ،وهاور اللجنة القلل ألنه وشتر على األ خاا المتحول ن جنه ا إعادة تحد د

نوع الجنز والخضي ي ييوع للت ل ألجل تغ ر أسي ي ييمائهل ونوع جنهي ي ييهل .ويهي ي يياورذا القلل ك لك إءاء عدم وجود

قانون نظل اقوق األ ييخاا ااملي صييفات الجنه ي ن ،بما في ذلك اظر إجراء عمل ات جراا ة لألطفال

ااملي ص ي ي ي ييفات الجنه ي ي ي ي ن التي كث ار ما تيون عمل ات ال رجوع عنها وغ ر ع ي ي ي ييرورية من الناا ة الا ة

(المادتان  9و.)12
-39

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
 ،بم فيهم المهاجرون ،عل خدمات الرعاية الصحية

(أ)

ضمان حصول جمي ا خخا

(ب)

ضمان عدم فرض مقدمي خدمات التأمي الخاصة خروطا مير معقولة؛

( )

تعديل التشريعات جل ضمان عدم اختراط التعقيم في اجراءات تأبيد نوب الجنس؛

(د)

ضمممان عدم تنايذ اإلجراءات مير الضممرورية طبيا عل ا طاال حاملي صمماات الجنسممي

(ذي)

مراعاه تعليقها العام رقم  )2000(14بشممأن الحق في التمت بأعل مسممتوى م الصممحة

م وقاية وعالج وتخفيف آالم ،عل قدم المساواه ،وب ض النظر ع وضعهم القانوني وو ائقهم؛

ال أن يصبت باستطاعتهم اعطاء موافقتهم المستنيره؛

يمك بلوم وبيانها بشأن واجبات الدول تجاه الالجئي والمهاجري بموجب العهد .
()5

تعقيم نساء الروما قس ار
-40

تراا اللجنة باعتماد القانون المت لل يت ويض األ ي ي ييخاا ال ن أج روا على الخض ي ي ييوع للت ل

ما ي ن عامي  1966و ،2012في عام  .2021ي د أن القلل وهي ي ي ي ي يياور اللجنة ألن اإلطار ال مني للماال ة
بالت ويض المحدد في ظث س يينوات قد و ون قص ي ار جدا بح ث ال ته يينى م ه إيظغ الض ييحاوا على النحو
الواجا وال تقدول ماال اتهل (المواد  2و 10و.)12

-41

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

ضمان دف التعويض الاعال لضحايا التعقيم القسري وتزويدهم بالدعم الصافي لالنتصاف،

(ب)

تمديد المهلة الزمنية لتقديم مطالبات قانونية بالتعويض في حاالت التعقيم القسممممري،

( )

اتخاذ تدابير لضممان التحقيق في هذه ا فعال ومقاضماه المسمؤولي عنها ،ومعاقبتهم

بما في المساعده في الحصول عل تعويض وعل المساعده القانونية المجانية؛
طالما كان ذلك ضروريا ،وتقديم ضمانات بعدم التصرار؛
عل النحو الواجب في حالة ادانتهم.

( )5
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اخراج ا خخا
-42

ذوي اإلعاقة م المؤسسات

تح ط اللجن يية علم يا بييالخا يية الوطن يية لت ي تي ييافس الفرا لف ييائييدة األ ي ي ي ي ي ي يخ يياا ذوي اإلع يياقيية

للفترة  ،2025-2021ي د أن القلل وهي ي ي ي ي يياورذا إءاء ارتفاع مهي ي ي ي ي ييتويات إ داع األ ي ي ي ي ي ييخاا ذوي اإلعاقة في
مسس يهييات ،وال س ي ما األ ييخاا ذوي اإلعاقات ال ذن ة أو النفه ي ة االجتماع ة .ويهيياور اللجنة القلل أوض يا
ل دم كفاوة خدمات الدعل التي

ألن الدولة الارا تواصييل اسييتثمار الموارد في ال عات المسس يه ي ة ،وت س ي

تم ن األ ي ي ي ييخاا ذوي اإلعاقة من الة ش المهي ي ي يتقل في مجتم اتهل المحل ة .كما تظاظ اللجنة بقلل عدم
وجود سي ي ي اسي ي يية واعي ي ييحة إلنهاء اسي ي ييتخدام الق ود في دوائر الصي ي ييحة ال قل ة ،رغل إصي ي ييظح الرعاوة النفهي ي ي ة

(المادتان  10و.)12
-43

تحث اللجنة الدولة الطرف عل ما يلي:
(أ)

وض وتنايذ وتوفير الموارد الصافية جل رسم سياسة فعالة للخروج م المؤسسات،

م تحديد اطار زمني ومعايير واضممحة ،تشمممل التشمماور م ا خممخا
التي تمثلهم في جمي المراحل؛
(ب)

تمك جمي ا خخا
( )

تخصمممي

ذوي اإلعاقة بواسممطة المنظمات

موارد كافية لتطوير خدمات الدعم في المجتمعات المحلية التي م خمممأنها أن

ذوي اإلعاقة م االختيار بحرية م م يعيشون وأي ووفق أي ترتيبات معيشية؛

اعتماد تدابير قانونية وعملية إلنهاء التدابير القسرية في دوائر الصحة العقلية.

الحصول عل اللقاحات وا دوية المضاده لصوفيد19-
-44

تراا اللجنة بالم لومات التي قدمها وفد الدولة الارا والتي تش ي ي ي ر إلى أن الح ومة قد رك ت،

يار من عيام  ،2021على توافر اللقياايات للجم ش على ناياق واسي ي ي ي ي ي ييش مش إم يان ية اخت يارذيا وعظجهيا.
اعت ا
وتظاظ أوض ي يا الجهود التي ت لها الدولة الارا الاتواء انتشي ييار كوف د 19-وتوف ر الرعاوة الا ة الظءمة
للمرع ييى .ي د أن اللجنة تظاظ أن الدولة الارا لل تقل يدور نش ييط في الترافش ألجل توف ر لقااات وأدوية

لوف د 19-على نحو عالمي ومنصي ي

(المادتان  2و.)12
-45

وب لفة وهي ي رة في المنظمات اإلقل م ة والدول ة التي ذي عضي ييو ف ها

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز جهودها جل تيسمممير حصمممول الجمي وعل قدم المسممماواه عل اختبار كوفيد19-

(ب)

بذل كل جهد ممك لممارسمة تأ يرها في المنظمات اإلقليمية والدولية التي هي عضو

وعل العالج والتمني ذوي الصلة؛

فيها في سمممبيل الدعوه ال الحصمممول الشمممامل والمنصمممف وبكلاة يسممميره عل لقاحات وأدوية كوفيد،19-

بوسممممائل منها امكانية دعم المقترحات المقدمة في منظمة التجاره العالمية بانشمممماء تنازل مؤقت ع بعض

حقوق الملصية الاصرية عل اللقاحات طالما الجائحة مستمره ،عل ا قل؛
( )

ايالء اهتمام خا

للاقره  82م تعليق اللجنة العام رقم  )2020(25بشممممممممأن العلم

والحقوق االقتصممممادية واالجتماعية والثقافية ،ولبيانات اللجنة بشممممأن جائحة كوفيد 19-والحقوق االقتصممممادية
واالجتماعية والثقافية ،وبشأن حصول الجمي عل لقاحات كوفيد 19-عل قدم المساواه

( )6

.E/C.12/2020/1
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التعليم الجام
-46

تقر اللجنة بالجهود التي ت لها الدولة الارا في سي ي ي ي ي ل ت ي الت ل ل الجامش ،مثل خاط عمل

الت ل ل الجامش والمرس ي ي ي ي ي ييوم رقل  .2016 27ي د أن القلل وه ي ي ي ي ي يياور اللجنة ألن عددا ك ار من األطفال ذوي

اإلعاقة ،وال سي ي ي ي ي ي ما األطفال ذوي اإلعاقات ال ذن ة والتواد ،ما ءالوا تلقون ت ل مهل في مدارس خاص ي ي ي ي يية.
ويهيياور اللجنة القلل أوضيا ألن مرافل إسييداء المشييورة المدرسي ة تحدد تداي ر الدعل الم ن ة أسيياسيا على نهج
ط ي .وعظوة على ذلك ،وه ي يياور اللجنة القلل ل دم توف ر الترت ات الت هي ي ي رية الم قولة دائما وألن كث ار من

الم لم ن ال وحصلون على التدريا اليافي على الت لل الشامل للجم ش (المادتان  )2(2و.)13
-47

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعديل تشمممممممريعاتها ،بما فيها المرسممممممموم رقم  ،2016 27بشمممممممأن تعليم التالميذ ذوي

االحتياجات التعليمية الخاصممة والتالميذ الموهوبي  ،بحيث يضممم اإلدماج الاعال لجمي ا طاال ذوي اإلعاقة
في التعليم العادي عل جمي المستويات؛

ما يكاي م الموارد البشمممرية والتقنية والمالية ،وضممممان توفير بيئات تعليمية

(ب)

تخصمممي

( )

ضمممان اعتماد تدابير الدعم في اطار النهج القائم عل حقوق اإلنسممان ازاء اإلعاقة

(د)

ضمان وجود عدد كاف م المدرسي المدربي ومساعدي المدرسي الذي يتقاضون

ومباني ومواد تعليمية يسهل الوصول اليها وخاملة ،وترتيبات تيسيرية معقولة ،ودعم فردي؛
وعدم افضائها ال أي فصل بي ا طاال أو تراج في نوعية التعليم؛
أجو ار كافية.

التعليم الشامل طاال الروما والمهاجري
-48

تح ط اللجنيية علم يا بييالجهود التي ت ي لهييا الييدوليية الارا من أجييل إدمييا أطفييال الرومييا والمهيياجرين

في نظ ييام الت ل ل ال ييادي ،ومن جملته ييا يرن ييامج دعل إدم ييا أقل يية الروم ييا وبرن ييامج دعل ت ل ل الرع يياو ييا األج ييان ييا
في المدارس .ي د أن القلل ال ال وه ي ي ي ي يياور اللجنة ألن إدما أطفال الروما لل تحقل ما داموا لتحقون في لث ر
من األا ان بمدارس منفصي ييلة أو بمدارس خاصي يية باألطفال ذوي اإلعاقة .ويهي يياورذا القلل أوضي يا إءاء عدم كفاوة
تغا ة أطفال الروما بالت ل ل ق ل المدرس ي ييي ،وارتفاع م دالت ته ي ييرب ذسالء الاظب ،وعدم كفاوة عدد الوس ي ييااء

المسذل ن في مدارس الروما .وعظوة على ذلك ،ال ال القلل وه يياور اللجنة إءاء نقث تمث ل التظم من أص ييول
مهاجرة في المه ي ي ي ي ييتويات ال ل ا من المدارس الثانوية ،وإءاء ا ي ي ي ي ييت ار اص ي ي ي ي ييول األطفال من يلدان خار االتحاد
األوروبي على تصريح إقامة للحصول على ذ ا الت ل ل في نفز الظروا (المادتان  )2(2و.)13

-49

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تصثيف جهودها جل ضممممان حصمممول أطاال الروما عل تعليم عادي عالي الجوده،

(ب)

اتخاذ تدابير بهدف تحسممممي معدالت االلتحاق بالمدارك وإبمال التعليم في صمممماوف

( )

تخصممي

ميزانية كافية لضمممان وجود عدد كاف م الوسممطاء المؤهلي في مدارك

(د)

تنظيم حمالت توعية لتعزيز التنوب في التعليم ،ومعاقبة المدارك التي ال تسمممجل أطاال

بما في ذلك التعليم قبل المدرسي؛

أطاال الروما ،وال سيما فتيات الروما ،في مختلف مستويات التعليم؛

الروما ،وتقديم الدعم طاال الروما الذي يعيشون في فقر وفي مناطق مستبعده؛
الروما لديها؛
12
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ا ازلمة الحواجز القمانونيمة واإلداريمة التي تحول دون التحماق جمي التالميمذ المهماجري ،

(ذي)

بم فيهم التالميممذ مير الحمماملي للو ممائق ،واتخمماذ تممدابير فعممالممة جممل اتمماحممة فر

للحصول عل التعليم.

مير تمييزيممة لهم

الحقوق الثقافية
-50

تح ط اللجنيية علميا بمختل

التييداي ر التي اتخي تهييا اليدولية الارا ألجيل اميياوية الحقوق الثقيياف يية،

بما ف ها اله ي اسيية الثقاف ة للدولة واله ي اسيية الوطن ة لل حوث والتاوير وااليتيار  .+2021ومش ذلك ،وهيياور
اللجنة القلل إءاء التحدوات التي ت ترض الفعات المحرومة والمهمشة في الوصول إلى الثقافة واالستفادة من

ال حث ال لمي .ويهياورذا القلل ك لك ألن الت ل ل يلغات األقل ات ال وشيمل جم ش األقل ات القوم ة وال وشيمل

ال لد ب س يرا .وعظوة على ذلك ،وه يياور اللجنة القلل ألن التش يري ات المت لقة بال حث ال لمي ال تتما ييى مش

الم ا ر الدول ة (المادة .)15
-51

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

بذل مزيد م الجهود في سممممبيل تيسممممير الثقافة وإتاحتها للجمي  ،وضمممممان حصممممول

(ب)

النظر في مراجعة سمممممياسممممماتها وقوانينها الل وية في مجال التعليم تشمممممجيعا لتدريس

الائات المحرومة والمهمشة عل الثقافة بأسعار معقولة وتمتعها باوائد التقدم العلمي؛

جمي ل ات ا قليات وللتدريس بل ات ا قليات وضمممممان أال تؤ ر هذه السممممياسممممات والقواني سمممملبا عل
ا داء التعليمي لاطاال م ا قليات؛

تعديل التشمممممريعات المتعلقة بالبحث العلمي بقصمممممد ادخال االلتزام بنشمممممر بيانات

( )

البحث بشمممممممكل عام تحت الطلب ما لم يك هنام تضمممممممارب مصمممممممالت ،وبما يتوافق م مبادئ اداره

البيانات العلمية.

دال -توصيات أخرى
-52

تشج اللجنة الدولة الطرف عل التوقي والتصديق عل البروتوكول االختياري الملحق بالعهد

-53

وتوصممممي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصممممديق عل االتااقية الدولية لحماية حقوق جمي

-54

وتوصمممممممممي اللجنمة بمأن تراعي المدولمة الطرف الت ازمماتهما بموجمب العهمد م ارعماه تماممة وبمأن تصامل

الدولي الخا

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

العمال المهاجري وأفراد أسرهم.

التمت الصامل بالحقوق المكرسممممممة في أ ناء تنايذ خطة التنمية المسممممممتدامة لعام  2030عل الصممممممعيد

الوطني ،وحت في مرحلة التعافي م جائحة كوفيد .19-وسممممتيسممممر الدولة الطرف ال حد كبير تحقيق
أهداف التنمية المسمممتدامة بانشممماء آليات مسمممتقلة لرصمممد ما يتحقق م تقدم ومعاملة المسمممتايدي م

البرامج العامة بصمممماتهم ذوي حقوق يمكنهم المطالبة باسممممتحقاقاتهم .وعالوه عل ذلك ،توصممممي اللجنة
بأن تدعم الدولة الطرف االلتزام العالمي بعقد العمل م أجل تحقيق أهداف التنمية المسمتدامة .وسميكال

تنايذ ا هداف اإلنمائية لالفية ،عل أسماك مبادئ المشماركة والمسماءلة وعدم التمييز ،عدم تخلف أحد
ع الركب .وفي هذا الصمممممدد ،توج اللجنة انتباه الدولة الطرف ال بيانها بشمممممأن التعهد بعدم ترم أحد
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-55

وتطلب اللجنة ال الدولة الطرف أن تنشمممممر هذه المالحظات الختامية عل نطاق واسممممم عل

جمي مسممممممتويات المجتم  ،بما فيها عل الصممممممعيد الوطني واإلقليمي والبلدي ،وال سمممممميما في صمممممماوف

البرلممانيي والمو اي العموميي والسممممممممملطمات القضمممممممممائيمة ،وأن تبلغ اللجنمة في تقريرهما المدوري المقبمل

بمما اتخمذتم م خطوات لتنايمذهما .وتشمممممممممج اللجنمة المدولمة الطرف عل العممل م هيئمة المدفماب العمام ع

الحقوق (أمانة المظالم) والمنظمات مير الحكومية وميرها م أعضمممماء المجتم المدني في متابعة هذه
المالحظات الختامية وفي عملية التشاور عل الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

-56

ووفقما إلجراء متمابعمة المالحظمات الختماميمة المذي اعتممدتم اللجنمة ،يطلمب ال المدولمة الطرف أن

مهر م تاريخ اعتماد هذه المالحظات الختامية ،معلومات ع تنايذ التوصمميات
تقدم ،في مضممون  24خم ا
الوارده في الاقرات (19أ) (الاجوه في ا جور بي الجنسي ) و(31ب) (ا طاال المودعي في مؤسسات)
و(37أ) (السك الالئق) أعاله.

-57

وتطلممب اللجنممة ال المدولمة الطرف أن تقممدم تقريرهما المدوري الراب وفقما للممماده  16م العهمد

بحلول  31آذار مارك  ،2027ما لم تخطر بخالف ذلك نتيجة ت يير في دوره االسممممتعراض .ووفقا لقرار
الجمعية العامة  ،268 68يكون الحد ا قص لعدد كلمات التقرير هو  21 200كلمة.
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