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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة اخلامسة والثالثون

 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥-٧

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
  من العهد١٧ و١٦ني ت املادوجبمب

 البوسنة واهلرسك

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نظـرت اللجـنة املعنـية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من البوسنة         -١
، يف  (E/1990/5/Add.65)ص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      واهلرسك بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلا     

، واعتمدت  (E/C.12/2005/SR.41-43) ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ و ١٤ املعقودة يف    ٤٣ إىل   ٤١جلساهتا  
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املعقودة يف ٥٨يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

للجنة،  رحـب اللجنة بتقدمي البوسنة واهلرسك التقرير األويل الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية              ت -٢
املشاكل اليت   وترحب اللجنة على وجه اخلصوص بالصراحة اليت تناولت هبا الوثيقتان         . والردود اخلطية على قائمة املسائل    

 .التقرير  يف العهد ومبسامهة املنظمات غري احلكومية يف إعدادتواجهها الدولة الطرف إعمال احلقوق املعترف هبا

 .وترحب اللجنة أيضاً باحلوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف -٣

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 قانون محاية األقليات الوطنية، الذي      ٢٠٠٣وتالحـظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف يف عام            -٤
يات الوطنية السبع عشرة مجيعها املوجودة يف البوسنة واهلرسك، وقانون املساواة بني اجلنسني الذي              يعترف باألقل 
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يتضمن، من بني مجلة أمور أخرى، تعريفاً وافياً للعنف اجلنساين وينص على إنشاء وكالة على مستوى الدولة تعىن 
 .باملساواة بني اجلنسني

تعلقة بإعادة املمتلكات اليت فُقدت أثناء الرتاع املسلح إىل مالكيها          وتالحظ اللجنة بارتياح أن احلاالت امل      -٥
األصليني قد سّويت يف أغلبها من قبل احملاكم املختصة يف الدولة الطرف ومن قبل دائرة حقوق اإلنسان يف البوسنة 

 .واهلرسك سابقاً

ة الصحية على مستوى الكيانني     الوقايوتالحـظ اللجنة مع التقدير أن األولوية ُتعطى إىل استراتيجيات            -٦
والكانـتونات، وذلـك مثال من خالل التدريب والتشجيِع على قيام أطباء األسرة بدور فاعل يف توفري احلماية                  

 .الصحية األساسية وتقدمي النصح للمرضى بشأن األخطار الصحية

  العوامل واملصاعب اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

، مما حيد من    )١٩٩٥-١٩٩٢(طرف ما زالت تعاين من آثار الرتاع املسلح         تذكـر اللجنة بأن الدولة ال      -٧
 .قدرهتا على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعترف هبا يف العهد

وتالحـظ اللجنة أن اإلطار الدستوري للبوسنة واهلرسك، املفروض مبوجب اتفاق دايتون للسالم الذي               -٨
 كانتونات ومجهورية ١٠احتاد البوسنة واهلرسك غري املركزي املؤلف من       ( كيانني   يقسـم الدولـة الطـرف إىل      

، خيول احلكومة على مستوى الدولة مسؤولية       )مقاطعة برشكو (إىل جانب مقاطعة واحدة     ) صربسـكا املركزية  
 عقدة كثرياً  وسـلطة حمدودتـني، وخاصة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وينشئ بنية إدارية م              

مـا تكـون السـبب يف انعدام التنسيق وعدم تنفيذ القوانني والسياسات املتعلقة باملساواة بني سكان الكيانني                  
 .وكانتونات االحتاد وبلديات هذين الكيانني أو كيانات أخرى يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أراضي أللغام األرضية وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب يف  استمرار وجود اوتالحظ اللجنة أيضاً -٩
 .الدولة الطرف، مما حيول يف حاالت كثرية دون عودة العائدين بأمان إىل منازهلم ومزارعهم

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

الذي يترأسه أشخاص تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القدر القليل من االستقاللية املتاحة ملكتب أمني املظامل  -١٠
معينون سياسياً ميثلون الشعوب الثالثة اليت تتكون منها الدولة الطرف والذي ليس له هنج موحد فيما خيص حقوق 

 .اإلنسان يف الدولة الطرف

 .قضائية بشأن تنفيذ العهد من قبل حماكم الدولة الطرف سوابق جمموعةوتأسف اللجنة لعدم توفر  -١١

العائدين، وخاصة املنتمني منهم إىل أقليات عرقية، كثرياً ما حيرمون          كون  لقلقها  بالغ   وتعرب اللجنة عن   -١٢
مـن احلماية االجتماعية ومن الرعاية الصحية وحيرم أوالدهم من التعليم املدرسي إىل جانب حرماهنم من حقوق                 

 .اقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى، مما حيول دون عودهتم املستدامة إىل جمتمعاهتم
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 ويتمثل ٢٠٠٣ تنفيذ قانون املساواة بني اجلنسني الصادر يف  مثة عائقاً حيول دونوتالحظ اللجنة بقلق أن -١٣
يف عـدم مواءمة معظم القوانني معه ويف كون الوكالة املعنية باملساواة بني اجلنسني املنشأة مبقتضى ذلك القانون                  

 .ام بواليتهاتفتقر إىل املوارد املالية والبشرية الضرورية للقي

 ال سيما ربات ،خاصة يف صفوف الشباب والنساءو ،معدل البطالةارتفاع إزاء بالغ القلق ويساور اللجنة  -١٤
كما . البـيوت والفـئات احملرومة واملهمشة كاألشخاص املعوقني وشعب الروما وأفراد األقليات العرقية األخرى   

 .ملة يعمل يف القطاع غري الرمسي يف الدولة الطرفتشعر اللجنة بالقلق لكون أكثر من ثلث القوة العا

، بعد عملية اخلصخصة، مل يفوا يف كثري من األحيان          وتالحـظ اللجـنة بقلق شديد أن أصحاب العمل         -١٥
بالـتزاماهتم التعاقدية جتاه مستخدميهم، وذلك بفصلهم تعسفاً من العمل أو بعدم صرف أجورهم أو بعدم دفع                 

ويف هذا الشأن، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لكون وحدات          . الجتماعي يف الوقت احملدد   اشتراكاهتم يف الضمان ا   
 .تفتيش العمل يف الدولة الطرف ال متلك املوارد البشرية واملادية الكافية ملكافحة انتهاكات حقوق العمال مكافحة فعالة

يوقَف تسجيلهم لدى مكاتب    ي  ن األشخاص العاملني يف القطاع غري الرمس      ألوتعـرب اللجنة عن قلقها       -١٦
 .التوظيف ملدة اثين عشر شهراً

مراكز اخلدمات االجتماعية   لدى  نقص التمويل والعاملني املؤهلني     بالغ القلق بشأن    ويسـاور اللجـنة      -١٧
آبائهم وللنساء ربات األسر، واألشخاص ذوي املسؤولة عن توفري احلماية االجتماعية لألطفال احملرومني من رعاية 

 .عاقات، وضحايا االجتار يف األشخاص، ال سيما النساء واألطفال، ولغريهم من الفئاتاإل

لتمويل معاشات  االعتمادات الكبرية املخصصة يف امليزانية      دى التفاوت بني    ببالغ القلق م  وتالحظ اللجنة    -١٨
على ذلك نص القانون الذي       كما يدل  ،للحماية االجتماعية فيها   املخصصة   ضحايا احلرب واملوارد القليلة نسبياً    

يدخـل تعديـالت على قانون احلماية االجتماعية وضحايا احلرب من املدنيني واألسر اليت تعيل أطفاالً يف احتاد                  
 يف املائة فقط من املعاشات اليت       ٢٠البوسنة واهلرسك، والذي يقضي بأن حيصل ضحايا احلرب من املدنيني على            

 .ينيحيصل عليها ضحايا احلرب من العسكر

تقدمي الدعم لضحايا العنف اجلنسي الذي      ليساور اللجنة شديد القلق لعدم وجود استراتيجية متماسكة         و -١٩
  ولكون قوانني الكيانني املتعلقة بضحايا احلرب من املدنيني         ١٩٩٥-١٩٩٢وقـع إبـان الرتاع املسلح يف الفترة         

 .ة غري كافية لضحايا العنف اجلنسيال تأخذ يف االعتبار الفارق اجلنساين وتقدم محاية اجتماعي

ويسـاور اللجـنة القلـق من أن عدم وجود اتفاق بني الكيانني على احلقوق املتعلقة بالتقاعد وإخفاق                  -٢٠
الكيانني يف تنفيذ االتفاق القائم بينهما بشأن التأمني الصحي حيول دون استفادة الكثري من العائدين الذين ينتقلون 

 .ستحقات التقاعد ومن الرعاية الصحيةمن كيان إىل آخر من م

وبالرغم من إدراج أحكام حمددة بشأن جرمية العنف املرتيل يف قانون الدولة املتعلق باملساواة بني اجلنسني                 -٢١
بقلق أنه تالحظ اللجنة ويف القوانني اجلنائية لكل من مجهورية صربسكا واحتاد البوسنة واهلرسك ومقاطعة برشكو، 

واللجنة قلقة أيضاً من    .  خمتلف قوانني تلك الكيانات مع قانون الدولة املتعلق باملساواة بني اجلنسني           مل تتم مواءمة  
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أنه نادراً ما يتم إبالغ الشرطة، حباالت العنف املرتيل أو يتم التحقيق فيها بالشكل الكايف من قبل الشرطة، ومن أن 
 . العالجيقعن ضحية العنف املرتيل وال تقدم أي نوع من برامجخدمات الرعاية الصحية ال تكفي إلعانة النساء اللوايت 

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف مكافحة االجتار يف األشخاص، كتعيني منسق دولة  -٢٢
 ٢٠٠٥(وفـريق مشترك بني الوزارات معين مبكافحة االجتار، أو اعتماد جملس الوزراء مؤخراً خطة عمل الدولة                 

وخطـة عملية وخطة عمل ملكافحة االجتار يف األطفال، فإن اللجنة قلقة من استمرار وجود نقص يف        ) ٢٠٠٧ -
. العـاملني املؤهلـني يف جمايل الطب والطب النفسي الذين تتوفر لديهم معرفة كافية باحتياجات ضحايا االجتار                

 .ر هبمواللجنة قلقة كذلك من عدم توفر بيانات موثوقة عن عدد األشخاص املتاج

تشعر اللجنة ببالغ القلق ملدى انتشار الفقر يف الدولة الطرف، وخاصة يف األرياف ويف صفوف األفراد                و -٢٣
واجملموعـات اآليت ذكرهم وهم األشخاص املشردون داخلياً، والعائدون من األقليات، واألسر اليت يترأسها أحد               

األطفال احملرومون من رعاية آبائهم، واملسنون، األبويـن، وضـحايا العـنف اجلنسـي أثـناء الرتاع املسلح، و       
واملـتقاعدون، واألشـخاص ذوو اإلعاقـات، وشعب الروما، وأفراد األقليات العرقية األخرى، الذين ال تعاجل                

 .  احتياجاهتم اخلاصة معاجلة كافية٢٠٠٧-٢٠٠٤استراتيجية التنمية املتوسطة األجل للفترة 

سكن واستراتيجية سكن وطنية على صعيد الدولة قانون يتعلق بالم وجود عدقلق بسبب الويساور اللجنة  -٢٤
كما يساورها القلق لنقص وحدات السكن االجتماعي، وخاصة من         . لتلبـية احتياجات السكان يف جمال السكن      

 .أجل الفئات ذات الدخل املنخفض والفئات احملرومة واملهمشة

املواطن غري الرمسية اليت كان يعيش فيها شعب الروما قبل          ببالغ القلق أن الكثري من      وتالحـظ اللجـنة      -٢٥
 انـدالع الـرتاع املسـلح قد ُدمر وأنه مل توفَّر هلذا الشعب مساكن بديلة أو تعويضات، وأن الكثري من أفراده                     

غ كما تشعر اللجنة ببال   . ال يسـتطيعون املطالبة مبواطنهم بسبب عدم ضمان حيازة امللكية فيما يتعلق مبمتلكاهتم            
القلق إزاء العدد الكبري من املستأجرين الذي طُردوا من املنازل اليت كانوا يسكنوهنا قبل اندالع الرتاع املسلح دون 

 .أن ُيوفر هلم مأوى بديل مناسب ودون أن يدفع هلم تعويض

غلبهم من  وتأسـف اللجـنة بشـدة لضخامة عدد ضحايا األلغام املضادة لألفراد منذ انتهاء الرتاع املسلح، وأ                 -٢٦
 .األطفال

يف بعض أحناء املاء الصاحل للشرب القدر الكايف من نعدام إمكانية احلصول على  الوتشـعر اللجنة بالقلق      -٢٧
 .مجهورية صربسكا ولسوء نوعية املياه اليت تضر بالعديد من األسر املعيشية، ولعدم كفاية رصد نوعية املياه

، واملتمثلة يف استخدام "مدرستان حتت سقف واحد"رسة املسماة تشـعر اللجـنة ببالغ القلق إزاء املما    و -٢٨
مـرافق مشـتركة إما بتقسيمها أو باستخدامها يف أوقات خمتلفة لتدريس مقررات منفصلة ألطفال ينتمون إىل                 

 .جمموعات عرقية خمتلفة، وإزاء االجتاه يف بعض األماكن حنو بناء مدارس منفصلة لكل جمموعة عرقية

 . يف املائة من أطفال الروما ال يذهبون إىل املدارس٨٠كون لقلقها بالغ جنة عن وتعرب الل -٢٩
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  االقتراحات والتوصيات-هاء 

وتوصـي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقالل وحياد مكتب أمني املظامل واعتماد هنج موحد فيما                 -٣٠
 .خيص حقوق اإلنسان

ية االحتجاج باحلقوق املنصوص عليها يف العهد أمام حماكم ضمان إمكانوحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٣١
وهي تدعو الدولة الطرف إىل إدراج معلومات بشأن السوابق         . ٩الـبالد، وتوجه عنايتها إىل التعليق العام رقم         

 .القضائية املتعلقة بتنفيذ العهد يف تقريرها الدوري الثاين

من أجل ضمان عودة العائدين إىل مواطنهم األصلية        طالـب اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها        وت -٣٢
بصورة مستدامة عن طريق ضمان متتعهم على قدم املساواة باحلقوق اليت مينحهم إياها العهد، ال سيما يف جماالت                  

 .احلماية االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم

مصنفة حسب السن واجملموعة العرقية إحصائية مستوفاة، نات اوتطلب اللجنة من الدولة الطرف إدراج بي -٣٣
والوضع االجتماعي وغري ذلك، تتعلق بتمثيل النساء يف قطاعات الشغل العامة واخلاصة، إىل جانب الرواتب اليت                

 .حتصل عليها النساء باملقارنة برواتب الرجال لقاء القيام بنفس العمل

عكس قانون املساواة بني اجلنسني الصادر      كي ت تعدل القوانني القائمة    أن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب     -٣٤
 وتطـبقه على حنو مناسب، وبأن تزيد املوارد املتاحة للوكالة املعنية باملساواة بني اجلنسني بغية                ٢٠٠٣يف عـام    

 .متكينها من رصد التمييز بني اجلنسني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومكافحته بصورة فعالة

 مكافحة البطالة عن طريق برامج خاصة حمددة اهلدف ث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها يفوحت -٣٥
مبا يف ذلك برامج ترمي إىل احلد من البطالة يف صفوف الشباب والنساء، ال سيما ربات األسر، إىل جانب البطالة 

 .يف صفوف الفئات احملرومة واملهمشة

باختاذ تدابري فعالة لضمان وفاء أصحاب العمل بالتزاماهتم التعاقدية جتاه          لة الطرف   وتوصـي اللجنة الدو    -٣٦
مسـتخدميهم، وذلـك باالمتـناع عن فصلهم من أعماهلم تعسفاً أو بصرف أجورهم أو مسامهاهتم يف الضمان     

كفي وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تزويد وحدات تفتيش العمل مبا ي. االجتماعي يف الوقت املطلوب
 .من العاملني واملوارد حىت متكنها من مكافحة انتهاكات حقوق العمال بصورة فعالة

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري إللغاء العقوبة املفروضة على األشخاص العاملني يف القطاع               -٣٧
 .غري الرمسي، أي إيقاف تسجيلهم يف مكاتب التوظيف ملدة اثين عشر شهراً

املوارد العامة للكيانني والكانتونات للجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص األموال الكافية من وحتث ا -٣٨
والبلديات ملراكز اخلدمات االجتماعية وضمان زيادة عدد املساعدين االجتماعيني واألخصائيني النفسيني وغريهم            

 الحتياجات األطفال احملرومني من رعاية      من العاملني املؤهلني يف تلك املراكز من أجل االستجابة على حنو أفضل           
 .آبائهم، وربات األسر، واألشخاص ذوي اإلعاقات، وضحايا االجتار يف األشخاص، ال سيما األطفال والنساء
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وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان قدر أكرب من اإلنصاف يف ختصيص املوارد املتاحة للحماية                  -٣٩
ن املدنيني، بغية تقليص التفاوت القائم بني امليزانية املخصصة لضحايا احلرب االجتماعية، خاصة لضحايا احلرب م    

 .من املدنيني وتلك املخصصة لضحايا احلرب من العسكريني، من بني مجلة أمور أخرى

شروع القانون القاضي بتعديل قانون احلماية       اعتماد م  العمل على وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على        -٤٠
يا احلرب من املدنيني واألسر اليت تعيل أطفاالً، الذي ينظر فيه حالياً الربملان يف احتاد البوسنة                االجتماعـية وضحا  

واهلرسـك، والذي ينص على حتويل ميزانية احلماية االجتماعية اخلاصة بضحايا احلرب من املدنيني واألشخاص               
د بغية إزالة التفاوتات النامجة عن تفاوت       ذوي اإلعاقـات غـري املتعلقة بالرتاع املسلح من الكانتونات إىل االحتا           

كما تطلب من الدولة الطرف ضمان أن توسع سلطاُت احتاد البوسنة واهلرسك            . األموال املتوفرة يف الكانتونات   
 .نطاق حتويل امليزانية هذا ليشمل فئات أخرى من املستفيدين من احلماية االجتماعية

يف أثناء الرتاع املسلح    الذي وقع   ل ضحايا العنف اجلنسي      حصو ضمانوتوصـي اللجنة الدولة الطرف ب      -٤١
وتنفيذ استراتيجية متماسكة على مستوى      وبوضع   ،وضع ضحايا احلرب من املدنيني     على   ١٩٩٥-١٩٩٢الفترة  

الدولة حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لضحايا العنف اجلنسي وألفراد أسرهم، وبضمان مشاركة 
 .عنف اجلنسي يف أية عمليات اختاذ قرارات متسهمضحايا ال

بني الكيانني بشأن احلقوق املتعلقة بالتقاعد      وتطلـب اللجـنة من الدولة الطرف تشجيع اعتماد اتفاق            -٤٢
وضمان تنفيذ االتفاق املعقود بني الكيانني واملتعلق بالتأمني الصحي بغية ضمان حصول العائدين الذين ينتقلون من 

 .خر على استحقاقات التقاعد والرعاية الصحيةكيان إىل آ

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان مواءمة أحكام القانون اجلنائي السارية يف الكيانني وأحكام                 -٤٣
القـانون اجلنائي يف مقاطعة برشكو بشأن جرمية العنف املرتيل مع قانون الدولة املتعلق باملساواة بني اجلنسني، إىل      

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختاذ تدابري لتوعية    .  مـن قبل القضاة واحملققني والشرطة      جانـب تطبـيقها   
املوظفـني املكلَّفني بتنفيذ القانون وعامة اجلمهور بأسباب أعمال العنف املرتيل وبطبيعتها اإلجرامية وباحتياجات            

 .الضحايا اخلاصة

الطيب والنفسي يف مراكز اخلدمات االجتماعية      يف اجملالني   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب العاملني        -٤٤
لى احتياجات ضحايا االجتار اخلاصة، وبتكثيف جهودها من أجل وضع آلية فعالة جلمع البيانات املتعلقة مبكافحة ع

 االجتار، وتطلب منها أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مستوفاة عن عدد احلاالت اليت ُوجهت فيها                
 .التهم إىل املتاجرين وإىل أفراد الشرطة الضالعني يف االجتار واألحكام الصادرة يف حقهم

أن تكفل، يف معاجلتها ملشكلة الفقر، تقدمي املساعدة االجتماعية         وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على          -٤٥
م أثر أية قوانني وسياسات     املناسـبة، على سبيل األولوية، لألفراد واجملموعات اليت تعيش دون خط الفقر، وتقيي            

تتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألولئك األشخاص واجملموعات بناء على بيانات مستوفاة بانتظام       
ومفصـلة حسب اجلنس والعمر واالنتماء العرقي والوضع االجتماعي وغري ذلك من املعايري ذات الصلة، واعتماد   
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ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل البيان الذي       . أجل ذلك الغرض  آلـيات رصد فعالة وتنفيذها من       
 . بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢٠٠١مايو / أيار٤اعتمدته اللجنة يف 

 واستراتيجية وطنية كن بالساً خاصاً قانون، على مستوى الدولة،عتمدأن ت وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب     -٤٦
وتوصي اللجنة أيضاً بأن ختصص الدولة الطرف موارد        . يف جمـال السكن لتلبية احتياجات السكان يف هذا اجملال         

 .كافية لتوفري السكن االجتماعي، خاصة للفئات ذات الدخل املنخفض والفئات احملرومة واملهمشة

ما يف استعادة املمتلكات اليت كانت لديه قبل        وحتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق شعب الرو          -٤٧
اندالع الرتاع املسلح وعلى ضمان حيازة امللكية لسكان َمواطن الروما، وعلى ضمان توفري سكن بديل مالئم أو                 
تعويض لشعب الروما وألولئك الذين طُردوا من مواطنهم ومنازهلم اليت كانوا يقيمون فيها قبل اندالع النـزاع                

 .٧ ملا جاء يف تعليق اللجنة العام رقم املسلح، طبقاً

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة جهودها والسعي للحصول على مزيد من املساعدة الدولية                -٤٨
 .إلزالة األلغام املضادة لألفراد يف مجيع أحناء إقليمها

 مياه الشرب املأمونة، إما     وتذكّر اللجنة بواجب الدولة الطرف بأن توفر لكل أسرة إمكانية الوصول إىل            -٤٩
وتدعو الدولة الطرف إىل حتديد مؤشرات مصنفة ومقاييس وطنية مناسبة          . داخل املرتل أو يف منطقة جماورة لـه      

 بشأن احلق يف املاء، وإدراج املعلومات املتعلقة بتحديد هذه ١٥تتعلق باحلق يف املياه، طبقاً لتعليق اللجنة العام رقم 
 .س يف تقريرها القادماملؤشرات واملقايي

ووقف تشييد  " مدرستان حتت سقف واحد   "وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ضمان وقف ممارسة            -٥٠
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدمج املناهج الدراسية       . مدارس منفصلة لألطفال املنتمني إىل جمموعات إثنية خمتلفة       
 األصل اإلثين للتالميذ، وتطلب إليها أن تقدم يف تقريرها وبتدريس منهج دراسي واحد يف مجيع الفصول، أياً كان

 . الدوري القادم معلومات عما اختذته من تدابري يف هذا الشأن

مع غريهم على التعليم على قدم املساواة  وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حصول أطفال الروما            -٥١
تقدمي منح دراسية وتسديد نفقات الكتب الدراسية ونفقات        امعي، وذلك مثالً عن طريق      االبتدائي والثانوي واجل  

 .السفر للحضور إىل املدرسة، وعلى أن تراقب عن كتب معدل مواظبة أطفال الروما على الدراسة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات  -٥٢
اً يف تقريرها الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات موضع اجملتمع، وإحاطة اللجنة علم

كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أفراد اجملتمع املدين يف عملية املناقشة . التنفيذ
 .على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه وأخرياً، تطلب اللجن -٥٣

 _ _ _ _ _ 


