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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة السادسة واألربعون

   ٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢ ،جنيف

 ١٦الدول األطراف مبوجـب املـادتني       النظر يف التقارير املقدمة من          
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

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

فيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       تناملتعلق ب جلمهورية مولدوفا   الثاين  
 ٢٠١١مـايو   / أيار ٥ و ٤ املعقودة يومي    ٨ و ٧ و ٦يف جلساهتا    )E/C.12/MDA/2(والثقافية  

، ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠ املعقودة يف    ٢٩واعتمدت يف جلستها    ) E/C.12/2011/SR.6-8انظر  (
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
حب اللجنة بتقدمي مجهورية مولدوفا لتقريرها الدوري الثاين وبالردود اخلطية على           تر  -٢

وتعرب عن ارتياحها للحوار    . (E/C.12/MDA/Q/2/Add.1) اليت وضعتها اللجنة     قائمة املسائل 
 .ممثلني من خمتلف الـوزارات    ضّم  الذي   الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف     الصريح والبناء   

يف املـشار إليهـا      تقرير الدولة الطرف مل يتناول بشكل كاف املـسائل           أنتالحظ  أهنا   بيد
وتشجع الدولة الطرف على تـدارك      . (E/C.12/1/Add.91)املالحظات اخلتامية السابقة للجنة     

احملـددة  اإلجـراءات  على التركيز بصفة خاصة على      و  من تقريرها الدوري القادم    ذلك بدءاً 
  .على تقدمي تقرير سنوي عن التقدم احملرز وأدناهالواردة املتخذة لتنفيذ التوصيات 
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   اجلوانب اإلجيابية  -باء   
إعمال احلقوق   تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز        تشري اللجنة مع التقدير إىل ما       -٣

  :ترحب اللجنة بشكل خاص باآليت و. والثقافيةاالجتماعية واالقتصادية 
  ؛٢٠١٥-٢٠١٠لفترة ل اجلنسني اعتماد الربنامج الوطين للمساواة بني  )أ(  
  ؛إدراج التحرش اجلنسي يف القانون اجلنائي باعتباره جرميةً  )ب(  
 املتعلقني بإصالح نظـام إيـداع     وطنية  العمل  الخطة   و اعتماد االستراتيجية   )ج(  

  ؛٢٠١٢-٢٠٠٧لفترة طفال يف مؤسسات الرعاية لاأل
  .٢٠٠٧لسنة ومكافحته العنف املرتيل  اعتماد قانون منع  )د(  

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
إعمـال  هود خاصة لضمان احترام ومحايـة و      توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل ج       -٤
مـشاريع  علـى  الثقافية اليت يكفلها العهد خالل التفاوض   حلقوق االقتصادية واالجتماعية و   ا

  .وبرامج املساعدة اإلمنائية
الـصادرة  العهد يف أي من أحكامها      مل تستشهد ب  ة  احملاكم الوطني ألن  تأسف اللجنة     -٥

  .حىت اآلن
 أن تدرج يف تقريرها الدوري القـادم        تطلب اللجنة من الدولة الطرف      

 ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف .إن ُوجدت ،السوابق القضائية
ضافة إ .العهد على املستوى احمللي   تنفيذ  بشأن  ) ١٩٩٨(٩ تعليقها العام رقم     إىل

للتوعيـة بالعهـد   الدولة الطرف إجـراءات     بأن تتخذ    توصي اللجنة    ،إىل ذلك 
العاملني يف جهاز القـضاء     االحتجاج بأحكامه أمام احملاكم يف صفوف       بإمكانية  و
  .اجلمهور عامةو

ويساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إىل بيانات مفصلة عن اإلعمـال الفعلـي للحقـوق                 -٦
احل احملرومني واملهّمشني من األفراد واجلماعات، وخباصة الغجر، واألشخاص         الواردة يف العهد لص   

  .اإليدز وغري املواطنني/ذوو اإلعاقة واملصابون بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب
طرف تدابري عاجلة إلنشاء نظام جلمع       ال توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة      

 العهد، علـى أن تكـون هـذه    ورصد البيانات السنوية عن احلقوق الواردة يف 
البيانات مفصلة حبسب فئات األفراد واجلماعات اليت تعاين التهميش واحلرمان،          
مبن يف ذلك الغجر واملعوقون واملصابون بفـريوس نقـص املناعـة البـشري              

وتطلـب اللجنـة    . اإليدز وغري املواطنني، على سبيل املثال ال احلصر       /املكتسب
لـق  بيانات سنوية شاملة تتع   تقريرها الدوري املقبل    الدولة الطرف أن ُتضمِّن      من

  .جبميع التوصيات الواردة أدناه
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ويساور اللجنة القلق إزاء آراء عربت عنها قطاعات معينة يف اجملتمع، مبا يف ذلـك                 -٧
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية أدىل        تصرحيات مناهضة للسحاقيات    

و املستوى، وهي تصرحيات جاءت يف أعقاب مشروع قـانون مناهـضة            هبا سياسيون رفيع  
  .٢٠١١فرباير /شباطالتمييز الذي أُحيل إىل الربملان يف 

توصي اللجنة باعتماد القانون الشامل املتعلق مبناهضة التمييز مع مراعاة            
 بـشأن عـدم التمييـز يف احلقـوق االقتـصادية            ٢٠تعليق اللجنة العام رقم     

  .الثقافيةواالجتماعية و
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اختاذ تـدابري للقـضاء علـى               
الذي يستهدف السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري          التمييز

  .اهلوية اجلنسية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تدرج يف مـشروع قـانون              

ملراعـاة  " وسـائل معقولـة   "من  مناهضة التمييز أحكاماً تتعلق مبا يلزم توفريه        
  .احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ما يتعرض له السكان الغجر من هتميش وإقصاء               -٨
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (اجتماعي، وال سيما جماالت التعليم واإلسكان والصحة والعمالة 

عاجلة القـضايا االقتـصادية     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها مل        
واالجتماعية اليت يواجهها السكان الغجر بوسائل منها التنفيذ والرصد الفعالني خلطة           

 ٢٠١٥-٢٠١١ يف مجهورية مولدوفا للفتـرة       العمل املتعلقة بدعم السكان الغجر    
وتوصي اللجنة بشدة بتوفري التمويل الكـايف هلـذه         . وتوفري املوارد الكافية للخطة   

 لتدابري اإلدماج االجتماعي مع التركيز على جماالت التعليم         وإعطاء األولوية اجلهود  
وتوصـي  . واإلسكان والصحة والعمالة واهلياكل األساسية واملياه واملرافق الـصحية        

اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإنشاء شبكة من الوسطاء على صعيد اجملتمـع احمللـي              
لطات العامة وأربـاب العمـل والعـاملني        يتكفلون بتيسري التفاعل بني الغجر والس     

وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف تـضمني تقريرهـا القـادم      . الصحيني وغريهم 
معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة يف هذا الشأن وعن اآلثار املترتبـة عليهـا يف               

  .اجملاالت مجيع
 والنساء والـدليل    وال تزال اللجنة قلقة إزاء الفوارق الكربى يف األجور بني الرجال            -٩

 يف املائة من متوسط     ٧٦,٤ هو   ٢٠٠٩على ذلك أن متوسط األجر الشهري للمرأة يف عام          
كما يثري جزع اللجنة العدد الكبري من النساء العامالت يف قطاعات           . األجر الشهري للرجل  

 وتالحظ اللجنة بقلق كذلك النقص املتواصل يف متثيل املرأة يف مناصب صنع          . منخفضة األجر 
  ).٣املادة . (القرار يف القطاعني العام واخلاص
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ملموسة وفعالة يف إطار الربنامج             
 من بني بـرامج أخـرى،       ٢٠١٥-٢٠١٠الوطين للمساواة بني اجلنسني للفترة      

لضمان املعاملة املتساوية للرجل واملرأة يف سوق العمل، مبا يف ذلك تكريس مبـدأ              
وتوصي اللجنـة   . األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة يف مجيع القطاعات        

 تدابري مؤقتة خاصة لتعزيز متثيل املرأة يف مناصب صـنع    باختاذأيضاً الدولة الطرف    
) ٢٠٠٥(١٦وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العـام رقـم            . القرار

لتمتـع جبميـع احلقـوق االقتـصادية        بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق ا       
  .واالجتماعية والثقافية

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى البطالة يف الدولة الطرف وخاصـة يف                -١٠
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء النـسبة       . صفوف أشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً     
  ).٦املادة ) (٢٠١٠املائة سنة يف  ٣٠(مسي الكبرية من السكان العاملني يف القطاع غري الر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة، مبا يف ذلـك              
 لضمان  ٢٠١٥-٢٠٠٧عن طريق حتسني استراتيجيتها الوطنية للعمالة للفترة        

احلق يف العمل واحلد بشكل كبري من معدل البطالة، ال سيما يف صفوف أشـد               
ركيز بوجه خاص على الغجر واألشخاص ذوي اإلعاقة        اجلماعات حرماناً مع الت   

واخلارجني من املؤسسات اإلصالحية ومؤسسات إعادة التأهيـل االجتمـاعي          
وتوصي اللجنـة الدولـة     . والنساء، ممن يقيمون يف املناطق الريفية بوجه خاص       

الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة وفعالة لضمان إتاحة التدريب املهين واإلدماج يف            
العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يشمل إنفاذ احلصص املُقّررة وإنـشاء           سوق  

عـالوة علـى    . مراكز للتدريب املهين وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة       
ذلك، توصي اللجنة باختاذ التدابري الالزمة لتسوية وضع القطاع غـري الرمسـي             

  .وتوسيع نطاق الوصول إىل استحقاقات الضمان االجتماعي
وال تزال اللجنة قلقة من أن احلد األدىن لألجور يف الدولة الطرف ال يكفي لتـأمني                  -١١

  ).٧املادة . (مستوى معيشة الئق للعمال وأسرهم
حتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لزيادة احلـد األدىن             

وتعيـد  . لألجور حبيث يكون كافياً لضمان مستوى معيشة الئق للعمال وأسرهم       
نة أيضاً تأكيد توصياهتا بأن تضع الدولة الطرف آلية لتعـيني احلـد األدىن              اللج

  .لألجور وتعديله بانتظام مبا يتناسب وتكاليف املعيشة
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض متوسط املعاشات التقاعدية القائمـة علـى      -١٢

فاف إضافة إىل تواصل اخنفاض     االشتراكات يف الدولة الطرف والذي يقل عن احلد األدىن للك         
وتشعر بالقلق كذلك مـن أن      . استحقاقات املساعدة االجتماعية غري القائمة على االشتراكات      

ة لتحديد اإلعانات االجتماعية ال تعكس الصورة احلقيقية ملـستويات          دمعايري تقييم الفقر املُعتم   
  ).٩املادة . (األدىن للكفافالفقر، ولذلك فإن اإلعانات النقدية كثرياً ما تكون دون احلد 
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توصي اللجنة بزيادة مبالغ املعاشات التقاعدية حبيـث تـسمح بتـأمني            
. كفافمستوى معيشة الئق، وبرفعها كخطوة أوىل لتبلغ مستوى احلد األدىن لل          

حقات اإلعانات االجتماعية باالستناد إىل تقيـيم       كما توصي اللجنة حبساب مست    
  .تمتع مبستوى معيشة الئقدقيق للفقر حىت تكفل لألسر ال

ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ما فتئت متثل بلد منشأ وعبـور لالجتـار                 -١٣
كما أهنـا   .  بالنظر إىل نطاق املشكلة    اًباألشخاص وألن معدل حماكمات اجلناة منخفض جد      

ـ            حايا ضتشعر بالقلق إزاء انعدام خدمات التعايف واإلدماج االجتماعي واملشورة املخصصة ل
  ).١٠املادة (االجتار باألشخاص 
توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حماكمة املتجرين باألشـخاص            

وتتأكد من أن األحكام الصادرة حبقهم تتناسب وجسامة اجلرمية، كما توصـيها            
بتوفري احلماية لضحايا االجتار باألشخاص يف القضايا اجلنائية وتقدمي الدعم الكايف           

  .دابري التعايف واملشورةهلم من خالل ت
وال تزال اللجنة قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف باملرأة، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل                  -١٤

ضحايا العنف املرتيل وطاقتها احملدودة، وعـدم       وحيال العدد احملدود ملراكز إيواء االستيعاب       
 تستغرقها إجراءات استصدار توافر احلماية األمنية الكافية للضحايا إضافة إىل املدة الطويلة اليت

  ).١٠املادة (األوامر القضائية املتعلقة باحلماية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التدخل السريع والفعال للـشرطة            

يف مجيع حاالت العنف املرتيل وبكفالة إصدار األوامر القضائية املتعلقة باحلمايـة            
وتوصي اللجنة أيضاً   . وعشرين ساعة ضمن الفترة الزمنية القانونية احملددة بأربع       

الدولة الطرف بأن تكثف األنشطة املتعلقة بتوعية أفراد الشرطة واملدعني العامني           
  .والقضاة واألخصائيني االجتماعيني واجلمهور عامة مبشكلة العنف املرتيل

وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تواصل ارتفاع معـدالت إيـداع األطفـال                -١٥
رغم اإلصالحات اليت أدخلت على نظام الرعاية املؤسـسية لألطفـال            ت الرعاية مؤسسا يف
ويساور اللجنة القلق من أن اإلصالحات مل تؤثر إال قليالً على األطفـال ذوي    . ٢٠٠٧ سنة

املائـة مـن جممـوع      يف   ٥٠اإلعاقة املودعني يف مؤسسات الرعاية والذين ميثلون أكثر من          
الرعاية، ومن أن اخلدمات الرامية إىل إعادة إدماج األطفال يف     األطفال املودعني يف مؤسسات     

  ).١٠املادة (األسر واملدارس واجملتمعات احمللية منعدمة 
توصي اللجنة بشدة أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ التام إلصالح نظام             

الرعاية املؤسسة لألطفال مع التركيز بشكل خاص على إعادة إدماج األطفـال            
كما حتثها بقوة على ضمان منع فصل األطفال عن أسرهم وإعادة           . ةذوي اإلعاق 

ـ إدماج األطفال اخلارجني من املؤسسات، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعا          ة عـن   ق
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طريق توفري ما يلزم من خدمات احلضانة والدعم األسري إضافة إىل اخلـدمات             
ي املقبـل   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدور        . اجملتمعية

بيانات مفصلة، حسب السنة، بشأن التقدم احملرز يف جمال إعادة إدماج األطفال،            
  .مع التركيز بشكل خاص على األطفال ذوي اإلعاقة

ويساور اللجنة القلق إزاء غياب التدابري الرامية إىل التخفيف من آثار هجرة اآلبـاء                -١٦
بالقلق ألن الدولة الطـرف مل تتخـذ        كما تشعر اللجنة    . على األطفال املتروكني لوحدهم   

التدابري املناسبة لتقدمي املساعدة االجتماعية والنفسية لألسر وتوفري التعليم الكـايف لألطفـال       
  ).١٠املادة (املتروكني 

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابري ملموسة هتدف إىل التخفيف   
.  الدعم االجتماعي والنفـسي    من آثار اهلجرة على األطفال، بوسائل منها تقدمي       

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التعليم املناسب لألطفال املـودعني            
  .لدى جهات مقدمة للرعاية

وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن انتشار ظاهرة عمل األطفال يف الدولـة الطـرف،                -١٧
  ).١٠دة املا(سيما يف قطاعي الزراعة والبيع إىل جانب اقتصاد اخلدمات  وال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعجل بتعزيز تدابريها الرامية إىل مكافحة             
عمل األطفال بوسائل منها النهوض بالدور اإلنفاذي ملفتشية العمل وتعزيز خطـة            

 الرامية إىل القضاء على عمل األطفال وضمان تنفيذها         ٢٠١٠العمل الوطنية لعام    
يات واألطفال املشمولني باألنشطة اخلفية وسائر       للفت بفعالية مع إيالء اهتمام خاص    

  .فئات األطفال الضعفاء
، وقرار احلكومة   )٢٠١٠مايو  /أيار ٢٥ (٩٩ويساور اللجنة القلق من أن القانون رقم          -١٨

قد يفرضان قيوداً تعسفية على اآلباء الراغبني يف التـبين          ) ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢٥ (٥١٢عدد  
  ).١٠املادة ( من قبيل القيود املتعلقة باحلالة الصحية أو اإلعاقة أو األطفال القابلني للتبين

توصي اللجنة بأن تكون مجيع الشروط املتعلقة بالتبين متفقةً مع العهـد              
 بوجه خاص املعـايري التعـسفية       ىوأحكام القانون الدويل ذات الصلة وبأن ُتلغ      

وتؤكـد  ). سواء أكانت اإلعاقة مثبتة أو مفترضـة      (املتعلقة بالصحة أو باإلعاقة     
غبني يف التبين على أساس تناول كـل        االلجنة على ضرورة تقييم أهلية اآلباء الر      

  .حالة على حدة ودون أي شكل من أشكال التمييز
 ٣٠وى الفقر الذي بلغ حسب التقديرات حنـو         وال تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع مست        -١٩

 سنة واألشخاص الذين    ٦٥يف املائة، وال سيما يف صفوف األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن            
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما      . واألشخاص ذوي اإلعاقة والغجر   يعيشون يف املناطق الريفية     

  ).١١املادة (ال سيما يف املناطق الريفية وردها من تقارير تتحدث عن انعدام األمن الغذائي، و
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة، مبـا يف ذلـك               
، لضمان توجيـه    ٢٠٢٢-٢٠١٢طريق استراتيجيتها اإلمنائية الوطنية للفترة       عن

برامج ختفيف حدة الفقر وبرامج املساعدة االجتماعيـة لـصاحل أشـد األفـراد              
 ٦٥اناً وهتميشاً، مبن يف ذلك األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن           واجلماعات حرم 

سنة واألشـخاص الـذين يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة واألشـخاص ذوي               
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطـرف إىل البيـان الـصادر عـن             . والغجر اإلعاقة
واالجتماعيـة   بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         اللجنة
  .(E/C.12/2001/10) ثقافيةوال

وفَّر ألشد األفراد واجلماعـات     وال تزال اللجنة قلقة من أن السكن االجتماعي ال يُ           -٢٠
حرماناً وهتميشاً بقدر ما ُيوفَّر للفنيني الشباب وفئات مهنية معينـة مثـل القـضاة وأفـراد      

  .واملدعني الشرطة
الكافية لتوفري  تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص املوارد           

.  مبا فيها الغجـر    يما ألشد اجلماعات حرماناً وضعفاً،    السكن االجتماعي، وال س   
وتكرر اللجنة أيضاً تأكيد توصياهتا السابقة بأن جتري الدولة الطـرف دراسـة             

مشكلة من ال مأوى هلم واإلبالغ عّما تتوصل إليه من نتـائج يف تقريرهـا                عن
  .الدوري املقبل

ة عن قلقها حيث أن نصف عدد السكان فقط يتمتعون مبياه الـشرب             وتعرب اللجن   -٢١
املائـة يف   يف   ٢٦,٧وشبكات الصرف الصحي وأن معدالت الربط بالشبكات ال تتجـاوز           

، كما تشعر بالقلق إزاء النوعية السيئة واملتدنية للمياه اليت توفرها مصادر حملية             املناطق الريفية 
  ).١١املادة (كما هو مذكور يف التقرير الدوري 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعّجل باعتماد مشروع قانون املياه وبأن             
تتخذ كافة التدابري العاجلة الالزمة لضمان توفري ما يكفي من املياه املأمونة جبـودة              
مقبولة وبطريقة ميسورة وتكلفة معقولة السـتخدامها يف األغـراض الشخـصية            

ة ألشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً، مبـن يف         واملرتلية، مع إيالء عناية خاص    
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبـل           . ذلك الغجر 

  .معلومات مفصلة حسب املنطقة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد
 وتعرب اللجنة عن قلقها من أن جزءاً هاماً من السكان غري مشمول بربنامج التأمني               -٢٢

كما تعرب . الصحي اإللزامي ومن أن ما يقارب نصف سكان الغجر غري مؤّمنني على املرض
 خدمات اإلسعاف يف حـاالت الطـوارئ كـثرياً مـا            داللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفي     

صادرة عن أفراد مجاعة الغجر الـذين يعيـشون يف املـستوطنات            لتستجيب للمكاملات ا   ال
أيضاً إزاء غيـاب خـدمات      وتعرب اللجنة عن قلقها     . سننياملستبعدة أو عن األشخاص امل    

طبيب األسرة، وال سيما يف املناطق الريفية وحيال تقارير تتحدث عن حمدودية قائمة األدوية              
  ).١٢املادة (اليت ُترّد أمثاهنا يف إطار الربنامج الوحيد للتأمني الصحي اإللزامي 



E/C.12/MDA/CO/2 

GE.11-44125 8 

اجلة لضمان تعميم احلصول    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ع        
على الرعاية الصحية األساسية بتكفلة معقولة، مبا يف ذلك عن طريق زيادة عدد             
أطباء األسرة ومراكز الصحة اجملتمعية وإشراك مجيع أعضاء اجملتمع مبـن فـيهم             

كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولـة       . الغجر يف برنامج التأمني الصحي اإللزامي     
 متتع الغجر واملسنني دون استثناء خبدمات اإلسعاف يف حالة          الطرف تدابري تكفل  

  .الطوارئ وبأن ُتنشئ مركزاً خاصاً لتلقي الشكاوى املتعلقة هبذه اخلدمات
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كشف األطباء واملمرضات واملمرضني عن حالة املصابني              -٢٣

ف ثالثة وهو ما حيدث خاصـة يف        بفريوس نقص املناعة البشري ملوظفني طبيني آخرين وأطرا       
كما يساور اللجنة القلق إزاء التبعات السلبية اليت يواجهها املصابون بـالفريوس            . املناطق الريفية 

  ).١٢املادة (ص ألبنائهم يف املدارس ورياض األطفال العمل وحيال املعاملة اليت ُتخصَّ سوق يف
صحي للمـصابني   توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف سرية امللف ال          

بفريوس نقص املناعة البشري مبا يف ذلك عن طريق إصـالح القـانون املتعلـق      
كما توصي اللجنة بـأن تتخـذ الدولـة         . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشري   

الطرف خطوات لوضع حّد لوجوب اإلشارة إىل رمز املرض يف كافة استمارات            
  .اإلجازات املرضية

اء معاملة املرضى يف مؤسسات الرعاية الطبية النفسية، مبا يف          ويساور اللجنة القلق إز     -٢٤
ذلك حرماهنم من األهلية القانونية من قبل جملس أطباء األمراض النفسية، وغياب املستلزمات             
األساسية يف بعض األقسام واستحالة االستحمام اليومي أو استخدام اهلـاتف العمـومي يف              

ألدوية كوسيلة عقاب يف حالة امتناع املـريض عـن          معظم األقسام، واالستخدام املزعوم ل    
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انعدام الرصد املستقل والفعال لعالج املرضـى يف             . العالج

  ).١٢املادة (مؤسسات الطب النفسي 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتوفري أشـكال             

يف ذلك توفري العـالج خـارج املؤسـسات         بديلة لعالج الصحة العقلية ، مبا       
وإذا كان االحتجاز يف مؤسسة للطب النفسي هو اخليار الوحيد، فـإن       . الصحية

اللجنة تدعو الدولة الطرف إىل أن تكفل االحترام الكامـل حلقـوق اإلنـسان              
للمرضى، بوسائل منها الرصد املستقل والفعال لعالج املرضـى يف مؤسـسات            

كمـا  .  القضائية الفعالة لالحتجاز يف هذه املؤسـسات       الطب النفسي واملراقبة  
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف يف قانوهنا أحكاماً حتظر املمارسات العنيفة            
والتمييزية اليت تستهدف الصغار والكبار من ذوي اإلعاقات يف الوسط الطيب، مبا   

راه على تناول   يف ذلك احلرمان من احلرية واستعمال وسائل تقييد احلركة واإلك         
تقوم على أسلوب اقتحامي وذات آثار ال رجعة فيها مثـل العقـاقري             عالجات  

عالوة على ذلـك،    . املؤثرة على اجلهاز العصيب والعالج بالصدمات الكهربائية      
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توصي اللجنة بتعديل األحكام القانونية القائمة اليت ُتجيز التجريد الكامل مـن            
حالة األشخاص من ذوي اإلعاقة العقلية أو الذهنية األهلية القانونية أو تعليقها يف 

كما توصي اللجنة بوضع وتنفيـذ    . أو أي إعاقة أخرى، وذلك درءاً للتجاوزات      
  .أحكام بشأن املساعدة على اختاذ القرار دون تأخري

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن األطفال املصابني بالصرع يتلقون عالجاً نفـسياً يف            -٢٥
.  يف معظم احلاالت، وأن الدولة الطرف مل تضع برامج اجتماعية لدعم اآلباء            سن مبكرة جداً  

كما يساور اللجنة القلق إزاء ما بلغها من تقارير عن انعدام العالج النفسي وبرامج الـدعم                
  ).١٢املادة (اخلاصة لألطفال املصابني بالتوحد 

بالصرع توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول األطفال املصابني            
على العالج املناسب من أطباء خمتصني يف عالج األمراض العصبية لألطفال، دون            

توصي اللجنة بتوفري العالج النفسي الالزم وبرامج الدعم اخلاصـة           كما. سواهم
وتوصي اللجنة أيضاً بتوفري الدعم النفسي وغريه مـن         . لألطفال املصابني بالتوحد  

  .ترعى أطفال مصابني بالتوحدأشكال الدعم املناسبة لألسر اليت 
تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الرضع يف الدولة الطـرف،             وال    -٢٦

 الطبية العاجلة، وال سـيما يف املنـاطق         ةوهو ارتفاع ُيعَزى بوجه خاص إىل انعدام املساعد       
  ).١٢املادة (الريفية 

لة وفعالة للتـصدي    توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابري عاج         
وتوصي اللجنة بـأن  . سيما يف املناطق الريفية  الرتفاع معدل وفيات الرضع، وال    

تشمل هذه التدابري العمل على توفري وتيسري احلصول على املـساعدة الطبيـة             
  .رة يف القرى الريفيةلسكان، وخباصة عن طريق أطباء األسجلميع ا

 درس خاص حبقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية وتعرب اللجنة عن انشغاهلا بشأن إلغاء      -٢٧
من املنهاج الدراسي يف املدارس العامة وإزاء غياب هـذا          ") املهارات احلياتية "ُيعرف باسم   (

  ).١٢املادة (النوع من الدروس يف الوقت احلاضر 
توصي اللجنة بأن يشمل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابيـة            
ج التثقيف يف جمـال حقـوق الـصحة اجلنـسية       إدرا ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

  .واإلجنابية يف املنهاج الدراسي
. ويساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانويـة            -٢٨

وهي تعرب عن االنشغال أيضاً بشأن نوعية التعليم وانعدام اجلهود الرامية إىل ختفيف األثـر               
املباشرة وغري الرمسية لنيل التعليم، وال سيما يف املدارس االبتدائية الواقعة           السليب للتكاليف غري    

واللجنة قلقة أيضاً ألن األطفال ذوي اإلعاقة       . يف املناطق الريفية واليت تعاين من نقص التمويل       
يتابعون تعليمهم يف املدارس أو الفصول العادية حىت يف احلاالت اليت ال تكون فيها طبيعة                ال
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اقة عائقاً أمام االخنراط يف التعليم العادي كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل               اإلع
طفال الذين ال يشكون من أي إعاقة يف املدارس املساعدة، وهو معدل يبلع حسب   األ تسجيل

 يف املائة من جمموع املُسجَّلني عالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن              ٤٠التقارير حنو   
يتلقون  فال املرافقني آلبائهم واملودعني يف مركز اإلقامة املؤقتة للمهاجرين يف شيزيناو ال           األط

  ).١٤ و١٣املادتان . (أي تعليم
دابري الالزمة ملكافحة اخنفاض    تتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال        

قة معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية وتؤكد من جديد توصيتها الساب
اليت حتث فيها الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان عدم حرمان األطفـال             

وينبغي أن تـشمل هـذه      . من التعليم بسبب حالة الفقر اليت تعاين منها األسرة        
اجلهود ختفيف األثر السليب للتكاليف غري املباشرة وغري الرمسية على نيل التعليم،          

نقـص   ة يف املناطق الريفية واليت تعاين من      وال سيما يف املدارس االبتدائية الكائن     
تدابري عاجلة لضمان تنفيذ    الطرف  كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة       . التمويل

التـدريب   )أ: (تعليم يشمل األطفال ذوي اإلعاقة، ومن ذلك على سبيل املثال         
مبا يشمل مدرسي الفئات ذات االحتياجات اخلاصـة؛     (اإللزامي جلميع املدرسني    

توفري األجهزة املـساعدة    ) ج(ضع خطط تعليمية فردية لكافة الطالب؛       و) ب(
تيسري الوصول  ) د(والدعم يف الفصول إضافة إىل توفري املواد واملناهج الدراسية؛          

. ختصيص موارد مالية كافية )و(تعليم لغة اإلشارة؛ ) ه(إىل البيئة املدرسية املادية؛ 
لطرف نيل التعلـيم لكافـة األطفـال        وأخرياً توصي اللجنة بأن تضمن الدولة ا      

  .املرافقني آلبائهم واملودعني يف مركز اإلقامة املؤقتة للمهاجرين يف شيزيناو
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية فرص التعليم وااللتحاق باملدرسـة املتاحـة               -٢٩

زاء ما وردها من ألطفال الغجر الذين يعيشون يف املستوطنات الريفية النائية، وهي قلقة أيضاً إ
وتشعر اللجنة باالنشغال أيضاً    . تقارير عن التمييز الذي يستهدف الغجر يف عدد من املدارس         

سكان الغجر احلاملني لشهادات     ال إزاء ارتفاع معدل األمية يف صفوف الغجر واخنفاض عدد        
  ).١٤ و١٣املادتان (التعليم العايل 

الغجر فرص نيل التعليم    توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألطفال          
وااللتحاق باملدرسة بوسائل منها توفري الدعم املايل واملادي املوجه إىل اآلباء الغجر            
على وجه اخلصوص، وحتسني اهلياكل األساسية املدرسية يف املناطق الريفية ومنـع            

  .ومكافحة التمييز ضد الغجر يف املدارس ووضع املنهاج الدراسي بلغة الغجر
 اللجنة القلق ألن تشريعات الدولة الطرف ال تتناول بالقدر الكايف قـضايا             ويساور  -٣٠

األقليات واجلماعات اإلثنية داخل إقليمها وألن هذه اجلماعات ال حتظى باالعتراف الـذي             
  ).١٥املادة ( والتعبري عن هويتها وثقافتها اميكنها من ممارسة حقوقه
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 ملموسة وفعالة تـشريعية     توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابري        
وغري تشريعية، من قبيل السياسات العامة اليت تضمن االعتراف حبقوق األقليات           

الطـرف علـى    كما حتث اللجنة الدولة     . اإلثنية يف التعبري عن ثقافتها وهويتها     
اعتماد برامج وخطط حمددة يف ميدان الثقافة للمسامهة يف احلوار بني اجلماعات            

  .سامح والتماسك االجتماعياإلثنية وقيم الت
عهد حق بال وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع الربوتوكول االختياري املل          -٣١

والتصديق عليه كما أعلن ذلك وفد الدولة الطرف خالل احلوار التفاعلي الذي أجـراه              
  .مع اللجنة

طـاق  وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على ن             -٣٢
واسع بني مجيع فئات اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني واجلهاز القضائي             
ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجتها ونشرها قدر اإلمكان، وأن تبلغ اللجنـة يف تقريرهـا              

كما تشجع اللجنـة الدولـة      . الدوري القادم باخلطوات املتخذة لوضعها موضع التنفيذ      
صل إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان واملنظمـات غـري           الطرف على أن توا   

احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقـدمي              
  .تقريرها الدوري املقبل

ـ وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث آخذةً ب             -٣٣ ني ع
أعربت عنها اللجنة والتوصيات اليت قدمتها يف هذه املالحظـات          االعتبار الشواغل اليت    

اخلتامية، وأن ُتعّده وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة            
  .٢٠١٦يونيه /حزيران ٣٠، وذلك حبلول (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨يف عام 

        


