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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التقرير املوحد الذي يضم التقريرين الرابـع       املالحظات اخلتامية على        
 يف دورهتا التاسـعة واألربعـني       اللجنة االيت اعتمدهت  لغاريالب واخلامس

   )٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠-١٢(
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريـر املوحـد          -١

ـ             اص الذي يضم التقريرين الدوريني الرابع واخلامس لبلغاريا واملتعلق بتنفيذ العهد الدويل اخل
يف جلستيها الواحدة واألربعني ) E/C.12/BGR/4-5(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

، ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠، املعقودتني يف )E/C.12/2012/SR.41-42(والثانية واألربعني 
، ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٣٠واعتمدت يف جلستها الثامنة و اخلمسني، املعقودة يف         

  .الحظات اخلتامية التاليةامل

  مقدمة  -ألف  
حتيط اللجنة علماً، بارتياح، بتقدمي بلغاريا تقريرها املوحد الذي يـضم التقريـرين               -٢

ويعكس  ملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة،    الدوريني الرابع واخلامس، والذي يتماشى مع ا      
 وحتـيط   .السابقةة   مالحظاهتا اخلتامي  التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات اليت وضعتها اللجنة يف       

املطروحـة  اللجنة علماً أيضاً بارتياح، بالردود اخلطية املفصلة اليت تلقتها على قائمة املسائل             
(E/C.12/BGR/Q/4-5/Add.1)،              وترحب باحلوار البناء الـذي أجرتـه مـع وفـد الدولـة

   .الرفيع املستوى واملشترك بني الوزارات الطرف

   اإلجيابيةاجلوانب  -باء  
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٣

  ؛٢٠١٢يناير /  كانون الثاين٢٦اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )أ(  
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الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )ب(  
  ؛٢٠٠٦يف عام 

  ؛)٢٠٠١(افحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية اتفاقية األمم املتحدة ملك  )ج(  
بشأن العمل يف املـرتل،     ) ١٩٩٦(١٧٧اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        )د(  

 ). ٢٠٠٦(بشأن خدمات الصحة املهنية، واتفاقية العمل البحري ) ١٩٨٥(١٦١ورقم 

 إعمـال   باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيـز      تقدير  وحتيط اللجنة علماً مع ال      -٤
  : اليت مشلت ما يلياحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

  ؛٢٠٠٤يف عام  إنشاء اجمللس الوطين إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة  )أ(  
، وإنشاء اللجنة الوطنية    ٢٠٠٣ قانون مكافحة االجتار بالبشر يف عام        اعتماد  )ب(  

  ملكافحة االجتار بالبشر؛
 حلظر التـدخني    ٢٠١٢ على قانون الصحة يف عام       التعديالت اليت أدخلت    )ج(  

 . األماكن املكشوفةداخل األماكن العامة املغلقة وبعض 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
االحتجاج بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       تأسف اللجنة ألن      -٥

املـدعني  د أسباب ذلك معرفة القضاة واحملامني و      وأحاً،   أمام احملاكم احمللية يظل نادر     والثقافية
 .العامني احملدودة بالعهد

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني برامج التدريب على حقـوق اإلنـسان              
الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        بصورة تضمن معرفة أفضل بالعهد      

لطات القضائية ومـوظفي إنفـاذ       يف أوساط الس   ال سيما  والوعي به وتطبيقه، و    والثقافية
وتلفت اللجنـة انتبـاه     . عن تنفيذ العهد  املسؤولة  من األطراف الفاعلة    هم  القانون وغري 

   .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨(٩ة الطرف إىل تعليقها العام رقم الدول
 تالحظ اللجنة بقلق أن أمني املظامل وجلنة احلماية من التمييز، كمؤسستني وطنيتني           و  -٦

ملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز حقـوق         ااً  تثالن متام ميحلقوق اإلنسان، ال    
 "). مبادئ باريس("اإلنسان ومحايتها 

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابري الالزمة لتمكني أمني املظامل وجلنـة              
جنة أيضاً الدولة الطرف على     وحتث الل .  متاماً مبادئ باريس امتثال  احلماية من التمييز من     

ضمان أن تغطي والية املؤسستني الوطنيتني حلقـوق اإلنـسان احلقـوق االقتـصادية               
أن ختصص هلاتني املؤسستني املوارد الالزمة لكي تؤديا واالجتماعية والثقافية تغطية كاملة و

 .مهامهما بصورة فّعالة
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 الـسكان مـن     ال سـيما  ار تعرض األقليـات، و    ويساور اللجنة القلق من استمر      -٧
، للتمييز على نطاق واسع يف جماالت التعليم والتوظيف والصحة والـسكن            واألتراك الروما

 ). ١٣ و١٢ و١١ و٦ و٢املواد (

 أشكال أي شكل من  للقضاء على   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها         
تعلن بوضوح ورمسيـاً    تراك، وبأن   السكان من الروما واأل    ال سيما التمييز ضد أقلياهتا، و   

ضد األشـخاص بـسبب     أهنا ال تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو العنف            
وينبغي للدولة  . أصلهم القومي أو العرقي، وتشجع إشراك عامة السكان يف هذه العملية          

والتعليم، والـسكن   فرص العمل   الطرف أيضاً أن تضمن للجميع إمكانية احلصول على         
ُيرتكب من أفعال متييزيـة     فيما  وينبغي أن تضمن التحقيق     صحية،  املناسب واخلدمات ال  

أعمال عنف حتركها دوافع األصل القومي أو العرقي للضحايا، ومقاضـاة مرتكبيهـا              أو
تلفت اللجنة انتباه الدولـة الطـرف إىل تعليقهـا العـام            ويف هذا الصدد،    . ومعاقبتهم

 . دية واالجتماعية والثقافيةبشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصا) ٢٠٠٩(٢٠ رقم

لدور اجلنسني اليت تـسود اجملتمـع،        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوالب النمطية      و  -٨
ينجم عنها من آثار سلبية فيما خيص متتع النساء حبقـوقهن االقتـصادية واالجتماعيـة                وما

 التعلـيم والعمالـة،    ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التفاوت بني اجلنسني يف جمايل         . والثقافية
 ). ٣املادة (املرأة ل وحمددة بشأن تكافؤ الفرص بني الرجتشريعات وتأسف لعدم وجود 

تكثيف جهودها الرامية إىل التخلص من القوالب       ب توصي اللجنة الدولة الطرف     
النمطية وأشكال التحيز املتعلقة بدور اجلنسني يف اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق تنظـيم               

توعية، و عن طريق حتسني التوازن بني اجلنسني يف اختصاصات التعلـيم الـيت              محالت لل 
تـشريعات  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد       كما  . يهيمن عليها عادة أحد اجلنسني    
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج       . الرجل واملرأة حمددة بشأن تكافؤ الفرص بني      

ات مصنفة حسب اجلنس، تتعلق باملشاركة يف سـوق         يف تقريرها الدوري القادم إحصاء    
العمل ومتوسط األجور احلقيقية حسب املهنة ونوع النـشاط ومـستوى املـؤهالت يف         

  .القطاعني العام واخلاص
الذين ال يسمح هلم بالعمل خـالل        ويساور اللجنة القلق إزاء حالة ملتمسي اللجوء        -٩

البـدل الـشهري    علـى   إال  حيصلون  ال   فهم   عام إقامتهم األول يف الدولة الطرف، وبالتايل      
يف متتعهم باحلقوق اليت يتضمنها     يشكل إجحافاً كبرياً    لقانون املساعدة االجتماعية، مما      وفقاً
هلم  ال ختو  املساعدة املقدمة لالجئني املعترف هبم حديثاً     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن      . العهد

 ). ٣املادة ( التعليمية واالحتياجات احلصول على السكن الالئق والغذاء وامللبس

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة لتعديل تشريعاهتا، مبا يسمح             
من يوم وصوهلم    مللتمسي اللجوء باحلصول على تصريح عمل يف مدة تقل عن عام ابتداء           

 إلدماج الالجئني   وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برناجمها الوطين       . إىل الدولة الطرف  



E/C.12/BGR/CO/4-5 

GE.12-48605 4 

مالءمـة  مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ دورات تدريب لغوي تكون أكثر            راضيها،  يف مجيع أ  
تدريب مهين، وإيالء اهتمام خـاص      اجتماعي و توجيه   لألشخاص احملتاجني إليها، وبرامج   

  .اإلعاقة باألشخاص الضعفاء، مبا يف ذلك كبار السن واألشخاص ذوو
 ١٨محاية األطفال الذين يعملون حلساهبم وهم دون سن          ألنويساور اللجنة القلق      -١٠
الروما، منخرطني يف   ل   أطفا ال سيما واً،  اجتماعيغري مكفولة، ويبقى األطفال الضعفاء       عاماً

اخلدمة املرتلية، وذلك علـى     ة و أعمال ضارة واستغاللية، وبصفة خاصة يف الزراعة والصناع       
األطفال واعتماد خطة وطنية ملكافحة أسوأ أشكال       التشريعات احلالية عمل    تقييد  الرغم من   

وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات كافية أو بيانات             .عمل األطفال 
 ). ١٠ و٣املادتان (ل األطفا مصنفة حديثة بشأن عمل

توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسـة حالـة عمـل األطفـال وأطفـال          
تيجيات حمددة إلذكاء الوعي وبرامج للوقاية واملساعدة، هبدف وضع استرا  الشوارع

مبا يف ذلك عن طريق اجلمع املنهجي لبيانات حمدثة ومفصلة هبدف معاجلة مشاكل عمـل               
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فعالية تنفيـذ معـايري          . األطفال وأطفال الشوارع  

ظروف  ال وتنظيم عمل األطفال يف   منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل         
 املتعلقـة   ١٩٩٩ لعام   ١٨٢مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ة باألخطار،   فاحملفو
  .ل واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليهأسوأ أشكال عمل األطفا حبظر
 يف سياق األزمة االقتصادية واملالية، مـن الزيـادة          ال سيما ويساور اللجنة القلق، و     - ١١
الطرف،  رية يف معدالت البطالة والبطالة لفترات طويلة، اللتني تؤثران سلباً على سكان الدولة            األخ

وخصوصاً الشباب واملهاجرين والروما واألشخاص ذوي اإلعاقة، مما يفاقم حالة الضعف الـيت             
  ).٦؛ واملادة ٢، الفقرة ٢املادة (حلقوقهم املعترف هبا يف العهد اً يعيشوهنا، وذلك انتهاك

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز براجمها واعتماد استراتيجيات فعالة من أجل             
أي تراجع لكامل باحلق يف العمل تدرجيياً، وجتنب احلد من معدالت البطالة وحتقيق التمتع ا  

وتوصي اللجنة مبواصلة إعطاء األولوية للتـدريب املهـين،   . يف جمال محاية حقوق العمال 
الة لفترات طويلة، مع مراعاة احتياجات األفراد والفئات احملرومني وخاصة يف حاالت البط

عتماد استراتيجيات وخطط عمل تتعلـق  باتوصي اللجنة الدولة الطرف ا  كم. واملهمشني
وتطلب اللجنة مـن    . توجد فيها أقصى معدالت للبطالة    بالعمالة وتستهدف املناطق اليت     

قبل إحصاءات سنوية يف شكل جداول عن       الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري امل       
الوضع العام للعمالة، مصنفة حسب اجلنس والسن واجلنسية وحالة العجـز واملنـاطق             

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام           . الريفية أو احلضرية  
 الطـرف إىل  انتباه الدولـة   كما توجه اللجنة.، بشأن احلق يف العمل)٢٠٠٥(١٨رقم 

واالجتماعية والثقافيـة يف سـياق األزمـة     رسالتها املفتوحة املتعلقة باحلقوق االقتصادية
  .٢٠١٢مايو / أيار١٦االقتصادية واملالية، املؤرخة 
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احلد األدىن لألجر، وإعانة البطالة واستحقاقات الشيخوخة  ويساور اللجنة القلق ألن       - ١٢
تغطية تكاليف املعيشة ولضمان مستوى معيـشة الئـق         احملددة يف الدولة الطرف ال تكفي ل      

  ).٩ و٧املادتان (للمستفيدين وأسرهم 
وإعانة  نظام فعال ملقايسة احلد األدىن لألجورتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء   

تعديلها و البطالة واملعاشات واألشكال األخرى من املساعدة االجتماعية املقدمة للمسنني        
  .للمستفيدين وأسرهمالئقاً مستوى معيشة مبا يتيح  لتكلفة املعيشة، بصورة منتظمة وفقاً

على احلق يف اإلضراب بالنسبة إىل فئـات        املطبقة  يساور اللجنة القلق إزاء القيود      و  -١٣
  ).٨املادة (معينة من موظفي الدولة، مبا يف ذلك املوظفون اإلداريون 

بغرض أن تتمتع مجيع فئات موظفي      بتعديل قوانينها    توصي اللجنة الدولة الطرف     
  .الدولة، مبا يف ذلك املوظفون اإلداريون، حبقهم يف اإلضراب

على األطفال  تأثري اخلطط واالستراتيجيات القائمة     ضعف  ويساور اللجنة القلق إزاء       - ١٤
 وإزاء نقص اخلدمات اهلادفـة إىل هتيئـة         ، الذين يودعون يف مؤسسات رعاية     ذوي اإلعاقة 

 أيضاً وتشعر اللجنة بالقلق.  اجملتمع لالندماج يف،ين يغادرون مؤسسات الرعاية األشخاص الذ 
لألطفال احملرومني من األسرة الذين يغادرون مؤسـسات         الوضع القانوين   وضوح انعدامإزاء  

  ).١٠املادة  (، والبدائل املتاحة هلمالرعاية
ـ        توصي اللجنة بأن     ام الرعايـة   تضمن الدولة الطرف التنفيذ التام إلصالح نظ

 مع التركيز على إعادة إدماج األطفال الذين يغـادرون مؤسـسات            ،لألطفالاملؤسسية  
وتوصي اللجنة بأن توضح الدولـة الطـرف        . الرعاية، مبا يف ذلك األطفال ذوو اإلعاقة      

وأن توفر  الوضع القانوين لألطفال احملرومني من األسرة الذين يغادرون مؤسسات الرعاية           
ويف هـذا   . إضافة إىل اخلدمات اجملتمعيـة    املناسبة،  انة والدعم األسري    خدمات احلض هلم  

املبادئ التوجيهيـة للرعايـة البديلـة       الصدد، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف        
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن        ،٦٤/١٤٢ لألطفال، املرفقة بقرار اجلمعية العامة    

مصنفة حسب اجلنس والسن والوضع العائلي وحالة       تقريرها الدوري املقبل بيانات      يف   تدرج
  .العجز، بشأن التقدم احملرز يف جمال إعادة إدماج األطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية

 العنف  ال سيما رتفاع معدالت العنف املرتيل، و    ااستمرار  ويساور اللجنة القلق إزاء       -١٥
يعاقب عليـه حتديـداً      ل يشكل فعالً ال   وتأسف اللجنة ألن العنف املرتيل ال يزا      . ضد املرأة 

 تبليغ السلطات املختصة بنسبة حمدودة من هذه احلاالت فقط         جلنائي، وإزاء ن ا مبوجب القانو 
  ).١٠املادة (للتحقيق فيها واملعاقبة عليها 

بصراحة كافة أشكال العنـف املـرتيل يف         م الدولة الطرف  بأن جترِّ  توصي اللجنة   
محالت مركزة لتوعية الـسكان     ف  للجنة بأن تنظم الدولة الطر    وتوصي ا . قانوهنا اجلنائي 

للسلطات احمللية وموظفي إنفاذ     بآثار العنف املرتيل اخلطرية، وبأن تضمن التدريب املنهجي       
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القوانني والشرطة، واألخصائيني االجتماعيني والعاملني يف اجملال الطيب على كيفية التعرف         
 يف حاالت   ال سيما شورة إليهم على النحو الكايف، و     على ضحايا العنف املرتيل وإسداء امل     

لتكفل  الدولة الطرف اإلجراءات الالزمة      كما توصي اللجنة بأن تتخذ    . العنف ضد املرأة  
للتحقيق اجلنائي ومقاضاة اجلناة وإنزال      اإلبالغ عن كافة أشكال العنف املرتيل وإخضاعها      

  .العقوبة هبم
د االجتار بالبشر يف الدولة الطرف، رغم اإلجـراءات         يساور اللجنة القلق إزاء تزاي    و  -١٦

بالبـشر  االجتار  ملنع  اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وتنفيذ الربنامج الوطين         ا  اليت وضعته 
  ).١٠املادة (والتصدي له ومحاية الضحايا 

بأن تواصل الدولة الطرف جهودها إلذكاء الوعي ومكافحة االجتار  توصي اللجنة     
شر بالتعاون مع البلدان اجملاورة ومن خالل وضع برامج فعالـة، و مكافحـة مجيـع              بالب

 وينبغي أن تضمن الدولة الطـرف     . أشكال االجتار بالنساء واألطفال واستغالهلم اجلنسي     
 عن االجتار باألشخاص ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مـع         لنياملسؤومقاضاة مجيع األفراد    

 . ل ضحايا االجتار بالبشر على خدمات إعادة التأهيلجسامة اجلرائم املرتكبة و حصو

األفـراد املقتـرنني حبكـم       حيمـي  وال يساور اللجنة القلق ألن القانون ال ينظم      و  -١٧
لعدم اعتـراف    ويساور اللجنة القلق  . كنتيجة هلذه العالقات   ووضع األطفال املولودين   الواقع

انوين حيمي حقوق هـؤالء األزواج      القانون باألزواج من نفس اجلنس ولعدم وجود إطار ق        
  .)١٠و ٢ املادتان(

توصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف مراجعة شاملة لتشريعاهتا بغيـة ضـمان               
 حبكــم الواقــع واألزواج الــرمسيني، املــساواة القانونيــة بــني األفــراد املقتــرنني

ترتبة عـن هـذه     املاملالية  باألزواج من نفس اجلنس، وتنظيم اآلثار        القانوين واالعتراف
   .األطفال املولودين خارج إطار الزواج ، وضمان احلماية الكاملة حلقوقلعالقاتا

 نسبة السكان الذين ال يزالون يعيشون حتت خط الفقـر           ويساور اللجنة القلق ألن     -١٨
ويساور اللجنة  . كبرية، وخاصة بني فئات السكان األكثر حرماناً وهتميشاً، مبن فيهم الروما          

  ).١١املادة ( ذلك إزاء التفاوت اإلقليمي يف هذا الصددالقلق ك
 ال سيما و الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة الفقر،          بشدة حتث اللجنة   

 بني  تفاوتالأوجه  ، وتقليص   الروما، مبن فيهم     وهتميشاً  األكثر حرماناً  يف أوساط السكان  
 إعالهنا بشأن الفقر والعهد     إىلف  الدولة الطر تلفت اللجنة نظر    يف هذا الصدد،    و. املناطق

  ).E/C.12/2001/10(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 ال سـيما  ويساور اللجنة القلق ألن بعض الفئات السكانية يف الدولة الطـرف، و             -١٩

ـ          الروما ذلك يف ناً وهتميشاً، مبا  أكثرها حرما  كن ، ال ميكنها إىل حد اآلن احلصول علـى س
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إزاء حدوث العديد من عمليات اإلجالء القـسري        تعرب اللجنة عن بالغ قلقها       كما. الئق
 ).١١املادة . (اليت تطال الروما

 الذي يشجع بناء    ٢٠١٠ بضمان إنفاذ قانون عام      توصي اللجنة الدولة الطرف     
مساكن ذات كلفة منخفضة، ومواصلة برناجمها املتعلق ببناء مساكن اجتماعية مع مـنح             

وتلفـت  . األولوية، يف ختصيص هذه املساكن للفئات احملرومة واملهمشة، وحتديداً للروما         
بشأن احلـق يف الـسكن       ) ١٩٩١(٤اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبنع عمليات اإلجالء القسري للروما قبـل            . الالئق
وعالوة علـى  . حل تعرض عليهم فيه مساكن بديلة أو تعويضاتالتشاور معهم واقتراح    

بشأن عمليات ) ١٩٩٧(٧ذلك، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           
  .اإلجالء القسري

ـ       للحملرية العالية   الوتإزاء   قلقها عن تعرب اللجنة و  -٢٠ اً  يف سن املراهقة، الـذي غالب
 بشأن الواردة املعلومات إزاء كما يساور اللجنة القلق   . املدرسةؤدي باملراهقات إىل ترك     ي ما

عدم وجـود معلومـات مفـصلة        ، وإزاء األمومةارتفاع معدالت وفيات الرضَّع ووفيات      
  ).١٢ و١٠املادتان (أسباب هذه املشكلة  عن

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها الرامية إىل منع احلمل يف سـن                
مبـا يف ذلـك تـدابري        توفري خدمات الدعم الالزمة للمراهقات احلوامل،      ىلاملراهقة، وإ 

كما حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اإلتاحـة             . متكنهن من مواصلة تعليمهن   
الرعايـة الطبيـة     خلدمات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للمـراهقني، وإتاحـة          الفعالة

الدولـة   تقـيِّم  صي اللجنة بـأن   وأخرياً، تو . احلوامل والفتيات النساء جلميع املتخصصة
بغيـة   تقييماً شامالً ومفصالً  ووفيات األمومة   وفيات الرضَّع    حاالت مجيع الطرف أسباب 

  .إعداد إستراتيجيات خاصة ومالئمة يف هذا الصدد
الصلة الذي سـيبدأ    ذي  رغم املعلومات الواردة بشأن اإلصالح      ،  وتظل اللجنة قلقة    -٢١

، إزاء الصعوبات اليت يواجههـا األشـخاص املـصابون    ٢٠١٣ر يناي/نفاذه يف كانون الثاين 
اإليدز ومرضى خرف الزهامير يف احلـصول علـى العـالج           /بفريوس نقص املناعة البشرية   

احلالتني، تأسف اللجنة أيـضاً لعـدم تـوافر      كلتا يف. االجتماعي الضمان خمطط خالل من
 .)١٢املادة (الصلة  ذات الرعايةو العالج معلومات بشأن إمكانية احلصول على سبل

الدولة الطرف توفري العـالج والرعايـة لألشـخاص          تضمن توصي اللجنة بأن    
وجعلـهما يف    ومرضى خـرف الزهـامير    اإليدز  /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

 .االجتماعي العالجات احملال إليها تغطية فعالة الضمان خمطط متناوهلم، وأن يغطي

قلق أنه على الرغم من إجنازات الدولة الطرف يف جمال التعلـيم،            تالحظ اللجنة ب  و  -٢٢
 مـن  واملهمشة احملرومة اجملموعات بني ال سيما عن الدراسة مرتفعة، و   التخلي  تبقى معدالت   

 ذوي واألطفـال  الروما أطفال أن ب تفيد اليت التقارير القلق إزاء  اللجنة يساور كما. السكان
  ).١٣املادة ( يف نظام التعليم املدرسي اإلعاقة ال يزالون عرضة للتفرقة
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االقتـصادية  للتصدي للعوامـل   توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها          
. عن الدراسـة املرتفعـة    التخلي   ملعدالت  والثقافية احملددة كأسباب جذرية    واالجتماعية

ن أمهية  توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم محالت توعية يف أوساط أسر الروما بشأ            كما
 التفرقة ملكافحة جهود من   تبذله ما   الصلة، ومواصلة  التعليم، ومتابعة تقدمي احلوافز ذات    

 الصدد، ينبغي  هذاويف  .  املدارس يف ذوو اإلعاقة    واألطفال الروما يتعرض هلا أطفال     اليت
 ،فعـاالً  إنفاذا العام التعليم التمييز وقانون  مناهضة الطرف إنفاذ قانون   الدولة تضمن أن

وتلفت اللجنة انتباه الدولة    . القوانني هبذه   السكان وعامة وعي املعلمني  تذكي أنوينبغي  
  .بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣الطرف إىل تعليقها العام رقم 

إال أنـه    من الدستور،    ٥٤يف املادة   " التعدد العرقي "    بباالعتراف  اً  حتيط اللجنة علم    -٢٣
 الدولـة  أراضي يف املوجودة القومية  رمسي باألقليات  عترافاالقلق إزاء عدم وجود     يساورها  
  ).١٥املادة ( الطرف

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف مراجعـة موقفهـا مـن االعتـراف                 
مبوجب الدستور، وبأن تعترف رمسياً باحلاجة إىل محاية التنـوع           باألقليات القومية  الرمسي

ويف . العهد من ١٥يتها القضائية، وفقاً ألحكام املادة بوالالثقايف جلميع األقليات املشمولة 
بشأن ) ٢٠٠٩(٢١الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       تلفت اللجنة انتباه    هذا الصدد،   

  .حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية
على الربتوكول االختياري    وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع         -٢٤

.  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه         امللحق
االتفاقية الدولية حلمايـة     على يف التصديق    النظر الطرف على    الدولة كما تشجع اللجنة  

  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري
ع اق واستنشر الدولة الطرف هذه املالحظات اخلتامية على نط        أن وتطلب اللجنة   -٢٥

 يف صفوف موظفي اخلدمة املدنيـة والـسلطات         ال سيما على مجيع مستويات اجملتمع، و    
التدابري يف تقريرها الدوري املقبل على ، وأن ُتطلع اللجنة القضائية ومنظمات اجملتمع املدين

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك منظمات اجملتمع املـدين           . املتخذة لتنفيذها 
 .على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبلالذي سيدور لنقاش يف ا

تقدمي وثيقتها األساسية وفق املبادئ التوجيهيـة   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٢٦
املنسقة بشأن إعداد التقارير بالصيغة اليت اعتمدهتا هبا هيئات مراقبة املعاهدات الدوليـة             

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم طبقـاً              -٢٧

 ٣٠ حبلـول ،  (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨للتوجيهات اليت اعتمدهتا اللجنة يف عـام        
 .٢٠١٧نوفمرب /تشرين الثاين

        


