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(A)     GE.05-42243    040705    050705 

                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ة  ن جل
                        الدورة الرابعة والثالثون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ١٣  �      أبريل  /       نيسان  ٢٥

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦ني تاملاد

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 )مبا يف ذلك هونغ كونغ وماكاو(ني الشعبية مجهورية الص

                                                                                                       نظرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من مجهورية الصني الشعبية               - ١
                                                                          بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           )                                 مبـا يف ذلك هونغ كونغ وماكاو       (

(E/1990/5/Add.59)            أبريل  /        نيسان   ٢٩    و   ٢٨    و   ٢٧                                                             ، وذلـك يف جلساهتا من السادسة إىل العاشرة، املعقودة يف      
٢٠٠٥      (E/C.12/2005/SR.6-10)      املالحظات      ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١٣               املعقودة يف      ٢٧                         ، واعـتمدت يف جلستها ،           

  .               اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

ّ                                 يف الوقت احملدد وأعّدته بتوافق عام مع املبادئ                                                                  ترحـب اللجنة بتقرير الدولة الطرف األويل الذي قدمته           - ٢                 
                               كما تالحظ اللجنة مع التقدير       .                                                                                  التوجيهية للجنة، وتعرب عن تقديرها للردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائل          

   .                                                 الردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائل اليت طرحتها

                                               ذي تضمن ممثلني عن منطقة هونغ كونغ اإلدارية                                                                 وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف ال         - ٣
                                                                       وتعرب اللجنة عن تقديرها لتشكيل الوفد من خرباء يف شىت اجملاالت اليت              .                                     اخلاصة ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة    

   .             يشملها العهد
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  الصني-   ً أوال  

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

                     فيما يتعلق بالعقود           املعدلة                     ة العمال ولوائحها                                                               ترحـب اللجنة بقيام جملس الدولة بسن قوانني ملراقبة محاي          - ٤
  .                                        اجلماعية واللوائح املتعلقة باحلد األدىن لألجور

                                      بالنسبة للمتقاعدين من مؤسسات الدولة     ٢٠٠٤                                                  وترحب اللجنة بزيادة استحقاقات التقاعد األساسية عام  - ٥
   .                يف شىت أحناء البلد

                                           عي يقوم على أساس مسامهات أصحاب األعمال                                                          وترحـب اللجنة بإنشاء نظام جديد للضمان االجتما        - ٦
                                                                                                    والعاملني، ونظام تقاعد جديد يساهم فيه أصحاب العمل والعاملون يف صندوق مشترك للمعاشات ويف حسابات         

   .              تقاعدية فردية

                                                                      بـرنامج التخفـيف مـن وطأة الفقر يف اجملتمعات الريفية يف الصني                                           وترحـب اللجـنة باعـتماد        - ٧
) ٢٠١٠-    ٢٠٠١    .(   

                                                املتعلق بصيانة حقوق املزارعني ومصاحلهم، وبالتوجيه     ٢٠٠٤ / ١                             اللجنة بتوجيه جملس الدولة رقم       وترحب  - ٨
                                                                                                    الذي يسقط الضرائب املفروضة على تربية املواشي يف مجيع األقاليم، والضرائب الزراعية بالنسبة                  ٢٠٠٥ / ١     رقم  

   .         أة الفقر                                                         مقاطعة من املقاطعات اليت حتظى باألولوية يف جمال التخفيف من وط   ٥٩٢   ل  

                                                                                                          وتالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة                - ٩
         فريوس نقص                                              وعالجه، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنية املعنية ب  )      اإليدز (                            متالزمة نقص املناعة املكتسب     /         البشـرية 

                                                         كجزء من توجيه يتعلق بفعالية تعزيز الوقاية من مرض           )      اإليدز (      كتسب                         متالزمة نقص املناعة امل    /                 املـناعة البشرية  
   .            اإليدز وعالجه

                                       ، وهو خطة استراتيجية هتدف إىل إصالح           ٢٠٢٠                                                         وترحـب اللجنة باعتماد إطار تطوير التعليم حىت عام           -  ١٠
  .                                  وتطوير قطاع التعليم يف الدولة الطرف

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد -جيم 

                                                                                                        بيـنما تعترف اللجنة بكرب عدد السكان على امتداد املساحة الشاسعة للدولة الطرف، فإهنا تالحظ عدم                 -  ١١
   .                                                                           وجود عوامل وصعوبات هامة تعوق قدرة الدولة الطرف على إنفاذ العهد بصورة فعالة

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

  .                                        لتايل عدم مروره من خالل عملية مشاورات عامة                                                     تأسف اللجنة لعدم نشر تقرير الدولة الطرف قبل تقدميه وبا -  ١٢
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                                                                                            وتأسف اللجنة ألن عدم توفر بيانات إحصائية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة  -  ١٣
  .          ّ                                                                        الطرف مل ميكّن من إجراء تقييم واضح ملدى اإلنفاذ الفعلي للعديد من احلقوق الواردة يف العهد

                                                                                     لقلق ألن غري املواطنني، مبن فيهم ملتمسو اللجوء، والالجئون وعدميو اجلنسية، يستثنون                             ويساور اللجنة ا   -  ١٤
                                                                                                              مـن الضمانات الدستورية املتعلقة بالتمتع باحلقوق واحلريات الواردة يف العهد اليت يتمتع هبا مجيع مواطين الدولة           

                              ستثين بعض ملتمسي اللجوء، تستثين                                                         وتالحظ اللجنة أن إجراءات حتديد مركز الالجئ يف الدولة الطرف ت  .      الطرف
                                                                                                           بشـكل خاص القادمني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين تعتربهم الدولة الطرف الجئني اقتصاديني               

   .                                  وجتربهم بالتايل على العودة إىل بلداهنم

              ان االجتماعي،                                                                                        وتالحظ اللجنة بقلق بالغ التمييز حبكم الواقع ضد النازحني يف جماالت التوظيف، والضم             -  ١٥
                                                                                                             واخلدمـات الصـحية، والسكن والتعليم، الذي حيدث بسبب عدة أمور منها النظام الوطين احلصري فيما يتعلق                 

   .                                      ً                                           بتسجيل األسر املعيشية الذي ال يزال قائماً على الرغم من التصرحيات الرمسية بشأن اإلصالحات

                                                ضد املصابني بإعاقات بدنية وعقلية، ال سيما يف                                                                      ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتردد عن استمرار التمييز           -  ١٦
   .                                                جماالت التوظيف، والضمان االجتماعي، والصحة والتعليم

                                                                                                      كما تالحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة الالمساواة القائمة على أساس نوع اجلنس يف الدولة الطرف،                -  ١٧
                                               لجنة لعدم تلقيها معلومات كافية من الدولة                وتأسف ال   .                                                          ال سـيما يف جمـال التوظيف واملشاركة يف اختاذ القرارات          

  .                                                                                                الطرف عن اإلجراءات اإلجيابية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتدابري منع التحرش اجلنسي يف مكان العمل

  .                                                     وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع معدل عمليات اإلجهاض -  ١٨

   .                         ّ    والفتيات وهجر النساء املسّنات                                          ويساور اللجنة القلق إزاء مشكلة بيع النساء  -  ١٩

  .                                                                            وتالحظ اللجنة بقلق تزايد معدل البطالة يف الدولة الطرف، ال سيما يف املناطق الريفية -  ٢٠

                                                                                                     وتشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء اتسـاع نطـاق الفصل من اخلدمة يف السنوات األخرية وتأثريه غري التناسيب            -  ٢١
   .           على النساء

                                                                   إزاء اللجوء إىل السخرة كإجراء إصالحي بدون هتمة أو حماكمة أو إعادة نظر،                        ويساور اللجنة قلق عميق  -  ٢٢
  .            من خالل العمل  "              إعادة التأهيل "                   وذلك يف إطار برنامج 

                                                                                                           وتعـرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء األطفال الذين يعملون يف وظائف خطرة مثل التعدين، وغالبا ما                  -  ٢٣
        استقطاع  "                                     كما ترى اللجنة أن تطبيق برنامج         .                       ا معايري محاية العمال                                             يعملون يف ظروف غري مستقرة ال تتوفر فيه       

ُ     َدُؤوب                                 وقـت مـن الدراسـة للعمل ال                                                                        على طالب املدارس يشكل نوعا من عمل األطفال الذي ينطوي على             " َ 
           بشأن حظر    ١٨٢                                             من العهد، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ٧   و ٦                                    استغالل، ويتعارض ذلك مع أحكام املادتني 

ّ           ً        أشكال عمل األطفال واختاذ اإلجراءات الفورية للقضاء عليها، اللذين مها صكان تعّد الصني طرفاً فيهما     أسوأ                                                                         .  
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                                                                                                              وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم كفاية إنفاذ التشريعات احلالية املتعلقة بالعمل يف الدولة الطرف، مما                 -  ٢٤
                                           عمل الطويلة، وعدم إعطاء العاملني أوقات                                                                       أدى إىل وجود ظروف عمل سيئة بشكل عام، مبا يف ذلك ساعات ال            

                                                               وتالحظ اللجنة بقلق أن هذه املشكلة خطرية بشكل خاص بالنسبة            .                                         اسـتراحة كافـية، وظروف العمل اخلطرة      
                                                                                كما أبدت اللجنة ختوفها من ارتفاع معدل وقوع حوادث العمل اخلطرية يف الدولة الطرف،       .                   للعمـال املهاجرين  

   .                       وال سيما يف قطاع التعدين

                                                                                                    ويسـاور اللجنة القلق من أن األجور املتدنية، وعلى وجه اخلصوص يف املناطق الريفية ويف غرب البالد،              -  ٢٥
                                              وتالحظ اللجنة أن هذا الوضع يتفاقم بسبب استمرار   .                                                غري كافية لتوفري مستوى عيش الئق كرمية للعمال وأسرهم

   .                                          مشكلة متأخرات األجور، وخصوصا يف قطاع البناء

  .                                                                                        لجنة لقيام الدولة الطرف حبظر حق تنظيم احتادات العمال املستقلة واالنضمام إليها يف الدولة الطرف        وتأسف ال -  ٢٦

                                                 ُ                                                       وتشـعر اللجنة بالقلق من أن العديد من اإلصالحات اليت أُدخلت على نظام الرعاية االجتماعية الرمسي                 -  ٢٧
                                    ة بإمكانيات حمدودة للحصول على األموال                                                                 لـم متتد لتشمل الريف حيث تتمتع السلطات احمللية يف األقاليم الفقري     

                                                                   وتالحظ اللجنة بقلق أن املساعدة االجتماعية اليت تستند إىل الدخل            .                                           الالزمة لتقدمي الرعاية واخلدمات االجتماعية    
                           غري أهنا توسعت بصورة مماثلة     ١٩٩٦                                                             وال تقوم على أساس دفع مسامهات قد مشلت مجيع املناطق احلضرية منذ عام 

   .                         املناطق الريفية وليس كلها          لتشمل بعض 

                                                                                           وتأسف اللجنة ألن عدم توفر بيانات موثوقة ال ميكنها من تقدير طبيعة ومدى ما تردد عن ارتفاع معدل   -  ٢٨
  .                                                                                        حدوث العنف املرتيل يف الدولة الطرف، ومدى إنفاذ التشريعات القائمة من أجل محاية ضحايا هذا العنف

                                                               ام املعلومات املوثوقة، مبا يف ذلك اإلحصاءات، حول مدى مشكلة                                                 كمـا تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعد       -  ٢٩
  .                                                                                    االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال يف الدولة الطرف، ويشمل ذلك البغاء، وبيع األشخاص واالجتار هبم

                                                                                                              وتشـعر اللجنة بقلق عميق إزاء انتشار الفقر يف البلد، على الرغم من التنمية االقتصادية السريعة خالل                  -  ٣٠
                                                    كما يساورها القلق إزاء استمرار اتساع اهلوة بني          .                                                       سـنوات األخرية، وتأثريه غري التناسيب على سكان الريف          ال

                                                                                                               الفقراء واألغنياء فيما يتعلق بتفاوت الدخل والتمتع مبستوى معيشي الئق، وال سيما بني سكان املناطق احلضرية                
                                                 ملقاطعات الداخلية، وذلك بالرغم من اجلهود اليت                                                                   واملـناطق الريفية، وكذلك بني سكان املقاطعات الساحلية وا        

                        كما تأسف اللجنة لعدم      .                                                                                   بذلـتها الدولة الطرف لتحسني احلالة االقتصادية والظروف االجتماعية لسكان الريف          
                                                                                                 قيام الدولة الطرف بوضع خط رمسي لتحديد الفقر ميكنها من معرفة مدى تفشي الفقر ورصد وتقييم التقدم احملرز 

  .       ة الفقر           للحد من وطأ

                                                                                                          ويسـاور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن عمليات اإلخالء القسري وعدم كفاية التدابري املتخذة                -  ٣١
                                                                                                               للتعويض أو توفري مسكن بديل بالنسبة ملن مت ترحيلهم من مساكنهم يف إطار مشاريع التنمية احلضرية ومشاريع                 

                                                          اللجنة بالقلق إزاء عدد عمليات اإلخالء القسري وهدم              وتشعر  .                                                 التنمـية الريفـية مثل مشروع املضايق الثالثة       
                 كما أعربت اللجنة   .     ٢٠٠٨                                                                          املساكن اليت متت يف إطار استعدادات الدولة الطرف الستضافة األلعاب األوملبية عام    

                                                                                                              عـن قلقهـا إزاء عـدم إجراء مشاورات فعالة وتوفري سبل االنتصاف القانونية بالنسبة لألشخاص الذين تأثروا              
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                                                                                         ت اإلخالء القسري وهدم املساكن، مبا يف ذلك هدم البنايات ذات الطابع التارخيي، وهدم بنايات ومساكن       بعمليا
                                                                              ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة حول مدى وأسباب التشرد   .                      يف هلاسا يف إقليم التيبت

   .               يف الدولة الطرف

                                                      ملرصودة للصحة العامة على الرغم من ارتفاع نفقات الرعاية                                       وتالحـظ اللجـنة بقلـق تقلص األموال ا     -  ٣٢
                                                                                         ّ                        الصـحية يف الدولة الطرف خالل العقد املاضي، كما تالحظ بقلق أن نظام الرعاية الصحية، الذي كان يوفّر يف                   

   .                                                               املاضي الرعاية الصحية األولية ملعظم سكان الريف، قد تقلص إىل حد كبري

                                                                               م كفاية برامج الرعاية الوقائية أدى إىل تفشي األمراض املعدية، مبا يف ذلك                                                وتشـعر اللجنة بالقلق من أن عد       -  ٣٣
   ).     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                               اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية                              األمراض املنقولة عن طريق اجلنس، و

   .                                                                       وتالحظ اللجنة بقلق نقص إمدادات مياه الشرب اآلمنة يف مناطق الصناعات املكثفة -  ٣٤

                                                                                                    ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد األشخاص املصابني بأمراض عقلية، ال سيما النساء، وإزاء التدابري         -  ٣٥
                كما تشعر اللجنة   .                                                                              غري املالئمة لكفالة احلياة الكرمية لألشخاص الذين يعيشون مع أشخاص مصابني بأمراض عقلية

            ً                                      مهم اجتماعياً، فإهنم غالبا ما يبقون لفترات طويلة يف                                                       بـالقلق ألن املصـابني بأمـراض عقلية، باإلضافة إىل وص       
                              وتالحظ اللجنة أيضا ارتفاع معدل   .                                                              مصحات عقلية يف ظروف معيشية سيئة ويتلقون عالجا ورعاية دون املستوى

   .                                             االنتحار بني النساء بصورة مفزعة يف الدولة الطرف

                                          مسؤولني حمليني بإكراه النساء على اإلجهاض                                                                      ويسـاور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير الواردة عن قيام            -  ٣٦
                                                                                                                      وفرض التعقيم عليهن، فمن فيهن النساء املنتميات إىل أقليات إثنية، يف إطار سياسة الطفل الوحيد، وإزاء ارتفاع                 

   .                                         وفيات األمهات بسبب عمليات اإلجهاض غري اآلمنة

                                     توفري الوصول الشامل إىل التعليم                                                                               وتشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء استمرار عدم انتظام الدولة الطرف يف             -  ٣٧
                                                                                                           االبـتدائي اجملـاين اإللزامي، وعلى وجه اخلصوص للمجتمعات الريفية، واألقاليم اليت تسكنها أقليات، واألسر               

                                                                           كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل التسرب من املدارس املتوسطة يف بعض              .                               ً    احملرومة، والسكان النازحني داخلياً   
   .               املناطق الريفية

وتالحظ اللجنة بقلق التقارير املتعلقة بالتمييز الذي تتعرض له األقليات اإلثنية يف الدولة الطرف، ال سيما  -٣٨
ويف هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم . يف جمال التوظيف، واملستوى املعيشي الالئق، والصحة، والتعليم والثقافة

 بتمتع السكان يف أقاليم األقليات اإلثنية باحلقوق االقتصادية كفاية املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق
وتالحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة من مصادر خالف الدولة . واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد

وثقافة الطرف بشأن حق حرية ممارسة الدين وحق املشاركة يف احلياة الثقافية، واستخدام وتدريس لغات وتاريخ 
 . غوانغشي ويغور والتيبت املتمتعتني باحلكم الذايتاألقليات يف منطقيت 

                                                                                                       وتالحـظ اللجنة بقلق بالغ القيود املفروضة على الوصول إىل املعلومات فيما يتعلق بالبحث األكادميي،                -  ٣٩
   .                                        واملنشورات األجنبية واحمللية، وشبكة اإلنترنت
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  االقتراحات والتوصيات�هاء 

                                                                                                    اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف تقريرها الدوري القادم بأحدث البيانات املقارنة اجملمعة                      تطلـب    -  ٤٠
     ً                                                                                                       سنوياً على أن تكون مفصلة حبسب نوع اجلنس، والسن، واملناطق احلضرية والريفية، فيما يتعلق جبميع األحكام                

                                     كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن     .                                                                       الـواردة يف العهـد، مع إيالء اهتمام خاص للفئات احملرومة واملهمشة           
ّ                                   تضـّمن تقريرها الدوري القادم بيانات سنوية مفّصلة حبسب األقاليم احلضرية                                                   ّ                                       الريفية، والنسبة املئوية من الناتج      /  

  .                                                                               احمللي اإلمجايل املخصصة لربامج التعليم والصحة واإلسكان، وال سيما يف أقاليم األقليات اإلثنية

                                                         ّ              عتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان، وأن تبّين يف تقريرها                   وتوصي اللجنة بأن ت -  ٤١
                                                                                                                الـدوري القـادم كـيف أدت هذه اخلطة إىل تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة                  

                 إلنسان على أساس                                                                                        وتوصي اللجنة يف هذا الصدد بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق ا                .      الطرف
  .           مبادئ باريس

                                                                               ً                        وحتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يأخذ التدريب القانوين والقضائي يف احلسبان متاماً أهلية                 -  ٤٢
  .                                                                                                         املقاضـاة فـيما يتصـل باحلقوق الواردة يف العهد، وأن يعزز استخدام العهد كمصدر قانوين يف احملاكم احمللية           

                                             عن تطبيق العهد على املستوى احمللي، كما         ٩                                     لطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم                                           وتسـترعي اللجنة انتباه الدولة ا     
ّ                                                                       تدعوها إىل أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن السوابق القضائية تتعلق بتطبيق العهد                 .   

                                                                                                        وتطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن عملية                   -  ٤٣
                                                                                                 شاورات العامة اليت جتريها إلعداد التقرير، مبا يف ذلك تقدمي قائمة تشمل مجيع املنظمات املدنية أو املنظمات غري   امل

                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع يف احلسبان أن املشاورات العامة تعد   .                             احلكومية اليت جرى التشاور معها
                                                         منها إطالع عامة اجلمهور وإثارة االهتمام والنقاش بشأن             ً                                                   مطلـباً مـن مطالـب عملية إعداد التقرير، والغرض           

   .                                                                     اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف للوفاء بالتزاماهتا التعاهدية مبوجب العهد

                                                                                                 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافيها يف تقريرها الدوري القادم بأحدث البيانات املقارنة اجملمعة     -  ٤٤
                           الريفية، مع إيالء اهتمام     /                                                   ن مفصلة حبسب نوع اجلنس، والسن، واألقاليم احلضرية                                    على أساس سنوي على أن تكو     

                                                              وهذه املعلومات املفصلة سوف متكن اللجنة والدولة الطرف نفسها من      .                                     خـاص لفئات اجملتمع احملرومة واملهمشة     
  .                                                 رصد وتقييم التنفيذ التدرجيي للحقوق الواردة يف العهد

                               ّ                                       إىل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة متّتع مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها                                          وتدعـو اللجنة الدولة الطرف       -  ٤٥
                    وباإلضافة إىل ذلك، حتث   .                                                                             القضائية دون متييز باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد

                             ث الغرض أو التأثري، ضد ملتمسي                                     ّ  ّ                                    اللجنة الدولة الطرف على السهر على أالّ متّيز إجراءاهتا املتعلقة باللجوء، من حي
  .           من العهد ٢           من املادة  ٢                                                                               اللجوء على أساس العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو القومي، وفقا ملا تنص عليه الفقرة 

                                                                                   ُ                            وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد أشكال محاية فرعية تكفل حق البقاء لألشخاص الذين مل ُيعترف هبم                  
                                                                                   ون اللجوء وحيتاجون للحماية خالل تلك الفترة، وأن متنح املفوضية السامية لشؤون                                     كالجـئني إال أهنـم يلتمس     
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                                                          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف تقريرها           .                                                     الالجـئني واملنظمات اإلنسانية إمكانية الوصول إليهم      
   .                                                                        الدوري القادم مبعلومات مفصلة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك التقدم احملرز والصعوبات

                                                                                                           وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل إنفاذ قرارها الذي يقضي بإهناء النظام الوطين لتسجيل األسر املعيشية                 -  ٤٦
                              ً                                                                                 والسهر على متتع املهاجرين داخلياً، يف أي نظام حيل حمله، بنفس مزايا العمل، والضمان االجتماعي، واإلسكان،                

   .    رية                                              والصحة، والتعليم، اليت يتمتع هبا سكان املناطق احلض

                                                                                                         وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد تدابري فعالة تكفل فرصا متكافئة للمعوقني، ال سيما يف                   -  ٤٧
                                                                                                        جماالت التوظيف، والضمان االجتماعي، والتعليم والصحة، وتوفر هلم ظروف معيشية الئقة، وأن ختصص املوارد              

                                                   لة الطرف أن توافيها يف تقريرها الدوري القادم                                   كما تطلب اللجنة إىل الدو      .                               املالئمة لتحسني عالجهم ورعايتهم   
  .                                                        مبعلومات مفصلة عن التدابري املتخذة بشأن املعاقني بدنيا وعقليا

                                                                                                   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فعالة لكفالة املساواة بني النساء والرجال يف التمتع باحلقوق      -  ٤٨
                                              من العهد، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ مبادئ تساوي  ٣             ليها يف املادة                                        االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص ع

   .                                                                                              األجر عن العمل املتساوي القيمة، مما يضع حدا للفجوة يف األجور بني الرجال والنساء ومينحهم فرصا متكافئة

                برامج إذكاء                                                                                                  وتوصي اللجنة بشدة أن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة يف جمال التعليم العام، مبا يف ذلك                -  ٤٩
                                                                                                                الوعـي اليت تستهدف القضاء على التحامل القائم على أساس نوع اجلنس واملمارسات التقليدية الضارة بالنساء                

                                                                                          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم احملرز   .         والفتيات
   .    جلنس                                        بشأن مسائل التمييز القائم على أساس نوع ا

                                                                                                      وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تعزز براجمها خلفض مستوى البطالة وأن تعطي األولوية، يف هذا                  -  ٥٠
                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إنفاذ احلماية احلالية اليت            .                                           الصدد، إىل اجملموعات واملناطق األكثر تضررا     

                                                             ما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف تقريرها           ك  .                                                    توفرها للعمال مبوجب قوانينها املتصلة مبجال العمل      
                                                                                ُ                    الدوري القادم مبعلومات عن التدابري املتخذة لتيسري إعادة توظيف النساء، مبن فيهن الاليت فُصلن عن العمل نتيجة 

            يف التصديق                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكري  .                                                       إعادة اهليكلة االقتصادية اجلارية يف املؤسسات اململوكة للدولة
   .                   املتعلقة بالبطالة ٢                                    على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ّ                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حّد للجوء إىل السخرة كتدبري تصحيحي، وبتعديل أو إلغاء األحكام  -  ٥١                                 
             توصي اللجنة                   ويف هذا الصدد،      .             من العهد   ٦                                                                     ذات الصـلة املوجودة يف تشريعاهتا جلعلها تتوافق مع أحكام املادة            

   .                املتعلقة بالسخرة    ٢٩                                                                  الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

                                                                                                        وحتـث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية إىل تعزيز جهودها من أجل اإلنفاذ الفعلي لتشريعها                 -  ٥٢
                                             لة الطرف ببذل كافة اجلهود املمكنة، مبا يف                               كما توصي اللجنة الدو     .                                        الذي حيظر عمل األطفال املخالف للقانون     

    كما   .                                      ّ                                                                     ذلك اعتماد تدابري وقائية، السهر على أالّ يعمل األطفال الذين يدخلون ميدان العمل يف ظروف مؤذية هلم                
ُ     َدُؤوب                                    استقطاع وقت من الدراسة للعمل ال      "                                                                 تشـجع اللجـنة الدولـة الطـرف على النظر يف سحب برنامج                َ "  

(qingong jianxue)ناهج الدراسية       من امل             .  
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                                                                                             وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فورية لضمان الفعالية واملساواة يف تطبيق تشريعاهتا احلالية  -  ٥٣
                                                                                                املتعلقة مبجال العمل من أجل محاية حق مجيع العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون، يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية 

                                                                        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احلق يف العمل الالئق وأن توفر                 كما    .             من العهد   ٧                        كمـا ورد يف املـادة       
                                                                                                                 إلدارة العمل املوارد الكافية اليت متكنها من القيام بعمليات تفتيش منتظمة ومستقلة لظروف السالمة والصحة يف                

      وتوصي   .                       َ                                                                            مجـيع القطاعات، لكي يعاقَب على النحو الواجب أصحاب العمل الذين ال يراعون تعليمات السالمة              
           املتعلقة    ٨١                                                                                                           اللجـنة يف هـذا الصدد بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                   

  .                               بتفتيش العمل يف الصناعة والتجارة

                                                                    ّ                                  وحتـث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ التدابري الضرورية لتكفل أن ميكّن احلد األدىن لألجور                 -  ٥٤
                           ُ   ّ                                                                 التمتع مبستوى معيشة الئق وأن ُتنفّذ معايري احلد األدىن لألجور بفعالية، وال سيما يف املناطق                                   العمال وأسرهم من    

                                                                          كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية إلنفاذ األجور تعمل على              .                                      الريفية واملناطق الواقعة غرب البالد    
                                     نسبة للشكاوى املتعلقة باألجور، وتعاقب                   ً                   ُ   ِّ                                تكيـيف األجـور دورياً مع تكلفة املعيشة، وُتيسِّر سبل االنتصاف بال           

   .                                                                                       أصحاب العمل الذين عليهم متأخرات أجور وعالوات عمل إضايف ويفرضون غرامات وجزاءات على العمال

                                                                                                       وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون نقابات العمل للسماح للعمال بتشكيل نقابات مستقلة                -  ٥٥
                                                    كما حتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على التفكري يف سحب      .          موم الصني                                       خارج هيكل احتاد نقابات العمال يف ع      

   .           من العهد ٨           من املادة  ١                  إعالهنا بشأن الفقرة 

                                          بني األقاليم واملستويات احلكومية لتكفل                                  تعزيز آليات إعادة التوزيع                                      وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف ب       -  ٥٦
                                                  حقيق الرفاه وتوفري اخلدمات االجتماعية للسكان بالصورة                                                حصول السلطات احمللية على األموال اإلضافية الالزمة لت

                                                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على بسط املساعدة االجتماعية اليت ال تقوم على املسامهة لتشمل املناطق                 .         املالئمـة 
   .                                                                           الريفية اليت مل تصلها هذه املساعدة بعد، وذلك كوسيلة حملاربة الفقر بني سكان الريف

                                                                                        إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن مدى العنف                             وتطلب اللجنة    -  ٥٧
                                                                                                    األسري، ال سيما العنف ضد النساء، والتدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة هذه 

                          جنة الدولة الطرف على توفري        وحتث الل  .                                                                    الظاهـرة، مبـا يف ذلـك التسهيالت وسبل االنتصاف املتاحة للضحايا          
                                                                                                                التدريـب ملوظفـي إنفاذ القوانني والقضاة فيما يتعلق بالطابع اخلطري واإلجرامي الذي يتسم به العنف األسري،               

  .                       وال سيما العنف ضد النساء

ّ                                                            وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع ُيجّرم االجتار بالبشر على وجه التحديد، ووضع آليات                -  ٥٨   ُ                                         
                             وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف   .                                                            إنفاذه بشكل صارم وتوفري احلماية واملساعدة لضحايا االستغالل اجلنسي     لرصد 

                                                                                                              أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات مفصلة، مبا يف ذلك بيانات إحصائية مقارنة، حول مدى مشكلة االستغالل                 
   .                        وبيع األشخاص واالجتار هبم                                                         اجلنسي للنساء واألطفال يف الدولة الطرف، على أن تتضمن البغاء،

                                                                                                     وتوصـي اللجـنة بشدة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية، من بينها زيادة األموال املخصصة حلماية احلقوق          -  ٥٩
                                                                                                                    االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية لألشخاص الذين يعيشون يف مناطق حمرومة، ال سيما فيما يتعلق بالسكن الالئق،                 
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                                                  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع آلية لقياس مستوى   .                          مات الصحية وخدمات اإلصحاح                          والغـذاء واملـاء، واخلد    
   .             بشأن الفقر    ٢٠٠١     مايو  /                                                                             الفقر ورصده عن قرب، كما حتيل الدولة الطرف إىل البيان الذي اعتمدته اللجنة يف أيار

                     مستوى من الصحة ميكن                                 للجنة بشأن احلق يف التمتع بأعلى     )     ٢٠٠٠   (  ١٤                                 ومتشيا مع التوصية العامة رقم       -  ٦٠
                                                                                                                بلوغه، حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتحسني تقدمي اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية ويف                 

              وتشجع اللجنة    .                                                                                               األقاليم ذات األقليات اإلثنية وذلك من خالل مجلة أمور منها ختصيص املزيد من املوارد املالئمة              
                            متالزمة نقص املناعة املكتسب     /                          فريوس نقص املناعة البشرية                             ابري عاجلة لوقف انتشار                                 الدولة الطرف على اختاذ تد    

                                                                                   وغريه من األمراض األخرى املنقولة عن طريق اجلنس، مبا يف ذلك من خالل التثقيف اجلنسي يف املدارس،   )      اإليدز (
  .         البشرية                                                                     ومحالت التوعية الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة

                                                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فورية إلنفاذ القوانني واللوائح اليت حتظر اإلخالء القسري                -  ٦١
                                                                                                           وتضمن منح األشخاص املطرودين من مساكنهم التعويض املناسب أو املسكن البديل وفق املبادئ التوجيهية اليت               

                                      كما توصي اللجنة بأن الدولة الطرف        .                   شأن اإلخالء القسري   ب  )     ١٩٩٧   ( ٧                                         أقـرهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم        
   ويف   .                                                                                              ينبغي هلا، قبل تنفيذ مشاريع التنمية، أن جتري مشاورات مفتوحة وفعالة وذات مغزى مع السكان املتضررين

    سكن                 املتعلق باحلق يف امل  )     ١٩٩١   ( ٤                                                                       هذا الصدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم 
                                                                                                            الالئـق، كمـا تطلب إليها أن توافيها يف تقريرها الدوري القادم مبعلومات مفصلة حبسب نوع اجلنس، والسن،               

  .                                                                    املدن، عن عدد وطابع عمليات اإلخالء القسري وعن مدى التشرد يف الدولة الطرف /                واملساكن يف األرياف

                                ل مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها                                                                        وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لتكفل وصو           -  ٦٢
  .                            القضائية إىل مياه الشرب اآلمنة

ّ                                                           وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن السياسات      -  ٦٣   ُ                                
      شاريع                                                                                                     البيئـية اليت وضعتها الدولة الطرف، ال سيما السياسات الرامية إىل احلد من التلوث اجلوي، وتقييم تأثري م      

  .                               البىن األساسية العمالقة على البيئة

                                                                                           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ختصص املوارد الكافية وتتخذ التدابري الفعالة من أجل عالج ورعاية  -  ٦٤
                                                                                                               املصـابني بأمـراض عقلية، وأن تكفل وضع وتنفيذ املعايري املالئمة يف مصحات العالج النفساين بغية منع إساءة                  

                                                                     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري دراسة عن عوامل وأسباب             .                         املصابني بأمراض عقلية                  معاملـة وإمهال  
   .                                                                                             ارتفاع معدل االنتحار بني النساء وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم مبا توصلت إليه من نتائج

                      إلجهاض عن طواعية ويف                                                                                    وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لضمان أن تتم عمليات ا              -  ٦٥
                                                                                                 ظروف طبية وصحية مالئمة، والسهر على عدم انتهاك التشريعات القائمة اليت تنظم سياسة الطفل الوحيد احلقوق 

                                                                          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف تقريرها الدوري القادم             .             من العهد    ١٠                         املنصوص عليها يف املادة     
   .                                             ك معلومات عن النساء املنتميات إىل أقليات إثنية                            مبعلومات يف هذا الشأن، مبا يف ذل

                          بشأن خطط العمل املتعلقة      )     ١٩٩٩   (  ١١                              ً                                  وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف، عمالً بتعليقيها العامني رقم            -  ٦٦
                                                                               املتعلق باحلق يف التعليم، إىل أن اختاذ تدابري فعالة تكفل حصول األطفال، مبن               )     ١٩٩٩   (  ١٣                       بالتعلـيم االبتدائي و   
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                             كما تدعو اللجنة الدولة الطرف   .                                                                 فال املهاجرون وأطفال األقليات اإلثنية، على التعليم االبتدائي اإللزامي        فيهم األط
                                                                                                                إىل إدخـال إصالحات فعالة على السياسات احلالية املتعلقة بتمويل التعليم من أجل ختصيص أموال كافية لتوفري                 

                                                فال على املستوى الوطين واحمللي؛ واستبعاد مجيع الرسوم                                                  التعليم اجملاين اإللزامي الذي مدته تسع سنوات جلميع األط
                      وتدعو اللجنة الدولة     .                                                                                            املتصـلة بالدراسـة جلعل التعليم اإللزامي جمانيا بأمت معىن الكلمة بالنسبة جلميع األطفال             

       ل احلق                                                                                                           الطرف إىل زيادة اإلنفاق العام على التعليم على وجه العموم، واختاذ تدابري مدروسة وحمددة اهلدف إلعما               
   .                                                                 يف التعليم تدرجييا بالنسبة للفئات احملرومة واملهمشة يف كافة أحناء البلد

                                                                                               وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل موافاهتا يف تقريرها الدوري القادم مبعلومات تفصيلية تتضمن إحصاءات      -  ٦٧
                                بإنفاذ مجيع أحكام العهد يف                                                                                           مقارنـة مفصلة بغية تقييم التقدم احملرز والصعوبات اليت متت مواجهتها فيما يتعلق            

  .                                          غوانغشي ويغور والتيبت املتمتعتني باحلكم الذايت                                       أقاليم األقليات اإلثنية، مبا يف ذلك منطقتا 

                                                                           ُ   ّ                            وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على إزالة القيود املفروضة على حرية اإلعالم والتعبري مبا ُيمكّن مجيع                   -  ٦٨
                                                                       شاركة يف احلياة الثقافية، والتمتع مبزايا التقدم العلمي وتطبيقاته،                                                    األشـخاص اخلاضعني لواليتها القضائية من امل      

   .                                                                                            واستفادة أي شخص من محاية مصاحله املعنوية واملادية املتأتية عما ينتجه يف جمال العلم أو األدب أو الفن

     تصلة                                                                                                  وتوصـي اللجـنة بشـدة الدولة الطرف على احترام التزاماهتا مبوجب العهد يف مجيع اجلوانب امل                 -  ٦٩
                                                                                                              مبفاوضـاهتا مـع املؤسسـات املالية الدولية وغريها من اتفاقات التجارة اإلقليمية لتكفل عدم تقويض احلقوق                 

   .                                                                   ً       ً  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما بالنسبة ألكثر الفئات حرماناً وهتميشاً

                            دولية يف جمال حقوق اإلنسان                                                                                  وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تكفل املراعاة التامة اللتزاماهتا ال             -  ٧٠
   .                                                                     والتوصيات احلالية عند دخوهلا يف ترتيبات التعاون التقين وغريه من الترتيبات

 منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة:      ًثانيا 

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

  .                                                       ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد برفع سن املسؤولية اجلنائية -  ٧١

                                                                                    قدير إنشاء جلنة معنية بالفقر تقوم يف هذا الصدد بوضع االستراتيجيات املستقبلية                                  وتالحظ اللجنة مع الت    -  ٧٢
   .             ملكافحة الفقر

                  هونغ كونغ اإلدارية                                                                         وترحب اللجنة بتأسيس حمفل األقليات اجلنسية، وهو قناة االتصال الرمسية بني منطقة  -  ٧٣
     مكتب                           يط إلنشاء وحدة يف إطار                                                                              اخلاصـة واألشـخاص الذين لديهم ميول جنسية خمتلفة، كما ترحب بالتخط           

  .                                      تكون معنية هبوية نوع اجلنس والتوجه اجلنسي                الشؤون الداخلية 

                                               هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، مبا يف ذلك محالت التوعية،                                            وترحب اللجنة باجلهود املضنية اليت تبذهلا منطقة  -  ٧٤
   .           ّ                                  ً       ً   حملاربة التحّيز والتمييز ضد األشخاص املعوقني بدنياً وعقلياً
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   .     ٢٠٠٢                                           وترحب اللجنة بسن قانون االغتصاب الزوجي لعام  -  ٧٥

  .                                    مينع استخدام األطفال يف املواد اإلباحية    ٢٠٠٣                             وترحب اللجنة بسن قانون يف عام  -  ٧٦

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

     ً             فعاالً يف منطقة                                                                            ً                تالحـظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات تذكر حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً               -  ٧٧
  .                       هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

                                                                            هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مل تنفذ عددا من التوصيات الواردة يف توصيات                                       تأسـف اللجنة ألن منطقة       -  ٧٨
   :       لتالية                                                             وتود اللجنة أن تشدد، بصفة خاصة، على دواعي قلقها بشأن املسائل ا  .     ٢٠٠١                    اللجنة اخلتامية لعام 

                                                                                         التشريع الراهن املناهض للتمييز ال يشمل التمييز القائم على أساس العرق، والتوجه اجلنسي والسن؛  ) أ ( 

                                                                                        عدم وجود مؤسسة حلقوق اإلنسان ذات والية واسعة النطاق، مع مالحظة موقف منطقة هونغ                ) ب ( 
              وظائف مماثلة؛                                                                كونغ اإلدارية اخلاصة القائل بأن اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص لديها 

                                                                                            عـدم توفر احلماية الفعالة من التمييز وإساءة معاملة خدم املنازل من األجانب واملواطنني الذين         ) ج ( 
                        عقب انتهاء عقود عملهم؛   "                   قانون مهلة األسبوعني "           يتأثرون ب  

ّ                                                                                اسـتمرار تفّشـي الفقـر وعدم الوصول الفعال إىل اخلدمات االجتماعية مما يؤثر على الفئات             ) د (            
                حملرومة واملهمشة؛  ا

                   خمطط صندوق االدخار          من                                             مبن فيهم ربات البيوت واملعوقون واملسنون،                            اسـتبعاد الكـثريين،         ) ه ( 
                                             اإللزامي بسبب عدم قدرهتم على دفع مسامهات كافية؛

                                                                                       املعاناة الناشئة عن حق احلصول على مسكن بالنسبة ملن لديهم إقامة دائمة ومسألة األسر املشتتة؛   ) و ( 

                                                                                           اسـتمرار وجـود السـكن غـري الالئـق املتمثل يف األكواخ والشقق حبجم السرير الواحد                   ) ز ( 
                                            هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة لتوفري السكن                                                          ، وذلك على الرغم من التدابري اليت اختذهتا منطقة        ̀                  الشـقق الضـيقة   ̀ 

   .                                                    البديل للسكان الذين اختاروا البقاء يف مثل هذه املساكن

                                                                                  ألن احلماية اليت يوفرها القانون املقترح فيما يتعلق بالتمييز العنصري لن تشمل                                  وتشـعر اللجـنة بالقلق     -  ٧٩
                                                                                                                 املهاجـرين مـن الصني القارية على الرغم من انتشار التمييز ضدهم حبكم القانون أو حبكم الواقع على أساس                   

    يف                لشؤون الداخلية        مكتب ا                                                                              كما تشعر اللجنة بالقلق ألن القانون اجلديد، وفقا للمقترحات املقدمة من              .        أصـلهم 
  .                             منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة                                                              هونغ كونغ، لن يكون له تأثري على التشريعات القائمة بشأن اهلجرة يف 
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                                                                                                        ويسـاور اللجنة القلق ألن مقاطعة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ليست لديها سياسة واضحة فيما يتعلق                 -  ٨٠
              ، والصني طرف       ١٩٦٧                            وبروتوكوهلا امللحق لعام         ١٩٥١         لعام                                                     بالـلجوء، وأن االتفاقـية املتعلقة مبركز الالجئني       

                                                  وتعرب اللجنة عن أسفها، على وجه اخلصوص، إزاء          .                                                        فـيهما، ال يشـمالن منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة         
                                                                                                موقف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة الذي ال يرى ضرورة لتوسيع نطاق االتفاقية وبروتوكوهلا امللحق لتشمل 

   .           اإلقليمية      واليتها

                                                                                                        وتشعر اللجنة بالقلق ألن تفاوت األجور بني الرجال والنساء ال يزال ميثل مشكلة على الرغم من موقف                  -  ٨١
                                                                                                                    مـنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وبأن القانون املتعلق بالتمييز على أساس اجلنس يوفر محاية كافية للنساء يف                  

  .                 مل املتساوي القيمة                 تساوي األجر عن الع                      جمال التوظيف وفقا ملبدأ 

                                                                                                     وتشـعر اللجـنة بالقلق ألن نظام الضمان االجتماعي يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ال يشمل                  -  ٨٢
   .                  استحقاقات البطالة

                                                                                                         وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء الوضع غري املستقر بصفة خاصة بالنسبة خلدم املنازل األجانب الذين جاء                  -  ٨٣
  .                                           قاضون أجورا زهيدة وال يشملهم الضمان االجتماعي                           أكثرهم من جنوب شرق آسيا ويت

                                                                                      ويساور اللجنة قلق عميق ألن مستوى االستحقاقات، مبوجب نظام الضمان االجتماعي القائم، وال سيما  -  ٨٤
                                                                                                           نظـام املساعدة الشامل، غري كاف لكفالة مستوى حياة كرمية، وأن العديد من ذوي الدخل املتدين، وخصوصا                 

                                                          كما يساورها القلق ألن املهاجرين اجلدد ال يستطيعون تقدمي طلباهتم   .                  ملهم مشروع الضمان                 املسنون منهم، ال يش
   .        سنوات ٧                                          لنظام املساعدة الشاملة بسبب شرط اإلقامة ملدة 

                                                                                                         وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع معدل االجتار باألشخاص، وال سيما النساء                 -  ٨٥
             وتأسف اللجنة   .                                                           غ كونغ اإلدارية اخلاصة، بغرض استغالهلم بصورة رئيسية ألغراض اجلنس                   واألطفال يف منطقة هون

                                                                                                                ألهنـا مل تـتلق معلومات كافية عن هذه املشكلة والتدابري املتخذة يف هذا الصدد من جانب منطقة هونغ كونغ                    
   .              اإلدارية اخلاصة

                                      الفقر واإلقصاء االجتماعي يف منطقة                                                                    وتالحظ اللجنة مع األسف أن املعلومات املقدمة عن مدى انتشار          -  ٨٦
                                                                    كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن تزايد نسبة الفقر بني   .                                    هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مل تكن كافية

  .                                                                 املسنني مبا أن اإلقليم يواجه مشكلة ازدياد عدد املسنني يف اجملتمع بشكل سريع

                                                                    التمتع بالصحة بشكل عام يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة،                                              وبينما تالحظ اللجنة ارتفاع مستوى     -  ٨٧
                                                                                                                     فإهنـا ال تـزال تشعر بالقلق إزاء تقلص اإلنفاق على املستشفيات العامة مما أدى إىل وجود قوائم انتظار طويلة                    

      لنظام                                                                               كما يساور اللجنة القلق ألن املرضى من أصحاب الدخول املتدنية ال حيصلون حىت اآلن، مبوجب ا  .       للمرضى
                                       وتالحظ اللجنة مع األسف أيضا أن العديد من   .                                                          احلـايل لإلعفاء من الرسوم، على الرعاية الصحية األكثر مالءمة   

                                                                                                   األدوية العالية التكلفة اليت حيتاجها املصابون بأمراض مزمنة وبأمراض عقلية غري مدعومة وال يتمكن هؤالء املرضى 
   .      ً                عملياً من احلصول عليها
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                                                                                             نة تشعر بالقلق إزاء تدين مستوى الوعي العام يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة فيما                             وال تزال اللج   -  ٨٨
                                                               كما تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج شامل عن الصحة اجلنسية            .                                            يـتعلق مبسـائل الصـحة اجلنسية واإلجنابية       

  .                                                                    واإلجنابية يف اإلقليم، وألن التثقيف يف هذا الشأن ليس جزءا من املنهج الدراسي

                                                                                                           وتشـعر اللجنة بالقلق من عدم كفاية التدابري املتخذة لتيسري التسجيل يف املدارس احمللية بالنسبة ألطفال                 -  ٨٩
                                                                                                               املهاجـرين من الصني القارية وأطفال العمال املهاجرين اآلخرين الذين ليس هلم حق شرعي يف البقاء يف منطقة                  

   .                        هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

                                                                                                       حتـث اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة من جديد على إنفاذ اقتراحاهتا وتوصياهتا ذات الصلة                 -  ٩٠
                                  ، فضال عن تلك املقدمة يف وثيقة       (E/C.12/1/Add.58)      ٢٠٠١                                                   الـواردة يف مالحظاهتـا اخلتامية اليت أبدهتا عام          

   .                                     كون ضرورية إلنفاذ االقتراحات والتوصيات                                                        احلالية، وحتثها على اختاذ أية تدابري ملموسة ذات صلة ميكن أن ت

                                                                                                        وحتـث الدولة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بشدة على توسيع احلماية اليت يوفرها القانون املقترح                -  ٩١
                                                                                                              بشـأن التمييز العنصري ليشمل املهاجرين احملليني من الصني القارية، ووضع حد للممارسات التمييزية الواسعة               

                                                            كما توصي اللجنة بتعديل األحكام ذات الصلة الواردة يف التشريعات   .                      ضدهم على أساس أصلهم              االنتشار املوجهة
                                                                                                      القائمة بشأن اهلجرة واليت تنظم دخول منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وفترة اإلقامة واملغادرة، لكفالة توافقها 

   .                                                        التام واتساقها مع التشريع اجلديد املتعلق بالتمييز العنصري

            اتفاقية عام                                                                                  وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بإعادة النظر يف موقفها بشأن توسيع نطاق  -  ٩٢
                                                                                                         املـتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا امللحق لكي تشمل واليتها اإلقليمية، وأن تعزز تعاوهنا مع املفوضية                   ١٩٥١

   .                                   ومتسقة على أساس مبدأ عدم التمييز                                                   السامية لشؤون الالجئني، وال سيما يف وضع سياسة جلوء واضحة

                                                                      هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة أن توافيها يف تقريرها الدوري القادم بنتائج                                 وتطلـب اللجـنة إىل مـنطقة       -  ٩٣
                                                                               تكافؤ الفرص عن حاالت انعدام التكافؤ يف األجور على أساس اجلنس، والتدابري املتخذة                                الدراسة اليت أجرهتا جلنة     

  .                     توصلت إليها الدراسة                  ملتابعة النتائج اليت

                                                                                       هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بالتفكري يف توسيع نطاق نظام الضمان االجتماعي القائم                                     وتوصـي اللجـنة منطقة     -  ٩٤
    .                                                                                               ليشمل العمال العاطلني عن العمل من خالل دفع استحقاقات البطالة على أساس مسامهات أصحاب العمل والعاملني

                         بغية القضاء على املمارسات   "                   قانون مهلة األسبوعني "                     لى إعادة النظر يف                                    وحتـث اللجنة الدولة الطرف ع      -  ٩٥
                                                                                                                   التميـيزية وعلى إساءة املعاملة الناشئة عنه، وحتسني احلماية القانونية واملستحقات اليت حيصل عليها خدم املنازل                

                 غ كونغ اإلدارية                                كما توصي اللجنة منطقة هون      .                                                              األجانـب، وال سيما فيما يتعلق باألجور واستحقاقات التقاعد        
  .                                                                                    اخلاصة بتمكني خدم املنازل من احلصول على حقوق تقاعدية من خالل ضمهم إىل صندوق االدخار اإللزامي
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                  فيما يتعلق مبساعدة                                                                               وحتـث اللجـنة مـنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على استعراض معايري األهلية           -  ٩٦
                                                   جني، مبن فيهم ذوو الدخل املتدين من أشخاص وأسر،                                                                الضمان االجتماعي الشامل لكي يكفل استفادة مجيع احملتا       

ّ      واملسنون، واملهاجرون اجلدد، من النظام على النحو املالئم بغية متكينهم من التمتع مبستوى عيّش كرمي                                                                                   .   

                                                                                                       وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف تقريرها الدوري القادم مبعلومات مفصلة عن مشكلة                 -  ٩٧
                                                                              واستغالهلم يف جتارة اجلنس يف الدولة الطرف، وعن التدابري املتخذة للتعامل مع هذه املشكلة                  االجتـار باألشخاص   

                                                                                            وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تأمني مراعاة الضمانات اإلجرائية الضرورية عند ترحيل ضحايا        .          بفعالـية 
ّ                                االجتـار باألشـخاص، وخصوصا عندما يكون الضحايا من القُّصر، وتقدمي املساندة                                            الطبية والنفسية والقانونية                                                   ُ

                                                                                                    وتطلب اللجنة إىل منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة أن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم بنتائج           .         الالزمـة 
   .                                                      الدراسة اليت أجرهتا اللجنة املعنية باملرأة عن العنف األسري

                                         ها الرامية إىل حماربة الفقر واالستبعاد                                                                      وحتث اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على تعزيز جهود          -  ٩٨
                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                                                                      االجـتماعي، وال سيما فيما يتعلق بالفئات احملرومة واملهمشة، واملسنني         

         ً     ً                                                                                                     تعتمد خطاً رمسياً لتحديد الفقر ميكنها من معرفة مدى انتشار الفقر ومن رصد وتقييم التقدم احملرز للتخفيف من                  
ّ         ح اللجنة أن توافيها الدولة الطرف يف تقريرها الدوري القادم مبعلومات مفصلة ومقارنة وجمّمعة على      وتقتر  .      وطأته                                                                                  

                                                                                                               أساس سنوي عن عدد الفقراء، وعن التقدم احملرز يف احلد من تفشي الفقر، وأي تأثري أحدثته اللجنة حديثة العهد              
   .            دارية اخلاصة                                                        املعنية بالفقر فيما يتعلق هبذه املسألة يف منطقة هونغ كونغ اإل

                                                                                                  وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني خدماهتا الصحية، وذلك بعدة طرق              -  ٩٩
                                                                  وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة باستعراض قائمة           .                                          مـنها ختصـيص املزيد من املوارد املالئمة       

                            وتشجع اللجنة الدولة الطرف     .                                 بني بأمراض مزمنة وأمراض عقلية                                                     األدويـة املدعومة احلالية لتلبية احتياجات املصا      
ّ                                                                                                        على مّدها يف تقريرها الدوري التايل ببيانات مقارنة جممعة على أساس سنوي ومفصلة حبسب نوع اجلنس والسن                       

   .                                                                                       ومكان اإلقامة سواء كان يف منطقة ريفية أم حضرية، مع إيالء اهتمام خاص للفئات احملرومة واملهمشة

                                                                                                     توصي اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بوضع برنامج شامل للصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف                و -   ١٠٠
                                              كما تدعو اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة   .                                                    ذلك القيام حبملة توعية عامة عن أساليب منع احلمل اآلمنة
  .   اسي                                                    إىل إدراج التثقيف بالصحة اجلنسية واإلجنابية يف املنهج الدر

                                                                                                     وحتث اللجنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على تعديل تشريعاهتا حبيث تنص على احلق يف التعليم                 -   ١٠١
                                                                                                                  بالنسبة جلميع األطفال يف سن التعليم يف املناطق اخلاضعة لواليتها القضائية، مبن فيهم أطفال املهاجرين الذين ال                 

   .             إلدارية اخلاصة                                          يتمتعون مبشروعية اإلقامة يف منطقة هونغ كونغ ا

                                                                                                    وحتـث اللجـنة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على ضمان قيام املدارس بالتثقيف يف جمال حقوق                  -   ١٠٢
                                                                                                           اإلنسـان على كافة املستويات، والعمل على توعية موظفي الدولة وسلك القضاء يف جمال حقوق اإلنسان، وال                 

  .                                         سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة :  ًثا ثال

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

             منطقة ماكاو                                                                                            ترحـب اللجـنة بتأكيد إمكانية االحتجاج بالعهد بصورة مباشرة أمام احملاكم احمللية يف                -   ١٠٣
  .                                                                          اإلدارية اخلاصة، وبأن هذه احملاكم اختذت قرارات حمددة أشارت فيها إىل العهد وأحكامه

                                                                          تأكيد منطقة ماكاو االقتصادية اخلاصة أن مكتب أمني املظامل ميلك والية تلقي الشكاوى               وترحب اللجنة ب -   ١٠٤
  .                                                      املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                      نطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة لقيامها بإنشاء وحدة خاصة يف معهد الرعاية االجتماعية                              وتشـيد اللجنة مب    -   ١٠٥
   .                حايا العنف املرتيل               تقدم املساعدة لض

                                                                                             وترحـب اللجـنة بالتخطيط لسن تشريع حلماية حقوق الطفل يهدف بشكل خاص إىل محاية حقوق                 -   ١٠٦
  .              األطفال ومصاحلهم

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد -جيم 

         ماكاو       منطقة                                                                                            تالحـظ اللجـنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ملحوظة متنع تنفيذ العهد بفعالية يف                  -   ١٠٧
  .             اإلدارية اخلاصة

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

                                  منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، وال                                                                             تشعر اللجنة بالقلق ألن وضع املرأة يف اجملتمع ما زال غري متكافئ يف               -   ١٠٨
  .                                              عن العمل املتساوي القيمة، واملشاركة يف صنع القرار                                        سيما فيما يتعلق بالتوظيف، واألجر املتساوي 

                                                                                          عر اللجنة بالقلق إزاء تباين املعايري املستخدمة لتحديد أهلية احلصول على إجازة األمومة يف القطاعني    وتش -   ١٠٩
   .                                                                                                  العام واخلاص، وألن أهلية احلصول على إجازة أبوة مدهتا مخسة أيام بالنسبة للرجال ال تطبق إال يف القطاع العام

ّ    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع جيّرم  -   ١١٠   .                         التحرش اجلنسي يف مكان العمل                                         

  .                                                              وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج املعوقني بشكل كاف يف سوق العمل -   ١١١

                                 منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، وإزاء                                                           كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد وقوع حاالت العنف األسري يف  -   ١١٢
   .                لتشريعات احلالية                                                  عدم انتظام احلماية املقدمة لضحايا العنف األسري مبوجب ا

                                                               ُ                                    وتالحـظ اللجـنة بقلق أن االجتار بالنساء واألطفال بغرض استغالهلم يف اجلنس ُيعد مشكلة خطرية يف                  -   ١١٣
   .                                                           منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، وأن مقاضاة اجلناة غري كافية عموما
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                       العمال يف منطقة ماكاو                                                                           وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن العمال املهاجرين، وهم يشكلون نسبة كبرية من      -   ١١٤
  .                                                اإلدارية اخلاصة، مستثنون من نظام الرعاية االجتماعية

  .                                                                                            وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حاالت تعاطي املخدرات وإزاء عدم فعالية إنفاذ القوانني اليت متنع ذلك -   ١١٥

                           كني من إدماج أطفال العمال                                                                                وبينما ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة للتم           -   ١١٦
ّ                        ً  املهاجرين يف النظام املدرسي، فإهنا تالحظ مع األسف أن التعليم املقّدم هلؤالء األطفال ليس جمانياً                                                           .  

                                                                                                      وتالحظ اللجنة عدم توفر معلومات كافية عن اجلهود اليت بذلتها منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة إلشراك                -   ١١٧
   .     قرير                              املنظمات غري احلكومية يف إعداد الت

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

                                                                                                     توصي اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة بإنشاء مؤسسة تابعة للدولة تكون مسؤولة عن تعزيز ومحاية            -   ١١٨
                                                                                              املساواة بني اجلنسني وتشارك يف محالت توعية إلذكاء الوعي باملساواة بني اجلنسني، وال سيما يف جمال التوظيف،     

   .                                                              تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج اليت حتققت يف هذا الصدد                 كما توصيها بتضمني 

                                                                                                           وتوصـي اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة بأن تتخذ تدابري فعالة لزيادة توعية اجلمهور، ال سيما يف                  -   ١١٩
  .                       بالنسبة للرجال والنساء                                                                               القطاع اخلاص، بأمهية إجازة األمومة واألبوة اليت توفق بني احلياة العملية واحلياة األسرية 

                                                                                                 كما توصي اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة بأن تتخذ تدابري فورية تكفل احلق يف إجازة األمومة للعامالت يف 
                                                                                                           القطاع اخلاص دون تقييد عدد الوالدات، وتكفل حق الرجال العاملني يف القطاع اخلاص يف احلصول على إجازة                 

   .                  ال يف القطاع العام                           أبوة ملدة مخسة أيام كما هو احل

ّ                            وحتث اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة على النظر يف سن قانون جيّرم التحرش اجلنسي يف مكان العمل -   ١٢٠                                                            .  

                                                                                                          وتوصي اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة باختاذ تدابري فعالة لتعزيز دمج املعوقني يف سوق العمل، مبا                 -   ١٢١
  .                                                  صحاب العمل وتعزيز نظام حصص الوظائف بالنسبة للمعوقني                         يف ذلك من خالل تقدمي حوافز أل

      وتشجع   .                                                                                   وتدعو اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة إىل تكثيف جهودها الرامية إىل حماربة العنف املرتيل -   ١٢٢
ّ                                        اللجـنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة على أن تنظر بشكل خاص يف سن تشريع حمدد جيّرم العنف املرتيل ويوفر                                                                                          

                                                                                       كما حتث اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة على اختاذ تدابري فعالة لتوفري التدريب               .                         محايـة فعالـة للضحايا    
                 وعالوة على ذلك،     .                                                                                           لـلموظفني املسؤولني عن محاية القانون والقضاة فيما يتعلق بالطابع اإلجرامي للعنف املرتيل            

                                                 توفر إمكانية الوصول إىل مراكز أزمات جيد فيها ضحايا                                                 حتث اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة على أن ضمان 
   .                              العنف املرتيل املأوى اآلمن واإلرشاد

    كما   .                                                                                             وتوصي اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ببذل جهود منسقة حملاربة ظاهرة االجتار باألشخاص             -   ١٢٣
      وتوصي   .                         أزمات تقدم هلم املساعدة                                                                            ينـبغي ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة كفالة وصول ضحايا االجتار إىل مراكز           

                                                                                                                    اللجنة أيضا بأن تقدم منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابري اليت                 
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 ُ                                                                                                      اُتخـذت حملاربة االجتار واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال ألغراض جتارية، فضال عن تقدمي بيانات إحصائية               
   .               ى تفاقم املشكلة                مقارنة تشري إىل مد

                                                                                                         وتوصي اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة باختاذ تدابري فعالة تكفل أهلية مجيع العاملني للحصول على                -   ١٢٤
                                       وتطلب اللجنة إىل منطقة ماكاو اإلدارية      .                                                                    اسـتحقاقات الضمان االجتماعي املناسبة، مبن فيهم العمال املهاجرون        

                                                                      لقادم معلومات مفصلة عن مدى مشولية نظام الضمان االجتماعي، مبا يف                                                   اخلاصـة أن تقدم يف تقريرها الدوري ا       
   .                                                     ذلك محاية العمال املهاجرين وسائر الفئات احملرومة واملهمشة

ّ       وتوصي اللجنة مبواصلة اختاذ وتعزيز التدابري من أجل فعالية تنفيذ برامج منع تعاطي املخدرات، ومّدها يف  -   ١٢٥                                                                                        
  .                 ات عن التقدم احملرز                           التقرير الدوري القادم مبعلوم

                                                                                                            وتوصي اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة بأن بتعزيز جهودها الرامية إىل توفري التعليم اإللزامي اجملاين                -   ١٢٦
   .                                                        جلميع األطفال يف سن التعليم، مبن فيهم أطفال العمال املهاجرين

                                     رس على كافة املستويات بالتثقيف يف                قيام املدا                                                         وتشجع اللجنة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة على ضمان          -   ١٢٧
                                                                                            جمال حقوق اإلنسان، والعمل على توعية موظفي الدولة وسلك القضاء يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق 

  .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                 قة ماكاو اإلدارية                                                            ً     ً             وتشري اللجنة إىل أمهية دور القطاع اخلاص يف تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً، وتوصي منط -   ١٢٨
                                                                                                 اخلاصـة بالتشـاور مـع املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف ماكاو خالل إعداد التقرير      

   .              الدوري القادم

ّ                                                                         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها الدوري الثاين املتعلق بتنفيذ العهد مجيع املعلومات                -   ١٢٩   ُ                                
   ُ               ُ                                                                 ري اُتخذت وأي تقدم أُحرز، ال سيما فيما يتعلق باالقتراحات والتوصيات املقدمة من اللجنة يف                     املتاحة عن أية تداب  

   .                       املالحظات اخلتامية احلالية

                                                                                                   تطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني شىت قطاعات                  -   ١٣٠
                                               فني املسؤولني عن إنفاذ القوانني، واملنظمات غري                                                               اجملـتمع، وبشـكل خـاص بني موظفي سلك القضاء، واملوظ          

                                                                                                كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أفراد اجملتمع املدين يف عملية                 .          احلكومـية 
   .                                                        املناقشات على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري الثاين

  .    ٢٠١٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠                   ا الدوري الثاين قبل                                        تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريره -   ١٣١

_ _ _ _ _ 


