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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة نجل
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٣ -أبريل / نيسان٢٥

  من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقارير املقدمة
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

ماعية والثقافيةاملالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجت  

 زامبيا

 بشأن تنفيذ العهد زامبيارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من نظ -١
 الثالثة والرابعة   هتاا وذلك يف جلس   (E/1990/5/Add.60) ة واالجتماعية والثقافية  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي   

 املعقودة  ٢٧واعتمدت يف جلستها     E/C.12/2005/SR.3-5)انظر  (،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٧ و ٢٦واخلامسة يف   
 .E/CN.4/2005/SR.27)انظر ( املالحظات اخلتامية التالية ٢٠٠٥مايو / أيار١٣ يف

  مقدمة-ألف 

للجنة املنقَّحة بادئ مبا يتسق إمجاال مع املترحـب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل الذي أُعد         -٢
ـ التوجيهـية،   ولكن املعلومات املقدمة مل تكن بالقدر . )E/C.12/Q/ZMB/1 (لى قائمة املسائلعاخلطية  ردودوبال

 .فيذ معظم أحكام العهدالكايف الذي ميكن اللجنة من تقييم ما أُحرز من تقدم يف تن

ترحب اللجنة بالطابع الصريح للحوار مع الوفد وبعض الردود اخلطية على األسئلة الشفهية اليت طرحها                -٣
لكـنها تأسف لغياب العدد الكايف من أعضاء الوفد اخلرباء يف مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية               . األعضـاء 

ملزيد من املعلومات إىل اللجنة بشأن التدابري امللموسة اليت اختذهتا الدولة           والثقافـية، والذين كان بإمكاهنم تقدمي ا      
 .الطرف لتنفيذ التزاماهتا مبوجب العهد

تالحـظ اللجنة التزام الوفد بتقدمي معلومات أكثر حتديدا بشأن طائفة متنوعة من املؤشرات االقتصادية                -٤
 .ذي تقدمه الدولة الطرفواالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري القادم ال
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 اليت ستعزز تنفيذ احلقوق االقتصادية      ٢٠٠٣أغسطس  /إنشاء جلنة مراجعة الدستور يف آب      اللجنة   الحظت -٥
 .واالجتماعية والثقافية

 .٢٠٠٤ يف عام ١٠رقم ) تعديل(لشباب واألطفال قانون توظيف ا اللجنة اعتماد الحظوت -٦

 ملعاجلة قضايا   ٢٠٠٣نة بإنشاء وحدة خاصة باجلرائم اجلنسية يف أقسام شرطة زامبيا يف عام             ترحب اللج  -٧
 .ضرب الزوجات واالعتداء اجلنسيالعنف اجلنسي و

وترحب اللجنة بوجود مشروع رائد للتحويالت النقدية ميوَّل من املساعدات الدولية للتشجيع على إنشاء  -٨
ة املتنقلة القاصرة عن االخنراط يف مشاريع أو برامج ترتكز على العمل بسبب             شـبكة أمان لألسر املعيشية الفقري     

 .الفقر املدقع

 . اللجنة مع التقدير سياسة الدولة املتمثلة يف السماح للفتيات احلوامل باالستمرار يف التعليم الرئيسيلسجت -٩

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

استمرار عادات وتقاليد تلحق األذى بالنساء واألطفال وكبار السن، فهي ترى أن             اللجنةوإذ تالحـظ     -١٠
الدولة متلك من السلطة ما ميكنها من تنفيذ احلقوق الواردة يف اجلزء الثاين من العهد فورا وعلى الوجه املطلوب،                   

 .يف اجلزء الثالث من العهدوالوفاء باحلد األدىن من التزاماهتا من أجل إعمال تلك احلقوق تدرجييا كما وردت 

 لرئيسية دواعي القلق ا-دال 

تأسف اللجنة ألن العهد مل يدمج بعد يف النظام القانوين الداخلي بشكل كامل، رغم أن الدولة الطرف                  -١١
 .اعتمدت عددا من القوانني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .دائمة حلقوق اإلنسان تفتقر إىل خمصصات من املوارد البشرية واملاليةأن اللجنة النة بقلق جتالحظ الل -١٢

املصنفة، ضمن إطار زمين قابل للمقارنة، بشأن التدابري اليت اختذهتا          قلة البيانات   أن  تالحظ اللجنة بأسف     -١٣
 .صوهنا العهدالدولة الطرف ال تتيح تقييما واضحا إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ي

 يؤدي  - املتمثل يف بعض التقاليد والعادات واملمارسات الثقافية         -تالحظ اللجنة أن غلبة القانون العريف        -١٤
إىل متيـيز جمحف حبق الفتيات والنساء، ال سيما األرامل، مما حيول بينهن وبني ممارستهن حقوقهن ممارسة كاملة                  

 .مبقتضى العهد

من الدستور احلايل للدولة الطرف تنص على أوجه إقصاء واستثناء          ) ٤ (٢٣ملادة  إن اللجنة قلقة لكون ا     -١٥
يف جماالت نذكر منها التبين والزواج والطالق والدفن وانتقال األمالك بعد الوفاة ومسائل أخرى        التمييز  من حظر   

 .تتعلق بالقانون الشخصي وأوجه استثناء هتم تطبيق القانون العريف
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يف سبيل تشجيع تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل، مع         رف  طود اليت تبذهلا الدولة ال     ترحب باجله  وإذ -١٦
أن الدولة تعترب تكافؤ الفرص يف الوصول إىل مواقع وعمليات اختاذ القرار أمراً هاماً جداً بالنسبة إىل متتع النساء                   

أن استمرار التمثيل غري الكايف للنساء على       حبقوقهن االقتصادية االجتماعية واالقتصادية، فإن اللجنة تظل قلقة بش        
 .مجيع مستويات هيئات صنع القرار يف الدولة الطرف

 الوطنية مات مفصلة بشأن برامج التوظيفو ومن غياب معل   ،واللجـنة قلقـة مـن ارتفاع نسبة البطالة         -١٧
 نسبة كبرية من األشخاص     كما تالحظ أن  . واحمللية، وغري ذلك من االستراتيجيات الواضحة ملعاجلة هذه املشكلة        

 .العاطلني جمربة على إجياد عمل يف القطاع غري الرمسي

،  األجر األدىن املعمول به حاليا ال يكفي لتوفري مستوى معيشي الئق للعاملني وأسرهم             ألنواللجنة قلقة    -١٨
 .مسينظرا ألن شرحية واسعة من السكان تعمل يف القطاع غري الرغري متاح إال لقلة منهم وألنه 

بسبب تقييد احلق يف إنشاء نقابات، وخباصة من احلظر املفروض على إنشاء أكثر من              واللجنة قلقة أيضا     -١٩
 .نقابة واحدة يف كل قطاع صناعي

سيما الشروط اإلجرائية اليت جتعل من       ال،  واللجـنة قلقة بشأن القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب          -٢٠
واللجنة قلقة أيضا من التعريف     .  اإلضراب ممارسة فعلية يف الدولة الطرف      الصـعب ممارسـة احلـق املشروع يف       

، وهو تعريف يتجاوز التعريف الذي وضعته منظمة العمل         "اخلدمات األساسية "الفضـفاض الذي أُعطي ملفهوم      
 .الدولية، إذ يشمل مكافحة احلرائق والصرف الصحي وبعض عمليات التعدين

. االجتماعيالنسبة احلقيقية من الناتج القومي اإلمجايل اليت ُتصرف على الضمان عدم معرفة تأسف اللجنة ل -٢١
. كمـا حتـيط اللجـنة علماً بإقرار الدولة الطرف بأن املبلغ املخصص ال يتجاوز احلد األدىن، وأنه اخنفض مبرور السنني                

ظمى من السكان، وال سيما العاملني ذوي       واللجنة قلقة كذلك من أن احلماية االجتماعية الشاملة غري متاحة لألغلبية الع           
 .، سنة والعاملني يف القطاع غري الرمسي٥٥الدخل املنخفض، والعاملني الذين تزيد أعمارهم عن 

قابلة م تكن   ـيف الدولة الطرف ل   املخصخصة   خطط الضمان االجتماعي     ألنوتشعر اللجنة بالقلق أيضا      -٢٢
 .ملستفيدين بدون محاية اجتماعية كافيةلالستدامة مالياً، وبالتايل فإهنا تترك ا

وباء فريوس نقص    تفاقمه   منزيد  ي وهو وضع    ،ن العدد الكبري من األرامل واليتامى     أواللجـنة قلقـة بش     -٢٣
وهي قلقة أيضا للضنك الذي تعانيه األرامل والفتيات اليتيمات والذي يعود إىل املمارسات . اإليدز/املناعة البشرية

 .، والزواج املبكر، واحلرمان من املرياث"التخلص من األرامل "کالتقليدية الضارة 

يف العاصمة لوساكا، الذين يتعرضون باألخص ال سيما ، رعاأطفال الشوكثرة ويراود اللجنة القلق بشأن  -٢٤
 .اإليدز/لالعتداء البدين واجلنسي وللدعارة، وهم عرضة أكثر من غريهم لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

ا، وباألخص عملهم يف واستشرائهمشكلة عمل األطفال وتعـرب اللجنة عن قلقها البالغ بشأن استمرار      -٢٥
 .أشغال حمفوفة باملخاطر كعمليات التعدين وسحق احلجارة على نطاق ضيق
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وينـتاب اللجـنة قلق شديد ألن حجم الفقر املدقع يف الدولة الطرف أضر بالتمتع باحلقوق االقتصادية                  -٢٦
جتماعـية والثقافـية احملفوظة يف العهد، وخباصة يف أشد الفئات حرماناً وهتميشاً، مبا فيها البنات واملصابون                 واال

 .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

 يف املائة من جمموع األراضي، تورَّث       ٨٠األراضي العرفية، اليت متثل أكثر من        أنإن اللجـنة قلقـة من        -٢٧
 .لرجل وفقاً لقواعد وراثة االبن األكرب على حساب األرامل وخباصة البناتحسب التقاليد ألسرة ا

يـراود اللجنة القلق بشأن ظروف عيش السجناء واملعتقلني خاصة فيما يتعلق باالنتفاع مبرافق الرعاية               و -٢٨
 .الصحية والغذاء الكايف وماء الشرب السليم

الرعاية الصحية ولنوعيته وعدم كفاية املوارد املالية      الذي يتسم به نظام      التغطية   لضعفواللجـنة قلقـة      -٢٩
 .وهي قلقة كذلك بسبب هجرة مهنيي الصحة النامجة عن رداءة ظروف اخلدمة يف القطاع الصحي. املتاحة له

اإليدز على متتع   /اللجـنة جِزعة من األثر املدمِّر الذي خيلِّفه وباء فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة             و -٣٠
وهي قلقة أيضاً ألن املصابني بفريوس نقص املناعة        . مبـيا حبقوقـه االقتصادية واالجتماعية والثقافية      شـعب زا  
اإليـدز نادراً ما يستفيدون بشكل الئق من خدمات الرعاية الصحية الضرورية، مبا يف ذلك مضادات                /البشـرية 

 . فريوسات النسخ العكسي، ومن املرافق والغذاء بالصورة املناسبة

نتاب اللجنة قلق شديد بشأن ارتفاع نسبة األطفال الذين جيدون أنفسهم يف موقع رب األسرة، وهذه                وي -٣١
 ظاهـرة مرتـبطة بوبـاء فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة، وهلا تأثريات سلبية يف إمكانية حصول األطفال                  

 .على التعليم

ة الطرف، كربنامج النهوض بتعليم الطفلة، الرامي ويف حني أن اللجنة تالحظ األنشطة اليت تقوم هبا الدول -٣٢
إىل حـث البـنات على االستمرار يف النظام الدراسي ال سيما يف األرياف، فإهنا تظل قلقة إزاء رسوخ املواقف                    

 .التقليدية وانتشار التمييز ضد البنات يف الدولة الطرف

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

لى مبدأ ترابط حقوق اإلنسان مجيعها وعدم قابليتها للقسمة وعلى أن مجيع            إن اللجنة، إذ تؤكد جمدداً ع      -٣٣
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمور يبت فيها القضاء، توصي بشدة الدولة الطرف بأن تدرج أحكام               

لجنة إىل أن الدولة    وتشري ال . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف قانوهنا الداخلي         
 يف النظام القانوين ه وبوضعها موضع تنفيذ ملزمة باالمتثال ألحكام، بعد أن تصدق على صك دويل، تكونالطرف
 بشأن تطبيق  ) ١٩٩٨( ٩ اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          ، تسترعي ويف هـذا الصدد   . احملـلي 

 . حملياًدهلعا

 ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية للجنة الدائمة حلقوق اإلنسان بضمانلطرف توصي اللجنة الدولة ا -٣٤
 .مبا يتفق مع مبادئ باريس
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تورد يف تقريرها الدوري القادم البيانات اليت جتمعها سنويا مصنفة                  -٣٥
 .م خاص ألكثر فئات اجملتمع حرمانا وهتميشا مع إيالء اهتما،حسب اجلنس والسن واملناطق احلضرية والقروية

مفاوضاهتا مع املؤسسات املالية     التزامات زامبيا مبوجب العهد يف مجيع مناحي         مبراعاةتوصـي اللجـنة      -٣٦
الدولية، كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، من أجل ضمان احلماية الواجبة للحقوق احملفوظة يف العهد جلميع         

املوجه إىل بيان اللجنة وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل .  أكثر فئات اجملتمع حرمانا وهتميشاالزامبـيني، وخاصـة   
 ١٩٩٩ املعـتمد يف دورهتا احلادية والعشرين يف عام          املؤمتـر الـوزاري الثالـث ملـنظمة الـتجارة العاملـية           

)E/2000/22-E/C.12/1999/11املرفق السابع ،.( 

لزامبية لوضع القوانني، وتوصي بتدوين القانون العريف ومراجعته حىت تضمن بإنشاء اللجنة اترحب اللجنة  -٣٧
 . من العهد٣و) ٢(٢اتساقه التام مع املادتني 

من ) ٤ (٢٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسري عملية مراجعة الدستور، وخباصة النظر يف تعديل املادة         -٣٨
 .الدستور احلايل

 الطرف باعتماد تدابري فعالة لضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع            وتوصـي اللجنة بإحلاح الدولة     -٣٩
 من العهد وبتقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الثاين عن سياسات ٣و) ٢(٢ميادين احلياة وفق ما جاء يف املادتني 

ني، مبا يف ذلك إحصاءات احلكومة وبراجمها، وما تتخذه من تدابري، وما حتققه من تقدم يف جمال املساواة بني اجلنس
 .تتعلق بتمثيل النساء على خمتلف املستويات يف احلكومة واإلدارة العامة

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطط عمل إلنشاء فرص العمل اليت من شأهنا أن حتد                   -٤٠
 .بالتدريج من العمل يف القطاع غري الرمسي

 إجراءات وتدابري فعالة كي تضمن أن ميكِّن احلد األدىن لألجور           توصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ       -٤١
وتوصي اللجنة . العاملني وأسرهم من التمتع مبستوى معيشة الئق، وتطبيق مقياس احلد األدىن لألجور تطبيقا فعاال

بغية متكني الدولة الطرف أيضا بإنشاء نظام مقايسة فعال من خالل مراجعة مستويات احلد األدىن لألجور بانتظام 
 .العمال من حتقيق مستوى معيشة الئق هلم وألسرهم

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ التدابري التشريعية املالئمة لتمكني العمال من تأسيس نقابات،                 -٤٢
 ".للخدمات األساسية"ولضمان املمارسة الفعلية للحق يف اإلضراب، واحلد من نطاق تعريفها 

توسيع نطاق احلماية اليت متنحها اهليئة الوطنية خلطة املعاشات كي          لة الطرف على    حتـث اللجـنة الدو    و -٤٣
  سنة والعمال يف القطاع غري الرمسي،       ٥٥تشـمل العمال ذوي الدخل املنخفض والعمال الذين تتجاوز أعمارهم           

 .ال سيما يف املناطق الريفية

فيما يتعلق خبطط وصناديق الضمان االجتماعي وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبمارسة مراقبة أشد صرامة  -٤٤
 .اخلاصة حىت تضمن توفري تلك اخلطط احلمايةَ االجتماعية الكافية للمستفيدين منها
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وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املالئمة ملعاجلة الصعوبات اليت تلقاها األرامل واليتامى،                -٤٥
 .ة املؤذيةوخباصة للقضاء على املمارسات التقليدي

 وخباصة توفري   )٦٩، الفقرة   CRC/C/15/Add.206(تكـرر اللجنة التوصية اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل           -٤٦
وتزويدهم مبا يليق  ،سينطفال الشوارع يف حاالت االعتداء البدين واجلألاخلدمات الوقائية وخدمات إعادة التأهيل 

ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة من      .  هلم فرص التعليم احة  إتالرعاية الصحية و  توفري  ومـن مأكل وملبس ومسكن      
الدولة الطرف تقدمي املزيد من املعلومات بشأن جلان الدوائر اخلاصة بأطفال الشوارع، وبرنامج إعادة تأهيل أطفال 

 .الشوارع ضمن اخلدمات الوطنية الزامبية يف التقرير الدوري القادم

تشديد التدابري التشريعية وغريها وعلى حتسني آليات املراقبة من على  الدولة الطرف    إحلاححتث اللجنة ب  و -٤٧
أجل معاجلة املشكلة الدائمة املتمثلة يف عمل األطفال معاجلةً فعالة، ال سيما يف عمليات التعدين وسحق احلجارة                 

 .على نطاق ضيق

 معيشة الئق مبا يف ذلك      وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية لضمان مستوى          -٤٨
توفري شبكات أمان اجتماعية ألكثر الفئات حرمانا وهتميشا وخاصة النساء واألطفال، وهم أكثر املتضررين من               

ويف هذا املضمار، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي        . بـرامج اإلصـالح اهليكـلي واخلصخصة وخدمة الدين        
ريرها الدوري القادم عن أثر التدابري املتخذة خلفض مستوى الفقر معلومات مفصلة وبيانات إحصائية مصنفة يف تق

وحتيل اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل . املدقـع وضمان مستوى معيشة الئق للفئات اليت تعاين احلرمان والتهميش         
جتماعية  بشأن الفقر وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال         ٢٠٠١مايو  / أيار ٤بـياهنا املعـتمد يف      

 ).E/C.12/2001/10(والثقافية 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة دراسة السبل والوسائل لدعم مشروع التحويالت النقدية حىت بعد  -٤٩
كما توصي باستخدام املشروع كأداة لتنفيذ املبادئ التوجيهية الطوعية        . انتهاء املساعدة الدولية اليت تتلقاها حاليا     

 .تدرجيي للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطينلدعم اإلعمال ال

 بضمان عدم وجود تعارض بني مشروع قانون األراضي فيما يتعلق           وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف       -٥٠
 . من العهد١١ و٣بتخصيص أراض للنساء مع املادتني 

والربامج والتشريعات احملددة، وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على تشديد إجراءاهتا، مبا فيها السياسات      -٥١
 .الرامية إىل حتسني ظروف عيش السجناء واملعتقلني

لقطاع الصحة ولتحسني تطلب اللجنة من الدولة الطرف ختصيص نسبة أعلى من الناتج القومي اإلمجايل و -٥٢
 .ظروف عمل املهنيني يف هذا القطاع

 مبا  ،اإليدز/انتشار فريوس نقص املناعة البشرية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من          -٥٣
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا . شديد سياسة التزويد بالواقيات والتشجيع على استعماهلا تعن طريقيف ذلك 

مبواصلة جهودها يف جمايل الوقاية والرعاية يف مضمار الصحة، وذلك عرب تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية           
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وزيادة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم              . نساء والشباب وخاصة لل 
بـيانات إحصـائية مفصـلة ومصـنفة لكـل سنة بشأن معدل حدوث اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية                   

ووفقا ملا جاء يف تعليقها . مهوراإليدز والتدابري املتخذة ملكافحة هذه اجلائحة مبا يف ذلك برامج إعالم اجل/املكتسبة
، توصي اللجنة الدولة الطرف احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغهبشأن ) ٢٠٠٠ (١٤العام رقم 

اإليدز آخذة بعني االعتبار    /بـتقدمي الـرعاية الصحية الكافية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسبة           
 . واليتامىاالحتياجات اخلاصة لألرامل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خطتها االستراتيجية الوطنية من أجل ضمان حتقيق هدفها املتمثل يف  -٥٤
وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . ٢٠١٥توفـري تسع سنوات من التعليم األساسي اجملاين واإللزامي حبلول عام            

 .لموسة والقابلة للقياس يف هذا الصددحتديد كل من األهداف املتوسطة املدى واملعايري امل

يت يكون أرباهبا من األطفال، مبا      توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات لتقدمي املساعدة إىل األسر ال            و -٥٥
 .يف ذلك وسائل املساعدة املالية وغريها لتمكني أرباب األسر من األطفال من ممارسة حقهم األساسي يف التعليم

للجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها ومواصلة محالت التعليم لدى مجيع شرائح اجملتمع، مبا يف               ا توصيو -٥٦
 .ذلك فئة احلاكمني التقليديني واآلباء واألوصياء لتوعيتهم بقيمة تعليم البنات

 وتطلـب اللجـنة االطالع على معلومات مفصلة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ السياسة الثقافية الوطنية                -٥٧
 . يف تقريرها الدوري املقبل٢٠٠٣أكتوبر /املعتمدة يف تشرين األول

وتـتطلع اللجنة إىل تنفيذ القرارات اليت سُتتَخذ يف هناية عملية مراجعة الدستـور اليت دخلت يف الوقت               -٥٨
ويف هذا الصدد، . الراهن مرحلتها األخرية املتمثلة يف توزيع تقرير جلنة مراجعة الدستور على خمتلف اجلهات املعنية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات حمددة حول التعديالت التشريعية اليت                
 .أتى هبا الدستور اجلديد يف جمال التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

امية على نطاق واسع كي تطلع عليها       وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلت           -٥٩
مجيع فئات اجملتمع، وباخلصوص على موظفي الدولة والقضاء، وأن ُتطِلع اللجنةَ يف تقريرها الدوري القادم على                

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك مؤسسات        . مجـيع ما ستتخذه من خطوات لتضعها موضع تنفيذ        
ري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على الصعيد            حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غ    

 .الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري الثاين

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الثاين حبلول وختاماً،  -٦٠

 ـ ـ ـ ـ ـ


