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 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة الثانية والثالثون

 ٢٠٠٤مايو / أيار٤ -أبريل / نيسان٢٦

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

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ليتوانيا

                                                                                               ظرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من ليتوانيا بشأن تنفيذ العهد  ن - ١
  ،  ٥   و ٤    و  ٣                    ، وذلك يف جلساهتا     (E/1990/5/Add.55)                                                         الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

    ١٤               املعقودة يف      ٢٩                       ، واعتمدت يف جلستها     (E/C.12/2004/SR.3-5)      ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢٨    و   ٢٧            املعقودة يف   
  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٤     مايو  /    أيار

  مقدمة-ألف

                                                   ُ       ً                                                 ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود               - ٢
                                             لصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة                                     وترحب اللجنة كذلك باحلوار ا      .                                     اخلطـية الشاملة على قائمة املسائل     

  .                                                                  الطرف الرفيع املستوى، الذي ضم خرباء يف اجملاالت املختلفة اليت يغطيها العهد
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  اجلوانب اإلجيابية-باء

                                                                                                         ترحـب اللجنة بعملية اإلصالح اجلارية للنظام القانوين يف الدولة الطرف، وتالحظ مع التقدير بدء نفاذ                 - ٣
              القانون املدين    :                                 ً                                       ديدة يف السنوات األخرية جلعله منسجماً مع معايري حقوق اإلنسان الدولية                                عـدد من القوانني اجل    

                 ، وقانون العمل       ٢٠٠٣       يناير   /                                                    ، وقانون اإلجراءات املدنية الصادر يف كانون الثاين           ٢٠٠١       يوليه   /                الصـادر يف متوز   
                                       قانون اإلجراءات املدنية وقانون تنفيذ                                              ، وبدء نفاذ القانون اجلنائي اجلديد، و          ٢٠٠٣       يناير   /                       الصادر يف كانون الثاين   

  .    ٢٠٠٣     مايو  /               العقوبات يف أيار

                                                                                          وتالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد برامج وطنية خمتلفة لتعزيز محاية حقوق اإلنسان، وال سيما وضع خطة  - ٤
        قتصادية                                                                                       عمل وطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، تغطي طائفة واسعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق اال

  .                    واالجتماعية والثقافية

                                          ، ومكتب أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص       )    ١٩٩٤ (                                                 وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمني املظامل الربملاين         - ٥
                                           كذلك ترحب بالقانون اخلاص باملساعدة القانونية    ).     ٢٠٠٠ (                                 ومكتب أمني املظامل املعين حبقوق األطفال   )     ١٩٩٩ (

                                                     ، الذي مينح األشخاص احملرومني حق احلصول على مساعدة             ٢٠٠٠      مارس   /       آذار                                 الـيت تكفلها الدولة الصادر يف     
  .                                                قانونية جمانية يف القضايا اجلنائية واملدنية واإلدارية

                                                                                               وترحـب اللجـنة بالقـرار الـذي اختذته الدولة الطرف يف اآلونة األخرية بالتصديق على الربوتوكول           - ٦
  .                                         فال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال                                        االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األط

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

  .                                                                       ً     ً             تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف ليتوانيا - ٧

  دواعي القلق الرئيسية-دال

                                 ينص على سيادة القانون الدويل وعلى   )    ١٣٨           من املادة  ٣       لفرعية        املادة ا (                           بالرغم من أن احلكم الدستوري  - ٨
                                                                                                                أنه ميكن االستناد إىل العهد أمام احملاكم احمللية، تأسف اللجنة لنقص املعلومات عن قرارات حمددة أصدرهتا حماكم                 

               مكانية االستناد                                                                                      حملية وتشري فيها إىل العهد وأحكامه، األمر الذي يبني افتقار السكان إىل معلومات بشأن العهد وإ
  .                      إليه مباشرة أمام احملاكم
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            برنامج دمج   "                                                                                        وإذ تالحـظ اللجـنة اجلهـود اجلاري بذهلا من أجل حتسني حالة جمتمع الروما يف إطار                   - ٩
                                                      ، فإهنا ال تزال قلقة ألن الروماويني ما زالوا يعانون من     "    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠                                           الـروماويني يف اجملـتمع الليتواين للفترة        

  .                                                    سات التمييزية يف ميادين اإلسكان والصحة والعمل والتعليم                  مشاكل الدمج واملمار

                              الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص بني  "                                                              وبالرغم من التدابري املختلفة املتخذة للنهوض مبركز املرأة، مبا يف ذلك  -  ١٠
  ل                                  غري متكافئ فيما يتعلق بالعم                                                    تشـعر اللجنة بالقلق ألن وضع املرأة ما زال          "     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                   الـرجل واملـرأة     

  .                                                                  املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية وباملشاركة يف عملية صنع القرارات

    كما   .                                                                                                   وتشـعر اللجـنة بالقلق ألن معدالت البطالة ما زالت مرتفعة، مع وجود تفاوتات إقليمية كبرية                -  ١١
         ارهم عن                                                                                                     تالحظ مع القلق تصاعد معدالت البطالة طويلة األجل ووجود نسبة كبرية من الشباب الذين تقل أعم               

  .                سنة بني العاطلني  ٢٥

                                                                                                     وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات عن دمج املعوقني يف سوق العمل وتعرب عن قلقها ألن                  -  ١٢
  .                                  احلوافز املمنوحة لتشغيل املعوقني حمدودة

       ة الئق                                                                                                 وتالحظ اللجنة مع القلق املستوى املنخفض للحد األدىن لألجور، الذي ال يكفي لتأمني مستوى معيش               -  ١٣
  .                                                                                               للعمال وأسرهم، وعدم وجود نظام للتأشري والتعديل املنتظم للحد األدىن لألجور مبا يتناسب مع تكاليف املعيشة

  .                                    يف عدد احلوادث املهنية يف الدولة الطرف    ٢٠٠١                                                     ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الزيادة اليت طرأت منذ عام  -  ١٤

                  عاجل بعض نقاط        ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١           الصادر يف                                                 ولـئن كانت اللجنة تالحظ أن قانون العمل          -  ١٥
       اخلدمات  "                                                                                                     الضـعف الـواردة يف التشـريع السابق الذي ينظم احلق يف اإلضراب فإهنا تشعر بالقلق ألن تعريف                   

  .    ُ                                      اليت ُيحظر فيها اإلضراب تعريف واسع بشكل مفرط  "        األساسية

               ومما يبعث على     .                             لتأمني مستوى معيشي مالئم                                                           وتعرب اللجنة عن قلقها ألن املعاشات األساسية ال تكفي         -  ١٦
          ً                                                                                                  القلـق أيضـاً عدم وجود نظام تأشري للمعاشات األساسية مبا يتناسب مع مؤشر أسعار املستهلك واحلد األدىن                  

  .            ملستوى املعيشة

                                                                           ُ                        وتالحـظ اللجنة مع القلق اخنفاض مستوى استحقاقات البطالة، وأن هذه االستحقاقات مل ُتمنح سوى               -  ١٧
  .                                         بسبب شروط األهلية الصارمة هلذه االستحقاقات    ٢٠٠٢                                 املائة من جمموع األشخاص العاطلني يف    يف    ١١,٥   ل  

                                                                                                  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التوزيع غري املتكافئ لالستحقاقات االجتماعية واخلدمات االجتماعية حسب             -  ١٨
  .         حمل اإلقامة
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                                    ل ميثل مشكلة يف الدولة الطرف، وهي بلد                                                            وتالحـظ اللجنة مع القلق أن االجتار بالنساء واألطفال ما زا       -  ١٩
  "     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢                                                               الربنامج الوطين ملراقبة ومنع البغاء واالجتار باألشخاص للفترة          "                                منشأ وعبور، بالرغم من وجود      

                                                                                                                   وأن القانون اجلنائي اجلديد ينص على املسؤولية اجلنائية عن عدد من اجلرائم املتعلقة باالجتار، مبا يف ذلك االجتار                  
           وعالوة على     ).    ٣٠٨       املادة   (             ، والقوادة    )   ٣٠٧       املادة   (                                ، والتربح من بغاء شخص آخر        )   ١٤٧       املادة     (         باألشـخاص 

                                                                                                          ذلـك، تعرب اللجنة عن أسفها ألن عدم نقص املعلومات عن عدد األشخاص الذين يتم االجتار هبم حيول دون                   
  .                               إعطاء صورة دقيقة حلجم هذه املشكلة

  .                    ُ                          فع من األشخاص الذين أُبلغ بفقدهم يف الدولة الطرف                                   ويساور اللجنة القلق إزاء العدد املرت -  ٢٠

                                                                                                     وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت العنف املرتيل وعدم وجود مآوى للنساء الالئي يتعرضن                 -  ٢١
  .                                                                                كذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم متتع ضحايا العنف حبماية كافية مبوجب التشريع القائم  .      للضرب

                                                ً                     لقها إزاء مشكلة أطفال الشوارع يف الدولة الطرف فضالً عن نقص املعلومات عن                      وتعـرب اللجنة عن ق    -  ٢٢
  .                      األطفال املودعني يف مؤسسات

                                                                                                            ويسـاور اللجـنة القلق إزاء احلالة يف املناطق الريفية يف الدولة الطرف حيث أدى االفتقار إىل عمليات                   -  ٢٣
               جعل ما يقرب من  "                           الطرف على قائمة املسائل، إىل                                                         إصالح زراعي، كما أبلغ يف الردود اخلطية املقدمة من الدولة    
   ".                                                       ربع السكان الليتوانيني يعيشون بال توقعات أو آمال اقتصادية

                                                                                                           وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة انعدام املأوى يف الدولة الطرف وتعرب عن أسفها لعدم توافر بيانات                 -  ٢٤
  .                املأوى يف ليتوانيا                          رمسية بشأن عدد األشخاص عدميي 

                                                             ً                                     واللجـنة قلقة لعدم وجود مساكن كافية ومناسبة يف الدولة الطرف فضالً عن النقص احلاد يف اإلسكان             -  ٢٥
  .        االجتماعي

  .                                                                                          وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل االنتحار يف الدولة الطرف، خاصة بني سكان املناطق الريفية -  ٢٦

                                        فراط يف شرب الكحول وتدخني التبغ، وخاصة                                                              ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بسبب اإل         -  ٢٧
  .         بني الرجال

             اللوايت جيهضن،   )           سنة وأقل  ١٩                  البالغات من العمر  (                                                  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد النساء الشابات  -  ٢٨
  .                                                                 وتعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل توفر أي معلومات عن الصحة اإلجنابية
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  .                           عدالت التسرب بني أطفال املدارس                            وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء م -  ٢٩

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

                                                                                                      توصـي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لزيادة مستوى الوعي لدى احملاكم والسلطات القضائية                -  ٣٠
  .             ً                           واجلمهور عموماً وبإمكانية االحتجاج بأحكامه

                                  ي الثاين مبعلومات مفصلة عن متتع                                                                            تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطـرف أن تزودها يف تقريرها الدور              -  ٣١
                                 برنامج دمج الروماويني يف اجملتمع      "                                                                               الـروماويني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك تقييم ألثر            

                                ً                                        ، يشارك فيه ممثلو جمتمع الروما فضالً عن معلومات بشأن التدابري املتخذة يف إطار  "    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢                الليتواين للفترة 
  .    ٢٠١٠-    ٢٠٠٥                       انية من الربنامج للفترة           املرحلة الث

                                                                                                     توصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها لتحسني مركز املرأة، مبا يف ذلك من خالل                   -  ٣٢
                                                                                                     توسيع نطاق الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة وتدابري أخرى كافية، واإلبالغ يف تقريرها الدوري     

  .         هذا الصدد                     الثاين بالتقدم احملرز يف 

                                                                                          حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها من أجل مكافحة البطالة يف سياق برنامج زيادة  -  ٣٣
                                                     ، مع القيام، على سبيل األولوية، باستهداف املناطق األكثر     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢                                   فرص العمل يف مجهورية ليتوانيا للفترة 

  .     ً                         تأثراً واجلماعات احملرومة واملهمشة

                                       الربنامج الوطين لدمج املعوقني يف اجملتمع       "                                                       لجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة يف إطار                    توصـي ال   -  ٣٤
                                                                           لزيادة دمج املعوقني يف سوق العمل، مبا يف ذلك من خالل تدعيم نظام حصص الوظائف        "     ٢٠١٢-    ٢٠٠٣        للفترة  

  .         املخصصة هلم

                                    لألجور يكفي لتوفري العيش الكرمي للعمال                                                         حتث اللجنة الدولة الطرف على السعي لضمان أن احلد األدىن       -  ٣٥
                                                                                        وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تستحدث آلية لتأشري وتعديل احلد األدىن لألجور بانتظام مبا   .       وأسرهم

  .                       يتناسب مع تكاليف املعيشة

             ك تعزيز مكتب                                                                                  حتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة للوقاية من احلوادث املهنية، مبا يف ذل    -  ٣٦
  .                                                                      تفتيش العمل من أجل ضمان معاقبة أصحاب العمل الذين ال حيترمون لوائح السالمة
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                                                                                                   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر معلومات بشأن القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب مبوجب               -  ٣٧
        باخلدمات  "                           ة، مبا يف ذلك ما يتعلق                                                                                  قانون العمل وبشأن عمل اجملالس الثالثية األطراف يف عملية املساومة اجلماعي          

  .    ُ                   اليت ُتحظر فيها اإلضرابات  "        األساسية

                                                                                           حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على إنشاء نظام تأشري ملستوى املعاشات األساسية يعكس التغيريات يف         -  ٣٨
     لطرف                      وتشجع اللجنة الدولة ا  .                                                                   تكاليف املعيشة، وضمان أن املعاشات األساسية تكفي لتأمني مستوى معيشة الئق

                                  املتعلقة باملعايري الدنيا للضمان      ١٠٢                                                                                   على تنفيذ خطتها الرامية إىل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             
                                 املتعلقة باملساواة يف املعاملة        ١١٨                                                                                  االجتماعي، والنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            

  .                  ال الضمان االجتماعي                          بني املواطنني وغري املواطنني يف جم

                                                                                                         توصـي اللجـنة الدولة الطرف بزيادة تغطية استحقاقات البطالة وزيادة قيمتها حبيث تضمن أهنا تكفي                 -  ٣٩
  .                                                        لتأمني مستوى معيشة الئق وبتخفيف شروط األهلية هلذه االستحقاقات

            ية واخلدمات                                                                                     حتـث اللجـنة الدولـة الطرف على حتسني الوصول املتكافئ إىل االستحقاقات االجتماع              -  ٤٠
  .                                        االجتماعية بالسعي لتصحيح االختالالت اإلقليمية

                                     برنامج مراقبة ومنع البغاء واالجتار      "                                                                       توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بتعزيز التدابري املتخذة يف إطار               -  ٤١
                      وينبغي للدولة الطرف     .                                                    ، مبا يف ذلك تعزيز التعاون الدويل يف هذه اجملاالت          "    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢                   باألشـخاص للفترة    

  .  ً                                                                                            اً أن تؤمن لضحايا االجتار إمكانية الوصول إىل مراكز معاجلة األزمات اليت ميكن أن حيصلوا فيها على مساعدة   أيض
                                                                                                                 كذلـك توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر يف تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة                  

           ً                                اري هلم، فضالً عن بيانات إحصائية تبني حجم هذه                                                        ملكافحـة االجتار بالنساء واألطفال واالستغالل اجلنسي التج      
  .      املشكلة

                                                                                           توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة  -  ٤٢
  .                     مشكلة األشخاص املفقودين

                   للجنة الدولة الطرف        وتشجع ا  .                                                                تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف تكثيف جهودها ملكافحة العنف املرتيل     -  ٤٣
     كذلك   .                                           ُ                                                            بشكل خاص على النظر يف إمكانية سن تشريع حمدد ُيجرم العنف املرتيل وتقدمي احلماية الفعالة للضحايا               

                                                                                                                     ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لتوفري التدريب ملوظفي إنفاذ القانون والقضاة بشأن الطابع اجلنائي                 
                                                                           ث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مراكز معاجلة األزمات وإمكانية                              وعالوة على ذلك، حت     .            للعنف املرتيل 

  .                                                      ً     ً                           الوصول إليها واليت ميكن أن جيد فيها ضحايا العنف املرتيل مالذاً آمناً وما حيتاجون إليه من مشورة
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                 ويف هذا الصدد،    .                                                                                   حتث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع كمسألة ذات أولوية            -  ٤٤
                                                                                                              ينـبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة للتصدي لألسباب اجلذرية لإلمهال وإساءة املعاملة واهلجر، وخاصة                

          ً                                               وتطلب أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة           .                                                     زيادة املساعدات املقدمة إىل األسر اليت لديها أطفال       
  .                   قريرها الدوري الثاين                                                وبيانات إحصائية مقارنة وحمدثة بشأن هذه املسألة يف ت

    كما   .                                                                                                 تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تدعيم برامج هتدف إىل حتسني األحوال املعيشية يف املناطق الريفية               -  ٤٥
                                                                                                               توصـي الدولـة الطرف بأن تنشئ آلية لقياس مستويات الفقر ورصدها وتضمني تقريرها الدوري الثاين بيانات                 

                                         ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل   .                شون حتت خط الفقر                                            مصنفة ومقارنة بشأن عدد الناس الذين يعي      
      ٢٠٠١     مايو  /      أيار ٤                                                                                   بياهنا بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املعتمد يف 

(E/C.12/2001/10).  

                            ملآوي بغية الوصول إىل صورة                                                                               كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة بشأن مشكلة انعدام ا            -  ٤٦
   .                               أدق حلجم املشكلة وأسباهبا األساسية

                                                                                                   حتـث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات على صعيد البلد بكامله لضمان حصول األسر على                 -  ٤٧
                                                                                                    مساكن ومرافق مالئمة، وختصيص موارد كافية لإلسكان االجتماعي، وخاصة لألسر احملدودة الدخل واجلماعات             

     بشأن   )     ١٩٩٩   ( ٤                                                                         ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       .           ة واملهمشة      احملروم
  .                 احلق يف السكن املالئم

                                                                                                      توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بإجراء دراسة لألسباب اجلوهرية لالنتحار يف الدولة الطرف وبتعزيز                 -  ٤٨
   .                     حار خلفض معدل االنتحار                                       جهودها يف إطار الربنامج الوطين ملكافحة االنت

                                                                                                        توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتأمني التنفيذ الفعال للربامج الرامية إىل مكافحة تدخني التبغ وإدمان              -  ٤٩
  .                                                                      الكحول، وبتزويد اللجنة مبعلومات بشأن هذه املسألة يف تقريرها الدوري القادم

                                   يادة مستوى الوعي بالصحة اجلنسية                                                                         تطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف تعزيز جهودها الرامية إىل ز             -  ٥٠
                                                                                                             واإلجنابـية، ووسـائل منع احلمل املأمونة واملخاطر الصحية املترتبة على اللجوء إىل اإلجهاض كوسيلة لتحديد                
                                                                                                                    النسـل، وتقـدمي معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد والنتائج اليت مت التوصل إليها يف تقريرها الدوري                   

  .      القادم
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ـ    -  ٥١                                                                                             نة مـن الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة بشأن                             تطلـب اللج
  )     ١٩٩٩   (  ١٣                                        وحتيل الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  .                                            معدالت االلتحاق باملدارس والتسرب يف صفوف األطفال

  . ر                                                                      لالسترشاد به يف كيفية إعداد املعلومات املتعلقة باحلق يف التعليم يف هذا التقري

                                                                              ً                تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ        -  ٥٢
  .ُ                                                           ُيعهد إليها بوالية تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  )        ، املرفق   ١٣٤ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (      باريس 

                                               ظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                                                             وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالح         -  ٥٣
                                                                                                                اجملتمع، وخباصة بني موظفي الدولة وجهاز القضاء وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم، جبميع اإلجراءات                

                                                           كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية           .                                            املـتخذة لوضع هذه املالحظات موضع التنفيذ      
  .                                                                              تمع املدين يف عملية مناقشة التقرير على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري الثاين              وسائر أعضاء اجمل

  .    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠     ً                                                                 وأخرياً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول  -  ٥٤

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


