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  الفصل األول    
  مقررات اللجنة

االجتماع املخصص للنظر يف التقارير الدورية، اعُتمد       مقرر اللجنة بشأن وقت       -ألف  
  على النحو املقترح أدناه

اعتمدت اللجنة املقرر التايل فيما يتعلق مبسألة وقت االجتمـاع ملعاجلـة مـشكلة                -١
  :ويترتب على هذا املقرر ما يلي. التقارير املتراكمة

حلصول على وقت   مواصلة اجلهود مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي بغية ا         )أ(  
  إضايف لالجتماع؛

اإلبقاء على أسلوب العمل املتمثل يف عقد ثالث جلـسات مـع الـدول                )ب(  
األطراف للنظر يف التقارير األولية والبدء بتخصيص جلستني مع الوفود ملناقـشة التقـارير              

لجنـة  اعتباراً من الدورة التاسعة واألربعني ل     وملدة سنتني   الدورية على أساس مؤقت وجترييب      
، ملعاجلة مشكلة التقارير املتراكمة، رهناً بتوفري       ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين املقرر عقدها يف    

اخلدمات الكافية اليت حتتاجها اللجنة، على أن تقوم اللجنة بعد انقضاء هذه املـدة بتقيـيم                
  .التجربة واعتماد مقرر هنائي يف هذا الشأن

اده من جانـب اجمللـس االقتـصادي        مشروع مقرر أوصت به اللجنة العتم       -باء  
  واالجتماعي

  األساس املنطقي  -١  
تالحظ اللجنة مع التقدير أن تزايد التقارير املتراكمة املعروضة عليهـا ُيعـزى إىل                -٢

أسباب منها حتسن معدل اإلبالغ من جانب الدول األطراف، لكنها تكرر تأكيد انـشغاهلا              
ومبـا أن   ).  تقريراً ٤٥حنو  (ظر فيها بعد وتزايد عددها      إزاء استمرار تراكم التقارير اليت مل ُين      

، فإهنا ترى أهنـا تواجـه    وملدة جمموعها ستة أسابيع فقطاللجنة ال جتتمع إال مرتني يف السنة  
قيوداً شديدة يف سياق ما تبذله من جهود من أجل احلد من حجم التقارير املتراكمة والنظـر       

  . الوقت املناسب ودون تأخري ال موجب لهيف التقارير الدورية للدول األطراف يف
وبعدما أُبلغت اللجنة باآلثار املالية ذات الصلة، قـررت أن تطلـب إىل اجمللـس                 -٣

 أن يوافق على عقد دورة إضافية يف الـسنة خـالل        ٢٠٠٩االقتصادي واالجتماعي يف عام     
ية اليت عقـدها    إال أنه مل ُينظر يف هذا الطلب خالل الدورة املوضوع         . ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

ونتيجة لذلك، تكرر اللجنة تأكيـد      . ٢٠٠٩يوليه  /متوزاجمللس االقتصادي واالجتماعي يف     
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وقد أُجل النظـر يف  . ٢٠١٢-٢٠١١ دورات إضافية خالل فترة السنتني   طلبها العاجل عقدَ  
 /متـوز الطلب جمدداً وُدعي الرئيس إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف              

، ٢٠١١يوليه  /متوز ٢٨اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف     إىل  وحتدث الرئيس   . ٢٠١١ ليهيو
وأبلغ اجمللس مبداوالت اللجنة حول املسألة واقترح، على وجه التحديد، أن يـأذن اجمللـس               

بدالً مـن عقـد دورة      ) أسبوعان سنوياً (أن جتتمع ملدة أسبوع إضايف يف كل دورة         بللجنة  
 بأن اللجنة اتفقت، مبدئياً، على خفض عـدد اجللـسات           لرئيس اجمللسَ كما أبلغ ا  . إضافية

املخصصة للنظر يف تقرير دوري ما من ثالث جلسات إىل جلستني فقط، وذلك على أساس               
وأبرز الرئيس أن اللجنة لن يتسىن هلا احلد من عدد التقارير املتراكمة ومباشرة أعماهلا              . جترييب

ويف حني تنتظر اللجنة قراراً من اجمللس . ءين املشار إليهما أعاله إال بتوافر اإلجراةبطريقة كفؤ
 على أن   ، يف مشروع املقرر هذا    ،االقتصادي واالجتماعي خبصوص هذه املسألة، تؤكد جمدداً      

  .ينظر اجمللس يف طلبها كمسألة ملحة
ىل أن باب   وإضافة إىل التأخر الكبري الناجم عن التقارير املتراكمة، جتدر اإلشارة أيضاً إ             -٤

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية           
 قـد   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٠واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف        

فـاذ   الن وأن دخول الربوتوكول االختيـاري حيـز       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٤فُتح اعتباراً من    
وهذا من شأنه أن يزيد من حجم العمل امللقى على عاتق اللجنـة           .  دول ١٠يقتضي تصديق   

اليت سيتعني عليها أن تتدبر أمرها للنظر يف الشكاوى املقدمة من األفراد خـالل دورتيهـا                
  . السنويتني، باإلضافة إىل نظرها يف التقارير املقدمة من الدول األطراف

  مشروع مقرر  -٢  
لس االقتصادي واالجتماعي، إذ ُيعرب عن قلقه ألن ترتيبات االجتماعـات           إن اجمل   -٥

احلالية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل تعد تسمح هلا باالضـطالع             
مبسؤولياهتا الكاملة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ومبوجـب           

تراكم مشكلة   ويف الوقت املناسب، وإذ يشري إىل أن         ة بطريقة كفؤ  ١٩٨٥/١٧قرار اجمللس   
التقارير املقدمة من الدول األطراف ميكن التخفيف من حدهتا بتخـصيص وقـت إضـايف               
لالجتماع، فإنه يوافق على متديد فترة الدورتني السنويتني للجنة بأسبوع واحد لكل دورة، ما 

كل سنة، ويتبع ذلك اجتماع الفريق العامل ملا قبل يعين ختصيص أسبوعني إضافيني لالجتماع 
 ٢٠١٣ أعضاء، ملدة أسبوع واحد يف جنيف خـالل عـامي          ١٠الدورة، بتركيبة تصل إىل     

  . على حد سواء٢٠١٤و
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  الفصل الثاين    
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

   ويف الربوتوكول االختياري امللحق بهالدول األطراف يف العهد  -ألف  
 واألربعني  السابعة، وهو تاريخ اختتام الدورة      ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢حىت    -٦

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبتصديق جزر البهاما، بلـغ عـدد             
 ١٦٠ القتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة  الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا       

 ١٦املـؤرخ   ) ٢١-د( ألـف  ٢٢٠٠لعامة العهد يف قرارهـا     ية ا وقد اعتمدت اجلمع  . دولة
 كـانون   ١٩، وفُِتح باب التوقيع والتصديق عليه بنيويورك يف         ١٩٦٦ديسمرب  /كانون األول 

 وفقـاً   ١٩٧٦ينـاير   / كانون الثـاين   ٣ودخل العهد حّيز النفاذ يف      . ١٩٦٦ديسمرب  /األول
، بلغ  األرجنتني، وبتصديق   ٢٠١١سمرب  دي/كانون األول  ٢حىت    أيضاً . منه ٢٧ألحكام املادة   

وقـد اعتمـدت    . ل دو مخسةَ الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد   عدد الدول األطراف يف     
 / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٦٣/١١٧ يف قرارهــا      الربوتوكول االختياري  اجلمعية العامة 

. ٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلول ٢٤، وفُِتح باب التوقيع والتصديق عليه بنيويورك يف         ٢٠٠٨ديسمرب  
 صـك   بعد مضي ثالثة أشهر على تاريخ إيـداع        الربوتوكول االختياري حّيز النفاذ   دخل  سيو

  .التصديق أو االنضمام العاشر لدى األمني العام لألمم املتحدة

  الدورات وجدول األعمال  -باء  

ن طلبت اللجنة، يف دورهتا الثانية عشرة، إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذ             -٧
نوفمرب، مدة كـل منـهما ثالثـة    /مايو وتشرين الثاين/بعقد دورتني سنويتني للجنة، يف أيار    

 يتألف  الذيفريق العامل ملا قبل الدورةال  مدته مخسة أيام يعقده  أسابيع، باإلضافة إىل اجتماع   
من مخسة أعضاء فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة باملسائل اليت سُينظَر فيها خالل                

، على  ١٩٩٥يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٥/٣٩وقد وافق اجمللس يف قراره      . الدورة الالحقة 
  . توصية اللجنة

 ٢٠ إىل   ٢ واألربعني يف الفترة من      السادسة، عقدت اللجنة دورهتا     ٢٠١١ويف عام     -٨
 كـانون   ٢ إىل   نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٤ واألربعني يف الفترة من      السابعةمايو، ودورهتا   /أيار

ويرد جدول أعمال   . وُعِقدت كلتا الدورتني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف       . ديسمرب/األول
  . هذا التقريرمن  الثاينكل دورة منهما يف املرفق 

 واألربعـني يف    والـسابعة  واألربعني   السادسةويرد بيان مبداوالت اللجنة يف دورتيها         -٩
، E/C.12/2011/SR.30-46 and 59و E/C.12/2011/SR.1-17 and 29(احملاضر املوجزة ذات الصلة 

  ).على التوايل
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  العضوية واحلضور  -جيم  

رينتـاو  الـسيد   ا   مه ، واألربعني السادسة يف بداية الدورة     ين جديد ينُرحب بعضو   -١٠
وُوجهت لعضوين انتهت مهامهما عبارات الشكر      . زربيين ريبريو لياو والسيدة هيسو تشني     

ا، ومها السيدة ماريا فرجينيا براس غوميس والسيدة فرجينيا         والعرفان على تفانيهما وجهودمه   
حضر الدورتني السادسة واألربعني والسابعة واألربعني مجيع أعضاء اللجنـة        و. بونوان دندان 

  ).  هبذا التقريراألوللالطالع على قائمة بأمساء أعضاء اللجنة، انظر املرفق (
 وفقـاً   ٢٠١١مـايو   / أيار ٢رمسي يف    ال عضوا اللجنة املنتخبني حديثاً القسم    وأدى    -١١

  . من النظام الداخلي للجنة١٣للمادة 
ممثلة مبـراقبني يف    التالية  وهيئات وإدارات األمم املتحدة      املتخصصة الوكاالتوكانت    -١٢

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،     : الدورة السادسة واألربعني والدورة السابعة واألربعني     
ملعين بفريوس نقص   دولية، صندوق النقد الدويل، برنامج األمم املتحدة املشترك ا        منظمة العمل ال  
متالزمة نقص املناعة املكتسب، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، برنـامج           /املناعة البشري 

افة، األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثق            
 املوئل، مفوضية   -صندوق األمم املتحدة للسكان، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية          

صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي     األمم املتحدة لشؤون الالجئني، منظمة األمم املتحدة للطفولة،         
حـدة لـشؤون    هيئة األمم املت  ( هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       للمرأة،  
  . منظمة الصحة العاملية، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، البنك الدويل،)املرأة
وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستـشاري لـدى اجمللـس               -١٣

  :االقتصادي واالجتماعي ممثلة مبراقبني
   :الدورة السادسة واألربعون
 املنظمة الدولية ملساعدة املسننيوروبا والعامل الثالث، مركز أ  :املركز االستشاري العام

، ومنظمـة الـشعوب)فرع سويسرا (منظمة العفو الدولية      :املركز االستشاري اخلاص
االحتاد الروسي،/األصلية يف الشمال وسيربيا والشرق األقصى     

،املنظمة األسقفية لرعاية البؤساء   ومنظمة مناهضة التعذيب، و   
ـ   ة الكنديـة لفـريوس نقـص املناعــةوالـشبكة القانوني

مجاعة الـسيدة، ومركز احلقوق اإلجنابية، و    اإليدز/البشري
اهليئـة الدوليـة، و العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية    

واجلمعيـة األوروبيـة للمثلـيني،  لضريبة الضمري والسالم  
جنيف حلقوق اإلنـسان، واملعهـد ومنظمة   والسحاقيات،

تريس، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسانالدويل ماري أوكزيليا  
، والرابطة الدولية للحد من األضـرار، واملنظمـة)فرنسا(
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الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، ومنظمـة اخلدمـة
الدولية حلقوق اإلنسان، واملنظمة الدولية للتطوع من أجـل
املرأة والتثقيف والتنمية، وفريق العمـل الـدويل لـشؤون

لية، وجلنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقـوقالشعوب األص 
املرأة، وشبكة املعلومـات والتعلـيم للـشعوب األصـلية

)LIENIP(واالحتاد اللـوثري العـاملي، وفريـق حقـوق ،
التحالف السرياينومركز الدراسات االجتماعية، و   األقليات،  

العاملي، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلريـة، ومنظمـة
  التجارة، حقوق اإلنسان، االقتصاد املنصف: د الثالثةاألبعا

منتدى آسيا واحمليط اهلادئ املعين باملرأة والقانون والتنمية،  :القائمة
ورابطة املواطنني العاملية، والشبكة الدوليـة للمعلومـات
والعمل بشأن أولوية الغذاء، واالحتاد الـدويل حلركـات

  البالغني الريفيني الكاثوليكيني
    :لدورة السابعة واألربعونا

احلركة الدولية للدفاع عن األطفال، ومنظمة جنيف حلقوق  :املركز االستشاري اخلاص
اإلنسان، واملكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة، وجلنة
احلقوقيني الدولية، واملنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية

   عن حقوق املرأةالتعليم، وجلنة أمريكا الالتينية للدفاع
  الرابطة العاملية للمدرسة كأداة للسلم  :القائمة

وكانت املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية وائتالفات املنظمات غري احلكوميـة             -١٤
الوطنية األخرى التالية ممثلة مبراقبني إما يف الدورة السادسة واألربعني أو يف الـدورة الـسابعة                

، ومنظمة )Aktion GEN-Klage(التحالف املناهض للهندسة الوراثية : هماواألربعني أو يف كلتي
غي ي ديرن كوروماومنظمة دوغال حيايت، ATME E.Vمغايري اهلوية اجلنسية وحقوق اإلنسان 

واجمللس العام للرعاية االجتماعيـة   ،Pflege Aktuell ومنتدى ، ومجعية محاية الطبيعة،التركية
)GSCC(  ومركز املعلومات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان،          حلقوق اإلنسان،  ، واملعهد األملاين 

 ،ومنرب البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان والتنمية والدميقراطيـة       ومنظمة إنقاذ حسن كيف،     
 واالحتاد الدويل لرابطات والتحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة،     وجلنة احلقوقيني الدولية،  

 اجلنسني، واملركز اآليرلنـدي حلقـوق اإلنـسان،    ومنظمة حاملي صفات حقوق اإلنسان،   
 ومؤسسة ماريست للتـضامن     واملشروع الكردي حلقوق اإلنسان، ومركز املصادر القانونية،      

 والفريق الدويل حلقوق األقليات، واملعهد املولدويف حلقوق اإلنسان، واملركز الوطين           الدويل،
يـز، وبرنـامج احلقـوق االقتـصادية     ، والتحالف املناهض للتمي)مولدوفامجهورية (للروما  
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 ووكالة اخلـدمات االجتماعيـة      حلقوق املرأة، ‘ Roj‘واالجتماعية والثقافية للمرأة، ومجعية     
، ومنظمـة  )مولـدوفا مجهوريـة  ( Speranta ومنظمة التابعة للكنيسة الربوتستانتية يف أملانيا، 

   .يف أملانيا مغايري اهلوية اجلنسية

  قبل الدورةالفريق العامل ملا   -دال  
 ،١٩٨٨مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٨/٤أذن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١٥

بإنشاء فريق عامل ملا قبل الدورة يتألف من مخسة أعضاء يعينهم الرئيس ليجتمع فترة تـصل               
 / أيـار  ٢٥ املـؤرخ    ١٩٩٠/٢٥٢ومبوجب املقرر   . إىل أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة      

 أذن اجمللس بأن تعقد اجتماعات الفريق قبل شهر أو ثالثة أشهر مـن موعـد                ،١٩٩٠ مايو
  . انعقاد كل دورة من دورات اللجنة

وقد عني رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، األشخاص التاليـة أمسـاؤهم               -١٦
  : أعضاء يف الفريق العامل ملا قبل الدورة وذلك لالجتماع

  : واألربعنيالسابعةقبل الدورة 
  شاندراشيكار داسغوبتاالسيد   

   كيدزياديسالفالسيد ز  
  عزوز كردونالسيد   
  السيد خاميي مارشان رومريو  
  السيد نيكوالس شريفر  

  : قبل الدورة الثامنة واألربعني
  الن أباشيدزيصالسيد أ  
  السيدة روسيو باراهونا ريريا  
  ن كونغالسيدة يو  
  السيد أريرانغا غوفينداسامي بيالي  
  فيليب تكسيهيد الس  

وعقد الفريق العامل ملا قبل الدورة اجتماعاته يف مكتب األمم املتحـدة جبنيـف يف             -١٧
. ٢٠١١ ديـسمرب / كـانون األول   ٩ إىل   ٥ ومن   ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧ إىل   ٢٣الفترة من   

وحدد الفريق العامل املـسائل     . وحضر االجتماعات مجيع األعضاء املعينني يف الفريق العامل       
ثلي الدول املقدمة للتقارير، وأحيلت قوائم هبذه       مم يكون من املفيد للغاية مناقشتها مع        اليت قد 

  . املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية
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  تنظيم العمل  -هاء  
   واألربعونالسادسةالدورة 

 / أيـار  ٢ة تنظيم عملها يف جلستها األوىل املعقودة يف         ـة يف مسأل  ـنظرت اللجن   -١٨
  : وفيما يتعلق هبذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة.٢٠١١مايو 

 واألربعني،  السادسةجدول األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة          )أ(  
  ؛)E/C.12/46/1(اللذان أعدمها األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة 

-E/1987/28(األوىل  : )١(تقارير اللجنة عـن أعمـال دوراهتـا الـسابقة           )ب(  

E/C.12/1987/5( والثانيــــة ،)E/1988/14-E/C.12/1988/4( والثالثــــة ،)E/1989/22-

E/C.12/1989/5(   والرابعـة ،)E/1990/23-E/C.12/1990/3 و Corr.1(   واخلامسة ،)E/1991/23-

E/C.12/1990/8 و Corr.1(   والسادسة ،)E/1992/23-E/C.12/1991/4 و Add.1(   والـسابعـة ،
)E/1993/22-E/C.12/1992/2(    والثامنة والتاسعة ،)E/1994/23-E/C.12/1993/19(   والعاشـرة ،

، والثانية عشرة والثالثـة عـشرة       )Corr.1 و E/1995/22-E/C.12/1994/20(واحلاديـة عشرة   
)E/1996/22-E/C.12/1995/18(  ــشرة ــسـة ع ــشرة واخلام ــة ع -E/1997/22(، والرابع

E/C.12/1996/6(    والسادسة عشرة والسابعة عشرة ،) E/1998/22-E/C.12/1997/10(  والثامنة ،
ن ون واحلاديـة والعـشر    رو، والعـش  )E/1999/22-E/C.12/1998/26(عشرة والتاسعة عشرة    

)E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1(  ن والرابعة  ون والثالثــة والعشر  و، والثانية والعشر
ن وسة والعـشر  ن والـساد  و، واخلامسة والعـشر   )E/2001/22-E/C.12/2000/21(ن  ووالعشر

ن ون والتاسعة والعشر  و، والثامنة والعشر  )E/2002/22-E/C.12/2001/17(ن  ووالسابعة والعشر 
)E/2003/22-E/C.12/2002/13(ن ون واحلادية والثالثو، والثالث)E/2004/22-E/C.12/2003/14( ؛

ن واخلامسة  والث والرابعة والث  (E/2005/22-E/C.12/2004/9)ن  ون والثالثة والثالث  ووالثانية والثالث 
-E/2007/22(ن ون والسابعة والثالثووالسادسة والثالث) E/2006/22-E/C.12/2005/5(ن ووالثالث

E/C.12/2006/11(  ـ    و، والثامنة والثالث ) E/2008/22-E/C.12/2007/3(ن  ون والتاسـعة والثالث
ـ   E/2009/22-E/C.12/2008/3)(ن  ون واحلادية واألربع  وواألربع الثالثـة  ن و و والثانية واألربع

 والرابعــة واألربعــون واخلامــسة واألربعــون E/2010/22-E/C.12/2009/3)(ن وواألربعــ
)E/2011/22-E/C.12/2010/3 .(  

 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف جـدول            ٨ووفقاً للمادة     -١٩
هما ي بـصيغت   واألربعني وأقرهتما  السادسةاألعمال املؤقت ويف مشروع برنامج عمل دورهتا        

  . أثناء النظر فيهماتنياملعدل
  الدورة السابعة واألربعون

 تـشرين   ١٤ املعقودة يف    الثالثنيا  ـعملها يف جلسته  مسألة تنظيم   نظرت اللجنة يف      -٢٠
  :وفيما يتعلق هبذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة. ٢٠١١نوفمرب /الثاين

__________ 

 .وثائق من الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعينشرت بوصفها  )١(



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

GE.12-41594 8 

 واألربعني،  السابعةت ومشروع برنامج عمل الدورة      جدول األعمال املؤق    )أ(  
  ؛(E/C.12/47/1)اللذان أعدمها األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة 

  ).أعاله) ب(١٨انظر الفقرة (تقارير اللجنة عن أعمال دوراهتا السابقة   )ب(  
ـ           ٨ووفقاً للمادة     -٢١ دول  من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف ج

 واألربعني وأقرهتما بصيغتيهما املعدلتني السابعةاألعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل دورهتا    
  .أثناء النظر فيهما

  الدورات املقبلة  -واو  
 واألربعون  والتاسعة واألربعون   الثامنةوفقاً للجدول الزمين املقرر، سُتعقَد الدورتان         -٢٢

 ٢٠١٢مـايو   /أيـار  ١٨إىل  أبريل  / نيسان ٣٠من  يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة        
   . على التوايل٢٠١٢ / تشرين الثاين٣٠ إىل ١٢ ومن

  تقارير الدول األطراف اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة  -زاي  
 من النظام الداخلي للجنة، جيري النظـر يف التقـارير           ٦١ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٣

 من العهد حسب الترتيب الزمين الذي وردت        ١٦من الدول األطراف مبوجب املادة      املقدمة  
، وهـو موعـد     ٢٠١١ ديسمرب/ولن األ كانو ٢وقد تلقت اللجنة حىت     . به إىل األمني العام   

 واألربعني، التقارير التالية، اليت قررت النظر فيها يف دورتيهـا           السابعةاختتام أعمال دورهتا    
   :٢٠١٢ واألربعني يف عام التاسعةو واألربعني الثامنة

  )٢٠١٢مايو / أيار١٨ -أبريل / نيسان٣٠(الدورة الثامنة واألربعون 
 E/C.12/ETH/1-3  إثيوبيا

 E/C.12/NZL/3  نيوزيلندا
 E/C.12/PER/2-4  بريو

 E/C.12/SVK/2  سلوفاكيا
 E/C.12/ESP/5  إسبانيا

  
  )٢٠١٢وفمرب ن/ تشرين الثاين٣٠-١٢(الدورة التاسعة واألربعون 

 E/C.12/BGR/4-5  بلغاريا
 E/C.12/ECU/3  إكوادور
 E/C.12/ISL/4  آيسلندا

 E/C.12/MRT/1  موريتانيا
 E/C.12/TZA/1-3  مجهورية ترتانيا املتحدة
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 إلجراءاهتـا    تأخر تقدميها فترةً طويلةً وفقاً     وقررت اللجنة معاجلة مسألة التقارير اليت       -٢٤
ويف الوقت الراهن يبلغ عدد الدول األطراف اليت تأخر تقدمي          . ميناملتبعة وحسب الترتيب الز   

 دولة حل موعـد تقـدمي       ٢١ومن أصل هذا اجملموع، هناك      .  دولةً ٣٩تقريرها إىل اللجنة    
وقد وّجهت اللجنة رسائل تفيد فيها أهنـا ستـشرع يف           .  سنوات ١٠تقريرها منذ أكثر من     

وترد فيما يلـي قائمـة      . االستوائية والكونغو استعراض حالة تنفيذ العهد إىل كل من غينيا         
  ): سنوات١٠أكثر من (بالبلدان اليت تأخر تقدمي تقريرها فترةً طويلةً 

سانت ،  الرأس األخضر ،  دومينيكا،  مجهورية أفريقيا الوسطى  ،  كينا فاسو ربو،  أوغندا
 ،غرينـادا ،  غامبيا،  غابون،  الصومال،  سيشيل،  سرياليون،  فنسنت وجزر غرينادين  

، مـايل ،  ليـسوتو ،  الكونغو،  كوت ديفوار و،   بيسا -غينيا   ،غينيا االستوائية ،  ياغين
   .النيجر، ناميبيا، مالوي

 تنظر فيها   ، كان عدد التقارير املقدمة واليت مل      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف    -٢٥
  . تقريرا٤٨ًاللجنة بعد 

  الثالثلفصل ا    
  حملة عن أساليب العمل احلالية للجنة

ف هذا الفصل من تقرير اللجنة إىل تقدمي عرض عام وشرح موجزين وحمـدَّثني              يهد  -٢٦
، مبا يف ذلك معلومات عّما اسـتجد       مهامهالألساليب اليت تتبعها اللجنة يف االضطالع بشىت        

والغرض منه هو زيادة شفافية املمارسـة احلاليـة للجنـة           . من تطورات يف أساليب عملها    
  .ألطراف واجلهات املهتمة األخرى على تنفيذ العهدوتيسريها بغية مساعدة الدول ا

، ظلت تبذل جهوداً متـضافرة  ١٩٨٧ومنذ أن عقدت اللجنة دورهتا األوىل يف عام      -٢٧
وقد سعت على   . لوضع أساليب عمل مالئمة تعكس بشكل واف طبيعة املهام املسندة إليها          

مر سيستو. ها يف ضوء جتارهبا    واألربعني إىل تعديل هذه األساليب وتطوير      السبعمدى دوراهتا   
  .تطوير هذه األساليب

  املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير  -ألف  
تويل اللجنة أمهية كبرية لضرورة تنظيم عملية تقدمي التقارير واحلوار مع ممثلي كـل                -٢٨

ـ تعد من دواعي القلق الرئيسية دولة طرف على حنو يضمن معاجلة املسائل اليت    ةًللجنة معاجل
منقحة  مبادئ توجيهية    ٢٠٠٨وحتقيقاً هلذا الغرض، اعتمدت اللجنة يف عام        . ةً ومفيد ةًمنهجي
املقرر أن تقدمها الدول األطراف من  بوثائق خاصة مبعاهدة حمددة املتعلقةتقدمي التقارير بشأن  
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، من أجل مساعدة الدول يف عملية إعـداد التقـارير   )٢( من العهد١٧ و ١٦مبوجب املادتني   
  . وحتسني فعالية نظام الرصد ككل

  النظر يف تقارير الدول األطراف  -باء  

  أعمال الفريق العامل ملا قبل الدورة  -١  
جيتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة مدة مخسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات                 -٢٩

ـ            . اللجنة اره الرغبـة يف    وهو يتألف من مخسة أعضاء يف اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً يف اعتب
  .حتقيق توزيع جغرايف متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة

والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد املـسائل الـيت                -٣٠
واهلدف من ذلك هـو  . سيتركز عليها بصورة رئيسية احلوار مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير 

ممثلي الدول من خالل التركيز يف عملية التحـضري علـى           حتسني فعالية النظام وتيسري مهمة      
  .)٣(النقاط املطروحة للنقاش

 سائل املثارة فيما يتعلق بتنفيـذ العهـد       للمومن املسلم به عموماً أن الطابع املعقد          -٣١
 ُيشكالن ُحجَّة قوّية تؤيد توفري اإلمكانيات للـدول األطـراف            الذي مييزها  والتنوع الكبري 

وهذا الترتيب يعـزز    . اً للرد على بعض األسئلة الرئيسية اليت تثريها تقاريرها        لالستعداد مسبق 
  .أيضاً احتمال متكّن الدول األطراف من تقدمي معلومات دقيقة ومفصلة

سند الفريق إىل كل عـضو مـن        وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يُ         -٣٢
صيلي لعدد حمدد من التقارير وتقدمي قائمـة        أعضائه املسؤولية األولية عن إجراء استعراض تف      

والقرار املتعلق بكيفية توزيـع  . أولية باملسائل إليه، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة    
. التقارير على األعضاء هلذا الغرض يستند جزئياً إىل جماالت اخلربة الفنية لدى العضو املعـين              

ُه مقرر قطري بناء على مالحظـات أعـضاء   ويتم بعد ذلك تنقيح وتكملة كل مشروع ُيعدُّ 
وينطبق هذا اإلجـراء    . الفريق العامل اآلخرين، ويعتمد الفريق الصيغة النهائية للقائمة ككل        

  .على التقارير األولية والتقارير الدورية على حد سواء
ضع  األمانة أن ت   إىل الجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة، طلبت اللجنة          اًوإعداد  -٣٣

حتت تصرف أعضائها حتليالً قطرياً باإلضافة إىل مجيع الوثائق ذات الصلة باملوضـوع الـيت               
وحتقيقاً هلذا الغـرض،    . تتضمن معلومات تتعلق بكل تقرير من التقارير اليت يزمع النظر فيها          

 تدعو اللجنة مجيع املعنيني من األفراد واهليئات واملنظمات غري احلكومية إىل تقـدمي الوثـائق             

__________ 

، )E/2009/22-E/C.12/2008/3 (٤، امللحق رقم    ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       )٢(
 .املرفق الثامن

 .٣٦١، الفصل الرابع، الفقرة (E/1988/14-E/C.12/1988/4) ٤، امللحق رقم ١٩٩٨ املرجع نفسه، )٣(
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وطلبت أيضاً من األمانة ضمان أن ُتدَرج بانتظـام  . املناسبة ذات الصلة باملوضوع إىل األمانة   
  .يف ملفات البلدان أنواعاً حمددة من املعلومات

وتكـون   املعنيـة  الدولة الطرف قوائم املسائل اليت يضعها الفريق العامل إىل      ُترسلو  -٣٤
  :حظة تذكر ما يليُمرفقة مبال

القائمة أن تكون شاملة، وينبغي أال تفسَّر على أهنا تقّيـد           ليس الغرض من      
 ةتتضمن بأي طريق   أو   نوع ونطاق األسئلة اليت قد يرغب أعضاء اللجنة يف طرحها         

 أن احلوار البّناء    رىن اللجنة ت  إ بل.  نوع األسئلة ونطاقها    حكماً مسبقاً بشأن   ىخرأ
سريه إىل حد كبري بإتاحـة      الذي ترغب يف إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف ميكن تي         

وبغية حتسني احلوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإهنـا         . القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة    
 على قائمة املسائل وأن تفعل  ةًحتث بقوة كل دولة طرف على أن تقدم ردودها كتاب         

ذلك يف موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة اليت سُينظر أثناءهـا يف تقريرهـا،               
   .تاحة الفرصة لترمجة الردود وتوزيعها على مجيع أعضاء اللجنةوذلك إل

وباإلضافة إىل مهمة صياغة قوائم املسائل، فإن الفريق العامل ملا قبل الدورة مكلف               -٣٥
وتشمل . أيضاً مبجموعة متنوعة من املهام األخرى اليت ُيقصد منها تسهيل عمل اللجنة إمجاالً            

النظر يف   و للنظر يف تقرير كل دولة    املخصص  سب توزيع للوقت    مناقشة أن : هذه املهام ما يلي   
  .مسألة أفضل السبل لالستجابة للتقارير التكميلية املتضمنة معلومات إضافية

  النظر يف التقارير  -٢  
مم التابعة لألمعاهدات حقوق اإلنسان  عمالً باملمارسة املتَّبعة يف كل هيئة من هيئات  -٣٦

ثلو الدول املقدمة للتقارير حاضرين يف جلسات اللجنـة عنـدما           املتحدة، جيب أن يكون مم    
: وُيتبع اإلجراء التايل بشكل عـام     . تبحث تقارير بلداهنم لضمان إجراء حوار بّناء مع اللجنة        

 أي  وتقـدمي ُيدعى ممثل الدولة الطرف إىل عرض التقرير بإبداء تعليقات استهاللية مـوجزة             
وبعد ذلك تنظر اللجنة يف التقرير على . شمولة باحلوار ذات صلة باملسائل امل    معلومات جديدة 

، آخـذة يف  )١٥-١٣، ١٢-١٠، ٩-٦، ٥-١عادةً املـواد  (أساس كل جمموعة من املواد     
 أعضاء اللجنة   ةًويدعو الرئيس عاد  . االعتبار بشكل خاص الردود املقدمة على قائمة املسائل       

ن املسائل، مث يدعو ممثلي الدولة الطرف       إىل توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة م         
أما األسئلة األخـرى    . تتطلب مزيداً من التفكري أو البحث       ال إىل الرد فوراً على املسائل اليت     

 رد فيجري تناوهلا يف جلسة الحقة أو ميكن، عند االقتضاء، أن تكون موضوع دوناليت تبقى 
للجنة حرية متابعة مسائل حمددة يف ضوء       وألعضاء ا . معلومات إضافية تقدم كتابةً إىل اللجنة     

عدم إثارة  ) أ: (الردود املقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة حتث األعضاء على ما يلي            
عدم تكرار األسئلة اليت سبق طرُحها أو الرد عليها؛         ) ب(مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو       

طويلة أصالً بشأن مسألة معينـة؛      عدم القيام بال ُموجب بإضافة مواضيع إىل قائمة         ) ج(أو  
  .عدم التحدث ألكثر من مخس دقائق يف املداخلة الواحدة) د( أو
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ـ للتقرير  ها   املرحلة النهائية من مراحل حبث     قوم اللجنة خالل  وت  -٣٧ صياغة مالحظاهتـا   ب
وهلذا الغرض، ختصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعـد انتـهاء احلـوار             . اخلتامية واعتمادها 

ويقوم املقـرر   . لسة مغلقة إلتاحة الفرصة ألعضائها لإلعراب عن آرائهم األولية        مباشرة، جل 
القطري بعد ذلك، مبساعدة من األمانة، بإعداد مشروع جمموعة من املالحظـات اخلتاميـة              

املقدمة؛ واجلوانب : ويتمثل اهليكل املتفق عليه للمالحظات اخلتامية فيما يلي. لتنظر فيه اللجنة
ويف مرحلة الحقـة، تنـاقش      . واعي القلق الرئيسية؛ واالقتراحات والتوصيات    اإلجيابية؛ ود 

  .اللجنة املشروع، يف جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق اآلراء
. وعادة ما ُتعلَن يف اليوم األخري للدورة املالحظات اخلتامية بعد اعتمادهـا رمسيـاً               -٣٨

وجيوز للدولة  . املعنية وُتدرج يف تقرير اللجنة    وترَسل يف أقرب وقت ممكن إىل الدولة الطرف         
الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إىل أية مالحظة من املالحظات اخلتامية للجنة يف سياق أيـة                

  .معلومات إضافية تقدمها إىل اللجنة
) مدة كل منها ثـالث سـاعات      (وبوجه عام، تكرس اللجنة عادةً ثالث جلسات          -٣٩

وباإلضافة إىل ذلك، ختصص عادة ما بني       . قدمة من الدول األطراف   للنظر علناً يف التقارير امل    
 انتهاء الدورة ملناقشة كل جمموعة من املالحظات اخلتامية يف جلسة بل ساعات ق ومخسثالث
 / ووافقت اللجنة، من حيث املبدأ، يف دورهتا السادسة واألربعني املعقـودة يف أيـار              .مغلقة
 لدورية، وذلك كإجراء مؤقت، جتنبـاً  يف التقارير ا ختصيص جلستني فقط للنظر   ٢٠١١ مايو

لتزايد العدد الكبري من التقارير املتراكمة اليت ينبغي النظر فيها، وطلبت يف الوقت ذاتـه إىل                
  . اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذن بتخصيص وقت إضايف لالجتماع

  تعليقات الدول األطراف على املالحظات اخلتامية  -٣  
 اعتمدت اللجنة مالحظاهتا اخلتامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه            مىت  -٤٠

 املالحظات كما قُـدمت     ُتعلن إىل اللجنة،     هذه املالحظات اخلتامية   الدولة أي تعليقات علي   
  .لعلم فقطفُتنشر لأما تعليقات الدول األطراف . وُيشار إليها يف التقرير السنوي للجنة

 على املالحظـات    تركياشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من       وخالل الفترة امل    -٤١
 املقدم من   األويل واألربعني فيما خيص التقرير      السادسةاخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا       

   .)E/C.12/TUR/1 (تركيا

  تأجيل النظر يف التقارير  -٤  
 النظر يف تقرير ُحدد موعـد  تأجيلب اليت تقدمها الدول يف آخر حلظة  لطلباتتؤدي ا   -٤٢

 ذلك الكثري   قد سبب  عمل مجيع املعنيني إىل أبعد حد، و       ، إىل تعطيل  النظر فيه يف دورة معينة    
تبعتها اللجنة منذ أمد طويل تولذلك، فإن السياسة اليت .  للجنة يف املاضي الكربىشاكلامل من

رر حبثها، حىت يف غياب ممثل      هي عدم قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر يف مجيع التقارير املق          
  .الدولة الطرف املعنية
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  إجراءات املتابعة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير  -جيم  
  :ما يلي )٤(قررت اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين  -٤٣

الدولة الطرف أن ختربها يف     إىل  تطلب اللجنة، يف مجيع مالحظاهتا اخلتامية،         )أ(  
املالحظـات   ذ التوصيات الـواردة يف ـذة لتنفي ـاخلطوات املتخ ادم ب ـتقريرها الدوري الق  

  اخلتامية؛
جيوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب على حنو حمدد يف مالحظاهتا اخلتامية              )ب(  

الدولة الطرف تقدمي املزيد من املعلومات أو البيانات اإلحصائية قبل املوعد احملدد لتقـدمي        إىل  
  التقرير الدوري القادم؛

الدولـة  إىل  جيوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب يف مالحظاهتا اخلتاميـة             )ج(  
 حتديدها يف املالحظات اخلتامية وذلك قبـل        جرىالطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها        

  ؛قادماملوعد احملدد لتقدمي التقرير ال
يـة  ينظر االجتماع التايل للفريق العامل ملا قبل الدورة التابع للجنـة يف أ               )د(  

  أعاله؛) ج(و) ب(معلومات ُتقدم وفقاً للفقرتني 
  :ميكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باختاذ أي من التدابري التالية  )ه(  

  أن حتيط علماً هبذه املعلومات؛ '١'
  احملددة رداً على هذه املعلومات؛املالحظات اخلتامية من تعتمد املزيد أن  '٢'
  زيد من املعلومات؛أن تتابع حبث املسألة بطلب امل '٣'
ن ُيؤذن لرئيس اللجنة بإبالغ الدولة الطرف، قبل انعقاد الدورة التالية، بأن          أ '٤'

اللجنة ستنظر يف املسألة يف دورهتا القادمة وأهنا ترحب، هلـذا الغـرض،             
  مبشاركة ممثل للدولة الطرف يف أعمال اللجنة؛

أعـاله حبلـول    ) ج( و )ب(إذا مل ُتقدم املعلومات املطلوبة وفقاً للفقرتني          )و(  
كن أن يؤذن لرئيس اللجنـة،      مي املعلومات مرضية بشكل واضح،      املوعد احملدد أو إذا مل تكن     

  .بالتشاور مع أعضاء املكتب، مبتابعة املسألة مع الدولة الطرف
تستطيع احلصول على املعلومات الـيت تطلبـها باتبـاع            ال اللجنة أهنا ومىت رأت     -٤٤

وجيوز هلا، بصفة خاصة،    .  أعاله، جيوز هلا أن تقرر اتباع هنج خمتلف        اإلجراءات املشار إليها  
وميكن أن . الدولة الطرف املعنية قبول زيارة عضو أو عضوين من أعضاء اللجنةإىل أن تطلب 

مجع املعلومات الالزمة للجنـة     ) أ: ( كاآليت امليدانيةتكون األهداف املتوخاة من هذه الزيارة       
توفري ) ب(املتعلقة بالعهد؛   مهامها  مع الدولة الطرف ومتكينها من أداء       ملواصلة حوارها البناء    

__________ 

 ).٥٣اجللسة  (١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١يف  )٤(
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 من العهـد    ٢٣ و ٢٢فيما يتعلق باملادتني    مهامها  أساس أمشل ميكن للجنة االستناد إليه ملمارسة        
وتذكر اللجنة بالتحديد املسألة أو املسائل الـيت        . بشأن املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية    

وتسند إىل املمثـل  . أو ممثلوها إىل مجع معلومات بشأهنا من مجيع املصادر املتاحة سيسعى ممثلها   
 الذي تديره مفوضـية     ةأو املمثلني أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج اخلدمات االستشاري          

  .األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ميكن أن يقدم مساعدة بصدد املسألة احملددة قيد البحث
ويف ضوء تقرير املمثل    . تقريراً إىل اللجنة  ) املمثلون(عد انتهاء الزيارة، يقدم املمثل      وب  -٤٥

اليت املهام وتتعلق هذه االستنتاجات باجملموعة الكاملة من       . ، تضع اللجنة استنتاجاهتا   )املمثلني(
ة الـيت    االستـشاري  دماتاملتعلقة باملساعدة التقنية واخل   ملهام  تضطلع هبا اللجنة، مبا يف ذلك ا      

  .ستقدمها املفوضية السامية
وقد سبق أن طُبق هذا اإلجراء فيما يتعلق بدولتني طرفني، وترى اللجنة أن اخلـربة                 -٤٦

ويف حالة عدم قبول الدولة الطرف املعنية البعثة        . املكتسبة كانت إجيابية جداً يف كلتا احلالتني      
 توصيات إىل اجمللـس االقتـصادي       املقترحة، تنظر اللجنة يف تقدمي ما قد يكون مالئماً من         

  .جتماعيواال

  اإلجراء املتبع يف حالة عدم تقدمي التقارير أو تأخرها فترة طويلة  -دال  
ترى اللجنة أن متادي بعض الدول األطراف يف عدم تقدمي التقارير يقوض إحـدى                -٤٧

  .دعائم العهد
لوقت املناسب النظـر يف     وتبعاً لذلك، قررت اللجنة يف دورهتا السادسة أن تبدأ يف ا            -٤٨

. حالة تنفيذ العهد بالنسبة إىل كل دولة طرف تكون قد تأخرت كثرياً يف تقـدمي تقاريرهـا        
وقررت اللجنة، يف دورهتا السابعة، أن تبدأ يف وضع جدول زمين للنظر يف هذه التقـارير يف                 

ة والـثالثني   واعتمدت يف دورهتـا الـسادس     .  وإخطار الدول األطراف املعنية    قبلةدوراهتا امل 
  :اإلجراء التايل

  :استعراض ثالث قوائم بالدول األطراف اليت تأخرت تقاريرها  )أ(  
الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها يف غضون السنوات             '١'

  الثماين املاضية؛
الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها منذ فترة تتراوح بني              '٢'

  ؛ سنة١٢ سنوات و٨
  ؛ سنة١٢ان من املقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر من ـالدول األطراف اليت ك ' ٣'
  :توجيه رسائل تذكري إىل الدول األطراف كاآليت  )ب(  
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ُتبعث الرسالة األوىل إىل مجيع الدول األطراف خبصوص التواريخ احملـددة            '١'
ري لتقدمي تقاريرها؛ أما الدول اليت تأخر تقدمي تقاريرها فيوجه إليها تـذك           

  ويطلب إليها تقدمي تلك التقارير يف أقرب وقت ممكن؛
 أكثر مـن  واملعنية  اليت مل تقدم أي تقاريرُتبعث رسالة ثانية إىل الدول األطراف  '٢'

تستجيب للتذكري، إلبالغها بأن اللجنة تعتـزم         ال تأخرة واليت امل بالتقاريرغريها  
 حمـددة يف املـستقبل،      يف دورة ) تقاريرها املتـأخرة  (النظر يف تقريرها املتأخر     

   بإقامة حوار بنَّاء؛حولطلب تقدمي تلك التقارير يف وقت كاف يسم
ُتبعث رسالة ثالثة يف حالة عدم تلقِّي أي رّد على الرسالة الثانية، تؤكد أن               '٣'

اللجنة ستعمد إىل استعراض تنفيذ العهد يف الدولة الطرف املعنية يف الدورة            
  يف ضوء كافة املعلومات املتاحة؛اليت ُحددت يف الرسالة السابقة، 

 أن تقريـراً سـيقدم إىل        املعنية يف احلاالت اليت تذكر فيها الدولة الطرف        )ج(  
اللجنة، وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، جيوز للرئيس أن يؤجِّل النظر يف تنفيذ العهد يف                

  .الدولة الطرف دورة واحدة

  توحيد التقارير  -هاء  
 ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢ املعقودة يف    ٥٥يف جلستها   استعرضت اللجنة،     -٤٩

، حالة التقارير اليت تأخر تقدميها، مبا فيها التقارير اليت قدمت يف            )الدورة السابعة والثالثون  (
  :الفترة األخرية بعد تأخري طويل، وقررت ما يلي

هـد،  ستجيز اللجنة للدول األطراف اليت مل تقدم قط أي تقرير مبوجب الع             )أ(  
أن تقدم إليها دفعة واحدة ثالثة تقارير جممعة يف وثيقة واحدة، لكي يتسىن هلـذه الـدول                  

  األطراف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير؛
ينبغي أن يشتمل التقرير املوحد على استعراض عام للتطـورات اهلامـة يف              )ب(  

 بالتقارير املقدمة، وأن يعرض معلومـات       جمال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة املشمولة       
  .مفصلة عن الوضع احلايل

اإلجراءات اليت تتخذها اللجنة بناًء على معلومات ترد من مصادر غري الدول              -واو  
  األطراف بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  املعلومات اليت تقدم بصدد نظر اللجنة يف تقرير دولة طرف ما  -١  
أخذ اللجنة يف االعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غري الـدول األطـراف مـن                ت  -٥٠

وملا كانت هـذه املعلومـات      . معلومات ذات صلة بالنظر يف تقرير أي من الدول األطراف         
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يتجزأ من احلوار البناء الذي جتريه اللجنة مع الدولة الطرف، تقـوم األمانـة     التشكل جزءاً 
 قبـل أن   عرب املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسانملعنية الطرفبإتاحتها للدولة ا 

  .تنظر اللجنة يف تقرير تلك الدولة الطرف

  ة يف تقرير دولة طرف ما واعتماد املالحظات اخلتاميةـ اللجننظراملعلومات اليت ترد بعد   -٢  
 حكوميـة ن منظمات غري متلقت اللجنة، يف مناسبات عديدة يف املاضي، معلومات    -٥١

وكانت هذه  . ، بعد النظر يف تقرير الدولة الطرف واعتماد املالحظات اخلتامية بشأهنا          أساساً
تستطيع   الومبا أن اللجنة. املعلومات يف الواقع معلومات متابعة الستنتاجات اللجنة وتوصياهتا   

لة الطـرف  النظر يف مثل هذه املعلومات واختاذ إجراء بشأهنا دون إعادة فتح حوارها مع الدو 
، فإن نظرها يف املعلومات الواردة      )باستثناء احلاالت املتناولة بالتحديد يف املالحظات اخلتامية      (

من مصادر غري الدولة الطرف، واختاذها إجراءات بشأهنا، سيقتصران على احلـاالت الـيت              
  . املعلومات بالتحديد يف مالحظاهتا اخلتاميةهذهلبت فيها طُ

ملسؤولية عن تنفيذ املالحظات اخلتامية اليت تكون قد اعتمدهتا بعد          وترى اللجنة أن ا     -٥٢
 اليت يتعني عليهـا     الدولة الطرف النظر يف تقرير الدولة الطرف تقع يف املقام األول على عاتق            

ولـذلك،  . إبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم عن التدابري اليت اختذهتا يف هذا الـصدد             
صحاب املعلومات املشار إليها يف الفقرة السابقة بتقدميها مباشرة إىل          توصي اللجنة بأن يقوم أ    

  . موضع التنفيذ املالحظات اخلتامية للجنةوضعالسلطات الوطنية املختصة ملساعدهتا على 

  املعلومات املقدمة فيما يتعلق بالدول األطراف اليت مل تقدم تقارير  -٣  
مات من منظمات غري حكوميـة دوليـة        كانت اللجنة وال تزال تتلقى أيضاً معلو        -٥٣

  :جانبووطنية بشأن حالة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 
الدول األطراف اليت مل تقدم أي تقرير على اإلطالق منذ تصديقها علـى               )أ(  

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛
  .الدول األطراف املتأخرة جداً يف تقدمي تقاريرها الدورية  )ب(  

 ويف كلتا احلالتني، فإن عدم امتثال الدول األطراف اللتزاماهتـا مبوجـب العهـد،               -٥٤
سيما التزاماهتا بتقدمي التقارير، أدى إىل استحالة قيام اللجنة برصد فعال إلعمال تلـك               وال

لثقافية املنصوص عليها يف العهد وفقاً للوالية الـيت         الدول للحقوق االقتصادية واالجتماعية وا    
  . إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعياأسنده
، بروح من احلوار املفتـوح      ٢٠٠٣وقررت اللجنة، يف دورهتا الثالثني املعقودة عام          -٥٥

لتاليـة  والَبّناء مع الدول األطراف، أهنا قد تتخذ يف احلالتني املشار إليهما أعاله، اإلجراءات ا             
  :على أساس كل حالة على حدة
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أن توجه انتباه الدولة الطرف املعنية، بصورة غري رمسيـة، إىل املعلومـات               )أ(  
  الواردة وأن حتثها على تقدمي تقريرها املتأخر، دون مزيد من التأخري؛

 من من خالل رسالة     -أن توجه انتباه الدولة الطرف املعنية، بصورة رمسية           )ب(  
 إىل املعلومات الواردة، وأن حتثها على تقدمي تقريرها املتأخر دون مزيد مـن              -  اللجنة رئيس
بشأن  وقد تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، بصورة رمسية، أن تقدم إليها معلومات           . التأخري

 الرسائل املوجهة من املنظمات غري احلكومية، وأن تقدم تقريرهـا املتـأخر         يفالقضايا املثارة   
وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غري احلكوميـة املعنيـة،           . لتأخريادون مزيد من    

  .طلبها عند

  يوم املناقشة العامة  -زاي  
ثنني من األسبوع الثالث عادة،     االختصص اللجنة يف كل دورة يوماً واحداً، هو يوم            -٥٦

مر ثالثـة   وهلذا األ . إلجراء مناقشة عامة بشأن حق معني أو جانب معني من جوانب العهد           
ملـسائل ذات الـصلة،   زيادة إملامها باأغراض هي أن هذه املناقشة العامة تساعد اللجنة على         

 تشجيع مجيع األطراف املعنية على املسامهة يف عملها، وأن تـساعدها            كانيةتتيح هلا إم   وأهنا
ت اليت  وترد املسائل اليت كانت حمور املناقشا     . على إرساء األسس لصياغة تعليق عام مستقبالً      

  .  هلذا التقريراخلامسأجرهتا اللجنة حىت اآلن يف املرفق 

  مشاورات أخرى  -حاء  
تسعى اللجنة إىل تنسيق أعماهلا مع أنشطة اهليئات األخرى إىل أقصى حد ممكن وإىل       -٥٧

كما ظلت تسعى   . االستفادة قدر املستطاع من اخلربات الفنية املتاحة يف جماالت اختصاصها         
 من اخلربات الفنية لدى الوكاالت املتخصصة وهيئات األمم املتحدة املعنيـة يف             إىل االستفادة 

ووجهت اللجنة أيضاً بانتظام دعوات     .  وعلى األخص يف سياق مناقشاهتا العامة      لعملها كك 
إىل أفراد مثل املقررين اخلاصني جمللس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً واللجنـة              

ية حقوق اإلنسان ورؤساء األفرقة العاملة التابعة جمللس وجلنـة حقـوق            الفرعية لتعزيز ومحا  
  . ببيانات فيها واملشاركة يف املناقشاتدالءاإلنسان وآخرين لإل

وباإلضافة إىل ذلك، دعت اللجنة جمموعة متنوعة من اخلرباء املهتمني بوجه خـاص               -٥٨
. املـسامهة يف مناقـشات اللجنـة   ببعض املسائل قيد االستعراض وِممَّن لديهم دراية هبا إىل     

 ساعدت هذه املسامهات اللجنة على حتسني فهمها لبعض جوانب املـسائل املثـارة يف              وقد
  .العهد إطار
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  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة  -طاء  
لضمان احلصول على معلومات وافية قدر اإلمكان، متنح اللجنة املنظمـات غـري               -٥٩

وميكن هلذه املنظمات أن تقدم     . )٥(لتزويدها باملعلومات ذات الصلة باملوضوع    احلكومية فرصاً   
كما أن الفريـق    .  يف أي وقت تشاء قبل النظر يف تقرير الدولة الطرف          ةًهذه املعلومات كتاب  

من أيـة   كتابةً   أو   ةً والتابع للجنة على استعداد لتلقي املعلومات مباشر       الدورةالعامل ملا قبل    
مية، شريطة أن تكون هذه املعلومات ذات صلة مبسائل مدرجة يف جـدول             منظمة غري حكو  

وباإلضافة إىل ذلك، ختصص اللجنة جزءاً من أول يوم من كل دورة مـن دوراهتـا            . أعماله
: وينبغي هلذه املعلومـات   .  غري احلكومية من تقدمي املعلومات شفوياً      نظماتلتمكني ممثلي امل  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       أن تركز بالتحديد على أحكام       )أ(
أن تكـون   ) ج( أن تكون ذات صلة مباشرة باملسائل اليت تنظر فيها اللجنة؛         ) ب(والثقافية؛  
وتكون اجللسة ذات الصلة باملوضوع علنية وتزوَّد خبـدمات       . ضةأال تكون مغر  ) د(موثوقة؛  

  .حماضر موجزةبشأهنا َعّد ت  الالترمجة الشفوية واخلدمات الصحفية، ولكن
 األمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إليها رمسيـاً املنظمـات غـري              إىلوقد طلبت اللجنة      -٦٠

احلكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر يف تقرير دولة طرف معينة ملمثلي الدولة الطرف املعنية               
علومات على موقع املفوضـية      قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه امل       عادةًويتم ذلك   . بأسرع ما ميكن  

ولذا تفترض اللجنة أنه يف حالة اإلشارة إىل أي من هـذه            . السامية حلقوق اإلنسان على الشبكة    
  .املعلومات أثناء احلوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه األخرية على علم مسبق بتلك املعلومات

الفعالية وعلى أوسـع    وبغية ضمان مشاركة املنظمات غري احلكومية بأكرب قدر من            -٦١
ـ   اللجنـة ة اللجنة، اعتمدت    ـنطاق ممكن يف أنشط    ا الرابعـة والعـشرين يف      ـ، يف دورهت

 تشرح طرائق مشاركة املنظمات غري احلكومية يف عمل اللجنة، وتتـيح            ةً، وثيق ٢٠٠٠ عام
  .)٦( غري احلكومية هبدف تيسري تعاوهنا مع اللجنةاتمبادئ توجيهية مفصلة للمنظم

  ليقات العامةالتع  -ياء  
قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي،               -٦٢
تبدأ، اعتباراً من دورهتا الثالثة، يف إعداد تعليقات عامة ترتكـز علـى خمتلـف مـواد                  أن

. ، خصوصاً ملساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبقتـضى العهـد       هوأحكام العهد
انظـر  ( تعليقاً عاماً    ٢١، كانت اللجنة قد اعتمدت      ٢٠١١ديسمرب  /نون األول كا ٢وحىت  
  ). هلذا التقريرالثالثاملرفق 
__________ 

ـ   ـالوثائق الرمسية للمجلـس االق     )٥( ـ  ٢٠٠١تماعي،  ـتـصادي واالج -E/2001/22 (٢حق رقـم    ـ، املل

E/C.12/2000/21(  احلقوق مشاركة املنظمات غري احلكوميـة يف أنشطة اللجنـة املعنية ب        : "، املرفق اخلامس
 ".االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .املرجع نفسه )٦(
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، كان  )٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢( واألربعني للجنة    السابعةومع هناية الدورة      -٦٣
جنـة،  كل من اللجنة وفريق اخلرباء احلكوميني العامل أثناء الدورة، الذي أنشئ قبل إنشاء الل      

 ١٢ إىل   ١٠ ومـن    ٩ إىل   ٦وق الواردة يف املواد من      ـة بشأن احلق  ـقد درس تقارير جزئي   
ن تقارير شاملة تغطي مجيع املواد األساسية ومقدمـة  ـ العهد، فضالً عن م١٥ إىل  ١٣ومن  
 مجيـع   الـدول ومتثل هذه   .  دولة ١٦٠ من الدول األعضاء يف العهد البالغ عددها         ١٢٣من  

.  االقتصادية والثقافيـة   -اختالف نظمها السياسية والقانونية واالجتماعية      مناطق العامل على    
  . وقد أبرزت التقارير املقدمة حىت اآلن كثرياً من املشاكل اليت قد تنشأ لدى تنفيذ العهد

وتسعى اللجنة، من خالل تعليقاهتا العامة، إىل إتاحة اخلربة اليت اكتسبتها من دراسة               -٦٤
ة مجيع الدول األطراف بغية مساعدهتا علـى املـضي يف تنفيـذ العهـد     تقارير الدول لفائد 

وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول األطراف إىل أوجه القصور اليت كشف عنها عدد              
 التقارير؛ وإىل اقتراح حتسينات يف إجراءات تقدمي التقارير؛ وحفز أنـشطة الـدول             منكبري  

ت املتخصصة املعنية يف جمال اإلعمال التام التـدرجيي         األطراف واملنظمات الدولية والوكاال   
كلمـا    وحتديثها مةتنقيح تعليقاهتا العا   وميكن للجنة . والفعال للحقوق املعترف هبا يف العهد     

  .يف ضوء جتارب الدول األطراف والنتائج املستخلصة منهادعت احلاجة إىل ذلك 
، اخلطـوط العريـضة لـصياغة       وقد اعتمدت اللجنة، يف دورهتا احلادية والعشرين        -٦٥

وأقرت اللجنة بأن موضوع    . )٧(التعليقات العامة بشأن حقوق حمددة منصوص عليها يف العهد        
 إىل أنه ليس مقصوداً التقيد      ةًأي تعليق عام معني سيؤثر يف اهليكل العام لذلك التعليق، مشري          

 مفيدة وقائمة مرجعيـة     غري أن اخلطوط العريضة متثل معامل     . باخلطوط العريضة تقيداً صارماً   
ويف هذا الصدد، ستساعد    . باملسائل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار يف عملية صياغة تعليق عام          

اخلطوط العريضة يف ضمان االتساق يف التعليقات العامة اليت تعتمدها اللجنـة مـن حيـث       
ة القـراءة   وأكدت اللجنة أمهية أن تكون التعليقات العامة سهل       . املضمون والشكل والنطاق  

 وأال  ويسرية الفهم على جمموعة واسعة من القراء على رأسهم الدول األطـراف يف العهـد              
وستساعد هذه اخلطوط العريـضة يف ضـمان        . تتجاوز حدا معقوال من حيث طول نصها      

 ما تقدمـه    دعماالتساق والوضوح يف هيكل التعليقات العامة، مما يشجع االطالع عليها وي          
  .يقاهتا العامة من تفسريات موثوقة للعهداللجنة عن طريق تعل

  البيانات اليت تعتمدها اللجنة  -كاف  
بغية مساعدة الدول األطراف يف العهد، تعتمد اللجنة بيانـات لتوضـيح وتأكيـد       -٦٦

 كـانون   ٢وحـىت   . موقفها من تطورات وقضايا دولية رئيسية تـؤثر يف إعمـال العهـد            
  ). هلذا التقريرالرابعانظر املرفق ( بياناً ١٩مدت ، كانت اللجنة قد اعت٢٠١١ديسمرب /األول

__________ 

 (E/2000/22-E/C.12/1999/11 ٢الوثائـق الرسـمية للمـجلس االقتـصادي واالجـتماعي، امللـحق رقم         ) ٧(
 .، املرفق التاسع)Corr.1و
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير الراهن، اعتمدت اللجنة بيانني اثنني؛ يتعلق البيـان              -٦٧
فيما يتعلق بقطـاع الـشركات واحلقـوق االقتـصادية          التزامات الدول األطراف    األول ب 

املعتمد مبناسبة إحياء الـذكرى اخلامـسة   ، ، يف حني يتعلق البيان الثاين   واالجتماعية والثقافية 
الـسادس،  انظر املرفـق    (أمهية ومالءمة احلق يف التنمية       ب والعشرين إلعالن احلق يف التنمية،    

   ). هلذا التقريرالفرع باء،
 ٢ من املـادة     ٣ يف مشروع بيان يدخل يف نطاق الفقرة         واللجنة بصدد النظر حالياً     -٦٨

ومـن املقـرر أن   . دية لغري املواطنني من جانب الدول النامية      ويتعلق بضمان احلقوق االقتصا   
  .تتواصل املناقشات بشأن البيان

  رابعال الفصل    
   من العهد١٧ و١٦ الدول األطراف التقارير مبوجب املادتني تقدمي
 ١٤ املعقودة يف   الثالثني من النظام الداخلي، نظرت اللجنة يف جلستها         ٥٨وفقاً للمادة     -٦٩

  . من العهد١٧ و١٦يف حالة تقدمي التقارير مبوجب املادتني  ٢٠١١ نوفمرب/ينتشرين الثا
  :ويف هذا الصدد، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة  -٧٠

املبادئ التوجيهية العامة املنقحة املتعلقة بشكل بشأن األمني العام من مذكرة   )أ(  
(E/C.12/2008/2)الدول األطراف ومضمون التقارير اليت تقدمها 

)٨( .  
الدول األطراف يف العهـد وحالـة تقـدمي         بشأن  األمني العام   من  مذكرة    )ب(  

  .(E/C.12/47/2) ٢٠١١ يوليه/متوز ١٨التقارير حىت 
 ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ة بأنه تلقى يف الفترة من       ـوأبلغ األمني العام اللجن     -٧١
 إىل التقارير اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة    ، باإلضافة ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢إىل  

، التقارير  ) أدناه ٧٣و ٧٢انظر الفقرتني   ( واألربعني   والسابعة واألربعني   السادسةيف دورتيها   
  : من العهد١٧ و١٦التالية املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني 

لبـيالروس   الـسادس املوحد اجلامع للتقـارير الدوريـة الرابـع واخلـامس و        تقرير  ال
(E/C.12/BLR/4-6)     ؛ التقرير الدوري الثاين للجمهورية التـشيكية(E/C.12/CZE/2)؛ 

املوحد اجلامع للتقـارير الدوريـة الثالـث والرابـع واخلـامس للـسلفادور              تقرير  ال
(E/C.12/SLV/3-5)  التقرير الدوري الرابـع للربتغـال       ؛(E/C.12/PRT/4)التقريـر   ؛

؛ التقريران الدوريان الثاين والثالـث ملونـاكو        (E/C.12/SRB/2) الدوري الثاين لصربيا  
(E/C.12/MCO/2-3)      ؛ التقرير الدوري السادس ألوكرانيا(E/C.12/UKR/6)  التقرير ؛

__________ 

 . أعاله١انظر احلاشية  )٨(
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التقريـر الـدوري الثالـث لنيبـال        ؛  (E/C.12/SVN/2)الدوري الثاين لـسلوفينيا     
(E/C.12/NPL/3)  التقرير الدوري الـسادس لفنلنـدا       ؛(E/C.12/FIN/6)التقريـران   ؛

التقارير الدورية مـن الثـاين إىل      ؛  (E/C.12/ARM/2-3)الدوريان الثاين والثالث ألرمينيا     
؛ التقريران الدوريان الثاين والثالث لطاجيكـستان       (E/C.12/VNM/2-4)الرابع لفييت نام    

(E/C.12/TJK/2-3)التقرير الدوري الرابع لبـاراغواي       ؛(E/C.12/PRY/4)  التقريـر  ؛
؛ التقارير الدورية من الثالث إىل اخلـامس لرومانيـا          (E/C.12/GAB/1) ويل لغابون األ

(E/C.12/ROU/3-5) .  

  امساخل الفصل    
 ١٦ يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني            النظر    

   من العهد١٧و
قدمتها مخـس    واألربعني، يف التقارير التالية اليت       السادسةنظرت اللجنة، يف دورهتا       -٧٢

  : من العهد١٧ و١٦دول أطراف مبوجب املادتني 
   التقرير األويل

 E/C.12/TUR/1  تركيا
   التقرير الدوري الثاين

 E/C.12/MDA/2  مجهورية مولدوفا
 E/C.12/YEM/2  اليمن

   التقرير الدوري اخلامس
 E/C.12/DEU/5  أملانيا

 E/C.12/RUS/5  االحتاد الروسي

 واألربعني، يف التقارير التالية اليت قدمتها مخـس         السابعة يف دورهتا    ونظرت اللجنة،   -٧٣
  : من العهد١٧ و١٦دول أطراف مبوجب املادتني 

   التقرير األويل
 E/C.12/TKM/1  تركمانستان

   التقرير الدوري الثاين 
Corr.1 وE/C.12/EST/2  إستونيا

     والثالثالتقريران الدوريان الثاين
 E/C.12/CMR/2-3  الكامريون

   التقرير الدوري الثالث 
 E/C.12/ARG/3  األرجنتني
 E/C.12/ISR/3  إسرائيل
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وكانت اللجنة قد قررت يف دورهتا الثامنة إيقاف العمل مبمارستها املتمثلة يف تضمني   -٧٤
وترد إشارة يف هذا الصدد     . تقريرها السنوي ملخصات ملا دار أثناء نظرها يف تقارير البلدان         

 ٥٧ووفقاً للمـادة  . ظر فيها يف التقاريرحملاضر املوجزة ذات الصلة جللسات اللجنة اليت نُ إىل ا 
النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة املالحظات اخلتامية            املعدلة من 

علـى  أجبدياً وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، املرتَّبة . تقرير كل دولة طرف   للجنة بشأن 
أساس كل بلد على حدة، املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بـشأن تقـارير الـدول      

ـ  واألربعني   سادسةالاألطراف اليت نظرت فيها يف دورتيها        ووفقـاً  .  واألربعـني  سابعةوال
 صياغة أو يف  احلوار مع الوفد وال يفأعضاء اللجنة يف ُيشارك  الللممارسة اليت تتبعها اللجنة،  

  .اد املالحظات اخلتامية اليت تتعلق بتقارير بلداهنماعتم

  الدورة السادسة واألربعون    

  أملانيا    

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير اخلـامس             -٧٥
تنفيذ العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            ب املتعلق ألملانيا

)E/C.12/DEU/5 (   أيـار  ٩ و ٦ يـومي  عشرة املعقودة    من التاسعة إىل احلادية   يف جلساهتا / 
 / أيـار  ٢٠  املعقـودة يف   ٢٩، واعتمدت يف جلستها     )E/C.12/2011/SR.9-11 (٢٠١١ مايو
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ مايو

  مقدمة  -ألف

عـن تنفيـذ     معلومـات    مقـد ها اخلامس الذي ي    تقريرَ أملانياترحب اللجنة بتقدمي      -٧٦
اليت وضعتها  على قائمة املسائل    اخلطية  كما ترحب اللجنة بالردود     . التوصيات السابقة للجنة  

  .فيهاالواردة  فضالً عن البيانات اإلحصائية املفصلة )E/C.12/DEU/Q/5/Add.1(اللجنة 

الطرف عرب اللجنة عن تقديرها للفرصة اليت أتيحت هلا إلجراء حوار مع الدولة             وت  -٧٧
   .وترحب حبضور وفد رفيع املستوى يضم ممثلني عن الوزارات املختصة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     إىل تصديق الدولة الطرف على        بتقدير  اللجنة شريت  -٧٨

واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      ) ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٤ (اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  
كما ترحب اللجنة بالتـصديق     ). ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ ( من االختفاء القسري   األشخاص

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة    على الربوتوكول االختياري التفاقية     
، فضالً عن الربوتوكـولني     )٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤( القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

 باتفاقية حقوق الطفل، ومها الربوتوكول االختيـاري املتعلـق بإشـراك            االختياريني امللحقني 
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والربوتوكول االختيـاري   ) ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٣(األطفال يف الرتاعات املسلحة     
 / متـوز  ١٥( املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة             

  ).٢٠٠٩ يوليه
تحسني التمتع باحلقوق   لدد من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف        وترحب اللجنة بع    -٧٩

  :االجتماعية واالقتصادية والثقافية وبصفة خاصة ما يلي
اإلصالحات يف سوق العمل اليت أتاحت إمكانية خفض مستوى البطالة إىل             )أ(  

  أدىن مستوياهتا خالل السنوات العشرين املاضية؛
  يذ خطة اإلدماج الوطين بفعالية؛اعتماد أهداف لضمان تنف  )ب(  
توفري تغطية التأمني الصحي الشامل للجميع يف إطار اإلصـالح الـصحي              )ج(  

  ؛٢٠٠٧الذي أجري يف عام 
املسلّط  اليت ترمي إىل مكافحة العنف ٢٠٠٧تنفيذ خطة العمل الوطنية لعام        )د(  

  املرأة؛على 
العنف، مثل شبكة اخلطـوط     التدابري املتخذة حلماية األطفال من اإليذاء و        )ه(  

اهلاتفية املباشرة، واخلدمات اليت تقدمها مراكز محاية الطفل، وخدمات االستـشارة اجملانيـة             
  املتاحة لألطفال واملراهقني؛

  .سياسات تعزيز ودعم الرعاية الصحية الطويلة األجل يف املرتل  )و(  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
لغ قلقها لعدم تنفيذ الكثري من توصياهتا السابقة اليت اعتمدهتا بعد           تعرب اللجنة عن با     -٨٠

دراسة التقريرين الدوريني الثالث والرابع للدولة الطرف على النحو املـشار إليـه يف هـذه                
  .املالحظات اخلتامية

مجيـع التـدابري الـضرورية لالسـتجابة     اختاذ حتث اللجنة الدولة الطرف على      
  .يف هذه املالحظات اخلتاميةكررة امللتوصياهتا السابقة 

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن أحكام العهد ال ُيحتج هبا أمام احملـاكم الوطنيـة                  -٨١
  .للدولة الطرف

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان سريان أحكام              
ادة الوعي هبذا االلتـزام وبأحكـام       العهد سرياناً فعلياً يف احملاكم الوطنية بطرق منها زي        

ويف هذا اخلصوص،   . إنفاذ القانون موظفي  يف أوساط القضاة واحملامني وغريهم من        العهد
وتعليقهـا العـام    ) ١٩٩٠(٣حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقـم           

ـ بطبيعة التزامات الدول األطراف و    املتعلقني  ) ١٩٩٨(٩ رقم  لعهـد التطبيق احمللـي ل   ب
  .التوايل على
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وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تتخذ إجراءات بشأن التوصية السابقة للجنـة               -٨٢
  .املتمثلة يف توسيع نطاق اختصاص املعهد األملاين حلقوق اإلنسان للنظر يف الشكاوى

تالحظ اللجنة سبل االنتصاف األخرى املتاحة، مبا يف ذلك سـبيل االنتـصاف               
توصي الدولة الطرف بأن توسع نطاق اختصاص املعهد األملاين حلقـوق           القضائي، لكنها   

اإلنسان لكي يتمكن من تلقي الشكاوى، مبا يف ذلك الشكاوى اليت تتعلـق بـاحلقوق               
هـذا    ويف .االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلعل هذه اآلليات يف متناول عامة اجلمهور         

بـشأن  ) ١٩٩٨(١٠ىل تعليقها العام رقم   الطرف إ  اخلصوص توجه اللجنة اهتمام الدولة    
 والثقافيةدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية         

الذي يوصي، يف مجلة ما يوصي به، بأن تدرس املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان                
جتماعية والثقافيـة   زعومة ملعايري احلقوق االقتصادية واال    املخالفات  املالشكاوى املتعلقة ب  
  .السارية داخل البلد

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ ما يترتب على سياسات الدولة الطرف الزراعية والتجارية              -٨٣
اليت تشجع على تصدير املنتجات الزراعية املدعومة بإعانات إىل البلدان النامية من تأثري على              

احلق يف الغذاء يف البلـدان املتلقيـة        سيما   إعمال احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق، وال       
  ).٢٣ و٢٢ و١١ واملواد ٢ من املادة ١الفقرة (

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتبع بشكل كامل هنجاً قائماً علـى أسـاس                 
حقوق اإلنسان يف سياساهتا الدولية التجارية والزراعية بوسائل منها إعادة النظر يف تأثري             

. قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلدان املـستوردة       اإلعانات على التمتع باحل   
ويف هذا اخلصوص، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة              
بالتدابري واإلجراءات وااللتزامات الدولية على النحو الـوارد يف املبـادئ التوجيهيـة             

  ).٢٠٠٤(ذية والزراعة الطوعية لدعم احلق يف الغذاء ملنظمة األغ
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن عملية صنع السياسات اليت تضطلع هبا الدولة الطرف               -٨٤

 ال تويل   ،يف جمال استثمارات الشركات األملانية يف اخلارج إضافة إىل ما تقدمه من دعم إليها             
  .)٢٣ و٢٢ و١١ واملواد ٢ من املادة ١الفقرة ( حلقوق اإلنسان االعتبار الواجب

أن تـساعد سياسـاهتا املتعلقـة       السهر علـى    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        
باستثمارات الشركات األملانية يف اخلارج على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           

  .والثقافية يف البلدان املضيفة
مشاريع تشعر اللجنة بالقلق ألن برنامج التعاون اإلمنائي للدولة الطرف قدم الدعم إىل               -٨٥

أفضت على حد ما يزعم إىل انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما هو احلـال         
  ).٢٣ و٢٢ و١١ واملواد ٢ من املادة ١الفقرة (يف مشروع متليك األراضي يف كمبوديا 
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 تـسهم يف إعمـال      ات تعاون إمنـائي   توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياس       
  .االجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد وال تفضي إىل انتهاكهااحلقوق االقتصادية و

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن األشخاص الذين ينحدرون من أصول مهاجرة، مبـن               -٨٦
 ال يزالون يواجهون عقبات خطرية يف التمتع حبقهم يف التعليم والعمل            ،فيهم فئة اجليل الثاين   

وتـشعر  . اهر التحيز ضدهم وعدم وعيهم الكايف حبقوقهم  ويعزى ذلك أساساً إىل انتشار مظ     
ـ   اللجنة بالقلق أيضاً ألن السياسات ذات الصلة مل تدخل حتسينات كبرية             االت فيما يتعلق حب

  )).٢(٢املادة (التمييز غري املباشر أو مل تعاجل هذه احلاالت 
ائل الـيت    جهودها الرامية إىل معاجلة املس     تعزيزحتث اللجنة الدولة الطرف على        

املتعلقة بـالتعليم   يواجهها األشخاص املنحدرون من أصول مهاجرة يف سياساهتا وخططها          
 والوضع االجتماعي، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري عملية ترمي إىل مساعدهتم        والعمل

. يف تأكيد متتعهم حبقوقهم ورصد إنفاذ قوانني مكافحة التمييز العنصري يف سوق العمـل           
متتع هؤالء األشخاص   عن  بيانات  مجع ال  ذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على        وإضافة إىل 

تلفت يف هـذا    وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس التعريف الذايت،         
.  املتعلق بعدم التمييز   )٢٠٠٩(٢٠اخلصوص انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         

معلومات عن  القادم  ة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري        وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدول    
  .العمل الذي يضطلع به مفوض احلكومة االحتادية لشؤون الالجئني واهلجرة واالندماج

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ حالة ملتمسي اللجوء كوهنم ال يتلقـون اسـتحقاقات               -٨٧
 عن ضيق اجملـال أمـامهم       اجتماعية مالئمة ويعيشون يف مساكن غري الئقة ومكتظة فضالً        

لدخول سوق العمل، كما أهنم ال حيصلون على الرعاية الصحية إال يف حـاالت الطـوارئ                
  .)٢ من املادة ٢الفقرة (

 معاملة ملتمسي اللجوء على قدم املساواة ضمانحتث اللجنة الدولة الطرف على   
 االشـتراكات   الضمان االجتماعي غري القائمـة علـى      التمتع بنظم   مع غريهم يف جمال     

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة    . والرعاية الصحية وسوق العمل مبا يتمشى مع املعايري الدولية        
سيما  أن تنطبق أيضاً األنظمة الوطنية املتعلقة مبعايري اإلسكان، وال        السهر على   الطرف إىل   

  . على مراكز االستقبال،الكتظاظااملعايري اخلاصة ب
ميثـل  القلق ألن معدل البطالة يف الواليات الشرقية ال يزال          وال تزال اللجنة تشعر ب      -٨٨

يف الواليات الغربية على الرغم من التدابري اليت اختذت لتصحيح هـذا            املسجل  املعدل  ضعف  
  .)٢ من املادة ٢ والفقرة ٦ املادة (التفاوت 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتصحيح أوجـه               

تفاوت اإلقليمية السائدة يف جمال العمالة بني الواليات الغربية والشرقية، بطـرق منـها              ال
اعتماد استراتيجيات وخطط عمل تتعلق بالعمالة وتستهدف املناطق اليت تصل فيها معدالت            
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هذه االستراتيجيات  تشمل  وإضافة إىل ذلك توصي اللجنة بأن       . أعلى املستويات البطالة إىل   
ويف هـذا  . التقين واملهين من أجل تلبية طلبات سوق العمـل     للتعليم  طاً  خطوخطط العمل   

 املتعلـق   )٢٠٠٥(١٨اخلصوص، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           
  .احلق يف العملب

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض نسبة متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار يف   -٨٩
عام واخلاص على السواء، وإزاء استمرار وجود فروق كبرية يف األجر على الرغم             القطاعني ال 

من حظر التمييز على أساس اجلنس وعلى الرغم من العمل مببدأ املساواة يف األجر املنصوص               
  ).٩ و٣ و٦املواد (عليه يف تشريع الدولة الطرف 

 املرأة والرجل   حتث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع املساواة يف التمثيل بني           
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى      . يف مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص       

أن تنظر يف حتقيق ذلك من خالل اعتماد مبدأ احلصص يف القطاع العام وتوفري آليـات           
فعالة لرصد امتثال القطاع اخلاص ألحكام قوانني املساواة يف املعاملة ومكافحة التمييز            

  .لة الطرفيف الدو
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن عدم كفاية مرافق رعاية الطفل واخليارات الوظيفيـة               -٩٠

للمرأة والرجل واألدوار اجلنسانية النمطية ال تزال تعوق متتع املرأة حبقها يف العمل على املتاحة  
  .قدم املساواة مع الرجل

التـصدي للقوالـب     جهودها الرامية إىل     مبواصلةتوصي اللجنة الدولة الطرف       
بتكافؤ الفرص الوظيفية من أجل  البنات والبنني   النمطية املتصلة باألدوار اجلنسانية وتوعية      

.  يهيمن عليها أحد اجلنـسني عـادة       تعزيز متابعتهم للتعليم يف جماالت غري اجملاالت اليت       
ات وإضافة إىل ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تزيد بدرجة كبرية توفري خـدم              

الرعاية املقدمة إىل األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني واملرضى وإشراك الرجال           
  .يف أعمال الرعاية

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن معدل البطالة بني األشخاص ذوي اإلعاقـة ال يـزال                 -٩١
 مرتفعاً على الرغم من التدابري املتخذة يف هذا الشأن، وألن خدمات التوظيـف يف الدولـة               

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عـدم تـوافر          . الطرف مل تعاجل هذه احلالة معاجلة فعالة      
  ).٢ من املادة ٢ والفقرة ٦املادة (بيانات موثوقة عن حالة عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة 

 أن تقدم وكالـة التوظيـف االحتاديـة         ضمانحتث اللجنة الدولة الطرف على        
إلعاقة من احلصول على الوظائف املناسبة واالحتفاظ هبا        خدمات متكن األشخاص ذوي ا    

ويف هذا اخلصوص، حتيل اللجنـة الدولـة الطـرف إىل           . ومن التقدم يف جماالهتم املهنية    
توصيتها بشأن احلقوق املتعلقة بعمل األشخاص ذوي اإلعاقة على النحو املبني يف تعليقها             

تطلب اللجنة كذلك إىل الدولة     و. بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة   ) ١٩٩٤(٥العام رقم   
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 ذوي اإلعاقـة    يف صفوف بيانات عن البطالة    القادم  الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري       
  . مصنفة حسب السنة

وتالحظ اللجنة ما أفادت به الدولة الطرف من أن العمل الذي يقوم به الـسجناء                 -٩٢
ومات تتعلق بظروف   لصاحل الشركات اخلاصة طوعي، لكنها تأسف لعدم حصوهلا على معل         

  ).٧ و٦املادتان (عمل السجناء 
معلومـات  القادم  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري             

 فـضالً عـن     ،عن ظروف عمل السجناء الذي يؤدون أعماالً لصاحل الشركات اخلاصة         
  .التدابري املتخذة حلماية حقوقهم العمالية مثل عمليات التفتيش

ظ اللجنة بقلق أن الترتيبات املتخذة يف إطار إعانـات البطالـة واملـساعدة              وتالح  -٩٣
االجتماعية اليت تقدمها الدولة الطرف، مبا يف ذلك التزام املستفيدين من استحقاقات البطالـة   

 وهو ما ميكن تفسريه من الناحية العملية بأنه القيام بأي نوع كـان              ،"أي عمل مقبول  "بأداء  
 وتكليف العاطلني عن العمل لفترات طويلة بأعمال خدمة جمتمعية بدون           ،من األعمال تقريباً  

  ).٩ و٧ و٦املواد ( من العهد ٧ و٦أجر قد يؤدي إىل انتهاك املادتني 
 أن تراعي نظم استحقاقات البطالة لديها       ضمانحتث اللجنة الدولة الطرف على        

 عن حقه يف احلصول علـى        عمالً من اختياره فضالً    نفسهحق الفرد يف أن يقبل من تلقاء        
  .أجر منصف

 ألن احلظر الذي تفرضه  ٢٠٠١وتؤكد اللجنة جمدداً، ما أعربت عنه من قلق يف عام             -٩٤
الدولة الطرف على إضرابات املوظفني العموميني ممن ال يقدمون خدمات أساسية يشكل قيداً            

مـن   ٨ من املـادة   ٢الفقرة  على أنشطة النقابات يتجاوز نطاق القيود املسموح هبا مبوجب          
  ).٨املادة ( العهد

حتث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على اختاذ تدابري لضمان متتـع املـوظفني           
 من العهد   ٨ أساسية حبقهم يف اإلضراب وفقاً للمادة        خدماتالعموميني الذين ال يقدمون     

نقابية ومحاية  اليت تتعلق باحلرية ال)١٩٤٨(٨٧وألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
  .حق التنظيم

دسـتورية طريقـة    يؤكّد  وتالحظ اللجنة حكم احملكمة الدستورية االحتادية الذي          -٩٥
تـضمن   حساب مستوى الكفاف، لكنها ال تزال تـشعر بـالقلق ألن هـذه الطريقـة ال         

وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن مبلـغ         . للمستفيدين التمتع مبستوى معيشي الئق    
مليون طفـل    ٢,٥ات الضمان االجتماعي لألطفال منخفض جداً وهو ما جيعل حنو           مدفوع

وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع اجلزء         . يزالون يعيشون دون خط الفقر     ال
  ).١٠ و٩املادتان  (٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٨٠اخلاضع للضريبة من املعاش التقاعدي إىل 
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رف على استعراض الطرائق واملعايري املطبقـة لتحديـد         حتث اللجنة الدولة الط     
مستوى االستحقاقات ورصد معايري الكفايـة بانتظـام لـضمان أن يتـيح مـستوى               

وإضافة إىل ذلك، حتـث     . االستحقاقات للمستفيدين إمكانية التمتع مبستوى معيشة الئق      
 االجتمـاعي   تأثري خمتلف نظم الضمان   أن تستعرض باستمرار    اللجنة الدولة الطرف على     

. ٢٠١١باألطفـال لعـام     جمموعة التدابري اخلاصة    لديها على فقر األطفال، مبا يف ذلك        
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة النظر يف قرارها املتعلق بزيادة اجلزء اخلاضـع              

ويف هذا اخلصوص، تكرر اللجنة توصـيتها الـصادرة يف          . للضريبة من املعاش التقاعدي   
على أال يؤثر إصالح الضمان االجتماعي الذي جتريـه الدولـة         رصاً منها   ح ٢٠٠١ عام

الطرف تأثرياً رجعياً يف احلقوق املنصوص عليها يف العهد للفئات السكانية املنخفضة الدخل             
املتعلق ) ٢٠٠٨(١٩واحملرومة واملهمشة، وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         

  . اعيباحلق يف الضمان االجتم
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز بني الواليات الشرقية والغربية يف جمال التمتـع                -٩٦

حبقوق الضمان االجتماعي، على النحو املبني يف قرار احملكمة الدستورية االحتادية الصادر يف             
 ملانيامجهورية أ يف   بشأن حقوق املعاشات التقاعدية للوزراء ونواب الوزراء         ٢٠١٠يوليه  /متوز

  . السابقةالدميقراطية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية وفعالة ملنع أي متييز آخـر يف                 

مستوى استحقاقات الضمان االجتماعي بني الواليات الشرقية والغربية ومعاجلة احلاالت          
  .الراهنة املتعلقة هبذا التمييز

 يشكل جرمية جنائية حمددة يف تـشريعات        وتالحظ اللجنة بقلق أن العنف املرتيل ال        -٩٧
 الذي متارسه املرأة  املسلّط على   كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف        . الدولة الطرف 

  ).١٠املادة (بعض الفئات اإلثنية 
حتث اللجنة الدولة الطرف على جترمي العنف املرتيل باعتباره جرمية جنائيـة قائمـة      
ة الطرف أيضاً على مواصلة تقييم تنفيذ خمتلف التدابري واخلطط      وتشجع اللجنة الدول  . بذاهتا

  .املرأة، وال سيما يف أوساط بعض الفئات اإلثنيةاملسلّط على العنف حباالت اليت تتعلق 
 يف املائة من    ١٣وتالحظ اللجنة بقلق أن بيانات الدولة الطرف تشري إىل أن حوايل              -٩٨

 مليون شخص من الناشطني     ١,٣قر يف حني أن     سكان الدولة الطرف يعيشون دون خط الف      
حيتاجون إىل دعم لدخلهم    ) A/HRC/WG.6/4/DEU/3 من الوثيقة    ٣٣انظر الفقرة   (اقتصادياً  

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألنه بالنظر إىل نظام         . بسبب عجز رواتبهم عن تغطية نفقاهتم     
توى من الفقر قد يكون مؤشـراً       الضمان االجتماعي الواسع يف الدولة الطرف، فإن هذا املس        

  ).١١ و٩املادتان (على عدم كفاية مستويات االستحقاقات أو حمدودية فرص الوصول إليها 



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

29 GE.12-41594 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد وتنفيذ برنامج شامل ملكافحة الفقر مبراعاة              
ـ             ا الدولـة   جوانب الفقر كما هي حمددة يف خمتلف الدراسات التحليلية اجليدة اليت أجرهت

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف استراتيجياهتا بنداً يتعلق باسـتعراض            . الطرف
وإضافة إىل ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إدراج         . استحقاقات الضمان االجتماعي  

حقوق اإلنسان يف عملية تنفيذ برنامج مكافحة الفقر ومن مث إيالء اهتمام خاص للفئـات               
ويف هذا اخلصوص، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلق بـالفقر            . واملهمشةاحملرومة  

  ).٢٠٠١(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وتكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق لعدم استجابة الدولة الطرف لتوصيتها الصادرة       -٩٩

 تقرير عن أبعاد ظاهرة التشرد وأسباهبا يف الدولة الطـرف            والداعية إىل تقدمي   ٢٠٠١يف عام   
  ).١١املادة (والربامج والتدابري املتخذة للتصدي هلذه املشكلة 

تكرر اللجنة توصيتها اليت تدعو فيها الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير عن أبعـاد                
 تطلب اللجنة   ويف هذا اخلصوص،  . ظاهرة التشرد وأسباهبا واختاذ تدابري عملية ملكافحتها      

معلومات عن التشرد، مبـا يف ذلـك        القادم  إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري       
  . بيانات مصنفة حسب السنة ونوع اجلنس والوالية

وتالحظ اللجنة بقلق أن األشخاص املتحولني إىل اجلنس اآلخر وحـاملي صـفات               -١٠٠
ابني بأمراض عقلية، وأن سياسات     اجلنسني يعتربون يف أحيان كثرية يف حكم األشخاص املص        

الدولة الطرف التشريعية أو غري التشريعية قد أفضت إىل التمييز ضد هؤالء األشخاص، إضافة     
  .)٢ من املادة ٢والفقرة  ١٢املادة (إىل انتهاكات حلقوقهم املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 

و غريهـا بـشأن هويـة       حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري تشريعية أ          
األشخاص املتحولني إىل اجلنس اآلخر وحاملي صفات اجلنسني وصحتهم هبدف ضـمان            
عدم تعرضهم للتمييز واحترام سالمتهم الشخـصية وحقـوقهم يف الـصحة اجلنـسية              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التشاور الكامل مع األشخاص املتحولني إىل           . واإلجنابية
  .ي صفات اجلنسني حتقيقاً هلذا الغرضاجلنس اآلخر وحامل

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري كافية لتحـسني حالـة                 -١٠١
املسنني يف دور رعاية املسنني الذين يزعم أهنم يعيشون يف ظروف ال إنـسانية وال يزالـون                 

يق غـري الـسليم ملعـايري       يتلقون رعاية غري مالئمة تعزى إىل نقص املوظفني املؤهلني والتطب         
  ).١٢املادة ( الرعاية

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية لتحسني حالة املسنني يف دور               
وتدعو اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة إىل ختصيص املوارد الـضرورية           . رعاية املسنني 

وتدعو اللجنة أيـضاً    . يثاًلتدريب موظفي رعاية املسنني وفقاً ملعايري التدريب املعتمدة حد        
. الدولة الطرف إىل إجراء عمليات تفتيش دقيق لدور رعاية املسنني على حنو أكثر تواتراً             
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مم املتحدة املتعلقـة    ويف هذا اخلصوص توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل مبادئ األ          
 بـشأن احلقـوق االقتـصادية       )١٩٩٥(٦ فضالً عن تعليقها العام رقـم        بكبار السن 

  .واالجتماعية والثقافية للمسنني
 يف املائة من التالميذ يذهبون إىل املدرسة بـدون          ٢٥وتالحظ اللجنة بقلق أن حنو        -١٠٢

تناول طعام الفطور وبالتايل فإهنم يتعرضون خلطر سوء التغذية بالنظر إىل أن طعـام الغـداء                
  ).١٠ و١٢ و١٣املواد (ُيقدم حىت اآلن يف مجيع املدارس  ال

للجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عملية لضمان توفري وجبات مناسبة           حتث ا   
وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطـرف إىل       . لألطفال، وبصفة خاصة ألطفال األسر الفقرية     

فئـات  ضمان أال تؤدي التدابري املتخذة إىل زيادة وصم األطفـال الـذين ينتمـون إىل        
  .اجتماعية حمرومة

القلق ألن عدد التالميذ الذين يتركون الدراسة قبل حـصوهلم علـى            وتشعر اللجنة ب    -١٠٣
 ال يزال مرتفعاً نسبياً على الرغم       ،شهادة دراسية، وال سيما يف أوساط الفئات احملرومة اجتماعياً        

من خمتلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مثل خدمات املشورة والرصد الفردية والـدعم              
  ).٢ من املادة ٢ والفقرة ١٣املادة (الميذ ذوي االحتياجات اخلاصة اخلاص املقدم إىل الت

حتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة اجلوانب االجتماعية للمسألة لدى تنفيذ   
اخلطط الرامية إىل دعم التالميذ الذين حيتمل أن يتركوا املدرسة قبل حـصوهلم علـى               

ف إىل العمل علـى زيـادة الـوعي         وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطر    . شهادة دراسية 
باإلمكانية املتاحة للمسجلني يف برامج التدريب املهين للحصول على شهادة الدراسـة            

  .الثانوية وتقدمي الدعم إليهم
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتخذ أي تدابري بشأن توصية اللجنة                -١٠٤

فيضاً لرسوم التعليم العايل هبدف إلغائها وفقاً  بأن تعتمد الدولة الطرف خت٢٠٠١السابقة لعام 
  ).١٣املادة ( املتعلقة باألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم العايل ١٣من املادة ) ج(٢ألحكام الفقرة 

ختفيض للرسـوم  تكرر اللجنة توصيتها اليت تدعو فيها الدولة الطرف إىل اعتماد            
 وحتث الدولة الطرف علـى      ة للتعليم العايل،  الدراسية يف اإلطار الوطين لتشريعاهتا الناظم     

تفويض احلكومة االحتادية مبسؤوليات أكرب فيما يتعلق بسياسات التعليم اليت كانت تسند            
ويف هذا اخلصوص توجه اللجنة مرة أخرى اهتمام الدولة الطرف إىل . حىت اآلن للواليات
  . املتعلق باحلق يف التعليم)١٩٩٩(١٣تعليقها العام رقم 

وتالحظ اللجنة بقلق أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك احلقـوق                 -١٠٥
حيظى باالهتمام الكايف وال يدرج بشكل منـهجي يف          االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال   

  ).١٣املادة (التعليم خمتلف مستويات يف املناهج التعليمية 
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اإلنسان، مبـا يف     جمال حقوق     التثقيف يف  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إتاحة       
عنـد  التعليم مجيع مستويات يف ، للطالب   ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

احلقـوق   مجيع املهن ممن يؤدون دوراً مباشـراً يف تعزيـز            العاملني يف لألفراد  االقتضاء و 
دنيـة واملعلمـون    ، مبن فيهم موظفو اخلدمة امل     تها ومحاي االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .واملرشدون االجتماعيون والشرطة

وتالحظ اللجنة املعلومات املقدمة يف الردود على قائمة املسائل، لكنها تشعر بالقلق              -١٠٦
إزاء عدم توافر بيانات تيّسر حتديد الفئات واألقليات اإلثنية والدينية يف إقليم الدولة الطـرف         

  ).١٥املادة ( الكامل حبقوقها الثقافية وهو ما حيّد، يف مجلة أمور، من متتعها
حتيط اللجنة علماً باألحكام القانونية اليت متنع الدولة الطرف مـن مجـع بيانـات              

إحصائية عن التركيبة اإلثنية لسكاهنا، لكنها توصي الدولة الطرف باعتماد تدابري وآليـات             
قها الثقافية على أساس    لتمكني الفئات واألقليات من حتديد هويتها هبذه الصفة لضمان حقو         

سيما احلق يف صون ثقافتها وتعزيزها وتنميتها، الذي هو أساس ضروري            اهلوية الذاتية، وال  
) ٢٠٠٩(٢١ويف هذا اخلصوص، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            . هلويتها

  .املتعلق حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية
 الدولةَ الطرف على زيادة مستوى مسامهتها يف املساعدة اإلمنائية          وتشجِّع اللجنةُ   -١٠٧

، إىل  )٩(٢٠٠٩ يف املائة من الدخل القومي اإلمجـايل يف عـام            ٠,٣٥الرمسية اليت بلغت    
  . يف املائة يف أسرع وقت ممكن٠,٧املستوى الدويل وهو 

اسات وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عمليـة السـتعراض الـسي             -١٠٨
واملمارسات اخلاصة بتوجيه التالميذ وتصنيفهم يف مرحلة مبكرة على أن تراعي بـصفة             

سيما فيما خيص التالميذ الذين  خاصة تأثري املمارسات على إهناء مرحلة التعليم العايل، وال
ينتمون إىل الفئات احملرومة اجتماعياً مبا يتمشى مع توصية املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف               

  ).A/HRC/4/29/Add.3(ليم التع
معلومـات  القـادم   اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري      وتطلب  -١٠٩

  :تتعلق مبا يلي
األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع، مبا يف ذلك بيانات إحصائية             )أ(  

  ة هذه املشكلة؛ فضالً عن التدابري املتخذة ملعاجلالعمرية ومنشأ اهلجرةمصنفة حسب الفئة 
سياسات الدولة الطرف فيما يتعلق حبماية الصحة يف سياق األغذية الـيت              )ب(  

  حتتوي على كائنات حمّورة وراثياً؛

__________ 

 .http://www.oecd.org/dataoecd/17/9/44981892.pdf :انظر )٩(
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استخدام العالج الطيب القسري يف حالة املرضى املصابني بأمراض عقليـة             )ج(  
  واألنظمة السارية يف هذا الشأن؛

ري املشاريع املعدة للوقاية من تعـاطي       تعاطي املخدرات وتأث  ظاهرة  انتشار    )د(  
 مـن   ١٦املخدرات واإلدمان عليها يف أوساط األطفال والشباب على النحو املبني يف املرفق             

  ؛(E/C.12/DEU/Q/5/Add.1)الردود على قائمة املسائل 
  .االنتحار وتأثري التدابري املتخذة للوقاية منهمدى انتشار   )ه(  
رف على النظر يف توقيع الربوتوكول االختياري امللحق        تشجع اللجنة الدولة الط     -١١٠
  . والتصديق عليهبالعهد
 يف التصديق على االتفاقية الدوليـة       أن تنظر لى  ع اللجنة الدولة الطرف     شجعتو  -١١١

  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
تامية على نطـاق    نشر هذه املالحظات اخل   أن ت  الدولة الطرف    إىلوتطلب اللجنة     -١١٢

 اجلهـاز القـضائي  ، واملسؤولني احلكـوميني سيما بني   اجملتمع، وال فئات   مجيع   بنيواسع  
يف تقريرها   اللجنةوأن تبلغ    بقدر اإلمكان،    تترمجها وتعممها ومنظمات اجملتمع املدين، وأن     

كما تشجع الدولة الطرف على . املتخذة لوضعها موضع التنفيذباخلطوات الدوري القادم 
 غري احلكومية وغريهـا    نظمات الوطنية حلقوق اإلنسان، وامل    اتإشراك املؤسس أن تواصل   

 اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبـل تقـدمي تقريرهـا               أعضاءمن  
  . القادمالدوري
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس املعد وفقـاً               -١١٣

 ٢٠٠٨اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام         املتعلقة باإلبالغ و  التوجيهية املنقحة   للمبادئ  
)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠، وذلك حبلول.  

  مولدوفا مجهورية    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١١٤
نفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       تاملتعلق ب جلمهورية مولدوفا   الثاين  

 ٢٠١١مـايو   / أيار ٥ و ٤ املعقودة يومي    ٨ و ٧ و ٦يف جلساهتا    )E/C.12/MDA/2(والثقافية  
، ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ املعقودة يف    ٢٩واعتمدت يف جلستها    ) E/C.12/2011/SR.6-8انظر  (

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف
ها الدوري الثاين وبالردود اخلطية على      رحب اللجنة بتقدمي مجهورية مولدوفا تقريرَ     ت  -١١٥

وتعرب عن ارتياحها للحوار    . (E/C.12/MDA/Q/2/Add.1)قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة      
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 .الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ضّم ممثلني من خمتلف الـوزارات              
يف املـشار إليهـا      تقرير الدولة الطرف مل يتناول بشكل كاف املـسائل           نأهنا تالحظ أ   بيد

وتشجع الدولة الطرف على تدارك     (. (E/C.12/1/Add.91)املالحظات اخلتامية السابقة للجنة     
احملـددة  اإلجـراءات  ذلك بدءاً من تقريرها الدوري القادم وعلى التركيز بصفة خاصة على           

  .)على تقدمي تقرير سنوي عن التقدم احملرز وأدناهة الوارداملتخذة لتنفيذ التوصيات 

   اجلوانب اإلجيابية  -باء
إعمال احلقوق   تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز        تشري اللجنة مع التقدير إىل ما       -١١٦

  :ترحب اللجنة بشكل خاص باآليت و. والثقافيةاالجتماعية واالقتصادية 
  ؛٢٠١٥-٢٠١٠ بني اجلنسني للفترة اعتماد الربنامج الوطين للمساواة  )أ(  
  إدراج التحرش اجلنسي يف القانون اجلنائي باعتباره جرميةً؛  )ب(  
ني بإصالح نظام إيـداع     تاعتماد االستراتيجية وخطة العمل الوطنية املتعلق       )ج(  

  ؛٢٠١٢-٢٠٠٧األطفال يف مؤسسات الرعاية للفترة 
  .٢٠٠٧نة اعتماد قانون منع العنف املرتيل ومكافحته لس  )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم
إعمـال  هود خاصة لضمان احترام ومحايـة و      توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل ج       -١١٧

مـشاريع  علـى  الثقافية اليت يكفلها العهد خالل التفاوض   حلقوق االقتصادية واالجتماعية و   ا
  .وبرامج املساعدة اإلمنائية

 الوطنية مل تستشهد بالعهد يف أي من أحكامها الصادرة          تأسف اللجنة ألن احملاكم   و  -١١٨
  .حىت اآلن
 أن تدرج يف تقريرها الدوري القـادم الـسوابق          تطلب اللجنة من الدولة الطرف      
 ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة        .، إن ُوجدت   ذات الصلة بأحكام العهد    القضائية

إضافة إىل  . يذ العهد على املستوى احمللي    بشأن تنف ) ١٩٩٨(٩الطرف إىل تعليقها العام رقم      
ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات للتوعية بالعهد وبإمكانية االحتجاج            

  .بأحكامه أمام احملاكم يف صفوف العاملني يف جهاز القضاء واجلمهور عامة
لفعلـي للحقـوق    ويساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إىل بيانات مفصلة عن اإلعمـال ا             -١١٩

الواردة يف العهد لصاحل احملرومني واملهّمشني من األفراد واجلماعات، وخباصة الغجر، واألشخاص            
  .اإليدز وغري املواطنني/ذوو اإلعاقة واملصابون بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة إلنشاء نظام جلمع ورصـد               
نات السنوية عن احلقوق الواردة يف العهد، على أن تكون هذه البيانـات مفـصلة               البيا
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حبسب فئات األفراد واجلماعات اليت تعاين التهميش واحلرمان، مبـن يف ذلـك الغجـر               
اإليدز وغري املواطنني، على    /واملعوقون واملصابون بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب      

الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرهـا الـدوري         لجنة من وتطلب ال . سبيل املثال ال احلصر   
  .املقبل بيانات سنوية شاملة تتعلق جبميع التوصيات الواردة أدناه

ويساور اللجنة القلق إزاء آراء عربت عنها قطاعات معينة يف اجملتمع، مبا يف ذلـك                 -١٢٠
وية اجلنسية أدىل   تصرحيات مناهضة للسحاقيات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهل        

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

توصي اللجنة باعتماد القانون الشامل املتعلق مبناهضة التمييز مع مراعاة تعليـق              
تمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       بشأن عدم ال   )٢٠٠٩(٢٠اللجنة العام رقم    

  .والثقافية
الـذي   وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اختاذ تدابري للقضاء على التمييز            

  .يستهدف السحاقيات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية
ة وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تدرج يف مشروع قـانون مناهـض              

ملراعاة احتياجات األشخاص   "  معقولة تسهيالت"التمييز أحكاماً تتعلق مبا يلزم توفريه من        
  .ذوي اإلعاقة

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ما يتعرض له السكان الغجر من هتميش وإقصاء               -١٢١
  ).٢ة  من املاد٢الفقرة (جماالت التعليم واإلسكان والصحة والعمالة يف اجتماعي، وال سيما 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودهـا ملعاجلـة القـضايا االقتـصادية               
واالجتماعية اليت يواجهها السكان الغجر بوسائل منها التنفيذ والرصد الفعـالني خلطـة             

 وتوفري  ٢٠١٥-٢٠١١العمل املتعلقة بدعم السكان الغجر يف مجهورية مولدوفا للفترة          
 اللجنة بشدة بتوفري التمويل الكايف هلذه اجلهود وإعطـاء          وتوصي. املوارد الكافية للخطة  

األولوية لتدابري اإلدماج االجتماعي مع التركيز على جماالت التعليم واإلسكان والصحة           
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف     . والعمالة واهلياكل األساسية واملياه واملرافق الصحية     

مع احمللي يتكفلون بتيسري التفاعل بني الغجـر        بإنشاء شبكة من الوسطاء على صعيد اجملت      
وتطلب اللجنة من الدولة    . والسلطات العامة وأرباب العمل والعاملني الصحيني وغريهم      

الطرف تضمني تقريرها القادم معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة يف هذا الشأن وعـن      
  .اجملاالت اآلثار املترتبة عليها يف مجيع

جنة قلقة إزاء الفوارق الكربى يف األجور بني الرجال والنساء والـدليل            وال تزال الل    -١٢٢
 يف املائة من متوسط     ٧٦,٤ هو   ٢٠٠٩على ذلك أن متوسط األجر الشهري للمرأة يف عام          

كما يثري جزع اللجنة العدد الكبري من النساء العامالت يف قطاعات           . األجر الشهري للرجل  
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 كذلك النقص املتواصل يف متثيل املرأة يف مناصب صنع         وتالحظ اللجنة بقلق  . منخفضة األجر 
  ).٣املادة  (القرار يف القطاعني العام واخلاص

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ملموسة وفعالـة يف إطـار الربنـامج               
 من بني برامج أخـرى، لـضمان   ٢٠١٥-٢٠١٠الوطين للمساواة بني اجلنسني للفترة    

رجل واملرأة يف سوق العمل، مبا يف ذلك تكريس مبدأ األجر املتساوي            املعاملة املتساوية لل  
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختاذ      . عن العمل املتساوي القيمة يف مجيع القطاعات      

وتوجه اللجنة نظر الدولة    . تدابري مؤقتة خاصة لتعزيز متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار         
بشأن املساواة بني الرجل واملـرأة يف حـق         ) ٢٠٠٥(١٦الطرف إىل تعليقها العام رقم      

  .التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى البطالة يف الدولة الطرف وخاصـة يف                -١٢٣

نـسبة  ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ال     . صفوف أشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً     
  ).٦املادة ) (٢٠١٠ يف املائة سنة ٣٠(الكبرية من السكان العاملني يف القطاع غري الرمسي 

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

بطالة، ال سيما يف صفوف أشد اجلماعات حرمانـاً مـع           واحلد بشكل كبري من معدل ال     
التركيز بوجه خاص على الغجر واألشخاص ذوي اإلعاقة واخلارجني مـن املؤسـسات             
اإلصالحية ومؤسسات إعادة التأهيل االجتماعي والنساء، ممن يقيمون يف املناطق الريفية           

وفعالة لضمان إتاحة   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة         . بوجه خاص 
إنفـاذ  بوسائل منـها  التدريب املهين واإلدماج يف سوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة،       

. احلصص املُقّررة وإنشاء مراكز للتدريب املهين وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقـة  
عالوة على ذلك، توصي اللجنة باختاذ التدابري الالزمة لتسوية وضع القطاع غري الرمسي             

  .توسيع نطاق الوصول إىل استحقاقات الضمان االجتماعيو
وال تزال اللجنة قلقة من أن احلد األدىن لألجور يف الدولة الطرف ال يكفي لتـأمني                  -١٢٤

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

وتعيد اللجنـة   . يكون كافياً لضمان مستوى معيشة الئق للعمال وأسرهم       لألجور حبيث   
أيضاً تأكيد توصياهتا بأن تضع الدولة الطرف آلية لتعيني احلد األدىن لألجـور وتعديلـه               

  .بانتظام مبا يتناسب وتكاليف املعيشة
ـ    -١٢٥ ة علـى  وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض متوسط املعاشات التقاعدية القائم

االشتراكات والذي يقل عن احلد األدىن للكفاف إضافة إىل تواصـل اخنفـاض اسـتحقاقات     
وتشعر بالقلق كذلك من أن معايري تقيـيم        . املساعدة االجتماعية غري القائمة على االشتراكات     
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ة لتحديد اإلعانات االجتماعية ال تعكس الصورة احلقيقية ملستويات الفقر، ولذلك           دالفقر املُعتم 
  ).٩املادة  ( ما تكون دون احلد األدىن للكفاففإن اإلعانات النقدية كثرياً

توصي اللجنة بزيادة مبالغ املعاشات التقاعدية حبيث تسمح بتأمني مستوى معيشة       
كما توصـي اللجنـة     . الئق، وبرفعها كخطوة أوىل لتبلغ مستوى احلد األدىن للكفاف        

ستناد إىل تقييم دقيق للفقر حىت تكفل لألسر        حبساب مستحقات اإلعانات االجتماعية باال    
  .التمتع مبستوى معيشة الئق

ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ما فتئت متثل بلد منشأ وعبـور لالجتـار                 -١٢٦
كما أهنـا   . باألشخاص وألن معدل حماكمات اجلناة منخفض جداً بالنظر إىل نطاق املشكلة          

لتعايف واإلدماج االجتماعي واملشورة املخصصة لـضحايا       تشعر بالقلق إزاء انعدام خدمات ا     
  ).١٠املادة (االجتار باألشخاص 

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حماكمة املتجرين باألشخاص وتتأكد من             
أن األحكام الصادرة حبقهم تتناسب وجسامة اجلرمية، كما توصيها بتوفري احلماية لضحايا            

يا اجلنائية وتقدمي الدعم الكايف هلم من خالل تدابري التعـايف           االجتار باألشخاص يف القضا   
  .واملشورة

وال تزال اللجنة قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف باملرأة، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل                  -١٢٧
وحيال العدد احملدود ملراكز إيواء ضحايا العنف املرتيل وطاقتها احملدودة، وعدم توافر احلماية             

 للضحايا إضافة إىل املدة الطويلة اليت تستغرقها إجراءات استـصدار األوامـر             األمنية الكافية 
  ).١٠املادة (القضائية املتعلقة باحلماية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التدخل السريع والفعال للشرطة يف مجيـع              
تـرة  حاالت العنف املرتيل وبكفالة إصدار األوامر القضائية املتعلقة باحلمايـة ضـمن الف     

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بـأن       . الزمنية القانونية احملددة بأربع وعشرين ساعة     
تكثف األنشطة املتعلقة بتوعية أفراد الشرطة واملدعني العامني والقـضاة واألخـصائيني            

  .االجتماعيني واجلمهور عامة مبشكلة العنف املرتيل
 ارتفاع معـدالت إيـداع األطفـال        وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تواصل        -١٢٨
مؤسسات الرعاية رغم اإلصالحات اليت أدخلت على نظام الرعاية املؤسـسية لألطفـال              يف
ويساور اللجنة القلق من أن اإلصالحات مل تؤثر إال قليالً على األطفـال ذوي    . ٢٠٠٧ سنة

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

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

. خاص على إعادة إدماج األطفال ذوي اإلعاقـة       لألطفال مع التركيز بشكل     املؤسسية  
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حتثها بقوة على ضمان منع فصل األطفال عن أسرهم وإعادة إدماج األطفال اخلارجني              كما
 عن طريق توفري ما يلـزم مـن خـدمات           ،من املؤسسات، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة      

ة من الدولة الطـرف     وتطلب اللجن . احلضانة والدعم األسري إضافة إىل اخلدمات اجملتمعية      
بيانات مفصلة، حسب السنة، بشأن التقدم احملرز يف جمال         القادم  أن تضمن تقريرها الدوري     

  .إعادة إدماج األطفال، مع التركيز بشكل خاص على األطفال ذوي اإلعاقة
ويساور اللجنة القلق إزاء غياب التدابري الرامية إىل التخفيف من آثار هجرة اآلبـاء                -١٢٩

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطـرف مل تتخـذ           . طفال املتروكني لوحدهم  على األ 
التدابري املناسبة لتقدمي املساعدة االجتماعية والنفسية لألسر وتوفري التعليم الكـايف لألطفـال       

  ).١٠املادة (املتروكني 
توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابري ملموسة هتدف إىل التخفيف مـن               

كما توصـي   . ار اهلجرة على األطفال، بوسائل منها تقدمي الدعم االجتماعي والنفسي         آث
اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التعليم املناسب لألطفال املودعني لدى جهات مقدمـة             

  .للرعاية
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن انتشار ظاهرة عمل األطفال يف الدولـة الطـرف،                -١٣٠
  ).١٠املادة (راعة والبيع إىل جانب اقتصاد اخلدمات سيما يف قطاعي الز وال

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

 تنفيذها بفعالية مـع إيـالء        الرامية إىل القضاء على عمل األطفال وضمان       ٢٠١٠لعام  
  .واألطفال املشمولني باألنشطة اخلفية وسائر فئات األطفال الضعفاءللبنات اهتمام خاص 

، وقرار احلكومة   )٢٠١٠مايو  /أيار ٢٥ (٩٩ويساور اللجنة القلق من أن القانون رقم          -١٣١
اغبني يف التـبين    قد يفرضان قيوداً تعسفية على اآلباء الر      ) ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٢٥ (٥١٢عدد  

  ).١٠املادة (أو األطفال القابلني للتبين من قبيل القيود املتعلقة باحلالة الصحية أو اإلعاقة 
توصي اللجنة بأن تكون مجيع الشروط املتعلقة بالتبين متفقةً مع العهد وأحكـام               

حة أو  القانون الدويل ذات الصلة وبأن ُتلغى بوجه خاص املعايري التعسفية املتعلقة بالـص            
وتؤكد اللجنة على ضرورة تقييم أهلية      ). سواء أكانت اإلعاقة مثبتة أو مفترضة     (باإلعاقة  

اآلباء الراغبني يف التبين على أساس تناول كل حالة على حـدة ودون أي شـكل مـن                  
  .أشكال التمييز

 ٣٠وال تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع مستوى الفقر الذي بلغ حسب التقديرات حنـو                 -١٣٢
 سنة واألشخاص الذين    ٦٥ املائة، وال سيما يف صفوف األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن            يف

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما      . يعيشون يف املناطق الريفية واألشخاص ذوي اإلعاقة والغجر       
  ).١١املادة (وردها من تقارير تتحدث عن انعدام األمن الغذائي، وال سيما يف املناطق الريفية 
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طريق  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الالزمة، مبا يف ذلك عن              
، لضمان توجيه برامج ختفيف حدة      ٢٠٢٢-٢٠١٢استراتيجيتها اإلمنائية الوطنية للفترة     

الفقر وبرامج املساعدة االجتماعية لصاحل أشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً، مبـن         
 سنة واألشخاص الـذين يعيـشون يف        ٦٥تزيد أعمارهم عن    يف ذلك األشخاص الذين     

وتوجه اللجنة نظر الدولة الطـرف إىل       . والغجر  اإلعاقة واملناطق الريفية واألشخاص ذو   
بشأن الفقر والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            البيان الصادر عن اللجنة   
  ). السابع، املرفقE/2002/22-E/C.12/2001/17 (واالجتماعية والثقافية

وال تزال اللجنة قلقة من أن السكن االجتماعي ال ُيوفَّر ألشد األفراد واجلماعـات                -١٣٣
حرماناً وهتميشاً بقدر ما ُيوفَّر للفنيني الشباب وفئات مهنية معينـة مثـل القـضاة وأفـراد      

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

وتكـرر اللجنـة    . االجتماعي، وال سيما ألشد اجلماعات حرماناً وضعفاً، مبا فيها الغجر         
مشكلة من ال مأوى هلم     أيضاً تأكيد توصياهتا السابقة بأن جتري الدولة الطرف دراسة عن         

  . القادمواإلبالغ عّما تتوصل إليه من نتائج يف تقريرها الدوري
ث أن نصف عدد السكان فقط يتمتعون مبياه الـشرب          وتعرب اللجنة عن قلقها حي      -١٣٤

 يف املائـة يف     ٢٦,٧وشبكات الصرف الصحي وأن معدالت الربط بالشبكات ال تتجـاوز           
املناطق الريفية، كما تشعر بالقلق إزاء النوعية السيئة واملتدنية للمياه اليت توفرها مصادر حملية              

  ).١١املادة (كما هو مذكور يف التقرير الدوري 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعّجل باعتماد مشروع قانون املياه وبأن تتخذ              

كافة التدابري العاجلة الالزمة لضمان توفري ما يكفي من املياه املأمونـة جبـودة مقبولـة                
وبطريقة ميسورة وتكلفة معقولة الستخدامها يف األغراض الشخصية واملرتلية، مع إيـالء     

وتطلـب  . د واجلماعات حرماناً وهتميشاً، مبن يف ذلك الغجـر        عناية خاصة ألشد األفرا   
معلومات مفـصلة حـسب     القادم  اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري         

  .املنطقة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن جزءاً هاماً من السكان غري مشمول بربنامج التأمني                -١٣٥

كما تعرب . زامي ومن أن ما يقارب نصف سكان الغجر غري مؤّمنني على املرضالصحي اإلل
خدمات اإلسـعاف يف حـاالت الطـوارئ كـثرياً          أن  اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد       

تستجيب للمكاملات الصادرة عن أفراد مجاعة الغجر الذين يعيـشون يف املـستوطنات         ال ما
عرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غيـاب خـدمات          وت. املستبعدة أو عن األشخاص املسنني    

طبيب األسرة، وال سيما يف املناطق الريفية وحيال تقارير تتحدث عن حمدودية قائمة األدوية              
  ).١٢املادة (اليت ُترّد أمثاهنا يف إطار الربنامج الوحيد للتأمني الصحي اإللزامي 
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ن تعميم احلصول علـى     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة لضما         
ة معقولة، مبا يف ذلك عن طريق زيادة عدد أطباء األسرة           لفالرعاية الصحية األساسية بتك   

 يف برنامج التأمني    ، مبن فيهم الغجر   ،ومراكز الصحة اجملتمعية وإشراك مجيع أعضاء اجملتمع      
لغجـر  كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري تكفل متتع ا          . الصحي اإللزامي 

واملسنني دون استثناء خبدمات اإلسعاف يف حالة الطوارئ وبأن ُتنشئ مركزاً خاصاً لتلقي             
  .الشكاوى املتعلقة هبذه اخلدمات

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كشف األطباء واملمرضات واملمرضني عن حالة املصابني              -١٣٦
ة وهو ما حيدث خاصـة يف       بفريوس نقص املناعة البشري ملوظفني طبيني آخرين وأطراف ثالث        

كما يساور اللجنة القلق إزاء التبعات السلبية اليت يواجهها املصابون بـالفريوس            . املناطق الريفية 
  ).١٢املادة (يف سوق العمل وحيال املعاملة اليت ُتخصَّص ألبنائهم يف املدارس ورياض األطفال 

مصابني بفـريوس   توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف سرية امللف الصحي لل           
نقص املناعة البشري مبا يف ذلك عن طريق إصالح القانون املتعلق بفريوس نقص املناعـة               

كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لوضع حّد لوجوب           . اإليدز/البشري
  .اإلشارة إىل رمز املرض يف كافة استمارات اإلجازات املرضية

املة املرضى يف مؤسسات الرعاية الطبية النفسية، مبا يف         ويساور اللجنة القلق إزاء مع      -١٣٧
من جملس أطبـاء األمـراض النفـسية، وغيـاب          بقرار  ذلك حرماهنم من األهلية القانونية      

املستلزمات األساسية يف بعض األقسام واستحالة االستحمام اليومي أو اسـتخدام اهلـاتف             
وية كوسيلة عقاب يف حالـة امتنـاع        العمومي يف معظم األقسام، واالستخدام املزعوم لألد      

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انعدام الرصد املستقل والفعال لعـالج           . املريض عن العالج  
  ).١٢املادة (املرضى يف مؤسسات الطب النفسي 

أشكال بديلة لعالج   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتوفري            
وإذا كان االحتجاز يف    . لك توفري العالج خارج املؤسسات الصحية     ، مبا يف ذ   الصحة العقلية 

مؤسسة للطب النفسي هو اخليار الوحيد، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إىل أن تكفـل               
والفعـال لعـالج     االحترام الكامل حلقوق اإلنسان للمرضى، بوسائل منها الرصد املستقل        

. ضائية الفعالة لالحتجاز يف هذه املؤسسات     املرضى يف مؤسسات الطب النفسي واملراقبة الق      
كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف يف قانوهنا أحكاماً حتظر املمارسـات العنيفـة               
والتمييزية اليت تستهدف الصغار والكبار من ذوي اإلعاقات يف الوسط الطيب، مبا يف ذلك              

عالجات تقوم على    على تناول احلرمان من احلرية واستعمال وسائل تقييد احلركة واإلكراه         
أسلوب اقتحامي وذات آثار ال رجعة فيها مثل العقاقري املؤثرة على اجلهاز العصيب والعالج              

عالوة على ذلك، توصي اللجنة بتعديل األحكام القانونية القائمـة          . بالصدمات الكهربائية 
 األشـخاص مـن ذوي      اليت ُتجيز التجريد الكامل من األهلية القانونية أو تعليقها يف حالة          

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



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

GE.12-41594 40 

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن األطفال املصابني بالصرع يتلقون عالجاً نفـسياً يف            -١٣٨
.  معظم احلاالت، وأن الدولة الطرف مل تضع برامج اجتماعية لدعم اآلباء           سن مبكرة جداً يف   

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

صرع علـى   توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول األطفال املصابني بال           
. العالج املناسب من أطباء خمتصني يف عالج األمراض العصبية لألطفـال، دون سـواهم          

توصي اللجنة بتوفري العالج النفسي الالزم وبرامج الدعم اخلاصة لألطفال املصابني            كما
وتوصي اللجنة أيضاً بتوفري الدعم النفسي وغريه من أشكال الـدعم املناسـبة             . بالتوحد

  . مصابني بالتوحدى أطفاالًلألسر اليت ترع
وال تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الرضع يف الدولة الطـرف،                -١٣٩

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

لة وفعالة للتصدي الرتفـاع     توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابري عاج         
وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه التدابري . سيما يف املناطق الريفية معدل وفيات الرضع، وال

العمل على توفري وتيسري احلصول على املساعدة الطبية جلميع السكان، وخباصـة عـن              
  .طريق أطباء األسرة يف القرى الريفية

ء درس خاص حبقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية وتعرب اللجنة عن انشغاهلا بشأن إلغا      -١٤٠
من املنهاج الدراسي يف املدارس العامة وإزاء غياب هـذا          ") املهارات احلياتية "ُيعرف باسم   (

  ).١٢املادة (النوع من الدروس يف الوقت احلاضر 
توصي اللجنة بأن يشمل تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة للـصحة اإلجنابيـة                
اج التثقيف يف جمال حقوق الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف            إدر ٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة

  .املنهاج الدراسي
. ويساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانويـة            -١٤١

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

واللجنة قلقة أيضاً ألن األطفال ذوي اإلعاقة       . يف املناطق الريفية واليت تعاين من نقص التمويل       
يتابعون تعليمهم يف املدارس أو الفصول العادية حىت يف احلاالت اليت ال تكون فيها طبيعة                ال
 كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل        .عاقة عائقاً أمام االخنراط يف التعليم العادي      اإل

تسجيل األطفال الذين ال يشكون من أي إعاقة يف املدارس املساعدة، وهو معدل يبلع حسب   
 عالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن         . يف املائة من جمموع املُسجَّلني     ٤٠التقارير حنو   

يتلقون  األطفال املرافقني آلبائهم واملودعني يف مركز اإلقامة املؤقتة للمهاجرين يف شيزيناو ال           
  ).١٤ و١٣املادتان . (أي تعليم
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توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة ملكافحة اخنفاض معدالت             
لسابقة اليت حتث فيهـا     االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية وتؤكد من جديد توصيتها ا        

الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان عدم حرمان األطفال من التعليم بسبب حالة             
وينبغي أن تشمل هذه اجلهود ختفيف األثر السليب للتكاليف       . الفقر اليت تعاين منها األسرة    

كائنـة يف   غري املباشرة وغري الرمسية على نيل التعليم، وال سيما يف املدارس االبتدائيـة ال             
كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف       . نقص التمويل  املناطق الريفية واليت تعاين من    

تعليم يشمل األطفال ذوي اإلعاقة، ومن ذلك علـى سـبيل           توفري  تدابري عاجلة لضمان    
مبا يشمل مدرسي الفئات ذات االحتياجات (التدريب اإللزامي جلميع املدرسني  )أ: (املثال
توفري األجهزة املـساعدة    ) ج(وضع خطط تعليمية فردية لكافة الطالب؛       ) ب(؛  )اخلاصة

تيـسري الوصـول إىل     ) د(والدعم يف الفصول إضافة إىل توفري املواد واملناهج الدراسية؛          
وأخـرياً  . ختصيص موارد مالية كافية    )و(تعليم لغة اإلشارة؛    ) ه(البيئة املدرسية املادية؛    

ولة الطرف نيل التعليم لكافة األطفال املـرافقني آلبـائهم          توصي اللجنة بأن تضمن الد    
  .واملودعني يف مركز اإلقامة املؤقتة للمهاجرين يف شيزيناو

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حمدودية فرص التعليم وااللتحاق باملدرسـة املتاحـة               -١٤٢
يضاً إزاء ما وردها من ألطفال الغجر الذين يعيشون يف املستوطنات الريفية النائية، وهي قلقة أ

وتشعر اللجنة باالنشغال أيضاً    . تقارير عن التمييز الذي يستهدف الغجر يف عدد من املدارس         
إزاء ارتفاع معدل األمية يف صفوف الغجر واخنفاض عدد السكان الغجر احلاملني لشهادات             

  ).١٤ و١٣املادتان (التعليم العايل 
طفال الغجر فـرص نيـل التعلـيم        توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أل        

وااللتحاق باملدرسة بوسائل منها توفري الدعم املايل واملادي املوجه إىل اآلباء الغجر علـى              
وجه اخلصوص، وحتسني اهلياكل األساسية املدرسية يف املناطق الريفية ومنـع ومكافحـة             

  .التمييز ضد الغجر يف املدارس ووضع املنهاج الدراسي بلغة الغجر
ويساور اللجنة القلق ألن تشريعات الدولة الطرف ال تتناول بالقدر الكايف قـضايا               -١٤٣

األقليات واجلماعات اإلثنية داخل إقليمها وألن هذه اجلماعات ال حتظى باالعتراف الـذي             
  ).١٥املادة (ميكنها من ممارسة حقوقها والتعبري عن هويتها وثقافتها 

ف تدابري ملموسة وفعالة تـشريعية وغـري        توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطر       
تشريعية، من قبيل السياسات العامة اليت تضمن االعتراف حبقوق األقليـات اإلثنيـة يف              

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج وخطـط          . التعبري عن ثقافتها وهويتها   
قيم التسامح والتماسك حمددة يف ميدان الثقافة للمسامهة يف احلوار بني اجلماعات اإلثنية و      

  .االجتماعي
عهد حق بال وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع الربوتوكول االختياري املل          -١٤٤

والتصديق عليه كما أعلن ذلك وفد الدولة الطرف خالل احلوار التفاعلي الذي أجـراه              
  .مع اللجنة
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مية على نطـاق    وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتا           -١٤٥
واسع بني مجيع فئات اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني واجلهاز القضائي             

قدر اإلمكان، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها       وأن تترمجها وتعممها    ومنظمات اجملتمع املدين،    
كما تشجع اللجنـة الدولـة      . الدوري القادم باخلطوات املتخذة لوضعها موضع التنفيذ      

رف على أن تواصل إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان واملنظمـات غـري              الط
احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقـدمي              

  . القادمتقريرها الدوري
ـ وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث آخذةً ب             -١٤٦ ني ع

 الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة والتوصيات اليت قدمتها يف هذه املالحظـات             االعتبار
اليت اعتمدهتا اللجنة   واخلتامية، وأن ُتعّده وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ          

  .٢٠١٦يونيه /حزيران ٣٠، وذلك حبلول (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨يف عام 

  حتاد الروسياال    
جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري          نظرت الل   -١٤٧

حتاد الروسي بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           اخلامس لال 
 ٢٠١١مايو  / أيار ١٢ و ١١املعقودة يف    ١٧ و ١٦ و ١٥يف جلساهتا   ) E/C.12/RUS/5(والثقافية  

)E/C.12/2011/SR.15-17(     ٢٠١١ مـايو / أيـار  ٢٠املعقودة يف    ٢٩، واعتمدت يف جلستها 
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف
ها الـدوري اخلـامس الـذي يتـضمن         ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرَ       -١٤٨

علـى قائمـة    اخلطية  كما ترحب اللجنة بالردود     . معلومات شاملة ومفصلة عن احلالة فيها     
وترحب باحلوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف        ). E/C.12/RUS/Q/5/Add.1(املسائل  

  .الرفيع املستوى

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
 استعراض اجلهود اإلجيابية اليت تبذهلا الدولة الطرف، منذ آخر          بارتياح تالحظ اللجنة   -١٤٩

وترحـب  . ة والثقافيةسامهت يف تعزيز إعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادي واليت  لتقريرها،  
  :اللجنة، على وجه اخلصوص، مبا يلي

 على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة     ،٢٠١٠ه  يولي/التصديق، يف متوز    )أ(  
بشأن توفري احلماية والتـسهيالت ملمثلـي العمـال يف املؤسـسات،            ) ١٩٧٣(١٣٥ رقم

رمية املنظمة عـرب    ، على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل      ٢٠٠٤أبريل  /والتصديق، يف نيسان  
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الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،            
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكـول مكافحـة             

افحـة  هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملك             
  اجلرميـة املنظمة عرب الوطنية؛

، ٢٠٠٤سـبتمرب   /إنشاء وزارة التنمية اإلقليمية لالحتاد الروسي، يف أيلول         )ب(  
  قضايا األقليات العرقية؛املتعلقة بتنفيذ السياسات وتكليفها ب
اعتماد إطار لسياسة التنمية املستدامة للشعوب األصلية الصغرية يف الشمال            )ج(  

  ؛٢٠٠٩فرباير /ق األقصى باالحتاد الروسي، يف شباطوسيبرييا والشر
 /ستراتيجية احتادية لتنمية املنـاطق الريفيـة، يف تـشرين الثـاين           ااعتماد    )د(  
  .٢٠٢٠حىت عام للفترة  ،٢٠١٠ نوفمرب

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
ومـات  معليف تقريرها الدوري القـادم      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم         -١٥٠
 وإحـصاءات حمـددة،   مصّنفة عن التطبيق العملي للعهد، مبا يف ذلك تقدمي بيانات     حمّدثة

على أساس سنوي مقارن، تتعلق بتنفيذ قوانينها والنتائج العملية ملا جرى تنفيذه من خطط 
وتوصـي اللجنـة   . وبرامج واستراتيجيات تتصل مبختلف احلقوق اليت يتضمنها العهـد  

بأن جتمع معلومات مفصلة بشأن ما أصدرته احملاكم احملليـة مـن            كذلك الدولة الطرف    
يف املعلومـات   أحكام قضائية هامة تستخدم بشكل حمدد أحكام العهد، وبأن تدرج هذه            

  . القادمتقريرها الدوري
 لقضاة واحملامني واملـدعني العـامني     لوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفل          

احلقـوق االقتـصادية     االحتكام إىل القضاء على أسـاس        إمكانية بشأن   التدريب املنتظم 
فر سبل انتصاف قضائية    ا تدابري فعالة أخرى لضمان تو     وأن تتخذ واالجتماعية والثقافية،   

ويف هذا الصدد،   . أو غريها فيما يتعلق بانتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
علـى  ) ١٩٩٨(٩و) ١٩٩٠(٣ رقـم    حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقيها العامني      

  .التوايل بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف وبشأن تطبيق العهد على الصعيد احمللي
ـ           و  -١٥١  حقـوق   يةتشعر اللجنة بالقلق ألن املعلومات املقدمة فيما يتعلق بعمـل مفوض

ديـداً إىل   اإلنسان يف االحتاد الروسي ال تسمح بتقييم كامل لفعالية عملها، فهي ال تشري حت             
عاقة ذوي اإلبيانات مصنفة حسب نوع اجلنس، أو الفئات احملرومة واملهمشة مثل األشخاص          

واألشـخاص  اإلثنيـة   والروما واملشردين واألشخاص الذين ال حيملون وثائق، واألقليـات          
 ألن رفـض    وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   .  واملهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء    املشردين قسراً 

يعين إما عدم نشر    ) نصف االلتماسات املقدمة على أساس سنوي     (كبري من االلتماسات    عدد  
 حقوق اإلنسان، أو أن شروط قبول االلتماسات ال تفي    يةمفوضعمل  معلومات حول طريقة    
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كبديل سليم ألشكال االنتـصاف   املفوضية   باحتياجات أولئك الذين هم يف أمس احلاجة إىل       
  .القضائي واإلداري

للجنة الدولة الطرف بأن تنشر، على نطاق واسع، بني سكاهنا معلومات           توصي ا   
 الدولة الطـرف علـى      وحتث اللجنة أيضاً  .  حقوق اإلنسان  يةحول أساليب عمل مفوض   

سيما شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية،       إعادة النظر يف شروط قبول االلتماسات، ال      
ويف هذا . ظامل، وليس مؤسسة للمالذ األخري  وسيلة بديلة ملعاجلة امل    املفوضيةمن أجل جعل    

املتعلـق بـدور    ) ١٩٩٨(١٠الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          
  .املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الطرف، مبا يف ذلـك اعتمـاد        بالتدابري اليت اختذهتا الدولة      اللجنة علماً حتيط  فيما  و  -١٥٢
ستراتيجية الوطنيـة    املتعلق باال  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٣ املؤرخ ٤٦٠املرسوم الرئاسي رقم    

، ال تزال تشعر  ٢٠١١-٢٠١٠ملكافحة الفساد، وخطة العمل الوطنية ملكافحة الفساد للفترة         
الدولة الطـرف   بالقلق إزاء حجم الفساد يف الدولة الطرف، وتأثريه السليب على متتع سكان             

  ).٢ من املادة ١الفقرة (بالكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 الدولة الطرف أن تكثف جهودها الختاذ تدابري تشريعية فعالـة           إىلتطلب اللجنة     

أو غري ذلك من التدابري، ملكافحة الفساد سواء على املستوى االحتادي، أو على املستويني             
الوطنيتني ستراتيجيتها وخطتها   ا ختصيص موارد كافية لتنفيذ      بسبل منها لي،  اإلقليمي واحمل 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إنشاء آلية فعالة لرصد ومراقبة        . ملكافحة الفساد 
سيما على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، للموارد املخصـصة         استخدام أجهزة الدولة، وال   
  .الجتماعية والثقافيةإلعمال احلقوق االقتصادية وا

سيما اعتماد إطار     بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، وال      اللجنة علماً حتيط  فيما  و  -١٥٣
لسياسة التنمية املستدامة للشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقـصى باالحتـاد             

، والربنامج ٢٠١١-٢٠٠٩، وخطة العمل املتعلقة هبا للفترة ٢٠٠٩فرباير /الروسي، يف شباط
، ٢٠١١االحتادي احملدد اهلدف للتنمية االقتصادية واالجتماعية للشعوب األصلية حىت عـام            

تشعر بالقلق ألن السياسة اجلديدة وخطة العمل والربنامج احملدد اهلـدف مل حتقـق نتـائج                
اسـتخدام  وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ألن التغيريات يف القوانني االحتادية اليت تنظم            . ملموسة

ـ ااألراضي والغابات ومستجمعات املياه، وعلى وجه اخلـصوص قـانون األر           املـنقح  يض
وقانون املياه اجلديد، حترم الشعوب األصلية مـن        ) ٢٠٠٦(وقانون الغابات املنقح    ) ٢٠٠١(

 ومائية تعتمد عليهـا      وبيولوجية أجدادها، من موارد حيوانية   أراضي  االستفادة من   يف  حقها  
من خالل منح تراخيص لشركات خاصة لكـي  وذلك  ها االقتصادية التقليدية،    للقيام بأنشطت 

  )٢ من املادة ٢الفقرة (تضطلع بأنشطة مثل استخراج املوارد من باطن األرض 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
ـ اأن تدرج حق الشعوب األصلية يف أراضي أجدادها يف قانون األر       )أ(    يض

ن املنقح اجلديد املتعلق باألراضي ذات االستخدامات التقليديـة،         املنقح ومشروع القانو  
وأن تدرج احلق يف الوصول احلر إىل املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها جمتمعات السكان              

  يف قانوين الغابات واملياه؛من أجل حتقيق كفافها، األصليني 
 األصلية، وأن    جمتمعات الشعوب   من أن تلتمس املوافقة احلرة واملستنرية      )ب(  
 احتياجاهتا اخلاصة قبل منح تراخيص لشركات خاصة لالضطالع         ، بشكل أساسي  ،تراعي

  بأنشطة اقتصادية على األراضي التقليدية اليت تشغلها تلك اجملتمعات أو تستخدمها؛
أن تتأكد من أن اتفاقات الترخيص املربمة مع كيانات خاصة تنص على              )ج(  

   املضرورة؛منح تعويض مالئم للمجتمعات
 اهلـدف    احملدد أن تكثف جهودها لكي تطبق بفعالية الربنامج االحتادي         )د(  
 للشعوب األصلية، وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الشعوب        ة واالقتصادي ةاالجتماعيللتنمية  

  اليت تعرِّف نفسها كشعوب أصلية؛
، مـشروع   القـادم التقرير الدوري   تقدمي  موعد   حبلول   تعتمد وتنفذ أن    )ه(  

احملدودة تقليدياً الشعوب األصلية    قانون املنقح اجلديد املتعلق باألراضي اليت تستخدمها        ال
  يف الشمال، وسيبرييا والشرق األقصى باالحتاد الروسي؛العدد 

، على النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة        حتث اللجنة الدولة الطرف، جمدداً      )و(  
  .ب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلةبشأن الشعو) ١٩٨٩(١٦٩العمل الدولية رقم 

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بـأن التمتـع بالعديـد مـن                   -١٥٤
على الرغم من اعتماد القانون االحتادي     واملزايا ال يزال يعتمد، عملياً، على التسجيل،       احلقوق

سي يف حرية التنقل وحرية اختيار   بشأن حق مواطين االحتاد الرو     ١٩٩٣ لعام   ١-٥٢٤٢رقم  
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (مكان إقامتهم داخل حدود االحتاد الروسي 

، لـضمان  خالفهاحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة، تشريعية أو       
ال يعوق عدم تسجيل حمل اإلقامة أو عدم امتالك وثائق اهلوية الشخصية التمتع باحلقوق              أ

وتوصي اللجنة كذلك الدولة  . ية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد      االقتصاد
الطرف بأن تعتمد رقم تسجيل واحد لكل مواطن من مواطنيها مينحه يف كل مكان على               

 التمتع جبميع املزايا االجتماعية املمنوحة يف الدولة الطرف بغض النظر عـن           حق  أراضيها  
ه، وال سيما فيما يتعلق باملشردين، والروما وغريهم من          مكان إقامة مسجل أو عدم     وجود

  .الفئات احملرومة أو املهمشة يف الدولة الطرف
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار غياب خطة عمل احتاديـة ملعاجلـة التـهميش                -١٥٥

 بالقلق إزاء عـدم االسـتجابة        أيضاً وال تزال اللجنة تشعر   . االجتماعي واالقتصادي للروما  
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املتمثل يف تقدمي معلومات مفصلة عن حالة مـستوطنات         ) يف قائمة القضايا  (افية لطلبها   الك
 املساكن يف املـدن واملنـاطق يف الدولـة          تلكالروما، وطرد الروما من مساكنهم، وتدمري       

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (سكن بديل تقدمي دون حيدث الطرف، وهو أمر غالباً ما 
 وطين من أجـل تعزيـز        عمل  على اعتماد برنامج   تشجع اللجنة الدولة الطرف     

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للروما، وختصيص املـوارد الكافيـة لتنفيـذه           
 وتـدمري    الروما وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبراجعة سياستها بشأن طرد        . الفعلي
: ق يف السكن الالئق     بشأن احل ) ١٩٩٧(٧ مع تعليقها العام رقم      ، وذلك متشياً  هممساكن

  .عمليات اإلخالء القسري
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون أساسي عام حيظر التمييـز يف                 -١٥٦

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (الدولة الطرف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد قانون أساسي عام حيظر مجيـع أشـكال                

إلضافة إىل القوانني املوجودة بالفعل اليت حتظـر التمييـز يف           التمييز يف الدولة الطرف، با    
بشأن عدم  ) ٢٠٠٩(٢٠رقم   مع العهد وتعليق اللجنة العام       جماالت حمددة، وذلك متشياً   

  .التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ة الطرف، ال يزال أنه على الرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولبقلق، تالحظ اللجنة،  و  -١٥٧

 يف التمتـع    اًلتقارير، هتميـش  ، حسب ا  األشخاص ذوو اإلعاقة يف الدولة الطرف يواجهون      
 العمل والتعليم واملساعدة املقدمـة   منها حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جماالت     

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (يف إطار الرعاية الصحية 
لى تكثيف جهودها ملكافحة هتمـيش األشـخاص        حتث اللجنة الدولة الطرف ع      

وتشجع اللجنة الدولة الطرف، حتديداً، على مواصلة اختاذ تـدابري فعالـة         . ذوي اإلعاقة 
 تعزيز فعاليـة نظـام      بوسائل منها لتعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل،         

 إىل   الـضريبية  فزوااحلزايا و امل تقدمي    العمل بنظام  حصص الوظائف املخصصة هلم، وإعادة    
أرباب العمل مقابل توظيف أشخاص ذوي إعاقة، ووضع إجراءات لإلنفاذ الفعال وتوفري            

بـشأن  ) ١٩٩٤(٥وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم          . سبل انتصاف 
، على النظر يف التصديق علـى       األشخاص ذوي اإلعاقة، وتشجع الدولة الطرف، جمدداً      

  .خاص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق األش
وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك القيـام يف                  -١٥٨

 بإنشاء جلنة مشتركة بني اإلدارات معنية باملساواة بني الرجل واملـرأة            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران
يف االحتـاد   ستراتيجية الوطنية للمساواة يف احلقوق والفرص بني الرجال والنساء          وباعتماد اال 

 قلقها إزاء عدم املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف،           اإلعراب عن  الروسي، تكرر اللجنة  
التقاليـد  وهو تفاوت تدميه  وال سيما فيما يتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة،           

  ).٣املادة (ف  يف الدولة الطر للمرأةلدور املتدين فيما يتعلق باالضارة والقوالب النمطية
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني          
فيما يتعلق بتكريس املساواة واعتماد مشروع قانون احتادي بشأن ضمانات تقدمها الدولة 

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى       . بني الرجل واملرأة يف احلقوق واحلريات والفرص      
ستراتيجيتها الوطنية بشأن املساواة بني الرجل واملرأة       االالزمة لتنفيذ   ختصيص مجيع املوارد    
  .يف احلقوق والفرص

مـن  عالم وغريهـا    ، بالعمل مع وسائل اإل    وتوصي اللجنة الدولة الطرف، أيضاً      
  .لترويج صورة إجيابية وغري منطية وغري متييزية للمرأةأوساط صنع الرأي 

 من قانون العقوبات    ٢-٢٨٢و،  ١-٢٨١و،  ٢٨٠اد  ويساور اللجنة القلق ألن املو      -١٥٩
  ).٦املادة  (بالسخرةتنص على أحكام تقضي بالسجن املقرون 

من  ٢-٢٨٢ و ١-٢٨١ و ٢٨٠حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة املواد          
  . يف حال ارتكاب أفعال حمددةقانون العقوبات، اليت ترتل عقوبة السجن مع العمل اإللزامي

اليت   قلقها، ألن وضع املرأة يف العمل ال يزال، رغم اجلهود           اإلعراب عن  جنةتكرر الل و  -١٦٠
الـذين  شكلن األغلبية الساحقة من العمال      ُي باملخاطر وألن النساء     اًتبذهلا الدولة الطرف، حمفوف   

.  وظائف أدىن مستوى ومنخفضة األجر يف خمتلف األعمال يف القطاعني العام واخلاص            يشغلون
ن متوسط دخـل  إيف األجور بني اجلنسني، حيث   الشاسع   إزاء الفرق     أيضاً قلق اللجنة   ويساور

  ).٧املادة (يف املائة من متوسط دخل الرجل يف مجيع أحناء البالد  ٦٥,٣املرأة يبلغ 
 ظروف عادلة ومواتية للمـرأة  على أن تكفل توافرتشجع اللجنة الدولة الطرف    

 لزيادة أجور العـاملني يف التعلـيم        اص بوجه خ   جهودها على أن تكثف  يف سوق العمل،    
والرعاية الصحية والقطاعات العامة األخرى من أجل تقليل الفرق يف األجور بني املـرأة              

  . يف الدولة الطرف،والرجل
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت التحرش اجلنسي يف أمـاكن                -١٦١

لقلق أيضاً إزاء التعريف الضيق للتحرش اجلنـسي        وتشعر اللجنة با  . العمل يف الدولة الطرف   
  ).٧املادة (الذي يفيد أساساً اإلكراه على إتيان فعل جنسي 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسـبة ملعاجلـة مـشاكل                
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـالنظر يف إدراج         . التحرش اجلنسي يف الدولة الطرف    

سي يف مكان العمل كجرمية منفصلة، يف قانون العقوبات ويف قانون العمل،            التحرش اجلن 
  .من أجل تعزيز محاية املرأة من التمييز يف مكان العمل

وتشعر اللجنة بالقلق، ألن حق املرأة يف املساواة يف العمل هو حق مقيد دون مربر يف                  -١٦٢
 ٤٥٦جمموعـه  لقطاعات يف مـا  ن املرأة مستبعدة من العمل يف بعض ا    إالدولة الطرف، حيث    

 كـان   وإن وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق ألن هذه الـسياسة،       .  فرعاً من الصناعات   ٣٦وظيفة و 
أي تقيـيم   ُيجَر  غرضها محاية النساء من العمل غري اآلمن ومن ظروف العمل غري اآلمنة، مل              
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أي ُيجـَر   نـه مل    وتشعر اللجنة كذلك بالقلق أل    . ألثرها الفعلي على الصحة اإلجنابية للمرأة     
  ).٧املادة (عايري السالمة يف مكان العمل مل هذه الوظائف ملدى استيفاءرصد 

ترجو اللجنة من الدولة الطرف مراجعة قائمة الوظائف اليت تفرض قيوداً علـى               
كما تطلب  . شغلها من قبل نساء، وذلك للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مكان العمل            

، ٢٠٠٠فرباير  / شباط ٢٥ املؤرخ   ١٦٢ف إعادة النظر يف القرار      اللجنة من الدولة الطر   
قهـا يف   حب من قانون العمل لضمان متتع املرأة على قدم املساواة مع الرجل             ٣٥٣واملادة  
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً ضمان االلتزام الصارم مبعـايري الـصحة             . العمل

  .لاملرأة والرج والسالمة يف أماكن العمل لكل من
لتصديق على معاهدة محاية العمـال      اوعلى الرغم من اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك           -١٦٣

إزاء ال تزال اللجنة تشعر بـالقلق       ف،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨وزبكستان يف   أاملهاجرين مع   
ـ   إزاء انتشار    االقتصاد غري الرمسي يف الدولة الطرف، و       ىارتفاع مستو  عة وشراهلجرة غري امل
  ).٧املادة ( من الناس يعملون دون محاية قانونية واجتماعية  كبرياًا يعين أن عدداًللعمال، مم
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها حلماية حقـوق العمـال يف               

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيـضاً      . سوق العمل غري الرمسي، املنصوص عليها يف العهد       
وية أوضاع املهاجرين غري الشرعيني واحلد مـن عـدد         إىل مواصلة اختاذ تدابري فعالة لتس     

 الـنقص يف احلمايـة      مـستوى العاملني خارج إطار االقتصاد الرمسي، من أجل احلد من          
  :ما يلي على سبيل املثال ال احلصر وينبغي أن تشمل هذه التدابري. املمنوحة هلم

تـسوية وضـع    زيادة مرونة نظامي التسجيل واحلصص، مبا يف ذلـك            )أ(  
 ٥-٣(واحلصول على تصاريح عمل لفترات أطول       بناًء على اإلعالن عن اإلقامة      ملهاجرين  ا

  مع ما يترتب على ذلك فيما بعد من حصوهلم على إقامة دائمة مشروعة يف البلد؛) سنوات
ضمان متكن العمال املهاجرين من الطعن بشكل فعال يف أوامر الترحيل             )ب(  

 كامالً اللتزامات االحتاد    ال العمال املهاجرين امتثاالً   وضمان امتثال عمليات ترحيل واعتق    
  الروسي فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؛

ممارسة رقابة صارمة على كيانات القطاع اخلاص لضمان احتـرام حـق              )ج(  
العمال املهاجرين يف املساواة يف التمتع بشكل عادل ومتساوٍ بظروف اجتماعية وظـروف             

  عمل مواتية؛
ة وصول العمال املهاجرين إىل نظام اإلعانـات االجتماعيـة          زيادة مرون   )د(  

  ؛للدولة الطرف
ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطـرف كـذلك إىل النظـر يف                )ه(  

  .التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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نة تشعر بالقلق إزاء تدين مستوى احلد       وعلى الرغم من اجلهود املبذولة، ال تزال اللج         -١٦٤
األدىن لألجور، الذي ال يزال أقل بكثري من مستوى الكفاف، وبالتايل فهو غري كاف لتوفري               

اسـتمرار  وتتفاقم هذه املشكلة من خـالل       . مستوى معيشي الئق للعمال أنفسهم وأسرهم     
  ).٧املادة (األجور يف الدولة الطرف التأخر يف صرف 

الدولة الطرف على مواصلة اختاذ تدابري فعالـة لرفـع مـستوى            تشجع اللجنة     
 من قانون العمل، الـيت      ١٣٣األجور، ومنع التأخر يف دفع األجور، وضمان تنفيذ املادة          

 يكون احلد األدىن لألجور أقل مـن احلـد األدىن           أالتتطابق مع العهد واليت تنص على       
  .ئقملستوى الكفاف لكي يتمتع العامل مبستوى معيشي ال

وتشعر اللجنة بالقلق ألن التشريعات ذات الصلة، يف الدولة الطرف، ال تزال تفرض               -١٦٥
االحتـادي  قطـاع   المثـل    قيوداً على حق العمال يف اإلضراب يف بعض القطاعات العامة،         

وقطاع السكك احلديدية والبلديات، وغريهم من العاملني يف القطاعات      لإلرساليات والطرود   
  ).٨املادة (ن ال ميارسون السلطة باسم الدولة العامة من الذي

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاهتا ذات الصلة لضمان متتع مجيـع               
ـ  سلطة باسم الدولة الطرف   املوظفني العموميني الذين ال ميارسون        احلق يف اإلضـراب   ب

  .قيود دون
نص على إمكانيـة تـرخيص    من قانون العمل ت٣١وتشعر اللجنة بالقلق ألن املادة        -١٦٦

هيئات ممثلة غري نقابية بإجراء املفاوضة اجلماعية، وفرض حتكيم إلزامي فيما يتعلق بأي خدمة              
  ).٨املادة (من اخلدمات اليت حتددها القوانني االحتادية للدولة الطرف 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاهتا ذات الصلة لضمان إسناد مهمة              
وتـدعو  . اجلماعية، بشكل دائم، إىل النقابات اليت يتم تأسيسها يف مكان العمل          املفاوضة  

ضمان أن يقتصر التحكيم اإللزامي علـى مـا يعـرف           إىل  اللجنة الدولة الطرف أيضاً     
  .باخلدمات األساسية

وعلى الرغم من املعلومات املقدمة فيما يتعلق باالستحقاقات املختلفة لطـاليب اللجـوء               -١٦٧
نحوا حق اللجوء املؤقت، علـى عكـس        ، تشعر اللجنة بالقلق ألن األشخاص الذين مُ       والالجئني

الالجئني املعترف مبركزهم، ال يستطيعون الوصول إىل مرافق وخدمات الرعاية الصحية احلكومية            
  ).٩املادة (ستثناء اخلدمات املقدمة يف حاالت الطوارئ اأو إىل خدمات الضمان االجتماعي ب

لدولة الطرف على النظر يف توسيع نطاق اسـتحقاقات الـضمان           حتث اللجنة ا    
شمل ي، لكي   الرعاية الصحية وخدمات  االجتماعي ذاهتا، مبا يف ذلك الوصول إىل مرافق         

  .منحون حق اللجوء املؤقت يف الدولة الطرفاألشخاص الذين ُي
خذة، ال تـزال    وعلى الرغم من املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن التدابري املت            -١٦٨

  ).١٠املادة (اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف املرتيل 
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 توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابري مكافحة العنـف املـرتيل وآثـاره               
  :بوسائل منها ما يلي

  م العنف املرتيل؛اعتماد قانون حمدد جيّر  )أ(  
  العنف املرتيل؛ اهلادفة إىل مكافحةتعزيز محالت التوعية   )ب(  
تعزيز الدعم املقدم لضحايا العنف املرتيل من أجل ضمان حصوهلم على             )ج(  

  .خدمات كافية للتعايف واملشورة وغريها من أشكال إعادة التأهيل
ألفراد الـشرطة   وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضا توفري التدريب اإللزامي            

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن       . رتيللتوعيتهم فيما يتعلق جبميع أشكال العنف امل      
 اجتاهات انتشار خمتلف    مصّنفة عن ، إحصاءات وبيانات    القادمتقدم، يف تقريرها الدوري     

  .أشكال العنف املرتيل
وعلى الرغم من اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف، ال تزال اللجنة تشعر بـالقلق                -١٦٩

  ).١٠املادة  (الستغالهلم يف اجلنسالنساء واألطفال  تقارير عن االجتار ب ورودإزاء استمرار
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدابري املتخذة ملكافحـة االجتـار               

بالنساء واألطفال ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال وسوء معاملتهم واسـتخدامهم يف           
بالنساء واألطفال  لالجتار اجلنسي   منها وضع برامج ملعاجلة األسباب اجلذرية       بوسائل  البغاء،  

ـ          . واستغالهلم يف اجلنس    اوتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اعتماد مـشروع قانوهن
كافحة االجتـار بالبـشر     مل سينشئ منظومة الشامل املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، والذي       

  .هم بشأن منع االجتار، وكذلك محاية الضحايا وإعادة تأهيلويتضمن أحكاماً
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون ويعملون               -١٧٠

سيما يف القطاع غري الرمسي حيث يكونون عرضة لإليذاء، مبـا يف ذلـك               يف الشوارع، وال  
مـستوى  يف تـدين     بشكل كـبري  ما ساهم   اإليذاء اجلنسي، وغريه من أشكال االستغالل،       

  ).١٠املادة ( العادية االلتحاق باملدارس
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال              

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى تكثيـف         . من االستغالل االجتماعي واالقتصادي   
  :جهودها الرامية إىل مجلة أمور منها

  رة أطفال الشوارع؛تدابري فعالة ملعاجلة األسباب اجلذرية لظاهاختاذ   )أ(  
تدابري فعالة ومناسبة لكفالة حصول أطفال الشوارع على التعلـيم          اختاذ    )ب(  

  واملأوى والرعاية الصحية؛
لة اإليذاء اجلنسي وغري ذلك من أشكال اسـتغالل أطفـال         أمسمعاجلة    )ج(  

  .الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات وإعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع
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معلومات عن  القادم  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريرها الدوري            
  .أي تقدم حيرز يف هذا اجملالعن التدابري املتخذة ملعاجلة حالة أطفال الشوارع و

يداع األطفـال يف  إل  بديلة أشكاللتشجيع   اللجنة علماً باجلهود املبذولة       حتيط وفيما  -١٧١
 تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفـال املـودعني يف             أوساط هلا طابع األسرة، ال    

  ).١٠املادة (مؤسسات الرعاية يف الدولة الطرف 
، للحد خالفهاتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ تدابري تشريعية أو             

من عدد األطفال املودعني يف مؤسسات، وعلى تكثيف جهودها الرامية إىل تطوير أشكال             
  .رعاية البديلة ذات الطابع األسريال

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان القيام مبا هو مناسب من إشراف علـى              و  
  .األطفال املودعني يف مؤسسات، أو يف أوساط الرعاية البديلة ذات الطابع األسري

طرف، وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألنه، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة ال               -١٧٢
 مـن   ، حمرومني  يف املائة من السكان    ١٣,٣ نسبة   أي مليون شخص    ١٨,٧هناك ما يقارب    

  ).١١املادة (مستوى معيشي الئق وال يزالون يعيشون دون خط الفقر 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ختصيص املـوارد ملكافحـة الفقـر               

حلد من عـدد األشـخاص       مستوى معيشي الئق للجميع، ومواصلة ا      والسعي إىل حتقيق  
 شـخص   ماليني ٨و ٤الذين يعيشون دون مستوى الكفاف ليصل إىل عدد يتراوح بني           

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتمـاد       .  القادم تقدمي التقرير الدوري  موعد  حبلول  
 مع  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملكافحة الفقر متشياًتشملاستراتيجية وطنية 

  .يان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةب
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مشكلة التشرد يف                -١٧٣

  ).١١املادة (الدولة الطرف 
د، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي ملشكلة التـشر            

ضمان ختصيص موارد كافية لتوفري السكن االجتماعي، مع إيالء األولويـة           بوسائل منها   
  . والرومان قسراًدو املشرمبن فيها،  وهتميشاًللفئات األكثر حرماناً

اللجنة علماً باملعلومات املتعلقة بنظام الرعاية الطبية اجملاين الذي يغطـي           حتيط  وفيما    -١٧٤
الشمال وسيبرييا والشرق األقصى، والذي يتضمن إجراء فحـص         مجيع الشعوب األصلية يف     

إلزامي سنوي يف مرافق الرعاية الصحية يف الواليات والبلديات يف إطار برنامج الـضمانات              
يف املرافـق   اليت تقدمها الدولة، تشعر بالقلق إزاء الثغرات املبلغ عنها يف التغطية بنظام العالج              

سيما أثر ذلك    التنظيم اإلقليمي اجلديد يف الدولة الطرف، وال      ، اليت نتجت عن إعادة      السّيارة
 الرعاية الطبية السيارة ملدة     ُحرِمت من  القرية الصغرية للسكان األصليني يف كامشاتكا اليت         يف

  ).١٢املادة (سنتني، وفقاً للتقارير 
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ري  تؤثر إعادة التنظيم اإلدا    أالتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان          
لشعوب ا مستوى املساعدة املقدمة يف إطار الرعاية الصحية إىل          يف بشكل سليب    ألقاليمها

األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقصى، وفقا لربنامج الضمانات الـيت تقـدمها             
  .توفري الرعاية الطبية اجملانية ملواطين االحتاد الروسيلالدولة 
بوسائل منـها    اإلدمان على املخدرات،     استشراءاء  وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إز       -١٧٥

اإليـدز،  /احلقن، وهو العامل الرئيسي لتفشي وباء اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشري           
 إزاء  وال تزال اللجنة تشعر بالقلق أيـضاً      . والتهاب الكبد الوبائي والسل، يف االحتاد الروسي      

للعـالج مـن   ألغراض طبية البوبرينورفني مليثادون وااستمرار احلظر املفروض على استخدام    
اإلدمان على املخدرات، وألن احلكومة ال تدعم معاجلة إدمان املخدرات باملسكنات البديلة            

 وبرنـامج األمـم     ،منظمة الصحة العاملية  واحلقن اليت حتّض عليها     غري األفيونية وبرامج اإلبر     
يدز، ومكتب األمم املتحـدة املعـين       اإل/املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري      

 كتدابري فعالة للوقاية من فـريوس نقـص         ،باملخدرات واجلرمية وغريها من املنظمات الدولية     
  ).١٢املادة (اإليدز بني متعاطي املخدرات باحلقن /املناعة البشري

نهج قائم على حقوق اإلنـسان حيـال   األخذ بحتث اللجنة الدولة الطرف على        
وتوصي اللجنة  . قهم األساسي يف الصحة   حل ، حرصاً على عدم فقداهنم    راتمتعاطي املخد 

أسس قانونية واضحة وغريها من أشكال الدعم املقدم للتدابري          بإتاحة   لدولة الطرف بقوة  ا
 للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري بني متعاطي املخـدرات عـن             املعترف هبا دولياً  
كنات البديلة غري األفيونية مع استخدام امليثـادون        سيما العالج باملس   طريق احلقن، وال  

  . زائدة عن برامج اإلبر واحلقن، وبرامج الوقاية من تعاطي جرعوالبوبرينورفني، فضالً
وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء                -١٧٦

 على خدمات الـصحة     ، املناطق الريفية  سيما يف   وال ،حمدودية حصول عدد كبري من النساء     
فر التعليم يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنـسية يف الدولـة           ااإلجنابية واجلنسية، وإزاء عدم تو    

  ).١٢املادة (الطرف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة جهودها الراميـة إىل زيـادة التثقيـف              

يف الدولة الطـرف،     ة احلصول عليها،  بوسائل منع احلمل ذات األسعار املعقولة وبإمكاني      
فر املعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة، للجميع، مبا يف ذلك يف املناطق اوضمان تو

التثقيف يف املناهج املدرسية    ، على أن تدرج     وتشجع اللجنة الدولة الطرف، أيضاً    . الريفية
، مبا يف ذلك     املنقولة جنسياً   بغية منع احلمل املبكر ومكافحة األمراض      ،اجلنسي للمراهقني 

. اإليدز، والتثقيف يف جمايل الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية         /فريوس نقص املناعة البشري   
تكاليف فيها ع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن يغطي نظام التأمني الصحي العام وتشجِ

  .الوسائل احلديثة ملنع احلمل
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 يف املستشفيات   املعاملةليت تفيد أن ضحايا سوء      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير ا       -١٧٧
من احلصول على التعـويض اإلداري أو        أو من قبل األطباء مل يتمكنوا، يف حاالت عديدة،        

  ).١٢املادة (القضائي 
معلومات أكثـر  القادم ن تقريرها الدوري ضّمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُ    

 ضد مؤسسات املعاملة املزعوم فيما يتعلق بسوء م إىل احملاك تفصيالً بشأن الدعاوى املقدمة   
ُبتَّ فيها  الرعاية الصحية واألطباء، تبني مدى جناح هذه اإلجراءات وعدد الدعاوى اليت            

  .خالل دورة اإلبالغ
األعداد الكبرية من األطفال غري امللتحقني باملدارس إزاء وال تزال اللجنة تشعر بالقلق   -١٧٨

  ).١٤و ١٣تان املاد(يف الدولة الطرف 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان عدم حرمان أي طفل من               

حقه يف التعليم وال سيما أطفال املناطق الريفية والفئات احملرومة واملهمشة، مبـن فـيهم               
  .أطفال الروما والشعوب األصلية واألطفال املعوقون

التشجيع على إدماج مجيـع    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها و         
  .سيما أطفال الروما واألطفال املعوقني يف املدارس العادية الفئات احملرومة واملهمشة وال

األطفال الذين يعيشون يف    ألن  تشعر اللجنة بالقلق    ورغم املعلومات اليت قدمها الوفد،        -١٧٩
مـن العواقـب   بآخر بشكل أو يتضررون ، حسب التقارير،  ال يزالون الشيشان ومشال القوقاز    

  ).١٤و ١٣( املادتان(املترتبة على انتهاء الرتاع، وال سيما فيما يتعلق حبقهم يف التعليم السائدة 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لضمان أن يواصـل مجيـع               

، دراستهم وفقـاً    األطفال الذين يعيشون يف الشيشان ومشال القوقاز واملشردون داخلياً        
  .للقانون االحتادي املتعلق بالتعليم، ومنع جتنيدهم الطوعي يف الوحدات العسكرية

اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف          حتيط  وفيما    -١٨٠
لضمان استفادة اجلميع من املرافق الثقافية والترفيهية والوصول إليها بشكل كامـل، تـشعر              

.  األشخاص ذوي اإلعاقة ال يستطيعون الوصول بالكامل إىل بعض هذه املرافـق            بالقلق ألن 
فر محاية كافية يف النظام القانوين للدولة الطـرف         اوتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء عدم تو       

حلق الشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقصى يف أراضي أجدادهم واالستخدام            
فر احلماية الكافية   اإزاء عدم تو  عن انشغاهلا أيضاً    اللجنة  وتعرب  . طبيعيةالتقليدي ملواردهم ال  

  ).١٥املادة (يتعلق بامللكية الفكرية واملعلومات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية  حلقوقهم فيما
 بيئة خالية من بتهيئة برناجمها املتعلق  نطاقحتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع     

وتوصي اللجنة الدولـة    . ، ليشمل املرافق الثقافية والترفيهية    الوصولوميسورة  العقبات،  
الطرف أيضاً بأن تدرج يف املشاريع اجلديدة للقوانني اليت جيري وضعها قواعد واضـحة              
ودقيقة للحماية الفعالة حلق الشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقـصى يف             
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لتراث الثقايف، مبا يف ذلك محاية حقوق امللكيـة         املوارد الطبيعية وا  يف  أراضي أجدادهم و  
  .الفكرية ألعماهلم اليت هي تعبري عن ثقافتهم ومعارفهم التقليدية

االختياري امللحق  الربوتوكول  تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف توقيع           -١٨١
  . والتصديق عليهبالعهد
ن مدى ممارسة التمييز ضـد       الدولة الطرف تقدمي معلومات ع     إىلوتطلب اللجنة     -١٨٢

سـيما يف جمـال       اهلوية اجلنسية وال   يومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير   املثليات واملثليني   
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (العمالة، والرعاية الصحية والتعليم يف الدولة الطرف 

بيانات عن  القادم   الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري         إىلوتطلب اللجنة     -١٨٣
تكـون  مواضيع تتعلق باحلق يف الصحة تستند إىل مؤشرات صحية وعلى أساس سنوي و            

  ).١٢املادة  (أسس التمييز احملظورةمصنفة حسب 
 الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق           إىلوتطلب اللجنة     -١٨٤
ظمات اجملتمـع   سيما بني موظفي الدولة، والقضاء ومن      اجملتمع، وال فئات   مجيع   بنياسع  و

نشرها تواملدين، وأن تترمجها إىل لغات األقليات الرئيسية املستخدمة يف االحتاد الروسي،            
 القادم عن اخلطوات املتخذة لوضعها      يف تقريرها الدوري   اللجنةوأن تبلغ   بقدر اإلمكان،   

 كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة إشراك املؤسسة الوطنية حلقـوق   .موضع التنفيذ 
اجملتمع املدين يف عملية املناقـشة      أعضاء  نسان، واملؤسسات غري احلكومية وغريها من       اإل

  . القادم قبل تقدمي تقريرها الدوريعلى املستوى الوطين
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتـها األساسـية وفقـاً للمبـادئ              -١٨٥

دولية حلقوق اإلنسان، وال سـيما      التوجيهية املنسَّقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات ال      
املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحَّدة، كما اعتمدها االجتمـاع اخلـامس            

 ٢٠٠٦يونيـه  /املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيران 
(HRI/MC/2006/Rev.3).  

يرها الدوري السادس، املعد وفقاً     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقر         -١٨٦
 ٢٠٠٨الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام          املتعلقة باإلبالغ   للمبادئ التوجيهية املنقحة    

)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠، وذلك حبلول.  

  تركيا    
 انظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل لتركي            -١٨٧

 (E/C.12/TUR/1)عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقــوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
، واعتمدت،  (E/C.12/2011/SR.3-5) ٢٠١١مايو  / أيار ٤ و ٣ املعقودتني يف    ٥ و ٣يف جلستيها   
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١مايو / أيار٢٠ املعقودة يف ٢٩يف جلستها 
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  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقدمي تركيا تقريَرها األويل، رغم تأخرها يف ذلك، وهو تقرير ميتثل               -١٨٨

عموماً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، والردود اخلطيـة             
كما ترحـب اللجنـة     . (E/C.12/TUR/Q/1/Add.1)على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة       

اإلعمـال   الواردة يف الوثيقتني كلتيهما، األمر الذي مسح بتقييم          فصلةاملصائية  حاإلبيانات  بال
  .التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا يف الدولة الطرف

وترحب اللجنة باستهالل احلوار مع الدولة الطرف حول تنفيذ العهد وتعرب عـن               -١٨٩
غري . ثلني عن وزارات خمتلفة خالل النظر يف تقريرها األويل        تقديرها حلضور وفد يتألف من مم     

  .أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن الوفد مل يقدم ردوداً على بعض أسئلتها الشفوية اهلامة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
 فيها  ترحب اللجنة بالتصديق خالل العقد املاضي على صكوك دولية أساسية عّدة، مبا             -١٩٠

  .ساسية حلقوق اإلنسانمثاين معاهدات أ
وتشري اللجنة إىل عدد من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف هبدف حتسني التمتـع                -١٩١

  :باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما التدابري التالية
 إنشاء اللجنة الربملانية املعنية بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل؛  )أ(  

 التغطية التحصينية، ما خفّض معدل وفيات الرضع واألطفال         توسيع نطاق   )ب(  
 على حنو ملحوظ؛

تنفيذ برنامج إصالح النظام الصحي، ما أفضى إىل نظـام صـحي أكثـر          )ج(  
 استدامة ويتسم بقدر أكرب من املساءلة؛

قانون العقوبات وسن تشريعات أخرى مـن أجـل         إجراء تعديالت على      )د(  
 مكافحة العنف باملرأة؛

إدخال تعديالت على قانون العقوبات بشأن االجتار ملواءمته مع االتفاقيـة             )ه(  
 .الدولية املعنية وبرتوكوالهتا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
يساور اللجنة القلق بشأن التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف والذي مفـاده أهنـا                -١٩٢

  . من العهد وفقاً لدستورها١٣  من املادة٤ و٣ستفسر وستطبق أحكام الفقرتني 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب حتفظاهتا على العهد، وال سيما التحفظ              

، هبدف تطبيـق أحكامهمـا وتفـسريمها يف ضـوء           ١٣ من املادة    ٤ و ٣على الفقرتني   
  .اجتهادات اللجنة
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لعهـد علـى    ويف حني تنّوه اللجنة بالضمانات الدستورية اليت تكرس ُعلُّو أحكام ا            -١٩٣
  .القوانني احمللية، فإهنا تأسف لعدم وجود قضايا يف احملاكم تتعلق بانطباق أحكام العهد

واللجنة إذ تذكر بالتزام الدولة الطرف بإتاحة إمكانية االحتجاج مبواد العهد أمام    
احملاكم احمللية، فإهنا تطلب من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومـات             

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف      .  قرارات طبقت فيها احملاكم أحكام العهد      عن أي 
برامج التدريب القانوين املخصصة للقضاة واحملامني تشمل دروساً عـن          أن تتأكد من أن     

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة     . إمكانية االحتجاج باحلقوق الواردة يف العهد أمام احملاكم       
بشأن طبيعة التزامات الـدول     ) ١٩٩٠(٣إىل تعليقيها العامني رقم     انتباه الدولة الطرف    

  .تطبيق احمللي للعهدبشأن ال) ١٩٩٨(٩األطراف ورقم 
وتالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل تنشئ بعد مؤسـسة وطنيـة حلقـوق                 -١٩٤

مبادئ  (نلمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسالمتتثل  اإلنسان  
  .أن مكتب أمني املظامل مل ُينشأ بعدتالحظ كما ). باريس

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً               
وتطلب اللجنة أيضاً إىل    . ملبادئ باريس ُيعهد إليها بوالية تشمل احلقوق الواردة يف العهد         

جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات     من قبل    الدولة الطرف أن تلتمس اعتماد هذه املؤسسة      
ويف هذا الصدد، حتيـل اللجنـة       . املناسب يف الوقت    الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    

بشأن دور املؤسـسات الوطنيـة      ) ١٩٩٨(١٠ رقــمالدولة الطرف إىل تعليقها العام      
  .حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وبينما تالحظ اللجنة اإلصالحات التشريعية اليت أجرهتا الدولة الطرف، يـساورها             -١٩٥
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (القلق إزاء غياب أي تشريع أساسي وعام ملكافحة التمييز 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اعتماد قانون عام بشأن عدم التمييز مبا يتفق مع                
بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتـصادية       ) ٢٠٠٩(٢٠قم  العهد وتعليق اللجنة العام ر    

 ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تضّمن            .واالجتماعية والثقافية 
جملس مناهضة التمييـز وحتقيـق املـساواة        تقريرها الدوري القادم معلومات عن والية       

  .وأنشطته
باليونانيني واليهود واألرمن فحسب كأقليات،     وبالنظر إىل أنّ الدولة الطرف تعترف         -١٩٦

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب إطار تشريعي واسع لالعتراف جبميع األقليات املوجودة يف   
وتشعر اللجنة بـالقلق    . الدولة الطرف، ومنها األكراد والروما واآلراميون، ومحاية حقوقهم       

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (أقليات أيضاً إزاء حرمان أفراد هذه اجلماعات من حقوقهم ك
حتث اللجنة الدولة الطرف على االعتراف جبميع األقليـات املوجـودة علـى               

أراضيها، وإعطائها الفرص الكاملة للتمتع حبقوقها االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،           
  .واعتماد خطط العمل الالزمة هلذا الغرض
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ص ذوي اإلعاقة يف الدولة الطرف ما زالـوا         وتالحظ اللجنة ببالغ القلق أن األشخا       -١٩٧
يواجهون صعوبات كبرية يف التمتع حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد، ومن ضمنها احلقوق             

كما تالحظ اللجنـة    . املتعلقة باحلصول على فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية        
املالئم إىل املباين واملنتزهات    بأسف أن األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالوا يفتقرون إىل الوصول           
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق    . واملستشفيات ونظم النقل وغريها من األماكن واخلدمات العامة       

ألن عدداً كبرياً من األشخاص ذوي اإلعاقة ال حيصلون على استحقاقات الضمان االجتماعي    
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (

  :مبا يليحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام   
أن متنح األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقهم الكاملة الـواردة يف العهـد              )أ(  

ودون متييز، وأن تضمن وصوهلم الفعلي إىل املباين واملنتزهات واملستشفيات ونظم النقل            
 وغريها من األماكن واخلدمات العامة؛

أن ختصص املوارد إلجراء التغـيريات الالزمـة للـهياكل األساسـية              )ب(  
 ٢دمات العامة واخلاصة يف الدولة الطرف، على النحو الذي تقتضيه أحكام املادتني             واخل
  من قانون اإلعاقة؛٣و

األشـخاص ذوي   أن تنظم محالت واسعة النطاق لتوعية اجلمهور حبقوق           )ج(  
 اإلعاقة من أجل مكافحة القوالب النمطية السلبية ومظاهر التحيز؛

قطاع العام والقطاع اخلاص علـى حـّد        أن ترصد رصداً صارماً، يف ال       )د(  
 من قانون العمل اليت تنّص علـى تعـيني          ٣٠سواء، إنفاذ نظام احلصص الوارد يف املادة        

  شخصاً؛٥٠شخص واحد على األقل من ذوي اإلعاقة يف كل منشأة توظف أكثر من 

أن تكافح هتميش األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل مراعـاة احتياجـاهتم              )ه(  
 ؛خمططات احملافظة على الدخل ضمن نظام الضمان االجتماعياخلاصة يف 

أن تنشئ آلية جلمع بيانات عن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية            )و(  
والثقافية لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل التأكد من طبيعة الصعوبات اليت يواجهوهنـا             

 .وتقييم آثار قانون اإلعاقة

بشأن املعوقني، تطلب   ) ١٩٩٤(٥تعليقها العام رقم    وإذ تضع اللجنة يف االعتبار        
من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ التوصيات املذكورة 

  .أعاله
وتعرب اللجنة عن القلق ألن العمال املهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني ما زالـوا               -١٩٨

الصحية والتعليم وفرص العمل رغـم      يواجهون صعوبات شديدة يف احلصول على اخلدمات        
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (األحكام القانونية اليت تدعم حصوهلم على هذه اخلدمات 



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

GE.12-41594 58 

العمـال  بأوضـاع   حتث اللجنة الدولة الطرف على توعية اجلمهور واملسؤولني           
  . العهداملهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني هبدف منحهم حقوقهم الكاملة مبوجب

حظ اللجنة بقلق الفوارق الكبرية بني املناطق، وبني املناطق احلضرية والريفية، يف            وتال  -١٩٩
كما تالحظ تركز ارتفاع مستوى الفقر،      . التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

وال سيما يف املناطق الشرقية اليت تفتقر إىل فرص التمتع باحلقوق الكاملة الواردة يف العهـد                
  ).٣ املادة(

حتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة التباينات يف التمتع باحلقوق االقتـصادية              
واالجتماعية والثقافية بني املناطق، وبني املناطق احلضرية والريفية، من خالل اختاذ التدابري            

  .الالزمة لتحسني الظروف يف املناطق األكثر حرماناً
ر معاملة النساء بطريقة غري متـساوية، رغـم         وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرا       -٢٠٠

اإلصالح التشريعي واملؤسسي الذي أجرته ونفذته الدولة الطرف فيما يتعلق باملساواة بـني             
عالوةً على ذلك، يساورها القلق ألن ظروف عمل النساء سـاءت يف الـسنوات              . اجلنسني

. تـصاد غـري املـنظم     األخرية، مع اضطرار الكثري منهن إىل البحث عن فرص عمل يف االق           
وتالحظ اللجنة نقص املعلومات عن آثار خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني والنتائج             

  ).٣املادة (اليت حققتها 
املساواة بشأن ) ٢٠٠٥(١٦تعليقها العام رقم ب من العهد و٣تذكّر اللجنة باملادة   

، وتطلب  واالجتماعية والثقافية بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية          
  :إىل الدولة الطرف ما يلي

أن توعي اجلمهور باملساواة بني اجلنسني، وأن تتخذ التدابري الالزمـة،             )أ(  
التشريعية منها أو غري التشريعية، هبدف تغيري مظاهر التحيز والتصورات املتعلقة بـأدوار             

  اجلنسني؛
  ة؛أن توسع نطاق خدمات الرعاية النهاري  )ب(  
أن تعتمد نظاماً للحصص يف خمتلف اجملاالت من أجل تسريع وترية متثيل              )ج(  

  النساء يف احلياة السياسية وسوق العمل؛
أن ترصد، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، أثـر خمتلـف التـدابري               )د(  

نـات  املُّتخذة على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل مجـع بيا           
  .حمددة عن نتائج مجيع براجمها وتدابريها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني

تطلب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات             
عن آثار التدابري املُتخذة من أجل تعزيز متثيل املرأة يف االقتصاد املنظم وعن نتائج رصـد                

  . وتقييمهاللمساواة بني اجلنسنيخطة العمل الوطنية 
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التحرش اجلنسي  تقارير تشري إىل انتشار حاالت      وتالحظ اللجنة بقلق ما وردها من         -٢٠١
يف أماكن العمل على نطاق واسع، وتعرب عن أسفها لنقص املعلومات والبيانات اإلحصائية             

  ).٧ و٣ان املادت(عن أي شكاوى وقضايا متعلقة بالتحرش اجلنسي ُعرضت على احملاكم 
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن              

حاالت التحرش اجلنسي يف أماكن العمل وبيانات إحصائية عن قضايا التحرش اجلنـسي             
اليت ُعرضت على احملاكم اجلنائية واحملاكم العمالية، مبا يشمل معلومـات عـن إدانـات     

  .ددوأحكام صادرة يف هذا الص

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اخنفاض معدل البطالة يف الدولة الطرف رغم النمـو                -٢٠٢
عالوةً على ذلـك، تعـرب      . ٢٠٠٣االقتصادي وتنفيذ استراتيجية العمالة الوطنية منذ عام        

  ).٦املادة (اللجنة عن قلقها ألن البطالة متس الشباب بصورة خاصة 
ن تتأكد من أن أية سياسات عامـة جديـدة          حتث اللجنة الدولة الطرف على أ       

متعلقة بسوق العمل تعتمدها الدولة الطرف تؤدي إىل توفري فرصـة عمـل للجميـع،               
  :سيما من خالل القيام مبا يلي وال

تنفيذ االستنتاجات اليت متخض عنها اسـتعراض شـامل السـتراتيجية          )أ(  
  العمالة الوطنية السابقة؛

   إلجياد فرص العمل؛ختصيص املزيد من املوارد  )ب(  
هتيئة ظروف أفضل للشباب يف سوق العمل من خالل اختاذ تدابري مثـل      )ج(  

  .زيادة فرص التعليم املهين
 بـشأن  ١٨ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم          

لتعليق وتوصياهتا بشأن التدريب التقين واملهين، حسبما ورد يف ا        ) ٢٠٠٥(احلق يف العمل    
  .بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣العام رقم 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املستوى املنخفض للحد األدىن لألجور الذي ال يسمح     -٢٠٣
  ).٧املادة (مبستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم 

حتث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة نظامها من أجـل تعـيني احلـد األدىن                 
كما حتث الدولة الطرف    . للعمال وأسرهم التمتع مبستوى معيشي الئق     لألجور مبا يكفل    

إنفاذ معيار احلد األدىن لألجـور      على أن تكفل من خالل النظام الوطين لتفتيش العمل،          
  .إنفاذاً فعاالً

 بني أجور النساء والرجـال يف الدولـة         فوارق كبرية  ويساور اللجنة القلق لوجود     -٢٠٤
مبدأ األجـر  انتهاك تتعلق بمل تبلغ عن حاالت     و العمل مل حتدد     الطرف وألن عمليات تفتيش   

  ).٧املادة  (املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية
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  :تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام مبا يلي  
أن توعي بعدم شرعية تطبيق مستويات أجور خمتلفة للرجال والنساء عن             )أ(  

   العمل يف هذا اخلصوص؛عمل ذي قيمة متساوية وبالتزام أرباب
  أن تتيح ُسُبل انتصاف ميّسرة وفعالة يف حال وجود متييز يف األجور؛  )ب(  
مبدأ األجر املتساوي عن العمـل ذي    أن تدرب مفتشي العمل على تطبيق         )ج(  

  .، وأن تتخذ تدابري أخرى من أجل ضمان اإلنفاذ الفعال للتشريعات الساريةالقيمة املتساوية
ظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد النظر يف مشاريع قوانني تعدل قـوانني             وإذ تالح   -٢٠٥

الدولة الطرف املتعلقة بنقابات العمال، واتفاقات العمل اجلماعية، واإلضرابات، وعمليـات           
إغالق أماكن العمل، تشعر بقلق ألن التشريعات النافذة حالياً يف الدولة الطرف تفرض قيوداً              

كما تشعر بالقلق إزاء عـدم      . اء نقابات عمال واحلق يف اإلضراب     شديدةً على احلق يف إنش    
  ).٨املادة (متكن العمال األجانب من االنضمام إىل نقابات العمال 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد التدابري التشريعية الالزمـة إلعطـاء               
تعدل القانون احلـايل    العمال األجانب احلق يف االنضمام إىل نقابات عمال خيتاروهنا، وأن           

  .املتعلق بنقابات العمال بغية رفع القيود القائمة
 يف االقتصاد غري املنظم الذين المالعحالة عدم استقرار وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء   -٢٠٦

 وشكلت النـساء    ٢٠٠٦ يف عام    جمموع السكان العاملني   يف املائة من     ٤٨,٥بلغت نسبتهم   
  ).٧ و٩املادتان  ( منهم يف املائة٦٦العامالت نسبة 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـستعرض خمططاهتـا املتعلقـة بالـضمان                
ويف هـذا   . االجتماعي مبا يكفل تغطية العاملني يف االقتصاد غري املنظم، وال سيما النساء           

بشأن احلـق يف    ) ٢٠٠٧(١٩الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          
  .الجتماعيالضمان ا

 يف املائة من سكان الدولة الطرف ال يـستفيدون          ٢٠ ألن حنو    وتشعر اللجنة بالقلق    -٢٠٧
وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها ألن املعلومات املقدمة إليها مل متكنها           . من أية تغطية اجتماعية   

مـن  من التأكد إىل أي حّد يقدم نظام الضمان االجتماعي احلمايةَ الواجبةَ مبوجب العهـد               
املخاطر والطوارئ االجتماعية وال من حتديد مدى فعالية التدابري املُتَّخذة يف حتـسني احلالـة       

  ).٩املادة (
  :تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم ما يلي  
نظام الضمان االجتماعي للدولة الطرف، مع      تغطية  لة عن   معلومات مفصّ   )أ(  

 مـن تعليـق اللجنـة العـام         ٢١إىل   ١٢الفقرات مـن    يف  درجة  ع املُ اإلشارة إىل الفرو  
  بشأن احلق يف الضمان االجتماعي؛) ٢٠٠٧(١٩ رقم
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معلومات مفّصلة عن تغطية نظام الضمان االجتماعي للدولة الطرف، مبا يف             )ب(  
  .ذلك تغطية الفئات احملرومة واملهمشة، وعن عدد حاملي بطاقات التأمني الصحي اخلضراء

 الـذين حيـصلون علـى       نيسن من امل  الضئيلةوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة         -٢٠٨
مستوى تكفي لضمان    ال   املعاشات التعاقدية اليت  مستوى  اخنفاض  استحقاقات التقاعد وإزاء    
  ).٢ من املادة ٢ والفقرة ١١ و٩املادتان (معيشي الئق للمتقاعدين 

ملساعدة للمسنني عدميي الـدخل     حتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق ا         
. وعلى استعراض مستوى املعاشات التقاعدية، مبا يكفل هلم التمتع مبستوى معيشي الئق           

، وتطلب  )١٩٩٥(٦ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            
االقتصادية إليها تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفّصلة عن متتع املسنني باحلقوق 

 .واالجتماعية والثقافية

 املرأة يف الدولة الطرف، رغـم     بلعنف  وتشعر اللجنة باجلزع من ارتفاع معدالت ا        -٢٠٩
عالوةً على ذلـك،    . ٢٠١٠-٢٠٠٧املرأة للفترة   ب العنف   تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة    

 يف ال ُيعد جرميةنفسي،  والاجلسديالعنف مبا يف ذلك   ر اللجنة القلق ألن العنف املرتيل،       ويسا
 ١٠املـادة   (ست فعالة   ي الطرف وألن سبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنف املرتيل ل         ةالدول

  ).٢ من املادة ٢والفقرة 
ملا كانت األنشطة املقترحة الواردة يف خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف باملرأة              

القضاء على العنـف    هود الرامية إىل    تعاجل، من حيث املبدأ، التحديات القائمة يف وجه اجل        
باملرأة يف الدولة الطرف، فإن اللجنة تطلب إىل الدولة الطرف ختصيص املـوارد الالزمـة               

  . رصدهالتنفيذ خطة العمل وإشراك اجملتمع املدين يف
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف جترمي العنف املرتيل، وإنفاذ قانون مكافحة              

فاذاً صارماً، وزيادة عدد املآوي، ورصد مدى وفاء املـسؤولني العـامني            العنف باملرأة إن  
  .املعنيني مبسؤولياهتم عند التعامل مع ضحايا العنف املرتيل

يف وُتمـارس    البيتيف  صراحةً   ةروغري حمظ العقوبة البدنية   وتشعر اللجنة بالقلق ألن       -٢١٠
  ).١٣ و١٠املادتان (املدارس 
 على اعتماد تشريعات حمددة حتظر مجيـع أشـكال          حتث اللجنة الدولة الطرف     

العام مبخـاطر   اجلمهور  وتطلب أيضاً إىل الدولة الطرف توعية       . العقوبة البدنية يف البيت   
ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف        . العقوبة البدنية يف البيت أو يف املدرسة      

) ١٩٩٩(١٣ تعليقها العام رقـم      إىل توصيتها بشأن التأديب يف املدارس حسبما ورد يف        
  .بشأن احلق يف التعليم

القلق ألن قانون الدولة الطرف املتعلق باحلد األدىن لـسن العمـل            ويساور اللجنة     -٢١١
باإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة     . لمعايري الدولية ل واع العمل املسموحة لألطفال ال ميتثل     وأن
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اً نتشري ما زال م   الذالطرف ملكافحة عمل األطفال     الدولة  املتخذة من   تدابري  العن قلقها ألن    
  ).١٠املادة ( املشكلة حجميف الزراعة وصناعة األثاث ال تتناسب مع 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن محاية األطفال من االستغالل االجتماعي              
لدوليـة  واالقتصادي، بوسائل تشمل مواءمة تشريعاهتا بالكامل مع معايري منظمة العمل ا          

اتفاقية املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل وتنظيم عمل األطفال يف ظروف خطرية، مبوجب             
  أسوأ أشكال عمل األطفـال      املتعلقة حبظر  ١٩٩٩ لعام   ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على متديـد        . واختاذ اإلجراءات الفورية للقضاء عليها    
ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولـة       .  سنة ١١ سنوات إىل    ٨إللزامي من   فترة التعليم ا  

) ١٩٩٩(١٣بشأن احلق يف العمل ورقم      ) ٢٠٠٥(١٨الطرف إىل تعليقيها العامني رقم      
  .بشأن احلق يف التعليم

قيد البناء وغريه من السدود     " إليسو"ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء األثر احملتمل لسد           -٢١٢
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املناطق املعنية، وال سيما فيما يتعلق            على التمتع 

بعمليات اإلخالء القسري وإعادة التوطني والتشريد والتعويض على املتضررين، كما تـشعر            
  ).١٥ و١٢ و١١املواد (باالنشغال إزاء اآلثار البيئية والثقافية النامجة عن بناء هذه السدود 

للجنة الدولة الطرف على األخذ بنهج قائم علـى حقـوق اإلنـسان يف              حتث ا   
مشاريع تطوير هياكلها األساسية، وبصورة خاصة السدود، وإجراء اسـتعراض كامـل            
لتشريعاهتا ولوائحها املتعلقة باإلخالء وإعادة التوطني والتعويض على املتـضررين مـن            

) ١٩٩٧(٧ع تعليق اللجنة العام رقم      ، متشياً م  "إليسو"مشاريع البناء هذه، ال سيما سد       
  .بشأن عمليات اإلخالء القسري

سطنبول كجزء من   اوحتيط اللجنة علماً بقلق أن عمليات اإلخالء القسري جرت يف             -٢١٣
التجديد احلضري، دون التعويض على املتضررين تعويضاً كافياً أو تقـدمي املـأوى             مشروع  

عمليات اإلخالء والتشريد، يف حال مجاعة الروما،        ويساورها القلق أيضاً من أن    . البديل هلم 
عالوةً على ذلك، تعرب اللجنة عـن       . أثرت تأثرياً سلبياً كبرياً يف التحاق األطفال باملدارس       

قلقها ألن القوانني املطبقة يف مشاريع التوسع احلضري اليت هتمل املشاركة واحترام حقـوق              
  ).١١ املادة(اإلنسان، ال تتماشى مع املعايري الدولية امللكية وغريها من اجلوانب املتعلقة حبقوق 

حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض إطارها القانوين الذي ينظم مـشاريع              
التوسع احلضري مبا يكفل لألشخاص الذين مشلتهم عمليات اإلخالء القسري احلـصول            

مراعـاة املبـادئ    على التعويض الكايف أو االستفادة من إجراءات إعادة التوطني، مـع            
بشأن عمليات اإلخـالء    ) ١٩٩٧(٧التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم         

إىل املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية     وتوجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف       . القسري
املقـرر   اليت وضـعها  ) ، املرفق األول  A/HRC/4/18(بشأن اإلخالء والترحيل بدافع التنمية      

  . مستوى معيشي مناسبحلق يف ئق كعنصر من عناصر ااخلاص املعين بالسكن الال
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص احلاد يف السكن يف الدولة الطرف، الذي ُيقدر                -٢١٤
وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لغياب املعلومـات عـن          . حالياً بثالثة ماليني وحدة سكنية    

  ).١١املادة (ن غري الالئق يف الدولة الطرف ظاهرة التشرد والسك
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكثف جهودهـا، بـسبل منـها اعتمـاد                 

استراتيجية وطنية للسكن، من أجل زيادة إتاحة وحدات السكن الالئق، وال سـيما ألن              
 يف  ١٠ إىل   ٥عدد الوحدات السكنية اليت ُبنيت برعاية إدارة التنمية السكنية تليب مـن             

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن       . املائة فقط من االحتياجات يف جمال اإلسكان      
 للتأكد من أنه يوفر إطار عمـل مناسـباً          ١٩٨٤تستعرض قانون السكن اجلماعي لعام      

  .إلعمال احلق يف السكن الالئق
 وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن            

وحتيل اللجنة أيضاً الدولة الطـرف إىل تعليقهـا العـام           . ظاهرة التشرد والسكن الالئق   
  .بشأن احلق يف السكن الالئق) ١٩٩١(٤ رقم

وتشعر اللجنة بالقلق ألن معدل الوفيات النفاسية ما زال مرتفعاً رغم التقدم املُحرز،               - ٢١٥
يفية ال حيصلن على خدمات الـصحة       وال سيما من أن عدداً كبرياً من النساء يف املناطق الر          

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن اإلحصاءات املتاحة بـشأن         . اجلنسية واإلجنابية على حنو كاف    
عالوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء  . الصحة اإلجنابية تتصل باملتزوجات فحسب  

 الدولـة الطـرف     غياب املعلومات عن وجود تثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية يف          
  ).١٠ و١٢املادتان (

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل متتع اجلميع باحلقوق املتعلقة بالـصحة               
نب الـصحة  ااجلنسية واإلجنابية دون متييز وأن تنظر يف تعديل اخلطة االستراتيجية بشأن جو    

صيص ما يلزم   ما يلزم من تدابري وخت     بغية إدراج    ٢٠١٥-٢٠٠٥وبة للفترة   املتعلقة باخلص 
 املناطق  من موارد لزيادة فرص احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتقدميها يف           

وتطلب أيضاً من الدولة الطرف أن جتمع بيانات عن الصحة اجلنسية واإلجنابيـة             . الريفية
وحالتهن الزوجية، وأن تضّمن تقريرهـا      جلميع النساء والفتيات، بغض النظر عن سنهن        

ي القادم معلومات مفصلة عن التثقيف يف جمـال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة               الدور
) ٢٠٠٠(١٤وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم          . واخلدمات املتعلقة هبا  

  .بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه
دون ختـدير وعقـاقري     ية  العالج بالصدمات الكهربائ   وفيما مت التخلي عن استخدام      - ٢١٦

مرخية للعضالت يف مرافق الصحة العقلية وجرى توزيع املبادئ التوجيهية املتعلقة بتطبيق هذا             
العالج يف املرافق الطبية، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل تتخذ تـدابري،                

  ).١٢املادة (تشريعية أو غري تشريعية، بغية إلغاء هذه املمارسات 
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنظم استخدام العالج بالصدمات الكهربائية             
  .للمصابني بأمراض عقلية، من خالل إدخال التعديالت الالزمة على التشريعات القائمة

وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تستشر اجلهات الفاعلة يف اجملتمـع                - ٢١٧
  ).E/C.12/TUR/1( املدين إلعداد تقريرها األويل

توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق حوارها وتعاوهنا مـع منظمـات               
اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف جمال تعزيـز احلقـوق                

وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى أن    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها   
  .مات اجملتمع املدين يف تنفيذ توصيات اللجنة وإعداد التقرير الدوري القادمُتشرك منظ

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ومنها              - ٢١٨
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، للطالب يف مجيع مستويات التعليم، والتدريب          

د مجيع املهن والقطاعات الذين يؤدون دوراً مباشراً يف تعزيز          يف جمال حقوق اإلنسان ألفرا    
ن يف اجملـال    خلدمة املدنية واملدرسون والعاملو   موظفو ا مبن فيهم   حقوق اإلنسان ومحايتها،    

  .الطيب وموظفو إنفاذ القانون ورجال الشرطة وأفراد اجليش
 معلومات حمّدثة   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم          -٢١٩

  :ومفّصلة عما يلي
يف تـرد  اللوائح التنظيمية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيتني، كمـا  أثر تنفيذ     )أ(  

، مبا يشمل بيانات عن حاالت      E/C.12/TUR/1)( من التقرير األويل للدولة الطرف       ١٥٤الفقرة  
   تفتيش العمل؛ملياتات التحقق من االمتثال أو عأُبلغ عنها من خالل عمليعدم امتثال 

 ا،موالقدرة على حتمـل تكلفتـه     املاء والتصحاح   احلصول الفعلي على      )ب(  
الفئات احملرومة واملهمشة، مبا يف ذلك بيانات إحـصائية مفـّصلة           بالنسبة إىل   سيما   وال

  الريفية؛/ واملناطق احلضريةةحبسب املنطق
  ر والزواج باإلكراه؛آثار التدابري املتخذة ملكافحة حاالت الزواج املبك  )ج(  
حجم االجتار بالنساء واألطفال من وإىل أراضي الدولة الطرف، وعـدد             )د(  

  احملاكمات واإلدانات، ومعلومات عن األحكام الصادرة؛
توفر العالج من اإلدمان باملواد البديلة وإمكانية احلصول عليه، مبـا يف              )ه(  

 مـن   ١٣٦حو املبني يف الفقـرة      ذلك معلومات عن فتح مراكز جديدة للعالج، على الن        
، ومعلومات عن نوع العالج الذي      )E/C.12/TUR/Q/1/Add.1( املسائل   ائمةالردود على ق  

  عايري العالج؛التعميمان املتعلقان مبسمح به ي
واالعتمـاد  إتاحة خدمات الصحة العقلية والقدرة على حتمل تكلفتها،           )و(  

  ؛املرضى خدمات اإلسعاف لعالج على
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  . التدابري املُتخذة ملنع االنتحار يف صفوف النساءآثار  )ز(  
وبينما تواصل الدولة الطرف جهودها يف جمال اإلصالحات التشريعية، تشجعها            -٢٢٠

اللجنة على أن تراعي دائماً، يف هذا الصدد، التزاماهتا مبوجب العهد، وأن تقيم باستمرار              
  .ادية واالجتماعية والثقافيةآثار التطورات التشريعية على التمتع باحلقوق االقتص

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف توقيع الربوتوكول االختياري للعهد            -٢٢١
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        كما تشجعها على النظر يف توقيع       . والتصديق عليه 

  . والتصديق عليهااألشخاص من االختفاء القسري
 أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق         وتطلب اللجنة من الدولة الطرف      -٢٢٢

واسع بني مجيع شرائح اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني وجهاز القضاء             
نشرها قدر اإلمكان، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرهـا         تها و تترمجومنظمات اجملتمع املدين، و   

وتشجع أيـضاً   . التنفيذالدوري القادم باخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات موضع         
الدولة الطرف على أن تواصل إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري            
احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقـدمي              

  .تقريرها الدوري القادم
دوري الثاين، ُمعدَّاً وفقـاً     وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ال          -٢٢٣

 ٢٠٠٨للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام               
)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠، حبلول.  

  اليمن    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -٢٢٤

من اليمن بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            الثاين املقدم   
 ٢٠١١مايو / أيار١٠ و٩ املعقودة يف ١٤ و١٣ و١٢ يف جلساهتا (E/C.12/YEM/2)والثقافية 

(E/C.12/2011/SR.12-14)     ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٠ املعقودة يف    ٢٩، واعتمدت يف جلستها 
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثاين لليمن، كما ترحب بالردود اخلطية على              -٢٢٥

وبينما تنّوه اللجنة مبا ورد يف التقرير ويف الردود اخلطية من . قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة  
ليت تقع على   معلومات هامة بشأن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لالمتثال لاللتزامات ا          

عاتقها مبوجب العهد، فإهنا تالحظ مع األسف أن التقرير مل يكن كامالً من حيث تغطيتـه                
جلميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد، وأن ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل مل تكن       

ـ وتشدد اللجنة على أمهية أن تقدم الدولة الطرف يف تقريرها الدوري            . ردوداً منهجية  ادم الق
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بيانات إحصائية مقارنة ُتجّمع على أساس سنوي بشأن مجيع احلقوق املشمولة بالعهد، على             
األرياف، مع إيالء /أن تكون هذه البيانات ُمصّنفة حبسب اجلنس والسن وحمل اإلقامة يف املدن

  .اهتمام خاص لشرائح اجملتمع احملرومة واملُهّمشة
الرفيع لوفد الدولة الطرف وتعاونه البّنـاء مـع   وتالحظ اللجنة مع التقدير املستوى     -٢٢٦

وتالحظ اللجنة بقلـق    . اللجنة يف وقت تشهد فيه الدولة الطرف صراعاً سياسياً واجتماعياً         
وأسف بالغني ما تلقته من تقارير خالل حوارها مع الدولة الطرف بشأن استخدام القوة ضد               

 كانوا يطالبون بإعمـال حقـوقهم       املشاركني يف االحتجاجات، مبن فيهم املدرسون، الذين      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً تاماً، مما أفضى إىل خسائر يف األرواح وسقوط عدد             

وحتث اللجنة الدولة الطرف على السعي إلجياد حلول عن طريق احلـوار            . كبري من اجلرحى  
  .لهم تعبرياً سلمياًواملشاركة، وضمان احترام حقوق مجيع احملتجني يف التعبري عن شواغ

وتسلّم اللجنة مبا ُتعانيه الدولة الطرف من نقص شديد يف املوارد يزداد تأثريه حـّدة                 -٢٢٧
وعلى ضوء ذلك، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف       . من جّراء تفشي الفساد على نطاق واسع      

شدد اللجنة  وت. بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف    ) ١٩٩٠(٣إىل تعليق اللجنة العام رقم      
على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل على األقل بلوغ املستويات الدنيا األساسية لكل حق               

وتشدد اللجنة على أنه حىت يف احلاالت اليت تكون فيها املوارد املتاحة يف البلـد              . من احلقوق 
 علـى   غري كافية على حنو بّين، تظل الدولة الطرف ُملزمة بأن تسعى جاهدة لضمان التمتع             

ويف هـذا  . أوسع نطاق ممكن باحلقوق ذات الصلة، بوسائل منها التعاون واملساعدة الدوليان        
مالحظاهتا اخلتامية الواردة أدناه ومتابعتها على حنـو        السياق، تشدد اللجنة على أمهية تنفيذ       

  .عاجل وفّعال

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
ا الدولة الطرف من أجل تعزيز إعمـال        ُتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهل        -٢٢٨

  :وترحب اللجنة، بصفة خاصة، مبا يلي. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ؛٢٠٠٨اعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل يف عام   )أ(  
اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف هبدف التحـصني والقـضاء علـى        )ب(  

  األمراض املتوطنة واملعدية؛
االلتحاق باملدارس، مبـا يف     زيادة فرص   مبادرات الدولة الطرف الرامية إىل        )ج(  

  ذلك ألطفال اجملموعات احملرومة واملهّمشة؛
العدد الكبري من املشاريع الرامية إىل معاجلة جوانب القـصور يف إعمـال               )د(  

 الـشركاء   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتطوير التعاون يف هذا الـصدد مـع           
  .الدوليني والثنائيني
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
حلقوق  تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل ُتنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة             -٢٢٩

  .اإلنسان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان              

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومتتثـل ملبـادئ        ُتسند إليها والية تشمل أيضاً احلقوق     
  .باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

ضد  ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء مظاهر التمييز املنتشرة على نطاق واسع يف اليمن              -٢٣٠
ظاهر كثرياً ما تتسم بطـابع      احملرومني واملُهّمشني، أفراداً ومجاعات، وخباصة النساء، وهي م       

  .هيكلي
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قوانني شاملة ملكافحة التمييز تشمل مجيع              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االسترشاد يف جهودها   . شرائح اجملتمع احملرومة واملُهّمشة   
حلقوق االقتصادية بشأن عدم التمييز يف جمال ا    ) ٢٠٠٩(٢٠هذه بتعليق اللجنة العام رقم      

  .واالجتماعية والثقافية
ال يزالون ُيعانون من هتميش ومتييـز اجتمـاعيني       " األخدام"وتشعر اللجنة بالقلق ألن       -٢٣١

واقتصاديني، وخباصة فيما يتعلق باالستفادة من فرص العمل، وشروط العمل، وعمل األطفـال             
رب من املدارس، وعدم كفاية مرافق      على نطاق واسع، واملستويات املرتفعة جداً ملعدالت التس       

  ).٢املادة (اإلسكان وإمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي فضالً عن إمدادات الكهرباء 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مكافحة التمييز والتهميش االجتماعيني اللـذين             
ع تعليق اللجنـة    ، بوسائل منها اعتماد تدابري خاصة مؤقتة مبا يتوافق م         "األخدام"ُيعانيهما  

 بشأن عدم التمييز يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،            ٢٠العام رقم   
واعتماد خطة عمل وطنية ُتوضع هلذه الغاية مبشاركة األخدام وُتزود بآلية رصد وتنفيـذ              

ختاذها وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز التدابري املُزمع ا       . فّعالة وشفّافة وقائمة على املشاركة    
على إتاحة االستفادة من فرص العمل، وكفالة شروط عمل الئقة، والتحـاق األطفـال              
باملؤسسات التعليمية ومنع التسرب من املدارس، وإتاحة احلصول على خدمات الرعايـة            
الطبية، وخفض معدل وفيات األطفال، فضالً عن إتاحة إمكانيات االستفادة من السكن            

  .الكهرباء وخدمات الصرف الصحيالالئق وإمدادات املياه و
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء املستوى املتدين جداً لتمثيل املرأة يف عمليات صنع              -٢٣٢

القرار يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك يف الربملان واحلكومة وجهاز القـضاء واإلدارة العامـة                
  ).٣املادة (والسلك الدبلوماسي واجملال األكادميي 
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لجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل للمساواة بـني اجلنـسني            حتث ال   
واختاذ تدابري خاصة مؤقتة، مبا يف ذلك اعتماد نظام حصص، لتعزيز متثيل املرأة يف مناصب 

  .صنع القرار يف مجيع اجملاالت
وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن املرأة ال تزال حتتاج للحصول على إذن من أحد الذكور   -٢٣٣

  ).٣املادة (ن أقارهبا لكي تعمل يف القطاع العام م
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما هو مناسب من التدابري التـشريعية أو                

غري ذلك من التدابري إللغاء اشتراط حصول املرأة على إذن من أحد الذكور من أقارهبـا                
  .لكي تعمل يف القطاع العام

توى البطالة املرتفع يف الدولة الطـرف، وخباصـة يف          وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مس      -٢٣٤
صفوف النساء يف املناطق الريفية والنائية وكذلك الشباب، فضالً عن التمييز ضد العاملني يف              

  ).٦املادة (القطاع العام والعسكريني يف جنوب الدولة الطرف 
تيجية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات، مبا يف ذلك يف إطار استرا              

للحد من البطالة، وخباصـة  يف اآلونة األخرية    العمالة الوطنية اليت وضعتها الدولة الطرف       
يف صفوف أشد األفراد واجملموعات ُمعاناة من احلرمان والتهميش، مبن فيهم النـساء يف              

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطـرف        . املناطق الريفية والنائية وكذلك الشباب    
اجلة وفعالة للقضاء على التمييز يف القطاع العام ضد األشـخاص املنـتمني إىل              تدابري ع 

  .جنوب اليمن
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز والتـهميش ضـد األشـخاص ذوي                -٢٣٥

  ).٦املادة (اإلعاقة، وخباصة فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة 
دولة الطرف بأن تتخذ خطوات للقضاء على التمييز والوصـم          توصي اللجنة ال    

وتوصي اللجنة أيضاً باختـاذ تـدابري عاجلـة         . ضد ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياة      
للتصدي للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة فيما يتعلق حبصوهلن علـى فـرص              

مالئمة مـن الوظـائف يف      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إتاحة نسبة         . العمل
  .احلكومة لألشخاص ذوي اإلعاقة

بعد حداً أدىن لألجـور علـى       مل ُتعّين   وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف          -٢٣٦
  . املستوى الوطين

حداً أدىن لألجور على املستوى الـوطين       ُتعّين  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        
بط األجور مبعدل التضخم، بغية ضمان حياة       خيضع لتعديالت منتظمة على أساس نظام ر      

  .كرمية للعاملني املتأثرين وأفراد أسرهم
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الفوارق الكبرية يف األجور اليت تؤثر تأثرياً سلبياً                -٢٣٧

  ).٧ املادة(على النساء بصفة خاصة 
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نـساء عـن    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تساوي أجور الرجـال وال            
ذي القيمة املتساوية، بوسائل منها النص الصريح على الضمانات ذات الـصلة يف              العمل

  .قانون العمل
عمالية مستقلة خـارج إطـار   نقابات  وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه ال ميكن إنشاء           -٢٣٨

ية احمللية  العمالالنقابات  االحتاد العام لنقابات العمال يف اليمن وألن تنظيم اإلضرابات من قبل            
كما تعرب اللجنـة عـن   . يتطلب احلصول على إذن مسبق من االحتاد العام لنقابات العمال     

قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل اختاذ إجراءات انتقامية من قبل أصحاب العمل يف القطـاع                
اخلاص ضد أعضاء النقابات العمالية، فضالً عن ختلّف أغلبية أصحاب العمل بوجه عام عن              

  ).٨املادة (سجيل العاملني لديهم ت
 من  ٢٠٠٢توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعدل قانون النقابات العمالية لعام             

أجل إتاحة إنشاء نقابات واحتادات عمالية مستقلة ومتكني النقابات العمالية احملليـة مـن       
 األعلى  الدعوة إىل اإلضراب دون احلصول على إذن مسبق من هيئات النقابات العمالية           

وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن ُتعزز جهودها من أجل منـع قيـام              . مستوى
أصحاب العمل يف القطاع اخلاص باختاذ إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابات العمالية،            

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطـرف      . مثل نقلهم أو ختفيض رتبهم أو فصلهم من العمل        
حاب العمل بتسجيل العاملني لديهم هبدف ضمان االمتثال للوائح      بأن تكفل قيام مجيع أص    

  .الضمان االجتماعي ونقابات العمال
وتالحظ اللجنة بقلق أن مستويات االستحقاقات من صندوق الرعاية االجتماعيـة،              -٢٣٩

وخباصة مستويات املعاشات التقاعدية، ال تكفي لضمان التمتـع مبـستوى معيـشة الئـق               
وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء ما ُيذكر عن إساءة         . ذا الصندوق وأفراد أسرهم   للمستفيدين من ه  

  ).٩املادة (استخدام استحقاقات التأمني االجتماعي من قبل مسؤويل الدولة أو زعماء القبائل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعزز جهودها وتستخدم املوارد املتاحة لزيـادة              

ظام الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك اسـتحقاقات املـساعدة          املخصصات من امليزانية لن   
وتوصـي  . االجتماعية، بغية ضمان متتع املستفيدين من هذا النظام مبستوى معيشي الئق          

اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ُتضاعف جهودها ملكافحة الفساد وإساءة استخدام أموال            
أمينات االجتماعية، ومقاضاة املسؤولني الدولة يف جمال الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك الت       

  .عن ذلك
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسة العنف املرتيل، مبا يف ذلك التحرش                -٢٤٠

اجلنسي، ضد النساء واألطفال يف الدولة الطرف، وإزاء ما ُيذكر عـن صـعوبات تواجـه                
 أضرار نتيجة هلذه االعتـداءات      الضحايا يف تقدمي الشكاوى والتماس جرب ما يلحق هبم من         

  ).١٠املادة (
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 ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر فوراً قانون مكافحة العنف املرتيل رقم               
 وأن ُتجّرم بالتايل أعمال العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي، ومقاضاة اجلناة           ٢٠٠٨لعام  

 دور اإليـواء وتوسـيع      وتوفري احلماية لضحايا العنف املرتيل، بوسائل منها زيادة عـدد         
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً مكثفـة لزيـادة            . مشوليتها وطاقتها 

وعي أفراد الشرطة ووكالء النيابة والقضاة واألخصائيني االجتماعيني واجلمهور عمومـاً           
 وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعزز قدراهتا يف جمـال          . مبشكلة العنف املرتيل  

البحث ومجع البيانات بشأن العنف املرتيل وتوفري معلومات مفصلة يف هذا اخلـصوص يف              
، مشفوعة مبعلومات عن عدد الشكاوى املقدمة مـن الـضحايا،           القادمتقريرها الدوري   

  .وسبل االنتصاف املتاحة، وحاالت مقاضاة اجلناة واألحكام الصادرة حبقهم
ء استمرار ما تعانيه املرأة من عدم مساواة يف إطـار           وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزا       -٢٤١

القانون ويف املمارسة فيما يتعلق باملسائل الزوجية واألسرية، مبا يف ذلك الزواج القـسري،              
والتمييز الشديد ضد النساء اللوايت يطلنب الطالق، واملركز املتدين للمرأة فيما يتصل بـإرث              

  .املمتلكات الزوجية
، على سبيل األولوية، بتعديل القـانون       أن تقوم ة الطرف على    حتث اللجنة الدول    

هـذه املـسائل    املتصل باملسائل الزوجية واألسرية بغية القضاء على التمييز ضد املرأة يف       
العهد وغريه من   ذات الصلة الواردة يف     وضمان توافق القانون مع معايري حقوق اإلنسان        

ضمان ) أ: (باختاذ خطوات عاجلة هبدف   وبصفة خاصة، توصي اللجنة     . الصكوك الدولية 
 من قانون األحـوال الشخـصية؛       ١٤تسجيل مجيع الزجيات مبا يتوافق مع أحكام املادة         

ضمان حق املرأة يف الزواج دون موافقة وصي عليها؛          )ج(حظر الزجيات القسرية؛     )ب(
ـ    )    ه(ضمان تساوي حقوق املرأة يف إجراءات الطالق؛        ) د( رأة كفالة تساوي حقوق امل

  .مبوجب قانون اإلرث
 ١٩٩٢ لعام   ٢٠وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن تعديل قانون األحوال الشخصية رقم             -٢٤٢

، وهو التعديل الذي يضفي صبغة شـرعية        ١٩٩٩ الصادر يف عام     ٢٤مبوجب القانون رقم    
 يزال نافذاً وألن جلنـة     على زواج الفتيات دون سن اخلامسة عشرة مبوافقة الوصي عليها، ال          

 دون بدء سريان قـانوٍن      ٢٠١٠أكتوبر  /الشريعة التابعة للربملان قد حالت يف تشرين األول       
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تزايد عدد ضحايا        . معدلٍ يهدف إىل حتديد سن دنيا للزواج      

  ).١٠املادة (زجيات األطفال 
تعلق بالـسن   اعتماد وتنفيذ القانون امل   ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي       

 سنة وفقاً للتوصيات الصادرة عن اهليئات الدولية        ١٨ بالدنيا للزواج وحتديد هذه السن      
ضمان استفادة ضحايا زجيات األطفال من سبل انتصاف فعالة وغري ذلـك            ) ب(املعنية؛  

  .العمل على التوعية باآلثار السلبية لزجيات األطفال) ج(من أشكال احلماية الضرورية؛ 
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عرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار املمارسة الـضارة املتمثلـة يف تـشويه               وت  -٢٤٣
  ). ١٠املادة (األعضاء التناسلية لإلناث يف الدولة الطرف، وخباصة يف املناطق الساحلية والريفية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة تشريعاً جيّرم ممارسة تشويه              
ية لإلناث ويكفل مقاضاة من ميارسون هذا الفعل أو يفرضون ممارسـته            األعضاء التناسل 

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة    . يكفل إنزال العقوبة املناسبة حبقهم    وعلى الفتيات أو النساء،     
الطرف بأن ُتعزز جهودها يف جمال التوعية والتثقيف بغية القضاء التام على هذه املمارسة              

  .ليهاوالتصدي للحجج اليت تستند إ
كعقوبـة يف   ُتمـارس   لألطفال ميكـن أن     العقوبة البدنية   وتالحظ اللجنة بقلق أن       -٢٤٤

على نطاق واسع يف املرتل ويف مراكـز        وُتستخدم  عمالً مشروعاً   وُتعترب  اإلجراءات اجلنائية   
  ).١٠املادة (الرعاية البديلة كأسلوب تأدييب 

  تشريعاً حيظـر صـراحةً     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة         
لألطفال يف مجيع البيئات، مبا يف ذلك كعقوبة يف اإلجراءات اجلنائية العقوبة البدنية   ممارسة  

  .وكذلك يف املرتل ويف مراكز الرعاية البديلة
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التطبيق واإلنفاذ الفعالني للحظـر القـانوين لعمـل                -٢٤٥

  ).١٠املادة (ستغالل األطفال على نطاق واسع األطفال الذي ُيفضي إىل ا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة إلنفاذ حظر عمل األطفـال،               

بوسائل منها توفري املوارد الالزمة للوحدة املعنية بعمل األطفال التابعة لوزارة الـشؤون             
د على حنو أكثر فعالية     وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ترص      . االجتماعية والعمل 

سيما  حاالت عمل األطفال من أجل ضمان القضاء على هذا العمل بصورة تدرجيية، وال            
املتعلقة ) ١٩٩٩(١٨٢يف سياق األعمال اخلطرة، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  .بأسوأ أشكال عمل األطفال
االّتجار بالنساء واألطفال، مبا يف      انتشار ظاهرة وُتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء         -٢٤٦

ذلك االّتجار هبم عن طريق نقلهم إىل بلدان جماورة ألغراض استغالهلم اجلنسي وغري ذلـك               
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين معدل حاالت املالحقة القـضائية           . من أشكال االستغالل  

  ).١٠املادة (ملرتكيب أعمال االجتار بالنساء واألطفال 
اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعزز جهودها من أجل منع ومكافحـة االجتـار             توصي    

بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك يف إطار تنفيذ اخلطة الوطنية املنقّحة واملطّورة ملكافحة االجتار              
وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة التعديالت           . باألطفال

انون اجلرائم والعقوبات، وأن ُتسرع يف مقاضـاة مـرتكيب جرميـة            املقترح إدخاهلا على ق   
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تواصل تدعيم نظامها اخلاص بإعادة تأهيل            . االجتار

  .وإعادة إدماج ضحايا االجتار، مبا يف ذلك إعادة تأهيل ضحايا االستغالل اجلنسي
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 املرتفع جداً املتفشي يف الدولـة الطـرف،         وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى الفقر       -٢٤٧
  ).١١املادة (سيما يف حمافظات عمران وشبوة والبيضاء  وال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها من أجل مكافحة الفقر، مع إيالء               
اهتمام خاص ألشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً، مبن فيهم األطفال واألشـخاص            

وهلذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمـد         . يف املناطق الريفية  الذين يعيشون   
خطة وطنية جديدة للتنمية ومكافحة الفقر مدعومة بآلية رصد وتنفيذ فعالـة وشـفافة              

وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل البيان الصادر عن اللجنـة           . وقائمة على املشاركة  
  .حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص با

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حجم سوء التغذية يف الدولة الطرف، وارتفاع معـدالت               -٢٤٨
اهلدر، ونقص الوزن وتأخر النمو، فضالً عن ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي لألسـر،              

ن هذا الوضع قد تفـاقم مـن      وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ أل     . خصوصاً يف املناطق الريفية   
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن جزءاً غري متناسب من األراضـي           . جّراء ارتفاع أسعار األغذية   

  ).١١املادة (الزراعية ُيخصص لزراعة القات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري فعالة وعاجلة ملكافحـة اجلـوع               

فال، وبأن تتخذ تدابري عاجلة للتعـويض عـن         سيما سوء تغذية األط    وسوء التغذية، وال  
التأثري السليب الرتفاع أسعار األغذية على ميزانيات األسر، خصوصاً يف حالة احملـرومني             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االسترشاد يف جهودهـا         . واملهّمشني من األفراد واألسر   
  .ء الكايفبشأن احلق يف الغذا) ١٩٩٩(١٢هذه بتعليق اللجنة العام رقم 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص املتزايد يف املياه، وعدم كفايـة وتكـافؤ فـرص                 -٢٤٩
سـيما يف    الوصول إىل إمدادات املياه، ونقص املياه الصاحلة للشرب يف الدولة الطرف، وال           

جلوفية وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نضوب احتياطيات موارد املياه ا         . املناطق الريفية والنائية  
وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن شبكة الصرف الصحي العامـة            . غري املتجددة 

تقتصر على املراكز احلضرية، وتالحظ بقلق تفشي األمراض املنقولة بواسطة املياه وما يترتب             
  ).١١املادة (على ذلك من وفيات يف صفوف األطفال 

هودها من أجـل ضـمان تعمـيم        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضاعف ج        
الوصول إىل موارد إمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي، مبا يف ذلـك يف املنـاطق               

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز جهودها، بوسـائل منـها            . الريفية والنائية 
 التعاون الدويل، ملعاجلة مشكلة نقص موارد املياه، وحتسني إدارة النفايـات، وخباصـة يف             

وتوجه . القطاع الزراعي، وترشيد استخدام احتياطيات موارد املياه اجلوفية غري املتجددة         
بشأن احلق يف املياه،    ) ٢٠٠٢(١٥اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم          

  ).٢٠١٠(فضالً عن البيان الصادر عن اللجنة بشأن احلق يف خدمات الصرف الصحي 
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القلق إزاء عدم توفر إمكانية الوصول، إال بقدر حمدود، إىل خدمات           وتشعر اللجنة ب    -٢٥٠
الرعاية الصحية األساسية وما يتصل بذلك من خدمات تنظيم األسرة، خصوصاً يف املنـاطق              

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء املستوى املرتفع جـداً ملعـدالت الوفيـات             . الريفية والنائية 
دولة الطرف، وهو أمر يتصل بكون نسبة حـاالت الـوالدة           النفاسية ووفيات األطفال يف ال    

  ).١٢املادة ( يف املائة فقط ٣٦بإشراف موظفني طبيني مهرة تبلغ 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك مـن             

ضمان تعميم احلصول   ) أ: (، من أجل  ٢٠١٥-٢٠١٠خالل استراتيجية الصحة الوطنية     
 رعاية صحية أساسية ميسورة التكلفة وعلى خدمات متخصصة يف جمـال الـصحة              على

زيادة حاالت الوالدة حتت إشراف موظفني طبيني مهرة وتوفري الرعايـة           ) ب(اإلجنابية؛  
زيادة متثيـل   ) ج(الصحية السابقة والتالية للوالدة، خصوصاً يف املناطق الريفية والنائية؛          

  .ة الصحية، خصوصاً يف جمال التمريضاملرأة يف صفوف موظفي الرعاي
وتالحظ اللجنة بقلق أنه رغم حدوث بعض التحسن، ال تزال معدالت االلتحـاق               -٢٥١

كما تـشعر   . مبؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي منخفضة جداً، خصوصاً يف حالة الفتيات         
ضور وإمتـام   اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت التسرب من املدارس واخنفاض معدالت احل          

  ).١٤ و١٣املادتان (الدراسة يف مدارس التعليم االبتدائي والثانوي 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات عاجلة ملعاجلة مـشكلة تـدين               

معدالت االلتحاق مبؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي، والتـصدي للتفاوتـات بـني            
 من أجل معاجلة املـشاكل املتـصلة بارتفـاع          اجلنسني، وبأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة     

وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه اخلطوات ضـمان        . معدالت التسرب من النظام املدرسي    
مراعاة احلضور اإللزامي، ومعاجلة مشكلة االختالل بني اجلنسني يف صفوف املدرسـني،            

مواقف األبوية  خصوصاً يف املناطق الريفية، وتوفري ما يكفي من الدعم املايل والتصدي لل           
  .واملمارسات التقليدية املتمثلة يف العمل املرتيل

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وخباصة              -٢٥٢
  ).١٤ و١٣املادتان (النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، فيما يتعلق حبصوهلن على التعليم 

 تدابري عاجلة لضمان توفري التعليم الشامل توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ  
إضـافة إىل   (التدريب اإللزامي جلميع املدرسني     ) أ: (لألطفال ذوي اإلعاقة، بوسائل منها    

وضع خطط للتعليم الفردي جلميـع الطـالب؛        ) ب(؛  )املدرسني يف جمال التعليم اخلاص    
توفري األدوات التعليمية املساعدة وتقدمي الدعم يف القاعات الدراسية، فضالً عـن             )ج(

إتاحة الوصول املادي دون أية عوائق إىل املدارس        ) د(املواد التعليمية واملناهج الدراسية؛     
إنفـاذ  ) ز(ختصيص ما يكفي من املوارد املالية؛       ) و(تدريس لغة اإلشارة؛    )    ه(ومرافقها؛  
  .ب القانون من دفع رسوم التعليم اجلامعي يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقةاإلعفاء مبوج
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل األميـة يف الدولـة الطـرف،         -٢٥٣
  ).١٤ و١٣املادتان (وخباصة يف صفوف النساء والفتيات يف املناطق الريفية 

 من جهود للقضاء على األمية      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ما تبذله         
واحلد من أسباهبا، بوسائل منها العمل على حنو فعال على تنفيذ ورصد وتقييم ومتويـل                
استراتيجيتها املتعلقة بالقضاء على األمية وتعليم الكبار، وأن تقدم يف تقريرها الـدوري             

  .معلومات عن النتائج احملققة سنةً بعد أخرىالقادم 
قلق بالغ إزاء عدم كفاية االهتمام الذي توليه الدولة الطرف لاللتزام           وتشعر اللجنة ب    -٢٥٤

الذي يقع على عاتقها مبوجب العهد فيما يتعلق باحلقوق الثقافية، حسبما يتبني مـن خلـو                
التقرير من أية معلومات يف هذا الصدد، فضالً عن عدم تقدمي ردود على قائمـة املـسائل                 

  ).١٥ادة امل( من العهد ١٥املتصلة باملادة 
معلومـات  القادم  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري             

 من  ١٥مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لضمان التمتع باحلقوق املعترف هبا يف املادة             
. العهد، وخباصة من قبل األقليات وغريها من احملرومني واملهّمـشني أفـراداً ومجاعـات             

الدولة الطرف بأن ُتجّمع بيانات مبوبة بشأن التكوين اإلثين للمجتمـع،           وتوصي اللجنة   
وكذلك بشأن احملرومني واملهّمشني أفراداً ومجاعات، لكي تتمكن مـن اعتمـاد تـدابري       

  . من العهد تنفيذاً تاما١٥ًملموسة وحمددة األهداف لتنفيذ املادة 
 لربوتوكول االختياري للعهد  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف توقيع ا          -٢٥٥

  . والتصديق عليه
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمّدثة من وثيقتـها األساسـية               -٢٥٦

املوحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق           
، كما اعتمدها االجتماع اخلامس اإلنسان، وخباصة تلك املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة    

 ٢٠٠٦يونيـه   /املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران            
(HRI/MC/2006/3).  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٢٥٧
ائي اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولـة واجلهـاز القـض          بني مجيع فئات    واسع  

اللجنـة يف التقريـر     وتترمجها وتنشرها قدر اإلمكان وأن تبلغ       ومنظمات اجملتمع املدين،    
وتشجع اللجنة أيضاً الدولـة     . باخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات    القادم  الدوري  

الطرف على إشراك مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكوميـة              
 اجملتمع املدين، يف عملية املناقشة على املستوى الـوطين قبـل تقـدمي              وغريها من أعضاء  
  . القادمتقريرها الدوري
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 ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم حبلول           -٢٥٨
املتعلقـة  تقريرها الدوري الثالث الذي ينبغي أن ُيعد وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحـة             

  .(E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨اللجنة يف عام تمدهتا باإلبالغ واليت اع

  الدورة السابعة واألربعون    

  األرجنتني    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -٢٥٩

الثالث للدولة الطرف املتعلق بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
 /تشرين الثـاين  ٢٤ و٢٣ املعقودة يومي   ٤٦ إىل   ٤٤ يف جلساهتا    (E/C.12/ARG/3)افية  والثق

كانون  ٢ املعقودة يف    ٥٩، واعتمدت يف جلستها     (E/C.12/2011/SR.44-46) ٢٠١١نوفمرب  
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ديسمرب /األول

  مقدمة  -ألف
للدولة الطرف لكنها تأسـف لتـأخر       ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثالث         -٢٦٠

الشاملة على قائمـة املـسائل      اخلطية  كما تعرب عن تقديرها للردود      . تقدميه بثماين سنوات  
(E/C.12/ARG/Q/3/Add.1)    مع أن تأخر تقدميها     ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤، املقدمة يف 

  .يالًجعل ترمجتها إىل لغات عمل اللجنة قبل احلوار مع الدولة الطرف مستح
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف اليت ُمثِّلـت          -٢٦١

  .بوفد رفيع املستوى يضم ممثلني عن الوزارات املختصة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل           -٢٦٢

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٤صادية واالجتماعية والثقافية يوم اخلاص باحلقوق االقت
وتشري اللجنة بتقدير إىل التشريعات وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف               -٢٦٣

  :إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة ما يلي
بالتحديـد   يتعلـق    سؤالً،  ٢٠١٠التعداد الوطين، وألول مرة سنة      تضمني    )أ(  

  من أصول أفريقية هلويتهم؛لألرجنتينيني الذايت 
يتضّمن مجلة أحكام منها    الذي  ) ٢٠٠٤ لسنة   ٢٥٨٧١رقم  (قانون اهلجرة     )ب(  

مجيع املهاجرين، مبن فيهم غري النظاميني، يف التعلـيم واخلـدمات    أحكاٌم تنص على محاية حق      
  ؛)٨ و٧ نااملادت(الصحية اجملانيني 
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الذي يعـزز   ) ٢٠١٠ لسنة   ٢٦٦٥٧رقم  (انون الوطين للصحة العقلية     الق  )ج(  
  اخلدمات الصحية على النطاق احمللي ويضمن هنجاً متعدد التخصصات؛

والذي مينح الـزوجني    ) ٢٠١٠ لسنة   ٢٦٦١٨رقم  (قانون الزواج املثلي      )د(  
  املثليني نفس حقوق الزوجني من جنسني خمتلفني؛

حلفاظ املتعلق با ) ٢٠١٠ لسنة   ٢٦٦٣٩رقم  (ليدية  قانون محاية املناطق اجل     )ه(  
  على املناطق اجلليدية وما حوهلا التابعة للدولة الطرف؛

ينص، يف مجلـة    الذي  ) ٢٠٠٦ لسنة   ٢٦٠٧٥رقم  (القانون الوطين للتعليم      )و(  
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للتعليم٦أمور، على ختصيص 

  التوصياتدواعي القلق الرئيسية و  -جيم
تقـضي  تالحظ اللجنة عدم تقدمي معلومات حمددة بشأن أحكام القضاء احمللي اليت              -٢٦٤

يضفي طابعـاً   دستور الدولة الطرف    أن  احلقوق الواردة يف العهد، يف حني تالحظ        بإعمال  
  .على القوانني العادية يف حال تضارهبا مع العهدويضمن علويته على العهد دستورياً 
عـن  من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات         تطلب اللجنة     

ويف هذا الـسياق، تلفـت      . الواردة يف العهد  أحكام القضاء اليت تقضي بإعمال احلقوق       
  .املتعلق بالتطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨(٩اللجنة انتباه الدولة الطرف للتعليق العام رقم 

ءات تعيني أمني املظامل بغية ملء هـذه        توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل إجرا       -٢٦٥
  .الوظيفة الشاغرة حالياً وُتجنب املآزق مستقبالً

مت توسـيع نطاقـه بالقـانون       الـذي    (٢٦١٦٠تالحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم         -٢٦٦
املتعلق حبيازة وامتالك أراضي َيسكنها تقليدياً السكان األصليون مل ينفّذ بشكل           ) ٢٦٥٥٤ رقم
ب عن قلقها إزاء التأخري يف إصدار سندات ملكية هـذه األراضـي أو املنـاطق               كما تعر . تام

  ).١٥ و١٢ و١١ و١املواد (جملتمعات السكان األصليني 
 للقـانون ة الطرف على التنفيذ الكامـل واملتناسـق         ـة الدول ـث اللجن ـحت  

وتوصي اللجنـة   .  على املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات     ٢٦١٦٠/٢٦٥٥٤ رقم
بالدستور والقوانني احلالية واإلسراع يف منح      الً   إجراءات حتديد كل املقاطعات، عم     بإهناء

  .ألراضياجمتمعات السكان األصليني سندات ملكية 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ما يتعرض له السكان األصليون من هتديدات               -٢٦٧

كما تأسف  . عديد من املقاطعات  وعمليات ترحيل وإجالء بالقوة من أراضيهم التقليدية يف ال        
اللجنة ألوجه القصور اليت تعتري عمليات التشاور مع جمتمعات السكان األصليني املتضررة،            
مما أدى يف بعض األحيان إىل استغالل املوارد الطبيعية يف املناطق اليت تسكنها أو تستغلها هذه           

ة واملستنرية، ودون تعويض عـادل  اجملتمعات تقليدياً دون احلصول على موافقتها احلرة املسبق   
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والتفاقية منظمة العمل الدوليـة     ) ٧٥املادة  (ومنصف، األمر الذي يشكل انتهاكاً للدستور       
وتشعر اللجنة بقلق خاص    .  املتعلقة بالشعوب القبلية والتقليدية يف البلدان املستقلة       ١٦٩رقم  

من )  مقاطعيت سالتا وخوخوي   يف(إزاء ما يسببه استغالل الليثيوم يف منطقة ساليناس غراندس          
  .آثار ضارة بالبيئة واملياه وطريقة عيش جمتمعات السكان األصليني وموارد رزقهم

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لوقف انتهاك حقوق السكان             
وحتث اللجنـة الدولـة     . األصليني وحماسبة املسؤولني عن هذه األفعال املخالفة للقانون       

لطرف على إجراء مشاورات فعالة مع اجملتمعات احمللية للسكان األصليني قبـل مـنح              ا
الشركات اململوكة للدولة أو أطراف ثالثة امتيازات االستغالل االقتـصادي لألراضـي            
واملناطق اليت درجت هذه اجملتمعات على االستيطان فيها أو استغالهلا، ومراعاة االلتـزام             

ومسبقة ومستنرية من اجملتمعات احمللية اليت تتأثر هبذه األنشطة         باحلصول على موافقة حرة     
يؤدي هـذا االسـتغالل إىل       وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بكفالة أال      . االقتصادية

انتهاك احلقوق املعترف هبا يف العهد، ومنح جمتمعات السكان األصليني تعويضات عادلـة          
ىل تأمني محاية السكان األصليني أثناء تنفيـذ        كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إ     . ومنصفة

وفيما يتعلق مبنطقة ساليناس غراندس، حتث اللجنة الدولـة الطـرف           . مشاريع التعدين 
ويف هذا الـصدد، تـذكّر اللجنـة        . )١٠(االمتثال لقرار احملكمة العليا حال صدوره      على
قـوق االقتـصادية    املتعلق بالتزامات الدول األطراف إزاء قطاع الـشركات واحل         ببياهنا

  .واالجتماعية والثقافية
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثريات السلبية اليت تعرضت هلا اجملتمعات احمللية للسكان              -٢٦٨

األصليني جراء زيادة استخدام املبيدات الكيميائية وبذور الصويا املعدلة وراثياً يف املناطق اليت             
ومما يثري جزع اللجنة أن هذه اجملتمعات احملليـة         . ياًتسكنها أو تستغلها هذه اجملتمعات تقليد     

باتت تواجه صعوبات متزايدة يف ممارسة أساليبها الزراعية التقليدية، الشيء الذي قد يـؤدي              
وتالحظ . إىل وجود عقبة كبرية حتول دون حصوهلا على الغذاء اآلمن والكايف بتكلفة معقولة            

لـرتوح مـن    اذي أجرب السكان األصليني علـى       اللجنة بقلق كذلك نطاق إزالة الغابات ال      
 كما تـشعر  .  بشأن محاية الغابات   ٢٦٣٣مناطقهم التقليدية، بالرغم من صدور القرار رقم        

اللجنة بالقلق ألن األنشطة سالفة الذكر غالباً ما ُتنفّذ دون إجراء مشاورات فعلية مسبقة مع               
  ).١٥ و١٢ و١١ و١املواد (اجملموعات املتضررة 

جنة الدولة الطرف على كفالة احلماية الفعالة لسبل عـيش جمتمعـات            حتث الل   
السكان األصليني ومتتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ووضع الضمانات         
املؤسسية واإلجرائية اليت تكفل مشاركة السكان األصليني مـشاركةً فعالـة يف عمليـة            

__________ 

وآخرون ضد مقاطعة خوخوي    " زثري ويل "جمتمع السكان األصليني يف حممية      : ١١٩٦/٢٠١٠امللف رقم    )١٠(
، وهذه القضية قيد االستئناف أمام احملكمة العليا ذات االختصاص، وهي حمكمـة العـدل               ومناطق أخرى 

 .للدولة العليا
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ا توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التنفيـذ        كم. القرارات املتعلقة بقضايا هتمهم    اختاذ
 وسائر التشريعات املتعلقة حبماية املوارد غري املتجددة للدولـة          ٢٦٣٣ قم   للقانونالتام  

  .الطرف، من أجل التصدي إلزالة الغابات
ومما يثري قلق اللجنة أن األساليب اإلحصائية اليت أُدرجت يف نظام اإلحصاء الوطين               -٢٦٩

تتاح للعموم، تطرح صعوبات حتول دون التفسري السليم للبيانات          ، واليت ال  ٢٠٠٧منذ عام   
وتالحظ . ومقارنة التقدم احملرز والتحديات فيما يتعلق بتمتع اجلميع باحلقوق الواردة يف العهد

بقلق أيضاً اختالف البيانات واحلسابات بني بعض إحـصاءات املقاطعـات واإلحـصاءات     
ن التشكيك يف مصداقية البيانات الصادرة عن نظام اإلحصاء الوطين          ع الوطنية الرمسية، فضالً  

  ). ٢املادة (من ِقبل مؤسسات وطنية ودولية معنية بالشؤون املدنية واملالية والبحوث 
تشدد اللجنة على أمهية توافر بيانات موثوقة وشاملة من أجل وضع السياسات              

ختاذ اخلطوات الضرورية جلعل إحصاءاهتا وتوصي اللجنة الدولة الطرف با. العامة وتنفيذها
كما توصيها بـأن    . الرمسية مقاربة للبيانات الصادرة عن املؤسسات الدولية ذات الصلة        

جتعل املنهجيات اليت يستخدمها نظام اإلحصاء الوطين والبيانات الـيت جيمعهـا أثنـاء              
  . املالئمةالدراسات االستقصائية متاحة للمستخدمني اخلارجيني ونشرها بالطريقة 

تقدم على   وتشعر اللجنة بالقلق لكون البيانات املتعلقة باحلقوق املكفولة يف العهد ال            -٢٧٠
تكون مفصلة على أساس سنوي، على حنو ما هو مطلوب يف املالحظات             أساس مقارن وال  

  .اخلتامية السابقة للجنة
صلة عـن   ُيطلب من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مف           

  . كل حق ورد يف العهد، على أساس سنوي، آخذةً يف االعتبار األسس احملظورة للتمييز
عن القلق إزاء احلاالت اليت أقدمت فيها قوات األمـن، احلكوميـة            اللجنة  وتعرب    -٢٧١
واخلاصة، على تنفيذ عمليات انتقام واستخدام مفرط للقوة ضد أشخاص مـشاركني             منها
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة يف سياق منازعـات         أنشطة دفاع عن احل    يف

  .تتعلق باألراضي
حتث اللجنة الدولة الطرف على محاية الناشطني االجتمـاعيني واملـدافعني عـن        

حقوق اإلنسان من الترهيب والتهديد، وخاصة االستخدام املفرط للقوة من جانب قوات            
وها إىل ضمان التحقيق الشامل والفـوري يف مجيـع    كما تدع . األمن، احلكومية واخلاصة  

  .دعاءات التعرض لعمليات انتقام أو انتهاكات، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالةا
وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء استمرار عدم املساواة بني الرجال والنساء يف التمتع               -٢٧٢

، E/C.12/1/Add.38(ال التوظيف   سيما يف جم   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال    
  ).١٠ و٣املادتان ) (١٧الفقرة 
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري التشريعية وغري التشريعية سعياً إىل         
ويف . بني اجلنسني، والتصدي جلميع أشكال التمييز اليت تواجه املرأةالفعلية  حتقيق املساواة   

بشأن املساواة بني اجلنسني يف     ) ٢٠٠٥(١٦قم  را العام   هذا الصدد، تذكّر اللجنة بتعليقه    
وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة     . التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

بأن تعزز الدولة الطرف جهودها املبذولة للنهوض باملساواة بني اجلنسني يف مجيع منـاحي          
ة الدولة الطرف على النظر يف اخليارات       وفيما يتصل بفرص العمل، تشجع اللجن     . احلياة

القانونية، وبناء القدرات وتوفري اخلدمات اليت متكن اجلنسني من التوفيق بني املسؤوليات            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تعزيز توظيف املرأة يف قطاع           . الوظيفية واألسرية 
  .االقتصاد الرمسي

ري من العاملني يف جمال االقتصاد غـري الرمسـي يف   وتشري اللجنة بقلق إىل العدد الكب     -٢٧٣
الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها ألن نسبة كبرية من هؤالء، مبن فيهم العمال املهاجرون،              

كما تعرب اللجنة عـن قلقهـا   . يشملها نظام الضمان االجتماعي، وخباصة نظام التقاعد      ال
الذي يواجهه العمـال املـستقدمون       ورالتمييز املتعلق بظروف العمل واحلد األدىن لألج       إزاء
اخلارج واملؤقتون وعامالت املنازل والعاملون يف صناعة النـسيج والقطـاع الزراعـي              من
  ). ٧ و٦املادتان (

 جهودها الراميـة إىل تقلـيص قطـاع    ةحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصل    
 كفالة متتـع مجيـع      بغية تعزيز التوظيف يف القطاع الرمسي ومن مثّ        االقتصاد غري الرمسي  

وتوصيها بتوسـيع نطـاق تطبيـق    . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   العمال متتعاً كامال  
وتوصي باختـاذ  . التشريع املتعلق باحلد األدىن لألجور ليشمل القطاعات اليت مل تطبقه بعد    

جع كما تش . تدابري تكفل احلماية القانونية التامة للعمال بصرف النظر عن قطاع عملهم          
اللجنة الدولة الطرف على النظر يف تعديل شروط مـنح اإلقامـة للعمـال املهـاجرين               

االجتماعيـة  االستحقاقات  للدستور الوطين وقانون اهلجرة، لضمان حصوهلم على         وفقاً
  . تقوم على أساس االشتراكاتاليت 
 وجه  وتشعر اللجنة بالقلق لعدم حظر وجترمي التحرش اجلنسي يف مكان العمل على             -٢٧٤

  ).)ب(، الفقرة ٧املادة (أو قانون العمل يف الدولة الطرف قانون العقوبات التحديد يف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف بشدة إىل اعتماد وتطبيق تدابري تشريعية حتظر بصورة    

حمددة التحرش اجلنسي يف مكان العمل، فضالً عن جعله جرمية ُيعاقب عليهـا مبوجـب               
وتوصيها بتنظيم محالت عامة للتوعية بالتحرش اجلنـسي        .  العمل وقانونقانون العقوبات   

  .وتوفري محاية شاملة للضحايا
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االجتار بالبشر يف الدولة الطرف وتأسف لعـدم كفايـة                -٢٧٥

كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابري        .  الصادر هبذا اخلصوص   ٢٦٣٦٤قم  رالقانون  
  ).٣، الفقرة ١٠ ةاملاد(ة تأهيل ضحايا االجتار واالستغالل املتخذة إلعاد
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية مراجعة تشريعاهتا املتعلقة مبكافحـة             
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة املـوارد        . االجتار بالبشر للوفاء باملعايري الدولية    

 وإدانتهم، فضالً عن تقدمي الدعم للـضحايا        املخصصة ملنع االجتار بالبشر ومالحقة اجلناة     
  . وتعزيز التنسيق على مجيع املستويات هبذا الشأن

وتكرر اللجنة التعبري عن قلقها إزاء حوادث العنف اليت تتعرض هلا النساء يف الدولة                -٢٧٦
كما تشعر اللجنة بالقلق    ). ٢٥، الفقرة   E/C.12/1/Add.38(سيما العنف املرتيل     الطرف، وال 

اء عدم كفاية التنسيق بني خمتلف مستويات احلكومة، وهو ما يشكل عقبة كبرية حتـول                إز
  ).١٠ و٣املادتان (دون التصدي بفعالية للعنف الذي تواجهه املرأة 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة زيادة التوعية العامة بالطـابع اإلجرامـي              
يها أيضاً بتعزيز بـرامج االستـشارات       وتوص. للعنف املرتيل وتقدمي مرتكبيه إىل العدالة     

كمـا تطلـب    . القانونية، وزيادة إتاحة مراكز اإليواء وخدمات الدعم النفسي للضحايا        
اللجنة من الدولة الطرف توفري التمويل الالزم للمجلس الوطين للمرأة لتمكينـه مـن              

  .االضطالع بدوره
العمالية والنقابيـة بـسبب     وتأسف اللجنة للعقبات اليت حتول دون ممارسة احلقوق           -٢٧٧

، مما يتعارض مـع الدسـتور       )٢٣٥٥١رقم  (تطبيق قانون النقابات    املخالفات املُسّجلة يف    
بشأن احلريـة النقابيـة واحلـق يف        ) ١٩٤٨(٨٧واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       الوطين
فـصل  ويشمل ذلك صعوبة وتأخري عملية تسجيل النقابات بواسطة وزارة العمل، و         .التنظيم

العنف اليت تستهدف قيادات النقابـات      وأعمال  العمال الذين يشاركون يف االحتجاجات،      
  ). ٨املادة (وأعضاءها 

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدخال التعديالت الضرورية على قـانون         
النقابات بغية االعتراف باحلقوق األساسية اجلماعية جلميع فئـات العمـال والنقابـات             

. لية، وكفالة توافق التشريعات الوطنية توافقاً تاماً مع االلتزامات الدولية لألرجنتني          العما
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً جبعل أحكام احملكمـة العليـا ذات               

وحتـث  . الصلة قابلة للتطبيق على مجيع العمال والنقابات، بعد إجراء التعديالت الالزمة          
 من العهد ويف الوقـت  ٨طرف على كفالة تسجيل النقابات وفقاً للمادة      اللجنة الدولة ال  

كما تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي منع املمارسات االنتقامية كالفـصل         . املناسب
من اخلدمة بسبب املشاركة يف االحتجاجات واإلضرابات اليت ُتنظم بصورة غري خمالفـة             

  . االنتهاكاتللقانون، كما ينبغي تعويض ضحايا هذه 
وتشعر اللجنة بالقلق ألن شروط احلصول على اإلعانة العامة املخصصة لألطفـال،              -٢٧٨

  .اليت ُتمنح مبوجب القانون، تستبعد يف الواقع بعض الفئات مثل املهاجرين وأطفاهلم
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف اعتماد كافة التـدابري الـضرورية لكفالـة         
سـيما أطفـال الفئـات املهمـشة واحملرومـة           عانة املخصصة لألطفال، وال   تقييد اإل  عدم

  . املهاجرين غري النظاميني وأطفال األشخاص احملرومني من حريتهم كالعمال
قلقها إزاء استمرار أزمة نقص املساكن يف الدولـة الطـرف           تأكيد  وتكرر اللجنة     -٢٧٩

)E/C.12/1/Add.38   الفجوة بني احتياجـات قطاعـات      ، وهي أزمة نامجة عن      )٢٠، الفقرة
إىل ويـشكل االفتقـار     . واسعة من اجملتمع واملعروض من املساكن املالئمة واملعقولة التكلفة        

حتليلية رمسية موثوقة يف هذا الصدد عقبةً كبرية حتول دون معاجلـة هـذه املـشكلة                بيانات  
والبناء جتعل من العسري    وتشعر اللجنة بالقلق ألن املضاربات يف األراضي والعقارات         . بفعالية

وتكرر اللجنة تأكيد   . على السكان من ذوي الدخل املتوسط واملتدين احلصول على املساكن         
يساورها من قلق إزاء عمليات اإلخالء القسري للمحرومني واملهمـشني مـن األفـراد               ما

لطـرف  ، مما يتعارض مع التزامات الدولة ا      نين والسكان األصلي  يسيما املهاجر  والفئات، وال 
  ). ١، الفقرة ١١املادة (مبوجب العهد 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات إسكان تكفل احلصول علـى              
وتدعوها إىل التـصدي    . السكن املالئم بتكلفة معقولة مع ضمان قانونية احليازة للجميع        

يق العـام  بفعالية للمضاربات يف أسواق األراضي والعقارات والبناء، وذلك يف ضوء التعل   
كما حتث اللجنة الدولة الطـرف      . بشأن احلق يف السكن الالئق    ) ١٩٩١(٤للجنة رقم   

على اختاذ تدابري حمددة يف هذا الصدد، سواء أكانت تشريعات أو غريها مـن التـدابري،        
تكفل توفري سكن بديل أو تعويضات منصفة لألشخاص الذين مت إخالؤهم قسراً، وفقـاً              

  . بشأن اإلخالء القسري) ١٩٩٧(٧قم للتعليق العام للجنة ر
وتكرر اللجنة التعبري عن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية اإلجنابيـة               -٢٨٠

املقدمة للفتيات والنساء يف الدولة الطرف، ويؤدي هذا القصور إىل ارتفاع معدالت الوفيات             
وتالحظ ). ٢٤، الفقرة   E/C/12/1/Add.8(النفاسية واحلمل يف أوساط املراهقات بشكل عام        
وتشري بقلق إىل أن عمليات اإلجهـاض       . اللجنة بصفة خاصة التفاوتات فيما بني املقاطعات      

  ).١٢ و١٠املادتان (تزال تشكل أحد األسباب الرئيسية للوفيات النفاسية  غري اآلمن ال
حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تطبيق القانون املتعلق بالصحة اجلنـسية              

سيما املراهقون، على التثقيف     إلجنابية يف مجيع املقاطعات، وكفالة حصول اجلميع، وال       وا
وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية بصورة شاملة وبتكلفة معقولة بغية التصدي جلملـة            

وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بتنظـيم    . أمور منها ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية  
كما توصيها باختاذ التدابري الالزمة     .  الصحة اجلنسية واإلجنابية   محالت توعية عامة يف جمال    

لكفالة توفري خدمات اإلجهاض القانوين لتجنب الوفيات النفاسية، وضمان الوصول إىل           
املرافق الصحية واحلصول على اللوازم واخلدمات الصحية خلفـض املخـاطر الـسابقة             

  .والالحقة لعمليات اإلجهاض
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القلق إزاء ارتفاع معدالت استهالك التبـغ يف الدولـة الطـرف،            وتشعر اللجنة ب    -٢٨١
  ).١، الفقرة ١٢املادة (سيما يف أوساط النساء والشباب  وال

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمـة الـصحة العامليـة               
واتباع سياسـات ضـريبية   اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، ووضع سياسات فعالة للتوعية    

احلد من استهالك التبغ، على أن يستهدف ذلك النساء والـشباب           تسعريية هتدف إىل    و
  . على وجه اخلصوص

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حاالت األطفال خارج النظام التعليمي واألمية والرسوب             -٢٨٢
والتسرب املدرسي، وخباصة يف أوساط جمتمعات السكان األصليني احملرومني واملهمـشني يف            

كما تالحظ بأسف   . ة الطرف، بالرغم مما بذلته من جهود لضمان توفري التعليم للجميع          الدول
تتمتع دائماً باحلق يف تعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغـة           أن جمتمعات السكان األصليني ال    

  ). ١٣املادة (
التشريعات القائمة لكفالة إعمـال     بأن ُتنفذ بفعالية    توصي اللجنة الدولة الطرف       

 يف التعليم وأن تعاجل، بصفة خاصة، مشكلة األطفال املوجودين خارج نظام التعليم             احلق
وحتثها على مواصلة اجلهود الراميـة إىل       . وحاالت األمية والرسوب والتسرب املدرسي    

القضاء على التفاوتات بني خمتلف شرائح اجملتمع وتعزيز النهوض بتعليم أبنـاء الفئـات              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فعالة         . مشةواملقاطعات احملرومة وامله  

  . اخلاصةلتوفري تعليم متعدد الثقافات للسكان األصليني وضمان تكييفه وفقاً الحتياجاهتم
وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عـن                -٢٨٣

تراثهم الثقايف يف الدولة    ويما يتعلق مبعارفهم التقليدية     ف محاية احلقوق اجلماعية للسكان األصليني    
  ). ١٥املادة (يتجزأ من هويتهم الثقافية  الطرف، مبا يف ذلك أراضي أسالفهم، كجزء ال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات شـاملة             
اليت تتخذها لالعتـراف باملعـارف   عن التدابري احملددة والفعالة، مبا يف ذلك التشريعات،  

التقليدية للسكان األصليني وتراثهم الثقايف، مبا يف ذلك أراضي أسالفهم، وتوفري احلماية            
بشأن حق كل فرد يف اإلفادة      ) ٢٠٠٥(١٧ بالتوصية العامة للجنة رقم    هلا، وذلك عمالً  

أو فـين مـن صـنعه،       من محاية املصاحل املعنوية واملادية الناجتة عن إنتاج علمي أو أديب            
  .بشأن حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية) ٢٠٠٩(٢١ ورقم
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمني تقريرها الدوري القادم معلومـات             -٢٨٤

عن التدابري املتخذة لكفالة حق اجلميع يف التمتع بفوائـد التقـدم             إضافية أكثر تفصيالً  
   . من العهد١٥من املادة ) ب(١ بالفقرة مالًالعلمي وتطبيقاته العملية، ع

نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق       أن ت وتطلب اللجنة من الدولة الطرف        -٢٨٥
سيما بني املسؤولني احلكوميني، واجلهـاز القـضائي،         اجملتمع، وال فئات  واسع بني مجيع    

 تبلغ اللجنة يف تقريرها     ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تترمجها وتعممها بقدر اإلمكان، وأن        
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كما تشجع  . الدوري القادم أو قبل تقدميه، حسب االقتضاء، باخلطوات املتخذة لتنفيذها         
اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات           

ية وضـع   اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عمل           
خطط تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية ويف املناقشات على املستوى الوطين قبـل تقـدمي              

  .  القادمتقريرها الدوري
وفقـاً  ُمَعـدَّاً   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع             -٢٨٦

 ٢٠٠٨عـام   الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف        املتعلقة باإلبالغ   للمبادئ التوجيهية املنقحة    
)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٢، حبلول.  

  الكامريون    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريرين الدوريني            -٢٨٧

الثاين والثالث للكامرون املتعلقني بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
، )E/C.12/2011/SR.41-43 (٤٣ إىل٤١يف جلــساهتا مــن ) E/C.12/CMR/2-3(فيــة والثقا

، املعقـودة  ٥٩، واعتمدت يف جلستها ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢ و٢١املعقودة يومي  
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢يف 

  مقدمة  -ألف
ا الدوريني الثالث والرابع اللـذين ميتـثالن        ترحب اللجنة بتقدمي الكامريون تقريريه      -٢٨٨

بوجه عام للمبادئ التوجيهية للجنة واللذين يقدمان معلومات عن التدابري املتخـذة لتنفيـذ              
ومع ذلك، تالحظ اللجنـة أن      . التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة       

  .التقرير قدم بعد تأخري دام سبع سنوات
اللجنة علماً أيضاً، مع االرتياح، بالردود اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل              وحتيط    -٢٨٩

)E/C.12/CMR/Q/2-3/Add.1 (          وكذلك بالردود الشفوية على األسئلة اليت طرحـت أثنـاء
  . احلوار، وإن كانت يف رأيها ردوداً عامة للغاية يف أحيان كثرية

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع        ترحب اللجنة بالتصديق على       -٢٩٠

  .أشكال التمييز ضد املرأة
وحتيط اللجنة علماً، مع االرتياح، جبهود الدولة الطرف املبذولـة لتعزيـز إعمـال                -٢٩١

  :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك
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درة املتعلقة بالبلدان الفقرية    اجلهود املبذولة لبلوغ مرحلة اإلجناز يف إطار املبا         )أ(  
املثقلة بالديون واليت مسحت بتخفيف الديون وبالتايل باإلفراج عـن املزيـد مـن املـوارد                

  الستخدامها يف اجملاالت ذات األولوية يف قطاع الصحة؛
 ٢٠٠٠/٠٨األخذ بنظام التعليم االبتدائي اجملاين مبوجب قانون املالية رقـم      )ب(  
  ؛٢٠٠٠ يهيون/حزيران ٣٠املؤرخ 

 ٢٠١٠أبريـل  /نيـسان  ١٣، املـؤرخ    ٢٠١٠/٠٠٢اعتماد القانون رقم      )ج(  
  واملتعلق حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبم؛

 وحدةً لعالج مرضى اإليدز والعدوى بفريوسه يف مراكز الصحة          ٦٠افتتاح    )د(  
  العمومية وزيادة عدد مراكز حتّري اإلصابة بالسل وعالج مرضاه؛

ير البىن األساسية خلدمات الصحة، وبناء مراكز للـصحة األساسـية           تطو  )ه(  
  وإصالح املرافق الصحية األخرى؛

  التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛  )و(  
 بشأن  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٩/٠٠٤اعتماد القانون رقم      )ز(  

  .املساعدة القضائية
 ١٣، املـؤرخ    ٢٠١٠/٠٠٤ب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للقانون رقـم         وترح  -٢٩٢
، ٢٠٠٤/٠١٦، الذي يعدل ويكمل بعض أحكـام القـانون رقـم            ٢٠١٠أبريل  /نيسان
 واملتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢٢ املؤرخ

ملبادئ باريس وال سيما ألنه مينح ممثلـي        وهو قانون يعزز امتثال الدولة الطرف       . واحلريات
  . احلكومة دوراً استشارياً ال صالحيات للتصويت

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
يساور اللجنة القلق ألن احملاكم الوطنية مل تستشهد مطلقاً بأحكام العهد حىت اليوم               -٢٩٣

  . وذلك على الرغم من ُعلوية العهد على التشريعات الداخلية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ العهـد يف نظـام                

كما توصيها بأن تعتمـد التـدابري   . القضاء الداخلي، وأن تعتمد، عند اللزوم، نصاً لتطبيقه  
املناسبة لتوعية أعضاء السلطة القضائية واجلمهور العام بأحكام العهد ووجـوب إعمـال             

وتطلب إليها أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم        . الجتماعية والثقافية احلقوق االقتصادية وا  
معلومات تتعلق بقرارات احملاكم والسلطات اإلدارية اليت تقضي بإعمال احلقوق املنصوص           

بشأن ) ١٩٩٨(٩وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          . عليها يف العهد  
  . التطبيق احمللي للعهد
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وتالحظ اللجنة بقلق أن الفساد ال يزال منتشراً يف الدولة الطرف على الرغم مـن                 -٢٩٤
  .محالت التوعية بآثاره واملالحقات القضائية ألفراد ضالعني يف قضايا فساد

  .توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة ملكافحة الفساد  
قوق اإلنـسان واحلريـات،     وفيما حتيط اللجنة علماً بأنشطة اللجنة الوطنية حل         

املُعتمدة يف الفئة ألف، الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، توصي            
  . الدولة الطرف بأن تكفل ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية هلا

 وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم، يف ردودها الشفوية على األسئلة الـيت               -٢٩٥
 ٢الفقرة (وجهت إليها أثناء احلوار، معلومات كافية عن اإلطار التشريعي للحماية من التمييز 

  ).٢ من املادة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً شامالً ملكافحة التمييز ُيورد مجيع              

  .لعهد من ا٢ من املادة ٢دوافع التمييز احملظورة، على النحو املنصوص عليها يف الفقرة 
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم متتع جمموعات معينة من الناس بـنفس احلقـوق               -٢٩٦

االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يتمتع هبا غريهم من السكان على الرغم من املـشاريع              
.  من تقريـر الدولـة الطـرف       ١٩٤املنفذة لصاحل الشعوب األصلية، املشار إليها يف الفقرة         

 ٢الفقـرة   (عن ذلك، فإهنا تأسف لعدم وجود سياسة عامة تتعلق بالشعوب األصلية             وفضالً
  ).٢من املادة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة متسقة وشـاملة لتعزيـز حـق                

) ٢٠٠٩(٢٠الشعوب األصلية يف مستوى معيشي الئق، وحتيلها إىل تعليقها العام رقـم             
  .إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبشأن عدم التمييز فيما يتعلق ب

وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احلقوق االقتـصادية              
واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية عند الشروع يف تنفيذ املشاريع املشار إليهـا يف             

لة الطـرف، أيـضاً،     وهلذا الغرض، توصي اللجنة الدو    . وثيقة استراتيجية النمو والعمل   
بالشروع يف تنفيذ برامج لتثقيف وتوعية السكان األصليني حبقهم يف املشاركة يف اختـاذ              

  .القرارات اليت تؤثر عليهم، طوال خمتلف مراحل هذه املشاريع
ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة ويف جمايل              -٢٩٧

أنه، على الرغم من التدابري التشريعية واملؤسسية اليت اعتمدهتا الدولـة           التعليم والعمل، ذلك    
الطرف، فإن عدد األشخاص من ذوي اإلعاقات الذين متّ تعيينهم مؤخراً يف اخلدمة العامة مل               

وفضالً عن ذلـك، فـإن اللجنـة، وإن    .  من هؤالء  ٢٥ ٠٠٠  شخصاً من بني   ٥٢يتجاوز  
 الوزارات الرامية إىل تسهيل استفادة األشخاص ذوي        أحاطت علماً بالقرارات املشتركة بني    

اإلعاقة عملياً من فرص التعليم، تعرب عن أسفها ألهنا مل تتلق معلومات حمددة عن إمكانيـة                
استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة عملياً من فرص التعليم والعمل، وال عن التدابري املتخذة أو              
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رات، لتيسري إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل   املزمع اختاذها، املترتبة على هذه القرا     
املؤسسات واملباين العامة واخلاصة واالستفادة منها، على النحو املنصوص عليه يف قانون تعزيز  

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة 
 توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري ملموسة وفعالة وختـصيص املـوارد             

وفضالً عـن ذلـك،     . الالزمة لتنفيذ قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبم        
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم ويف سوق             

وتوصيها أيضاً بأن تكفل اعتبار رفض      . العمل، وال سيما من خالل األخذ بنظام احلصص       
وتطلب اللجنة  . ماكن العمل مبثابة شكل من أشكال التمييز      اختاذ إجراء معقول لتكييف أ    

إىل الدولة الطرف أيضاً تقدمي بيانات مفصلة وقابلة للمقارنة يف تقريرها الدوري القـادم              
بـشأن  ) ١٩٩٤(٥عن أثر التدابري املتخذة، وتلفت انتباهها إىل تعليقهـا العـام رقـم            

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
 عن قلقها ألن األحكام التشريعية اليت متّيز ضد املـرأة والـيت             وتعرب اللجنة جمّدداً    -٢٩٨

  ).٣املادة (أوصت بإبطاهلا، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، ال تزال سارية يف الدولة الطرف 
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعّدل، يف أسرع وقت ممكن، األحكام ذات               

انون اجلنائي وأن تتخــلى عن أي حكـم        الصلة من قانون األسرة وقانون العمل والق      
وتوصيها بالعمل على أن تسمح     . ميّيز ضد املرأة يرد يف مشاريع القوانني اجلاري تعديلها        

هلا هذه النصوص اجلديدة بالوفاء بالتزاماهتا بضمان املساواة بـني اجلنـسني يف ممارسـة               
ويف هـذا   .  من العهـد   ٣ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمالً بأحكام املادة      

  ).٢٠٠٥(١٦الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
وتأسف اللجنة ألن التشريع الساري يف الدولة الطرف جيمع بني احلكم بالـسجن               -٢٩٩

ويساور اللجنة قلق بصفة خاصة ألن      . والعمل اإللزامي، وذلك حىت بالنسبة لسجناء الضمري      
  ).٦املادة (جييز للكيانات اخلاصة توظيف السجناء دون موافقتهم التشريع 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة العمل القـسري وعلـى مواءمـة                

وتوصيها، أيضاً، باختاذ التدابري التشريعية وغريها      .  من العهد  ٦تشريعها مع أحكام املادة     
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة      . فقتهممن التدابري لكي تضمن عدم عمل السجناء إال مبوا        

  .الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري القادم، معلومات عن ظروف عمل السجناء
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدالت البطالة وقلة فرص العمالة الـيت                -٣٠٠

. ب والنساءاألزمة االقتصادية يف الدولة الطرف وال سيما يف صفوف الشبابداية تفاقمت منذ 
أن الغالبية العظمى من الشباب يعملون يف قطاع االقتصاد غري النظامي           بقلق  وتالحظ اللجنة   

  ).٦املادة (
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 واليت من   ٢٠١٢اللجنة علماً باملشاريع الكربى املزمع تنفيذها يف عام         حتيط  فيما    
  : ليشأهنا، وفقاً للدولة الطرف، أن تزيد من فرص العمل، توصي الدولة الطرف مبا ي

تضمني سياستها يف جمال العمالة تدابري للتصدي للـصعوبات املتعلقـة             )أ(  
  بإدماج الشباب والنساء يف سوق العمل النظامي؛

  تنظيم دورات للتدريب املهين تليب احتياجات سوق العمل؛  )ب(  
احلرص على أن تساعد األنشطة املضطلع هبا يف إطار الصندوق الوطين             )ج(  

لـربامج   الدعم املقدم للشروع يف أعمال جتارية صـغرى وااللتحـاق            للعمالة، من قبيل  
  املهين، يف إجياد فرص عمل يف قطاع االقتصاد النظامي؛التدريب 
تزويد الصندوق الوطين للعمالة والدائرة الوطنية لرصد العمالة باملوارد           )د(  

  .الالزمة ألداء مهامها على ما يرام
بـشأن  ) ٢٠٠٥(١٨رف إىل تعليقها العام رقم      وتلفت اللجنة انتباه الدولة الط      

  .احلق يف العمل
تشعر بالقلق ألن احلد األدىن لألجور املكفول الذي مت حتديده بعـد  اللجنة  وال تزال     -٣٠١

  ).٧املادة (مفاوضات ثالثية، ال يكفل مستوى معيشياً كرمياً للعمال وألسرهم 
ىن لألجور املكفـول لكـي   احلد األدكفاية توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان    

ويف .  من العهد  ٧يعيش العمال وأسرهم عيشة كرمية على النحو املنصوص عليه يف املادة            
لية حتديد ومراجعـة احلـد   مراعاة آهذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل  

  . األدىن لألجور احلد األدىن للكفاف وتطور تكلفة املعيشة
تنعـدم  يف املزارع، حيـث     ظروف العمل اهلشة     عن قلقها إزاء     وتعرب اللجنة جمّدداً    -٣٠٢

التعاقد  بدرجة كبرية على     أصحاب املزارع واعتماد  . وال سيما بسبب التعاقد من الباطن     الرقابة  
  ).٧املادة (على القبول بظروف العمل اهلشة هذه العمال وأسرهم ُيرغم بعض من الباطن 
خذ الدولة الطرف خطوات ملموسة وفعالة      تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تت       

حنو  على   ،اللجنة الدولة الطرف  وتدعو  . املزارعيف   معايري العمل األساسية     لفرض احترام 
قوق العمال، علـى النحـو   حلاإلطار التنظيمي للتعاقد من الباطن   محاية  ضمان  خاص إىل   

  .املالئم وال سيما يف حالة العمل يف املزارع
أن انتهاكات احلقوق النقابية، املُبلغ عنها، مبا يف ذلك إلقاء القـبض            تعتقد اللجنة   و  -٣٠٣

على قادة النقابات العمالية وأعضائها أو تسرحيهم من العمل، وتدّخل الدولة الطرف يف عمل              
وتفيد التقارير بأن الدولة الطرف ُتفّضل بعـض النقابـات          . شكّل مصدراً للقلق  تالنقابات،  

  ).٨املادة (خر وال سيما احتاد نقابات القطاع العام وترفض االعتراف بالبعض اآل
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توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق كل فرد يف تشكيل نقابات واملشاركة              
بأن تكفـل املـساواة بـني       كما توصيها   .  من العهد  ٨يف األنشطة النقابية، وفقاً للمادة      

  .النقابات على أرض الواقع
 الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف ال يستند إال إىل          أن نظام  بقلق   وتالحظ اللجنة   -٣٠٤

العاطلني عـن   : ، وبذلك فهو يستبعد غالبية السكان     النظاميقتصادي  النشاط ا الاملشاركة يف   
  ).٩املادة (النظامي العمل والعاملني يف قطاع االقتصاد غري 

 اخلـاص بالـضمان   حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حتديث نظامهـا            
بأن تتأكد من أن هـذا      وتوصيها أيضاً   . هبذا احلق كل الناس   متتع  حىت تكفل   جتماعي  اال

بأن تطّبق بصورة تدرجيية نظماً ال تقـوم        وتوصيها كذلك   . محاية ممكنة النظام يوفّر أوسع    
ويف هـذا   . ممن ال يقدرون على دفعهـا     على دفع االشتراكات لتشمل مجيع األشخاص       

بشأن احلق ) ٢٠٠٧(١٩دولة الطرف إىل تعليقها العام رقم الصدد، تلفت اللجنة انتباه ال  
  .يف الضمان االجتماعي

.  عامـاً  ١٤أن احلد األدىن لسن العمل يف الدولة الطرف هو           بقلق   وتالحظ اللجنة   -٣٠٥
.  عاماً يعملـون يف املـزارع ويف البيـوت         ١٥ القلق ألن األطفال دون سن       هايساوركما  

ة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة عمل األطفـال،          وتتساءل اللجنة أيضاً عن فعالي    
  ).١٠املادة (العمومية املؤسسات ترعاهم باالستناد إىل اخنفاض عدد األطفال الذين 

مع املعايري الدولية املتعلقة قوانينها  مواءمة  على  بإحلاح  حتث اللجنة الدولة الطرف       
  .ألدىن للعمل وخمتلف فئات العمل اخلطربعمل األطفال وال سيما فيما يتعلق باحلد ا

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تتخذ مجيـع التـدابري       
 من أجل التحقق من احترام ،العملأماكن الالزمة، مبا يف ذلك زيادة عدد عمليات تفتيش 

ون إىل  أشخاص الذين يلج  التشريعات الوطنية اليت حتظر عمل األطفال وضمان مالحقة األ        
الدولة الطـرف أن تـدرج يف      إىل  اللجنة  وتطلب  .  قانونية استخدام األطفال بصورة غري   

معلومات عن حاالت املالحقة القضائية واإلدانات الـيت تـصدر   القادم تقريرها الدوري   
  . الشأن هبذا
ضد النساء والفتيـات، والعنـف      املمارسة  ال العنف   أن أعم  بقلق   وتالحظ اللجنة   -٣٠٦
، غري حمظورة بشكل    وكذلك التحرش اجلنسي  ، بل   األنثوية، وتشويه األعضاء التناسلية     املرتيل

كمـا  . تشريعات الدولة الطرف، على الرغم من التوصيات السابقة للجنـة         يف إطار   صريح  
ال ُتعاقب   وكي الصدر اغتصاب الزوج لزوجته    أن األفعال األخرى مثل      بقلق   تالحظ اللجنة 

موثوقـة  وتأسف اللجنة، فضالً عن ذلك، النعدام معلومات    . طرفتشريعات الدولة ال  عليها  
  ).١٠املادة (يف الدولة الطرف مدى انتشار هذه املمارسات بشأن 
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 بأن تعّجل عملية مراجعة واعتمـاد قـوانني         بشدةتوصي اللجنة الدولة الطرف       
علـى  عاقبة  ملااملرأة والفتيات وأن تكفل     بترمي إىل تعزيز اإلطار التشريعي ملكافحة العنف        

، وكذلك ممارسة   والتحرش اجلنسي   التناسلية األنثوية  أفعال العنف املرتيل وتشويه األعضاء    
 يهاوتوص. ومالحقة اجلناة اجلنائي  قانون  ال، مبوجب   واغتصاب الزوج لزوجته  كي الصدر   

ـ وطنية هبدف مكافحة مجيع أشكال العنف  توعية  أيضاً بتنظيم محالت     . املرأة والفتيـات ب
معلومات عن مـدى  القادم ها الدوري تقريَرتضمن الدولة الطرف أن  إىل  اللجنة   تطلبو

املرأة والفتيات، وكذلك إحصاءات عـن املالحقـات        بانتشار األشكال املختلفة للعنف     
  .القضائية واإلدانات

 مشكلة الفقر يف املناطق الريفية ويف مقاطعـات         لتفاقموال تزال اللجنة تشعر بالقلق        -٣٠٧
يف الشرق والشمال وأقصى الشمال، على الرغم من جهود الدولة          الواقعة  واملقاطعات  أداماوا  

  ).١١املادة (الطرف اليت ساعدت يف احلد من الفقر يف املناطق احلضرية 
الفقـر  الرامية إىل مكافحـة      جهودها   تضاعفتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        

على حترص   أيضاً بأن    هاوتوصي. ة واملهمشة سيما يف املناطق الريفية ويف املناطق احملروم       وال
غريها من اجملموعات املستـضعفة     وحقوق اجملموعات املستضعفة وال سيما املرأة والطفل        

 إىل إعالهنا بشأن الفقر والعهـد       ، يف هذا الصدد   ،وحتيل اللجنة الدولة الطرف   . واملهمشة
وترجو اللجنة  ). E/C.12/2001/10(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

علومات عـن حجـم األمـوال    القادم مبمن الدولة الطرف أن تزودها يف تقريرها الدوري   
املرصودة يف امليزانية العامة لالستثمار يف مكافحة الفقر يف املناطق احملرومة وكذلك ببيانات             

  .األرياف/واملدنعن معدالت الفقر مقارنة ومصنفة حسب اجلنس واملنطقة 
الوحدات السكنية يف الدولة الطـرف      املسّجل يف عدد    النقص   بقلق    اللجنة وتالحظ  -٣٠٨

 يف املائة   ٧٠ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن نسبة       .  املدن  وحدة يف  ٦٠٠ ٠٠٠املقدر بقرابة   
وفضالً . لبىن التحتية املناسبة  إىل ا تفتقر  تعيش يف أحياء    من األسر املعيشية يف املناطق احلضرية       

 ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة حتيط علماً مبختلف املشاريع الرامية إىل بناء مـساكن                عن
ستراتيجية وطنيـة   ا مساحات للبناء، تأسف ألهنا مل تتلق معلومات عن وجود           وهتيئةجديدة  
  ).١١املادة  (لإلسكان
ضمان احلق  لستراتيجية وطنية وخطة عمل     اتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع        

املساكن االجتماعية اجلديدة، من بـاب األولويـة،        ختصيص  الئق وضمان   الن  سكاليف  
.  سـكان العـشوائيات  جمموعات وال سيما للمحرومني واملهمشني سواء كانوا أفراداً أو       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تزيد بشكل كبري األموال املخصصة يف امليزانيـة              
وتلفت اللجنة انتباه الدولـة     . املشكلةلفداحة  ي  الوطنية للسكن االجتماعي بغية التصد    

  .الالئقبشأن احلق يف السكن ) ١٩٩٩(٤الطرف إىل تعليقها العام رقم 
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 عدد احلاالت املبلغ عنها املتعلقة بالطرد القـسري         بارتفاع بقلق   اللجنة علماً وحتيط    -٣٠٩
يف وقت مبكر كما أنه مر باأل، إبالغ املعنيني يف احلاالت املعنيةمل يتم،   حيث   املساكن،   وهدم

الدولـة  لعدم تقـدمي    وتأسف اللجنة   .  على النحو املالئم   مل يتم تعويضهم أو إعادة إسكاهنم     
 بشأن ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣ املؤرخ PM/2008/0738الطرف معلومات مفّصلة عن املرسوم   

عنيني معلومات عن وصول األشخاص امل    أو أي   إجراءات ومتطلبات إدارة استخدام األراضي،      
  ).١١املادة (إىل سبل االنتصاف 

أن يكفل اإلطار القانوين الـذي      أن حترص على    حتث اللجنة الدولة الطرف على        
ينظم مشاريع التنمية احلضرية التعويض أو إعادة اإلسكان بشكل مناسب يف حالة الطرد،             

أن  إىلفضالً عن ذلك، تدعوها،  و. وكذلك وصول األشخاص املعنيني إىل سبل االنتصاف      
ويف هذا الصدد، حتيل    . من مسكنه، دون مأوى   يطرد  تكفل عملياً عدم ترك أي شخص       

  .اإلخالء القسريبشأن حاالت ) ١٩٩٧(٧اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
أن نظام حيازة األراضي يف الدولة الطرف مل يعد يتكيف مـع   بقلق  وتالحظ اللجنة   -٣١٠

 للبلد، وأنه جيعل بعض السكان األصليني وصغار املزارعني ُعرضة          السياق االقتصادي والثقايف  
ويساورها القلق أيضاً إزاء العقبات اليت حتول دون الوصول إىل          . على أراضيهم الغري  الستيالء  

علـى  املفروضـة   ملكية األرض، وخاصة بالنسبة للنساء، مثل املبالغ التعجيزية للـضرائب           
  ).١١من املادة ) أ(١الفقرة (املعامالت العقارية 

األراضـي  تغيري أنظمة ملكيـة     حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية          
لضمان حق الشعوب األصلية وصغار املزارعني يف أراضي أجدادهم وضمان إزالة           برمتها  

  .اليت تواجهها النساءالعقبات  ملكية األرض وال سيما اليت حتول دونالعقبات 
الوصول إىل املاء الصاحل للشرب يف الدولـة        فرص  ة علماً بتحسني    اللجنحتيط  وفيما    -٣١١

نسبة أن  بقلق   الطرف والربنامج اجلاري تنفيذه إلمداد املناطق الريفية باملاء والكهرباء، تالحظ         
وتالحظ اللجنة أيـضاً    .  ما زالت غري مستفيدة من تلك اخلدمات       سكان األرياف كبرية من   

تركيب وصالت فردية للوصول إىل إمدادات الـشبكة العامـة          ارتفاع تكلفة املياه والقيام ب    
 جلـب امليـاه الـصاحلة للـشرب       املشاركة يف   وارتفاع عدد األطفال الذين ُيجربون على       

  ).١١ و١٠ املادتان(
لتحسني الوصـول إىل املـاء      مضاعفة جهودها   حتث اللجنة الدولة الطرف على        

أيضاً باختـاذ التـدابري الالزمـة       توصيها  و. الصاحل للشرب، وال سيما يف املناطق الريفية      
من اإلمدادات  األكثر استضعافاً   اجملموعات  استفادة  لتحسني إمداد املنازل باملياه وضمان      

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف     . ٧٠ ٠٠٠االجتماعية املزمع تركبيها والبالغ عددها      
وعـي  بإذكـاء    أيضاً   هايوتوص. بشأن احلق يف املاء   ) ٢٠٠٢(١٥إىل تعليقها العام رقم     

  . ماًءكبرية مملوءةجراراً اجلمهور باآلثار الضارة للغاية على صحة األطفال بسبب محلهم 



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

91 GE.12-41594 

يف املناطق الشمالية من الدولة الطرف انعدام األمن الغذائي    ويساور اللجنة القلق إزاء       -٣١٢
عار وحاالت النقص   ارتفاع األس  بقلق   وتالحظ أيضاً . وارتفاع مستوى سوء التغذية يف البلد     

يف بعض املواد الغذائية بشكل متكرر أو من حني إىل آخر، على الرغم مـن اجلهـود الـيت             
الدولة الطرف املتمثلة يف دعم بعض املنتجات أو التفاوض على األسعار مع املـوزعني               تبذهلا

  ).١١املادة (
يف الغـذاء   اختاذ التدابري الالزمة حلماية احلـق       على  اللجنة الدولة الطرف    حتث    
نظام عام لتوزيع األغذية على أكثر املناطق واجملموعات        وال سيما عن طريق إقامة      الكايف،  
بانعدام األمن  إجياد حلول للمشاكل اهليكلية املتعلقة      تدعوها إىل   كما  . واملهمشةاحملرومة  
فري ، ونقل وتوزيع املواد الغذائية وتـو      لصغار املنتجني ، مثل أمن حيازة األراضي      الغذائي

) ١٩٩٩(١٢وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم          . االئتمانات الزراعية 
بشأن احلق يف الغذاء الكايف وإىل املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املتدرج للحق             

اليت اعتمدهتا منظمة األمـم املتحـدة       ويف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين،         
  .والزراعةلألغذية 
ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية السياسات اليت تنفذها الدولة الطرف             و  -٣١٣

 عن ذلك، تأسف اللجنة ألن عدد حاالت        وفضالً. ووفيات األمومة للحد من وفيات الرضع     
إجهاض املراهقات   يف املائة من حاالت      ٢٠سيما ألن نسبة     محل املراهقات ال يزال كبرياً وال     

  ).١٢ و١٠املادتان (م بصورة سرية مما يعرض صحتهن وحياهتن للخطر تت
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد مـن وفيـات                

وتيسري وصول املرأة والفتيات املراهقات إىل خدمات الـصحة         األمومة  الُرضَّع ووفيات   
كما . النسلتنظيم  ملعلومات بشأن وسائل    اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة وا       

بسبب حاالت األمومة على تقييم مالءمة وفعالية القوانني الرامية إىل احلد من وفيات حتثها 
  .اإلجهاض غري القانونية

ومرّد ذلك  السوق السوداء   ع األدوية ذات النوعية الرديئة يف       بي بقلق   وتالحظ اللجنة   -٣١٤
  ).١٢املادة ( معقولة األدوية غري متوفرة بأسعارأن 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة لتفكيك الـشبكة غـري                
 لإلمداد باألدوية ذات النوعية الرديئة وتوزيعها، وحتسني الوصول إىل األدويـة            النظامية
بـشأن احلـق يف     ) ٢٠٠٠(١٤ إىل تعليقها العام رقم      انتباههاوتلفت اللجنة   . األساسية
  . ممكن من الصحة بأعلى مستوىالتمتع
تواتر انتشار وباء الكولريا املتصل بانعـدام مرافـق الـصرف        بقلق   وتالحظ اللجنة   -٣١٥

يانـات املعهـد    بتالحظ أن   كما  . الصحي، على الرغم من جهود الدولة الطرف ملكافحته       
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ـ  ١٤,٢نسبة ال تتجاوز  تشري إىل أن  الكامريوين لإلحصاءات الوطين    ساكن يف املائة مـن امل
  ).١٢ و١١املادتان (لك مراحيض الئقة املوجودة يف املناطق الريفية مت

تفشي مضاعفة جهودها الرامية إىل احليلولة دون   حتث اللجنة الدولة الطرف على        
النقـّي  لصرف الصحي العام، ومعاجلة النفايات، وتوفري املـاء         االكولريا وتوفري خدمات    

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة      . يف ذلك املدارس  سيما يف املناطق الريفية، مبا       وال
. الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتحسني الوصول إىل مرافق الصرف الـصحي املناسـبة            

معلومات عن تنفيـذ هـذه التوصـية        القادم   إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري        هاوتدعو
وحتيـل اللجنـة    . ستقلةوكذلك عن النسبة املئوية للمدارس املزودة مبراحيض الئقة وم        

  ).٢٠١١(الصرف الصحي خدمات الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن احلق يف 
يف  ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري            -٣١٦

الدولة الطرف على الرغم من اخنفاض هذه النسبة خالل السنوات األخرية بفـضل التـدابري          
  ).١٢دة املا(املتخذة 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها بغية حتسني الوصول إىل خدمات             
فرها ونوعيتها، وأن تقوم يف الوقت نفسه، بتوفري خدمات         االوقاية من مرض اإليدز، وتو    

النساء املستضعفة مثل   بالفئات  بصفة خاصة   العناية  سيما يف املناطق الريفية مع       العالج وال 
للمخاطر مثل النساء العامالت يف اجلـنس       املعرضة  الفئات  ل وكذلك   والشباب واألطفا 

املتـأثرين  وترجو اللجنة من الدولة الطرف أيضاً أن تكفل توعية األشخاص           . واحملتجزين
  .اإليدز والعدوى بفريوسه حبقوقهم اإلنسانية وبالقوانني اليت حتميهمب

 يف الدولة الطرف على الـرغم       بغتعاطي الت بارتفاع مستوى    بقلق   حتيط اللجنة علماً    -٣١٧
  ).١٢املادة (من التدابري املتخذة للحد من التدخني 

توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسات عامة فعالة ملكافحـة التـدخني،              
لسجائر، وإصدار قوانني تنص على احلظر التام للتدخني ا اإلعالن عن وتشديد احلظر على    

بأن ختصص  كما توصيها   . اجلمهورتوعية  تكثيف محالت   و مجيع األماكن العامة املغلقة      يف
  .تعاطي التبغجزءاً من عائداهتا من الضرائب على السجائر ملكافحة 

، ال تزال اللجنـة تـشعر       التعليم األساسي العام  مببدأ جمانية   على الرغم من األخذ     و  -٣١٨
عنـد تـسجيل    تسديدها   اءاآلببالقلق إزاء ارتفاع التكاليف املتعلقة بالتعليم اليت يتعني على          

 القلق لعدم املساواة يف االلتحاق هايساوركما .  أولياء األمورسيما رسوم رابطة الطالب، وال
عـدد البنـات    يقل  األقصى حيث   والشمال  باملدارس االبتدائية يف مناطق الداماوا والشمال       

اليت تبـذهلا   هود  اجلوفضالً عن ذلك، تالحظ اللجنة أنه على الرغم من          . امللتحقات باملدارس 
الدولة الطرف لتحسني مستويات التحاق األطفال باملدارس، فإن اخنفاض معدالت االستبقاء           

لُـّب  يف التعليم األساسي ويف التعليم الذي ميهد لاللتحاق بالتعليم الثانوي ال تزال تـشكل               
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سكان تصل   يف املائة من ال    ٥وتالحظ اللجنة أيضاً أن نسبة ال تتجاوز        . عمل األطفال مسألة  
  ). ١٤ و١٣املادتان (إىل التعليم العايل 

للجميع علـى   باحلرص على جمانية التعليم وإتاحته      توصي اللجنة الدولة الطرف       
بتقدمي املساعدة املالية لألسر ذات الدخل املـنخفض لتغطيـة   كما توصيها   . قدم املساواة 

 إىل تعزيز التدابري الراميـة إىل   وتؤكد اللجنة أيضاً على احلاجة    . التكاليف املتعلقة بالتعليم  
وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على تطـوير          . احلد من معدالت التسرب   

. الوصول إىل التعليم العايل بغية تزويد سوق العمل باملهارات األساسية الالزمة لنمو البلد            
  .يف التعليمبشأن احلق ) ١٩٩٩(١٣وتذكر اللجنة الدولة الطرف مبالحظتها العامة رقم 

يف تشريعاهتا باحلقوق الثقافية    اعترفت  وإن  الدولة الطرف   ألن  ويساور اللجنة القلق      -٣١٩
للشعوب األصلية اليت تعيش على أراضيها، فإهنا قامت بترحيل بعض اجملتمعات احمللية مثـل              

األراضـي إىل   أسالفها وأعطت تلـك     وأمبورور من أراضي    جمتمع البيغمي يف منطقة باكا      
اجملتمعات على التكيف مع ثقافـات      تلك  اف ثالثة بغية استغالل الغابات وبالتايل إجبار        أطر

  ).١٥املادة (أخرى سائدة يف البالد 
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري فعالة حلماية حق كل شعب أصـلي               

الوطنيـة  احترام برامج التنمية    يف االحتفاظ بأراضي أجداده وموارده الطبيعية وأن تكفل         
وهلذا الغرض، حتيـل    . ومحاية اهلوية الثقافية املميزة لكل شعب من شعوهبا       ملبدأ املشاركة   

املشاركة بشأن حق كل فرد يف     ) ٢٠٠٩(٢١اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        
  .يف احلياة الثقافية

ـ              -٣٢٠ اري وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف توقيع الربوتوكـول االختي
   . والتصديق عليهامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى الربوتوكـول                -٣٢١
العقوبـة القاسـية أو      وأاالختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         

 والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال         الالإنسانية أو املهينة  
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق           

األطفال يف الرتاعات املسلحة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع          بإشراك  الطفل املتعلق   
اد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والربوتوكـول          العمال املهاجرين وأفر  

وتدعو اللجنـة   . امللحق هبا واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         
الدولة الطرف أيضاً إىل توقيع الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص             

  . والتصديق عليهإىل إلغاء عقوبة اإلعدامباحلقوق املدنية والسياسية واهلادف 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون بالكامل مع املقررة اخلاصة املعنية حبق   -٣٢٢

اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي واملقرر اخلاص            
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وتشجع اللجنـة الدولـة   . يف الكامريونمهمتهما القائمة   املعين باحلق يف الغذاء يف سياق       
الطرف أيضاً على النظر يف توجيه دعوة إىل املقررة اخلاصة املعنية بالفقر املدقع وحقـوق               
اإلنسان لزيارة البلد ويف توجيه دعوات إىل مقررين خاصني آخرين معنـيني بـاحلقوق              

اليت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بغية االستفادة من خربهتم عند صياغة السياسات           
  .تتصدى لشواغل اللجنة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة مبواصلة التعاون مع مفوضية األمم املتحدة             -٣٢٣
السامية حلقوق اإلنسان ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة املعنية وبراجمها هبدف إعمال           

متابعة هـذه   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً اللتزاماهتا مبوجب بالعهد، و        
  .املالحظات اخلتامية وإعداد تقريرها القادم

هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق      أن تنشر   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٣٢٤
سيما يف صفوف املسؤولني يف احلكومـة والـسلطات          اجملتمع، وال فئات  مجيع  بني  واسع  

مجيـع  القـادم عـن   لـدوري  يف تقريرهـا ا وأن تبلغ القضائية ومنظمات اجملتمع املدين  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة       . لوضعها موضع التنفيذ  املتخذة   اخلطوات

إشراك منظمات اجملتمع املدين يف النقاش الّدائر على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرهـا              
  . القادمالدوري
ملبادئ التوجيهية  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفق ا           -٣٢٥

املعاهـدات الدوليـة   رصد تقارير بالصيغة اليت اعتمدهتا هبا هيئات   الاملنسقة بشأن إعداد    
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان

وفقاً للمبادئ  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم             -٣٢٦
كـانون   ٢ حبلـول    (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨اليت اعتمدهتا اللجنة يف عـام       التوجيهية  

  .٢٠١٦ديسمرب /األول

  إستونيا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -٣٢٧

الثاين إلستونيا املتعلق بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            
)E/C.12/EST/2 و Corr.1 ( تـشرين   ١٦ و ١٥يـومي   ، املعقودة   ٣٤ إىل   ٣٢ من   يف جلساهتا 

 ٢املعقـودة يف     ٥٩واعتمدت، يف جلـستها     ،  )E/C.12/2011/SR.32-34 (٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  مقدمة  -ألف
دئ التوجيهيـة   ترحب اللجنة بتقدمي إستونيا تقريَرها الدوري الثاين الذي ميتثل للمبا           -٣٢٨

الـيت طرحتـها    كما ترحب بالردود اخلطية على قائمة املسائل        . للجنة بشأن إعداد التقارير   
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وترحب أيضاً بالبيانات اإلحصائية الواردة يف الـوثيقتني        ). E/C.12/EST/Q/2/Add.1(اللجنة  
  .واليت مكنت اللجنة من تقييم التقدم احملرز يف إِعمال احلقوق

احلوار الذي أجرته مع الدولة الطرف وبالتفاعل الصريح والبناء مع          وترحب اللجنة ب    -٣٢٩
  .وفد كبري رفيع املستوى ضم ممثلني عن الوزارات املعنية

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     : ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية       -٣٣٠

 ١٨(لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ا       
، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص        )٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول 

، )٢٠٠٤يناير /كانون الثاين ٣٠(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
 املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل       والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل    

  ). ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٣(األطفال يف املواد اإلباحية 
وتشري اللجنة مع التقدير إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للنـهوض بإعمـال                -٣٣١

  :وترحب بشكل خاص مبا يلي. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
قرير الدوري اليت اتسمت بالشفافية وقامت علـى أسـاس         عملية إعداد الت    )أ(  

  االستشارة واليت أفادت من مشاركة منظمات اجملتمع املدين؛
نظام جتميع وإنتاج البيانات اإلحصائية الذي يكفل رصد إِعمال احلقـوق             )ب(  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
 املدخلة على دوائـر     استحداث صندوق التأمني ضّد البطالة واإلصالحات       )ج(  

  سوق العمالة؛
 وإجراء دراسة   ٢٠٠٤اعتماد القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف عام           )د(  

  استقصائية دورية لرصد تكافؤ الفرص بني اجلنسني؛
اتباع الدولة الطرف سياسة تدعم تدريس لغات األقليات والنهوض بالتعليم            )ه(  

  الثنائي اللغة؛
  .يف بشأن حقوق اإلنسان يف املنهاج املدرسيإدماج التثق  )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
تالحظ اللجنة بقلق أن النظام القضائي يف الدولة الطرف يفسر التزاماهتا القانونيـة               -٣٣٢

الدولية بطريقة تقييدية بصفتها جمرد التزامات غري ذاتية التنفيذ وال تثري املطالبة الذاتية باحلقوق            
وعليه، من املتعذر على األفراد اّدعاء انتـهاك حقـوقهم االقتـصادية            . على الصعيد احمللي  

  .واالجتماعية والثقافية املنبثقة عن العهد
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توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية ملهنة احملاماة والقضاة بـشأن              
د وبشأن تعّهـد الدولـة      نطاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنبثقة عن العه       

وحتيـل  . الطرف بتنفيذ التزامات حقوق اإلنسان امللزمة تنفيذاً فّعاالً على الصعيد احمللي          
بشأن طبيعة التزامـات الـدول      ) ١٩٩٠(٣اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        

  . بشأن التطبيق احمللّي للعهد) ١٩٩٨(٩األطراف وتعليقها العام رقم 
للجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات إلدخال أي تعديالت تـشريعية           وحتث ا   -٣٣٣

الزمة تكفل اتساق مؤسسة املستشار العديل ملبادئ باريس وطلب اعتمادها لدى جلنـة             
. التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الوقت املناسب          

بـشأن دور   ) ١٩٩٨(١٠تعليقها العام رقم    كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل        
  .مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشري اللجنة بقلق إىل أن القانون املتعلق باملساواة يف املعاملة ال حيظر التمييز استناداً                -٣٣٤
 العهد بشأن التمتع باحلقوق االقتصادية       من ٢ من املادة    ٢إىل مجيع األسس الواردة يف الفقرة       

  .واالجتماعية والثقافية كافة
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد التعديالت التشريعية الالزمة لكفالة حظر             

 من العهد ويف ممارسة احلقوق      ٢ من املادة    ٢التمييز على مجيع األسس الواردة يف الفقرة        
 تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها          كما. االقتصادية واالجتماعية كافة  

الدوري القادم معلومات وبيانات إحصائية عن القضايا والشكاوى املقدمة إىل املفـوض            
املعين مبسألة املساواة بني اجلنسني واملعاملة املتساوية املتعلقة بالتمييز، وكذلك اإلجراءات           

  .املتخذة بشأهنا
، وفقاً  ‘غري املواطنني ‘للجنة من أن األشخاص الذين حيملون صفة        ويظلّ القلق يساور ا     -٣٣٥

وتشعر اللجنة  .  يف املائة من السكان    ٧جلواز السفر الصادر عن السلطة، ال يزالون ميثلون نسبة          
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (بالقلق أيضاً من إمكانية سحب جنسية املتجنسني يف بعض الظروف 

بتكثيف جهودها لتيسري حصول األشخاص الذين      توصي اللجنة الدولة الطرف       
على اجلنسية اإلستونية وتذليل الصعوبات اليت يواجهها مقدمو         ‘غري املواطنني ‘هلم صفة   

 منذ  طلب اجلنسية، مبا يف ذلك تيسري مؤهالت اللغة الرمسية املطلوبة بالنسبة إىل املقيمني            
. هؤالء األشخاص اجلنسية اإلستونية    األطفال املولودين يف أسر      فترة طويلة يف البلد ومنح    

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعديل تشريعها املتعلق باجلنسية بـصورة تكفـل              
معاملة مجيع املواطنني بالتساوي بغض النظر عن طريقة حصوهلم على اجلنـسية، وفقـاً              

  .  من العهد٢لاللتزام بعدم التمييز مبوجب املادة 
لقلق إزاء التمييز ضد السكان الناطقني باللغة الروسـية الـذين           وتعرب اللجنة عن ا     -٣٣٦

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (يزالون يعانون من البطالة والفقر على حنو غري متناسب  ال
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها ملعاجلة استمرار احلرمان الـذي              
 بـالتمتع بـاحلقوق االقتـصادية       يواجهه السكان الناطقون باللغة الروسية فيما يتعلـق       

واالجتماعية والثقافية وكفالة تصدي االستراتيجيات والسياسات املعتمدة يف هذا الصدد          
  .للتمييز الرمسي واملوضوعي على السواء، وإدراج تنفيذ تدابري خاصة يف جمال العمالة

وية وفضالً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة استناد الشروط اللغ             
املتعلقة بالعمالة إىل معايري معقولة وموضوعية، ترتبط باحتياجات أداء كل فـرد لعملـه،      

  .قصد تفادي التمييز على أساس اللغة
ويساور اللجنة القلق إزاء جتذر القوالب النمطية لدور اجلنسني يف اجملتمع وما ينجم               -٣٣٧

صادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف     عنها من آثار سلبية فيما خيص متتع النساء حبقوقهن االقت         
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التفاوت بني اجلنسني يف جمايل          . ذلك ممارسة حقهن يف العمل    

كما أهنا تشعر بالقلق من عدم كفاية املوارد البشرية املخصـصة للنـهوض             . التعليم والعمالة 
 مبسألة املساواة بني اجلنسني واملعاملة      باملساواة بني اجلنسني، وخباصة يف مكتب املفوض املعين       
  ).٣املادة (املتساوية، الذي يضم املفوض ومستشاراً واحداً ال غري 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها الرامية إىل التخلص من القوالب              
النمطية وأشكال التحيز املتعلقة بدور اجلنسني يف اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق تنظـيم               

كما تدعوها إىل اختاذ تدابري ملموسة لتحسني التوازن بني اجلنـسني يف            . محالت للتوعية 
وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة     . اختصاصات التعليم اليت يهيمن عليها عادة أحد اجلنسني       

  .الدولة الطرف على ختصيص املوارد الالزمة للنهوض باملساواة بني اجلنسني
على حنو يكفل إخضاع عمـل       على تعديل تشريعها     وحتث اللجنة الدولة الطرف     -٣٣٨

   .السجناء إلرادهتم وملوافقتهم دون إكراه أو إلزام
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل البطالة، بالرغم من اجلهـود الـيت                -٣٣٩

كما تشعر بالقلق إزاء ضعف قدرة قطاع العمالة يف الدولة الطـرف            . تبذهلا الدولة الطرف  
التصدي للصدمات االقتصادية، كما تبني ذلك الزيادة الكبرية يف معدالت البطالـة يف             على  

  ).٧ و٦املادتان  (٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٨الفترة من عام 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها خلفض معدالت البطالة والسعي،            

لـى التـصدي   عقطاع العمالـة  ضعف قدرة عند اختاذ تدابري يف هذا الصدد، للحد من     
كما توصيها مبتابعة تطبيق قانون عقود العمالة عن كثب بـصورة           . للصدمات االقتصادية 

تطبيق األحكام املتعلقة بإدراج املرونة يف عالقات العمـل إىل انتـهاك            تكفل عدم إفضاء    
وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام       .  من العهد  ٧ و ٦احلقوق اليت تكفلها املادتان     

  . بشأن احلق يف العمل) ٢٠٠٥(١٨م رق
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واللجنة قلقة ألن املرأة ال تزال، رغم جهود الدولة الطرف للتوعية بأحكام قـانون                -٣٤٠
. املساواة بني اجلنسني يف أوساط أصحاب العمل والعمال، تعاين من احلرمان يف سوق العمل             

وهي عادة ما تتلقّـى     وتواجه املرأة بصفة خاصة صعوبات يف إعادة إدماجها يف سوق العمل            
 .)٣ و٧ و٦املواد  (ا يف ذلك عند قيامها بنفس العملأجراً يقل بكثري عن أجر الرجل، مب

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة إنفاذ التشريع              
ّزز مشاركة املرأة يف املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف العمالة إنفاذاً فعاالً وهتيئة بيئة ممكّنة ُتع

سوق العمل، مبا يف ذلك كفالة إتاحة خدمات الرعاية النهارية بأسعار ميسورة يف مجيـع               
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل أن تراعي، عند صياغة وتنفيـذ خطـة              . املناطق

التصدي لفجوات األجور بني اجلنسني اليت دعا إليها الربملان، احلاجة إىل توسـيع مهـام               
فتشي العمل ملتابعة التمييز يف األجور واحلاجة إىل ضمان املساواة يف األجر عن العمـل               م

  . املتساوي يف القيمة
مـن  وتشعر اللجنة بالقلق الستمرار معاناة نسبة كبرية من األشخاص ذوي اإلعاقة              -٣٤١

  .)٢ من املادة ٢ والفقرة ٦املادة  (البطالة رغم اجلهود املبذولة
لدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل متكني األشخاص ذوي         توصي اللجنة ا    

كما توصيها مبواصلة التوعية حبقـوق األشـخاص ذوي         . اإلعاقة من فرص عمل مناسبة    
مثل مالءمة وسائل الوصـول     القائمة،  اإلعاقة وكذلك بوضع حوافز والتصدي للعقبات       

 الـسهر علـى أن تـستهدف        وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل     . إىل املباين والنقل  
 خيتاره الفرد   املتخذة يف هذا الصدد إعمال احلق يف كسب الرزق عن طريق عمل            التدابري

  .أو يقبله حبرية
وال تزال اللجنة قلقة ألن مستوى األجر األدىن ال يوفّر، رغم الزيادة اهلامة فيه، عيشاً   -٣٤٢
  .)٧املادة  (للعمال وأسرهمكرمياً 

لرفع مـستوى احلـد األدىن     لة الطرف باختاذ التدابري الالزمة      توصي اللجنة الدو    
   .لألجر مبا يكفل العيش الكرمي للعمال وأسرهم

أن التشريع النافذ يف الدولة الطرف حيظر على موظفي اخلدمـة           بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٤٣
  .)٨املادة  (فون الذين ال يؤدون خدمات أساسيةاملدنية املشاركة يف اإلضرابات، مبن فيهم املوظ

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة اتساق األحكام املتعلقة حبق موظفي اخلدمة              
حظر اإلضـراب  بقصر  من العهد ٨املدنية يف اإلضراب يف قانون اخلدمة املدنية مع املادة   

  .على األشخاص الذين يؤدون خدمات أساسية
شخاص الذين يتلقـون اسـتحقاقات      ويساور اللجنة القلق ألن عدداً كبرياً من األ         -٣٤٤

وفضالً عن ذلك، ُتعرب اللجنة عـن القلـق إزاء   . الضمان االجتماعي يعيشون يف حالة فقر 
  .)٩املادة  (قييد فترة دفع استحقاقات البطالةت
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مراجعة سياسة الضمان االجتماعي اليت تنتهجها             
معيـشياً الئقـاً للمـستفيدين      رهتا مبا يكفل مستوى     فيما يتعلق حبجم االستحقاقات وفت    

بشأن احلق يف   ) ٢٠٠٧(١٩وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         . وأسرهم
  .الضمان االجتماعي

ي فيها عقـد    وتشعر اللجنة بالقلق لعدم دفع استحقاقات البطالة يف احلاالت اليت أُهن            -٣٤٥
  .)٩املادة  (العمل بسبب خطأ مهين

حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الشرط املفروض على دفع اسـتحقاقات              
  .البطالة، فيما يتعلق بسبب إهناء عقد العمل

انتشار العنف املرتيل يف الدولة الطرف وعدم وجود تـشريع          بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٤٦
ف اللجنة خللـو    وفضالً عن ذلك، تأس   .  يف قانون العقوبات   حمدد للعنف املرتيل بصفته جرميةً    

 من محالت للتوعيـة واسـعة       ٢٠١٤-٢٠١٠اخلطة اإلمنائية للحد من العنف ومنعه للفترة        
  .)١٠املادة  (النطاق

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إدماج جرمية حمددة للعنـف املـرتيل يف قـانون               
صـدار  وباإلضافة إىل ذلك، تدعوها إىل اعتماد تدابري للحماية، مبا يف ذلك إ           . العقوبات

وتوصي اللجنة الدولة . أوامر مقيِّدة وختصيص مالجئ، تكون فعالة ومتاحة لضحايا العنف
الطرف أيضاً بتنظيم محالت يف وسائط اإلعالم تركز على مجيع شرائح السكان هبـدف              

  .تغيري مواقف اجملتمع من العنف املرتيل
طفل، مبا يف ذلك قانون     اإلطار التشريعي حلماية ال   أوجه قصور   بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٤٧

العمل التعاقدي الذي يقضي بفترات عمل أطول مما ُتجيزه املعايري الدوليـة لألطفـال دون               
 عاماً، وأحكام قانون العقوبات املتعلّقة باستغالل األطفال الذين تتراوح أعمـارهم            ١٥ سن
 األطفال الذين    عاماً فما فوق يف املواد اإلباحية، وقانون األسرة الذي يسمح بزواج           ١٤ بني

حمكمة وموافقـة الوالـدين أو       عاماً مبوجب قرار صادر عن       ١٨ و ١٥تتراوح أعمارهم بني    
  .)١٠املادة  (الوصي

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إطارها التشريعي املتعلق حبمايـة حقـوق      
 اجلديد كما حتثّها بصورة خاصة على مراعاة ما يلي عند صياغة قانون محاية الطفل. الطفل

إىل األطفال  تشريعها املتعلق بساعات العمل بالنسبة      مواءمة  : وغريه من التدابري التشريعية   
 عاماً مع املعايري الدولية، وحظر استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وكفالة عدم             ١٥دون  

الطـرف أن   وتطلب اللجنة إىل الدولـة      .  عاماً ١٨عقد أي زواج مع طفل يقل عمره عن         
  .رج يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد حاالت زواج األطفال سنوياًُتد

ك املساكن االجتماعيـة،  النقص الفادح يف املساكن، مبا يف ذل     بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٤٨
، وإىل حد أقل، يف املدن والقرى وكذلك يف البلديات الريفية، مما يشلّ قدرة الدولة               يف تالّني 
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. ساكن للمحرومني واملهمشني بصورة خاصة من األفراد واجملموعـات        الطرف على توفري امل   
جيوز فيها تنفيذ عمليات اإلخالء     وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تلقي معلومات عن الظروف اليت          

  .)١١املادة  (دون قرار صادر عن حمكمة
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة نقص املساكن، مبـا             

سـيما بالنـسبة إىل احملـرومني        فيها املساكن االجتماعية، يف مجيع املناطق املعنيـة، وال        
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تدرج يف         . واملهمشني من األفراد واجملموعات   

ويف هذا الصدد، حتيـل     . تقريرها الدوري القادم معلومات عن أي قوانني تتعلق باإلخالء        
  .بشأن عمليات اإلخالء القسري) ١٩٩٧(٧طرف إىل تعليقها العام رقم اللجنة الدولة ال

أن عدد األشخاص الذين يعيشون دون خط الفقـر والـذين           بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٤٩
سيما يف أوساط غري اإلسـتونيني       يعانون من الفقر ما زال مرتفعاً، رغم اجلهود املبذولة، وال         

  .)١١املادة (
رف بوضع سياسات واستراتيجيات للحد مـن الفقـر         توصي اللجنة الدولة الط     
 بـشأن   ٢٠٠١ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا لعـام            . وتنفيذها
  .العهدو الفقر
وُتعرب اللجنة عن القلق ألن اإلجهاض ال يزال ميثل، رغم اخنفاض معّدله، ممارسـة            -٣٥٠

 املبذولة إلدراج التثقيف باملسائل اجلنـسية       واسعة النطاق لدى املراهقات، بالرغم من اجلهود      
يف املنهاج املدرسي ونشر املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية لصاحل املراهقني عـن             

وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألن عمليات احلمل غري          . طريق خمتلف وسائط اإلعالم   
وتأسف اللجنة أيضاً لعدم    . تسرب من املدارس  املرغوب فيها كثرياً ما تؤدي باملراهقات إىل ال       

بالـصحة اجلنـسية   تلقي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتوعية عامة الناس         
 .)١٢ و١٠املادتان  (واإلجنابية

حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية             
نة أيضاً الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها الرامية إىل منع          وتدعو اللج . الفعالة للمراهقني 

محل املراهقات وإىل إتاحة خدمات الدعم الالزمة للمراهقات احلوامل، مبا يف ذلك تدابري             
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا           . متكنهن من مواصلة تعليمهن   

ال الصحة اجلنسية واإلجنابية املتاحـة      التثقيف يف جم  أنشطة  الدوري القادم معلومات عن     
  .للجمهور

استمرار ارتفاع نسبة االنتحار يف الدولة الطرف، بالرغم مـن        بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٥١
  .)١٢املادة  (لنفسانية وخدمات املشورة املتاحةاملساعدة ا
. تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها الراميـة إىل مكافحـة االنتحـار               
 ومدى  ي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقييم مدى فعالية اخلدمات املتاحة ملنع االنتحار           وتوص
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وتطلب اللجنة أيضاً أن تـدرج      . إتاحتها لألفراد والفئات ممن قد يقدمون على االنتحار       
الدولة الطرف يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد، ويف              

  .لعقلية أيضاً بصورة عامة، مبا يف ذلك التغطية خبدمات العيادات اخلارجيةجمال الصحة ا
  .)١٢املادة  ( تعاطي املخدرات يف الدولة الطرفويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع  -٣٥٢

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها ملنع تعاطي املخدرات، مبا يف ذلك               
وفـضالً  . عالج بديل للمخدرات  ، وتوسيع نطاق توفري     عن طريق برامج التثقيف والتوعية    

  .عن ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توسيع نطاق برنامج تبادل اإلبر
يزال مرتفعاً بالرغم  ويساور اللجنة القلق إزاء استهالك املشروبات الكحولية الذي ال     -٣٥٣

ية وحظر بيعها أثنـاء     ملشروبات الكحول من التدابري املتخذة، مثل زيادة ضريبة اإلنتاج على ا        
  .)١٢املادة  (ساعات معينة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الراميـة إىل مكافحـة إسـاءة               
  .استعمال املشروبات الكحولية، مبا يف ذلك تنظيم محالت توعية

رحلة العليا يستكملون امل استمرار ارتفاع عدد التالميذ الذين ال   بقلق  وتالحظ اللجنة     -٣٥٤
  .)١٣املادة  (من التعليم الثانوي

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري للتصدي لتسرب التالميـذ مـن               
املدارس وبأن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخـذة يف هـذا               

واألصل الصدد وكذلك بيانات إحصائية عن التسرب مبوَّبة حسب السنة ونوع اجلنس            
وتوجِّه اللجنة كذلك انتباه الدولة الطرف إىل تعليقهـا العـام           . اإلثين ومستوى التعليم  

  .بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣ رقم
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وصم بعض اجلنسيات والقوميـات والفئـات               -٣٥٥

  .)٢ من املادة ٢ والفقرة ١٣املادة  (رير عن ارتكاب أعمال عنصرية ضدهمالسكانية وإزاء تقا
ـ               اهم تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة إسهام براجمها التعليمية يف تعزيز التف

 اجلنسيات ومجيع الفئات العرقية أو اإلثنيـة أو الدينيـة،           والتسامح والصداقة بني مجيع   
وتوصي، بصورة خاصة، بأن تسعى الـدروس       .  من العهد  ١٣ تدعو إىل ذلك املادة    كما

 األخالق  أسسالقائمة على   امللقاة يف إطار املنهج الوطين اجلديد، الرامية إىل دعم املواطَنة           
  .إىل القضاء على التعصب وأشكال التحيز االجتماعيواملسؤولية واملشاركة، 

وتأسف اللجنة إزاء عدم تقدمي معلومات وافية متكنها من تقييم التمتـع الكامـل                 -٣٥٦
ويـساور  . يات القومية واإلثنية واللغوية املتعددة يف الدولة الطـرف        باحلقوق املكفولة لألقل  

اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إطار تشريعي يعترف هبويات األقليات وحقوقها الثقافية،             
  .)١٥املادة  (املُضطلع هبا للنهوض هبذه احلقوقبالرغم من األنشطة 



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

GE.12-41594 102 

 مركز وحقـوق األقليـات      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل يف تشريعها         
القومية والعرقية واللغوية، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد قانون شامل يضمن محاية وتعزيز              

وتوصي اللجنة بصورة خاصـة  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألقليات كافة     
نتبـاه  وسعياً لتنفيذ هذه التوصية، توجِّه اللجنـة ا       . مبنح مركز مناسب للغات األقليات    
بشأن حق كل فرد يف أن يـشارك يف         ) ٢٠٠٩(٢١ الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم     

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم           . احلياة الثقافية 
  .ثقافة األقلياتللنهوض بمعلومات عن احلصة املخصصة من امليزانية العامة 

ق من عدم مشاركة بعض الشرائح السكانية، وخباصة احملرومون         وتشعر اللجنة بالقل    -٣٥٧
الوصول واملهمَّشون من األفراد واجملموعات، يف األنشطة الثقافية بسبب القيود املفروضة على            

  .)١٥املادة  (والقدرة على حتمل تكاليفهاإىل هذه األنشطة 
ق كل فرد يف أن     تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتعزيز إعمال ح           

سيما  يشارك يف احلياة الثقافية، مبا يف ذلك كفالة تيسري االستفادة من السلع الثقافية، وال             
  .بالنسبة إىل احملرومني واملهمَّشني من األفراد واجملموعات

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات              -٣٥٨
  :أكثر تفصيالً عّما يلي

  األثر املترتب على تنفيذ اخلطط املعنية بتحسني نوعية املياه؛  )أ(  
سـيما املـسنات، مبـا يف ذلـك      تغطية الرعاية الصحية للمسنني، وال   )ب(  

  اخلدمات املقدمة إليهم؛
 املقاومة لعقـاقري    رعاية األشخاص الذين يعانون من أشكال مرض السل         )ج(  
  ، وكذلك عددهم؛متعددة

ار باألشخاص يف الدولة الطرف وانطالقاً منها، وأثر التدابري         نطاق االجت   )د(  
  املتخذة، مبا فيها املعلومات املتعلقة بإنفاذ التشريع اخلاص باالجتار؛

  أثر التدابري املتخذة للتصدي للعنف يف املدارس؛  ) ه(  
  تسجيل التالميذ والطالب غري اإلستونيني يف خمتلف مستويات التعليم؛  )و(  
ابري املتخذة لكفالة استفادة الـسكان، دون متييـز، مـن التقـّدم             التد  )ز(  
  .وتطبيقه العلمي

) و(إىل  ) أ(وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدِّم البيانات ذات الصلة من               
  .الريفية، أثناء دورة اإلبالغ/ ونوع اجلنس واملنطقة احلضريةةمبوَّبة حسب السن
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 الطرف على زيادة مستوى مسامهتها يف املساعدة اإلمنائية         وتشجِّع اللجنة الدولة    -٣٥٩
، وإىل وضـع   ٢٠١٠  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل يف عام        ٠,١الرمسية اليت بلغت    

  .اإلمجايلالناتج احمللي  يف املائة من ٠,٧جدول زمين لبلوغ النسبة الدولية وهي 
لتصديق على الربتوكول االختياري وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف ا        -٣٦٠

  .امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلسراع بالتـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق                -٣٦١

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر يف التـصديق          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
ول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإشراك األطفال يف الرتاعـات           على الربوتوك 

املسلحة، والتوقيع والتصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد             
أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكـول           

  .اص ذوي اإلعاقةاالختياري التفاقية حقوق األشخ
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٣٦٢

واسع بني مجيع فئات اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني واجلهاز القضائي             
قدر اإلمكان، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرهـا        وتترمجها وتعممها   ومنظمات اجملتمع املدين،    

كما تشجع اللجنـة الدولـة      . وري القادم باخلطوات املتخذة لوضعها موضع التنفيذ      الد
الطرف على أن تواصل إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املـدين يف              

  . القادمعملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري

 وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات الوثيقة      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث       -٣٦٣
 األساســية املوحــدة الــواردة يف املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير

(HRI/GEN/2/Rev.6).  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ              -٣٦٤
، (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨ا اللجنة يف عام     التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ اليت اعتمدهت     

  .٢٠١٦ ديسمرب/ كانون األول٢وذلك حبلول 

  إسرائيل    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -٣٦٥

الثالث إلسرائيل عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            
)E/C.12/ISR/3 (   تـشرين الثـاين    ١٧ و ١٦، املعقودة يـومي     ٣٧ و ٣٦ و ٣٥يف جلساهتا  /

 كانون  ٢ املعقودة يف    ٥٩واعتمدت، يف جلستها    ) E/C.12/2011/SR.35-37 (٢٠١١ نوفمرب
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١١ديسمرب /األول
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  مقدمة  -ألف
ثالث وبردودها اخلطية علـى قائمـة       ترحب اللجنة بتقدمي تقرير إسرائيل الدوري ال        -٣٦٦

وتالحظ أيضاً بارتياح رفعة مستوى وفـد الدولـة الطـرف           . املسائل اليت وضعتها اللجنة   
  .ومشاركته اإلجيابية والبناءة مع اللجنة

واللجنة، إذ تأخذ علماً هبواجس الدولة الطرف األمنية الكبرية، تذكّرها بالتزامهـا              -٣٦٧
ص عليها يف العهد، بالكامل، بالنسبة جلميـع األشـخاص          بضمان وإعمال احلقوق املنصو   

  . املوجودين يف مجيع األقاليم اليت تقع حتت سيطرهتا الفعلية، واإلبالغ عنها

  اجلوانب اإلجيابية  -باء
حتيط اللجنة علماً بارتياح جبهود الدولة الطرف لتعزيز إعمال احلقوق االقتـصادية              -٣٦٨

  :للجنة بشكل خاص مبا يليوترحب ا. واالجتماعية والثقافية
، لقانون ُينشئ اجمللس الوطين لألمن    ٢٠١١يوليه  /يف متوز  إصدار الكنيست،   )أ(  
  التغذوي؛
  ؛ ٢٠١٠يوليه /تعديل قانون املساواة يف فرص العمل، يف متوز  )ب(  
، لقانون تشجيع النهوض باملرأة وإدماجها ٢٠٠٨إصدار الكنيست، يف عام   )ج(  

  الءمة أماكن العمل وفقاً حلاجات املرأة؛يف القوة العاملة وم
، يؤكـد علـى أن      ٢٠١١يونيه  /إصدار احملكمة العليا حلكم، يف حزيران       )د(  

  الوصول إىل املاء حق أساسي من حقوق اإلنسان؛
، يقضي مبطالبـة  ٢٠١١فرباير /إصدار حمكمة العدل العليا حلكم، يف شباط        )ه(  

زيز احلق يف التعليم ألطفال القدس الـشرقية وتـاليف          وزارة التعليم باختاذ تدابري ملموسة لتع     
  النقص يف عدد الصفوف الدراسية؛

/ اعتماد التوصيات الـواردة يف تقريـر تراجتنـربغ، يف تـشرين األول              )و(  
، اليت تنص على خفض تكاليف املعيشة وختفيف العبء املايل لألسر األفقـر             ٢٠١١ أكتوبر

  .تمع وزيادة عدد املساكن امليسورة التكلفةواملنتمية إىل الطبقة الوسطى يف اجمل

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم
تالحظ اللجنة بقلق أن معظم التوصيات اليت وجهتها إىل الدولة الطرف بعد النظـر                -٣٦٩

  . ، ال تزال سارية اليوم٢٠٠٣يف تقريرها الدوري الثاين، يف عام 
 ٢٠٠٣يات اليت صـدرت يف عـام        توصي اللجنة الدولة الطرف مبتابعة التوص       

  .واليت ال تزال سارية اليوم
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مما ال يزال يثري قلق اللجنة أنه على الرغم من أن احملاكم احمللية قـد أشـارت، يف                    -٣٧٠
القرارات القضائية إىل احلقوق املنصوص عليها يف العهد، فإن تلك احلقوق مل تدرج يف النظام             

 ال ميكنهم االحتجاج رأساً باحلقوق الواردة يف العهد أمام          القانوين احمللي وعليه فإن املواطنني    
  .احملاكم احمللية

حتث اللجنة الدولة الطرف على إدراج احلقوق املنصوص عليها يف العهد يف نظامها               
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبيـة للعـاملني يف مهنـة             . القانوين احمللي 

ن نطاق ووظيفة العهد والتزام الدولة الطرف بـأن تنفـذ           القانون، مبا يف ذلك القضاء، ع     
وتلفت اللجنة انتباه   . بفعالية التزاماهتا القانونية يف جمال حقوق اإلنسان على املستوى احمللي         

  .بشأن تطبيق العهد على الصعيد احمللي) ١٩٩٨(٩الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
رف مل تنشئ بعد مؤسـسة وطنيـة مـستقلة    وتالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الط   -٣٧١

  .حلقوق اإلنسان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً              

  ).مبادئ باريس(للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
يرها الـدوري الثالـث وال يف       تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم ال يف تقر           -٣٧٢

ردودها على قائمة املسائل معلومات تتعلق بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
  .على الّنحو املنصوص عليه يف العهد يف األرض الفلسطينية احملتلة

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج، يف تقريرها الدوري الرابع، معلومات              
ع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األرض الفلسطينية احملتلة علـى           عن التمت 

/  متوز ٩يف   الصادر وتذّكرها اللجنة بالرأي االستشاري   . النحو املنصوص عليه يف العهد    
 عن حمكمة العدل الدولية، بوصفها اهليئة القـضائية الرئيـسية يف األمـم              ٢٠٠٤يوليه  

ة، مبوجب العهد، بعدم وضع أية عراقيل يف وجه ممارسة هـذه      املتحدة، بأن إسرائيل ملزم   
  .احلقوق يف امليادين اليت انتقل فيها االختصاص إىل السلطة الفلسطينية

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العقبات أمام تشغيل السكان العرب اإلسرائيليني،             -٣٧٣
سرائيليني، وتركيـز أعـضاء     وشدة ارتفاع مستويات البطالة يف صفوف السكان العرب اإل        

اجلاليات العربية والدرزية والشركسية يف بعض القطاعات اليت تنخفض فيها األجور، مبـا يف          
  ).٦املادة (ذلك الزراعة والفندقة واملطاعم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية لزيادة فرص العمـل يف               
عـن   دم معلومات، يف تقريرها الدوري القادم،املدن والقرى للعرب اإلسرائيليني وبأن تق   

  .التقدم احملرز يف هذا اجملال
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ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل البطالة يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة              -٣٧٤
على الرغم من املشاريع والصكوك العديدة اليت وضعتها الدولة الطـرف يف هـذا اجملـال                

  ).٦ املادة(
الطرف على أن تنفذ بفعالية التدابري الـيت اختـذهتا لتـذليل    حتث اللجنة الدولة      

العقبات اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة يف الوصول إىل سوق العمل وأن تقـدم يف               
تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر تلك التدابري على معدالت البطالة يف صـفوف              

  .ذوي اإلعاقة
 علـى  ٢٠٠٩ السليب لالقتطاعات يف امليزانية منذ عـام       يساور اللجنة القلق إزاء األثر      -٣٧٥

  ).٦ املادة(الدائرة املعنية بالعمالة، وكذلك أثر التخفيض يف اإلنفاق على برامج التدريب املهين 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتعزيز الدائرة املعنية بالعمالـة، مـن               

  .مات اليت تقدمها، مثل قسائم التدريب املهينناحييت امليزانية واملوارد البشرية واخلد
ويساور اللجنة القلق إزاء العقبات اخلطرية اليت حتول دون التمتع باحلق يف العمـل                -٣٧٦

الفلسطينيني يف الضفة الغربية الذين حال بناء اجلدار وحمدوديـة التـراخيص            ) أ( :  بالنسبة ل 
إىل األراضي أو جعل ذلك أمراً صـعباً؛      املمنوحة وأوقات فتح بوابات اجلدار، دون وصوهلم        

املزارعني الفلسطينيني يف قطاع غزة الذين تقع أراضيهم الزراعية يف املنطقة العازلـة أو              ) ب(
  ).٦املادة (الصيادين الفلسطينيني يف غزة ) ج(بالقرب منها؛ 

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وصول الفلـسطينيني دون عراقيـل إىل               
لزراعية يف مجيع أراضيهم، وتوصيها بأن حتّدد بوضوح املنطقة العازلة حبيـث            مساحاهتم ا 

تتجاوز الضرورة القصوى ملواجهة خماوفها األمنية وأن تعلم بصورة فعالـة الـسكان              ال
كما توصيها بالتحقيق يف حاالت قتل وإصابة     . املدنيني يف قطاع غزة بنطاق نظامها املنطبق      

وفضالً عن ذلك، تدعو    .  وتوفري سبل انتصاف مالئمة للضحايا     العمال يف املنطقة العازلة،   
اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعترف حبق الشعب الفلسطيين يف املوارد البحرية وأن حتترم              
هذا احلق، مبا يف ذلك حقه يف الصيد يف البحر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالـصة يف                

  .قطاع غزة
زاء استمرار الفوارق يف األجور بني الرجل واملرأة، سـواء يف           ويساور اللجنة القلق إ     -٣٧٧

  ).٧املادة (صفوف الشرائح السكانية اليهودية أو العربية اإلسرائيلية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية تدابري لضمان املساواة يف األجـور             

عات السكانية اليهودية   عن عمل ذي قيمة متساوية، بني الرجل واملرأة، يف كل من اجملمو           
  .والعربية اإلسرائيلية

يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت يف األجـور امللحـوظ بـني العـرب               و  -٣٧٨
اإلسرائيليني واجملموعات السكانية اليهودية على الرغم من أوجه التحسن األخرية اليت حدثت            
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 يف ١٢عر بالقلق حيال تقاضي نسبة كما تش. وفقاً ملا أوضحه وفد الدولة الطرف أثناء احلوار 
  .)٧املادة (املائة من العرب اإلسرائيليني أجوراً تقل عن األجور الدنيا 

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري للقضاء على أوجه              
ر عـن  الالمساواة يف األجور بني اليهود والعرب اإلسرائيليني، وفقاً ملبدأ املساواة يف األج       

 من العهد الدويل اخلاص     ٧األعمال املتساوية القيمة، على النحو املنصوص عليه يف املادة          
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمان أن ال تكون األجور مطلقاً دون احلد            

  .األدىن املقرر لألجور
لى أن األشخاص   ويساور اللجنة القلق إزاء التشريع الذي صدر أخرياً والذي ينص ع            -٣٧٩

  احلد األدىن لألجـور  يف املائة من٣٠نسبة أجراً ميثل ذوي اإلعاقة يتلقون يف بعض الظروف     
  .)٧ املادة(

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يطبق احلد األدىن لألجـور بالكامـل علـى                
كما توصيها بأال يؤدي ذلك إىل احلد من فرص العمل املتاحـة            . األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .خاص ذوي اإلعاقةلألش
الفلسطينية األرض ويساور اللجنة القلق ألنه ال يسمح للفلسطينيني الذين يعيشون يف   -٣٨٠

، الذي أسـندت    االحتاد العام للعمال يف إسرائيل     احملتلة والعاملني يف إسرائيل أن ينضموا إىل      
 واسـتقطاع   إليه، مبوجب القانون، مسؤولية محاية حقوق العمال الفلسطينيني يف إسـرائيل          

  .)٨املادة (نصف الرسوم النقابية من أولئك العمال 
لسطينيني الـذين   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات للسماح جلميع الف          

 الفلسطينية احملتلة والذين يعملون يف إسرائيل باالنضمام إىل االحتـاد           يعيشون يف األرض  
  .هد من الع٨العام للعمال يف إسرائيل، وفقاً للمادة 

ويساور اللجنة القلق إزاء رفض تراخيص اإلقامة للفلسطينيني الـذين يعيـشون يف               -٣٨١
ك القدس الشرقية، مما أدى إىل فقداهنم مجلة أمور منها حقهم يف الضمان االجتماعي مبا يف ذل  

  .)٩املادة  (الوصول إىل اخلدمات االجتماعية
فض تـراخيص اإلقامـة     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع حد إلجراءات ر          

وحتثها على عدم احليلولة دون متتع هؤالء       . للفلسطينيني الذين يعيشون يف القدس الشرقية     
كما حتثهـا   . حبقهم يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك الوصول إىل اخلدمات االجتماعية          

على ضمان احلق يف الوصول إىل الضمان االجتماعي على أساس غري متييزي، وال سـيما               
ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولـة        . فراد واجملموعات املستضعفة واملهمشة   لأل

  .بشأن احلق يف الضمان االجتماعي) ٢٠٠٧(١٩الطرف إىل تعليقها العام رقم 
واللجنة، إذ تعترف باجلهود اليت تضطلع هبا الدولة الطرف للقضاء علـى العنـف                -٣٨٢

املسلط علـى   خنفاض ملحوظ يف انتشار العنف املرتيل       املرتيل، يساورها القلق لعدم حدوث ا     
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 ويساورها القلق أيضاً ألن العنف املرتيل ال ُيعّرف على أنه جرمية يف قـانون             . املرأة والفتيات 
  .)١٠املادة  (العقوبات
قانون العقوبـات   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرف العنف املرتيل كجرمية يف             

كافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك من خالل تنظيم محالت لبث           وبأن تكثف جهودها ملنع وم    
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـضمان        . الوعي ترمي إىل توعية مجيع الفئات السكانية      

وصول ضحايا العنف املرتيل، بشكل فعال، إىل القضاء، وضمان مالحقة ومعاقبة اجلنـاة،             
ألفراد كما توصيها بتوفري التدريب     . لزجّريةسيما األوامر ا   واعتماد تدابري محائية فعالة، وال    

  .وجهاز القضاء وغريهم من املوظفني املعنيني، على فهم ظاهرة العنف املرتيلالشرطة 
ويساور اللجنة القلق لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات كافيـة عـن التعلـيم،                -٣٨٣

ز على أكثر شرائح اجملتمـع      الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت تركّ    املتصلة ب واخلدمات والربامج   
عرضة للخطر مثل املرأة والشباب من اجملموعة السكانية العربية اإلسرائيلية واألشخاص الذين            

  .الفلسطينية احملتلةاألرض يعيشون يف 
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من اجلهود لوضع بـرامج وخـدمات               

سـيما املـرأة    ع الفئـات الـسكانية وال  تثقيفية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية جلمي     
  .الفلسطينية احملتلة واجملموعة السكانية العربية اإلسرائيليةاألرض والشباب يف 

املتعلـق   )قانون مؤقـت   (٢٠٠٣- ٥٧٦٣القانون رقم   ويساور اللجنة القلق ألن       -٣٨٤
ـ    ٢٠٠٧و ٢٠٠٥ املعدلة يف عامي     باملواطنة والدخول إىل إسرائيل، بصيغته     وداً ، يفـرض قي

  .)١٠املادة  (شديدة على مجع مشل األسرة
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وتيسري عملية مجع مشل األسرة جلميـع               

املواطنني واملقيمني بشكل دائم بغض النظر عن أوضاعهم أو مشارهبم وضمان توفري أكرب             
  .قدر من احلماية واملساعدة لألسرة

 هنائية ألغراض االجتار   لة الطرف ال تزال تشكل وجهة     ن الدو ويساور اللجنة القلق أل     -٣٨٥
  .)١٠املادة (باألشخاص 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقانوهنا املتعلـق              
وحتثها على اختاذ مجيـع     . مبكافحة االجتار واخلطتني الوطنيتني ملكافحة االجتار باألشخاص      

حقة مجيع اجلناة وإحضارهم أمام القضاء واستفادة الضحايا من    التدابري املناسبة لضمان مال   
  .محاية ومساعدة كافيتني

ويساور اللجنة القلق ألن الوصاية على األطفال حىت سن الـسادسة متـنح إىل األم                 -٣٨٦
دائماً، وغالباً ما يطالب اآلباء بدفع نفقة لألطفال تتجاوز دخوهلم، أما إذا تعذّر عليهم ذلك،               

ويساور اللجنة القلق ألن اآلباء املطلقني غالبـاً مـا          . يد حرية حركتهم بشكل كبري    فيتم تقي 
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يطالبون بزيارة أطفاهلم يف مراكز للزيارة حتت اإلشراف خالل ساعات العمل، األمر الـذي              
  .)١٠املادة (الطرد من العمل خلطر يؤدي إىل تراكم حاالت التغّيب عن العمل والتعرض 

والوصـاية حبيـث    الصفة القانونية   الطرف بتعديل قانون    توصي اللجنة الدولة      
متنح الوصاية حىت سن السادسة إىل األمهات دائماً، وضمان عدم تدين مستوى معيشة              ال

  .األب نتيجة دفع نفقة الطفل
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتمكني السلطة الفلسطينية من ممارسة             -٣٨٧

، مبا يف ذلك حتويل عائدات      ١٩٩٥ة من االتفاق االنتقايل لعام      مهامها وسلطاهتا املستمد  
  .)١١املادة (الضرائب إليها 

ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع حاالت الفقر يف صفوف األسر يف الدولة الطرف،               -٣٨٨
كما تشعر بـالقلق    . الفلسطينية احملتلة األرض  سيما بني العرب اإلسرائيليني وكذلك يف        وال

  .)١١املادة  (ع معدل خصخصة اخلدمات االجتماعيةفاإزاء ارت
توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة للتـصدي ملـشكلة الفقـر               

واالستبعاد االجتماعي وبأن تقترن هذه السياسة مبخصصات كافية من امليزانيـة كمـا             
ن على السكا جهودها  وتوصيها بتركيز   . توصي باحلد من خصخصة اخلدمات االجتماعية     

العرب اإلسرائيليني، وعلى األسر اليهودية األصولية املتشددة واجملموعـات املستـضعفة    
 على وجـه    واملهمشة مثل الكبار يف السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة وملتمسي اللجوء         

األرض وتوصيها كذلك بضمان وصول املنظمـات اإلنـسانية العاملـة يف            . اخلصوص
راقيل، إىل الشعب الفلسطيين مبا يف ذلـك يف مجيـع      احملتلة، يف حينه ودون ع    الفلسطينية  

وتشري اللجنة، يف هـذا الـصدد، إىل بياهنـا          . املناطق املتأثرة باجلدار وبالنظام املرتبط به     
الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      بشأن الفقر والعهـد  ٢٠٠١الصادر يف عام    

  .واالجتماعية والثقافية
ر وحدات سكنية اجتماعية، وحملدودية السكن املعقول     ويساور اللجنة القلق لعدم توف      -٣٨٩

  .)١١املادة  (ائح املتعلقة بسوق اإلجيار اخلاصالتكلفة والنعدام اللو
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ فوراً خطوات لـضمان تـوفر الـسكن              

امليسور التكلفة، عن طريق اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن السكن الالئـق،             
. ، وعن طريق زيادة املعونة املقدمة لغرض اإلجيار       االجتماعي وحدات السكن زيادة عدد   و

وحتثهـا أيـضاً   . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود لوائح حتكم سوق اإلجيار اخلاص      
على التنفيذ الفوري لقانون إجراءات التخطيط والبناء للتعجيل ببناء املساكن ألغـراض            

لفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إىل تعليقها العام         وت. ٢٠١١-٥٧٧١السكن رقم   
  . الالئقبشأن احلق يف السكن) ١٩٩١(٤رقم 
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ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء هدم املساكن وحاالت اإلخالء القـسري يف الـضفة                -٣٩٠
الغربية، وال سيما يف املنطقة جيم، وكذلك يف القدس الشرقية، مـن جانـب الـسلطات                

  .)١١املادة  (وأفراد اجليش واملستوطننيائيلية اإلسر
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن توقف فوراً أعمال هدم املنازل كـإجراءات               

انتقامية وأن تضمن إجراء عمليات اإلخالء يف املنطقة جـيم وفقـاً للواجـب املتمثـل                
ضررين؛ التشاور مع املت  ) ب(استكشاف مجيع احللول املمكنة قبل تنفيذ اإلخالء؛         )أ( يف
إتاحة سبل االنتصاف الفعالة للمتضررين من اإلخالء القسري على أيـدي جنـود              )ج(

مع اجملتمعات الفلسطينية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التشاور     . الدولة الطرف 
كما توصيها مبراجعة   . خاصة ومناطق عسكرية مغلقة   أية خطط أولية    املتضررة قبل وضع    

 وإصدار تراخيص بناء يف القدس الشرقية، بغية منع عملية هدم           وتعديل سياستها السكنية  
وحتث اللجنة  . املنازل وحاالت اإلخالء القسري وضمان مشروعية البناء يف هذه املناطق         

الدولة الطرف، أيضاً، على تكثيف جهودها ملنع هجوم املـستوطنني علـى املمتلكـات              
 ذلك القدس الـشرقية والتحقيـق يف        الفلسطينية والفلسطينيني يف الضفة الغربية مبا يف      

  .األفعال اجلنائية اليت يرتكبها املستوطنون ومالحقة اجلناة
لقلق ألن خطة تسوية قضية إسكان البدو وتنميتـهم االقتـصادية           ويساور اللجنة ا    -٣٩١
صحراء النقب، الـيت تـستند إىل توصـيات جلنـة غولـدبريغ والـيت اعتمـدت يف                يف

لتهيئة األراضي يتم تطبيقها لفترة زمنيـة قـصرية         خطة  ى تنفيذ   ، تتوخّ ٢٠١١ سبتمرب/أيلول
  .)١املادة  (وتتضمن آلية لتنفيذ قوانني التخطيط والبناءوحمدودة 
تنفيـذ  بأن تتخذ ما يلزم من تدابري حىت ال يفضي          توصي اللجنة الدولة الطرف       

ء إىل املوافقـة    كما توصيها بأن تستند أية عملية إخال      . اخلطة إىل اإلخالء القسري للبدو    
احلرة واملسبقة واملستنرية ومنح األشخاص الذين يتم إعادة توطينهم تعويضات كافيـة،            

اإلخالء حاالت  :  الالئق بشأن احلق يف السكن   ) ١٩٩٧(٧وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم رمسياً بتنظيم القرى غري املعترف هبـا،             . القسري

  . الئقف هدم املنازل يف تلك القرى وضمان التمتع باحلق يف سكنووق
ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة حاالت انعدام األمن الغذائي يف صفوف األفراد أو               -٣٩٢

، واجملموعات السكانية من اليهود األصـوليني       املسّنونالفئات احملرومة واملهمشة مبا يف ذلك       
ويساورها القلق أيضاً   .  يعيشون يف األراضي الفلسطينية احملتلة      الذين يوناملتشددين، والفلسطين 

  يف جممل ميزانيـة األسـر املعيـشية        إزاء ارتفاع أسعار السلع االستهالكية وزيادة نصيبها      
  .)١١ املادة(

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي ملسألة انعـدام األمـن              
التركيـز علـى مجيـع      مع  الفلسطينية احملتلة    األرضالغذائي واجلوع فيها، وكذلك يف      

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن       .األشخاص أو الفئات احملرومة واملهمشة، دون متييز      
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اللجنة املشتركة بني الـوزارات املنـشأة للنظـر يف دور احلكومـة             تعتمد فوراً تقرير    
نة الوزارية للـشؤون    الغذائي جلميع املواطنني املقدم إىل اللج      ومسؤوليتها لضمان األمن  

وحتث اللجنة الدولـة    .  وتنفيذ التوصيات الواردة فيه    ٢٠٠٨مارس  /آذاراالجتماعية يف   
لألمن على إنشاء جملس لألمن الغذائي والتغذوي وفقاً لقانون اجمللس الوطين   الطرف أيضاً 

  . مبهمة وضع سياسة لألمن التغذوي، وتكلفه٢٠١١-٥٧٧١التغذوي 
الفلسطينية األرض  لقلق لعدم استطاعة الفلسطينيني الذين يعيشون يف        ويساور اللجنة ا    -٣٩٣

ويـساورها  . احملتلة الوصول إىل املاء الكايف الصاحل للشرب ومرافق الصرف الصحي املالئمـة           
القلق أيضاً إزاء استمرار تدمري اهلياكل األساسية للمياه يف قطاع غزة والضفة الغربية مبا يف ذلك                

  .)١١املادة  (١٩٦٧  إطار العمليات العسكرية واالستيطانية منذ عاماألردن، يفغور يف 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضمان توافر املاء الكايف الـصاحل                

األرض للشرب ومرافق الصرف الصحي املالئمـة للفلـسطينيني الـذين يعيـشون يف              
ملواد الالزمة إلعادة بناء نظم املياه      الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك عن طريق تيسري دخول ا         

كما حتثها على اختاذ تدابري فورية لتيسري إصالح        . ومرافق الصرف الصحي يف قطاع غزة     
األردن، اليت تـأثرت نتيجـة      غور  اهلياكل األساسية للمياه يف الضفة الغربية مبا يف ذلك          

سطح وغريها من مرافق امليـاه      لتدمري اآلبار املدنية احمللية وصهاريج املياه املركبة على األ        
وتلفت اللجنة انتباه   . ١٩٦٧والري، يف إطار العمليات العسكرية واالستيطانية منذ عام         

  .بشأن احلق يف املاء) ٢٠٠٢(١٥الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
يساور اللجنة القلق إزاء عدم معاملة النساء والفتيات من البدو على قدم املـساواة                -٣٩٤
  يعشن يف القرى غـري املعتـرف هبـا         ا يتعلق بالتعليم والعمل والصحة وال سيما الاليت       فيم

  .)١٤ و١٣ و١٢ و١١ و٣ املواد(
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري لتحـسني أوضـاع النـساء               

  .والفتيات من البدو فيما يتعلق بوصوهلن إىل الرعاية الصحية والتعليم والعمل
اللجنة القلق الستبعاد قانون التأمني الصحي الـوطين األشـخاص الـذين            يساور    -٣٩٥

ميلكون تراخيص إقامة دائمة، وحيرم عملياً الفلسطينيني الذين ميتلكون تـراخيص إقامـة              ال
كمـا  . مؤقتة، والعمال املهاجرين وكذلك الالجئني من الوصول إىل الرعاية الصحية املناسبة          

ية من العـرب    ت الرضع واألمومة يف صفوف الفئات السكان      تشعر بالقلق إزاء معدالت وفيا    
  .)١٢املادة  (اإلسرائيليني والبدو

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق تغطية قانون التأمني الصحي الـوطين              
ليشمل األشخاص الذين ال ميلكون تراخيص إقامة دائمة، لضمان وصول اجلميـع دون             

وحتثّها أيضاً على تكثيف جهودهـا      . ولية امليسورة التكلفة  استثناء إىل الرعاية الصحية األ    
لتخفيض معدالت وفيات الرضع واألمومة يف صفوف اجملموعـات الـسكانية العربيـة             

  . اإلسرائيلية والبدو
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األرض ويساور اللجنة القلق لقلة فرص وصول الفلسطينيني الـذين يعيـشون يف               -٣٩٦
ون يف املناطق املغلقة بني اجلدار واخلط األخضر، ويف         الفلسطينية احملتلة وال سيما الذين يعيش     

  .)١٢املادة  ( املرافق الصحية والسلع واخلدماتقطاع غزة، إىل
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لتمكني السلطة الفلسطينية من ممارسة   

مان وصـول   وحتثها على ض  . ١٩٩٥مهامها وسلطاهتا املترتبة على االتفاق االنتقايل لعام        
 وال سيما الـذين يعيـشون يف        ،الفلسطينية احملتلة األرض  الفلسطينيني الذين يعيشون يف     

 إىل املرافق الصحية والسلع     ،املناطق املغلقة بني اجلدار واخلط األخضر أي املناطق الفاصلة        
كما حتثها على اختاذ إجراءات     . واخلدمات مبا يف ذلك العالج الفوري يف حالة الطوارئ،        

ديبية ضد املسؤولني العاملني يف نقاط التفتيش الذين يتبني أهنم مسؤولون عن حـاالت              تأ
الوالدات على جانب الطريق دون مساعدة طبية وحاالت اإلجهاض ووفيات األمومـة            
بسبب التأخري يف نقاط التفتيش وكذلك سوء معاملـة سـائقي سـيارات اإلسـعاف               

 تدابري فوريـة لـضمان وصـول املـرأة          وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ    . الفلسطينيني
كما . الفلسطينية دون قيود إىل الرعاية الصحية املناسبة قبل الوالدة وأثناء الوالدة وبعدها           

ينبغي هلا أن تتخذ تدابري لضمان توافر خدمات الرعاية يف حالة الصدمات النفسية ملـن               
  . دمات واستفادهتم من تلك اخل، وال سيما األطفال،يعيشون يف قطاع غزة

يف مجيـع   ويساور اللجنة القلق ألن معدالت التسرب من املدارس العربية تفـوق              -٣٩٧
ويساورها القلـق   . املعدالت املسجلة يف املدارس العربية وال سيما يف الصف التاسع         احلاالت  

لألطفال العرب اإلسـرائيليني    املخصصة  أيضاً إزاء النقص الشديد يف عدد الفصول الدراسية         
  )١٤ و١٣املادتان . (الفلسطينية احملتلةاألرض  وكذلك يف

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها خلفض معدالت التسرب املرتفعة            
قانون التعلـيم  إنفاذ يف صفوف أطفال العرب اإلسرائيليني والبدو، مبا يف ذلك عن طريق  

مة للتـصدي   كما توصيها باختاذ التدابري الالز    . بشكل صارم  ١٩٤٩-٥٧٠٩اإللزامي  
لألطفال العرب اإلسرائيليني   املخصصة  حلاالت النقص الشديد يف عدد الفصول الدراسية        

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استيعاب األطفال . الفلسطينية احملتلةاألرض  ويف  
ياكـل  اهلالذين يعيشون يف القدس الشرقية يف املنظومة التعليمية العادية عن طريق إنشاء             

وريثما يتم ذلك، على تقدمي األموال لألطر التعليمية البديلـة كحـل            الكافية،  ية  ساساأل
  .٢٠١١فرباير /شباط ٦مؤقت، وفقاً لقرار حمكمة العدل العليا الصادر يف 

ويساور اللجنة القلق ألن نظام التعليم ال يزال ال يقدم الدعم الكايف لألطفال ذوي                -٣٩٨
بالتقارير اليت تفيد بعدم تقدمي اخلدمات فعالً لألطفال ذوي           بقلق وحتيط علماً أيضاً  . اإلعاقة

ألطفال يف أوساط التعلـيم     اإلعاقة يف املدارس النظامية، مما حيد يف الواقع من إدماج أولئك ا           
  .)١٤ و١٣املادتان  (النظامي
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توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري قانونية وعملية لضمان تنفيذ سياسة             
إىل (جلميـع املدرسـني     اإللزامي  ل األطفال من ذوي اإلعاقة، مثل التدريب        تعليمية تشم 

واملطالبة خبطط تعليمية جلميع الطالب، وضـمان  ) جانب املدرسني يف املدارس املتخصصة  
 واملواد التعليمية واملناهج الدراسـية،      ،توفر الوسائل املعينة والدعم يف الفصول الدراسية      

عوقني إىل املدارس، وتشجيع التدريس بلغـة اإلشـارة    وضمان سهولة وصول الطالب امل    
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطـرف      . وختصيص امليزانية الالزمة لتمويل كُلّ هذه التدابري      

  .بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة) ١٩٩٤(٥إىل تعليقها العام رقم 
األرض يف  ويساور اللجنة القلق لعدم قدرة األطفال الفلسطينيني الـذين يعيـشون              -٣٩٩

الفلسطينية احملتلة على التمتع حبقهم يف التعليم، نتيجة القيود املفروضـة علـى حركتـهم،               
وهم يـذهبون إىل    ومعلّميهم  وتعرضهم للمضايقة بشكل منتظم من قبل أطفال املستوطنني         

املدارس أو يعودون منها، وبسبب اهلجمات على املرافق التعليمية وبسبب اهلياكل األساسية            
أيضاً وجود عدد يـصل     وتالحظ اللجنة بقلق    . املستوى املطلوب سية اليت ال ترقى إىل      املدر
 طفل تقريباً يف سـن      ٥ ٥٠٠ طفل غري مسجل يف القدس الشرقية، من بينهم          ١٠ ٠٠٠ إىل

  .)١٤ و١٣ املادتان (يهاباملدارس ألهنم غري مسجلني فولكنهم غري ملتحقني الّدراسة 
اختاذ تدابري متكن السلطة الفلسطينية من ممارسـة        توصي اللجنة الدولة الطرف ب      

 وضمان حـق األطفـال      ١٩٩٥مهامها وصالحياهتا املترتبة على االتفاق االنتقايل لعام        
وحتثها أيـضاً علـى     . الفلسطينية احملتلة يف التعليم   األرض  الفلسطينيني الذين يعيشون يف     

ترتبة على تقييد احلركة، وحلاالت التصدي النتهاكات احلق يف التعليم، مبا يف ذلك تلك امل
املضايقة وهجمات اجليش اإلسرائيلي واملستوطنني على مـدارس األطفـال واملرافـق            

  .التعليمية، وحلاالت عدم االلتحاق باملدرسة بسبب عدم التسجيل
ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للحد من حريـة        -٤٠٠

الفلسطينية احملتلة تعوق إىل درجـة كـبرية        األرض  ل من األشخاص والسلع يف      احلركة لك 
  .)١٥ املادة (واملبادالت واملناسبات الثقافيةوصول الشعب الفلسطيين إىل أماكن العبادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تضمن متكـن الفلـسطينيني الـذين               
 ممارسة حقهم يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة          الفلسطينية احملتلة من  األرض  يعيشون يف   

والدينية دون عراقيل باستثناء القيود اليت تتناسب بشكل دقيق مع معايري األمن وال تكون       
كمـا توصـيها حبمايـة      . قائمة على التمييز عند تطبيقها، وفقاً للقانون اإلنساين الدويل        

تدمري والتدنيس، وفقاً لقانون محايـة      الفلسطينية احملتلة من ال   األرض  األماكن املقدسة يف    
  .١٩٦٧-٥٧٢٧ األماكن املقدسة رقم

قرى العـرب   لتحويل  ويساور اللجنة القلق ألن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف            -٤٠١
البدو إىل مستوطنات جديدة ستؤثر َسلْباً على حقوقهم الثقافية وأواصرهم مـع األراضـي              

  .التقليدية وأراضي أجدادهم
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صي اللجنة الدولة الطرف بأن حتترم بالكامل حقوق السكان العرب البدو يف            تو  
  .أراضيهم التقليدية وأراضي أجدادهم

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول           و  -٤٠٢
قيـة  االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفا        

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق علـى اتفاقيـة             
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املالحظات اخلتامية على نطـاق     هذه  وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر          -٤٠٣
ـ    يف صفوف   اجملتمع، وال سيما    فئات  مجيع  بني  واسع   ضائية املوظفني احلكوميني واهليئة الق

يف تقريرها   وأن تعلم اللجنة،قدر اإلمكان،، ها وتعممهاومنظمات اجملتمع املدين وأن تترمج   
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى       . ، باخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذها    القادمالدوري  

إشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية وغريها من أفراد              
  . القادمتمع املدين، يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدورياجمل

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع املعـد وفقـاً                -٤٠٤
 ٢٠٠٨املعتمـدة يف عـام      املتعلقـة بـاإلبالغ و    ملبادئ اللجنة التوجيهيـة املنقحـة       

(E/C.12/2008/2) ،٢٠١٦ديسمرب /كانون األول ٢ل وذلك حبلو.  

  تركمانستان    

تركمانـستان  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير       ب اللجنة املعنية نظرت    -٤٠٥
األويل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               

)E/C.12/TKM/1 (تــشرين الثــاين ٢١و ١٨ يــومي تنياملعقــود ٣٠ و٢٨ها ييف جلــست/ 
 ،٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢يف   ة املعقود ٥٩ واعتمدت يف جلستها     ٢٠١١ نوفمرب

  .اخلتامية التالية املالحظات

عن تقديرها حلضور وفد رفيع املستوى وترحب ببدء احلـوار مـع             اللجنة   وتعرب  -٤٠٦
  .الدولة الطرف

  مقدمة -ألف

أن  بينما تالحظ    )E/C.12/TKM/1(ها األويل   يَرتقرترحب اللجنة بتقدمي تركمانستان       -٤٠٧
 على قائمة   اخلطية بالردود   وترحب اللجنة أيضاً  .  عن موعده بفترة طويلة    تقدميه كان متأخراً  

 ولكنها تأسف لعدم الرد على بعض       )E/C.12/TKM/Q/1/Add.1(اليت وضعتها اللجنة    املسائل  
  .األسئلة الرئيسية اليت وجهتها
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  ابيةاإلجي اجلوانب -باء

حقـوق  ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية            -٤٠٨
األشخاص ذوي اإلعاقة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال    
عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها واتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 

  .ة التبغ واتفاقية األمم املتحدة بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسيةمكافح

  والتوصيات الرئيسية القلق دواعي -جيم

تتلق   إصالحات واسعة النطاق لكنها تأسف ألهنا مل       نفذ حالياً ين البلد   أتالحظ اللجنة     -٤٠٩
أسف اللجنة  وت. ذات الصلة معلومات كافية عن إدماج العهد يف القوانني والسياسات احمللية          

  . بأحكام العهد فيهاجَّاحُت معلومات عن قرارات احملاكم احمللية اليت ة أيلعدم تقدمي أيضاً

على حنو كامل   العهد  الناشئة عن   تزامات  ل اال مبراعاة  الدولة الطرف  توصي اللجنة   
 ،وعالوة على ذلك  . تقييم نتائجها  وتنفيذها ويف أثناء     صالحاتلإلعند التخطيط   ودقيق  
بشأن تطبيق العهـد    ) ١٩٩٨(٩الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       نظر  اللجنة   تلفت

 عـن أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومـات         إليها  على املستوى احمللي، وتطلب     
  .العهدأحكام القضاء احمللي املتعلقة بتطبيق 

فيمـا  س   اجلن  نوع حسبومصنفة  قلق عدم وجود بيانات مقارنة      بتالحظ اللجنة   و  -٤١٠
 أفراد األقليات القومية أو     مبن فيهم  مبختلف احلقوق الواردة يف العهد،        األشخاص تمتعبيتعلق  
  . اجلنسيةوة واألشخاص عدميالعرقي

، واإلسـكان  تعداد الـسكان      احتواء تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان       
ركيبـة  بيانـات دقيقـة عـن الت   على ، ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  يف   إجراؤهاملزمع  

من صياغة القوانني والسياسات والربامج     لم نتائج هذا التعداد     استخدواالدميغرافية للسكان   
 الدولة الطرف إىل وضع نظام شامل جلمـع         وتدعو اللجنة أيضاً  .  التنفيذ الفعال للعهد   أجل

نات بياالقادم  أن تدرج يف تقريرها     إليها  البيانات يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها العهد وتطلب         
  . أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققةوأن تبني بتنفيذ أحكام العهد تتعلقإحصائية وحتليالت 

 مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان      تنشئمل   وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف       -٤١١
 ميتثـل   والـذي ال    الـرئيس  لديوان التابع املعهد الوطين للدميقراطية وحقوق اإلنسان       إنشاءمنذ  
   ).مبادئ باريس(مبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لل

 النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق          علىحتث اللجنة الدولة الطرف       
  .رصد االمتثال للحقوق املنصوص عليها يف العهدب ُيعهد إليها ملبادئ باريس، اإلنسان، وفقاً

تعلق باآلثار الـسلبية لـسياسة      ت معلومات    ما وردها من   اللجنة بالقلق إزاء  وتشعر    -٤١٢
متييز وتسفر عن    ألشخاص من أصل تركماين   تفضيل ا  تعرب عن  يتال"  الطابع التركماين  فرض"
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وتشعر اللجنة بالقلق على .  التعليم والتوظيفضد األقليات القومية والعرقية، ال سيما يف جمايل
علـى  " لـث اختبـارات اجليـل الثا   "تفيد بفرضتقارير وردها من ما  إزاء  وجه اخلصوص   

  .التعليم العايل والعمل يف القطاع العامب  االلتحاقاألشخاص الذين يرغبون يف

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للتصدي للتمييـز              
اليت تنتهجها  " التركماين الطابع   فرض"ضد األقليات القومية والعرقية الناجم عن سياسة        

ذات  تنفيذ األحكام التشريعية     تقّيم بأن    أيضاً الدولة الطرف  توصي اللجنة و. الدولة الطرف 
ألقليات القوميـة   اعن متتع   ومصنفة  مع بيانات مقارنة    أن جت فيما يتعلق بعدم التمييز و    الصلة  

كـذلك  الدولة الطرف   وحتث اللجنة   . والعرقية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  . والتوظيف التعليمي، وخاصة يف قطاع"اجليل الثالثاختبارات  "عدم تطبيقضمان على 

األشـخاص  مينع  ) بروبيسكا(القلق ألن نظام تسجيل اإلقامة احلايل        اللجنة   ويساور  -٤١٣
عـدد مـن   من احلصول على  والعملمن يف مكان آخر غري الذي سجلوا فيه      يقيمون  الذين  

  . االجتماعيةاخلدمات

 نظـام للتحقق من أن حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة     
 متتع مجيع املواطنني دون متييز باحلقوق االقتـصادية          الذي تعتمده ال يعوق    تسجيل اإلقامة 

  .واالجتماعية والثقافية، بغض النظر عن مكان التسجيل

ـ واقف أو املمارسـات التقليديـة    إزاء املباالنشغالوتشعر اللجنة    -٤١٤ قويـة  السلبية ال
األسباب اجلذرية لوضع املرأة اجملحف     تعد من   والقوالب النمطية الراسخة اليت متيز ضد املرأة و       

، القتصادية واالجتماعية والثقافية   باحلقوق ا  ن متتعه يفؤثر  الذي ي  ، األمر يف عدد من اجملاالت   
  .لعامة ويف التعليم العايليف احلياة اوسوق العمل  يف مبا يف ذلك

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف أنشطة التوعية اليت تستهدف التمييـز              
 بغية مكافحة املواقف التقليدية الـسلبية        نطاقها توسعأن  املباشر وغري املباشر ضد املرأة و     

طـرف   حتث اللجنة الدولة ال    ،وعالوة على ذلك  .  املرأة املتعلقة بدور  النمطية   والقوالب
على اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، يف عدد من اجملاالت               

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك يف سوق         النساء   متتع   يفاليت تؤثر   
  .العمل والتعليم العايل

وتالحظ اللجنة  . دولة الطرف يف ال  مستوى البطالة ارتفاع   اللجنة القلق إزاء     ويساور  -٤١٥
 فيمـا يتعلـق بالتـدريب        قيـوداً  يواجهون القوميةأن أفراد األقليات العرقية أو      بقلق   أيضاً

  ."انتمائهم إىل أصول تركمانية"بعدم والتوظيف يف القطاعني العام واخلاص ألسباب تتعلق 

فرص احلصول  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتعزيز             
 إىل ضـمان  تدعو اللجنة الدولة الطرف     و. على العمل والتصدي الرتفاع معدل البطالة     

 واملهنة، مبا يف ذلك ما يتعلق باخلدمات التوظيف التمييز املباشر وغري املباشر يف مناحلماية 
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بأن تقـوم   كذلك  وتوصي اللجنة   . االجتماعية مثل إعانات البطالة واملعاشات التقاعدية     
حبالـة   فيما يتعلـق  سب األصل القومي أو العرقي      حبولة الطرف جبمع بيانات مصنفة      الد

  .البطالة يف البلد

 نمحايـة سـالمته   غري متاحة للنساء بداعي     ن بعض املهن    أل  بالقلق وتشعر اللجنة   -٤١٦
اليت قدمتها الدولة الطـرف     ذات الصلة    اإلحصاءات   القلق أيضاً ألن   اللجنة   ويساور. البدنية
املـساواة يف   انعـدام    إزاء    باالنشغال كذلك  اللجنةوتشعر  .  اجلنس حسب نوع صنفة  مغري  

   . واملهنجمال العمالةيف ساء والرجال  معاملة النوطريقةالفرص 

رأة اليت تواجه امل   الدولة الطرف مجيع العقبات احلالية       تستعرضتوصي اللجنة بأن      
 لزيز وصول املرأة إىل مجيع أنواع العم      وبأن تعتمد تدابري خاصة مؤقتة لتع     جمال العمالة   يف  

حصاءات مصنفة  إالقادم  الدولة أن تدرج يف تقريرها الدوري       إىل  تطلب اللجنة   و. واملهن
 حـسب   احلقيقية ومتوسط األجور املشاركة يف سوق العمل     تتعلق ب حسب نوع اجلنس،    

لى ذلـك،  وعالوة ع . املهنة ونوع النشاط ومستوى املؤهالت يف القطاعني العام واخلاص        
ـ            د معـدالت   حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اختيار املعايري املـستخدمة لتحدي

يف االتفاقات اجلماعية واتفاقات احلد األدىن لألجور،       املعتمدة   املعايرياألجور، مبا يف ذلك     
وتوصي .  ملبدأ املساواة يف األجور بني الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة املتساويةوفقاً
ـ  التأكد من أن   بيانات كافية من أجل      جتمع بأن   للجنة الدولة الطرف أيضاً   ا دىن األد  احل

  .توفري كافة اخلدمات األساسيةبلألجور يسمح 

 الوحيدة يف الدولة الطرف     النقابة القلق ألن املركز النقايب الوطين هو         اللجنة ويساور  -٤١٧
ـ ات عمالية مستقلة قد      نقاب وألن غياب حكومة تركمانستان   وألنه خيضع لرقابة     ؤدي إىل  ي

اء عدم وجود تشريعات حمددة     إزالقلق كذلك   ويساور اللجنة   . انتهاكات عدة حلقوق العمال   
   .تعلق باحلق يف اإلضرابت

 إنشاء منظمات   اليت حتول دون  توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة مجيع العقبات          
احلق إعمال  د قانون خاص حيدد طرائق      والنظر يف اعتما  املركز النقايب الوطين    نقابية خارج   

  .اإلضراباتيف تنظيم 

 مبستحقاتالتمتع  ب فيما يتعلق    فةومصّن بيانات مقارنة    غيابوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٤١٨
تعـرب  يف هذا الصدد،    و. معاشات العجز والتقاعد  والضمان االجتماعي، مثل إعانات البطالة      

  . النظاميفراد العاملني يف القطاع غرياألوضع بوجه خاص إزاء عن القلق اللجنة 

 املعاشـات التقاعديـة     ملبالغ بإجراء مراجعة دورية  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 توصي اللجنة   ،وعالوة على ذلك  .  املعيشة تكلفةواستحقاقات البطالة جلعلها تتماشى مع      

ان االجتماعي  أن نظام الضم  للتأكد من   الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية        
احلـد األدىن   والتغطية الكافية   النظامي،  يف القطاع غري    العاملون   مبن فيهم لعمال،  ليوفر  
  .ملعاشاتا من



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

GE.12-41594 118 

 االجتماعية واستحقاقات الرعاية االجتماعيـة      اتساعدالقلق ألن امل   اللجنة   يساورو  -٤١٩
وجـود بيانـات    كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم      .  غري كافية  املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة   

  .ذوي اإلعاقةكافية فيما يتعلق باألطفال والبالغني 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تقدمي املساعدة االجتماعية واسـتحقاقات        
 الدولة الطرف يف هـذا الـصدد إىل         وحتيلالرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة      

وتوصي اللجنـة الدولـة     . قةاألشخاص ذوي اإلعا  بشأن  ) ١٩٩٤(٥تعليقها العام رقم    
احلقوق ب ذوي اإلعاقة  متتع األطفال والبالغني     بشأن فةمصّن بيانات   جتمع بأن   الطرف أيضاً 

وضع قوانني وبرامج وسياسـات     لهذه البيانات   تستخدم  أن  واملنصوص عليها يف العهد،     
علومات  هذه امل  تدرج، وأن   ذوي اإلعاقة ألطفال والبالغني   لفرص  التعزيز تكافؤ   ترمي إىل   

  . القادميف تقريرها الدوري

املرأة، ب تشريعات حمددة بشأن مجيع أشكال العنف        غيابوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٤٢٠
 كمـا تـشعر   . يف إطار الزواج  جترم العنف املرتيل واالغتصاب     اليت  تشريعات  المبا يف ذلك    

يف العنف املرتيل واالغتصاب    املرأة، مبا يف ذلك     املسلّط على   بالقلق إزاء انتشار العنف      اللجنة
  .إطار الزواج

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات حمددة جترم العنـف املـرتيل               
نف إىل لنساء والفتيات ضحايا العل الوصول الفوري، لضمان يف إطار الزواج واالغتصاب  

 الدولـة  توصي اللجنـة كما . تهم ومعاقباجلناةمقاضاة على النتصاف واحلماية و  اوسائل  
. العنف املـرتيل  املرأة، مبا يف ذلك     ب العنف   بشأنالتوعية  ولوقاية   ل الطرف بأن تضع برامج   

املرأة ب الدولة الطرف بإجراء حبوث بشأن انتشار مجيع أشكال العنف           وتوصي اللجنة أيضاً  
ـ يف إطار الزواج،، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب  ها وعواقب اأسباهبو  اً لتكون أساس
  .حمدد اهلدفعمل شامل ول

القلق إزاء نقص املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عـن مـدى             اللجنة   ويساور  -٤٢١
باالنشغال للجنة  ، تشعر ا  عالوة على ذلك  و.  هبن االجتارواستغالل النساء والفتيات يف البغاء      

تـدابري   أو   ايةلوقلمل تتخذ مبادرات كافية      تقارير تفيد بأن الدولة الطرف    ما وردها من    إزاء  
  .، مبا يف ذلك املساعدة الطبية واالجتماعية والقانونيةملساندة الضحايا

 يف   بالبـشر   عن حالة االجتـار    فةمصّنتوصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات         
حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الربامج الـيت هتـدف إىل تـوفري              و. تركمانستان

قترح تقانونية وغريها من اخلدمات التأهيلية لضحايا االجتار و       املأوى واملساعدة ال  واملشورة  
وحتث . أن تنظر الدولة الطرف يف تعزيز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين يف هذا الصدد             

علـى  ضمان تدريب حرس احلدود وضباط الـشرطة        على   الدولة الطرف    اللجنة أيضاً 
  .الضحايا وإرشادهم جيه على تووأاالجراءات الرمسية لتحديد هوية الضحايا 
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رغم أهنا   تعدد الزوجات على نطاق واسع       القلق إزاء استمرار ممارسة    اللجنة   ويساور  -٤٢٢
عدم اختاذ أي تدابري    ل أيضاًعن انشغاهلا   اللجنة  وتعرب  .  يف الدولة الطرف   ةغري قانوني ممارسة  

  . تعدد الزوجاتإطار حاالتحلماية النساء يف 

اليت تعاقب على تعدد الزوجـات      ها   قوانين إنفاذ إىلرف  تدعو اللجنة الدولة الط     
 فضالً عن  واختاذ تدابري شاملة وفعالة هتدف إىل القضاء على هذه الظاهرة            على حنو فعال  

  .يف مثل هذه احلاالتاليت قد تعاين منها النساء معاجلة اآلثار السلبية 

رغـم  يف الدولة الطرف      األطفال بالقلق إزاء استمرار ظاهرة تزويج    وتشعر اللجنة     -٤٢٣
  .حيظر ذلكوجود تشريع 

 ملنـع زواج   اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة        إىل تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً      
  .األطفال

، األمـر الـذي     طر الفقر خل معرضة من األسر    اًكبري اًعددالقلق ألن    اللجنة   ويساور  -٤٢٤
حمرومة مـن   ن نسبة كبرية من السكان      ألو ، املساواة يف توزيع الثروة    يعزى جزئياً إىل انعدام   
وهي  ،سيما يف املناطق الريفية    ، وال الكافيةمن مرافق الصرف الصحي     ومياه الشرب املأمونة    

، مبا يف ذلـك     شر وغري املباشر لعدد من األمراض      اليت يزعم أهنا كانت السبب املبا      الظروف
الذين يتغذون باللنب   الرضع  لدى   والزحار وميتهيموغلوبينية الدم     "أ"اإلسهال والتهاب الكبد    

   .وشلل األطفال واحلمى املعويةاالصطناعي 

 بطرق منـها  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة فعالة للحد من الفقر،             
على اللجنة الدولة الطرف حتث باإلضافة إىل ذلك، و. يف توزيع الثروة التفاوتات  احلد من   

مرافق الصرف الصحي   وتوفري مياه الشرب النقية     أن تنفذ بالكامل تشريعاهتا اليت تضمن       
أي سياسـات أو    إطـار   ملناطق الريفية يف    با على إيالء اهتمام خاص      أيضاًالكافية وحتثها   

  .يف هذا الصددتعتمدها برامج 

  قسراً ت تقارير تفيد بأن الدولة الطرف قد نقل        ما وردها من   تشعر اللجنة بالقلق إزاء     -٤٢٥
األقليات العرقية وأفراد أسرهم إىل مناطق      ينتمون إىل    اًوأفرادنسان  حقوق اإل يف جمال   نشطاء  

 اً عـدد  بأن  تفيد تقاريرالقلق أيضاً إزاء ما وردها من        اللجنة   يساورو. تركمانستانوعرة يف   
الذي ُيعَرف  يف سياق مشروع التجديد احلضري      نفذت   من عمليات اإلخالء القسري      اًكبري

ملستوطنات والبلـدات   لسكان القرى وا   الظروف االجتماعية    تحسنيلالربنامج الوطين   "باسم  
  ".٢٠٢٠عام يف أفق  راكز الريفيةواملواملقاطعات 

  أو إجالئهـم    األفراد إعادة توطني حتث اللجنة الدولة الطرف على االمتناع عن          
، راًأمراً مرب  إعادة التوطني أو  اإلجالء  ر اللجنة أنه يف احلاالت اليت يعترب فيها         وتذكّ. قسراً
من القانون الدويل   ذات الصلة   االمتثال الصارم لألحكام    إطار  يف  أن يتم ذلك    ينبغي  فإنه  

) ١٩٩٧(٧يف هذا الصدد، تلفت اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم           و. حلقوق اإلنسان 
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سـبل  منـها  بشأن عمليات اإلخالء القسري اليت تتضمن توجيهات بشأن مجلة أمـور،          
  .ية الكافية والتعويض املالئم والتشاوراالنتصاف القانون

رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني اخلـدمات          القلق ألنه  اللجنة   ويساور  -٤٢٦
يف سـيما    ، وال معدل اإلجهاض يف الدولة الطـرف     فإن   الصحة اجلنسية واإلجنابية،     يف جمال 
ولة الطرف مل تقدم معلومات      ألن الد   أيضاً تأسف اللجنة و. ، ال يزال مرتفعاً    الشباب أوساط

 يف جمال التوعية والوقاية فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية         ما تبذله من جهود   كافية حول   
 بـشأن ،  اجلنس والعمـر  نوع  ، مصنفة حسب    مل تقدم بيانات إحصائية    وألن الدولة الطرف  

  .ةيالقضايا الصح

لنـساء والـشباب   ل لمبا يكف جهودها مضاعفةحتث اللجنة الدولة الطرف على        
 اخلدمات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، مع إيـالء اهتمـام            فرص النفاذ الفعال إىل   

يف أن تقـدم   الدولة الطـرف  إىل وتطلب اللجنة أيضاً  . وقاية والعالج وال بالتثقيفخاص  
  نوع بيانات إحصائية عن املسائل املتعلقة بالصحة، مصنفة حسب       القادم  تقريرها الدوري   

  .نس والعمراجل

انتشار فريوس نقـص املناعـة      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم دقة البيانات املتعلقة ب          -٤٢٧
وتعرب عن االنشغال   . املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي     واألمراض   اإليدز والسل /البشري

ضغوط متـارس علـى     و الدولة   خيضع لرقابة  وجود نظام حصص  إزاء   على وجه اخلصوص  
عن معدالت وفيـات    باإلبالغ  فيما يتعلق    وذلك   ثل هذه احلصص  للوفاء مب يني  العاملني الصح 

  .ات والرضع، على سبيل املثالاألمه

مجع املعلومات اإلحصائية   عملية  حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف           
ل  على العاملني يف جمامارس اليت ُتفيما يتعلق بالقضايا الصحية وإزالة كافة أشكال الضغط 

.  تقدمي اخلدمات الـصحية     إطار احلصص احلقيقية أو املتصورة يف    ب للوفاءالرعاية الصحية   
تقلـيص   الدولة الطرف تكثيف جهودها هبـدف        إىلباإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة      و

 برامج تثقيفيـة حـول       بوسائل منها وضع   الرضع،ومعدالت وفيات األمهات واألطفال     
 أن تـضع    وتقترح اللجنة أيضاً  . كيز على الوقاية والعالج   الصحة اجلنسية واإلجنابية والتر   

تركز واإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري    مستدامة تتعلق ب   الدولة الطرف سياسة وطنية   
اللجنة أيضاً   وتقترح . عن الوقاية  العالج والدعم، فضالً  توفري  على  وصم و العلى احلد من    

، مثـل  املعنية املنظمات الدولية ليت تقدمهاامن املساعدة التقنية الدولة الطرف تستفيد  أن  
  .يف هذا الصدد، اإليدز/ملعين بفريوس نقص املناعة البشريبرنامج األمم املتحدة املشترك ا

 يات الواقعة خارج العاصمة   إغالق املستشف تفشي ظاهرة   بالقلق إزاء   اللجنة  تشعر  و  -٤٢٨
 إصالح قطاع إطارعاية الصحية يف الرجمال  اآلالف من العاملني يف طرد وإزاء ٢٠٠٤يف عام 
 مجيع املؤسـسات    تفيد بإجبار تقارير  ما وردها من    إزاء  أيضاً  القلق   اللجنة   ويساور. الصحة
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عدد العـاملني   يف   على التمويل الذايت مما أدى إىل نقص         على االعتماد الطبية يف تركمانستان    
  .سية يف املستشفياتاللوازم الطبية األسايف يف جمال الرعاية الصحية واملتخصصني 

وجود عدد كاف من املستشفيات       من أن تتأكد  الدولة الطرف    إىلتطلب اللجنة     
علـى ختـصيص    أيضاً  حتث اللجنة الدولة الطرف     و.  خارج العاصمة   تعمل ال تزال اليت  

 اللوازم واألدوية الالزمة حلاالت وضعضمان  وال سيما على    موارد كافية لقطاع الصحة،     
 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      ،وعالوة على ذلك  .  املستشفيات الطوارئ حتت تصرف  

منظمـة  و اليونيـسيف    عدة منظمات منها  تستفيد من إمكانية تلقي املساعدة التقنية من        
صندوق األمم املتحـدة    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية و      والصحة العاملية   

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيللسكان و

املـواد  ويف  تـدريس   للنقص احلاد يف املوظفني املؤهلني      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال      -٤٢٩
خرجيي املدارس الثانوية الراغبني يف دخول مؤسـسات   أمام   عقبات   مما يضع التعليمية املناسبة   

إزاء ما وردها من تقارير       القلق أيضاً  ويساور اللجنة . التعليم العايل يف تركمانستان وخارجها    
ؤسـسات  مب لاللتحـاق فرض رسوم غري رمسية عالية       ممارسات واسعة النطاق تتمثل يف       عن

  .التعليم العايل

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحـسني نوعيـة               
 املعايري الدولية للتعلـيم، مـن    استيفاء حتسني املناهج املدرسية هبدف      بطرق منها التعليم،  

رافق املدرسية والكتب املدرسية وغريها من اللوازم وباالستثمار يف تدريب   خالل حتسني امل  
 ممارسة مجع الرسـوم غـري الرمسيـة          أيضاً مبنع  توصي اللجنة الدولة الطرف   و. املدرسني
  .ؤسسات التعليم العايلمب لاللتحاق

، ال سـيما     لألقليـات العرقيـة     املتاحـة  مكانيـات اإلن  أل  القلق  اللجنة ويساور  -٤٣٠
 وجـود  األم حمدودة رغـم      هالغتبة واألوزبكية واألرمنية والروسية، للدراسة      كازاخستانيال

 منع عدد مـن  إزاء أيضاًعن االنشغال   اللجنة  وتعرب  .  يف هذا الصدد   خاصة تشريعية   أحكام
  .د ملواصلة دراستهمامعات يف اخلارج من مغادرة البلاملسجلني يف اجلالتركمانيني الطالب 

أطفـال  التحاق  لدولة الطرف باختاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل       توصي اللجنة ا    
 باللغـات الكازاخـستانية      اليت ُيتاح فيها التعلـيم     واملدارس الصفوف ب األقليات العرقية 

 مجيع التدابري   باختاذ الدولة الطرف    وتوصي اللجنة أيضاً  . واألوزبكية واألرمنية والروسية  
غـادرة  مب املسجلني يف اجلامعات يف اخلارج       انيني التركم املناسبة لضمان السماح للطالب   

  .البلد ومواصلة دراستهم

القوالـب   إزاء التعليم العايل و   يفنسبة الطالبات   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اخنفاض        -٤٣١
  .جملاهلم الدراسي حبسب نوع اجلنساختيار الطالب اليت ُتحدد قوية الالنمطية 
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ذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلـك التـدابري         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخ       
، لتشجيع زيادة عدد النساء يف التعليم العايل وتـوفري حـوافز للـشابات        املؤقتةاخلاصة  

  . خيتارونهذي اليال الدراساجمل يف للتخصصوالشبان 

ن األقليات القومية والعرقية وكذلك األشخاص الذين        عن انشغاهلا أل    اللجنة وتعرب  -٤٣٢
.  عقبات خطرية فيما يتعلق باحلق يف التمتـع بثقافتـهم          يواجهون هذه األقليات    ينتمون إىل 

لرقابة ع  ختض،   مبا يف ذلك وسائل اإلعالم     ،ن مصادر املعلومات  أل  أيضاً  بالقلق وتشعر اللجنة 
  .لتنوعوتفتقر إىل ا، احلكومة

يف توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة حلماية التنـوع الثقـا              
ألفراد الظروف املواتية   وأن تتيح    ،واإلثنيةوتعزيز الوعي بالتراث الثقايف لألقليات القومية       

 هم وتقاليـد  موعـاداهت تهم   ولغ تهمثقافو همتلك األقليات للحفاظ على هويتهم وتارخي     
) ٢٠٠٩(٢١اللجنة العـام رقـم      مبا يتماشى مع تعليق      ها والتعبري عن  ها ونشر هاوتطوير
  . يف املشاركة يف احلياة الثقافية حق كل فردبشأن

 للغاية وتـشعر    ة حمدود للثقافةختلفة  املصادر  إىل امل  النفاذ  فرص اللجنة ألن وتأسف    -٤٣٣
الرقابة على االتصاالت االلكترونية وحجب عن ممارسة تقارير ما وردها من     إزاء   بالقلق أيضاً 

  .مواقع اإلنترنت

 املتنوعة اىل مصادر املعلومات النفاذحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حرية         
 وقف ممارسة الرقابة على االتصاالت االلكترونية وحجب املواقع على شبكة اإلنترنـت           و
  . يرغب يف ذلكمن جلميع اًنترنت متاحجيعل اإل امب

الكامل ب يتمتعونأعضاء بعض اجلماعات الدينية ال      ن   عن االنشغال أل    اللجنة وتعرب  -٤٣٤
مسجلة غري  بعض الطوائف الدينية ال تزال      ألن  تعبري الثقايف يف جمال الدين و     باحلق يف حرية ال   

املفروض مبوجـب   ظر  احلإزاء  أيضاً  تشعر اللجنة بالقلق    و. اتسجيل ال مربر هل   معايري  بسبب  
ارتداء الـزي   وعلى  يف املنازل اخلاصة     على ممارسة الشعائر الدينية      ٢٠٠٣قانون الدين لعام    

  .القيادات الدينيةعدا ، لعامةايف األماكن الديين 

ها حتث اللجنة الدولة الطرف على احترام حرية الدين املنصوص عليها يف دستور             
 تـهم واحترام حق أعضاء اجلماعات الدينية املسجلة وغري املسجلة يف ممارسة دينهم وثقاف           

جـل   من أ  ٢٠٠٣عام  ل تعديل قانون الدين     إىل الدولة الطرف    وتدعو اللجنة أيضاً  . حبرية
 عن القيود املختلفة    ماعات دينية معينة، فضالً   جب املتعلقة   غري املربرة  معايري التسجيل    إلغاء

  . حرية الدينيف اليت تؤثر سلباً

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع على الربوتوكول االختياري             -٤٣٥
  . عليهامللحق بالعهد والتصديق
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رف على النظر يف التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية         وتشجع اللجنة الدولة الط     -٤٣٦
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من          
االختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          

  . عليها املهينة والتصديقاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

 الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق           إىلوتطلب اللجنة     -٤٣٧
اجملتمع، وال سيما يف أوساط موظفي الدولة والـسلطة القـضائية           فئات  مجيع  بني  واسع  

على أوسع نطـاق ممكـن وإبـالغ اللجنـة          وتترمجها وتعممها   ومنظمات اجملتمع املدين    
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف     .  القادم ت املتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري     باخلطوا

على االستمرار يف إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة            
 اليت جتري على املستوى الوطين قبل تقدمي        اتوغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف املناقش      

  . القادمتقريرها الدوري

ـ  الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين،    إىلوتطلب اللجنة     -٤٣٨  وفقـاً اً ّدُمَع
 ٢٠٠٨الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام          املتعلقة باإلبالغ   للمبادئ التوجيهية املنقحة    

)E/C.12/2008/2( ،٢٠١٦ديسمرب /كانون األول ٢ حبلول.  

  سادسالفصل ال    
 بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق      موضوعية ناشئة فيما يتعلق   قضايا      

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بشأن التزامات الـدول   املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ة  جنلبيان ال   -ألف  
  واالجتماعية والثقافيةالشركات واحلقوق االقتصادية  األطراف فيما يتعلق بقطاع

 / أيـار  ٢٠ جلستها التاسعة والعـشرين املعقـودة يف         ناقشت اللجنة واعتمدت يف     -٤٣٩
فيما يتعلـق  بياهنا بشأن التزامات الدول األطراف     ) الدورة السادسة واألربعون   (٢٠١١ مايو

ويرد النص الكامل للبيـان يف      . بقطاع الشركات واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
  .املرفق السادس، الفرع ألف، من هذا التقرير

أمهية ومالءمـة    بشأناملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ة  جنلبيان ال   -باء  
  احلق يف التنمية، املعتمد مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية

 ٢٠ناقشت اللجنة واعتمدت أيضاً يف جلستها التاسـعة والعـشرين املعقـودة يف                -٤٤٠
 بشأن أمهية ومالءمة احلق يف التنمية، بعد        بياناً) لدورة السادسة واألربعون  ا (٢٠١١مايو  /أيار

الدعوة اليت وجهتها املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل هيئات املعاهدات للنظر يف كيفيـة              
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 ٤إحياء الذكرى اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف              
 من  ، الفرع باء،  ويرد النص الكامل للبيان يف املرفق السادس       .١٩٨٦سمرب  دي/كانون األول 
  .هذا التقرير

 يف مبادرة أفضت إىل بيان مشترك بشأن احلق يف التنمية صدر وشاركت اللجنة أيضاً  -٤٤١
  .٢٠١١يوليه / متوز١عن رؤساء هيئات املعاهدات، واعُتمد يف 

 لفريق اخلـرباء    احلادي عشر جتمـاع  اال: التعاون مـع الوكاالت املتخصصة     -جيم  
واجمللـس  ) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات    (املشترك بني اليونسكو    

اللجنـة املعنيـة باحلقـوق االقتصادية واالجتماعية     (االقتصادي واالجتماعي   
   احلق يف التعليمعمال إبرصد املعين) والثقافية

) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات    (كو  فريق اخلرباء املشترك بني اليونس     عقد  -٤٤٢
اللجنـة املعنيـة باحلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة       (واجمللس االقتصادي واالجتماعي    

 ٢٩ عـشر يف جنيـف يف        ي اجتماَعه احلـاد   املعين برصد إعمال احلق يف التعليم     ) والثقافية
املـنعم   الدين عبـد   عزوقد شارك يف االجتماع عضوا اللجنة حممد        . ٢٠١١أبريل  /نيسان

وأجرى فريق اخلرباء املشترك تقييماً لنتائج أعماله منذ اجتماعـه األول يف   . ومارشان رومريو 
اللجنـة املختـصة باالتفاقيـات       وناقش ما أُضيف من قيمة إىل عمل كل من           ٢٠٠٣عام  

قش كمـا نـا   . اللجنـة املعنيـة باحلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      و والتوصيات
. الفريق أساليب عمله، مبا يف ذلك أساليب التعاون مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم               

 تكلفـة    السنتني القادمتني، وهي حتديداً    واعتمد االجتماع أيضاً حماور تركيز أنشطته خالل      
بع ويرد النص الكامل لتقرير االجتماع احلادي عشر يف املرفق الـسا    . التعليم ونوعيته وإتاحته  

  .من هذا التقرير
فريق  مبا أقّره اجمللس التنفيذي لليونسكو من أن اهلدف األويل ل          وأحاطت اللجنة علماً    -٤٤٣

لذا قرر اجمللس التنفيذي    .  قد حتقّق وأن الفريق قد أجنز بذلك الوالية املنوطة به          اخلرباء املشترك 
نب اجمللـس االقتـصادي     لليونسكو تعليق مشاركته يف الفريق والشروع يف التفكري، إىل جا         

  .، حول مستقبل الفريق)اللجنة(واالجتماعي 

خرباء منظمة  االجتماع غري الرمسي مع جلنة      : التعاون مع الوكاالت املتخصصة     -دال  
  نية بتطبيق االتفاقيات والتوصياتالعمل الدولية املع

/ ثـاين  تـشرين ال   ٢٥ يف   املعقـود أثناء اجتماع الفريق العامل ملا قبـل الـدورة،            -٤٤٤
غري رمسي مع أعضاء جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    اً  ، عقدت اللجنة اجتماع   ٢٠١٠ نوفمرب

 اجتماع يعقد بني هيئيت الرصد هاتني       ثامنوكان ذلك   .  والتوصيات اتاملعنية بتطبيق االتفاقي  
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 واستضافت مؤسسة .  املسائل ذات االهتمام املشترك    بشأنوتبادل اآلراء   هبدف تعزيز التعاون    
 جتماعيةتراجع إعمال احلقوق اال   "فريديريك إيبريت هذا االجتماع الذي ركز على موضوع         

وتناول املتكلمون هذا التراجع وسلطوا الضوء علـى        ". يف إطار اإلجراءات التقشفية احلالية    
إىل أمهية  اً  ويف هذا السياق، أشار االجتماع أيض     . يف اجملتمع  هتميشاً الشرائح    أكثر تأثريه على 

 يف  من العهد، فضالً عن مواصلة التعاون بني اهليئتني٧فكري يف وضع تعليق عام بشأن املادة الت
واعترفت كافة اجلهات املعنية بفائدة تبادل اآلراء يف هذا الصدد واُتفـق علـى              . هذا الصدد 

  . ة هذا التعاونمواصل
ـ  ٢٩وعقدت اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعـني اجتماعـاً آخـر يف               -٤٤٥ شرين  ت
وكان ذلك تاسع اجتماع غري رمسي مع أعضاء جلنة خـرباء منظمـة            . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  مؤسسة فريديريك إيـبريت    قد تكفلت و. العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات     
ع، عقد فريـق     لالجتماع غري الرمسي التاس    وحتضرياً. إىل االجتماع واستضافته   بالدعوة   جمدداً

 مؤسسة فريديريك إيبريت  ونظمت  . ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦يف  اء اجتماعاً   من اخلرب 
جلنة خرباء منظمة العمل الدولية      الذي شارك فيه أعضاء من اللجنة ومن         هذا االجتماع أيضاً  
  .، إىل جانب ممثلني عن األمانة العامة واملؤسسة والتوصياتاتاملعنية بتطبيق االتفاقي

االجتماع غري الرمسي مع صـندوق األمـم   : لوكاالت املتخصصة التعاون مع ا    -هاء  
  دة للسكان ومنظمة الصحة العامليةاملتح
 ٢٤ جلسة إحاطة غري رمسيـة يف         دورهتا السابعة واألربعني أيضاً    عقدت اللجنة يف    -٤٤٦

، مع كل من صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الـصحة           ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
، تناولت فيها التحـديات القائمـة       "مركز احلقوق اإلجنابية  "نظمة غري احلكومية    العاملية وامل 

  .وتوحيد املعايري فيما يتعلق باحلقوق املتصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

  الفصل السابع    
مقررات إضافية اعتمدهتا اللجنة ومسائل ناقشتها يف دورتيها السادسة             

  واألربعني والسابعة واألربعني

  املشاركة يف االجتماعات املعقودة بني الدورات  -ألف  
قررت اللجنة يف دورتيها السادسة واألربعني والسابعة واألربعني أن ميثلها األعضاء             -٤٤٧

  : التالية أمساؤهم يف خمتلف االجتماعات املعقودة بني الدورات خالل العام
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للفريـق العامـل    ىل  حلقة املناقشة املعقودة مبناسبة الدورة املوضوعية األو        )أ(  
 املفتوح العضوية املعين بالشيخوخة لغرض تعزيز محايــة حقــوق اإلنسان لكبار السن          

  السيدة روسيو باراهونا ريريا؛): ٢٠١١أبريل /نيسان ١٩(
 / متـوز  ١ - يونيـه   / حزيران ٣٠(االجتماع الثالث والعشرون للرؤساء       )ب(  

  ؛ )يف منصب الرئيس(ي  بيالغوفينداساميالسيد أريرانغا ): ٢٠١١  يوليه
/  حزيـران  ٢٩-٢٧(االجتماع احلادي عشر املـشترك بـني اللجـان            )ج(  

  ؛ )يف منصب الرئيس( بيالي غوفينداساميالسيد إييب ريدل والسيد أريرانغا ): ٢٠١١ يونيه
ضمان حقوق نساء وفتيات    : الدورة الرابعة للمنتدى املعين بقضايا األقليات       )د(  
  .السيدة هيسو تشني: )٢٠١١نوفمرب /ين الثاين تشر٣٠ و٢٩(األقليات 

  للعهدالنظام الداخلي للربوتوكول االختياري   -باء  
واصلت اللجنة مناقشة مشروع النظام الداخلي للربوتوكول االختياري للعهد خالل            -٤٤٨

وتعتزم . دورتيها السادسة واألربعني والسابعة واألربعني، واستكملت القراءة األوىل للمشروع
لجنة الشروع يف القراءة الثانية هبدف اعتماد مشروع النظام الداخلي يف دورهتـا الثامنـة               ال

  . ٢٠١٢مايو /واألربعني يف أيار

  يت ستصدر مستقبالًالتعليقات العامة والبيانات ال  -جيم  
تناولت الدورتان السادسة واألربعون والسابعة واألربعون بإجياز عمليـة صـياغة             -٤٤٩

وقدمت املقررة، السيدة باراهونا ريريا،     . بشأن احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية     التعليق العام   
، ومن املقرر أن تـشرع اللجنـة يف         ٢٠١١نوفمرب  /مشروع تعليق عام أّوال يف تشرين الثاين      

  . ٢٠١٢مايو /أيار قراءة أوىل للمشروع يف
 بـشأن التمتـع   ٧املـادة  ومت تبادل اآلراء بشأن املشروع األويل للتعليق العام على     -٤٥٠

بشروط عمل عادلة ومواتية، بني أعضاء اللجنة والسيد تيكسييه، املقرر املعين بوضـع هـذا               
كما اقترح املقرر جدوالً زمنياً لعمل اللجنة فيما خيص هذا التعليق العام وأقـام     . التعليق العام 

منظمة العمل الدولية اليت اتصاالت مع األمم املتحدة وشركاء من اجملتمع املدين، وال سيما مع    
  .مؤسسة فريديريك إيبريتبدأت فعالً املسامهة يف العملية، و

، ٢  من املـادة   ٣وقدم السيد صادي اقتراحاً أولياً بشأن إصدار بيان يتناول الفقرة             -٤٥١
 يف الدورة السابعة واألربعني وقررت      وناقشت اللجنة مشروعاً حمّدثاً   . ذا البيان بصفته مقرراً هل  

  .٢٠١٢مايو /أيار يل املناقشة إىل دورهتا القادمة يفتأج
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  أساليب عمل اللجنة  -دال  
  .واصلت اللجنة مناقشاهتا بشأن أساليب عملها خالل الدورة  -٤٥٢
وناقشت اللجنة كيفية حتسني أساليب عملها لكي تتمكن من النظر يف عدد أكرب من   -٤٥٣

ة اليت يتعني استعراضها، واضعة يف االعتبـار        التقارير يف كل دورة، وتقليل التقارير املتراكم      
طلبها املتعلق بزيادة مدة االجتماع الذي مل تتلق الرد عليه بعد مـن اجمللـس االقتـصادي                 

تني بدالً من ثالث جلسات     ووافق األعضاء على النظر يف التقارير خالل جلس       . واالجتماعي
 ذلك كإجراء مؤقـت اسـتجابة       ومت االتفاق على  . ٢٠١٢نوفمرب  / من تشرين الثاين   اعتباراً

ُيرجى الرجـوع إىل    (لطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي وملعاجلة التقارير املتراكمة حالياً         
كما وافق األعضاء على اقتراح الـرئيس الـشروَع يف          ). الفصل األول لالطالع على املقرر    

  . تناول مسألة الدول اليت مل تقدم تقاريرها
دور الذي يضطلع به املقرر القُطْري وطرق تعزيزه، آخـذة يف  كما ناقشت اللجنة ال   -٤٥٤

االعتبار على وجه التحديد ختفيض الفترة الزمنية املخصصة من االجتماع الستعراض كـل             
أن ُيقدَّم عقب البيان االفتتاحي      وفيما يتعلق باملتابعة واحلوار مع الدول األطراف تقرر       . تقرير

 من ِقبل املقرر القُطْري مدته مخس دقائق يـستعرض   لكل وفد خالل الدورات القادمة عرضٌ     
  .فيه حتديداً حالة متابعة املالحظات اخلتامية السابقة للجنة

واجملاالت األخرى اليت تناولتها اللجنة يف مناقشاهتا مشلت عملية ضبط الوقت خالل              -٤٥٥
 األسـئلة   وتقرر أن يتوىل الرئيس مسألة ضبط توزيع الوقت لكـي تكـون           . الدورة القادمة 

املسموح الوقت  مدة  رغم أن   والردود موجزة وُيتاح أكرب قدر من الوقت إلجراء حوار بناء،           
  . حدد بعدُت به مل
ومن اجملاالت اليت حظيت بشيء من االهتمام خالل الدورات اليت ُعقدت مـؤخراً               -٤٥٦

 رأت اللجنة وقد". العوامل والصعوبات"الفصل الذي يرد يف املالحظات اخلتامية حتت عنوان        
. أن من األفضل، ما مل تقرر خالف ذلك الحقاً، استبعاد هذا الفصل من املالحظات اخلتامية              

وإذا كان ال بد من ذكر بعض الصعوبات احملددة، فيمكن إدراجها عوضاً عن ذلك على أهنا                
  .شواغل أو توصيات

  الفصل الثامن    
  ٢٠١١األنشطة األخرى للجنة يف عام     

  وحقوق اإلنساناألعمال التجارية  الرمسية بشأن املشاورات غري    
، ُدعي أعضاء اللجنة إىل اجتمـاع غـري رمسـي بـشأن       ٢٠١١مايو  / أيار ١٤يف    -٤٥٧

مسؤوليات األعمال التجارية فيما يتعلق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
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 مبسؤولية  تعلق أساساً إيبريت لتناول مسائل ت   واالجتماعية والثقافية نظمته مؤسسة فريديريك      
وشـارك يف   .  الـدول   الدول خارج نطاق أقاليمها، واجلهات من غـري        الدول، والتزامات 

الشبكة الدوليـة للحقـوق االقتـصادية       جلنة احلقوقيني الدولية و    ممثلون عن    االجتماع أيضاً 
 ان التابع الفريق العامل املعين مبوضوع األعمال التجارية وحقوق اإلنس        و واالجتماعية والثقافية 

  .للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واألمانة

  الفصل التاسع  
  اعتماد التقرير    

 يف  ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢ املعقـود يف     ٥٩نظرت اللجنة يف جلستها       -٤٥٨
سة واألربعني  مشروع تقريرها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن أعمال دورتيها الساد         

  . واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته املعدلة أثناء املناقشات.والسابعة واألربعني
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  املرفقات

  املرفق األول

  أعضاء اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  بلد اجلنسية  اسم العضو
 كانون ٣١املدة تنتهي يف 

 ديسمرب/األول

  ٢٠١٤  االحتاد الروسي  أباشيدزي أصالن حسينوفيتشالسيد 
  ٢٠١٢  مصر  عبد املنعمالسيد حممد عز الدين 

  ٢٠١٤  الكامريون  أتانغاناالسيد كليمنت 
  ٢٠١٢  كوستاريكا  باراهونا ريرياالسيدة روسيو 

  ٢٠١٢  الصني  كونغالسيدة يون 
  ٢٠١٤  اهلند   داسغوبتاالسيد شاندراشيكار 

  ٢٠١٢  بولندا  كيدزيازديسالف السيد 
  ٢٠١٤  اجلزائر  كردونالسيد عزوز 
  ٢٠١٤  إكوادور  مارشان رومريوالسيد خاميي 

  ٢٠١٢  بيالروس  مارتينوفالسيد سريجي 
  ٢٠١٢  موريشيوس  بياليالسيد أريرارنغا غوفينداسامي 

  ٢٠١٤  الربازيل  ريبريو لياوريناتو زربيين السيد 
  ٢٠١٤  أملانيا  ريدل يبالسيد إي

  ٢٠١٢  األردن  سعديالسيد وليد 
  ٢٠١٢  هولندا   شريفرالسيد نيكوالس يان 

  ٢٠١٤  مجهورية كوريا  تشنية هيسو السيد
  ٢٠١٢  فرنسا السيد فيليب تكسيه
  ٢٠١٤  كولومبيا   ميخيياالسيد ألفارو تياردو
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  املرفق الثاين

  جدوال أعمال اللجنة    

ـ    املعنيةجدول أعمال الدورة السادسة واألربعني للجنة         -ألف   صادية بـاحلقوق االقت
  )٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢ (واالجتماعية والثقافية

  .انتخاب رئيس اللجنة وأعضاء املكتب اآلخرين  -١
  .إقرار جدول األعمال  -٢
  .تنظيم العمل  -٣
املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               -٤

  .واالجتماعية والثقافية
  . من العهد١٧ و١٦ارير املقدمة مبوجب املادتني متابعة النظر يف التق  -٥
  .العالقات مع أجهزة األمم املتحدة وغريها من هيئات املعاهدات  -٦
  :النظر يف التقارير  -٧

   من العهد؛١٧ و١٦التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً للمادتني   )أ(  
  . من العهد١٨التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة وفقاً للمادة   )ب(  

  . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير الدول األطراف وفقاً للمادتني   -٨
صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير املقدمة من               -٩

  .الدول األطراف يف العهد ومن الوكاالت املتخصصة
  .مسائل متنوعة  -١٠

املعنية بـاحلقوق االقتـصادية     بعني للجنة    واألر سابعةجدول أعمال الدورة ال     -باء  
 / كـانون األول   ٢ - نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٤ (واالجتماعية والثقافية 

  )٢٠١١ ديسمرب

  .إقرار جدول األعمال  -١
  .تنظيم العمل  -٢
املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               -٣

  .واالجتماعية والثقافية
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  . من العهد١٧ و١٦تابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني م  -٤
  .العالقات مع أجهزة األمم املتحدة وغريها من هيئات املعاهدات  -٥
  :النظر يف التقارير  -٦

   من العهد؛١٧ و١٦التقارير املقدمة من الدول األطراف وفقاً للمادتني   )أ(  
  . من العهد١٨تخصصة وفقاً للمادة التقارير املقدمة من الوكاالت امل  )ب(  

  . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير الدول األطراف وفقاً للمادتني   -٧
صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير املقدمة من               -٨

  .الدول األطراف يف العهد ومن الوكاالت املتخصصة
  .مسائل متنوعة  -٩
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  املرفق الثالث

 االقتصادية  احلقوقاللجنة املعنية ب   ئمة بالتعليقات العامة اليت اعتمدهتا    قا    
  واالجتماعية والثقافية

ة إىل اآلن يف التقارير الـسنوية التاليـة       ـا اللجن ـترد التعليقات العامـة اليت اعتمدهت      
  :*ذات الصلة

ــراف   )١٩٨٩(١رقم  ــدول األط ــارير ال ــة؛ (تق ــدورة الثالث -E/1989/22ال

/E/C.12/1989/5املرفق الثالث ،(  
الـدورة  ) ( من العهـد   ٢٢املادة  (تدابري املساعدة التقنية الدولية       )١٩٩٠(٢رقم 

  ) املرفق الثالث،Corr.1، وE/1990/23-E/C.12/1990/3الرابعة؛ 
)  من العهد  ٢ من املادة    ١الفقرة  (طبيعة التزامات الدول األطراف       )١٩٩٠(٣رقم 

 املرفـق   ،Corr.1، و E/1991/23-E/C.12/1990/8الدورة اخلامسة؛   (
  )الثالث

)  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (احلـق فـي السكن الالئـق       )١٩٩١(٤رقم 
  )، املرفق الثالثE/1992/23-E/C.12/1991/4الدورة السادسة؛ (

 E/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلاديـة عـشرة؛      (املعوقون    )١٩٩٤(٥رقم 
  )، املرفق الرابعCorr.1و

الدورة الثالثة  (احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنني        )١٩٩٥(٦رقم 
  )، املرفق الرابعE/1996/22-E/C.12/1995/18عشرة؛ 

):  مـن العهـد  ١١ من املـادة  ١الفقرة (احلق يف السكن الالئق    )١٩٩٧(٧رقم 
-E/1998/22الدورة السادسة عـشرة؛     (عمليات اإلخالء القسري    

E/C.12/1997/10املرفق الرابع ،(  
العالقة بني اجلزاءات االقتصادية واحترام احلقـوق االقتـصادية           )١٩٩٧(٨رقم 

-E/1998/22الـدورة الـسابعة عـشرة؛       (واالجتماعية والثقافية   

E/C.12/1997/10املرفق اخلامس ،(  
-E/1999/22الـدورة الثامنـة عـشرة؛       (التطبيق احمللي للعهـد       )١٩٩٨(٩رقم 

E/C.12/1998/26املرفق الرابع ،(  

__________ 

 .وثائق رمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعينشرت بوصفها   *  
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دور املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف محايـة احلقـوق         )١٩٩٨(١٠رقم 
الـدورة التاسـعة عـشرة؛      (االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     

E/1999/22-E/C.12/1998/26املرفق اخلامس ،(  
الـدورة  ) ( من العهـد   ١٤املادة  (خطط العمل للتعليم االبتدائي       )١٩٩٩(١١رقم 

  )، املرفق الرابعCorr.1 وE/2000/22-E/C.12/1999/11رون؛ العش
الدورة العـشرون؛   ) ( من العهد  ١١املادة  (احلق يف الغذاء الكايف       )١٩٩٩(١٢رقم 

E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1املرفق اخلامس ،(  
الدورة احلادية والعشرون؛   ) ( من العهد  ١٣املادة  (احلق يف التعليم      )١٩٩٩(١٣رقم 

E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1املرفق السادس ،(  
 من  ١٢املادة  (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه            )٢٠٠٠(١٤رقم 

، E/2001/22-E/C.12/2000/22الدورة الثانيـة والعشـرون؛    ) (العهد
  )املرفق الرابع

ـ ) ( من العهـد ١٢ و١١املادتان (احلق يف املاء    )٢٠٠٢(١٥رقم  دورة التاسـعة  ال
  )، املرفق الرابعE/2003/22-E/C.12/2002/13والعشرون؛ 

املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية            )٢٠٠٥(١٦رقم 
الـدورة الرابعـة    ) ( من العهـد   ٣املادة  (واالجتماعية والثقافية   

  )، املرفق الثامنE/2006/22-E/C.12/2005/5والثالثون؛ 
النامجة حق كل فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية              )٢٠٠٥(١٧رقم 

) ج) (١(١٥ملادة  ا(صنعه   أديب من     فين أو  أو علميعن أي إنتاج    
ــد ــن العه ــون؛  ()م ــسة والثالث ــدورة اخلام -E/2006/22ال

E/C.12/2005/5املرفق التاسع ،(  
الدورة اخلامسة والثالثون؛    () من العهد  ٦املادة  (احلق يف العمـل      )٢٠٠٥(١٨رقم 

E/2006/22-E/C.12/2005/5املرفق العاشر ،(  
الدورة التاسعة  ) ( من العهد  ٩املادة  (احلق يف الضمان االجتماعي       )٢٠٠٧(١٩رقم 

  )، املرفق السابعE/2008/22-E/C.12/2007والثالثون 
ربعـون؛  الـدورة الثانيـة واأل    ) ( من العهد  ٢املادة  (عدم التمييز     )٢٠٠٩(٢٠رقم 

E/2010/22-E/C.12/2010املرفق السادس ،(  
 مـن العهـد   ١٥املادة (حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية       )٢٠٠٩(٢١رقم 

  )، املرفق السابعE/2010/22-E/C.12/2010الدورة الثالثة واألربعون؛ (
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  املرفق الرابع

ـ    قائمة بالبيانات اليت اعتمدهتا        االقتـصادية   احلقوقاللجنة املعنية ب
  والثقافيةواالجتماعية 

 ذات  *ترد البيانات والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة إىل اآلن يف تقاريرها الـسنوية             
  : وهي،الصلة

توصـيات مقدمـة إىل     : األنشطة التحضريية املتصلة باملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان        -١
، E/1992/23-E/C.12/1991/4الدورة الـسادسة؛    (اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي     

  )الفصل التاسع
-E/1993/22الدورة السابعة؛   (بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           -٢

E/C.12/1992/2،املرفق الثالث (  
مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية             -٣

 E/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة العاشـرة؛  (ن اللجنة  بيا: واالجتماعية والثقافية 
  )، املرفق اخلامسCorr.1و

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة               -٤
، E/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلاديـة عـشرة؛      (بيان اللجنة   : االجتماعية

  ) املرفق السادس،Corr.1و
بيان اللجنــة   : املساواة والتنمية والسلـم  : ؤمتـر العاملي الرابـع املعين باملرأة    امل  -٥

  )، املرفق السادسE/1996/22-E/C.12/1995/18الدورة الثانية عشرة؛ (
بيــان اللجنــة    ): املوئل الثاين (مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية         -٦

  )، املرفق الثامنE/1996/22-E/C.12/1995/18الدورة الثالثة عشرة؛ (
الدورة الثامنة  (العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           -٧

  )٥١٥، الفقرة  الفصل السادس، الفرع ألف؛E/1999/22-E/C.12/1998/26عشرة؛ 
ة احلاديـة   الـدور (بيان اللجنة إىل املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العامليـة             -٨

  )، املرفق السابعCorr.1 وE/2000/22-E/C.12/1999/11والعشرون؛ 
بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر املعين بصياغة ميثاق للحقـوق األساسـية يف االحتـاد                 -٩

  )، املرفق الثامنE/2001/22-E/C.12/2000/21الدورة الثانية والعشرون؛ (األورويب 

__________ 

 . للمجلس االقتصادي واالجتماعيرمسية وثائق بوصفها نشرت  *  
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بيان اللجنة  : باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   الفقر والعهد الدويل اخلاص       -١٠
الدورة اخلامسة والعشرون؛   (املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منواً       إىل مؤمتر األمم    

E/2002/22-E/C.12/2001/17فق السابع، املر(  
تعراض بيان اللجنة املقدم إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة املخصصة إلجراء اس            -١١

وتقييم شاملني لتنفيذ مقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين باملـستوطنات البـشرية            
الـدورة اخلامـسة    ) (٢٠٠١يونيـه   / حزيران ٨ إىل   ٦نيويورك،  ) (املوئل الثاين (

  )، املرفق احلادي عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17والعشرون؛ 
 بشأن التعليم املدرسي املتصل حبرية      بيان اللجنة املقدم إىل املؤمتر االستشاري الدويل        -١٢

-E/2002/22الدورة السابعة والعـشرون؛     (الدين واملعتقد والتسامح وعدم التمييز      

E/C.12/2001/17املرفق الثاين عشر ،(  
الـدورة الـسابعة    (بيـان اللجنة بشأن حقـوق اإلنسان وامللكيـة الفكريــة           -١٣

  ؛) الثالث عشر، املرفقE/2002/22-E/C.12/2001/17والعشرون؛ 
 إىل جلنة التنمية املستدامة بوصفها اللجنـة التحضريية ملؤمتر القمة العـاملي            لجنةالبيان    -١٤

الـدورة  ) (٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٧ -مايو  / أيار ٢٧بايل، إندونيسيا،   (للتنمية املستدامة   
  )، املرفق السادسE/2003/22-E/C.12/2002/13الثامنة والعشرون؛ 

بيان مشترك  : منائية لأللفية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     األهداف اإل   -١٥
مقدم من اللجنة واملقررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنـسان املعنـيني بـاحلقوق              

-E/2003/22الـدورة التاسـعة والعـشرون؛       ) (االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

E/C.12/2002/13املرفق السابع ،(  
" بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة     "بشأن تقييم االلتزام باختاذ خطوات      بيان اللجنة     -١٦

-E/2008/22الـدورة الثامنـة والثالثـون؛       (مبوجب بروتوكول اختياري للعهـد      

E/C.12/2007/1املرفق الثامن ،(  
-E/2009/22الـدورة األربعـون؛     (بيان اللجنة بشأن األزمـة الغذائيـة العامليـة            -١٧

E/C.12/2008/1رفق السادس، امل(  
الدورة اخلامسة واألربعـون؛    (بيان اللجنة بشأن احلق يف خدمات الصرف الصحي           -١٨

E/2011/22-E/C.12/2010/3املرفق السابع ،(  
فيما يتعلق بقطاع الشركات واحلقوق     بشأن التزامات الدول األطراف     بيان اللجنة     -١٩

-E/2012/22 ربعـون  الـدورة الـسادسة واأل     ؛االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

E/C.12/2011/3املرفق السادس ،(  
بشأن أمهية ومالءمة احلق يف التنمية، املعتمد مبناسبة إحيـاء الـذكرى            بيان اللجنة     -٢٠

الـدورة الـسادسة واألربعـون؛     (اخلامسة والعشرين إلعالن احلـق يف التنميـة         
E/2012/22-E/C.12/2011/3املرفق السادس ،(  
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  املرفق اخلامس

واالجتماعية والثقافية   صصتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    أيام خ     
  للمناقشة العامة

  :كانت املسائل التالية حمور االهتمام خالل املناقشات  
  )١٩٨٩الدورة الثالثة، ( الغذاء احلق يف  -١
  )١٩٩٠الدورة الرابعة، (يف السكن احلق   -٢
  )١٩٩١سادسة، الدورة ال(جتماعية املؤشرات االقتصادية واال  -٣
  )١٩٩٢الدورة السابعة، (الثقافية احلق يف املشاركة يف احلياة   -٤
  )١٩٩٣الدورة الثامنة، (واملسنني حقوق الشيوخ   -٥
  )١٩٩٣الدورة التاسعة، (يف الصحة احلق   -٦
  )١٩٩٤الدورة العاشرة، (الجتماعي دور شبكات األمن ا  -٧
  )١٩٩٤الدورة احلادية عشرة، (مية تعليم حقوق اإلنسان واألنشطة اإلعال  -٨
الـدورة  (اف  التفسري والتطبيق العملي لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدول األطر           -٩

  )١٩٩٥الثانيـة عشرة، 
، والـدورتان   ١٩٩٥الدورة الثالثة عـشرة،     (مشروع بروتوكول اختياري للعهد       -١٠

  )١٩٩٦ابعة عشرة واخلامسـة عشرة، الر
  )١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، (ير هية العامة لتقدمي التقارتنقيح املبادئ التوجي  -١١
  )١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، (ذاء احملتوى املعياري للحق يف الغ  -١٢
الـدورة  (يــة   العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف         -١٣

  )١٩٩٨الثامنة عشرة، 
  )١٩٩٨شرة، الدورة التاسعة ع(ليم احلق يف التع  -١٤
حق كل فرد يف أن ُيفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي                  -١٥

  )٢٠٠٠الدورة الرابعة والعشرون، (أو فين أو أديب من صنعه 
املشاورة الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األنشطة اإلمنائية            -١٦

) فرنسا(ليت ُنظِّمت بالتعاون مع اجمللس العايل للتعاون الدويل         للمؤسسات الدولية، ا  
  )٢٠٠١الدورة اخلامسة والعشرون، (
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املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               -١٧
  )٢٠٠٢الدورة الثامنة والعشرون، ()  من العهد٣املادة (والثقافية 

  )٢٠٠٣الدورة احلادية والثالثون، ) ( من العهد٦ادة امل(احلق يف العمل   -١٨
ـة الـدورة الـسادس   ) ( مـن العهـد    ٩املادة  (ي  ـان االجتماع ـاحلق يف الضم    -١٩

  )٢٠٠٦والثالثون، 
الـدورة  ) ( من العهد١٥من املادة   ) أ(١الفقرة  (احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية         -٢٠

  )٢٠٠٨األربعون، 
 مـن   ٢ من املادة    ٢الفقرة  (وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     عدم التمييز واحلق    -٢١

  )٢٠٠٨الدورة احلادية واألربعون، ) (العهد
الدورة اخلامـسة  ) ( من العهد ١٢ و ١٠املادتان  (احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية        -٢٢

  )٢٠١٠واألربعون، 
الدورة اخلامسة  ) ( من العهد  ١٢ و ١٠املادتان   (خدمات الصرف الصحي  احلق يف     -٢٣

  )٢٠١٠واألربعون، 
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  املرفق السادس

  البيانات اليت أصدرهتا اللجنة خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

فيما يتعلق بقطاع الشركات واحلقـوق       التزامات الدول األطراف  بيان بشأن     -ألف  
  *االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ع به جهات من غري الدول، تتناول اللجنة        نتيجة للعوملة والدور املتنامي الذي تضطل       - ١
على حنو متزايد التزامات الدول األطراف فيما يتعلق بأثر قطاع الشركات على تنفيذ احلقوق              

 الشركات يف حاالت كثرية يف إعمـال احلقـوق          قطاعويساهم  . املنصوص عليها يف العهد   
ن بينـها اإلسـهام يف التنميـة        االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف العهد، بُسُبل م       

غري أن اللجنة كثرياً ما الحظت أيضاً أن . االقتصادية وإجياد فرص العمل واالستثمار اإلنتاجي
ومـن األمثلـة    . أنشطة الشركات ميكن أن تؤثر سلباً على التمتع باحلقوق الواردة يف العهد           

ال وظروف العمل غري اآلمنة     املتعددة على املشاكل ذات الصلة هبذا األثر السليب، عمل األطف         
والقيود املفروضة على احلقوق النقابية والتمييز ضّد العامالت، باإلضافة إىل اآلثار الـضارة             
على احلق يف الصحة واملستوى املعيشي للناس، َمبن فيهم الشعوب األصلية، وعلـى البيئـة               

 األطراف بـأن تـضمن      وتكرر اللجنة تأكيد التزام الدول    . الطبيعية، والدور املدمر للفساد   
احترام مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد احتراماً تاماً،            

  .وتكفل ألصحاب احلقوق احلماية الكافية يف سياق أنشطة الشركات
العوملة وأثرها على التمتـع       بشأن بياناً ١٩٩٨عام  ر اللجنة بأهنا أصدرت يف      وتذكّ  - ٢

اللجنة أيضاً  وتقر  . ، وهو وثيق الصلة هبذا البيان     ) أ(القتصادية واالجتماعية والثقافية  باحلقوق ا 
. واليتها وتراعيها يف تنفيذ ، مبسؤوليات الشركات يف سياق حقوق اإلنساناملتعلقةباملبادرات 

وعلى الصعيد الدويل، باإلضافة إىل إعالن املبادئ الثالثي بشأن املنـشآت متعـددة اجلنـسية               
 الصادر عن منظمة العمل الدولية، اعتمدت املنظمة يف عـام           ١٩٧٧لعام   ياسة االجتماعية والس

ويتناول هذا األخري مجلة أمور منها      .  إعالهنا بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل       ١٩٩٨
احلرية النقابية واإلقرار الفعلي باحلق يف املفاوضة اجلماعية، والقضاء على مجيع أشكال العمـل              

. لقسري أو اإللزامي، والقضاء فعلياً على عمل األطفال، ووضع حد للتمييز يف العمالة واملهن             ا
وقعته حـىت اآلن     ، االتفاق العاملي لألمم املتحدة الذي     ٢٠٠٠وأطلقت األمم املتحدة، يف عام      

__________ 

 دورهتـا    خـالل  ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف         *  
 .السادسة واألربعني

ـ  ٦، الفـصل    ٢، امللحق رقم    ١٩٩٩،  واالجتماعيالوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي       )أ ( ألـف،  رع  ، الف
)E/1999/22-E/C.12/1998/26(. 



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

139 GE.12-41594 

 شركة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، التزمت فيه بالتقيد مبسؤوليات           ٧ ٧٠٠أكثر من   
وحتيط اللجنة علماً   . ) ب(ات اليت تشمل حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد        الشرك

إطار : "احلماية واالحترام واالنتصاف  " بإطار   ٢٠٠٨بأن جملس حقوق اإلنسان رحب يف عام        
مثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقـوق         الذي قدمه امل   لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان   

  .) ج(شركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجاريةاإلنسان وال
ويقع على عاتق الدول األطراف االلتزام األساسي باحترام حقوق مجيع األشـخاص              -٣

اخلاضعني لواليتها الواردة يف العهد ومحايتها وإعماهلا يف سياق أنشطة الشركات اليت تنفـذها              
 من العهـد  ٢ من املادة ١نبع ذلك من الفقرة     وي. مؤسسات أعمال خاصة أو على ملك الدولة      

اليت تعّرف طبيعة التزامات الدول األطراف، وتشري إىل خطوات تنفيذ تشريعية وغريهـا مـن               
خطوات التنفيذ املناسبة اليت تشمل تدابري إدارية ومالية وتثقيفية واجتماعية، وتقييم االحتياجات            

  .) د(ة أو غريها من سبل االنتصاف الفعالةاحمللية والعاملية، وتوفري سبل انتصاف قضائي
 يتطلب من الدول األطراف ضمان تطابق قوانينها وسياساهتا العامة          :احترام احلقوق   - ٤

املتعلقة بأنشطة الشركات مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليهـا يف            
ي الـشركات العنايـة     وكجزء من هذا االلتزام، تكفل الدول األطـراف أن تبـد          . العهد
للتأكد من أهنا ال تعيق متتع املعتمدين على أنشطتها أو املتضررين منـها بـاحلقوق                الواجبة

  .الواردة يف العهد
 من الدول األطراف بفعالية أصحاب احلقوق       حتميأن  بذلك   وُيقصد :احلقوقاية  مح  - ٥

أطراف فاعلـة    ارتكاهبا   يف تشارك ،قوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية   حلانتهاكات  أي  
، من خالل سّن قوانني وُنظم مالئمة، واختاذ إجـراءات للرصـد والتحقيـق              شركاتمن ال 

ومثلما أوضحت اللجنة مراراً، فإن عدم      . واملساءلة بغية وضع وإنفاذ معايري ألداء الشركات      
ان أن تكفـل    ومن األمهية مبك  . االمتثال هلذا االلتزام قد حيدث نتيجة فعل أو امتناع عن فعل          

الدول األطراف حصول ضحايا انتهاكات الشركات للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           
والثقافية على ُسُبل انتصاف فعالة من خالل وسائل قضائية أو تشريعية أو وسـائل أخـرى                

ات حقـوق   انتـهاك خذ خطوات من أجل منع      توينبغي للدول األطراف أيضاً أن ت      .مناسبة
واليتها، دون انتهاك سيادة    ل الرئيسية   ختضع مقارها  يف اخلارج شركات     اإلنسان اليت ترتكبها  

وعلى سبيل املثـال، يف تعليـق اللجنـة    .  مبوجب العهدا من التزاماهتالنيلالدولة املُضيفة أو  
يـتعني علـى الـدول      "أّنه  على  بشأن احلق يف املاء، تؤكد اللجنة       ) ٢٠٠٢(١٥رقم   العام

__________ 

 ,United Nations Global Compact, Corporate Sustainability in The World Economy, (New York: انظر  ) ب (

UN Global Compact Office, February 2011). 
 وتقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبـسألة حقـوق اإلنـسان             ٨/٧انظر قرار جملس حقوق اإلنسان        )ج (

 .A/HRC/8/5، وطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجاريةوالشركات عرب ال
 .بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف) ١٩٩٠(٣انظر تعليق اللجنة العام رقم   )د (
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مواطنيها وشركاهتا من انتهاك احلق يف املاء لألفراد واجملتمعات         األطراف أن تتخذ تدابري ملنع      
حيثما يكون بإمكان الدول األطراف اختاذ خطوات       " على أنه    كما تؤكد ". يف بلدان أخرى  

للتأثري على أطراف ثالثة أخرى الحترام هذا احلق من خالل الوسائل القانونية أو الـسياسية،               
 وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقـانون الـدويل الواجـب           فإنه ينبغي اختاذ مثل هذه اخلطوات     

بشأن احلق يف العمل، تشدد اللجنة على       ) ٢٠٠٥(١٨ويف تعليق اللجنة العام رقم       ".التطبيق
نـسيات،   متعددة اجلوأوطنية ملؤسسات األعمال اخلاصة، سواٌء كانت مؤسسات أعمال     أن  

التوظيف، وكذلك يف إمكانية احلـصول       تؤديه يف إجياد العمل، ويف سياسات        دوراً خاصاً "
وجيب أن تضطلع بأنشطتها وفقاً لتشريعات وتدابري إداريـة         . على عمل دون التعرض للتمييز    

وقواعد سلوك وتدابري مالئمة أخرى تشجع على مراعاة احلق يف العمل متفق عليهـا بـني                
 يف الضمان االجتماعي،     بشأن احلق  ١٩ويف تعليق اللجنة العام رقم      ". احلكومة واجملتمع املدين  

احلق يف الضمان االجتماعي خـارج       ينبغي للدول األطراف أن حتمي    " أّنه    على تؤكد اللجنة 
  ".انتهاك هذا احلق يف بلدان أخرىإقليمها مبنع مواطنيها وشركاهتا من 

 ويعين أن تتعهد الدول األطراف بأن حتصل من قطاع الـشركات            :إعمال احلقوق   - ٦
والدول األطراف الـيت    . إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    على الدعم الالزم    

تكون مقراً لشركات تنشط يف اخلارج تشجع هذه الشركات على مساعدة الدول املضيفة،             
حسب االقتضاء، مبا يف ذلك يف حاالت الرتاعات املسلحة والكوارث الطبيعيـة، يف بنـاء               

ركات مسؤوليتها يف مراعـاة احلقـوق االقتـصادية        القدرات الالزمة بغية ضمان حتمل الش     
  .واالجتماعية والثقافية

ولذلك، تعتزم اللجنة إيالء اهتمام خاص اللتزامات الـدول األطـراف املتعلقـة               - ٧
. مبسؤوليات الشركات يف سياق احلقوق اليت حيميها العهد هبدف اإلسهام يف إعماهلا الكامل            

ا هذا البيان على حنو فعال، تطلب اللجنـة إىل الـدول            ومن أجل متابعة املسائل اليت يتناوهل     
األطراف تضمني تقاريرها األولية والدورية معلومات عن التحديات القائمة والتدابري املتخذة           

. فيما يتعلق بدور قطاع الشركات وأثره يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
 اً على تضمني عروضـها املقدمـة إىل اللجنـة         وُتشجَّع أطراف أخرى صاحبة مصلحة أيض     

  .معلومات ذات صلة باملوضوع، حسب االقتضاء
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أمهية ومالءمة احلق يف التنمية، املعتمد مبناسـبة الـذكرى          شأن   ب  اللجنة بيان  -باء  
  *اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية

) اإلعالن(لتنمية   الذكرى اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف ا       ٢٠١١يصادف عام     -١
واحتفاالً هبذه املناسـبة،    . ) أ(١٩٨٦ديسمرب  / كانون األول  ٤الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف      

أن تؤكد على العالقـة     ) اللجنة(تود اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
ة واالجتماعية والثقافيـة    الوثيقة والتكامل القائم بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي        

  .واإلعالن) العهد(
وتذكّر اللجنة أن ميثاق األمم املتحدة ُيلزم الدول باختاذ إجراءات، على حنو فـردي            -٢

. ومشترك، بغية تعزيز واحترام حقوق اإلنسان والنهوض بالتقدم االقتصادي واالجتمـاعي          
 وجه جزء ال يتجزأ من هذه        على أن تعزيز فرص العمل والتنمية على أكمل        ٥٥وتنص املادة   

 الذي  ،، اعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       ١٩٤٨ويف عام   . ) ب(اجلهود
 على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية خمتلفة، ال سيما احلـق           ٢٧ إىل   ٢٢تنص مواده من    

 احلـق يف     واحلق يف مستوى معيشي الئق، يشمل      ؛ واحلق يف الضمان االجتماعي    ؛يف العمل 
 واحلـق يف التمتـع باحليـاة الثقافيـة     ؛التعليماحلق يف  و؛الصحةاحلق يف  و ؛الغذاء والسكن 

وقد . لهاّص احلقوق ويف  ليكرس هذه  ١٩٦٦ومن مث جاء العهد يف عام       . واملشاركة فيها حبرية  
 الواردة يف العهد عناصر أساسية عّدة مـن احلـق يف            ١٥ إىل   ١ أهلمت املواد املوضوعية من   

  .وشكلت معاملهاتنمية ال
وعلى الرغم من إدراج املكونات األساسية للحق يف التنمية يف العهد، فقـد واجـه        -٣

 من اإلعـالن العـاملي حلقـوق       ٢٨وتقّر املادة   . تنفيذ احلق يف التنمية عقبات هيكلية كثرية      
قـوق  لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتـضاه احل            ":يلي اإلنسان مبا 

واستجابت اجلمعية العامة يف املقـام      . ً"واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققاً تاما       
 إلعـالن ا ١٩٨٦األول لالحتياجات والشواغل اخلاصة بالدول النامية، فاعتمدت يف عـام           

 احلق يف التنمية، وأعربت عن قلقها إزاء وجود عقبات جسيمة تعرقل مسرية التنميـة               بشأن
لعقبات، يف مجلة أمـور،     كامل للبشر والشعوب، ومنشأ هذه ا     ون حتقيق االزدهار ال   وحتول د 

 كما اعتربت أن مجيـع      .إنكار احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية      
ويؤكد اإلعالن أن تعزيز    . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مترابطة ويكمل بعضها بعضاً       

ء االهتمام على قدم املساواة إلعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية          التنمية يقتضي إيال  
واالجتماعية والثقافية، وتعزيزها ومحايتها ومراعاهتا بصورة عاجلة؛ وبالتايل ال ميكن أن يربر            

__________ 

 دورهتـا    خـالل  ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ يفاعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          *  
 .السادسة واألربعني

 .، املرفق٤١/١٢٨رقم لعامة اجلمعية اقرار   )أ (
 .٥٦ إىل ١باجة امليثاق ومواده من يانظر أيضاً د  )ب (
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 غريهـا مـن     َرتعزيز بعض حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واحترامها والتمتع هبا إنكا         
  .حلريات األساسيةحقوق اإلنسان وا

ويسلط اإلعالن الضوء أيضاً على أن التنمية عملية متعددة األوجه وقائمـة علـى                -٤
 بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية        على وجه التحديد   اإلعالن يعترفو. املشاركة

وسياسية شاملة، هتدف إىل النهوض املستمر برفاه مجيع السكان وكل األفراد على أسـاس              
عالوةً . مشاركتهم النشطة واحلرة واهلادفة يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها           

حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتـصرف        على ذلك، يقر اإلعالن أن احلق يف التنمية هو          
حيق مبوجبه لكل إنسان وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيـق تنميـة اقتـصادية               

وثقافية وسياسية والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن من خالهلا إعمال مجيع حقـوق             واجتماعية  
  .اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً

ويتضح التكامل بني احلقوق املنصوص عليها يف العهد واحلق يف التنمية الـوارد يف                -٥
ق يف التنمية املتصلتني     من إعالن احل   ٤ و ٣اإلعالن من خالل أمور تشمل التطابق بني املادتني         

 من العهد املتعلقة بالتزامات الدول األطراف، مبا فيها         ٢باملسؤوليات الوطنية والدولية واملادة     
 ١واجب تقدمي املساعدة والتعاون الدوليني، كما يتضح من خالل التطابق بني أحكام الفقرة              

األحكام املتعلقـة بـضمان      من اإلعالن وأحكام العهد ذات الصلة، ومنها مثالً          ٨من املادة   
 واملوارد  ؛ والعمل تهم؛واحملرومني واملهمشني من األفراد والفئات وتفعيل مشارك       املرأة متكني

 وتوفري مـستوى معيـشي الئـق،        ؛ والقضاء على الفقر   ؛األساسية والتوزيع العادل للدخل   
  .قافية والتمتع باحلياة الث؛ والتعليم؛ واخلدمات الصحية؛يشمل الغذاء والسكن مبا
، تعليقات عامة وبيانات عّدة ال تكمل جـوهر         ) ج(واعتمدت اللجنة، وفقاً لواليتها     -٦

احلق يف التنمية فحسب، بل تشري أيضاً إىل ُسُبل ووسائل إعمال العناصر األساسية املتعلقـة               
بشأن طبيعة التزامات الـدول     ) ١٩٩٠(٣ويشمل ذلك التعليق العام رقم      . باحلق يف التنمية  

 وبياين اللجنة بشأن العوملة وتأثريها على التمتع بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              األطراف
 والفقر والعهد الويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ) د()١٩٩٨مايو  / أيار ١٥(والثقافية  
 .) و()٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول (، واألهداف اإلمنائية لأللفيـة      )ه() ه()٢٠٠١مايو  / أيار ٤(والثقافية  

__________ 

 .١٩٨٧/٥ و١٩٨٥/١٧قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )ج (
، E/1999/22-E/C.12/1998/26) (٢، امللحق رقم    ١٩٩٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،        )د (

 . ألفلفرعالفصل السادس، ا
، )E/2002/22-E/C.12/2001/17 (٢، امللحق رقم    ٢٠٠٢ية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،     الوثائق الرمس   )ه(

 .املرفق السابع
البيان املشترك لرؤساء هيئات معاهدات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان، املقُدم خالل االجتمـاع العـام          )و(

 ٢٢ إىل   ٢٠يورك يف الفترة مـن       يف نيو  ، املعقود لفيةاألهداف اإلمنائية لأل   الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن    
 ?www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspxاح على املوقـع ـ، مت٢٠١٠سبتمرب /أيلول

NewsID=10329&LangID=E .            انظر أيضاً البيان املشترك السابق للجنة واملقررين اخلاصني للجنـة حقـوق
الوثائق الرمسيـة  ،  )٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩(واالجتماعية والثقافية    قتصاديةاإلنسان املعنيني باحلقوق اال   

 .، املرفق السابع)E/2003/22-E/C.12/2002/13 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٣للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 



E/2012/22 
E/C.12/2011/3 

143 GE.12-41594 

 الدول املتقدمـة    باإلضافة إىل ذلك، تذكّر اللجنة دائماً يف حوارها مع الدول األطراف بالتزام           
، ) ز( اإلمنائية الرمسية  ة يف املائة على األقل من ناجتها القومي اإلمجايل، للمساعد         ٠,٧بتخصيص  

نسان الواجب املفروض على مجيع الدول بالتعاون يف جمال تعزيز التنمية واحترام حقوق اإل            بو
وتعترب اللجنة أنّ إعمال احلق يف التنمية،       . واحلقوق األساسية كافة، وفقاً مليثاق األمم املتحدة      

من خالل التطبيق املنهجي للمبادئ األساسية للمساواة وعدم التمييز واملشاركة والـشفافية            
ن خاللـه   واملساءلة، على الصعيدين الوطين والدويل، من شأنه أن يرسي إطاراً حمدداً ينفذ م            

  .واجب تقدمي التعاون واملساعدة الدوليني
وإذ تسلم اللجنة بالترابط والتآزر بني العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية               -٧

واالجتماعية والثقافية وإعالن احلق يف التنمية، وإذ تؤكد هذا الترابط والتآزر من جديد، فإهنا              
 العهد، وأن تسهم  مبوجبيع احلقوق احملمية    تعرب عن تصميمها على أن تتابع رصد تنفيذ مج        

، فـإن    لـذلك  حتقيقاًو. يف اآلن ذاته يف إعمال العناصر املتصلة باحلق يف التنمية إعماالً تاماً           
اللجنة، يف سياق نظرها يف تقارير الدول األطراف وحوارها معها، ستواصل تناول مـسائل              

من أجل حتقيق التقـدم االقتـصادي       القضاء على الفقر والتخلف، وهتيئة الظروف الالزمة        
  .واالجتماعي والتنمية للجميع، َمبن فيهم احملرومون واملهمشون من األفراد والفئات

  

__________ 

لتنميـة، مـونتري،    تقرير املؤمتر الدويل لتمويـل ا      (توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية      انظر    )ز(
 ؛٤٢، الفقرة   ))E.02.II.A.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨املكسيك،  

 ).ب(٢٣، الفقرة )٦٠/١قرار اجلمعية العامة رقم  (٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام مل والوثيقة اخلتامية
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  املرفق السابع

تقرير االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املشترك بـني اليونـسكو               
واجمللـس االقتـصادي    ) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات    (

) اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     (واالجتماعي  
  املعين برصد إعمال احلق يف التعليم

) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات    (عقد فريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو         -١
 )للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      ا(واجمللس االقتصادي واالجتماعي    

أبريـل  / نيـسان  ٢٩املعين برصد إعمال احلق يف التعليم اجتماعه احلادي عشر يف جنيف يف             
 قبل الدورة السادسة واألربعني للجنة األمم املتحدة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية              ٢٠١١

 للمجلس التنفيذي لليونـسكو، متثـل       ٢٣/م ت ١٨٤ووفقاً للقرار   . واالجتماعية والثقافية 
جتماع يف تقييم أعمال فريق اخلرباء املشترك، وحتديد أساليب العمـل يف            اهلدف من هذا اال   

  .املستقبل، واعتماد خطة لألنشطة خالل السنتني املقبلتني
وافتتحت اجللسة السيدة كارال إدلنبوس، رئيسة شعبة احلقوق املدنيـة والـسياسية              -٢

ن التابع ملفوضية األمـم     واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قسم معاهدات حقوق اإلنسا       
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مث أبدى السيد ديفيد أتشوارينا، مدير قسم ختطيط وتطوير             

على أمهية األعمال اليت قام هبا      وفيما شدد كالمها    . نظم التعليم باليونسكو بعض املالحظات    
إحراز نتائج ملموسـة    إىل  فريق اخلرباء املشترك، فقد أبرزت السيدة كارال إدلنبوس احلاجة          

والحـظ الـسيد    . تستفيد منها اللجنتان على السواء، ال سيما بالنظر إىل تفاقم شح املوارد           
ديفيد أتشوارينا أن هذا االجتماع من شأنه أن يولّد زمخاً جديداً لدفع األعمال اليت يـضطلع       

التعلـيم للجميـع    هبا فريق اخلرباء املشترك اآلن، أي قبل بلوغ األجل احملدد لتحقيق أهداف             
وترأس االجتماع السيد حممد عز الدين عبد املنعم، عضو جلنة األمم املتحـدة             . بأربعة أعوام 

  .املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  القيمة املضافة لفريق اخلرباء املشترك  -ألف  
ماعـه األول يف    قام فريق اخلرباء املشترك بتقييم نتائج األعمال املنجـزة منـذ اجت             -٣
، كما ناقش ما وفره من قيمة مضافة بالنسبة إىل أعمال كل من اللجنة املختصة               ٢٠٠٣ عام

ويف هـذا   . باالتفاقيات والتوصيات واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
ة لفريـق  الصدد، أعدت األمانة وثيقة مرجعية تلخص التقارير املتعلقة باالجتماعات الـسابق     

وسلّم األعضاء اجلدد باألعمال اليت قام هبا حىت اآلن فريق اخلرباء املـشترك             . اخلرباء املشترك 
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عـضوان  (وتساءل فريق اخلرباء املشترك عن تأثري متثيله        . وباحلوار املثمر الدائر بني اللجنتني    
، مت التـذكري    ويف هذا الصدد  . ، وعن القيمة القانونية لتوصياته ومتابعتها     )فقط من كل جلنة   

بأمثلة حمددة لتطبيق التوصيات من خالل األنشطة اليت اضطلعت هبا أمانة اليونسكو، مثـل              
حتليل مقارن بني اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمـال التعلـيم            "نشر مطبوع بعنوان    

 الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         من العهد ) احلق يف التعليم  (،  ١٤ و ١٣واملادتني  
كما متت اإلشارة إىل تنظيم مشاورات بني اخلرباء بشأن التعريـف      .) أ("الجتماعية والثقافية وا

العملي للتعليم األساسي والنشرات احلديثة اخلاصة بأمثلة عملية إلعمال احلـق يف التعلـيم              
ة  اخلاصتني مبكافحاستناداً إىل املشاورة السابعة للدول األعضاء بشأن تطبيق االتفاقية والتوصية

وباإلضافة إىل ذلك، أعرب األعضاء عن قلقهم إزاء جدوى أعمـال           . التمييز يف جمال التعليم   
فريق اخلرباء املشترك، وعن أسفهم ألن اجمللس التنفيذي لليونسكو مل يناقش نتائج أعمال هذا              

  .الفريق بشكل متعمق
د الذي تضطلع   وسلّم فريق اخلرباء املشترك بأن أعماله قد يستفاد منها يف دور الرص             -٤

به اللجنتان؛ كما ميكنها أن تساعد الدول يف تقييم فعالية نظم التعليم ونوعية التعلـيم، مـع      
  .إبراز الصعوبات اليت تواجهها البلدان النامية يف هذا اجملال

وفيما يتعلق بدور الرصد الذي تضطلع به كل من اللجنة املختـصة باالتفاقيـات                -٥
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، شدد فريـق اخلـرباء          والتوصيات واللجنة املعنية  

املشترك على أمهية تبادل املعلومات املتوافرة من خالل آليات الرصد، وأوصى بـأن تقـوم               
اليونسكو، من خالل مشاركتها املنتظمة يف اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            

 بتقدمي توصيات حمددة إضافة إىل املعلومات املتعلقة بالبلـدان          والثقافية بشأن احلق يف التعليم،    
ويف معرض إشارته بصفة خاصة إىل دخول الربوتوكول االختيـاري          . املشمولة باالستعراض 

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيز النفاذ يف وقت مـا يف              
ن من الضروري التعاون على حنـو أوثـق، ال سـيما            املستقبل، رأى فريق اخلرباء املشترك أ     

  .يتعلق بوضع أداة لتقييم إعمال احلق يف التعليم فيما
واستعرض فريق اخلرباء املشترك املهمة املوكلة إليه وركّز مناقشاته على مؤشرات احلق              -٦

 يتعلق بإعمـال    يف التعليم، واضعاً يف اعتباره التحديات اإلضافية اليت تطرحها األزمة املالية فيما           
ومن شأن هذه اآللة أن حتدد املعايري أو املؤشرات من أجل تقييم إعمال احلـق               . احلق يف التعليم  

ويف هـذا   . يف التعليم، مثل األطر القانونية القطرية حلمايته أو استخدام اللغة األم يف املـدارس             
ل التعليم للجميع وإمكانيـة     الصدد، متت اإلشارة إىل اآلليات القائمة لرصد التقدم احملرز يف جما          

  .التقرير العاملي لرصد التعليم للجميعإدراج املؤشرات اليت حددها فريق اخلرباء املشترك يف 

__________ 

 .)٢٠٠٦ ،باريس(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   )أ (
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وأكد فريق اخلرباء املشترك على ضرورة أال تتسم املؤشرات باجلمود، بل ينبغـي أن        -٧
.  بتحليل ُمفّصل للبيانات   تكون قابلة للتعديل، من الناحيتني الكمية والنوعية، وأن تتيح القيام         

وأشار فريق اخلرباء املشترك أيضاً إىل أن مصدر البيانات وأسلوب مجعها قد يكون هلما تأثري               
  .يف نوعيتها وتفسريها

 التقرير العاملي لرصد التعليم للجميـع  وأوصى فريق اخلرباء املشترك أيضاً بأن يرد يف           -٨
  .بيان بشأن موضوع احلق يف التعليم

  االت التركيز خالل السنتني املقبلتنيجم  -باء  
بناًء على طلب اجمللس التنفيذي لليونسكو، ويف إطار متابعة املناقشات املثمرة الـيت               -٩

أجراها أعضاء فريق اخلرباء املشترك، قرر الفريق تركيز أعماله خالل اجتماعاته املقبلة علـى              
ؤشرات اخلاصة بتقييم مدى وفاء الـدول       املواضيع التالية، مراعياً يف الوقت نفسه املعايري وامل       

  :بااللتزامات ذات الصلة
  تكاليف التعليم؛  )أ(  
  نوعية التعليم؛  )ب(  
  .االنتفاع بالتعليم  )ج(  

وفيما يتعلق بتكاليف التعليم، أعرب فريق اخلرباء املشترك عن احلاجة إىل إيالء املزيد               -١٠
تكاليف غري املباشرة اليت يتكبدها أوليـاء       من االهتمام برسوم الدراسة يف التعليم، وكذلك ال       

. األمور، مثل تكاليف الوجبات والدروس اخلصوصية وتأثريها على التمتع باحلق يف التعلـيم            
ويف هذا الصدد، متت اإلشارة إىل االستقصاءات األسرية اليت أجريت يف بعض البلدان واليت              

كما متت اإلشارة إىل تزايـد      . تعليماشتملت على بيانات بشأن النفقات األسرية املتعلقة بال       
، فـضالً عـن غيـاب       البلـدان أمهية الدور الذي يضطلع به التعليم اخلاص يف كثري مـن            

 احلاجـة إىل    وأبرز فريق اخلرباء املشترك   . املعايري يف هذا الشأن على الصعيد الدويل      /املؤشرات
، وذلك باإلشارة إىل بيـان      وضع وسيلة لتقييم فعالية التكاليف للموارد املستثمرة يف التعليم        

 والذي حثّ احلكومات على ختصيص ما ال يقل         ) ب(٢٠١١مارس  /جومتيني املُعتمد يف آذار   
ويف هذا الصدد، أُشري إىل التقرير الـصادر عـن          .  يف املائة من اإلنفاق العام للتعليم      ٢٠عن  

 الذي  ) ج("الكربىمتويل التعليم يف أفريقيا جنوب الصحراء       "معهد اليونسكو لإلحصاء املعنون     
  .بّين أن البلدان األفريقية خصصت حصة كبرية من ميزانياهتا العامة للتعليم

__________ 

 .http://unesdoc.unesco.org: ُمتاحة على املوقع التايل. ED-11/HLG-EFA/2اليونسكو الوثيقة   )ب (
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وفيما يتعلق بنوعية التعليم، مت التذكري مبشكلة انتشار األمية بني األفراد الذين التحقوا     -١١
وعية التعليم  ومت التأكيد على أن ن    . بالتعليم االبتدائي باعتبارها أحد أعراض تدين نوعية التعليم       

. ارتبطت بتحقيق نتائج إجيابية عندما تشتمل على أبعاد أخرى، مثل التسامح والـتعلم معـاً             
أمـا إطـار    . مت االعتراف بغياب إطار شامل لتقييم نوعية التعليم وباحلاجة إىل وضعه           كما

ة االنطالق النوعية الذي يتوىل قطاع التربية يف اليونسكو تطويره حالياً، فإنه ميكن أن ميثل نقط
وسوف تتضمن  . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتحقيق هذا الغرض        

ومتت . املعايري اخلاصة بتقييم تدريب املعلمني املوارد املخصصة هلذا الشأن اليت توفرها الدول           
عليم، وذلـك   اإلشارة إىل أن موضوع التعليم للجميع قد ساهم يف إبراز مسألة االنتفاع بالت            

على حساب جودة التعليم؛ ولكن نوعية التعليم أصبحت حتظى مبزيد من االهتمام مـؤخراً،              
شكّل املوضوع الرئيسي الذي تناوله االجتماع العاشر للفريق الرفيع املستوى املعـين             وهو ما 

  .٢٠١١مارس /بالتعليم للجميع املنعقد يف جومتيني، تايلند، يف آذار
 يتعلق باالنتفاع بالتعليم، أكّد فريق اخلرباء املشترك على أن انتفـاع            وأخرياً، وفيما   -١٢

األشخاص املعوقني بالتعليم ما زال ميثل حتدياً يف شىت أحناء العامل، وشدد على ضرورة صياغة               
  .تعريف ملفهوم االنتفاع ووضع معايري لتقييمه

  أساليب العمل  -جيم  
ته مرتني يف السنة ملدة تستغرق من يـوم إىل          قرر فريق اخلرباء املشترك عقد اجتماعا       -١٣

يومني، مع إمكانية فتح باب احلضور ألعضاء آخرين من اللجنـة املختـصة باالتفاقيـات               
والتوصيات واللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، ودعـوة              

أيضاً عـن رغبتـه يف      وأعرب الفريق   . للمشاركة يف تناول املواضيع املزمع مناقشتها      اخلرباء
صياغة توصيات حمددة لتقدميها إىل اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات وللجنة املعنيـة            

وسيترأس األعضاء فريق اخلرباء املشترك بالتناوب      . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  .فيما بينهم

  التفاعل مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم  -دال  
رأى فريق اخلرباء املشترك أن من املفيد التعاون مع املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف                  -١٤

وقرر االتصال هبذا املقرر يف الوقت املناسب       . التعليم فيما خيص رصد إعمال احلق يف التعليم       
ا لتبادل األفكار بشأن أساليب التعاون املمكنة، وال سيما فيما يتعلق باملواضيع املزمع مناقشته            

   .خالل السنوات املقبلة
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جلسة إحاطة بشأن االحتفـال بالـذكرى اخلمـسني التفاقيـة اليونـسكو               -هاء  
   اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم١٩٦٠ لعام
عقدت جلسة إحاطة بشأن االحتفال بالذكرى اخلمـسني التفاقيـة اليونـسكو               -١٥
واشتملت على شىت األنشطة اليت ُنظمت       اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم        ١٩٦٠ لعام

 لترويج هذه الوثيقة التقنينية، مبا يف ذلك محلة التصديق وحلقة التـدارس             ٢٠١٠خالل عام   
 كما عرضت على أعضاء فريـق اخلـرباء       ".  عاماً ٥٠مكافحة التمييز يف التعليم منذ      "بشأن  

ة األمثلة العملية املـستندة     جمموع"املشترك النشرة اليت أصدرهتا اليونسكو مؤخراً حتت عنوان         
إىل املشاورة السابعة للدول األعضاء بشأن إنفاذ االتفاقية والتوصيات اخلاصة مبكافحة التمييز            

 واقترح هؤالء األعضاء أن تصدر مستقبالً املعلومات الواردة يف التقـارير            .) د(يف جمال التعليم  
 املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية     املقدمة إىل اليونسكو، وكذلك املالحظات اخلتامية للجنـة       

بني اليونسكو واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية       (واالجتماعية والثقافية، يف نشرة مشتركة      
  ).واالجتماعية والثقافية

__________ 
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  ثامناملرفق ال

  قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة    

  واألربعنيسادسة قائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا ال  -ألف  

E/C.12/46/1         جدول األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة
  السادسة واألربعني للجنة

E/C.12/46/2  حالة عمليات التصديق واإلبالغ  
E/C.12/1990/4/Rev.1  النظام الداخلي للجنة  
E/C.12/2008/2  املبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ 

A/66/175   ؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عـن       تقرير ر
 اجتماعهم الثالث والعشرين

HRI/GEN/1/Rev.9 

)اجمللدان األول والثاين(  

جتميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا       
  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

HRI/GEN/2/Rev.6          جتميع للمبادئ التوجيهية املتعلقة بـشكل وحمتـوى
 املطلوب تقدميها من الدول األطرافالتقارير 

HRI/GEN/3/Rev.3          جتميع للُنظم الداخلية اليت اعتمدهتا هيئات معاهـدات
  مذكرة من األمانة: حقوق اإلنسان

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1  شروع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل      م
 واالجتماعيـة والثقافيـة   اخلاص باحلقوق االقتصادية

   املنقحةبصيغته
E/C.12/DEU/5        التقرير : التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد

  الدوري اخلامس ألملانيا 
E/C.12/MDA/2        التقرير : التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد

 الدوري الثاين جلمهورية مولدوفا

E/C.12/RUS/5        التقرير  :التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد 
 الدوري اخلامس لالحتاد الروسي

E/C.12/TUR/1        التقرير : التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد
  األويل لتركيا
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E/C.12/YEM/2        التقرير : يف العهد التقارير املقدمة من الدول األطراف
   لليمنالدوري الثاين

HRI/CORE/DEU/2009      اً من تقارير الـدول     الوثيقة األساسية اليت تشكل جزء
 أملانيا: األطراف

HRI/CORE/1/Add.114           الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الـدول
 مجهورية مولدوفا: األطراف

HRI/CORE/1/Add.52/Rev.1           الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الـدول
  االحتاد الروسي: األطراف

HRI/CORE/TUR/2007  ة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الـدول         الوثيق
  تركيا: األطراف

HRI/CORE/1/Add.115           الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الـدول
  اليمن: األطراف

E/C.12/DEU/Q/5           التقريـر  قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف
  الدوري اخلامس ألملانيا

E/C.12/MDA/Q/2  التقريـر  ئمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف         قا
 الدوري الثاين جلمهورية مولدوفا

E/C.12/RUS/Q/5           التقريـر  قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف
  الدوري اخلامس لالحتاد الروسي

E/C.12/TUR/Q/1           التقريـر  قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف
 ويل لتركيااأل

E/C.12/YEM/Q/2           التقريـر  قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف
 الدوري الثاين لليمن

E/C.12/DEU/Q/5/Add.1           الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر
 التقرير الدوري اخلامس ألملانيايف 

E/C.12/MDA/Q/2/Add.1     سائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر      الردود على قائمة امل
 التقرير الدوري الثاين جلمهورية مولدوفايف 

E/C.12/RUS/Q/5/Add.1   ا ـي يتعني تناوهل  ـة املسائل الت  ـى قائم ـالردود عل
 التقرير الدوري اخلامس لالحتاد الروسيعند النظر يف 

E/C.12/TUR/Q/1/Add.1       تناوهلا عند النظر    الردود على قائمة املسائل اليت يتعني 
 التقرير األويل لتركيايف 

E/C.12/YEM/Q/2/Add.1           الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر
  التقرير الدوري الثاين لليمنيف 
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E/C.12/1/Add.68         املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية
  الدوري الرابع ألملانياواالجتماعية والثقافية على التقرير 

E/C.12/1/Add.91         املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية
واالجتماعية والثقافية على التقرير األويل جلمهوريـة       

 مولدوفا

E/C.12/1/Add.94         املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية
لـدوري الرابـع    واالجتماعية والثقافية على التقرير ا    

  لالحتاد الروسي
E/C.12/1/Add.92         املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية

 واالجتماعية والثقافية على التقرير األويل لليمن

   واألربعنيسابعةقائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا ال  -باء  
E/C.12/47/1     مشروع برنامج عمـل الـدورة      جدول األعمال املؤقت و

  واألربعني للجنةسابعة ال
E/C.12/47/2  حالة عمليات التصديق واإلبالغ  
E/C.12/1990/4/Rev.1  النظام الداخلي للجنة  
E/C.12/2008/2  إلبالغبا  املتعلقةنقحةاملتوجيهية البادئ امل 

A/65/175            تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان عـن
  والعشرينالثالثاجتماعهم 

HRI/GEN/1/Rev.9  

) األول والثايناناجمللد(  
جتميـع للتعليقـات العامـة والتوصيـات العامة الـيت        

  اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
HRI/GEN/2/Rev.6          جتميع للمبادئ التوجيهية املتعلقة بـشكـل وحمتــوى

 التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطراف

HRI/GEN/3/Rev.3     ة اليت اعتمدهتا هيئات معاهـدات      ـجتميع للُنظم الداخلي
 ن األمانةممذكرة : حقوق اإلنسـان

E/C.12/ARG/3         التقريـر  : التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهـد
  لألرجنتنيالدوري الثالث 

E/C.12/CMR/2-3        ـ : التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد  انرالتقري
 للكامريون والثالث الثاين انالدوري

E/C.12/EST/2 

Corr.1و 
التقرير : دـة من الدول األطراف يف العه     ـالتقارير املقدم  

  إلستونياالثاينالدوري 
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E/C.12/ISR/3         التقريـر  : التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهـد
  إلسرائيل الثالثالدوري 

E/C.12/TKM/1   التقريـر  : دمة من الدول األطراف يف العهـد      التقارير املق
 األويل لتركمانستان

HRI/CORE/1/Add.74            الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقـارير الـدول
  األرجنتني :األطراف

HRI/CORE/1/Add.109            الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقـارير الـدول
 الكامريون :األطراف

HRI/CORE/1/Add.50/Rev.1            الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقـارير الـدول
  إستونيا :األطراف

HRI/CORE/ISR/2008            الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقـارير الـدول
  إسرائيل:األطراف

HRI/CORE/TKM/2009            الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقـارير الـدول
   تركمانستان:األطراف

E/C.12/ARG/Q/3           التقرير الدوري  قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف
 لألرجنتنيالثالث 

E/C.12/CMR/Q/2-3             ينقائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد النظـر يف التقريـر 
  للكامريون والثالث الثاين نيالدوري

E/C.12/EST/Q/2     التقريـر   قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد النظـر يف
  إلستونياالثاينالدوري 

E/C.12/ISR/Q/3       قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد النظـر يف التقريـر
 إلسرائيل الثالثالدوري 

E/C.12/TKM/Q/1           التقرير األويل  قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف
  لتركمانستان

E/C.12/ARG/Q/3/Add.1    ى قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد        الردود املقدمة عل
  لألرجنتنيالنظر يف التقرير الدوري الثالث 

E/C.12/CMR/Q/2-3/Add.1            الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد
 للكامريون والثالث الثاين ني الدوريينالتقريرالنظر يف 

E/C.12/EST/Q/2/Add.1      قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد       الردود املقدمة على
  إلستونياالثاينالتقرير الدوري النظر يف 

E/C.12/ISR/Q/3/Add.1            الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد
 إلسرائيل الثالثالنظر يف التقرير الدوري 
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E/C.12/TKM/Q/1/Add.1       يتعني تناوهلا عنـد     الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت 
 التقرير األويل لتركمانستانالنظر يف 

E/C.12/1/Add.38          املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية
 لألرجنتني ينواالجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثا

E/C.12/1/Add.40          املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية
 األويل للكامريونجتماعية والثقافية على التقرير واال

E/C.12/1/Add.85          املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية
  األويل إلستونياواالجتماعية والثقافية على التقرير 

E/C.12/1/Add.90          املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية
  الدوري الثاين إلسرائيلافية على التقرير واالجتماعية والثق

        


