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  االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللجنة املعنية باحلقوق
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٢مايو / أيار١٨ - أبريل/ نيسان٣٠

 ١٦قدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني         النظر يف التقارير امل       
   من العهد١٧و

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق    

  إسبانيا    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري        اللجنة املعنية باحلقوق  نظرت    -١

لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      العهد ا  اخلامس إلسبانيا بشأن تنفيذ   
)E/C.12/ESP/5 (    ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٨ و ٧ املعقودة يـومي     ١٤ إىل   ١٢يف جلساهتا من 
)E/C.12/2012/SR.12-14 (      واعتمدت املالحظات اخلتامية التاليـة)E/C.12/2012/SR.28 ( يف

  .٢٠١٢مايو / أيار١٨ املعقودة يف ٢٨جلستها 

  دمةمق  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي إسبانيا لتقريرها الدوري اخلامس الذي يتبع املبادئ التوجيهيـة          -٢

بـالردود  مع االرتياح   اً  وترحب أيض . بشأن توصياهتا السابقة  املتخذة  للجنة ويعرض التدابري    
وكذا بالبيانـات اإلحـصائية الـيت       ) E/C.12/ESP/Q/5/Add.1(الكتابية على قائمة املسائل     

  .تضمنتها
بناء مع الدولة الطرف، وكذا مبشاركة وفد كبري        ار  حوإجراء  وتشيد اللجنة بفرصة      -٣

  .من خرباء الوزارات املختصة

 
 E/C.12/ESP/CO/5  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجمللس االقتصادي واالجتماعي

6 June 2012 
Arabic 
Original: Spanish 



E/C.12/ESP/CO/5 

GE.12-43304 2 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
  : التصديق على الصكوك الدولية التاليةحتيط اللجنة علماً مع التقدير ب  -٤

قوق االقتـصادية   الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحل        )أ(  
  ؛)٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣(واالجتماعية والثقافية 

 كانون  ٣(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري          )ب(  
  ؛)٢٠٠٧ديسمرب /األول

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري               )ج(  
  ؛ )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٤(

ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        الربوتوكول اال   )د(  
  ).٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٤(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

وتعرب اللجنة عن ارتياحها لسلسلة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف لتحـسني               -٥
  :ال سيما مبا يليالتمتع باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، و

 ٢٠٠٩أكتوبر  /  تشرين األول  ٣٠ الصادر يف    ١٢/٢٠٠٩اعتماد القانون     )أ(  
الذي ينظم حق اللجوء واحلماية الفرعية والذي يتضمن التوجيهات األوروبية ومحاية احلقوق            

  املنصوص عليها يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني؛
االسـتراتيجية  " و ٢٠١٢-٢٠١٠اعتماد خطة عمل تنمية السكان الغجر         )ب(  

  ؛ "٢٠٢٠-٢٠١٢الوطنية لإلدماج االجتماعي للغجر 
 بـشأن   ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٢ الصادر يف    ٣/٢٠٠٧القانون األساسي     )ج(  

  حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل؛
 بـشأن   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٤ الصادر يف    ٣٠/٢٠٠٦القانون    )د(  

   ورعاية املعالني؛ تعزيز االستقالل الشخصي
 ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ الصادر يف    ١/٢٠٠٤القانون األساسي     )ه(  

  املتعلق بتدابري احلماية الشاملة من العنف اجلنساين؛
الـنص يف قـانون     : التدابري املتخذة بشأن االجتار باألشخاص، وخباصـة        )و(  

 أوروبـا بـشأن إجـراءات       والتصديق على اتفاقية جملس   العقوبات على أنه يشكل جرمية؛      
مكافحة االجتار بالبشر؛ وإطالق اخلطة الشاملة األوىل ملكافحة االجتـار بالبـشر ألغـراض     

واخلطة الثالثة ملكافحة االستغالل اجلنـسي لألطفـال         ؛٢٠١٢-٢٠٠٩االستغالل اجلنسي   
  .٢٠١٣-٢٠١٠ واملراهقني
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     تعترب ا الدولة الطرف   لكون  لق  يساور اللجنة الق    -٦

والثقافية، باستثناء احلق يف التعليم املدرج ضمن احلقوق األساسية اليت حيميها الدستور، جمرد             
ويـساور  . مبادئ توجيهية للسياسة االجتماعية واالقتصادية والتشريع واملمارسة القـضائية        

وضعها موضع  وتجاج بأحكام العهد أمام حماكم الدولة الطرف        لندرة االح اً  اللجنة القلق أيض  
  . التنفيذ

ملبدأ عدم قابلية حقوق اإلنسان     اً  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، وفق         
للتجزئة وعامليتها وترابطها، التدابري التشريعية املناسبة لكي تضمن للحقوق االقتـصادية           

. اية مماثالً ملا ينطبق على احلقوق املدنية والسياسية       واالجتماعية والثقافية مستوى من احلم    
اليت تكفل أهلية املقاضاة أمـام      كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة         

  . وتطبيقها على حنو كاملاحملاكم الوطنية بشأن مجيع أحكام العهد 
 تعزيز حقـوق اإلنـسان      إىلال تشري    والية أمني املظامل     كونويساور اللجنة القلق ل     -٧

بأهلية ديوان أمني املظامل    لعدم متتع   اً  ويساورها القلق أيض  . والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
  .احملاكم تقدمي شكاوى فردية بشأن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمام

تشمل تعزيز توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع اختصاصات ديوان أمني املظامل ل   
  . ، وكذا القدرة على رفع دعاوى أمام احملاكمهذا اجملالحقوق اإلنسان والتثقيف يف 

ة للحقـوق املنـصوص     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدين مستويات احلماية الفعلي          -٨
تدابري التقشف اليت اعتمدهتا الدولة الطرف، وهو ما يؤثر بصورة غـري             نتيجة   عليها يف العهد  

على متتع األفراد واجلماعات احملرومني واملهمشني حبقوقهم، وخاصة منهم الفقـراء،           متناسبة  
والنساء، واألطفال، وذوو اإلعاقة، والعاطلون عن العمل من البالغني والشباب، واملـسنون،            

  ).١، الفقرة ٢املادة (والغجر، واملهاجرون، وطالبو اللجوء 
ع تدابري التقشف املتخذة حملتـوى      توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حتديد مجي        

احلد األدىن األساسي جلميع احلقوق الواردة يف العهد، وباختاذ مجيع التدابري املناسبة حلماية             
هذا احملتوى األساسي يف مجيع الظروف، وخاصة بالنسبة لألفراد واجملموعات احملـرومني            

مفصلة إحصائية  بيانات  ويف هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف جبمع         . واملهمشني
األفراد واجلماعات املتضررين وزيادة فعالية اجلهود اليت تبـذهلا حلمايـة           تعيني  من أجل   

كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل        . حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
ق األزمـة  رسالتها املفتوحة املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف سـيا        

  .٢٠١٢مايو / أيار١٦االقتصادية واملالية، املؤرخة 
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الالمركزية يف إسناد الصالحيات املتعلقـة      إزاء ما يترتب على     ويساور اللجنة القلق      -٩
 ١٧  لاالتمتع هبذه احلقوق يف األقاليم يف تفاوت من باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ). ١، الفقرة ٢ دةاملا(املتمتعة باحلكم الذايت 
حتث اللجنة الدولة الطرف على احلرص على أال يؤدي التفاوت بـني األقـاليم                

املتمتعة باحلكم الذايت من حيث االستثمار االجتماعي والتخفيضات املختلفة يف اخلدمات           
العامة للرعاية االجتماعية إىل عدم اإلنصاف أو التمييز يف التمتع بـاحلقوق االقتـصادية              

  . ماعية والثقافيةواالجت
ويساور اللجنة القلق إزاء تراجع املساعدة اإلمنائية الرمسية الذي ميس تعهد الدولـة               -١٠

   ).٢املادة ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٠,٧الطرف جبعلها عند مستوى ال يقل عن 
ئية توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها من أجل زيادة املساعدة اإلمنا            

ـ        ٠,٧الرمسية إىل مستوى ال يقل عن        لألهـداف  اً   يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وفق
  .اًاملتعهد هبا دولي

ويساور اللجنة القلق من استمرار تعرض املهاجرين والغجـر للتمييـز يف التمتـع                -١١
كن والـصحة   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما فيما يتعلق بالعمالة والس         

كما يساورها القلق إزاء اسـتمرار      . والتعليم، بالرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف       
املواقف العدائية واملتعصبة جتاه هذه اجملموعات، مبا يف ذلك من قبل عناصر قـوات حفـظ                

  ).٢، الفقرة ٢املادة (النظام 
لقضاء على التمييـز    لعتمدة  توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من التدابري امل          

. الذي يعاين منه املهاجرون والغجر، وكذا املعاقبة على أي نوع من املمارسات التمييزية             
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل للمساواة يف املعاملة وعـدم             

عـام  ومن هذا املنظور، تلفت اللجنة انتبـاه الدولـة الطـرف إىل تعليقهـا ال              . التمييز
بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           ) ٢٠٠٩(٢٠ رقم

  ). من العهد٢ من املادة ٢ قرةالف(
ويساور اللجنة القلق، وال سيما يف سياق األزمة االقتصادية واملالية، مـن الزيـادة                -١٢

على نسبة مرتفعـة مـن      اً  املستمرة يف معدالت البطالة والبطالة لفترات طويلة اليت تؤثر سلب         
الشباب واملهاجرون والغجر وذوو اإلعاقة، وهو ما يفاقم        اً  سكان الدولة الطرف، وخصوص   
  ). ٦؛ واملادة ٢، الفقرة ٢املادة (حالة االستضعاف اليت يعيشوهنا 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز براجمها واعتماد استراتيجيات فعالة من أجل             
وتوصي اللجنـة   . اًة وحتقيق التمتع الكامل باحلق يف العمل تدرجيي       احلد من معدالت البطال   

الدولة الطرف بتفادي أي تراجع يف ميدان العمل، مبا يف ذلك يف جمال محايـة حقـوق                 
كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل       . العمال
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لة، مـصنفة حـسب اجلـنس    إحصاءات سنوية يف شكل جداول عن الوضع العام للعما      
كما توصي اللجنة مبواصلة إعطاء األولويـة للتـدريب         . والسن واجلنسية وحالة العجز   

املهين، وخاصة يف حاالت البطالة لفترات طويلة، مع مراعاة احتياجات األفراد والفئات            
لعام قها ا ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعلي         . احملرومني واملهمشني 

  ).  من العهد٦املادة (، بشأن احلق يف العمل )٢٠٠٥(١٨رقم 
ويساور اللجنة القلق من كون بعض القوالب النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني ال تزال              -١٣

وال يزال يساور اللجنـة     . حتول دون متتع املرأة باحلق يف العمل على قدم املساواة مع الرجل           
ويساورها . يف مواقع صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص كليهما        متثيل املرأة   قلة  القلق إزاء   
األجور بني الرجال والنساء بالرغم من اجلهود       إزاء استمرار وجود فرق كبري يف       اً  القلق أيض 

ملبدأ املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتـساوية          اً  املبذولة يف هذا اجملال، وذلك خالف     
  ).١٠ و٩ و٦ و٣املواد (ف والعهد لدولة الطراملوجود يف تشريعات ا

توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحـة القوالـب              
النمطية اجلنسانية داخل األسرة واجملتمع، مبا يف ذلك بتعزيز تساوي متثيل الرجل واملـرأة        

طرف على رصـد  كما حتث الدولة ال . يف مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص       
للتشريع املتعلق باملساواة يف املعاملة وعدم التمييز وملبدأ املساواة يف اجلهات اخلاصة امتثال 

ومبوازاة ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطـرف        . األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية     
تشجيع مشاركة الرجال بصورة أكرب يف أعمال الرعاية ويف تقـدمي خـدمات الرعايـة               

  . طفال وذوي اإلعاقة واملسنني واملرضىلأل
حمتجـزين يف مراكـز     يظلون  ويساور اللجنة القلق إزاء حاالت األشخاص الذين          -١٤

ودون إمكانيـة   يغلب عليها طابع االزدحام،     الترحيل يف ظروف    يف انتظار   احتجاز األجانب   
ـ          ة أو القانونيـة،    احلصول على املعلومات واخلدمات املالئمة للمساعدة االجتماعية أو الطبي
 ١٩٩٩فربايـر  /وذلك بالرغم من اعتماد لوائح تنظيمية جديدة هلذه املنشآت منـذ شـباط         

  ).٢، الفقرة ٢ املادة(
حتث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للوائح التنظيمية اجلديدة لتحسني      

سـيما  الظروف املعيشة يف مراكز احتجاز األجانب الـذين ينتظـرون الترحيـل، وال              
   .خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية والقانونية والطبية الكافية يتعلق حبصوهلم على افيم
مستويات من العنف املرتيل وغريه مـن       ارتفاع  استمرار  إزاء  ويساور اللجنة القلق      -١٥

أشكال العنف اجلنساين، بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف ملنعهـا، وكـذا                
لتخفيضات امليزانية اليت أثرت على عمليات دعم الضحايا ومساعدهتم يف بعـض األقـاليم              

  ).١٠املادة (املتمتعة باحلكم الذايت 
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تنفيذ خمتلف خطط وتدابري    آثار  واصلة تقييم   تشجع اللجنة الدولة الطرف على م       
مكافحة العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف اجلنساين، وخاصة ضد املرأة، وضـمان             

تدابري التقشف التقييدية املعتمدة يف سـياق األزمـة         فر  سوأن ال ت  استمرار هذه اجلهود    
ي اللجنـة الدولـة     كما توص . حبماية الضحايا وحقوقهم   املساس   ن ع االقتصادية واملالية 

الطرف بتعزيز تدابريها والتأكد من وصول مجيع استراتيجيات الوقاية والرعاية يف هـذا             
و إدمـاهنن املخـدرات     أبسبب بيئتهن االجتماعيـة     اً  اجملال إىل النساء األكثر استضعاف    

  . إصابتهن بأمراض أو أي سبب آخر يضعهن يف وضع غري موات أو
 ٢١,٨أن هناك حىت اآلن، وفقاً ملا لديها من بيانات نسبة           تالحظ اللجنة مع القلق     و  -١٦

من السكان ممن يعيشون حتت خط الفقر وأن معدل األشخاص املعرضني لرباثن الفقـر قـد         
  ). ١١ و٩املادتان (زداد إىل حد كبري يف سياق األزمة االقتصادية واملالية ا

طين جديد حملاربـة    باعتماد وتنفيذ برنامج و   بشدة  توصي اللجنة الدولة الطرف       
وتوصي اللجنة بأن تدرج فيها تـدابري واسـتراتيجيات حمـددة           . على حنو شامل  الفقر  

لتخفيف اآلثار السلبية النامجة عن األزمة االقتصادية واملالية الراهنـة، وإيـالء اهتمـام              
وحتيل اللجنة الدولة الطـرف، يف هـذا   . لألشخاص والفئات احملرومني واملهمشني  خاص

ىل إعالهنا بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           الصدد، إ 
  ). ٢٠٠١( والثقافية

ما يقلق اللجنة هو أنه جرى، يف وقت يعيش فيه طفل من كل أربعة حتت خـط                 و  -١٧
اإلعانات االقتصادية لألسر ختفيضاً شديداً بل وحىت إلغائها، كمـا يف حالـة     الفقر، ختفيض   

  ).١١ و١٠املادتان (قتصادية اليت تدفع مرة واحدة عند والدة طفل أو تبنيه اإلعانة اال
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف اإلصالحات املعتمـدة يف سـياق               

إىل املـساس   يع تدابري التقشف املنفذة     كي ال تؤدي مج   األزمة االقتصادية واملالية الراهنة     
مجيـع  كي تظل االجتماعية والثقافية الذي مت بلوغه، و محاية احلقوق االقتصادية و   مبستوى  

  . حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتضر بااألحوال مؤقتة وتناسبية وأال 
مـستوى   عند   ٢٠١١ويساور اللجنة القلق من جتميد احلد األدىن لألجور منذ عام             -١٨
  ).٧املادة  (العيش بكرامةتيح ي ال

ف بضمان حد أدىن لألجور يتـيح جلميـع العمـال           توصي اللجنة الدولة الطر     
 من  ٧للمادة  اً  املعيشة، وفق ليتمشى مع غالء    اً  وأسرهم التمتع بعيش كرمي، وتعديله دوري     

  .العهد ومعايري اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية
 ١٦/٢٠١٢ ويساور اللجنة القلق بشأن التعديالت اليت أدخلها املرسوم امللكي بقانون           -١٩
، والـيت   ٢٠٠٩، وال سيما على قانون األجانب لعـام         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠صادر يف   ال

  ).١٢املادة (تقلص حقوق املهاجرين غري الشرعيني يف احلصول على خدمات الصحة العامة 
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ـ تكفـل توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن           العـام  لتعليـق اللجنـة   اً ، وفق
وى مـن الـصحة ميكـن بلوغـه         بشأن احلق يف التمتع بأعلى مست     ) ٢٠٠٠(١٤ رقم

إمكانيـة حـصول    دم احلد من    ومبدأ تعميم اخلدمات الصحية، ع    )  من العهد  ١٢ املادة(
وذلك أياً  ،   نتيجة لإلصالحات املعتمدة   املقيمني يف الدولة الطرف على اخلدمات الصحية      

خبفـض  كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر أي مقتـرح           . وضعهم القانوين كان  
  . ية حصول األفراد والفئات احملرومني واملهمشني على اخلدمات الصحيةإمكان
مستوى الكفـاف   عن  مستويات املعاشات التقاعدية    الحظ اللجنة مع القلق تدين      وت  -٢٠

ومـا يـثري قلقهـا      . يف الكثري من احلاالت، وهو ما يعرض املستفيدين منها خلطر الفقـر           
 ١٠ و ٩املـواد   (لى معاشات ترمل جد متدنية       حالة النساء اللوايت حيصلن ع     هوخاص   بوجه

  ).١٢ و١١و
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف مبلغ املعاشات التقاعدية القائمـة              

على دفع اشتراكات وغري القائمة على دفع اشتراكات، لضمان مستوى معيشي الئـق             
  . جلميع املستفيدين، حىت يف أوقات األزمات االقتصادية واملالية

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء حالة األفراد واألسر الذين تثقل كاهلـهم تكـاليف                -٢١
السكن بعد حصوهلم على رهون عقارية طويلة املدى، وهو ما تسبب يف إخالء العديد منهم               

كما يساور اللجنة القلق من كـون املرسـوم         . وشدة تعرض آخرين لفقداهنا   من مساكنهم   
 يتـرك للمـصارف الـسلطة       ٢٠١٢مارس  / آذار ٩لصادر يف    ا ٦/٢٠١٢امللكي بالقانون   

   ).١٢املادة (التقديرية لقبول التسديد بالتخلي عن العقار 
إدارة الـرهن   جييـز   اً  تـشريعي اً   إصالح ريتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن جت       

كما توصى  . العقاري، حبيث ال يتوقف هذا اخليار فقط على السلطة التقديرية للمصارف          
 ممتلكات كـشكل بـديل    استثمار  لطرف بتحفيز األفراد واألسر على النظر يف        الدولة ا 

بتنـسيق   توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك       ويف هذا الصدد،  . لحصول على السكن  ل
مع األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت الستثمار املزيد من املوارد يف زيادة املعروض من             عملها  

بشأن احلـق يف    ) ١٩٩١(٤للتعليق العام رقم    اً   وفق ،املساكن االجتماعية لتغطية الطلب   
  ).  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (الئق السكن ال

ويساور اللجنة القلق من استمرار تنفيذ عمليات اإلخـالء القـسري يف غيـاب                -٢٢
الضمانات القانونية الواجبة، ودون االستشارة املسبقة مع األشخاص املعنيني، ودون تـوفري            

  ). ١٢املادة  ( هلم أو تعويضسكن بديل
حيدد الشروط واإلجراءات   اً  تشريعياً  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إطار        

اليت يتعني اتباعها قبل مباشرة عملية اإلخالء، مـع مراعـاة أحكـام التعليـق العـام                 
):  من العهـد   ١١ املادة   ١الفقرة  (للجنة بشأن احلق يف السكن الالئق       ) ١٩٩٧(٧ رقم
ت اإلخالء القسري، وتوصيات املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئـق، واملبـادئ             عمليا
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األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن عمليات اإلخالء القسري والترحيل بـدافع التنميـة            
)A/HRC/4/18املرفق األول ، .(  

" لتـشرد ا"  لويساور اللجنة القلق من عدم اعتماد الدولة الطرف بعد لتعريف رمسي              -٢٣
جلمع بيانات تفصيلية عن عدد األشخاص الذين ال مأوى هلم من أجل تقيـيم              اً  يكون أساس 

  ).١٢املادة (تطور هذه الظاهرة واختاذ التدابري املناسبة يف هذا الشأن 
ـ " التشرد"    لتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تعريف رمسي           لتوصـيات  اً  وفق

بـشأن   يلتوافقا التوجيهية للمؤمتر األورويب     املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق واملبادئ     
كما توصي اللجنة الدولة الطـرف جبمـع   . ٢٠١٠الذي عقد يف بروكسل عام      التشرد  

بيانات مفصلة عن عدد األشخاص الذين ال مأوى هلم، وتأثري األزمة االقتصادية واملاليـة              
  .وضع تدابري فعالة إلعادة التأهيل وتنفيذهاأجل عليهم من 

مكان إقامتـها،  توقفاً على الصعوبات اليت تواجهها املرأة، حظ اللجنة مع القلق  وتال  -٢٤
 ٢/٢٠١٠للقـانون األساسـي     اً  جهاض وفق العيادات الطبية املخصصة لإل   يف الوصول إىل    

كما يساور اللجنة القلق من كون العوائق البريوقراطيـة         . ٢٠١٠مارس  / آذار ٣الصادر يف   
النساء يف معظم األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت على التوجـه إىل            جترب الكثري من  والزمنية اليت   

  ).١٠ و١٢املادتان (العيادات اخلاصة 
 ٢/٢٠١٠توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل للقانون األساسي       

ويف هذا السياق، توصي اللجنـة      .  يف مجيع أحناء البلد    ٢٠١٠مارس  / آذار ٣الصادر يف   
الـذايت    باعتماد إجراء أساسي مشترك بني مجيع األقاليم املتمتعة بـاحلكم          الدولة الطرف 

لضمان اإلنصاف يف احلصول على خدمات اإلجهاض الطوعي؛ ولكفالة عدم حتول ممارسة 
األطباء وغريهم من العاملني يف اجملال الصحي لالستنكاف الضمريي إىل عقبة أمام النساء             

  . مام خاص حلالة املراهقات واملهاجراتالراغبات يف اإلجهاض؛ وإليالء اهت
ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد تعاطي املخدرات والكحول، وال سيما يف أوسـاط               -٢٥

عن هذه الظـاهرة وأسـباهبا احملتملـة          الشباب، وإزاء عدم وجود معلومات أكثر تفصيالً      
  ).١٢ املادة(

حة تعـاطي املخـدرات     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استراتيجياهتا ملكاف        
والكحول، مع مراعاة خمتلف عوامل اخلطر ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛ وبتطـوير            
اخلدمات الصحية والرعاية النفسية واالجتماعية املالئمتني؛ وبتقدمي اقتراح منهجي لعالج          

  . للتصدي هلذه املشاكلتثقيفية اإلدمان؛ وتنفيذ تدابري إدارية واجتماعية و
ف متوسـط   لكون معدل التسرب املدرسي املبكر ال يزال ضعْ       القلق  ر اللجنة   ويساو  -٢٦

  ).١٣املادة (االحتاد األورويب، بالرغم من التقدم احملرز 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها الرامية إىل احلـد مـن معـدل                

عتمـد  ، حبيـث ت   ٢٠٢٠مع االستراتيجية األوروبيـة     اً  التسرب املدرسي املبكر، متاشي   
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استراتيجية تتصدي للمحددات االجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر على قـرار مغـادرة            
  . املدرسة قبل األوان، وتعطي أولوية لألشخاص واجملموعات احملرومني واملهمشني

من التخفيـضات   اً  وتالحظ اللجنة بقلق أن التعليم كان أحد أكثر القطاعات تضرر           -٢٧
ن الدولة املركزية أو تلك اآلتية من األقاليم املتمتعة باحلكم الـذايت            يف امليزانية سواء اآلتية م    

  ).١٣املادة (
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استثمار االقتـصاد وامليزانيـة بـصورة             

وتطلب اللجنة  . ضمان اجلودة وتكافؤ الفرص جلميع األطفال     لمطردة وكافية يف التعليم،     
قريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية عن مبالغ ونـسب   من الدولة الطرف أن تقدم يف ت      
  .األموال العامة املخصصة للتعليم

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدابري التراجعية اليت اختذهتا الدولة الطرف بزيادة الرسوم              -٢٨
اجلامعية، مما يهدد فرص وصول األشخاص والفئات احملرومني واملهمشني إىل التعليم اجلامعي            

  ).١٣ملادة ا(
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظـر يف التـدابري التراجعيـة املتخـذة                

 ١٣ من املـادة     ٢من الفقرة   ) ج(يتعلق بالرسوم اجلامعية مع مراعاة الفقرة الفرعية         فيما
  . من العهد، وضمان تكافؤ فرص اجلميع يف احلصول على دراسات عليا حسب قدراهتم

لق لكون ختفيضات امليزانية، يف سياق األزمة االقتصادية واملالية،         ويساور اللجنة الق    -٢٩
كذلك هتدد ما حتظى به القدرات اإلبداعية والبحثية من محاية وتشجيع يف الدولة الطرف، و             

  ). ١٥املادة (األشخاص واجملتمعات احمللية يف املشاركة يف احلياة الثقافية الفرص الفعلية جلميع 
 الطرف بتعزيز مجيع التدابري القائمة واختاذ ما يلزم من أجل           توصي اللجنة الدولة    
  . على أوسع نطاق ممكن من العهد١٥  احلقوق الثقافية املنصوص عليها يف املادةإعمال
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية التصديق علـى االتفاقيـة               -٣٠

  .د أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرا
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه املالحظـات               -٣١

اخلتامية يف مجيع أوساط اجملتمع، وال سيما يف أوساط مسؤويل الدولة والقضاة ومنظمات             
اجملتمع املدين وأن تقدم إىل اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري املتخذة           

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق          . لتنفيذها
اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريمها من منظمات اجملتمع املدين يف احلوار الـوطين             

  .الذي يسبق تقدمي تقريرها الدوري املقبل
      / أيـار  ١٨وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف موعـد ال يتجـاوز                -٣٢
بشأن وثائق حمددة   للمبادئ التوجيهية   اً  س وتعده وفق   تقريرها الدوري الساد   ٢٠١٧ايو  م

  ).E/C.12/2008/2( من العهد ١٧ و١٦الدول األطراف مبوجب املادتني ينبغي أن تقدمها 
        


