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                             ظر اللجنة املعنية بـاحلقوق     ـ     ن       ركت يف ـ                      دول األطراف اليت اشت   ـ                 قائمة بوفود ال    -     باء 
     ١٧٠  . . .                                                                       االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كل منها يف دورهتا التاسعة والثالثني

     ١٧٤  . . . . . . . .                                                                   قائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني  -    ألف  -          احلادي عشر
     ١٧٧  . . . . . . . .                        يف دورهتا التاسعة والثالثني             على اللجنة                              قائمة الوثائق اليت كانت معروضة    -     باء   
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  الفصل األول
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

   الدول األطراف يف العهد–ألف 

           ّ                            والثالثني للّجنة املعنيـة بـاحلقوق            تاسعة                                 ، وهو تاريخ اختتام الدورة ال         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٤    حىت    -  ١
                              دولة قد انضمت إىل العهد       ٧  ١٥      كانت                            الو الدميقراطية الشعبية،                   تصديق مجهورية                                        االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وب   

  )   ٢١- د (      ألف     ٢٢٠٠                                                                                      الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 
ـ    ١٩              نيويـورك يف     ب         ُِ                                          ، والذي فُِتح باب التوقيع والتـصديق عليـه              ١٩٦٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦       املؤرخ        انون       ك
     وترد   .       منه   ٢٧     ً                  وفقاً ألحكام املادة         ١٩٧٦       يناير   /               كانون الثاين   ٣               ّ                   وقد دخل العهد حّيز النفاذ يف         .     ١٩٦٦       ديسمرب   /    األول

   .                                                                        يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بالدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي تقاريرها

   الدورات وجدول األعمال- باء 

                                                                       شرة، إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذن بعقد دورتـني سـنويتني                                               طلبت اللجنة، يف دورهتا الثانية ع       -  ٢
                                                        ديسمرب، مدة كل منهما ثالثة أسابيع، باإلضافة إىل اجتماع       /              كانون األول  -        نوفمرب   /                   مايو وتشرين الثاين   /  ّ              للّجنة، يف أيار  

                             ورة من أجل إعداد قائمـة                                                                                                 لفريق عامل سابق للدورة يتألف من مخسة أعضاء وجيتمع ملدة مخسة أيام فور انتهاء كل د               
  ،     ١٩٩٥      يوليه  /     متوز  ٢٥        املؤرخ   ٣٩ /    ١٩٩٥                      وقد وافق اجمللس يف قراره   .               ُ  َ                                باملسائل اليت سُينظَر فيها خالل الدورة الالحقة      

   .                على توصية اللجنة

        مـايو،   /       أيار   ١٨    إىل         أبريل   /        نيسان   ٣٠                           والثالثني يف الفترة من           ثامنة                          ، عقدت اللجنة دورهتا ال     ٧   ٢٠٠         ويف عام     -  ٣
ِ                                      وُعِقدت كلتا الدورتني يف مكتب األمم املتحدة   .      نوفمرب /             تشرين الثاين  ٢٣     إىل  ٥                      والثالثني يف الفترة من      تاسعة    ال      ودورهتا  ُ  
   .                                                           ويرد جدول أعمال كل دورة منهما يف املرفق الثالث من هذا التقرير  .     جبنيف

                              احملاضر املـوجزة ذات الـصلة                     والثالثني يف         تاسعة               والثالثني وال       ثامنة                                          ويرد بيان مبداوالت اللجنة يف دورتيها ال        -  ٤
) E/C.12/2007/SR.1-29و   E/C.12/2007/SR.31-59، على التوايل            .(    

   العضوية واحلضور- جيم 

                                                         ولالطالع على قائمة بأمساء أعضاء اللجنة، انظر املرفـق            . (          والثالثني      ثامنة                                   حضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة ال       -  ٥
                    ة ماريا فريخينيـا         السيد (                                 والثالثني باستثناء عضو واحد           تاسعة         لدورة ال                            وحضر مجيع أعضاء اللجنة ا       ).                    الثاين هبذا التقرير  
    ).          براس غوميس

ُ                                                                                                          وقد ُدعيت الوكاالت املتخصصة وهيئات وإدارات األمم املتحدة التالية إىل إيفاد مراقبني لتمثيلها يف الدورتني                 -  ٦     
                                              األمم املتحدة لألغذية والزراعة، منظمة العمل                                    شعبة النهوض باملرأة، منظمة       :                                           الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني للجنة    

                    متالزمة نقص املناعة    / ة                                                                                              الدولية، صندوق النقد الدويل، برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري            
                  لبيئـة، منظمـة                                                                                                           املكتسب، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة ل             
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  -                                                                                                                       األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة، صندوق األمم املتحدة للسكان، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية                
                                                                                                                  املوئل، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، منظمة األمم املتحدة للطفولة، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،               

   .                                           املنظمة العاملية للملكية الفكرية، البنك الدويل                     منظمة الصحة العاملية، 

                                                                                                      وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                  - ٧
   :           ممثلة مبراقبني

   :                        يف الدورة الثامنة والثالثني

                          هيئة الفرنسيسكان الدولية   :                    املركز االستشاري العام  

                                                                          منظمة العفو الدولية، املنظمة األسقفية لرعاية البؤساء، شبكة الـشعوب             :  اص                 املركز االستشاري اخل  
                                                                       األصلية والقبلية اآلسيوية، املركز املعين حبقوق السكن ومنـع عمليـات           
                                                                  اإلخالء، املركز األورويب حلقوق الغجر، مرصد حقوق اإلنسان، االحتـاد          

            عليم وحرية                               املنظمة الدولية للحق يف الت                                   الدويل لرابطات حقوق اإلنسان،     
     ملية،  ا                                                                      التعليم، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، املؤسسة الكورية للمعونة الع        

                                                                           االحتاد اللوثري العاملي، جملس الالجئني النروجيي، الرابطة النسائية الدولية         
                للسلم واحلرية؛ 

   .                                                           شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، مؤسسة فريدريش إيربت    :       القائمة  

   :                 ة التاسعة والثالثني       يف الدور

                                                        هيئة الفرنسيسكان الدولية، منظمة أطباء بال حدود، بلجيكا؛   :                    املركز االستشاري العام  

                                                                    منظمة العفو الدولية، املنظمة األسقفية لرعاية البؤساء، املركز املعين حبقوق    :                   املركز االستشاري اخلاص  
       مرصـد                              املركز األورويب حلقوق الغجـر،                            السكن ومنع عمليات اإلخالء،   

                                                        املنظمة الدولية املشتركة بني األديان، جلنـة احلقـوقيني                        حقوق اإلنسان،   
                    االحتاد الـدويل ألرض                                          االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان،                الدولية،  
                                    ، جلنة بلدان أمريكـا الالتينيـة                                   اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان            اإلنسان،  

   ؛    روجيي                                             والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة، جملس الالجئني الن

   .                                                           شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، مؤسسة فريدريش إيربت     :       القائمة  

           ة والثالثني  ـ                                                                                                     وكانت املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية األخرى التالية ممثلة مبراقبني إما يف الدورة الثامن               -  ٨
                   ، مجعيـة مـشروع      )      بلجيكا (                       إلغاثة وإعادة اإلدماج                      اجلمعية املسيحية ل    :                                                أو يف الدورة التاسعة والثالثني أو يف كلتيهما       

                                        ، حتالف اجملتمع املدين البلجيكي من أجل احلقوق  )        باراغواي (                                ، قاعدة بيانات البحوث االجتماعية  )         كوستاريكا (        الكارييب 
           ، االحتـاد   FAPE          ، مؤسسة    )        باراغواي   (    سفلي                                                                        االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومركز تنسيق زعماء منطقة تشاكو ال        



 

3 

          ، مركـز    )     نيبال (                                            ، مركز تنسيق رصد معاهدات حقوق اإلنسان         )        أوكرانيا (                                        الوطين للفالحني، مؤسسة النهضة الدولية      
  ،  )          بـاراغواي  (                                           ، مكتب التنسيق الوطين ملنظمات الفالحـني         )      بلجيكا (                                              رصد التشرد يف الداخل، رابطة حقوق اإلنسان        

                                                      ، املركز الدويل حلقوق اإلنسان والنهوض بالدميقراطيـة         )        باراغواي (                                                  اخلدمة الكنسية االجتماعية مبدينة كورنيل أوفيدو       
                 التجارة املنصفة -               حقوق اإلنسان -         التجارة   :                                               ، منظمة اإلنذار االجتماعي الدولية، األبعاد الثالثة )                 احلقوق والدميقراطية (
   .                                    ، رابطة هلسنكي األوكرانية حلقوق اإلنسان )      سويسرا (

   الفريق العامل السابق للدورة- دال 

                        ، بإنشاء فريق عامـل         ١٩٨٨      مايو   /       أيار   ٢٤          املؤرخ    ٤ /    ١٩٨٨ َ                                        نَ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره        َ ِ  أَِذ  -  ٩
  .                                                                                                                    سابق للدورة يتألف من مخسة أعضاء يعينهم الرئيس ليجتمع لفترة تصل إىل أسبوع واحد قبل انعقـاد كـل دورة                   

 َ                                          قَد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد                     ُ       ، أذن اجمللس بأن ُتع        ١٩٩٠      مايو   /       أيار   ٢٥          املؤرخ      ٢٥٢ /    ١٩٩٠              ومبوجب املقرر   
   .                                          دورة اللجنة بفترة تتراوح بني شهر وثالثة أشهر

      َّ                                                                                                       وقد عيَّنت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف الفريق العامـل                  -   ١٠
   :                           السابق للدورة، وذلك لالجتماع

   :                          قبل الدورة التاسعة والثالثني  

                ليمان أتانغانا       السيد ك    
          داندان-                       السيدة فريخينيا بونوان     
                                 السيدة ماريا فريخينيا براس غوميس    
                  السيد عزوز كردون    
                          السيد ألفارو تريادو ميخيا    

   :                 قبل الدورة األربعني  

                     السيد حممد عبد املنعم    
                          السيد خاميي مارتشان رومريو    
                         السيد أندرييه رجبلينسكي    
                    السيد فيليب تكسييه    

     مايو  /      أيار  ٢٥     إىل   ٢١                                                                                  وعقد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من      -  ١١
ّ              وحـّدد الفريـق     .                                       وحضر مجيع أعضاء الفريق العامل اجتماعاته  .     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠      إىل    ٢٦                ويف الفترة من       

                         ِّ                                                    اقشتها مع ممثلي الدول املقدِّمة للتقارير، وأحيلت قوائم هبذه املـسائل إىل                                                                العامل املسائل اليت قد يكون من املفيد للغاية من        
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    ٢٣     إىل   ١٩                                                                                   وسيعقد الفريق العامل السابق للدورة احلادية واألربعني اجتماعاته يف الفترة من              .                                البعثات الدائمة للدول املعنية   
   .    ٢٠٠٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨     إىل   ٢٤                                                ، واجتماعاته للدورة الثانية واألربعني يف الفترة من     ٢٠٠٨     مايو  /    أيار

   تنظيم العمل-هاء 

  الدورة الثامنة والثالثون

                  وفيما يتعلق هبذا     .     ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٣٠                                                                 نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم عملها يف جلستها األوىل املعقودة يف            -   ١٢
   :                                             البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة

                                                                         وع برنامج عمل الدورة الثامنة والثالثني، اللذان أعدمها األمني العـام                                    جدول األعمال املؤقت ومشر      ) أ (  
   ؛ )E/C.12/38/1 (                         بالتشاور مع رئيسة اللجنة 

               ، والثانيـة   )E/1987/28-E/C.12/1987/5 (         األوىل    : *            الـسابقة                         عـن أعمـال دوراهتـا                     تقارير اللجنة      ) ب (  
) E/1988/14-E/C.12/1988/4(    والثالثة ،             ) E/1989/22-E/C.12/1989/5(   ـ   E/C.12/1990/3-E/1990/23   ( ةـ             ، والرابع
ـ    ،   )Corr.1    و (E/1991/23-E/C.12/1990/8         واخلامسة   ،   )Corr.1 و   ،  )Add.1    و E/1992/23-E/C.12/1991/4 (       سادسة       وال

ـ    )E/1994/23-E/C.12/1993/19 (                       ، والثامنة والتاسعة     )E/1993/22-E/C.12/1992/2 (   ةـ        والسابع   ة ـ                      ، والعاشرة واحلادي
  ،  )E/1996/22-E/C.12/1995/18 (                                       ، والثانية عشرة والثالثـة عـشرة         )Corr.1    و E/1995/22-E/C.12/1994/20 (      عشرة

-E/1998/22 (                          عشرة والـسابعة عـشرة                   والسادسة    ، )(E/1997/22-E/C.12/1996/6         ة عشرة     سـ                     والرابعة عشرة واخلام  

E/C.12/1997/10(       والثامنة عشرة والتاسعة عشرة ،                                   ) E/1999/22-E/C.12/1998/26(   احلاديـة والعـشرين                  ، والعشرين و                     
) E/2000/22-E/C.12/1999/11 و    Corr.1(          والثانية والعشرين والثالثــة والعشرين والرابعة والعـشرين ،                                                                   ) E/2001/22-

E/C.12/2000/21(   ،           واخلامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعـشرين                                                             (E/2002/22-E/C.12/2001/17) ،  
-E/2004/22   (                                ، والثالثني واحلاديـة والـثالثني     (E/2003/22-E/C.12/2002/13)                                        والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين     

E/C.12/2003/14(       ؛ والثانية والثالثني والثالثة والثالثني                                         ) (E/2005/22-E/C.12/2004/9      والرابعة والـثالثني واخلامـسة                                  
    ).E/2007/22-E/C.12/2006/11 (                                  والسادسة والثالثني والسابعة والثالثني   ) E/2006/22-E/C.12/2005/5 (        والثالثني 

                                                                              من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف جدول األعمال املؤقت ويف مشروع  ٨     ً         ووفقاً للمادة   -   ١٣
   .                                                                          برنامج عمل دورهتا الثامنة والثالثني وأقرهتما بصيغتهما املعدلة أثناء النظر فيهما

                         الدورة التاسعة والثالثون

  .     ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٥                                                     نظيم عملها يف جلستها احلادية والثالثني املعقودة يف                                  نظرت اللجنة يف مسألة ت      -   ١٤
   :                                                                  وفيما يتعلق هبذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة

                                                      

   .               تصادي واالجتماعي                         الوثائق الرمسية للمجلس االق          وثائق من            نشرت بوصفها    *
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                                                                                                جدول األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة التاسعة والثالثني، اللذان أعدمها األمني العام                ) أ (  
   ؛ )(E/C.12/39/1               رئيسة اللجنة            بالتشاور مع

    ).    أعاله  )  ب (  ١٢            انظر الفقرة  (                                      تقارير اللجنة عن أعمال دوراهتا السابقة    ) ب (  

                                                                                           من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف جدول األعمال املؤقت ومـشروع                ٨     ً          ووفقاً للمادة     -   ١٥
   .                       عدلتني أثناء النظر فيهما                                                     برنامج عمل دورهتا التاسعة والثالثني وأقرهتما بصيغتيهما امل

   الدورات املقبلة-واو 

    ً                      ُ   َ                                                                              وفقاً للجدول الزمين املقرر، سُتعقَد الدورتان األربعون واحلادية واألربعون يف مكتب األمم املتحدة جبنيـف يف                  -  ١٦
   .        التوايل     ، على    ٢٠٠٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١     إىل  ٣               ويف الفترة من     ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٦         أبريل إىل  /       نيسان  ٢٨          الفترة من 

   تقارير الدول األطراف اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة- زاي 

                                                                                     من النظام الداخلي للجنة، جيري النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف                ٦١              من املادة     ٢    ً          وفقاً للفقرة     -   ١٧
        تشرين   ٢٣                     وقد تلقت اللجنة حىت     .               األمني العام                                                       من العهد حسب الترتيب الزمين الذي وردت به إىل           ١٦             مبوجب املادة   

                                                                                                         ، وهو موعد اختتام أعمال دورهتا السابعة والثالثني، التقارير التالية، اليت قررت النظـر فيهـا يف                     ٢٠٠٧       نوفمرب   /     الثاين
   :    ٢٠٠٨                                     دورتيها األربعني واحلادية واألربعني يف عام 

  )٢٠٠٨مايو / أيار١٦أبريل إىل / نيسان٢٨من (الدورة األربعون   
 E/C. 12/BEN/4  الرابعالتقرير الدوري   بنن

 E/C.12/BOL/2  التقرير الدوري الثاين  بوليفيا

 E/C. 12/FRA/3 التقرير الدوري الثالث فرنسا

 E/C.1IND/5  التقارير الدورية من الثاين إىل اخلامس  اهلند

  )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ٣من (الدورة احلادية واألربعون   
 E/C.12/AGO/3 التقارير الدورية من األول إىل الثالث  والأنغ

 E/C.12/KEN/1  التقرير األويل  كينيا

 E/C.12/NIC/4  التقارير الدورية من الثاين إىل الرابع  نيكاراغوا

 E/C.12/PHL/4  الثاين إىل الرابعمن التقارير الدورية         الفلبني

ن كوسوفو، ـتقرير ع (صربيا
األمم ارة إدن ـوثيقة مقدمة م

  )املتحدة املؤقتة يف كوسوفو

 E/C.12/UNK/1  التقرير األويل

 E/C.12/SWE/5 التقرير الدوري اخلامس السويد
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  ينالفصل الثا
  ساليب العمل احلالية للجنةحملة عن أ

      جنة يف    َّ                         وحمدَّثني لألساليب اليت تتبعها الل            وشرح موجزين     عام                                            يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إىل تقدمي عرض   -  ١٨
ّ              ً                                     ، مبا يف ذلك معلومات عّما استجد مؤخراً من تطورات يف أساليب عملها                                االضطالع بشىت وظائفها                     والغرض منه هـو      .                     

   .                     األخرى على تنفيذ العهد       املهتمة                                                                           زيادة شفافية املمارسة احلالية للجنة وتيسريها بغية مساعدة الدول األطراف واجلهات 

                        لوضع أساليب عمل مالئمة        متضافرة         ً  بذل جهوداً      ظلت ت   ،    ١٩٨٧        يف عام                               ومنذ أن عقدت اللجنة دورهتا األوىل  -   ١٩
                       تعديل هذه األساليب                      التسع والثالثني إىل                    على مدى دوراهتا             قد سعت    و  .                                             تعكس بشكل واف طبيعة املهام املسندة إليها      

   .                            وسوف يستمر تطوير هذه األساليب  .                     وتطويرها يف ضوء جتارهبا

  دمي التقاريرعامة لتقالتوجيهية املبادئ ال - ألف 

                                                                                                                تويل اللجنة أمهية كبرية لضرورة تنظيم عملية تقدمي التقارير واحلوار مع ممثلي كل دولة طرف على حنو يـضمن                     -  ٢٠
      ً                                          وحتقيقاً هلذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية     .                         معاجلة منهجية ومفيدة         ً       رئيسياً للجنة         ً   متثل شاغالً                   املسائل اليت         معاجلة

    .      ككل                                 التقارير وحتسني فعالية نظام الرصد     إعداد                            من أجل مساعدة الدول يف عملية    )١ (       لتقاريرُ   َّ               ُمفصَّلة خاصة بتقدمي ا

  تقارير الدول األطراف النظر يف - باء 

  دورةالسابق للأعمال الفريق العامل  -١

        ف مـن              وهو يتـأل    .                            كل دورة من دورات اللجنة            انعقاد                              لدورة ملدة مخسة أيام قبل               السابق ل                       جيتمع الفريق العامل      -  ٢١
   .         ذات صلة           وعوامل أخرى                         حتقيق توزيع جغرايف متوازن،     ً                    آخذاً يف اعتباره الرغبة يف                                  مخسة أعضاء يف اللجنة يعينهم الرئيس 

                             سيتركز عليها بصورة رئيسية                         بتحديد املسائل اليت         ً  مسبقاً                                         من إنشاء الفريق العامل هو القيام                الرئيسي          والغرض    -   ٢٢
        من خالل                        مهمة ممثلي الدول         تيسري         النظام و         فعالية                    من ذلك هو حتسني            واهلدف    .   ير                                     حلوار مع ممثلي الدول املقدمة للتقار      ا

   . )٢ (                                                التركيز يف عملية التحضري على النقاط املطروحة للنقاش

ُ  َّ     ُحجَّة   الن                                      ُ    املسائل املثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد ُيشك  يف   ري  ب  لك ا       لتنوع   ا                    أن الطابع املعقد و        ً  عموماً                  ومن املسلم به      -   ٢٣  
  .              تقاريرهـا            اليت تثريها              ً                                     الستعداد مسبقاً للرد على بعض األسئلة الرئيسية         ل              لدول األطراف                    وفري اإلمكانيات ل         تؤيد ت   ّ     قوّية  

   .                         تقدمي معلومات دقيقة ومفصلة   من         األطراف      الدول    ّ    متكّن                       ً        وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال

                                                      

   ، )(E/1991/23-E/C.12/1990/8   ٣                 ، امللحق رقـم         ١٩٩١                                               الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،         ) ١ (
   .            املرفق الرابع
   .   ٣٦١                       ، الفصل الرابع، الفقرة (E/1988/14-E/C.12/1988/4)   ٤            ، امللحق رقم     ١٩٩٨            املرجع نفسه،    ) ٢ (
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                              عضائه املسؤولية األولية عـن                                     يسند الفريق إىل كل عضو من أ                                                         وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته،          -   ٢٤
         ً                            وذلك حرصاً منه على أداء أعمالـه              إليه،                                                                        استعراض تفصيلي لعدد حمدد من التقارير وتقدمي قائمة أولية باملسائل                  إجراء  
                الفنيـة لـدى        ربة    اخل     ً            جزئياً إىل جماالت           يستند              هلذا الغرض                على األعضاء             التقارير         توزيع                          القرار املتعلق بكيفية     و  .       بكفاءة

         العامـل                                 بناء على مالحظات أعضاء الفريق     قطري        ُ   ُُّ          ل مشروع ُيعدُُّه مقرر                                ويتم بعد ذلك تنقيح وتكملة ك      .  ين          العضو املع 
                                                                  وينطبق هذا اإلجراء على التقارير األولية والتقارير الدورية على         .       ككل                                         يعتمد الفريق الصيغة النهائية للقائمة     و         اآلخرين،  
   .       حد سواء

         أعضائها                                                     لدورة، طلبت اللجنة من األمانة أن تضع حتت تصرف                  لسابق ل  ا                             الجتماعات الفريق العامل           لإلعداد و  -   ٢٥
                              بكل تقرير من التقارير الـيت       تتعلق                                                        ضافة إىل مجيع الوثائق ذات الصلة باملوضوع اليت تتضمن معلومات    باإل    ً      ً   حتليالً قطرياً   

                              واملنظمات غري احلكومية إىل تقدمي       ً                                                     وحتقيقاً هلذا الغرض، تدعو اللجنة مجيع املعنيني من األفراد واهليئات  .                يزمع النظر فيها
                            ج بانتظام يف ملفات البلـدان     ُ   َ  أن ُتدَر     ضمان           ً            وطلبت أيضاً من األمانة   .                                              الوثائق املناسبة ذات الصلة باملوضوع إىل األمانة  

   .                  حمددة من املعلومات ً اً     أنواع

                            رة ومعها نسخة من أحـدث          ّ                                                                                 وتسلّم قوائم املسائل اليت يضعها الفريق العامل إىل أحد ممثلي الدول املعنية مباش              -   ٢٦
   :      ما يلي     تذكر                    تقرير للجنة ومالحظة 

                                                 َّ            ّ                                            ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي أال تفسَّر على أهنا تقّيد أو تتضمن بأي طريق آخر                      
                          غري أن اللجنـة تعتقـد أن     .     ً      ً                                                          حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق األسئلة اليت قد يرغب أعضاء اللجنة يف طرحها   

                                                                                                     ء الذي ترغب يف إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف ميكن تيسريه إىل حد كبري بإتاحة القائمـة قبـل                            ّ    احلوار البّنا 
                            كل دولة طرف علـى أن           بقوة                                                        وبغية حتسني احلوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإهنا حتث            .                     انعقاد دورة اللجنة  

                  ُ        عقاد الدورة اليت سُينظر                                                                                         تقدم كتابة ردودها على قائمة املسائل وأن تفعل ذلك يف موعد يسبق بوقت كاف ان              
   .                                                                               أثناءها يف تقريرها، وذلك إلتاحة الفرصة لترمجة الردود وتوزيعها على مجيع أعضاء اللجنة

                   مبجموعة متنوعة من     ً أيضاً     مكلف       لدورة  ل        السابق              الفريق العامل     فإن                                         وباإلضافة إىل مهمة صياغة قوائم املسائل،      -   ٢٧
                             مناقشة أنسب توزيع للوقـت       :                       هذه املهام ما يلي         وتشمل  .      مبجمله      لجنة                  ُ                              املهام األخرى اليت ُيقصد منها تسهيل عمل ال       

     حبـث                                            لتقارير التكميلية املتضمنة معلومات إضافية؛            لالستجابة ل                        مسألة أفضل السبل             النظر يف                             للنظر يف تقرير كل دولة؛      
   .               ملسائل ذات الصلة                                                    أفضل طريقة لتنظيم يوم املناقشة العامة؛ وغري ذلك من ا       النظر يف                         مشاريع التعليقات العامة؛ 

  ريراالتق النظر يف -٢

   ،                                   رصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلنـسان                            األمم املتحدة املعنية ب                              يف كل هيئة من هيئات          َّ    املتَّبعة     ً          عمالً باملمارسة   -   ٢٨
                         بلداهنم لـضمان إجـراء         تقارير     تبحث        عندما                 جلسات اللجنة            حاضرين يف                               الدول املقدمة للتقارير                       جيب أن يكون ممثلو   

  ُ                                                                ُيدعى ممثل الدولة الطرف إىل عرض التقرير بإبـداء تعليقـات            :    ُ                                وُيتبع اإلجراء التايل بشكل عام      .             مع اللجنة        ّ     حوار بّناء 
              وبعد ذلك تنظر   .                            الفريق العامل السابق للدورة      يضعها                      على قائمة املسائل اليت        كتابية           أي ردود     وعرض               استهاللية موجزة 
                 ، آخذة يف االعتبار  )  ١٥-   ١٣  ،   ١٢-   ١٠  ،  ٩-  ٦  ،  ٥-  ١   ً        ادةً املواد  ع (                               على أساس كل جمموعة من املواد                         اللجنة يف التقرير    

                  سئلة أو إبـداء     أ                                                      ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إىل توجيه           .                 قائمة املسائل     على                           بشكل خاص الردود املقدمة     
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          ً     تطلب مزيداً من                                                           ً                         كل مسألة من املسائل، مث يدعو ممثلي الدولة الطرف إىل الرد فوراً على املسائل اليت ال ت        بشأن         تعليقات  
         ، عنـد           ميكـن                              تناوهلا يف جلسة الحقة أو          فيجري                                                 أما األسئلة األخرى اليت تبقى بغري ردود عليها           .                  التفكري أو البحث  

                                               وألعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل حمـددة يف          .              إىل اللجنة           ً  قدم كتابةً  ت                                            االقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية       
                                 عدم إثارة مسائل تقـع خـارج         )  أ   : (       ما يلي                 األعضاء على      حتث                      ، وإن كانت اللجنة                                         ضوء الردود املقدمة على هذا النحو     

ُ                                عدم تكرار األسئلة اليت سبق طرُحها أو الرد عليها؛ أو             )  ب (                  نطاق العهد؛ أو                   ُ                        عدم القيام بال ُموجب بإضافة مواضيع        )  ج (                           
           كما جيـوز     .      واحدة  ال       داخلة    امل      ق يف                    كثر من مخس دقائ    أل             عدم التحدث     )  د (                         بشأن مسألة معينة؛ أو        ً  أصالً                    إىل قائمة طويلة    

   .                                                                                                دعوة ممثلي الوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات الدولية ذات الصلة إىل املسامهة يف أية مرحلة من مراحل احلوار

ـ        ل           اللجنة                من مراحل حبث                            وتتألف املرحلة النهائية      -   ٢٩        وهلـذا    .  ا                                                 لتقرير من صياغة مالحظاهتا اخلتاميـة واعتماده
                                           ، جللسة مغلقة إلتاحة الفرصة ألعضائها لإلعـراب          مباشرة     احلوار           بعد انتهاء                        جنة عادة فترة وجيزة،                   الغرض، ختصص الل  
          املالحظـات        مـن                 مشروع جمموعة           بإعداد                                  بعد ذلك، مبساعدة من األمانة،                     املقرر القطري      م   و   ويق  .                   عن آرائهم األولية  

                                   املقدمة؛ اجلوانب اإلجيابية؛ العوامل      :                 تامية فيما يلي            مالحظات اخل   لل                  يكل املتفق عليه      اهل        ويتمثل    .                            اخلتامية لتنظر فيه اللجنة   
                     ويف مرحلـة الحقـة،       .                         ؛ واالقتراحات والتوصيات                                 املواضيع الرئيسية املثرية للقلق                     تنفيذ العهد؛             اليت تعوق            والصعوبات  

   .                                      ً                            تناقش اللجنة املشروع، يف جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق اآلراء

    ممكن  ُ                     وُترسل يف أقرب وقت       .                                                 ً        وم األخري للدورة املالحظات اخلتامية بعد اعتمادها رمسياً               ُ   َ             عادة ما ُتعلَن يف الي     و  -   ٣٠
                    أية مالحظة مـن                              إن أرادت، أن تتطرق إىل                          وجيوز للدولة الطرف،      .                      درج يف تقرير اللجنة                            ُ     إىل الدولة الطرف املعنية وتُ    

   .                                 معلومات إضافية تقدمها إىل اللجنة ة                               املالحظات اخلتامية للجنة يف سياق أي

                       التقارير املقدمة مـن       يف      ً  علناً        لنظر   ل  )                          مدة كل منها ثالث ساعات     (                       اللجنة ثالث جلسات         تكرس             وبوجه عام،     -   ٣١
     كـل          ملناقشة                  انتهاء الدورة        قرب                                 ما بني ساعتني وثالث ساعات           عادة        ختصص    ،                    وباإلضافة إىل ذلك    .             الدول األطراف 

   .              يف جلسة مغلقة                        جمموعة من املالحظات اخلتامية

  دول األطراف على املالحظات اخلتامية تعليقات ال-٣

                                                                                                              مىت اعتمدت اللجنة مالحظاهتا اخلتامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه الدولة أي تعليقات عليها                  -   ٣٢
  .                                          ُ                        ُ                                   إىل اللجنة، جيري اإلعالن عن هذه املالحظات كما قُدمت، بوصفها وثائق رمسية وُيشار إليها يف التقرير السنوي للجنة

   .         العلم فقط                     ُ              قات الدول األطراف فال ُتنشر إال ألغراض         أما تعلي

  التقاريرالنظر يف تأجيل  -٤

                        دد موعد النظر فيه يف                           ُ     التقرير الذي يكون قد حُ              النظر يف                                                         إن الطلبات اليت تقدمها الدول يف آخر حلظة لتأجيل            -   ٣٣
           ولذلك، فإن    .                رية للجنة يف املاضي                   ، وقد سببت مشاكل كب              إىل أبعد حد                                                دورة معينة تؤدي إىل تعطيل عمل مجيع املعنيني       

                                    النظر يف مجيع التقارير املقرر حبثها، حىت  ب         والقيام                       هي عدم قبول طلبات كهذه              منذ أمد طويل        اللجنة             اليت اتبعتها       سياسة   ال
   .      املعنية      الطرف                   يف غياب ممثل الدولة 
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   فيما يتعلق بالنظر يف التقاريرتابعةاملجراءات إ - جيم 

   :        ما يلي )٣ (                   رهتا احلادية والعشرين                قررت اللجنة يف دو  -   ٣٤

                                                                                                   تطلب اللجنة، يف مجيع مالحظاهتا اخلتامية، من الدولة الطرف أن ختربها يف تقريرها الدوري املقبـل                   ) أ (  
                                                           باخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية؛

                                    ا اخلتامية من الدولة الطرف تقدمي                                                                   جيوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب على حنو حمدد يف مالحظاهت             ) ب (  
                                                                                   املزيد من املعلومات أو البيانات اإلحصائية قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري املقبل؛

                                                                                       جيوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب يف مالحظاهتا اخلتامية من الدولة الطرف الرد على أي مـسألة      ) ج (  
                                                 خلتامية وذلك قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير املقبل؛                                ملحة بعينها مت حتديدها يف املالحظات ا

                                                                          ُ         ً                        ينظر االجتماع التايل للفريق العامل السابق للدورة التابع للجنة يف أية معلومات ُتقدم وفقاً للفقرتني                  ) د (  
       أعاله؛  )  ج ( و  )  ب (

   :                        ً                                             ميكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باختاذ أي من التدابري التالية   ) ه (  

      ً               علماً هبذه املعلومات؛       أن حتيط   ̀  ١̀   

               هذه املعلومات؛   ً      رداً على     ددة   احمل      تامية   اخل      الحظات            املزيد من امل          أن تعتمد  ̀  ٢̀   

   ؛                     طلب املزيد من املعلومات ب          حبث املسألة          أن تتابع   ̀  ٣̀   

    ألة                                       الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر يف املس       انعقاد                                        لرئيس اللجنة بإبالغ الدولة الطرف، قبل    ُ     أن ُيؤذن  ̀  ٤̀ 
           ل اللجنة؛ ا  عم أ                                                                يف دورهتا القادمة وأهنا ترحب، هلذا الغرض، مبشاركة ممثل للدولة الطرف يف 

              إذا مل تكـن                                 أعاله حبلول املوعد احملدد أو        )  ج ( و  )  ب (      ُ                          ً                 إذا مل ُتقدم املعلومات املطلوبة وفقاً للفقرتني           ) و (  
                                         لتشاور مع أعضاء املكتب، مبتابعة املـسألة                                                    ، فإنه من املمكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، با                                   املعلومات مرضية بشكل واضح   

   .               مع الدولة الطرف

                                                                                                          ويف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة أهنا ال تستطيع احلصول على املعلومات اليت تطلبها باتباع اإلجراءات املشار               -   ٣٥
                   رف املعنيـة قبـول                                            ، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الط         هلا     جيوز   و  .                                                 إليها أعاله، جيوز هلا أن تقرر اتباع هنج خمتلف        

   مجع   )  أ   ( :                                                               ميكن أن تكون األهداف املتوخاة من هذه الزيارة املوقعية كاآليت          و  .      للجنة                                   زيارة عضو أو عضوين من أعضاء ا      
     توفري   )  ب (                                                                                                للجنة ملواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف ومتكينها من أداء وظائفها املتعلقة بالعهد؛                                املعلومات الالزمة 

                                                      

    ).  ٥٣  ة     اجللس   (    ١٩٩٩      ديسمرب  /            كانون األول ١  يف    ) ٣ (
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                                         من العهد بشأن املـساعدة التقنيـة          ٢٣    و   ٢٢         باملادتني               فيما يتعلق            وظائفها          ملمارسة                الستناد إليه    ا   ة         للجن   كن            أساس أمشل مي  
                               ممثلوها إىل مجع معلومات بشأهنا         أو                             املسائل اليت سيسعى ممثلها         أو                                   وتذكر اللجنة بالتحديد املسألة       .                   واخلدمات االستشارية 

     ً                                                         أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج اخلدمات االستشارية الـذي   ني     املمثل   أو                وتسند إىل املمثل   .                        من مجيع املصادر املتاحة   
   .                                                                                           تديره مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ميكن أن يقدم مساعدة بصدد املسألة احملددة قيد البحث

               ، تضع اللجنـة   )     ملمثلني ا (                       ويف ضوء تقرير املمثل       .       ً            تقريراً إىل اللجنة    )        املمثلون (                                     وبعد انتهاء الزيارة، يقدم املمثل        -   ٣٦
                                            الوظائف اليت تضطلع هبا اللجنـة، مبـا يف ذلـك                       باجملموعة الكاملة من                         وتتعلق هذه االستنتاجات     .                  استنتاجاهتا اخلاصة 

   .             فوضية السامية  امل               اليت ستقدمها                                                  الوظائف املتعلقة باملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية

                  ً     كانت إجيابية جداً          املكتسبة                                       بدولتني طرفني، وترى اللجنة أن اخلربة                   ُ                                  وقد سبق أن طُبق هذا اإلجراء فيما يتعلق           -   ٣٧
                     ً    تقدمي ما قد يكون مالئماً من                                                                    ويف حالة عدم قبول الدولة الطرف املعنية البعثة املقترحة، تنظر اللجنة يف   .              يف كلتا احلالتني

   .                          إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي       توصيات 

  دمي التقارير أو تأخرها لفترة طويلة اإلجراء املتبع يف حالة عدم تق- دال 

   .                    قوض إحدى دعائم العهد ي       تقارير   ال         عدم تقدمي   يف      طراف   األ    دول       بعض ال     متادي               ترى اللجنة أن   -   ٣٨

                                                                                                         ذلك، قررت اللجنة يف دورهتا السادسة أن تبدأ يف الوقت املناسب النظر يف حالة تنفيذ العهد بالنـسبة                     ً   وتبعاً ل   -   ٣٩
         يف وضـع                أن تبدأ                         ، يف دورهتا السابعة،               قررت اللجنة  و   . ً                   اً يف تقدمي تقاريرها      كثري   ت          قد تأخر                      كل دولة طرف تكون         إىل  

                             واعتمدت يف دورهتا الـسادسة       .                         الدول األطراف املعنية       خطار                                    هذه التقارير يف دوراهتا املقبلة وإ                          جدول زمين للنظر يف     
   :                    والثالثني اإلجراء التايل

   :           رت تقاريرها                                       استعراض ثالث قوائم بالدول األطراف اليت تأخ   ) أ (  

                                                                            الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها يف غضون الثماين سنوات املاضية؛  ̀  ١̀   

        سنة؛  ١٢         سنوات و ٨                                                                  الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها منذ فترة تتراوح بني   ̀  ٢̀   

   .     سنة  ١٢  ن                                                          الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر م  ̀  ٣̀   

   :                                     توجيه رسائل تذكري إىل الدول األطراف كاآليت   ) ب (  

                                                                               إىل مجيع الدول األطراف خبصوص التواريخ احملددة لتقدمي تقاريرها؛ أما الدول                         الرسالة األوىل  ُ      ُتبعث    ̀  ١̀   
                                                                                       اليت تأخر تقدمي تقاريرها فيوجه إليها تذكري ويطلب إليها تقدمي تلك التقارير يف أقرب وقت ممكن؛

            ن غريها واليت ـ    ر مـ         أخرة أكثـ                                                     َّ                بعث رسالة ثانية إىل الدول األطراف اليت تظل تقاريرها معلَّقة ومت          ُ ُت  ̀  ٢̀ 
       يف دورة   )                 تقاريرها املتأخرة (                                                                ال تستجيب للتذكري، إلبالغها بأن اللجنة تعتزم النظر يف تقريرها املتأخر 

         َّ    حوار بنَّاء؛                                                              حمددة يف املستقبل، ولطلب تقدمي تلك التقارير يف وقت كاف يسمح بإقامة 
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ّ                                                                        ُتبعث رسالة ثالثة يف حالة عدم تلقِّي أي رّد على الرسالة الثانية، تؤكد على أن اللجنة سـتعمد إىل                     ̀  ٣̀          ِّ                              ُ 
                                                                                                      استعراض تنفيذ العهد يف الدولة الطرف املعنية يف الدورة اليت حدثت يف الرسالة السابقة، يف ضـوء                 

                       كافة املعلومات املتاحة؛

                        ً                                                       ا الدولة الطرف أن تقريراً سيقدم إىل اللجنة، وبناء على طلب هذه الدولة                                     يف احلاالت اليت تذكر فيه       ) ج (  
   .                        ِّ                                                 الطرف، جيوز للرئيس أن يؤجِّل النظر يف تنفيذ العهد يف الدولة الطرف لدورة واحدة

   توحيد التقارير- هاء 

  ،  ) ن و         ة والثالث               الدورة السابع    (    ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢               املعقودة يف      ٥٥                             استعرضت اللجنة، يف جلستها       -   ٤٠
   :                    طويل، وقررت ما يلي  خري                                                                              حالة التقارير اليت تأخر تقدميها، مبا فيها التقارير اليت قدمت يف الفترة األخرية بعد تأ

                                                                                                      ستجيز اللجنة للدول األطراف اليت مل تقدم قط أي تقرير مبوجب العهد، أن تقدم إليها دفعة واحدة                    ) أ (  
                                                                   يتسىن هلذه الدول األطراف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير؛                                   ثالثة تقارير جممعة يف وثيقة واحدة، لكي

                                                                                                     ينبغي أن يشتمل التقرير املوحد على استعراض عام للتطورات اهلامة يف جمال تنفيذ العهد على مدى                   ) ب (  
   .                                                                             الفترة الكاملة املشمولة بالتقارير املقدمة، وأن يعرض معلومات مفصلة عن الوضع احلايل

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

   املعلومات اليت تقدم بصدد نظر اللجنة يف تقرير دولة طرف ما-١

                                  ن معلومات ذات صلة بـالنظر يف                                 ً                                                   تأخذ اللجنة يف االعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غري الدول األطراف م              -   ٤١
                               ً                                                           وملا كانت هذه املعلومات تشكل جزءاً ال يتجزأ من احلوار البناء الذي جتريه اللجنة مع                 .                             تقرير أي من الدول األطراف    

     انظر  (                                                                                                                         الدولة الطرف، فتقوم األمانة بإتاحتها إىل الدولة الطرف املعنية قبل أن تنظر اللجنة يف تقرير تلك الدولة الطرف                   
    ).       أدناه  ٥٤     إىل   ٥٢  ت       الفقرا

                                                                  املعلومات اليت ترد بعد قيام اللجنة بالنظر يف تقريـر دولـة              -  ٢
                                طرف ما واعتماد املالحظات اخلتامية

                                                       ً                                                  لقد تلقت اللجنة، يف مناسبات عديدة يف املاضي، معلومات أساساً من منظمات غري حكومية، بعد النظر يف                   -   ٤٢
                                                     وكانت هذه املعلومات يف الواقع معلومات متابعة الستنتاجات   .        ة بشأهنا                                         تقرير الدولة الطرف واعتماد املالحظات اخلتامي

                                                                                                       ومبا أن اللجنة ال تستطيع النظر يف مثل هذه املعلومات واختاذ إجراء بشأهنا دون إعادة فتح حوارها                   .                 اللجنة وتوصياهتا 
                                     ن نظرها يف املعلومات الواردة مـن            ، فإ  )                                                        باستثناء احلاالت املتناولة بالتحديد يف املالحظات اخلتامية       (                   مع الدولة الطرف    

                                                                                                                مصادر غري الدولة الطرف، واختاذها إجراءات بشأهنا، سيقتصران على احلاالت اليت طلبت فيهـا هـذه املعلومـات                  
   .                          بالتحديد يف مالحظاهتا اخلتامية
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                قريـر الدولـة                                                                                              وترى اللجنة أن املسؤولية عن تنفيذ املالحظات اخلتامية اليت تكون قد اعتمدهتا بعد النظر يف ت           -   ٤٣
                                                                                                                         الطرف تقع يف املقام األول على عاتق احلكومة الوطنية اليت يتعني عليها إبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل عـن                     

                                                                              ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب املعلومات املشار إليها يف الفقرة الـسابقة        .                                   التدابري اليت اختذهتا يف هذا الصدد     
   .                                                          طات الوطنية املختصة ملساعدهتا على تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة                      بتقدميها مباشرة إىل السل

   املعلومات املقدمة فيما يتعلق بالدول األطراف اليت مل تقدم تقارير-٣

                              ً                                                                             كانت اللجنة وال تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غري حكومية دولية ووطنية بشأن حالـة إعمـال                    -   ٤٤
   :                  ة والثقافية من قبل                         احلقوق االقتصادية واالجتماعي

                                                                                   الدول األطراف اليت مل تقدم أي تقرير على اإلطالق منذ تصديقها على العهد الدويل اخلاص باحلقوق    ) أ (  
                                                   االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

   .                        ً                         الدول األطراف املتأخرة جداً يف تقدمي تقاريرها الدورية   ) ب (  

                                                                                     دم امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب العهد، وال سـيما التزاماهتـا بتقـدمي                                       ويف كلتا احلالتني، فإن ع      -   ٤٥
                                                                                                                       التقارير، أدى إىل استحالة قيام اللجنة برصد فعال إلعمال تلك الدول للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                 

   .      جتماعي                         ً                                           املنصوص عليها يف العهد وفقاً للوالية اليت أسندها إليها اجمللس االقتصادي واال

                           َّ                               ، بروح من احلوار املفتوح والَبّناء مع الدول األطراف،             ٢٠٠٣                                                وقررت اللجنة، يف دورهتا الثالثني املعقودة عام          -   ٤٦
   :                                                                                 أهنا قد تتخذ يف احلالتني املشار إليهما أعاله، اإلجراءات التالية على أساس كل حالة على حدة

                                                      رمسية، إىل املعلومات الواردة وأن حتثها على تقدمي                                                            أن توجه انتباه الدولة الطرف املعنية، بصورة غري          ) أ (  
                                     تقريرها املتأخر، دون مزيد من التأخري؛

      إىل  -                                          من خالل رسـالة يرسـلها رئيـسها          -                                                        أن توجه انتباه الدولة الطرف املعنية، بصورة رمسية            ) ب (  
                                     قد تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف،       و  .                                                                                 املعلومات الواردة، وأن حتثها على تقدمي تقريرها املتأخر دون مزيد من التأخري           

                                                                                                                        بصورة رمسية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا املثارة يف الرسائل املوجهة من املنظمات غري احلكومية، وأن تقدم                  
   .                            ً                                       وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غري احلكومية املعنية، عند طلبها  .                                  تقريرها املتأخر دون مزيد من اإلبطاء

   يوم املناقشة العامة-  زاي

                         ، إلجراء مناقشة عامة بشأن       عادة                  من األسبوع الثالث     االثنني              ً      ً           يف كل دورة يوماً واحداً، هو يوم             ختصص اللجنة  -   ٤٧
            اللجنة على                                                                 وهناك ثالثة أغراض لذلك هي أن هذه املناقشة العامة تساعد             .                                         حق معني أو جانب معني من جوانب العهد       

       ، وأن                                                                 إمكانية تشجيع مجيع األطراف املعنية على املسامهة يف عملـها                           ، وأهنا تتيح هلا     لة                               تعميق فهمها للمسائل ذات الص    
                               املناقشات اليت أجرهتا اللجنـة             حمور            اليت كانت         املسائل       ترد   و  .                                               ً        تساعدها على إرساء األسس لصياغة تعليق عام مستقبالً       

    .                                  حىت اآلن يف املرفق السادس هبذا التقرير
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   مشاورات أخرى-  حاء

                                                      مع أنشطة اهليئات األخرى إىل أقصى حد ممكن وإىل االستفادة قدر        أعماهلا          إىل تنسيق      تسعى        اللجنة       انفكت    ما   -   ٤٨
                  الفنيـة لـدى     ربات  اخل               إىل االستفادة من      تسعى     ظلت      كما    .                             املتاحة يف جماالت اختصاصها             الفنية          من اخلربات          املستطاع  

   ت   وجه و  .                          يف سياق مناقشاهتا العامة              على األخص       ككل و                      املعنية يف عملها                                           الوكاالت املتخصصة وهيئات األمم املتحدة    
                  لتعزيز ومحاية حقوق         الفرعية                     حقوق اإلنسان واللجنة                                                بانتظام دعوات إىل أفراد مثل املقررين اخلاصني للجنة            ً  اللجنة أيضاً 

   .          املناقشات   يف             فيها واملشاركة                لإلدالء ببيانات       وآخرين                                            اء األفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق اإلنسان       ورؤس      اإلنسان

                                                           من اخلرباء املهتمني بوجه خاص ببعض املسائل قيد االستعراض                     جمموعة متنوعة            اللجنة    ت  دع                    وباإلضافة إىل ذلك،      -  ٤٩
  ض      لـبع       هـا    فهم                  اللجنة على حتسني                         ساعدت هذه املسامهات         وقد    . ِ  َّ                                                   ِممَّن لديهم دراية هبا إىل املسامهة يف مناقشات اللجنة        

   .   عهد  ال              املثارة يف إطار              جوانب املسائل 

   مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة- اء ط

لتزويدها   ًا ملنظمات غري احلكومية فرصمتنح اللجنة اقدر اإلمكان، لضمان احلصول على معلومات وافية   - ٥٠
نظر  تشاء قبل الوميكن هلذه املنظمات أن تقدم هذه املعلومات كتابة يف أي وقت. )٤(املعلومات ذات الصلة باملوضوعب

اشرة ـ مباتـكما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي املعلوم. يف تقرير الدولة الطرف
.  جدول أعمالهيف من أية منظمة غري حكومية، شريطة أن تكون هذه املعلومات ذات صلة مبسائل مدرجة        ًأو خطيا 

 دوراهتا لتمكني ممثلي املنظمات كل دورة من بعد ظهر أول يوم من                                 ً        وباإلضافة إىل ذلك، ختصص اللجنة جزءا  من فترة
أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدويل ) أ: (ذه املعلوماتوينبغي هل.      ًشفويا غري احلكومية من تقدمي املعلومات 

 تنظر فيها اللجنة؛ أن تكون ذات صلة مباشرة باملسائل اليت) ب(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 
                                        َّ               وتكون اجللسة ذات الصلة باملوضوع علنية وتزو د خبدمات الترمجة . مغرضةتكون ال أ) د(أن تكون موثوقة؛ ) ج(

ّ                  واخلدمات الصحفية، ولكن ال تع د  عنها حماضر موجزةالشفوية  َ                          .  

 احلكومية من معلومات خطية                          ً           إتاحة ما تقدمه إليها رمسيا  املنظمات غريطلبت اللجنة من األمانة أن تضمن قد و  - ٥١
             ً               ويتم ذلك رمسيا  قبل انعقاد أي . ما ميكن بأسرع  املعنية الطرف الدولةيتتعلق بالنظر يف تقرير دولة طرف معينة ملمثل

دورة وذلك بنشر هذه املعلومات على موقع مفوضية حقوق اإلنسان على الشبكة، وبتسليمها مباشرة ملمثلي الدولة 
ولذا تفترض اللجنة أنه يف حالة اإلشارة إىل أي من هذه املعلومات أثناء احلوار مع الدولة . ء احلوارالطرف املعنية أثنا

  .الطرف، ستكون هذه األخرية على علم مسبق بتلك املعلومات

                                                      

-E/2001/22   ( ٢                   ، امللحـق رقـم          ٢٠٠١                                                       الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،                انظر     ) ٤ (

(E/C.12/2000/21  اشتراك املنظمات غري احلكومية يف أنشطة اللجنــة املعنيـة باحلقــوق االقتـصاديـة                 : "               ، املرفق اخلامس                                                                                     
    ".                    واالجتماعية والثقافية
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                                                                                                        وبغية ضمان مشاركة املنظمات غري احلكومية بأكرب قدر من الفعالية وعلى أوسع نطاق ممكـن يف أنـشطة                    -   ٥٢
                                           ، وثيقة تشرح طرائق مشاركة املنظمات غري           ٢٠٠٠                                                      دت هذه األخرية، يف دورهتا الرابعة والعشرين يف عام                       اللجنة، اعتم 

   . )٥ (                                                                                             احلكومية يف عمل اللجنة، وتتيح مبادئ توجيهية مفصلة للمنظمات غري احلكومية هبدف تيسري تعاوهنا مع اللجنة

   التعليقات العامة- اء ي

                                                  ً                   إليها من اجمللس االقتصادي واالجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورهتا الثالثة،                                قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة   -   ٥٣
                                        ساعدة الدول األطـراف علـى الوفـاء               ً    ، خصوصاً مل                                                                يف إعداد تعليقات عامة ترتكز على خمتلف مواد وأحكام العهد         

       انظـر   (       ً     ً     تعليقاً عاماً      ١٨                             ، كانت اللجنة قد اعتمدت          ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٤        وحىت    .            مبقتضى العهد             بالتزاماهتا  
    ).                        املرفق الرابع هلذا التقرير

                  اللجنـة وفريـق            كل من           ، كان    )    ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣ (                         التاسعة والثالثني للجنة                      مع هناية الدورة     و  -   ٥٤
    واد      امل           الواردة يف              بشأن احلقوق                  تقارير جزئية               قد درس     ،                                 الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة            للدورة،                        اخلرباء احلكوميني العامل    

                              تغطي مجيع املواد األساسية ومقدمة               تقارير شاملة       ً    ، فضالً عن          من العهد  ١٥     إىل   ١٣      ومن   ١٢     إىل   ١٠      ومن  ٩     إىل  ٦    من
       وبلـغ    .  )٦ (       دولة    ١٥١                                                                                        من الدول األطراف يف العهد اليت كان قد حان آنذاك موعد تقدمي تقاريرها وعددها                   ١١٣    من  

                               ومتثل هذه الدول مجيع منـاطق        .        دولة    ١٥٦                  التاسعة والثالثني        لدورة         هناية ا    يف                          لدول األطراف يف العهد      ل              العدد اإلمجايل 
                     تقارير املقدمة حـىت      ال            وقد أبرزت     .                        االقتصادية والثقافية  -                         والقانونية واالجتماعية                                       العامل على اختالف نظمها السياسية      

     .                                       من املشاكل اليت قد تنشأ لدى تنفيذ العهد    ً كثرياً    اآلن 

                                                            اخلربة اليت اكتسبتها حىت اآلن من دراسة تقارير الـدول                إتاحة                   قاهتا العامة، إىل                             اللجنة، من خالل تعلي         وتسعى  -   ٥٥
                     انتبـاه الـدول           وتوجيه                                                                                            لفائدة مجيع الدول األطراف بغية مساعدهتا على املضي يف تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛               

                 تقدمي التقارير؛                 ات يف إجراءات           حتسين            وإىل اقتراح                                                                    األطراف إىل أوجه القصور اليت كشف عنها عدد كبري من التقارير؛            
                                         يف جمال اإلعمال التام التدرجيي والفعال                                                                            أنشطة الدول األطراف واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة املعنية              وحفز

      جتارب                                    تنقيح تعليقاهتا العامة وحتديثها يف ضوء  ب  ،      احلاجة           ، كلما دعت         القيام       للجنة    وميكن  .                         للحقوق املعترف هبا يف العهد
   .             املستخلصة منها                  األطراف والنتائج      الدول

                                                                                                           وقد اعتمدت اللجنة، يف دورهتا احلادية والعشرين، اخلطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقـوق                 -   ٥٦
                                                                                   وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معني سيؤثر يف اهليكـل العـام لـذلك                  .  )٧ (                            حمددة منصوص عليها يف العهد    

                                                      

   .          املرجع نفسه   ) ٥ (
                                                                   دولة إندونيسيا وكازاخستان ومجهورية الو الدميقراطية الـشعبية            ١٥١                       ل األطراف اليت عددها                  ال تشمل الدو     ) ٦ (

                             لكوهنا صادقت على العهـد يف       ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣                                                                 وملديف أو اجلبل األسود اليت ليست ملزمة بتقدمي تقاريرها قبل           
   .    ٢٠٠٧       أو يف     ٢٠٠٦

  ،  )Corr.1   و(E/2000/22-E/C.12/1999/11   ٢                   تماعي، امللحق رقـم                                      الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالج    ) ٧ (
   .            املرفق التاسع
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                                         غري أن اخلطوط العريضة متثل معامل مفيدة         .           ً                            ً      ً       ليس مقصوداً التقيد باخلطوط العريضة تقيداً صارماً                               التعليق، مشرية إىل أنه     
                                   ويف هذا الصدد، ستـساعد اخلطـوط         .                                                                                    وقائمة مرجعية باملسائل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار يف عملية صياغة تعليق عام            

              وأكدت اللجنة    .                                      جنة من حيث املضمون والشكل والنطاق                                                                      العريضة يف ضمان االتساق يف التعليقات العامة اليت تعتمدها الل         
                                                                                                                         على أمهية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسرية الفهم على جمموعة واسعة منهم وعلى                  

                                                                              وستساعد هذه اخلطوط العريضة يف ضمان االتساق والوضوح يف هيكـل التعليقـات              .                               رأسهم الدول األطراف يف العهد    
   .                                                                                              عامة، مما يشجع االطالع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاهتا العامة من تفسريات موثوقة للعهد  ال

   البيانات اليت تعتمدها اللجنة-  كاف

               تطورات ومسائل      من                                                                                            بغية مساعدة الدول األطراف يف العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح أو تأكيد موقفها                -   ٥٧
     انظر  (      ً   بياناً   ١٥                             ، كانت اللجنة قد اعتمدت          ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣     وحىت    .                إعمال العهد                        دولية رئيسية تؤثر يف   

    ).                       املرفق اخلامس هلذا التقرير
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  لثالثالفصل ا
   من العهد١٧ و١٦لتقارير مبوجب املادتني لتقدمي الدول األطراف 

  ،     ٢٠٠٧       نوفمرب   /            تشرين الثاين    ٥      يف    ة    عقود  امل    ٣١                                                  من النظام الداخلي، نظرت اللجنة يف جلستها         ٥٨   ً          فقاً للمادة    و  -  ٥٨
   .          من العهد  ١٧   و  ١٦                                 يف حالة تقدمي التقارير مبوجب املادتني 

   :                                                   يف هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة و  -   ٥٩

                                                                                                       مذكرة األمني العام بشأن املبادئ التوجيهية العامة املنقحة فيما يتعلق بشكل وحمتوى التقارير الـيت                  ) أ (  
   ؛ )E/C.12/1991/1 (                        على الدول األطراف تقدميها      يتعني 

      ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ١٩                                                                            مذكرة األمني العام عن الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير حىت                ) ب (  
E/C.12/39/2)( ؛   

   .(E/C.12/2007/2)            من العهد  ١٧   و  ١٦                               ة النظر يف التقارير مبوجب املادتني ـ                        مذكرة األمانة بشأن متابع   ) ج (  

   /                   تـشرين الثـاين      ٢٤       إىل       ٢٠٠٦         نـوفمرب    /               تشرين الثاين    ٢٥                        تلقى يف الفترة من                                   لغ األمني العام اللجنة بأنه       وأب  -   ٦٠
   ٢ ٦                انظر الفقـرة       (          والثالثني      ثامنة  ال                                                                      ضافة إىل التقارير اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا                   باإل  ،    ٢٠٠٧       نوفمرب  
   :          من العهد  ١٧   و  ١٦                 طراف مبوجب املادتني                     املقدمة من الدول األ         التالية          ، التقارير )     أدناه

           ، والربازيل )E/C.12/BOL/2 (                                      ؛ التقرير الدوري الثاين لكل من بوليفيا  )E/C.12/KEN/1 (                       التقرير األويل لكينيا    
) E/C.12/BRA/2 (   ومدغــشقر          ) E/C.12/MDG/2(  ــسا ــدوري الثالــث لكــل مــن فرن ــر ال                                                  ؛ التقري
) E/C.12/FRA/3 (     ومجهورية كوريا                ) E/C.12/KOR/3(          ؛ التقرير الدوري املوحد اجلامع بني التقارير الثانيـة                                                          

                             ؛ التقرير الدوري الرابـع      )E/C.12/NIC/4 (            ونيكاراغوا    ) E/C.12/PHL/4 (                                     والثالثة والرابعة لكل من الفلبني      
                                               ؛ التقرير الدوري اخلامس لكل مـن بولنـدا          )E/C.12/AUS/4 (           وأستراليا    ) E/C.12/BEN/4 (              لكل من بنن    

) E/C.12/POL/5 (  ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       وامل                                                 ) E/C.12/GBR/5(    ؛ تقريـر قـربص                
    ).E/C.12/CYP/5 (                                              الدوري املوحد اجلامع بني التقريرين الرابع واخلامس 

                                             بالنظر يف حالة تطبيق غابون وكمبوديـا            ٢٠٠٩                                                               وقررت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني، أن تقوم يف عام             -   ٦١
      ١٩٨٣      أبريل  /       نيسان  ٢١                                    وقد بدأ نفاذ العهد بالنسبة لغابون يف   .                                      د، ومها دولتان طرفان مل تقدما أي تقارير          ألحكام العه

    ٣٠                                                               وكان مـن املقـرر أن تقـدما تقريرمهـا األويل املوحـد يف                 .     ١٩٩٢       أغسطس   /     آب   ٢٦                       وبالنسبة لكمبوديا يف    
                ، طلبت اللجنة       ٢٠٠٧        أكتوبر   /    األول       تشرين      ١٩           ية مؤرخة    و          ومبذكرة شف   .               على التوايل      ١٩٩٤    و     ١٩٩٠       يونيه   /      حزيران

    .                                    من الدولتني الطرفني تقدمي تقريرمها األويل
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  الفصل الرابع
  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب

   من العهد١٧ و١٦املادتني 

    ١٦            مبوجب املادتني                                                                                    نظرت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف التقارير التالية اليت قدمتها أربع دول أطراف   -   ٦٢
   :          من العهد  ١٧ و

                 التقارير األولية  

 E/1990/5/Add.70      التفيا

                          التقارير الدورية الثانية  

 E/C.12/NPL/2      نيبال

                          التقارير الدورية الثالثة  

 E/C.12/HUN/3        هنغاريا

 E/C.12/ANT/3  )          جزر األنتيل (       هولندا 

      امسة                   التقارير الدورية اخل  

 E/C.12/FIN/5       فنلندا

                                                                       والثالثني، يف التقارير التالية اليت قدمتها مخس دول أطراف مبوجـب                 تاسعة                          ظرت اللجنة، يف دورهتا ال      ون  -   ٦٣
   :          من العهد  ١٧   و  ١٦       املادتني 

                 التقارير األولية  

                                                              التقرير الدوري املوحد اجلامع بني التقـارير األول والثـاين             (E/C.12/SMR/4            سان مارينو
   )               والثالث والرابع

       ثانية                   التقارير الدورية ال  

   )                                                     التقرير الدوري املوحد اجلامع بني التقريرين الثاين والثالث   (E/C.12/PRY/3          باراغواي
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  )                                                            التقرير الدوري املوحد اجلامع بني التقارير الثاين والثالث والرابع   (E/C.12/CRI/4           كوستاريكا

                          التقارير الدورية الثالثة  

    E/C.12/BEL/3        بلجيكا

                         التقارير الدورية اخلامسة 

    E/C.12/UKR/5        كرانيا  أو

ُ                                                                      من النظام الداخلي للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل املشاركة يف جلسات                 ٦٢     ً          ووفقاً للمادة     -   ٦٤                           
                                                                              وأوفدت مجيع الدول األطراف اليت نظرت اللجنة يف تقاريرها ممثلني للمشاركة يف              .                                      اللجنة عند النظر يف تقارير بلداهنم     

     ً                                                                                                   ووفقاً ملقرر اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية، ترد يف املرفق السابع هبذا التقرير قائمـة بأمسـاء                   .   هنم                   دراسة تقارير بلدا  
   .                                        ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول األطراف

                                                                                                            وكانت اللجنة قد قررت يف دورهتا الثامنة إيقاف العمل مبمارستها املتمثلة يف تـضمني تقريرهـا الـسنوي                    -   ٦٥
                                                                   وترد إشارة يف هذا الصدد إىل احملاضر املوجزة ذات الصلة جللـسات              .                                ثناء نظرها يف تقارير البلدان                      ملخصات ملا دار أ   

                                                                          املعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي             ٥٧     ً          ووفقاً للمادة     .                                    اللجنة اليت نظر فيها يف التقارير     
     ً                                  َّ                    وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، املرتَّبة على أساس          .   رف                                                        للجنة املالحظات اخلتامية للجنة بشأن تقرير كل دولة ط        

                    ً                                                                                                      كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة يف نظرها يف التقارير، املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنـة                   
     ً                   ووفقاً للممارسـة الـيت     .  ني                                                                                   بشأن تقارير الدول األطراف اليت نظرت فيها يف دورتيها الثامنة والثالثني والتاسعة والثالث   

   .                 ُ                                                                              تتبعها اللجنة، ال ُيشارك أعضاء الوفود يف صياغة أو اعتماد املالحظات اخلتامية اليت تتعلق بتقارير بلداهنم

                         الدورة الثامنة والثالثون

  التفيا
                  تفيا بشأن تنفيذ                                                                                                 نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من ال              -   ٦٦

    ١٥    و   ١٤          جلـساهتا      يف  ) E/1990/5/Add.70         الوثيقة   (                                                              العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
           املعقودة    ٢٥                       ، واعتمدت يف جلستها      )E/C.12/2007/SR.14-16         الوثائق     (    ٢٠٠٧      مايو   /       أيار  ٩    و  ٨                  املعقودة يومي      ١٦ و

   .           مية التالية              املالحظات اخلتا    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٦  يف 

   مقدمة- ألف 

                                                    ً        ُ                ً                                       ترحب اللجنة بتقدمي التفيا تقريرها األويل، وإن كان متأخراً، الذي أُعد مبا يتفق عموماً مع املبادئ التوجيهية                   -   ٦٧
    .                                                                للجنة، وبالردود اخلطية املفصلة على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة
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      بيـد    .       ً                                       م عدداً من املمثلني عن هيئات حكومية عديدة                                                             وترحب اللجنة باحلوار مع وفد الدولة الطرف الذي ض          -   ٦٨
    .                                             أهنا تأسف المتناع الوفد عن الرد على بعض األسئلة

   اجلوانب اإلجيابية - باء 

                الذي حل حمل     ،    ٢٠٠٧       يناير   /               يف كانون الثاين    )           أمني املظامل  (                                               ترحب اللجنة بإنشاء مكتب املدافع عن احلقوق          -   ٦٩
    .     تفيا                           املكتب الوطين حلقوق اإلنسان يف ال

                                 ، على اتفاقيات منظمة العمـل          ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران                                                      وتالحظ اللجنة مع االرتياح تصديق الدولة الطرف، يف           -   ٧٠
     ١٣٨      ورقم    )     ١٩٩٩ (                                       املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال          ١٨٢      ورقم    )     ١٩٣٠ (                          املتعلقة بالعمل اجلربي       ٢٩              الدولية رقم   

     ).     ١٩٧٣ (                               املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام 

                  االتفاقية اإلطارية          ، على       ٢٠٠٥        أكتوبر   /                                                                 وتالحظ اللجنة مع االرتياح تصديق الدولة الطرف، يف تشرين األول           -   ٧١
   .                             املتعلقة حبماية األقليات القومية           جمللس أوروبا 

                                                                                                              وتالحظ اللجنة مع االرتياح شىت املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لدعم إجياد حياة ثقافية نشطة يف التفيا                   -   ٧٢
   .                      ومؤسسة رأس املال الثقايف  "        الثقافة "                            ئل منها الربنامج الوطين املسمى     بوسا

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

   .                                                                                  ً     ً  تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف ألحكام العهد تنفيذاً فعاالً  -   ٧٣

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                                                                               لقلق من أن الدولة الطرف ال تزال تواجه مشاكل خطرية تتعلق بالفساد داخل مؤسسات الدولة                               يساور اللجنة ا    -  ٧٤
                                   ً                                                                                     وقوات الشرطة والقضاء، مما ينعكس سلباً على املمارسة التامة للحقوق اليت يكفلها العهد، وذلك علـى الـرغم مـن                    

   .                                   عمل املكتب املعين مبنع ومكافحة الفساد  ها    ا في                                                             اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات يف التفيا ضد اجلرمية املنظمة والفساد، مب

                                                                                             ويف حني تالحظ اللجنة وجود أحكام يف التشريعات اإلدارية واجلنائية يف الدولة الطرف ملكافحة الفساد، فإهنا   -   ٧٥
   .                                                              تأسف لتأخر الدولة الطرف يف سن تشريعات شاملة فيها ملناهضة التمييز

                                                                    املة ووافية عن وفاء الدولة الطرف بالتزامها املتعلق بكفالة أن يتمتـع                                     وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات ك   -   ٧٦
                            ً                      يف املائة من سكان التفيا، متتعاً ال متييز فيه            ٢٠                                                                     غري املواطنني احلاصلني على وضع اإلقامة الدائمة، والذين يشكلون حنو           

   .       العهد    من ٢           من املادة  ٢                                 ً                     باحلقوق املنصوص عليها يف العهد، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 

                                                               الذي يأمر باستخدام اللغة الالتفية يف مجيع التعـامالت مـع             "                   قانون لغة الدولة   "                             وتشعر اللجنة بالقلق لكون       -   ٧٧
                                                                                                                        املؤسسات العامة، مبا يف ذلك يف املقاطعات اإلدارية، قد ينطوي يف واقع األمر على متييز ضد األقليات اللغويـة الـيت                     

              ويساور اللجنة   .                                                          قلية الناطقة باللغة الروسية واليت تشكل نسبة كبرية من السكان                                تعيش يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك األ
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                                                                                                                        قلق خاص من أن يواجه أفراد األقليات اللغوية، ال سيما كبار السن، صعوبة يف مطالبة السلطات العامـة حبقهـم يف                     
     .        ثقافية               ً                                           وينعكس ذلك سلباً على متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال  .              اخلدمات العامة

                                                                                                                     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم املساواة بني اجلنسني حبكم األمر الواقع والقوالب النمطية يف الدولة                   -   ٧٨
ـ                                                                                                      الطرف، ال سيما فيما يتعلق باألجور واملشاركة يف اختاذ القرارات العامة، وذلك على الرغم من التدابري           ا ـ             الـيت اختذهت

   ).     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥ (                                                                             ساواة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك برنامج حتقيق املساواة بـني اجلنـسني                                        الدولة الطرف لتعزيز امل   
                                                                                                                 وتأسف اللجنة ألهنا مل تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف عن مبادرات الختاذ إجـراءات إجيابيـة لتعزيـز                   

   .             اواة بني اجلنسنيـ    املس

   .                                            مستويات البطالة فيما بني مناطق الدولة الطرف                                               وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت يف  -   ٧٩

             ، وال سـيما                                                برامج التدريب املهين الرامية إىل متكني القوة العاملة                                               وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حتسني         -   ٨٠
    .    يات                                                                                       األفراد احملرومني واملهمشني، بغية تيسري دخوهلم إىل سوق العمل وكفالة تقدمي التدريب املهين بلغات األقل

                                                                                               ويف حني تالحظ اللجنة ما تبذله وكالة التوظيف التابعة للدولة من جهود للتشجيع على توظيف املعوقني، فإهنا   -   ٨١
                                                                                                                تشعر بالقلق ألن األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والبدنية ال يزالون يواجهون عقبات كؤود حتول دون وصوهلم إىل                 

   .            ملهين يف املدارس                                        سوق العمل، ألسباب منها عدم تقدمي التدريب ا

                                                                                                       وتالحظ اللجنة عدم وجود أحكام يف القانون اجلنائي تتصدى على وجه التحديد ملسألة التحرش اجلنسي يف                  -   ٨٢
   .          مكان العمل

                                                                                                              وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين مستوى وعي أرباب العمل بتدابري احلماية والسالمة يف العمل، وال سـيما يف                    -   ٨٣
   .                          وادث املهنية يف الدولة الطرف                       ضوء الوترية املتزايدة للح

                                                                                                     وتشعر اللجنة بالقلق لكون احلد األدىن لألجور يف الوقت الراهن ال يكفي لتوفري مستوى معيـشي مناسـب                -   ٨٤
     .                للعاملني وأسرهم

                                                                                                         وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات توضح ما إذا كانت املستويات الراهنة الستحقاقات الضمان االجتماعي                -   ٨٥
                          كما تشعر اللجنة بالقلق من   .           من العهد  ١١   و ٩                                                     فيدين من التمتع مبستوى معيشي معقول مبا يتفق مع املادتني    ّ        متكّن املست 

                                            ً                                                            أن استحقاقات البطالة، اليت يقل مقدارها تدرجيياً على أساس شهري ملدة أقصاها تسعة أشهر، قد ال تكون كافية لتوفري 
ّ    ة إىل األشخاص املنتمني إىل فئات حمرومة ومهّمشة                                              مستوى معيشي الئق للعاملني وأسرهم، وال سيما بالنسب                                      .    

  يف                                              وغريه من أشكال إساءة معاملة النساء واألطفـال                العنف املرتيل                                               وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت         -   ٨٦
        ىل تشريع                                                  ويف هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء االفتقار إ  .          ُ  ّ                       واليت ال ُيبلّغ عنها يف أغلب األحيان             الدولة الطرف،

   .                                                                       حمدد للتصدي للعنف املرتيل وإىل استراتيجية متسقة لتقدمي الدعم لضحايا هذا العنف

                                                     ً                                                     ويساور اللجنة القلق ألن االجتار باألشخاص عرب احلدود وداخلياً ال يزال ميثل مشكلة خطرية بالنسبة للدولة                  -   ٨٧
   ).     ٢٠٠٨-     ٢٠٠٤ (                       لقضاء على االجتار بالبشر                           باعتماد برنامـج الدولة ل    ٢٠٠٤                                       الطرف، على الرغم من قيامها يف عام       
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         سـنة،    ١٥                                                                               من القانون اجلنائي املعدل تعاقب على االجتار بالبشر بالسجن ملدة أقصاها                ١٥٤                            وعلى الرغم من أن املادة      
                اليت تعاقـب       ١٦٥                           ً                                      ً                                     فإن اللجنة تشعر بالقلق أيضاً ألن احملاكم تصدر يف غالبية القضايا أحكاماً أقل بكثري مبوجب املادة                 

      ".                                  إرسال شخص ما بغرض استغالله يف اجلنس "  ى   عل

                                                                                        ويف حني ترحب اللجنة باملعلومات اليت مفادها أن الدولة الطرف تعكف على إجراء دراسات تتعلق حبالة   -   ٨٨
                                                                                          أو يعملون يف الشوارع، فإهنا تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل استراتيجية فعالة للتصدي              /                        األطفال الذين يعيشون و   

   . ة         هلذه املشكل

                                                                                                                  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تفشي الفقر يف الدولة الطرف، على الرغم من التقدم الـذي أحرزتـه يف                     -   ٨٩
        وتـشعر     ).     ٢٠٠٦-     ٢٠٠٤ (                                                                                  حماربة الفقر عن طريق خطة العمل الوطنية للحد من الفقر واإلقصاء االجتماعي يف التفيا      

                                   الفقر ال تعاجل بالقدر الكـايف           وطأة                          دولة الطرف للتخفيف من                       ً                                     اللجنة بالقلق أيضاً ألن االستراتيجيات اليت وضعتها ال       
   .           قدم املساواة                                                                                  التفاوت اإلقليمي الذي حيول دون متتع اجلميع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على

                                                                                                      وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كاملة ومالئمة عن عمليات اإلخالء القسري، ال سيما اإلخالء بـسبب                  -   ٩٠
                                                   كما تالحظ اللجنة عدم توفر معلومات عـن حجـم            .                                                         أخرات اإلجيار، والظروف احملددة اليت قد يتم فيها اإلخالء          مت

   .                           مشكلة التشرد يف الدولة الطرف

                                                                                                      وتشعر اللجنة بالقلق ألن جمموع األموال املتاحة لنظام الرعاية الصحية ال يزال غري كاف، على الـرغم مـن            -   ٩١
                                كما يساور اللجنة القلق إزاء       .                                                     ية الدولة الطرف، مبا يف ذلك خمصصات الصحة العامة                                     زيادة خمصصات الصحة يف ميزان    

    .                                                                                                      التفاوتات اإلقليمية يف التغطية بالرعاية الصحية والنقص املتزايد يف املوظفني الصحيني بسبب اهلجرة ألسباب اقتصادية

    .                           ارتفاع معدل تعاطي الكحول                                                             وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل استهالك التبغ، وكذلك إزاء  -   ٩٢

    .                                                     وتعرب اللجنة عن انزعاجها الرتفاع معدل االنتحار يف التفيا  -   ٩٣

                                                                                                               ويف حني تشيد اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلصالح نظام الرعاية الصحية العقلية، مبـا يف ذلـك                     -  ٩٤
                                                           بالقلق من أن الرعاية يف املؤسسات ال تزال هي النمط                                                                               اعتماد تشريعات جديدة تتعلق بالصحة العقلية، فإهنا ال تزال تشعر         

   .          دون املستوى                                                                                          السائد للرعاية اليت حيصل عليها املصابون بأمراض عقلية، وأن اخلدمات املقدمة يف إطار اجملتمع ال تزال

                 ال سيما بالنسبة                                                                                        وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء خمصصات التعليم يف امليزانية وتأثري ذلك على نوعية التعليم،    -   ٩٥
                               وتأسـف اللجنـة لعـدم وضـوح       .                            ً                               ُ                   للمدارس التابعة للدولة، فضالً عن قلقها إزاء مقدار األجور اليت ُتدفع للمعلمني      

                                                                                                      املعلومات املتعلقة بنوعية التعليم يف الدولة الطرف، وتأسف على وجه اخلصوص لعدم تقدمي معلومات حمددة عن التدابري 
    .                   ل يف املناطق الريفية                        اليت اختذت ملعاجلة وضع األطفا

                                                                                                               ويف حني ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لزيادة فرص التعليم بالنسبة ألطفال الغجر، مبا يف                    -   ٩٦
                                                      ، الذي يشتمل على تدابري حمـددة بـشأن التعلـيم            )    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٧ (                                               ذلك الربنامج الوطين املتعلق بالغجر يف التفيا        

                                                           ً                               بالقلق ألن نسبة كبرية من أطفال الغجر تتسرب من املدارس، وغالباً ما يكون ذلك يف                                              واالندماج، فإهنا ال تزال تشعر    
   .                  مراحل دراسية مبكرة



 

22 

                                                                                                      وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لكفالة خلو املدارس مـن         -   ٩٧
    .                       العنف واملخدرات والكحول

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                                                                    كافة التدابري الضرورية بغية ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملاليـة        باختاذ                              توصي اللجنة الدولة الطرف       -   ٩٨
    .                                   ، من أجل تعزيز قدرة املكتب وفعاليته )         أمني املظامل (                     ملكتب املدافع عن احلقوق 

     ١٦٣     رقم    )      املنقح (     رويب                          ى امليثاق االجتماعي األو   ـ        ديق عل ـ        يف التص          بالتفكري                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -   ٩٩
   .                          يف جمموعة معاهدات جملس أوروبا

                                                                        تعزيز جهودها الرامية إىل حماربة الفساد، مبا يف ذلك عـن طريـق               ة    واصل م                                 وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -    ١٠٠
          ل مؤسسات                                                                                                                كفالة فعالية أداء املكتب املعين مبنع وحماربة الفساد، وأن تتخذ كافة التدابري الضرورية حملاربة الفساد داخ               

   .                              الدولة والشرطة واهليئة القضائية

                                                                                                  وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، دون املزيد من التأخري، باختاذ التدابري الضرورية لسن تشريعات شاملة   -    ١٠١
    .           من العهد ٢           من املادة  ٢                    ً         ملكافحة التمييز، وفقاً للفقرة 

                                              ل األشخاص املقيمني بصورة دائمة على جنسية البلد                                     ة الطرف على كفالة أن عدم حصو      ـ                   وحتث اللجنة الدول    -    ١٠٢
                                                                                                                   ال يعوق متتعهم، على قدم املساواة، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلصول على فرص العمل                 

  ي                                                                    كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدور             .                                             والضمان االجتماعي واخلدمات الصحية والتعليم    
                                                                                                                     القادم معلومات مفصلة وشاملة عن التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على أن تكـون مفـصلة                 

   .                                         حبسب تصنيف وضع األشخاص كمواطنني أو غري مواطنني

                                                                        تقدمي الدعم املالئم ألفراد األقليات اللغوية، ال سيما كبـار الـسن،                  كفالة                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -    ١٠٣
                                                                                                                        وذلك بوسائل منها زيادة املوارد املخصصة لتقدمي اإلعانات لدورات اللغات بغية تعزيز الفرص ملن يرغبون إتقان اللغة                 

                                                                                                           كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف توفري مترمجني حتريريني وفوريني يف املكاتـب التابعـة للدولـة                    .        الالتفية
        مـن     ١٠                                             ً                     ثافة عالية من املتحدثني بلغات األقليات، وذلك عمـالً باملـادة                             ً                        والبلديات، وخصوصاً يف املناطق اليت هبا ك      

   .      ُ                         ، اليت ُتعد التفيا من األطراف فيها                             املتعلقة حبماية األقليات القومية           جمللس أوروبا                  االتفاقية اإلطارية 

              الة، مبـا يف                                                                                                وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون يتعلق باملساواة بني اجلنسني واختاذ تدابري فع               -    ١٠٤
                                                                                                                    ذلك تدابري اإلجراءات اإلجيابية إذا لزم األمر، لكفالة مشاركة النساء التامة وعلى قدم املساواة يف سوق العمـل                  

                                                                                          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري القادم عن التقدم الـذي           .                 واحلياة السياسية 
                                                                         مبا يف ذلك تقدمي معلومات مفصلة عن تنفيذ برنامج حتقيق املساواة بـني                                                  أحرزته يف جمال املساواة بني اجلنسني،       

     ).     ٢٠٠٦-     ٢٠٠٥ (      اجلنسني 
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                                                                                                            وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل ختفيض البطالة بتنفيذ برامج ذات أهداف حمددة                  -    ١٠٥
                        وتدعو اللجنة الدولـة      .              التوظيف احمللي                                                                              بشكل خاص تشمل برامج حفز التنمية الريفية، وذلك بوسائل منها مبادرات            

                                                                                       ً                               الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم، وعلى أساس سنوي، بيانات مفصلة ومقارنة تبني أيـضاً التفاوتـات                   
   .                                  اإلقليمية، بناء على نتائج هذه اجلهود

                           سوق العمل بوسائل منـها                                                 جهودها الرامية إىل تعزيز دمج املعوقني يف                مبواصلة                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -    ١٠٦
                                                                           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري القـادم               .                                   ختصيص حصص من فرص العمل للمعوقني     

    .                                                    بيانات مفصلة ومقارنة عن اآلثار الناجتة عن هذه التدابري

                       ذلك بوسائل منها ختـصيص                                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملنع وقوع احلوادث املهنية، و             -    ١٠٧
                       ال يلتزمـون بأنظمـة                                                                                                          موارد كافية لتعزيز هيئة تفتيش العمل وكفالة توقيع اجلزاءات الواجبة على أرباب العمل الذين             

              املتعلقة مبنع     ١٩٩٣                                                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام   .       السالمة
     ).    ١٧٤    رقم  (      الكربى                 احلوادث الصناعية 

ّ     تشريع يتصدى حتديداً للتحرش اجلنسي يف مكان العمل وجيّرمه        باعتماد                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف   -    ١٠٨                              ً                 .   

                                               ً                           عمل بانتظام على رصد احلد األدىن لألجور وتعديله وفقاً لتكاليف املعيشة،             ال                                  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -    ١٠٩
     ً    وفقاً      مالئم           ً                                                    لألجور كافياً لتمكني العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي                                        رص على أن يكون احلد األدىن       ـ       وأن حت 

   .          من العهد ٧         من املادة   `  ٢̀  ) أ (                   ملا تنص عليه الفقرة 

                                                           ن حصول مجيع األشخاص احملرومني واملهمشني وأسرهم على مساعدة          ا                                    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضم       -    ١١٠
                     وتوصيها بأن تراجع،     .                                          ال تكون هذه املساعدة دون مستوى الكفاف                                                 اجتماعية حمددة اهلدف، حبسب دخل األسرة، وأ      

ّ                                                                         ُ                                           وُتعّدل حبسب االقتضاء، التغطية والفترة الزمنية ملنح استحقاق البطالة احلايل، على أن ُيراعي ذلك على وجه اخلصوص                    ُ 
                  ت مفصلة تبني إىل                                                                                                     مؤشر أسعار السلع االستهالكية ومتوسط فترة البطالة، وتدعوها إىل تضمني تقريرها القادم معلوما            

                                                                                                      أي مدى ميكن الستحقاق البطالة ومساعدة الضمان االجتماعي توفري العيش الكرمي للعاملني العـاطلني عـن العمـل       
                                                                                                                 كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالـضمان                   .       وأسرهم

    ).   ١٠٢    رقم    (    ١٩٥٢     لعام   )              املعايري الدنيا (         االجتماعي 

              وتطلب اللجنة    .                                                   يف اعتماد تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيل وجترميه                بالتفكري                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -    ١١١
                                                                                                            إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري التشريعية والسياساتية اليت اعتمدهتا للتصدي 

                                      كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن        .                                                      ذلك التسهيالت املقدمة وسبل االنتصاف املتاحة للضحايا                           للعنف املرتيل، مبا يف     
                                                                           أن تقدم التدريب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة بشأن الطابع         ب    و                                        تنظم محالت إعالمية لزيادة الوعي العام     

   .                        اخلطري واإلجرامي للعنف املرتيل

                                                                                 الطرف إىل تعزيز تدابريها الرامية إىل حماربة االجتار باألشخاص، من خالل ختصيص                                  وتدعو اللجنة الدولة    -    ١١٢
                                 ع الدولة الطرف علـى تنفيـذ         ّ شّج ُ ُت     كما    .                                                                         موارد كافية وعن طريق التنفيذ الصارم للقوانني اجلنائية يف هذا اجملال          

            واحتياجـات           حبقوق             ة توعيتهم      لكفال                                                                            برامج تدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السلطة القضائية          
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                        متكني هؤالء األشخاص مـن                                                                            وعلى توفري محاية أفضل ورعاية أنسب هلؤالء الضحايا مع احلرص على              ،       الضحايا
   .          بإنصافهم       احملاكم      مطالبة

                                                                تدابري عاجلة وفعالة للتصدي للمشاكل اليت تواجه األطفال الذين يعيشون       باختاذ                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف   -    ١١٣
                    وتطلب اللجنـة إىل      .                                                                                 عملون يف الشوارع، ومحاية هؤالء األطفال من التعرض ألي شكل من أشكال االستغالل                 أو ي  / و

      ة عن  ـ                                                                ً                   ّ                         الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، فضالً عن تقدمي إحصاءات حمّدثة ومقارن               
    .           هذه القضية

                                      ً     ً                 قوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة دجمـاً تامـاً يف                     ن دمج احل   ا                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضم       -    ١١٤
                                                                       ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل البيان الذي اعتمدته             .                                                 استراتيجيات التنمية االجتماعية واحلد من الفقر     

        قافيـة                                                                                  بشأن الفقر والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والث                 ٢٠٠١      مايو   /       أيار  ٤           اللجنة يف   
) E/C.12/2001/10 .(                  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم سنوياً بوضع مؤشرات ومقاييس تكـون مـصنفة                                                ً                                           

                                ً                                     الريف واخللفية اإلثنية، وذلك حتديداً بغيـة تقيـيم احتياجـات احملـرومني      /                               حسب نوع اجلنس والعمر وسكان املدن 
              وحتث اللجنـة     .                                     املعلومات يف تقريرها الدوري القادم                                                                 واملهمشني من األفراد واجلماعات، وتطلب إليها أن تدرج هذه          

                                                                                                         الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري التصحيحية الالزمة ملعاجلة التفاوتات اإلقليمية اليت حتول دون التمتع باحلقوق 
   .                                                        االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس التساوي بني اجلميع

                                                                        دفع التعويضات املناسبة أو توفري سكن بديل عند تنفيـذ عمليـات              ة ل ا     ى كف                               وحتث اللجنة الدولة الطرف عل      -    ١١٥
                    بشأن احلق يف السكن      )     ١٩٩٧ ( ٧                       ً                                                                اإلخالء القسري، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يف تعليق اللجنة العام رقم             

ّ                    عمليات اإلخالء القسري، وأن تضّمن تقريرها امل         ):             من العهد    ١١              من املادة     ١        الفقرة   (       الالئق                            قبل بيانـات إحـصائية                                
ّ                                                                                       سنوية حمّدثة عن عدد حاالت اإلخالء القسري، والتدابري املتخذة لتوفري السكن البديل، وعن حجم ظاهرة التشرد        .   

                                                                      ما يلزم من تدابري لتحسني خدماهتا الصحية بوسـائل منـها زيـادة                   اختاذ                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -    ١١٦
      وتدعو   .                                                                     اع الصحة وتوسيع خدمات الصحة األساسية لكي تشمل املناطق الريفية                                            االعتمادات املخصصة يف امليزانية لقط    

                                                                                                                       اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات إحصائية مقارنة عن األمراض املرتبطـة                 
   .                                          بالفقر، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية

                                                                             خذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تنظيم محالت التوعية العامة، للتقليـل مـن                                                  وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تت       -    ١١٧
   .                   تدخني واستهالك الكحول  ال

                                                                                                وتوصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف دراسة عن ظاهرة االنتحار بغية حتليل أسباهبا األساسية، وتدعو الدولة   -    ١١٨
                                  ً                 اجلة هذه املشكلة، وإحاطة اللجنة علماً يف التقريـر                                                                       الطرف إىل أن تضع على أساس هذه الدراسة استراتيجية متسقة ملع          

   .                          الدوري القادم بالتقدم احملرز

                                  فعالة لتوفري العـالج والرعايـة        ال       تدابري    ال                                                                 وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املزيد من املوارد واختاذ             -    ١١٩
   .                 ىل الرعاية اجملتمعية                                                                  لألشخاص املصابني بأمراض عقلية، وذلك بغية التحول من اإليداع يف املؤسسات إ
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                                                                                                         وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد املطلوبة لتحسني نوعية التعليم يف املـدارس علـى مجيـع                    -    ١٢٠
       مبراجعة                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف       .                         املتعلق باحلق يف التعليم     )     ١٩٩٩ (  ١٣              ً                               املستويات، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم       

                                              وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف          .                                            الوصول إىل التعليم يف مجيع أحناء البلد           ضمان                            نوعية التعليم يف املدارس و    
    .                                        ّ                                           تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة وحمّدثة وبيانات إحصائية مقارنة عن نوعية التعليم

                        جر امللتحقني باملـدارس،                                                      اختاذ التدابري الفعالة لزيادة عدد أطفال الغ        ة    واصل م                                 وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -    ١٢١
                           وتطلب اللجنـة إىل الدولـة     .                                                                               وذلك بوسائل منها إعطاء منح دراسية واستخدام موظفني مدرسيني إضافيني من الغجر       

ـ         ـ ـ                                                                                               الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج اليت حققها الربنامج الوطين املتع      جر يف ـ          لق بالغ
    .                                  لك التدابري اليت اختذت يف جمال التعليم        ، مبا يف ذ )    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٧ (      التفيا 

                                                                                                             وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة والتقدم احملرز، يف سبيل جعل املـدارس                   -    ١٢٢
   .                        آمنة بالنسبة جلميع األطفال

                   يع قطاعات اجملتمـع،                                                                               وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مج        -    ١٢٣
                                                                                            املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية، وإطالعها يف تقريرها الدوري القادم علـى كافـة                       يف صفوف             وال سيما   

   .                      اخلطوات املتخذة لتنفيذها

                                                                                                         كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة                  -    ١٢٤
    .                                          ستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم      على امل

                                                                                                             وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                    -    ١٢٥
   .                     املهاجرين وأفراد أسرهم

            والربوتوكول                              حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           اتفاقية                                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على            -   ١٢٦
   .                 االختياري امللحق هبا

                                                        ً                                                       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدث وثيقتها األساسية وفقاً للشروط املتعلقة بالوثيقة األساسية املشتركة                 -    ١٢٧
   .  ان                                                                     ً                                  الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير، اليت أقرهتا مؤخراً هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنس

    ٣٠      حبلول                                                                                                          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع يف تقرير موحد                -    ١٢٨
   .    ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

  هنغاريا
                                                                                                                 نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث املقدم من هنغاريـا                 -    ١٢٩

                        يف جلساهتا الـسادسة      )E/C.12/HUN/3 (                                                                 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                    بشأن تنفيذ 
    ٢٣                         ، واعتمدت، يف جلستيها      )SR.3    و E/C.12/2007/SR.2 (      ٢٠٠٧      مايو   /       أيار  ٣    و  ٢                                   والسابعة والثامنة املعقودة يومي     

  .                         ، املالحظات اخلتامية التالية )SR.24   وE/C.12/2007/SR. 23 (      ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٥             املعقودتني يف   ٢٤ و



 

26 

   مقدمة- ألف 

   /        حزيران  ٣٠    ه يف       تقدمي        حان موعد       كان قد                                                                   ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، الذي          -    ١٣٠
        بتقـدمي     و ،                             مع املبادئ التوجيهية للجنـة      ً عموماً              أعد مبا يتفق     الذي   ، و    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩     م يف      ِّ   وقدِّ     ١٩٩٤       يونيه  
  .                                   ود اخلطية على قائمة املسائل اليت أعدهتا    الرد

                                                                                                               وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم العديد من اخلرباء من شىت                    -    ١٣١
   .        اللجنة      عليه                     على األسئلة اليت طرحتها                  اليت قدمها الوفد            ردود الصرحية  ال   ب        كما ترحب                 الدوائر احلكومية، 

 اإلجيابية اجلوانب - باء 

                                                                                                               تالحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابري تشريعية وغري تشريعية يف اآلونة األخرية ملكافحة التمييز وتعزيز تكـافؤ                  -    ١٣٢
                                                                                                               الفرص لصاحل األفراد واجملموعات احملرومة واملهمشة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومـن هـذه                

   :                            التدابري على وجه اخلصوص ما يلي

    ئت    نـش  ُ أُ                                                                املتعلق باملساواة يف املعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص والـذي               ٢٠٠٣         لعام      ١٢٥              القانون رقم     ) أ ( 
  ؛                                       يف شكاوى األفراد بشأن التمييز وتبت فيها            تتوىل التحقيق                     باملساواة يف املعاملة   ية  عن م     سلطة    ه    مبوجب

            النـساء         لـصاحل           الفرص    ؤ         زيز تكاف                                                                    إنشاء جملس متثيل املرأة لتنسيق تنفيذ برامج احلكومة املتعلقة بتع           ) ب ( 
  ؛                                                                                             واستعراض مشاريع القوانني وغريها من التدابري الرامية لتعزيز املساواة بني اجلنسني وإبداء تعليقات عليها

      ٢٠٠٨-     ٢٠٠٦                    االجتماعي للفتـرة          إلمشال                                                          تقرير االستراتيجية الوطنية بشأن احلماية االجتماعية وا        ) ج ( 
           م املعاشات؛ ا                                 ستبعاد االجتماعي وتعزيز استدامة نظ                                والرامية إىل القضاء على الفقر واال

  .    ٢٠١٥     إىل     ٢٠٠٧            للفترة من      الغجر                                           اخلطة االستراتيجية لربنامج العقد اخلاص باندماج   ) د ( 

                                        إزاء وضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل                                                        ً وترحب اللجنة باملوقف اإلجيايب الذي تتخذه الدولة الطرف حالياً  -    ١٣٣
  .                         ادية واالجتماعية والثقافية                 اخلاص باحلقوق االقتص

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

  .                يف الدولة الطرف     ً  فعاالً                                                                    ً تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبرية تعوق تنفيذ العهد تنفيذاً  -    ١٣٤

  دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                                مطبقة بصورة مباشرة يف حماكم الدولة الطرف بالرغم                                               تالحظ اللجنة أن معظم احلقوق اليت أقرها العهد ليست  -    ١٣٥
  .                               من إدماج العهد يف قوانينها احمللية
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                                                     قاعدة تقاسم عبء اإلثبات مبوجب قانون املساواة يف املعاملة،    أن       تفيد ب             التقارير اليت                          ويساور اللجنة القلق إزاء   -    ١٣٦
ـ                              ُّ       حبيث ينتقل عبء اإلثبات إىل من ادُّ                                              إقامة دليل ظاهر على وجود متييز،           سوى                  شترط من الضحية        ال ت      يت  ال           عليـه    َ َيِ   ِع

                                          من أن تدين مستوى املـوارد املتاحـة                            ً   ويساورها القلق أيضاً    .                 الدولة الطرف                      ما تطبق يف حماكم         ً نادراً   ،             تصرف متييزي 
       على   ً اً                                                                                                 املساواة يف املعاملة منذ إنشائها وتقليص متويلها وعدد موظفيها يف اآلونة األخرية قد ينعكس سلب                       املعنية ب        لسلطة   ل

  .                                                     قدرهتا على معاجلة احلجم املتزايد من القضايا املعروضة عليها

                قانون املساواة يف        رغم أن                        تعلق باملساواة بني اجلنسني  ي       ً  شامالً                                           ً وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعتمد قانوناً  -    ١٣٧
  .                            ظر التمييز على أساس نوع اجلنس   حت             ً  تتضمن أحكاماً ،                                مثل قانون العمل وقانون التعليم ،              قوانني القطاعية  ال         املعاملة و

  .                                                                                            ً وتالحظ اللجنة مع القلق أن متثيل النساء يف الربملان ويف املناصب العليا يف اخلدمة العمومية ال يزال ضعيفاً  -    ١٣٨

                                                                                                                      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االرتفاع الكبري يف معدل البطالة بني فئة الغجر يف الدولة الطرف وإزاء التمييز الذي                    -    ١٣٩
  .            يف حق الغجر                       يف القطاعني العام واخلاص              سه أرباب العمل   ميار

      رغـم             عن العمل                        ال يزالون عاطلني                        األشخاص ذوي اإلعاقة         من                 ً   نسبة عالية جداً      أن                            وتالحظ اللجنة مع القلق       -    ١٤٠
  .                                                                وجود خطط دعم خاصة لتعزيز فرص توظيف األشخاص ذوي قدرات العمل احملدودة

  .                           للتحرش اجلنسي يف مكان العمل     ً حتديداً                       يف القانون اجلنائي تتصدى                             وتالحظ اللجنة عدم وجود أحكام   -    ١٤١

  ،  "         الوالد   دة ي      رة وح  س أ "                       لتغطية تكاليف معيشة             ال يكفي                      األدىن الصايف لألجر         احلد      أن                            وتالحظ اللجنة مع القلق       -    ١٤٢
   .            الدولة الطرف   به             حسبما أفادت      وذلك 

  .                                                   قاتلة يف الدولة الطرف، وال سيما يف قطاعي البناء والنقل                                 قلق إزاء الزيادة يف حوادث العمل ال  ال              ويساور اللجنة   -    ١٤٣

                  يف الـدفاع عـن           ينـشطون                                                                    قلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن موظفي النقابات العمالية الذين         ال                ويساور اللجنة     -    ١٤٤
  .                                       ال يتمتعون يف الدولة الطرف حبماية مناسبة              لقانون العمل                        ً املوظفني الذين يفصلون خالفاً

     فيما                                              ها الدولة الطرف بشأن مستحقات الضمان االجتماعي  ت                                   لجنة لكون البيانات اإلحصائية اليت قدم        وتأسف ال  -    ١٤٥
      تمتع    ت  ال                                  تحديد األفراد واجملموعات اليت قد          ال ب     و      ً   إمجاالً      لنظام ا       مالءمة       مدى                                   ألفراد واألعيان مل تسمح بتقييم       ا       تغطية      خيص  
  .     كافية      حبماية 

                                 يف الدولة الطرف ولكون مستويات       "                       ربنامج التحويل النقدي   ل      دودة          الية احمل     الفع "                                 وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء        -    ١٤٦
                                                                  ال سيما لألفـراد واألسـر واجملموعـات احملرومـة واملهمـشة،              ،                                              املساعدة االجتماعية ال تضمن شبكة أمان مالئمة      

  .             مثل فئة الغجر

                     العنـف املـرتيل                                                                           عدم وجود أحكام يف القانون اجلنـائي حتظـر علـى وجـه التحديـد                      اللجنة         وتالحظ    -    ١٤٧
  .               واالغتصاب الزوجي
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            إىل داخـل   ن   هب     لالجتار                                عدد النساء والفتيات الالئي تعرضن                       عدم إجراء توثيق مالئم ل                           ويساور اللجنة القلق من       -    ١٤٨
  .                                           الدولة الطرف خطة عمل وطنية ملكافحة هذا االجتار              من عدم اعتماد                           الدولة الطرف ومنها وعربها و

                                                                                         ء التقارير اليت تفيد بأن الدولة الطرف تأخذ بنهج تقييدي يف جمـال مل مشـل أسـر                                            وتشعر اللجنة بالقلق إزا     -    ١٤٩
  .  هم                                                                                 الالجئني وأن األشخاص الذين يسمح هلم بالبقاء على أساس احلماية املؤقتة ال حق هلم يف مل مشل أسر

      وجـد             فقرية، ال ت                                                                                              وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن مخس الغجر املوجودين يف الدولة الطرف يعيشون يف أحياء                  -    ١٥٠
                  ً وأن الغجر كثرياً                        مقالب النفايات البلدية،                                                                 يف الغالب مياه جارية وال مرافق مالئمة جملاري املياه، أو تقع بالقرب من      فيها 

                                                                أهنم شغلوا من قبل مساكن دون حيازة سند قانوين أو نتيجـة                          ً    ألسباب منها مثالً                                     ما حيرمون من السكن االجتماعي،      
     عدد  ال                              وهي تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء   . ة ظ   باه                                        ة املساكن االجتماعية عن طريق املزاد بأسعار                    لتوزيع احلكومات احمللي

                                                                                  من املساكن اليت يشغلوهنا، دون توفري مساكن بديلة مالئمة يف الغالـب، وإزاء                  ً قسراً                         الغجر الذين يطردون                املتزايد من 
                                                 و على حق األطفال يف عدم فصلهم عـن أسـرهم             عل ي     خالء                                 قضت فيه أن تنفيذ أوامر اإل       يت                         حكم احملكمة الدستورية ال   

  .                        م الرعاية التابعة للدولة           يداعهم يف نظ  وإ

                                                                للوصول إىل أطباء الطب العام وخدمات الرعاية الصحية يف الدولة             تاحة              الفرص امل        من أن                        وتشعر اللجنة بالقلق      -    ١٥١
  .                          ، وال سيما يف املناطق الريفية       حمدودة     الطرف

  يف                                                                   من كل ستة رجال وامرأة واحدة من كل إحدى عشرة امـرأة                    ً   واحداً      ً  ن رجالً                            وتالحظ اللجنة مع القلق أ      -    ١٥٢
                                                                                                        يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية وأن معدل االنتحار يف الدولة الطرف هو مـن بـني أعلـى                                  الدولة الطرف   

  .                                املعدالت يف العامل، ال سيما بني النساء

                                                            ع عند الغجر أقصر مما هو عند غري الغجر بأكثر مـن عـشر                  املتوق  ر                                          وتشعر اللجنة بالقلق من أن متوسط العم        -    ١٥٣
                                                                                                               سنوات، وأن الغجر عرضة، حسبما تفيد التقارير، للحرمان يف الكثري من األحيان من احلصول على اخلدمات الصحية،              

     هنـم      إ  ل             الذين يقا   ني        الصحي  ني      املمارس         على يد                               يف املستشفيات؛ وللتمييز          تفرقة                                        مبا يف ذلك خدمات املعونة الطارئة؛ ولل      
  .                                 أو يبتزوهنم مببالغ مالية بغري وجه حق               متدنية النوعية                      يقدمون هلم خدمات طبية 

                                               السلوك العدواين بني أطفال املـدارس وسـهولة                                اليت تتحدث عن انتشار                                            وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير        -    ١٥٤
  .                                                   حصوهلم على املخدرات واملشروبات الكحولية يف الدولة الطرف

                                يف مدارس منفصلة، مثل مـدارس          ون    زل ع ُ ُي                                             إزاء العدد الكبري من أطفال الغجر الذين              بالغ           بقلق                وتشعر اللجنة   -    ١٥٥
  ن  أل                                 متدنية املستوى ضمن املـدارس، و       "        للتقوية "                        ، أو يف فصول منفصلة                           ذوي اإلعاقات العقلية                         التقومي اخلاصة لألطفال    

        إزاء                   ً     واللجنة قلقة أيـضاً     .                   وضع التلميذ اخلاص     م       ألطفاهل    وا   طلب     كي ي                                  ما تضغط على اآلباء الغجر ل                        ً   املدارس العامة كثرياً  
  .                                                                               بني تالميذ الغجر يف املستوى الثانوي وإزاء تدين مستوى تسجيلهم يف مراحل التعليم العايل    تسرب ل ا     معدل        ارتفاع 

  و                                                                                  الفرص املتاحة لألقليات، مبا فيها الغجر، لتلقي التعليم بلغتهم األصـلية أ              ية                               ويساور اللجنة قلق إزاء حمدود      -    ١٥٦
  .              لغتهم وثقافتهم    ّ   لتعلّم 
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     مـن                                                                                                      وتشعر اللجنة بالقلق من أن التمويل املخصص إلدارات احلكم الذايت لألقليات ال يكفـي لتمكينـها                   -    ١٥٧
  .                                                                    الع مبسؤولياهتا يف جمال املشاركة يف إدارة وتسيري املؤسسات التعليمية والثقافية ط ض  اال

  اقتراحات وتوصيات- هاء 

                                                                               ف باختاذ تدابري تشريعية وغريها من التدابري املالئمة لضمان تطبيق مجيـع احلقـوق                                    توصي اللجنة الدولة الطر     -    ١٥٨
            يف اجلوانـب                         الدورات التدريبيـة          تكون    أن              باحلرص على       ، و        ً   مباشراً        ً   تطبيقاً                                         املنصوص عليها يف العهد يف احملاكم احمللية      

      علـى     ع   ي     تـشج    بال                               ة هبذه احلقوق مراعاة تامة، و                                                  سألة أهلية احملاكم للنظر يف القضايا املتعلق               مراعية مل                       القانونية والقضائية   
       بـشأن    )     ١٩٩٨ ( ٩                                      الدولة الطرف إىل التعليق العام رقـم   ه ا ب ت ن              وتوجه اللجنة ا  .                                 استخدام العهد كمصدر للقوانني احمللية

                                                                           ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن قرارات احملاكم اليت تقضي بإعمـال                                               ّ       التطبيق احمللي للعهد وتدعوها إىل أن تضمّ      
  .                        قوق املنصوص عليها يف العهد  احل

                                                                                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن حماكمها تطبق مبدأ تقاسم عبء اإلثبات يف قضايا التمييـز،                    -    ١٥٩
                        التمويل واملوظفني ملعاجلة       من                                                                                             لقانون املساواة يف املعاملة، وأن السلطة املعنية باملساواة يف املعاملة مزودة مبا يكفي                 ً طبقاً

             معلومـات        لقادم                                                        تطلب إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري ا          و  .                                     املتزايد من القضايا املعروضة عليها          احلجم  
                                                                                                                       مفصلة عن عدد القضايا اليت فصلت فيها السلطة املعنية باملساواة يف املعاملة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة                  

  .       رت فيها                                           والثقافية وطبيعة هذه القضايا واألحكام اليت صد

                                                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إمكانية اعتماد قانون شامل يف جمال املساواة بني اجلنسني يـشجع                -    ١٦٠
  .     العهد ب   ة ل و  شم                                             على تكافؤ الفرص لصاحل املرأة، وباألخص يف اجملاالت امل

                        لضمان التمثيل املالئـم                                                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري خاصة مؤقتة، كتحديد حصص مقننة               -    ١٦١
                                         دراسة عن أسباب تدين متثيل املرأة يف املناصـب      ً          أيضاً بأن جتري     ها     وتوصي  .                                            للمرأة يف الربملان ويف اهليئات احمللية املنتخبة    

  .                                                   العليا يف اخلدمة العامة وبأن تتخذ تدابري لزيادة متثيلهن

                                             قليص البطالة يف صفوف الغجر وبالتحديد عن                                                                    وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف اجلهود اليت تبذهلا لت           -    ١٦٢
                                                                                                                  طريق تدابري هادفة، مبا يف ذلك عن طريق حتسني التدريب املهين وتوفري فرص عمل مستدامة يف اجملتمعات احمللية الـيت                    

        وتوصـي    .                                                                                                           يشكل الغجر نسبة عالية من سكاهنا وزيادة عدد أفراد الغجر يف دوائر احلكومة املركزية واحلكومات احمللية               
              ات املتعلقـة                                                                                بأن تتأكد من أن احملاكم واحلكومات احمللية ومكاتب العمل تطبق التـشريع                                  ً    لجنة الدولة الطرف أيضاً     ال

                                                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابري أكثر فاعلية لتـشجيع القطـاع                .       ً   صارماً                      ً   مبكافحة التمييز تطبيقاً  
             البطالـة يف                                                    ة إىل الدولة الطرف جتميع بيانات مصنفة عـن                    وتطلب اللجن   .      للغجر       كافية                             اخلاص على توفري فرص عمل      

                                                                                        مشاركتهم يف االقتصاد غري الرمسي، وحتديد معايري معينة لتقليص الفجوة بني الغجر وغـري                       عن حجم                 صفوف الغجر و  
                                                                                                  الة، وإيراد هذه البيانات، وكذلك معلومات مفصلة عن نتائج التدابري اليت اختذت لتحسني فـرص                عم                 الغجر يف جمال ال   

  .     لقادم                               العمل للغجر، يف التقرير الدوري ا
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                يف سوق العمـل                         األشخاص ذوي اإلعاقة                      ف جهودها إلدماج     ي  كث       واصل ت                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       -    ١٦٣
ـ                                                                                                  ويف نظامي التعليم والتدريب املهين، وجعل مجيع أماكن العمل ومؤسسات التعليم والتدريب املهين                    ، وأن   م           مفتوحة هل

  .             بشأن اإلعاقة ة              العمل الوطني ط   وخط      الوطين                                  معلومات مفصلة عن نتائج الربنامج      لقادم       لدوري ا                تقدم يف تقريرها ا

                                                    تصدى على وجه التحديد للتحرش اجلنـسي يف مكـان               ات ت          اد تشريع ـ                                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتم      -    ١٦٤
  .    جرمه ُ ُت       العمل و

                وحتديـده عنـد                       األدىن الصايف لألجر                                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء استعراض دوري للحد             -    ١٦٥
  .          من العهد ‘ ٢ ‘ ) أ ( ٧         للمادة                                                                ً مستوى يكفي لتوفري مستوى معيشي الئق جلميع العمال وأفراد أسرهم، وفقاً

                  ، وذلك بزيـادة         ً   فعاالً                                                                               ً             وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ اللوائح املتعلقة بالسالمة يف مكان العمل تنفيذاً              -    ١٦٦
                  حبقوقهم وواجباهتم     ً علماً             العام واخلاص                                               العمل، وإحاطة املوظفني وأرباب العمل يف القطاعني                      عمليات التفتيش يف أماكن

                                                                                                                  فيما يتعلق باحلماية من حوادث العمل، وفرض عقوبات مالئمة مىت انتهكت هذه اللوائح، هبدف تقليل حوادث العمل                 
                                        رها الدوري القادم معلومات حمدثة ومـصنفة                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقري         .                        وال سيما القاتلة منها   

  .                العقوبات املفروضة           تبعاهتا وعن                             عن عدد حوادث العمل وأسباهبا و

                  يف جمال الدفاع عـن         النشطني                     النقابات العمالية      ملوظفي                                                 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز احلماية املمنوحة    -    ١٦٧
                                                         فصلة عن مدى انتظام عمليات التفتيش يف أماكن العمل،                                                 طلب إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات م       ت و  .             حقوق العمال 

                                                    نتهاكات للحق يف اإلضراب وطبيعة هذه احلاالت، والعقوبـات    اال                                       عن عدد حاالت الفصل التعسفي وغريها من      ً فضالً
  .                           املتاحة لضحايا هذه االنتهاكات        االنتصاف                               املفروضة على أرباب العمل، وسبل 

   أي  (                                       معلومات مفصلة عن فئات العمـال             لقادم                           تقدم يف تقريرها الدوري ا                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -    ١٦٨
        املشمولة   )                            من الفئات اخلاصة من العمال  ها                                                      والعاملون حلساهبم اخلاص، واخلدم، والعاملون لبعض الوقت، وغري      وظفون   امل

ـ                                                لذلك، مبا فيها االستحقاقات األسرية، امل                                   ً    االجتماعي واملبالغ املستحقة تبعاً                  بنظام الضمان        ات                         ضمونة لكل فئة من فئ
                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف      .                                                املستفيدين من التغطية واالستحقاقات املدفوعة       ات                                    العمال، وذلك للتمكن من تقييم فئ     

                                                                                                         كذلك بتقدمي معلومات مفصلة عن نظم املعاشات يف القطاع العام والقطاع اخلاص فيما خيص التمويل والتغطية واملبالغ     
  .                            ا خيص احلدود الدنيا هلذه املبالغ                   املقدمة، وال سيما فيم

               َِ                                                     لوائحها اخلاصة ِمبَنح املساعدة االجتماعية ورفع مبـالغ هـذه املـنح                  مراجعة                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -    ١٦٩
                            أمان متكينهم من التمتع      ة                          ، مثل الغجر، وتوفري شبك           ً   وهتميشاً                                   ً     األفراد واألسر واجملموعات األكثر حرماناً             استهداف         لتحسني  

                          ىن من معـايري املـساعدة       د                    على إقامة حد أ                                ً     وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً      .                                    االقتصادية واالجتماعية والثقافية    م ه    حبقوق
  .                                                                                                 االجتماعية تطبقها احلكومات احمللية لضمان املعاملة على قدم املساواة جلميع من هم يف حاجة للمساعدة االجتماعية

            ل قانوهنـا      ّ   تعـدّ      بأن    ِّ                          جرِّم أعمال العنف األسري و     ُ ُت   ة      حمدد  ت   يعا                                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشر        -    ١٧٠
          عن عـدد          مفصلة                                                   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات          .                   االغتصاب الزوجي                      ً    اجلنائي حبيث حيظر صراحةً   

        جلنـاة،                    احملكوم هبـا علـى ا             ع العقوبات  ا  نو أ                                                              حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها وطبيعتها، واإلدانات اليت صدرت فيها و 
  .                                  عن املساعدة والتعويض املقدمني للضحايا      وكذلك 
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                                                                                                                وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ترصد عن كثب عدد النساء والفتيات الالئي يتاجر هبن إىل إقليمها ومنه                    -    ١٧١
       جبارية                        تنظم دورات تدريبية إ       أن                                                                         ضع خطة عمل وطنية حملاربة االجتار بالبشر، وخاصة النساء والفتيات؛ و               أن ت         وعربه؛ و 

ّ                                 عن هذا النوع من االجتار لرجال الشرطة واملدعني العامني والقضاة؛ وأن تضّمن تقريرها الدوري                             معلومـات           القـادم                                                                 
               ، وكـذلك عـن      ناة       يف حق اجل        الصادرة   ّ                                                                   حمّدثة عن عدد حاالت االجتار املبلغ عنها، واإلدانات اليت صدرت، واألحكام       

  .                      املساعدة املقدمة للضحايا

                                                              لوائحها املتعلقة بلم مشل أسر الالجئني، هبدف توسيع مفهوم أفـراد           راجع                       الدولة الطرف بأن ت                  وتوصي اللجنة     -    ١٧٢
                                                                                                              األسرة، وتبسيط إجراءات مل الشمل وتسريعها، ومحاية احلق يف احلياة األسرية جلميع الالجئني، مبن فيهم األشـخاص                 

  .                                        املسموح هلم بالبقاء على أساس احلماية املؤقتة

      الـيت            ملستوطنات                               تتعلق باهلياكل األساسية يف ا           عالجية         تدابري                  اعتماد وتنفيذ                    ولة الطرف على                    وحتث اللجنة الد    -    ١٧٣
                                                                                تطبيق برنامج اإلسكان واإلدماج االجتماعي للغجر حبيث يشمل مجيع اجملتمعات احمللية                 نطاق                          يسكنها الغجر، وتوسيع    
             كن االجتماعية  ا س                   ، والكف عن توزيع امل     ً  فعاالً   ً يذاً                                 مبكافحة التمييز يف قطاع السكن تنف ة      اخلاص  ات                      املعنية، وتنفيذ التشريع

                           وحتث اللجنة الدولة الطرف      .                                                                                      عن طريق املزاد العام بأسعار باهظة؛ وزيادة توفري السكن االجتماعي، وباألخص للغجر           
                          ما جرى إخـالء الـسكان        كل                           األطفال، وتوفري سكن بديل               مبن فيهم                                               على ضمان صون حقوق األفراد املتأثرين،            ً أيضاً
           تقريرها   ني                                                       الذي أصدرته اللجنة بشأن احلق يف السكن الالئق، وتضم          )     ١٩٩٧ ( ٧                          مع التعليق العام رقم              ً  راه، متاشياً     باإلك

                                                                                                     بيانات مصنفة عن مدى انتشار التشرد، وعدد حاالت اإلخالء القسري والترتيبات املتخـذة لتـوفري                     لقادم         الدوري ا 
  .            السكن البديل

  ن  و           ن واملهمـش   و                                                جهودها لكفالة حصول اجلميع، مبن فيهم احملروم                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف       -    ١٧٤
                      وتوصي اللجنة الدولـة    .                                                                           ومجاعات، على خدمات الرعاية الصحية على حنو مناسب، وال سيما يف املناطق الريفية       ً أفراداً

         ية وعلى                                                                                                         الطرف على وجه اخلصوص بالتشجيع على توظيف ممارسي الطب العام واختاذ أماكن عملهم يف املناطق الريف               
  .                                عن برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية                                           ً تنفيذ برامج الوقاية يف جمال الصحة العامة، فضالً

                                                                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملعاجلة األسباب االقتصادية واالجتماعية ملـشاكل الـصحة                -    ١٧٥
                   العـاملني يف املهـن                عن تـدريب         ً لي، فضالً               على املستوى احمل  ية     النفس     شورة                                          العقلية واالنتحار وتعزيز توفري خدمات امل    

                                 ً     طلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أيـضاً   ت و  .                              وغريه من مشاكل الصحة العقلية           االكتئاب                 أسباب وأعراض                الصحية على   
  .                             عن وضع الصحة العقلية للسكان    ً  فصالً     لقادم                     تضمني تقريرها الدوري ا

                                                    ية الوقائية وحتسني اخلدمات العامة، مثـل امليـاه                                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الرعاية الصح         -    ١٧٦
                                                     واإلصحاح، ال سيما جملتمعات الغجر احمللية، وتكثيف جهودها            نفايات                                                النظيفة ومرافق الصرف الصحي والتخلص من ال      

                                                                                                                 ملعاجلة حاالت سوء التغذية واإلجهاد املزمن وغري ذلك من العوامل املسامهة يف تدين معدل العمر املتوقع يف صـفوف                   
ـ          إىل                             بتكثيف احلمالت الرامية                                   ً     وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً      .     لغجر ا    ة                                          مكافحة التمييز وتدريب مقـدمي الرعاي

  .                            الصحية يف القطاعني العام واخلاص
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        تعـاطي                                                             عتمد خطة عمل وطنية ملنع االعتداءات يف املدارس ومكافحة               أن ت                                   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -    ١٧٧
                                       ، بيانات مصنفة ومقارنة على أسـاس            لقادم                                              طفال، وأن تقدم كذلك، يف تقريرها الدوري ا                               املخدرات والكحول بني األ   
  .                        سنوي عن النتائج اليت حتققت

           بني املدارس                                          ملا يتعرض له أطفال الغجر من تفرقة                                                                       وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لوضع حد             -   ١٧٨
                                                                         عرضون هلذه التفرقة يف النظام التعليمي العام دون تأخري؛ وإنفـاذ حظـر                                                        وداخل املدارس وضمان إدماج التالميذ الذين يت      

         املستضعفني        ألطفال           املئوية ل       نسبة    ال                                        لقيود على حرية اختيار املدرسة وعلى        ا      وحظر                                           التفرقة مبوجب قانون املساواة يف املعاملة       
                                     د على االندماج؛ وضمان قيام خـبري                                                           ؛ وتقدمي حوافز فعالة من أجل التعليم الذي يساع                               مبوجب قانون التعليم             لكل مدرسة 

                          وتوصي اللجنـة الدولـة       .                                                                                   مستقل متخصص يف محاية الطفولة باستعراض كل طلب للحصول على وضع التلميذ اخلاص            
         لألطفـال          دراسية                            ، وبرامج إرشادية ومنح                                                                    ً             الطرف بأن ختصص ما يكفي من املوارد من أجل توفري الكتب الدراسية جماناً            

            الغجر مبرحلة       أبناء                        الثانوي، وزيادة التحاق         التعليم                                   ر، هبدف تقليص معدالت التسرب يف مستوى                        احملرومني، وال سيما الغج   
                              ، بيانات مصنفة عن معـدالت           لقادم                                   أن تقدم، يف تقريرها الدوري ا                          ً    إىل الدولة الطرف أيضاً           اللجنة       طلب   ت و  .               التعليم العايل 

  .                             عن مدى انتشار التفرقة وأشكاهلا                                                      ً التسجيل واحلضور والتسرب يف مجيع املستويات التعليمية، فضالً

                                  مناسبة لتلقي التعليم بلغتهم                 ً    الغجر، فرصاً   م      فيه  ن          ألقليات، مب         ألفراد ا                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل         -    ١٧٩
                                                                                                    لغتهم وثقافتهم، وأن تزيد هلذا الغرض من املوارد املخصصة لتعليم لغات األقليات، وكذلك من عدد                   ّ    لتعلّم              األصلية أو   

  .                                                                                    الذين يعلمون لغات األقليات، وذلك بالتعاون مع احلكومات احمللية وإدارات احلكم الذايت لألقليات       املعلمني 

                                                                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تلقي إدارات احلكم الذايت لألقليات ما يكفي من األموال العامة ملمارسة   -    ١٨٠
  .                      اجملالني التعليمي والثقايف                                                       استقالليتها الثقافية والتشجيع على إطالق مبادرات وبرامج يف 

                                  التثقيفية والتوعوية، إلدماج قيم          حلمالت                                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري مالئمة، مبا يف ذلك ا             -    ١٨١
  .                      اهلوية الثقافية ألقلياهتا               الوقت ذاته على         احلفاظ يف  و                                  ثقافات األقليات يف الثقافة الوطنية، 

                    يف اقتراح إنشاء                                                    ً         عتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان وباملضي قدماً                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف با      -    ١٨٢
        عـن                                 ً     هليئات معاهدات حقوق اإلنسان، فضالً            املقدمة                                                                    جلنة وزارية تعىن حبقوق اإلنسان لتنسيق إعداد التقارير الدورية          

  .                       تنفيذ توصيات هذه اهليئات

                                                     على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                                                                 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حبث إمكانية التصديق           -    ١٨٣
  .                                                                         املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

                                                                             الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع وعلى مجيع املستويات     إىل               وتطلب اللجنة     -    ١٨٤
                ، يف تقريرهـا                                                        ً          ملوظفني احلكوميني والسلطات القضائية، وأن حتيط اللجنة علمـاً                                       يف اجملتمع، وال سيما يف صفوف ا      

                على إشـراك                                  ً     وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً      .                                              ، جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات           لقادم         الدوري ا 
                       ستوى الوطين قبل تقدمي                                                                                            منظمات غري حكومية وأعضاء آخرين من اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت جتري على امل              

  .      القادم               التقرير الدوري 
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      ٢٠٠٦                                  ِّ                      ً                                               وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدِّث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنـسقة لعـام                -    ١٨٥
  .                                  بشأن إعداد الوثيقة األساسية املشتركة

                                  يتناول نتائج التدابري املتخذة         ً خاصاً  ً  عاً            القادم فر                                    ِّ                           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري            -    ١٨٦
                  وتطلب اللجنة من     .                                                                                                    ملكافحة التمييز وتعزيز احترام حقوق الغجر االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها ومتتعهم هبا           

                      عن معايري حمـددة،          ً  ، فضالً                على أساس سنوي     ة     صنف         بيانات م         القادم                          ِّ                         الدولة الطرف كذلك أن تضمِّن تقريرها الدوري        
  .                                        ماح بإجراء رصد وتقييم مناسبني للتقدم احملرز   للس

    وحد  م                                                          دم تقاريرها الدورية الرابع واخلامس والسادس يف تقرير          ق                                         ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت        ً اً    وأخري  -    ١٨٧
  .    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠             يف موعد أقصاه 

  فنلندا
                                                    ية يف التقرير الدوري اخلامس لفنلندا بشأن تنفيذ                                                                    نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        -    ١٨٨

            ، املعقودتني    ١٢    و   ١١            يف جلستيها     ) E/C.12/FIN/5 (                                                              العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
    ١٨            ، املعقودة يف   ٢٧                   ، واعتمدت يف جلستها  )E/C.12/2007/SR.12    وE/C.12/2007/SR.11   (    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ٧   يف
   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية )E/C.12/2007/SR.27   (    ٢٠٠٧    ايو  م /    أيار

   مقدمة- ألف 

ّ               ً                                        ترحب اللجنة بتقدمي فنلندا تقريرها الدوري اخلامس، الذي أُعّد بشكل عام طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنـة                -    ١٨٩  ُ                                                      .  
                                  لى قائمة املسائل الـيت أعـدهتا                          ً                                                                       كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود اخلطية الشاملة املقدمة من الدولة الطرف ع             

   .(E/C.12/FIN/Q/5/Add.1)       اللجنة 

ّ      ً                                                   وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضّم عدداً من املمثلني من إدارات حكومية خمتلفة،                   -    ١٩٠                                                      
   .                                     كما ترحب بردود الوفد على أسئلة اللجنة

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                                                                                تقدير باجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة الطرف لالمتثال اللتزاماهتا مبقتـضى العهـد                    ً          حتيط اللجنة علماً مع ال      -    ١٩١
   .                     ً                                                      وباحلماية املمنوحة إمجاالً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرف

                  ليت اعتمدهتا اللجنة                                                                                وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة يف تقرير الدولة الطرف بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية ا  -    ١٩٢
   .                                       خبصوص التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف

   .                                                                                      وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد أعربت عن تأييدها العتماد بروتوكول اختياري للعهد  -    ١٩٣



 

34 

         امل املعين                                                                                                       وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة التمييز، مبا يف ذلك إنشاء مكتب أمني املظ                 -    ١٩٤
                                                                                                         باألقليات، واعتماد قانون عدم التمييز، وإدخال تعديالت على قانون العقوبات لتشديد العقوبات املفروضة على اجلرائم 

   .                   املتصلة بالتعصب اإلثين

                                                                                                وترحب اللجنة بتعديل قانون املساواة بني الرجل واملرأة، وال سيما القيام على حنو ملزم بوضع خطط للمساواة   -    ١٩٥
                                                   كما ترحب اللجنة باستحداث نظام حـصص لتمثيـل           .      ً   شخصاً   ٣٠                                      نسني يف الشركات اليت توظف أكثر من              بني اجل 

   .                             يف مجيع اهليئات احلكومية والبلدية  )                             يف املائة على األقل لكل منهما  ٤٠ (             الرجل واملرأة 

                  فنلنديـة جرميـة                                ُ          ً                                                  وترحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت مؤخراً على قانون العقوبات لتضمني التشريعات ال             -    ١٩٦
          باعتماد     ٢٠٠٧      يناير  /                                                         ً                         االجتار بالبشر وكذلك االجتار بالبشر يف ظروف مشددة للعقوبة، فضالً عن القيام يف كانون الثاين

        االجتـار                     بروتوكـول منـع     ً                          ً             ماً بتصديق الدولة الطرف مؤخراً علـى                            كما حتيط اللجنة عل     .                         قانون دعم ضحايا االجتار   
                                                تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب                  ، املكمل ال                   ه واملعاقبة عليه     قمع و   ،                                باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال   

   .                                              اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر                       الوطنية، وبتوقيعها على 

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

   .                         ً     ً           ول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف فنلندا                                              تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة حت  -    ١٩٧

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                                                                                 تشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حلل مسألة ملكية األراضي واستعماهلا   -    ١٩٨
                            اليت تكتنف هذه املسألة تؤثر                                     ، فإن حالة عدم اليقني القانوين السائدة )Sámi Homeland (  ي ـ                   يف موطن الشعب الصام

    ً                                                                               ً                   سلباً على حقوق الشعب الصامي يف احلفاظ على ثقافته وأسلوب عيشه التقليديني وتطويرمها، وخاصةً فيما يتعلق برعي 
                                                                                  كما تالحظ اللجنة أن عدم حل مسألة حقوق األراضي يف موطن الشعب الصامي قد حال حىت اآلن دون   .            قطعان الرنة

   .                                               بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة   ١٦٩                            قية منظمة العمل الدولية رقم                      تصديق فنلندا على اتفا

                                         يف املائة فقط من ناجتها احمللي اإلمجايل            ٠,٣٥        سوى       ٢٠٠٤                                            وتأسف اللجنة ألن فنلندا مل ترصد يف عام           -    ١٩٩
                                   ئية الرمسية من البلدان الصناعية                                                                                  للمساعدة اإلمنائية الرمسية، يف حني أن األمم املتحدة حددت هدف املساعدة اإلمنا           

   .         يف املائة   ٠,٧      بنسبة 

                                                                                                                        وتأسف اللجنة ألنه بالرغم من التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتعزيز آلياهتا القانونية واملؤسسية اهلادفـة إىل                   -   ٢٠٠
                              ثنية، وخاصة الغجر، ال يزال                                                                                                     مكافحة التمييز، فإن التمييز حبكم الواقع ضد األجانب وأفراد األقليات القومية والعرقية واإل            

  .       ً                               ً                                                                    متفشياً بني بعض الشرائح السكانية، وخاصةً يف ميادين التوظيف واإلسكان وارتياد األماكن العامة كاملطاعم واحلانـات    
   .                                                                                             وتالحظ اللجنة بقلق أن الغجريات الاليت يرتدين الزي التقليدي يتعرضن بشكل خاص هلذه األشكال من التمييز

                                                                                                     بقلق استمرار التباينات يف الرواتب بني الرجل واملرأة، بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولـة                             وتالحظ اللجنة   -    ٢٠١
                                                                                                                     الطرف للقضاء على التمييز بني اجلنسني يف مكان العمل، وتدين نسبة النساء الاليت يشغلن مناصب عليا يف العديد من                   

   .                             اجملاالت، مبا فيها التدريس اجلامعي
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ّ                                    ق ألن استخدام عقود العمل املؤقتة على نطاق واسع قد حيّد حبكم الواقع من قدرة                                    وتشعر اللجنة بالقل    -    ٢٠٢        العمال                                                  
   .          من العهد ٨   و ٧   و ٦                                                     واألجانب على التمتع حبقوق العمل املنصوص عليها يف املواد                             غري املتفرغني والعمال االحتياطيني

                                    ال يزال ميثل مـشكلة متفـشية،        -      رأة                  وخاصة ضد امل   -                                                    وتشعر اللجنة بالقلق ألن ممارسة العنف يف األسرة           -    ٢٠٣
                                               كما تالحظ اللجنة بقلق عدم وجـود تـشريعات          .                                                                  بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة العنف املرتيل         

   .                      حمددة تتعلق بالعنف املرتيل

          وال سيما                                                                                     وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف لـم تورد يف تقريرها بيانات إحصائية مصنفة عن مستوى الفقر،  -    ٢٠٤
                                                                       ً   ّ                                  يف أوساط الالجئني واملهاجرين، وتالحظ أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد خط فقر رمسياً ميكّنها مـن حتديـد مـدى              

   .                                                                    انتشاره وشدته ومن رصد وتقييم التقدم احملرز يف جمال التخفيف من وطأة الفقر

                              وازدياد حاالت اضطرابات الصحة                                                                 ويساور اللجنة القلق بشأن تفاقم تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات،  -    ٢٠٥
   .                            ً           العقلية يف الدولة الطرف، خاصةً بني الشباب

                                                                   ً                                     وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدالت التسرب الدراسي بني أطفال الغجر، وخاصةً الفتيات، بـالرغم مـن                  -    ٢٠٦
                         ق شديد ملـا تـشري إليـه                    وتشعر اللجنة بقل  .                                                                     اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة فرص نيل التعليم لألطفال الروما   

                                                                                                                      التقارير الواردة من وجود نزعة إىل توجيه أطفال الغجر أكثر من سواهم حنو التعليم اخلاص، بسبب نظرة املدرسـني                   
   .                                                    إليهم كأطفال يصعب التعامل معهم أو يتطلبون عناية خاصة

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                قطـع األخـشاب           أنشطة                                  بري الضرورية لضمان عدم تأثري                                                        حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مجيع التدا         -    ٢٠٧
                                                        ً      ً                                  اليت تزاوهلا اجلهات الفاعلة اخلاصة يف موطن الشعب الصامي تأثرياً سلبياً على حق الـصاميني يف                                   وغريها من األنشطة    

      ماعية                                                 ً                                                 صون وتطوير ثقافتهم وأسلوب عيشهم التقليديني، وخاصةً رعي قطعان الرنة، والتمتع حبقوقهم االقتصادية واالجت
                                                                                                       كما حتث اللجنة الدولة الطرف على إجياد حل مالئم ملسألة ملكية األراضي واستعماهلا يف موطن الـشعب                   .          والثقافية

                                                                                                                         الصامي، بالتشاور الوثيق مع اجلهات املعنية كافة، مبا يف ذلك الربملان الصامي، ومن مث التصديق على اتفاقية منظمـة                   
   .                                                 صلية والقبلية يف البلدان املستقلة، على سبيل األولوية              بشأن الشعوب األ     ١٦٩                  العمل الدولية رقم 

     ٠,٧                                                                                                             وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة أنشطتها يف جمال التعاون الدويل وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل                  -   ٢٠٨
                         ة الطرف على مراعاة أحكام                    كما حتث اللجنة الدول  .                                  ً                        يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل، وفقاً ملا أوصت به األمم املتحدة

   .                                                           العهد يف اتفاقاهتا املتعلقة باملشاريع الثنائية مع البلدان األخرى

                                                                                                               وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز آلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحة التمييز، وتطلب              -    ٢٠٩
                                                 لة عن نتائج املبادرات اليت قامت هبا ملكافحة العنصرية                                                            إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفص     

                          كما تطلـب اللجنـة إىل        .                                                                                            وكره األجانب وتعزيز التسامح واحترام األجانب وأفراد األقليات القومية والعرقية واإلثنية          
ـ                     اجلرائم ذات                                                                                                     الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم بيانات حمدثة عن عدد احملاكمات وأحكام اإلدانة املتعلقة ب

   .              الدوافع اإلثنية
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                                                                                                      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة تدعيم الربامج اهلادفة إىل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف مكـان        -    ٢١٠
                                                                                                                             العمل، مع إيالء اهتمام خاص للجهود الرامية إىل تطبيق مبدأ املساواة يف األجر لقاء العمل ذي القيمة املتساوية، وضمان                   

                                                                             وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القـادم معلومـات              .                                    منصف للمرأة يف املناصب اإلدارية         متثيل
ّ                                                                     مفصلة عن التدابري املتخذة للحّد من التفاوت يف األجر بني الرجل واملرأة وزيادة عدد النساء يف املناصب العليا                            .   

                                                 ُّ  ً    ري الضرورية لضمان عدم استخدام عقود العمل املؤقتة هترُّباً من                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التداب  -    ٢١١
                                             من العهد، وعدم إبـرام هـذه العقـود إال يف     ٨   و ٧   و ٦                                                         ضمان التمتع الفعلي حبقوق العمل املنصوص عليها يف املواد       

ّ                                                                         احلاالت اليت تنّص عليها القوانني السارية، مبا يف ذلك قانون عقود العمل وقانون موظفي اخلدمة امل    .            دنية احلكومية            

                                                                                                        وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نطاق مشكلة العنـف                -    ٢١٢
                                        ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولـة         .                                                                            املرتيل، وخاصة العنف ضد املرأة، وعن التدابري املتخذة ملكافحة هذه الظاهرة          

ّ               الطرف على النظر يف سّن تشريعات حمددة ّ               جتّرم العنف املرتيل                      .   

                                                                                                            وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي، ووضع آليـة لقيـاس                  -    ٢١٣
                                                                                        ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلق بالفقر والعهد الـدويل                .                             مستوى الفقر ورصده عن كثب    
                                           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف تـضمني           ). E/C.12/2001/10 (                    جتماعية والثقافية                               اخلاص باحلقوق االقتصادية واال   

ّ          تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر وعن التقدم احملرز يف احلّد من                                                                                                      
   .                  انتشار الفقر وشدته

                                                  منع تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات، وإىل                                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل         -    ٢١٤
                                       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن         .                                                                         معاجلة األسباب اجلذرية الضطرابات الصحة العقلية بني سكان الدولة الطرف         

ّ                تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف حتسني الصحة العقلية لسكاهنا، واحلّد من انتـشا                                                                                         ّ   ر   
   .                                                                       تعاطي املشروبات الكحولية واملخدرات، وتشجيع أسلوب معيشة صحي يف أوساط الشباب

                                                                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لزيادة فرص نيل التعليم اجلامع ألطفال الغجر بوسائل مـن                  -    ٢١٥
   :            بينها ما يلي

                            ة بالغجر ومسامهتهم يف اجملتمع؛                                                          اختاذ خطوات فورية إلزالة أوجه التحيز والقوالب النمطية املتعلق   ) أ (  

                                                                                                تيسري توظيف مدرسني من الغجر لضمان فرص كافية ألطفال الغجر لتلقي التعليم بلغتهم األصلية،                 ) ب (  
                    على أوسع نطاق ممكن؛

                                       زيادة توافر الكتب املدرسية بلغة الغجر؛   ) ج (  

                     زيـادة اسـتجابتهم                                                                                تنظيم تدريب خاص للمدرسني لزيادة معرفتهم بثقافة الغجـر وتقاليـدهم و              ) د (  
   .                    الحتياجات أطفال الغجر
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                                                                                                         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف معاجلة األسباب اجلذرية الرتفاع عدد األطفال الذين يبعدون من أسـرهم                  -    ٢١٦
                                                                                                       ويودعون يف مؤسسات أو دور كفالة يف الدولة الطرف، بغية اعتماد مجيع التدابري الالزمة لضمان احلفاظ على األواصر    

                                                                                  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم بيانات مـصنفة،              .                      ووالديه، قدر اإلمكان             بني الطفل   
                                                                                                                 على أساس سنوي، عن عدد األطفال املودعني يف املؤسسات أو دور الكفالة وأصلهم اإلثين، ومتوسط فترة إقامتـهم،                  

ّ                      وأسباب إيداعهم، والتدابري املتخذة للّم مشل األطفال مع آبائهم    .          الطبيعيني                                  

                                                                                                              وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات حتدد ما إذا كانت اهليئات العديدة اليت أنشئت يف الدولـة                    -    ٢١٧
ُ                                                                                           ُ                      الطرف وُعهد إليها بوالية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قد أُنشئت                        

    ).    ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠               ، املرفق، املؤرخ    ١٣٤ /  ٤٨           عية العامة         قرار اجلم (    ً              وفقاً ملبادئ باريس 

                                                                                                             وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                    -    ٢١٨
   .                     املهاجرين وأفراد أسرهم

                             تعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                                                                    كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية امل     -    ٢١٩
   .                   وبروتوكوهلا االختياري

    ً                                                 وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة بشأن إعداد وثيقة                                                                 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية           -    ٢٢٠
    ).HRI/MC/2006/3 (              أساسية مشتركة 

                    على مجيع مـستويات                           مية على نطاق واسع و                                أن تنشر هذه املالحظات اخلتا                               اللجنة إىل الدولة الطرف            وتطلب    -    ٢٢١
                                 كما تشجع اللجنة الدولة الطرف       .                                                                                      اجملتمع، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها           

                                                                                        املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت جتري علـى                                        على االستمرار يف إشراك     
   .                                          ملستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم ا

   .    ٢٠١٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                                                     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري السادس يف موعد أقصاه   -    ٢٢٢

  نيبال
         أن تنفيذ                                                                                                       نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير نيبال الدوري الثاين املقدم بش            -    ٢٢٣

ـ      )E/C.12/NPL/2 (                                                              العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ـ  ـ                         ، يف جلـساهتا الثالث   ة ـ             ة والرابع
    ١٦                 ، املعقـودة يف       ٢٦                       ، واعتمدت يف جلستها         ٢٠٠٧      مايو   /       أيار  ٢    و  ١            املعقودة يف     ) E/C.12/2007/SR.3-5 (         واخلامسة  

   .                    حظات اخلتامية التالية     ، املال )E/C.12/2007/SR.26   (    ٢٠٠٧     مايو  /    أيار

   مقدمة- ألف 

               ً                                                                                                 حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف الذي قدم يف الوقت احملدد لـه وأعـد                     -    ٢٢٤
             ً                                             ً                                                          بشكل عام وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، كما حتيط اللجنة علماً بالردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل اليت أعدهتا         

     . )E/C.12/Q/NPL/2 (     لجنة   ال
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                                                                                                                وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع ممثلي الدولة الطرف وللردود املقدمة على                  -    ٢٢٥
                                                                                               كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل اليت أعدهتا وكذلك على              .                    األسئلة اليت طرحتها  
                                                                 ومع ذلك تعرب اللجنة عن أسفها ألن املعلومات املقدمة مل تكن،             .                                ا يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة                       مسائل معينة أثارهت  

   .                                                                                          يف بعض احلاالت، مفصلة مبا فيه الكفاية لتفهم اللجنة بصورة أفضل مدى التمتع باحلقوق املكرسة يف العهد

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                                                                     يف غضون السنة املاضية صوب حتقيق الـسلم واالسـتقرار يف الدولـة                                                  ترحب اللجنة بالتقدم امللموس احملرز        -    ٢٢٦
                             ، وبإبرام اتفاق سالم شامل         ٢٠٠٦       أبريل   /                                                                       الطرف، وترحب بصفة خاصة بإعادة جملس النواب إىل عمله يف شهر نيسان           

              ا من مث جلعل                           ، وبالتدابري اليت اختذهت       ٢٠٠٦       نوفمرب   /                                                                بني احلكومة واحلزب الشيوعي املاوي النيبايل يف شهر تشرين الثاين         
                             يشمل العديد من احلقـوق          ٢٠٠٧       يناير   /                                                                            نيبال دولة علمانية، كما ترحب باعتماد دستور مؤقت يف شهر كانون الثاين           

   .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                           وتالحظ اللجنة مع االرتياح بأن الدستور املؤقت رفع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان إىل مـستوى هيئـة                    -    ٢٢٧
   .                                  ُ                            بأن خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان ُمددت لفترة ثالث سنوات إضافية         دستورية و

                          كما ترحب بإنشاء اللجنة      .                                                                               وترحب اللجنة بتحسني الترتيبات املؤسسية يف الدولة الطرف لرصد تنفيذ العهد            -    ٢٢٨
   .                                  الوطنية للمرأة بوصفها هيئة قانونية

                                                                ف للقضاء على التمييز القائم على أساس االنتمـاء الطبقـي                                                            وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطر        -    ٢٢٩
                                                     ً                                                                واملمارسات اإلقطاعية اليت تعوق متتع الفئات املهمشة تقليدياً، ومن بينها الداليت والكامايا واملاديسي والتارو وفئـات          

                بـاملنبوذين،                                                   وترحب، يف هذا الصدد، حبظر وصف فئة من الناس          .                                                أخرى، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
       السخرة   )    حظر (                                                                                                      وحظر أنواع التمييز األخرى القائمة على أساس االنتماء الطبقي يف الدستور املؤقت، وبإعمال قانون               

   .    ٢٠٠٢             الصادر يف عام 

                ً                                                                                                وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بالتدابري التشريعية وغري التشريعية املتخذة لتحقيق املـساواة بـني النـساء                   -    ٢٣٠
   .                                                      فة خاصة، بتعديل املدونة القطرية حلظر التمييز يف شؤون اإلرث            والرجال، وبص

  )     ١٩٣٠ (  ٢٩                                               على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             ٢٠٠٢                                              وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          -    ٢٣١
         أشكال                    املتعلقة حبظر أسوأ    )     ١٩٩٩ (   ١٨٢                                                                                املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            

                                                      على قرار يوعز إىل حكومة نيبال بالتصديق علـى              ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٨                                       عمل األطفال، ومبوافقة جملس النواب يف       
   .                               املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية  )     ١٩٨٩ (   ١٦٩                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

                                                                               هود اليت تبذهلا الدولة الطرف للوفاء ببعض التزاماهتا مبوجب العهد تعوقها النتائج اليت                ً        حتيط اللجنة علماً بأن اجل  -    ٢٣٢
                           ِّ                                                                                           أسفر عنها الرتاع العنيف املسبِّب للشقاق، أال وهي األعداد الكبرية من الضحايا وأسر الضحايا، واألعداد الكبرية من                 
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                                                   واليت تعرقل حركة األشخاص والسلع وتوفري اخلـدمات                                                                      املشردين، واألضرار البالغة امللحقة باهلياكل األساسية املادية        
   .              العامة األساسية

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                        بشأن التقرير األويل مل تنفذ بعـد،            ٢٠٠١                                                                    تعرب اللجنة عن أسفها ألن أغلبية التوصيات اليت قدمتها يف عام              -    ٢٣٣
    :                               لتالية اليت ما زالت تتسم باألمهية                      دواعي القلق الرئيسية ا                                      وألن الدولة الطرف مل تتناول بصورة فعلية 

                                                                                                            انتشار الفقر يف نيبال، وال سيما يف املناطق الريفية حيث يشتد الفقر والتمييز ضد املرأة، وعدم توافر                    •
                                           بيانات مفصلة بشأن مدى انتشار الفقر وحدته؛

                    الضمانات التشريعية                                                                                     استمرار أوجه الالمساواة بني الرجال والنساء يف اجملتمع النيبايل، على الرغم من                •
                                                                                                       بتحقيق املساواة، كما يتبني من تدين متثيل املرأة يف اخلدمة العامة، وارتفاع معدل األمية بني اإلناث،                

                                   وعدم تساوي األجور لدى تساوي العمل؛
                                                                                                      العدد الكبري من النساء والفتيات اللوايت يتعرضن لالجتار ألغراض البغاء، واالفتقـار إىل رد ثابـت                   •

                                             ن جانب الدولة الطرف فيما يتعلق هبذه املمارسة؛          الفعالية م
                                                             ارتفاع معدل العنف املرتيل واالفتقار إىل تشريعات خاصة يف هذا اجملال؛   •
                                                                                         ارتفاع معدالت البطالة والعمالة الناقصة يف نيبال، واالفتقار إىل تعليم يهدف إىل تعزيز املهارات؛   •
                                                    مبا يشمل عدم توافر السكن واألرض والعمـل والتعلـيم                                          املشاكل اليت تواجهها فئة الكامايا احملررة،    •

                  ألطفال تلك الفئة؛
                                                                                               عدم كفاية احلد األدىن القانوين لألجر إلتاحة مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم، وال سـيما يف                   •

                 القطاع الزراعي؛
   .                                                   انتشار عمل األطفال يف نيبال، وال سيما يف املناطق الريفية   •

                                                                                     عدم وجود مفوضني يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مما يقوض إىل حد كبري محايـة                                   وتالحظ اللجنة بقلق    -    ٢٣٤
               ً                                                        وتالحظ بقلق أيضاً عدم وجود أي حكم يف الدسـتور املؤقـت يتنـاول                .                                       وتعزيز حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف     

   .                  االستقالل املايل للجنة

                                                 مستمر وأن الذين ميارسونه يفلتون من العقـاب                                                                      وتالحظ اللجنة بقلق أن التمييز على أساس االنتماء الطبقي            -    ٢٣٥
                                                   وتعرب اللجنة عن قلقها اخلاص إزاء العقبات اليت          .                                                                  على الرغم من وجود أحكام حتظر ذاك التمييز يف الدستور املؤقت          

   .                                                                                                    أفادت التقارير بأن ضحايا التمييز القائم على أساس االنتماء الطبقي يواجهوهنا يف إمكانية الوصول إىل العدالة

                        ُ                                           ً                                وتالحظ اللجنة بقلق أنه مل ُيسمح يف أرجاء عديدة من نيبال للمشردين داخلياً بالرجوع إىل مواطنهم بأمـان      -  ٦  ٢٣
                                                        ومل يتم يف حاالت عديدة رد ممتلكـات هـؤالء األشـخاص              .                 ً                              ً         أو باالندماج كلياً يف املكان الذي يقيمون فيه حالياً        

             وتالحظ اللجنة   .     ٢٠٠٦             نوفمرب من عام  /                   م يف شهر تشرين الثاين             ً                                   وأراضيهم خالفاً ملا نص عليه اتفاق السالم الشامل املرب
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         ً                                             ً      ً       ً                                                       بقلق أيضاً أن املعايري الغامضة املوضوعة لتحديد من يعترب حقاً مشرداً داخلياً أفضت إىل انعدام احلماية من التشرد وإىل                   
   .                                    التمييز فيما يتعلق بالتعويض واملساعدة

                                                                  ات التقليدية الضارة، تعرب اللجنة عن قلقهـا الـدائم إزاء                                                         وعلى الرغم من أن القانون حيظر بعض املمارس         -    ٢٣٧
      ممارسة    " (    بادي "   ، و )                      تسخري البنات إلله أو إهلة   " (    دوكي "                                                   استمرار ممارسات تنتهك حقوق النساء والفتيات كممارسات 

            بطفلـة،               ، والتـزوج   )                                                 عزل املرأة يف أيام احليض ألهنا تعترب غري طـاهرة            " (      شوبادي "    ، و  )                              البغاء املنتشرة يف طبقة بادي    
                                                                                                      وتعرب اللجنة عن أسفها، يف هذا الصدد، لعدم إدراج معلومات يف تقرير الدولة الطرف الدوري الثاين بشأن           .         والعرافة

   .                                                   مدى انتشار تلك املمارسات واجلهود املبذولة للقضاء عليها

                      ا اللـوايت تفاقمـت                                                                                             وتالحظ اللجنة بقلق بالغ الظروف القاسية اليت تعيش فيها النساء يف األرياف، وال سيم               -    ٢٣٨
   .                                                     اللوايت ترملن نتيجة وفاة أو اختفاء أزواجهن أثناء الرتاع  "     تارو "                                   ظروفهن نتيجة الرتاع، ومن بينهن نساء 

                 وتعرب عن أسفها     .                                                                                                وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع معدالت البطالة والعمالة الناقصة              -    ٢٣٩
                                                                                         لومات املطلوبة يف قائمة املسائل اليت أعدهتا بشأن وضع العمالة والبطالـة والعمالـة                                               يف هذا الصدد ألهنا مل تستلم املع      

                                                                                                                       الناقصة ومستوياهتا واجتاهاهتا بالنسبة إىل فئات معينة من العمال، وهي معلومات أساسية لتقييم مدى االمتثال ألحكام                
   .          من العهد ٦      املادة 

                                                    اليت ما زال يواجهها عمال السخرة احملررون يف احلصول على                                            وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات الكبرية   -    ٢٤٠
              وتعرب اللجنة    .     ٢٠٠٢                                                                                                عمل وتأمني الرزق وتوفري التعليم املالئم ألطفاهلم، على الرغم من إلغاء نظام السخرة يف عام                

                قات قائمة على                ً                                                                                          عن قلقها أيضاً ألن عدم توافر فرص العمل يف الدولة الطرف مينع االنتقال من عالقات إقطاعية إىل عال                 
                                                        السابقني، الذين عاد عدد كبري من بينهم إىل عمـل                  واهلاليا             السابقني،            بالكامايا                                       أساس املساواة، وال سيما فيما يتعلق       
   .                                السخرة من جديد بعد حتريرهم املزعوم

       نة عن                                                                                                        وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، تعرب اللج                 -    ٢٤١
                                 ً                                                                               قلقها ألن عمل األطفال ما زال منتشراً للغاية، وال سيما يف ظروف عمل خطرة كتلك الـيت تـصادف يف جمـاالت                      

                                                   وتالحظ اللجنة ببالغ القلق أن األطفال ما زالوا          .                                                                    الزراعة، واحلرف اليدوية، والصناعة، وخدمة املنازل، ومجع النفايات       
   .                   يعملون بشروط السخرة

                                                                            قلقها ألن احلد األدىن الرمسي لألجور هو أقل من أن يسمح للعمـال وأسـرهم بـالتمتع                     وتعرب اللجنة عن    -    ٢٤٢
                                                                        َّ                    وتعرب اللجنة عن قلقها، باإلضافة إىل ذلك، ألن احلد األدىن الرمسي لألجور ال يسري إالَّ على                  .                  مبستوى معيشي الئق  

   .     عاملة                                                                     القطاع الرمسي وال يطبق على قطاع الزراعة الذي يستوعب ثالثة أرباع القوة ال

                                                                                                               وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار ارتفاع معدالت الفقر يف الدولة الطرف اليت تعيش فيها نسبة                   -    ٢٤٣
                                                                                                            يف املائة من السكان دون حد الفقر الرمسي، على الرغم من التقدم احملرز يف خطتها اإلمنائية التاسـعة                     ٣٠          تزيد عن   

 ً                                                                  اً لعدم توافر بيانات سنوية مفصلة ومصنفة حسب اجلنس والطبقـة                                        وتعرب اللجنة عن أسفها أيض      .                للحد من الفقر  
                                                ِ                                                      واإلثنية واإلقليم عن مدى انتشار الفقر وشدته، كما طِلب يف قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة خبصوص تقرير الدولة 

   .                  الطرف الدوري الثاين
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           وقـد أدت     .                          يعاين من نقص التغذية                                        ً                                    وتعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن عدداً ال يقل عن ربع عدد السكان              -    ٢٤٤
                                                                                                                      اهلياكل االجتماعية املتصلبة اليت متنع الطبقات الدنيا من االستفادة من األراضي املـشاعة واخلـدمات العامـة ومـن                   
                                                                                                                    االضطالع بأنشطة أخرى إىل تفاقم العجز الغذائي املومسي الذي يعاين منه، يف أغلبية املناطق اجلبلية ومناطق اهلضاب،                 

                                                  ً                                                        رب من السكان الذين هم من املزارعني الذين يستغلون قطعاً صغرية من األراضي باالعتمـاد علـى زراعـة                             العدد األك 
                                                                                             ويعاين بصفة خاصة من انعدام األمن الغذائي عمال السخرة احملررون الذين ال ميكنهم املطالبة                .                        الكفاف القليلة اإلنتاج  

                            ُّ                                  ج اليت هتدف إىل متكينهم من التكيُّف مع احلياة احلرة والذين                                                                  حبقوقهم يف إطار قانون اإلصالح الزراعي وغريه من الربام        
   .    ً                                        ِّ          كثرياً ما حيرمهم من العمل أصحاب األراضي الذين حرِّروا منهم

                                                                                                     وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه على الرغم من تكريس احلق يف السكن يف الدستور املؤقت للدولة الطـرف، ال              -    ٢٤٥
                                                                      التحديد احتياجات الفقراء يف األرياف واحتياجات األفراد واجلماعـات                                                   توجد سياسة إسكان وطنية تتناول على وجه      

   .                                                      من احملرومني واملهمشني بتزويدهم بوحدات سكنية منخفضة التكلفة

                                                                                                             وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حرمان األشخاص املنتمني إىل الطبقات الدنيا من إمكانية الوصول إىل اآلبـار                   -    ٢٤٦
                                                                                 ة النتهاك حقهم يف مستوى معيشي الئق وحقهم يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة                                            العامة، وبذلك تعريضهم مباشر   

   .         ميكن بلوغه

                             ً                                                        ً                         وتعرب اللجنة عن قلقها ألن عدداً ال بأس به من السكان ما زال انتفاعهم باخلدمات الـصحية حمـدوداً أو                      -    ٢٤٧
                          ً           وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء        .   زع      ً                                      َّ                                معدوماً، مما يؤدي إىل ارتفاع وفيات األمهات والرضَّع إىل معدالت مثرية للج           

   .                                                                                        عدم توافر معلومات بشأن مدى انتشار مشاكل الصحة العقلية، وال سيما بني األشخاص املتأثرين بالرتاع

                                                                                                         وتعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن عدم كفاية املراكز الصحية وعدم تلبيتها ملعايري اجلودة وقلـة موظفيهـا            -    ٢٤٨
                                                                                                خدمات الصحة التناسلية، ما زالت تعرض املرأة للمخاطر، وألن املواقف التقليدية املـشاهدة يف                                   وإمداداهتا، وتكاليف   

   .                                                                                                   بعض الطبقات االجتماعية واجملموعات اإلثنية تسهم يف زيادة املشاكل اليت تتعرض هلا النساء يف جمال الصحة التناسلية

                   ً     ً                                 سة العملية ليس جماناً متاماً نتيجة اقتطاع رسوم خمتلفة                                                                  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن التعليم االبتدائي يف املمار          -    ٢٤٩
                                                             وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تعتمد بعـد سياسـة          .                                                     من الوالدين، كرسوم اللوازم املدرسية والزي الرمسي      

          كور وبـني                                                                                  كما تالحظ التفاوت الكبري يف معدالت التسجيل يف املدارس االبتدائية بني اإلناث والـذ          .                 التعليم اإللزامي 
                                                                                                   طبقة الربامهان وغريها من الطبقات واجملموعات اإلثنية أو األصلية، وارتفاع معدالت الرسوب والتسرب املسجلة بـني   

   .                                                    التالميذ، وبصفة عامة، رداءة التعليم يف املدارس العمومية

                  وطنيـة للنـهوض                                                                                            وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقدمي إيضاحات بشأن املعايري اليت تستخدمها املؤسـسة ال               -    ٢٥٠
   .                           ً                                                          باألقوام األصلية لالعتراف رمسياً بتلك األقوام وبشأن ما يترتب على ذاك االعتراف الرمسي من آثار

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

    .                                                                         تشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -    ٢٥١
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                                              ّ                         تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة وحمّدثة تشمل بيانات                                                وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         -    ٢٥٢
                                وحتث اللجنة الدولة الطرف على       .                                                                                      مقارنة ومصنفة بشأن التدابري الفعلية اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات          

   ة، ـ                                    مبا فيها الفئات احملرومة واملهمش                                                    ً                                      أن تتأكد، يف إطار العملية الدستورية اجلارية حالياً، من متثيل مجيع فئات اجملتمع،            
                                                                                                     وال سيما الداليت واملاديسي وجمتمعات السكان األصليني، وخباصة النساء املنتميات إىل تلك الفئات، يف اهليئات املكلفة 

                                                                     وتوصي اللجنة ببذل جهود ملموسة ونشطة لتعزيز مشاركة تلـك الفئـات يف       .                                    باختاذ القرارات على مجيع املستويات    
   .                   ، بصياغة دستور جديد    ٢٠٠٧                                             التأسيسي الذي سيقوم، بعد انتخاب أعضائه يف عام      اجمللس 

                                                                                                          وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات شفافة لتعيني املفوضني يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان                  -    ٢٥٣
          كـانون    ٢٠      املؤرخ      ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                                            إلعطاء اللجنة كامل الصالحيات املؤسسية مبوجب مبادئ باريس         

  )     ١٩٩٨ (  ١٠                                                                    وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف، يف هذا الصدد، إىل تعليقها العام رقم    ).        ، املرفق    ١٩٩٣      ديسمرب  /    األول
    .                                                                                بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                الوطنية بغية تعيني وتنقيح مجيع األحكام اليت تسمح بـصورة                                                        وتوصي اللجنة بإجراء استعراض دقيق للقوانني       -    ٢٥٤
                                                                                                                          مباشرة أو غري مباشرة بالتمييز على أساس االنتماء الطبقي وبالتمييز املتعدد األسباب ضد النساء املنتميات إىل فئـات                  

                     اك التمييز، كما حتثها                                                                                           وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا للتوعية على نطاق واسع حبظر ذ               .      معينة
                ًُ                                                            ُ                              على أن حتسن فعلياًُ إمكانية الوصول إىل سبل التظلم القضائية واإلدارية يف احلـاالت الـيت ُيـدعى فيهـا التعـرض        

                                                                                                       وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بإنشاء وحدات خاصة لرصد تنفيذ الربامج املوضوعة حلماية وتعزيز متتع                 .         النتهاكات
                                                                                 وال سيما الداليت واملاديسي وجمتمعات السكان األصليني، وخباصة النساء املنتميات إىل تلك                           الفئات احملرومة واملهمشة،  

   .            ً     ً                                                   الفئات، متتعاً كامالً وبدون متييز باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

           ً   ردين داخلياً                                           ً                         ً                                وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ فعلياً اتفاق السالم الشامل مركزةً على عودة مجيع املش                 -    ٢٥٥
      وتوصي   .                                                                                                   عودة آمنة ودائمة، وال سيما يف املناطق اجلبلية ومناطق اهلضاب اليت مل تكن فيها البيئة مواتية إلعادة االندماج 

                                                                                                  ً                      اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف خطة استراتيجية فعلية، مبا يشمل آلية رصد، لتكفل عودة املـشردين داخليـاً                   
   .                        ادة إدماجهم بأمان وكرامة                           وتسجيلهم وإعادة تأهيلهم وإع

                                                                                                            وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بصرامة القانون الذي حيظر املمارسات الضارة اليت تنتهك حقـوق                   -    ٢٥٦
                                 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       .                             ، والتزوج بطفلة، والعرافة         شوبادي    ، و     بادي    ، و     دوكي                             النساء والفتيات، كممارسات    
                                                                   ً      ً                    ن مدى انتشار تلك املمارسات وعن التدابري املتخذة لتنفيذ قوانينها تنفيذاً صارماً بغيـة                                            أن توافيها مبعلومات مفصلة ع    

   .                                           محاية النساء والفتيات من تلك املمارسات الضارة

                                                                               ِّ                          وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد بدون تأخري تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيل تعـرِّف تلـك                    -    ٢٥٧
    كما   .                                                                                     كما حتثها على القيام حبملة إعالمية واسعة لتوعية الناس بوجود تلك التشريعات                                       األفعال بوصفها جرمية حمددة،   

                                                                                                                   حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، باإلضافة إىل ذلك، التدابري الالزمة لوضع إجـراءات وتثقيـف املـوظفني                   
                                             يف املهن الطبية بغية متكينهم من محايـة                                                                                 املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة واحملامني واألخصائيني االجتماعيني والعاملني       

   .                           ضحايا العنف املرتيل محاية فعلية
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                                                                                               وتشجع اللجنة احلكومة على توفري املساعدة الفورية الالزمة، ال سيما باختاذ تدابري خاصة مؤقتة، للتخفيف من   -    ٢٥٨
                                  ي، وعدم ضمان احليـازة نتيجـة                                                                                           حدة آثار الرتاع الضارة بالنساء، مبا يشمل الفقر وفقدان الدخل، والوصم االجتماع           

    .                                               غموض حقوق امللكية يف حال جهل مصري األزواج املفقودين

                                                                                                              وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتشجيع الصناعات القائمة على العمالة الكثيفـة وزيـادة                  -    ٢٥٩
                                لكامايا الـسابقني، واهلاليـاس                      ً                                   وتوصي اللجنة أيضاً بتوسيع نطاق الربامج املخصصة ل         .                             اإلنتاجية يف قطاعات الزراعة   

                                        ً                                                                           السابقني، والداليت، والسكان األصليني أفراداً ومجاعات، وال سيما النساء املنتميات إىل تلك الفئات، لتشمل املناطق               
   .                       الريفية على وجه األولوية

ـ                  -    ٢٦٠     ذين                                                                                                        وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، مبساعدة منظمة العمل الدولية، معاجلة وضـع األطفـال ال
                                                                                                                خيضعون ألسوأ أشكال عمل األطفال، كما توصي بتعزيز التدابري املتخذة إلعادة تأهيل األطفال املتـضررين ومراقبـة               
                                                                                                   ظروف عملهم وظروف معيشتهم بعد انتشاهلم من ذاك العمل، وبتوسيع نطاق تلك التدابري لتشمل مجيع األطفال الذين 

   .                           خيضعون ألسوأ أشكال عمل األطفال

  .                                                                                               جنة على إقرار حد أدىن لألجر يكفي لتمكني العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيـشي الئـق                        وحتث الل   -    ٢٦١
                                وتطلب اللجنة، باإلضافة إىل ذلـك،    .                                                                       وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض دوري للحد األدىن لألجور      

   .    لألجر                                                                موافاهتا مبعلومات يف التقرير القادم بشأن النهج املتبع حلساب احلد األدىن 

                                                                                                               واللجنة، إذ تالحظ أن نيبال بلد من البلدان ذات الدخل املنخفض وأن مواردها حمدودة بالتايل، فهي تـذكر                    -    ٢٦٢
                  ويف هذا الـصدد،      .                                                                                                      الدولة الطرف بأهنا ملزمة بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد إىل أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة              

                           إىل أقصى ما تـسمح بـه        "              ً                                         ذي قدمته مؤخراً بشأن تقييم االلتزام باختاذه تدابري                                                   حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل البيان ال      
    ).E/C.12/2007/1 (   ً                               عمالً بربوتوكول اختياري ملحق بالعهد   "              املوارد املتاحة

                 ً                                                                                           وتوصي اللجنة أيضاً بوضع آليات وإجراءات خاصة لرصد تنفيذ مثل تلك االستراتيجيات وتقييم التقدم احملرز                 -    ٢٦٣
   .                                                 ً       ً  لفقر مكافحة فعلية، مبا يشمل أكثر فئات الناس حرماناً وهتميشاً          يف مكافحة ا

                                                                                                              وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لضمان األمن الغذائي وإمكانية حصول مجيع السكان على                  -   ٢٦٤
                    سات الزراعية إىل حتسني                           وتوصي اللجنة بأن هتدف السيا  .                                                  ً       ً املاء، وال سيما من ينتمي منهم إىل أكثر الفئات حرماناً وهتميشاً

                                                   ويف هذا الصدد، حتث اللجنة على تنفيـذ تـدابري            .                        ً     ً                                       اإلنتاجية والتسويق فعلياً، فضالً عن حتسني إمكانية الوصول والتوزيع        
                              وتطلب اللجنـة إىل الدولـة        .                                                                                        خاصة لتعزيز مشاركة الطبقات االجتماعية الدنيا يف إنتاج األغذية وتوزيعها واستهالكها          

َ  ِّ   الطرف أن ُتَضمِّ                                                                                                           ن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة بشأن مدى االفتقار إىل األمن الغذائي، وبشأن أكثر الفئـات                       ُ 
                                                       ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف           .                                                                       معاناة من ذلك، والتدابري الفعلية املزمع اختاذها ملعاجلة تلك املشكلة         

   .               بشأن احلق يف املاء  )     ٢٠٠٢ (  ١٥                              ذاء الكايف، وتعليقها العام رقم               بشأن احلق يف الغ  )     ١٩٩٩ (  ١٢                     إىل تعليقها العام رقم 

                    َّ                         ُ                                                                      وتوصي اللجنة بأن تطبَّق على الفور، يف احلاالت اليت ُيمنع فيها الوصول إىل منابع امليـاه العامـة، أحكـام                      -    ٢٦٥
                     ن تراقب جلان تنمية                     وتوصي اللجنة بأ    .                                                                                الدستور املؤقت والقوانني اليت حتظر التمييز والفصل على أساس االنتماء الطبقي          

   .                                                                          املناطق، أو أي هيئة حملية مناسبة أخرى، عن كثب إمكانية الوصول إىل اآلبار العامة
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                                                                                                    وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة إسكان وطنية تقضي بتوفري وحدات سكنية قليلـة التكلفـة          -    ٢٦٦
   .                                              للفقراء يف األرياف ولألفراد احملرومني والفئات احملرومة

                                                                                                        وتوصي اللجنة بإيالء أولوية عليا خلفض معدالت وفيات األمهات والرضع، وبإيالء االعتبار الواجب لضرورة                -    ٢٦٧
                                                                                                                      اشتمال نظام الرعاية الصحية العام خدمات الصحة العقلية وبرامج الوقاية والعـالج مـن فـريوس نقـص املناعـة                    

                                           ى أن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن                وتشدد اللجنة عل   ).      اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /       البشرية
                                                                                                                          بلوغه يشمل الصحة العقلية بقدر ما يشمل الصحة البدنية، كما تشدد على أمهية الرعاية الصحية العقلية، وال سـيما                   

   .                                 بالنسبة إىل األشخاص املتأثرين بالرتاع

                                                على الرعاية الصحية التناسلية وعلى وسـائل                                                        ً       ً         وتوصي اللجنة بإيالء أولوية عليا إلمكانية احلصول مادياً ومالياً          -    ٢٦٨
                                                                                                                         منع احلمل، وال سيما يف املناطق الريفية، كجزء من عملية التحسني العام لنظام الرعاية الصحية الوطنية، كما توصـي                   

   .                                                                              باختاذ تدابري خاصة لتمكني النساء من الوالدة حتت إشراف مهين مدرب يف جمال الرعاية الصحية

               من العهد وأن   ١٤   و  ١٣                                                   ً    ً         ىل الدولة الطرف أن تقر التعليم اجملاين بل واإللزامي أيضاً عمالً باملادتني               وتطلب اللجنة إ  -   ٢٦٩
                                                             ً                                                         تبني يف تقريرها الدوري الثالث مىت تعتزم بلوغ هذا اهلدف، وحتدد أيضاً املعايري املادية اليت ميكن مبوجبها قيـاس التقـدم              

                              بشأن خطط العمل من أجل التعليم   )     ١٩٩٩ (  ١١                            إىل تعليقها العام رقم                                                 ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف        .     احملرز
                                                 وحتث اللجنة، كذلك على أن تدرج الدولة الطرف          .                      بشأن احلق يف التعليم     )     ١٩٩٩ (  ١٣                                     االبتدائي، وإىل تعليقها العام رقم      

                       املـشاركة واإلمشـال                                                          َّ                 ُ                   حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية بشىت مستوياهتا كموضوع يدرَّس وكمنهج للتدريس ُيربز قيم            
                                                                                                               وتشدد اللجنة على أمهية التعليم كأداة للمصاحلة الوطنية، وللقضاء على املمارسات اإلقطاعية الضارة، وتعزيز                .         االجتماعي

   .                                    ً                        ً                     احترام كرامة مجيع األشخاص والفئات، فضالً عن تنمية املهارات تدعيماً لفرص العمل يف املستقبل

َ  ِّ           وتوصي اللجنة بأن ُتَضمِّن ال      -    ٢٧٠                                                                                دولة الطرف تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عـن املعـايري املطبقـة                              ُ 
   .            ً                                          لالعتراف رمسياً باألقوام األصلية وما يترتب على ذلك من آثار

َ  ِّ                            ً     ً                                            وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري القادم فرعاً خمصصاً للنتائج اليت أسفرت عنـها                   -    ٢٧١  ُ                                
  .                                                                                                 ة التمييز وتعزيز احترام مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ومحايتـها وإعماهلـا                                   التدابري املتخذة ملناهض  

َ  ِّ                                                                             وكذلك تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات سنوية مصنفة حـسب االنتمـاء                    ُ                                     
َ  ِّ       ً                              الطبقي واإلثين واجلنس، وُتَضمِّنه أيضاً معايري خاصة، للتمكني من رصد    .                              وتقييم التقدم احملرز كما ينبغي                     ُ 

                                                                                                           وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع وتعممها علـى كافـة                    -    ٢٧٢
                                                             ُ  ِْ                                             مستويات اجملتمع وال سيما املسؤولني احلكوميني والسلطات القضائية، وأن ُتطِْلع اللجنة يف تقريرها الدوري القادم على     

                              ً                                                     وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تشرك املنظمات غري احلكومية وغريها من               .                 املتخذة لتنفيذها               مجيع التدابري   
   .                                                                                            أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت ستجريها على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

     ً                                         وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املوضـوعة يف                                               ة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية      ـ         و اللجن ـ     وتدع  -    ٢٧٣
    ).HRI/GEN/2/Rev.4 (                                 بشان إعداد وثيقة أساسية مشتركة     ٢٠٠٦    عام 
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  .                                                                                                          وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                 -    ٢٧٤
                                                          التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                                                                    وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية          

   .                     املهاجرين وأفراد أسرهم

      ٢٠١١         يونيـه    /         حزيران   ٣٠      ً                                                                              وختاماً، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث حبلول               -    ٢٧٥
   .                 ه املالحظات اخلتامية                                                                        وأن تضمنه معلومات مفصلة عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات املقدمة يف هذ

  جزر األنتيل اهلولندية
                                                                                                                نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث ململكة هولندا بشأن                -    ٢٧٦

     يف  (E/C.12/ANT/3)                                                                                                 تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جزر األنتيل اهلولنديـة              
              ، واعتمـدت يف  SR.10)   و(E/C.12/2007/SR.9      ٢٠٠٧       مـايو   /       أيار  ٤                                         جلستيها التاسعة والعاشرة املعقودتني يف      

   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٥   و  ١٤            املعقودة يف   ٢٣   و  ٢٢   و  ٢١       جلساهتا 

   مقدمة- ألف 

                               ُ       ً            خلاص جبزر األنتيل اهلولندية، الذي أُعـد وفقـاً                                                                        ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالثة ا          -    ٢٧٧
                 ً                   وترحب اللجنة أيضاً بالردود اخلطية       .                                                                                  للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة ويتضمن معلومات عملية عن تنفيذ العهد          

ٍ   ، غري أهنا تأسف لعدم إحالة تلك الردود قبل وقت كاٍف (E/C.12/ANT/Q/3/Add.1)                               على قائمة املسائل اليت وضعتها                                                   
                              ّ                                              وتالحظ اللجنة احلوار الصريح والبّناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف             .                                          للتمكن من ترمجتها إىل لغات عمل اللجنة      

   .                          ً                    واجلهود اليت بذهلا للرد شفوياً على األسئلة املطروحة

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                                     رتيل يف القانون اجلنائي اجلديد جلـزر                                                                              تالحظ اللجنة بارتياح التدابري اليت اختذت إلدراج أحكام جترم العنف امل            -    ٢٧٨
   .               األنتيل اهلولندية

                                   ، حتمي العمال، وال سيما يف حاالت           ٢٠٠٠ ُ                                                                وُترحب اللجنة باعتماد أحكام جديدة يف قانون العمل، يف عام             -    ٢٧٩
   .                                              املرض واحلمل واألمومة، واملشاركة يف األنشطة النقابية

   .                                            ترة التعليم اإلجباري وإىل التصدي للتسرب املدرسي                                      وترحب اللجنة بالتدابري اهلادفة إىل متديد ف  -    ٢٨٠

                                                                                                               وتالحظ اللجنة بارتياح القرار األخري الذي اختذته السلطات والقاضي بإضافة لغة ببيامنتو إىل اللغات الرمسية                 -    ٢٨١
   .                                                       جلزر األنتيل اهلولندية، إىل جانب اللغتني اهلولندية واإلنكليزية

  نفيذ العهد العوامل والصعوبات اليت تعوق ت- جيم 

   .                                                                                  تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات هامة تعوق التنفيذ الفعلي للعهد يف الدولة الطرف  -    ٢٨٢
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   دواعي القلق الرئيسية- دال 

          ة النامجة  ـ                                                               ً                                    تالحظ اللجنة بقلق أن خمتلف سلطات جزر األنتيل اهلولندية ال تدرك متاماً أمهية االلتزامات الدولي                -    ٢٨٣
   .        عن العهد

         ً       وحتـيط علمـاً      .                                                                                         سف اللجنة للتقدم الطفيف احملرز يف جمال التطبيق املباشر للحقوق اليت يتضمنها العهـد                وتأ  -    ٢٨٤
                                                                                                                      مبعلومات مفادها أنه ال ميكن للمحاكم أن تطبق تلك احلقوق مباشرة إال يف احلاالت اليت ترى فيها أنه مـن املمكـن                      

                                                    كثرية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غري قابلة  ُ                                              وُتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف ترى أن أ  .        تطبيقها
   .                                              وتأسف اللجنة كذلك لعدم تقدمي أي مثال هلا على ذلك  .               للتطبيق املباشر

    ٣٧                                                                                                                 ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة البطالة املرتفعة يف جزر األنتيل اهلولندية، وال سيما لدى الشبان إذ بلغت                    -    ٢٨٥
   .    ٢٠٠٦              يف املائة يف عام 

                                                                                                         وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي معلومات حمددة بشأن تدابري مثل إلغاء وجوب حصول أكثرية صناعات                  -   ٨٦ ٢
                                                                                                     كوراساو على تراخيص لتسريح العمال، وتنظيم وقت العمل من أجل حتقيق مرونة أكرب، واعتماد عقود عمل قـصرية     

   .                                     األجل، وأثر تلك التدابري يف حالة العمالة

ّ                         ُ   ّ              ً                     ن أسفها لعدم تلقي معلومات كافية عّما إذا كان احلد األدىن لألجر ُيوفّر مستوى معيـشياً                                وتعرب اللجنة ع    -    ٢٨٧                                  
   .    ً               الئقاً للعمال وألسرهم

                                                                                                                   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابري تشريعية أو غري تشريعية، معتمدة يف جزر األنتيل اهلولندية بغيـة                    -    ٢٨٨
                                                     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق الكبرية القائمة بني   .          متساوية                                        ضمان احلق يف تلقي أجر متساو عن عمل ذي قيمة

                وتالحظ بقلق أن     .            يف املائة      ٢٧,٤                                                                                      متوسط رواتب الرجال والنساء؛ إذ يقل ما تكسبه النساء عما يكسبه الرجال بنحو              
   .                                                  ً           جزر األنتيل اهلولندية ال تعترب أن هذه احلالة تعكس متييزاً ضد النساء

                                                                                 أن حق اإلضراب معترف به يف الدولة الطرف، غري أهنا تأسف لعدم توضيحها أسباب إبقـاء                 وتالحظ اللجنة   -    ٢٨٩
   .                                         من العهد بالنسبة إىل جزر األنتيل اهلولندية ٨         من املادة   )  ١ (          من الفقرة   )  د (                         حتفظها على الفقرة الفرعية 

                       ئات العمـال الـذين                                                                                      وتأسف اللجنة لعدم تلقيها إحصاءات مبوبة حسب نوع اجلنس والسن بشأن خمتلف ف              -    ٢٩٠
                                                                                                                 يغطيهم نظام الضمان االجتماعي، وال معلومات عن التدابري املتخذة بغية توسيع تلك احلمايـة لتـشمل األشـخاص                  

                                                                                         كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن نسبة السكان الذين يغطيهم الضمان االجتماعي   .               املستبعدين منها
   .         ً قليلة جداً

                                                                                     قلقها إزاء عدم كفاية مبالغ خمصصات الضمان االجتماعي لتمكني املستفيدين من التصدي                              وتعرب اللجنة عن      -    ٢٩١
                      ً                                                                           ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء معلومات مفادها أن املساعدة االجتماعية ال متنح جلميع األشخاص الذين حيتاجوهنا   .      للفقر

   .                     ً      ً  لتوفر هلم مستوى معيشياً كافياً
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               واليت ال تتلقى     ،                ً                                                  حلالة العسرية جداً اليت تعاين منها األسر اليت يعيلها عائل واحد                                           وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا       -    ٢٩٢
   .            مساعدة كافية

                                                                                                              وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن خدمات حضانة األطفال ال تزال غري كافية، وال سيما                    -    ٢٩٣
   .                    يف جزر الريح اهلولندية

   .                                                   د املوظفني واألساتذة دون غريهم باحلق يف اإلعانات االجتماعية                              ويساور اللجنة القلق إزاء انفرا  -    ٢٩٤

                                                                                                                   وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء نسبة حاالت احلمل املبكر اليت يبدو أهنا مرتفعة يف جزر األنتيل اهلولندية، وما                    -    ٢٩٥
                           إزاء نسبة اإلجهاض لدى                              كما تشعر اللجنة بالقلق     .                                                                   ينجم عنها من آثار سلبية يف احلق يف التعليم ويف صحة املراهقات           

   .                                                                             وتأسف لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات كافية عن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه املسائل  .         املراهقات

                                                                                                     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مشترك لتسجيل حاالت االستغالل اجلنسي وغريها من حـاالت                  -    ٢٩٦
                       كما يساور اللجنة القلق   .                                              ألمر الذي جيعل من الصعب القيام بأي تقييم للحالة                                          إيذاء األطفال يف جزر األنتيل اهلولندية، ا     

                                                                                                                    إزاء نقص املعلومات اخلاصة باحلماية القانونية للذكور من االستغالل اجلنسي، وخباصة فيما يتعلق باألحكام اجلزائيـة                
   .                املتعلقة باالغتصاب

                                                تها سلطات جزر األنتيل اهلولندية ومفادها أن مكافحة                                                    وتالحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من الضمانات اليت قدم     -    ٢٩٧
  .                                                                                                                         الفقر هي إحدى أولوياهتا، فإهنا مل حتدد بعد عتبة رمسية للفقر توضح مدى انتشار الفقر يف جزر األنتيـل اهلولنديـة                    

ّ            احلّد من الفقر                                                                                              وإضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف برامج    
   .                     يف جزر األنتيل اهلولندية

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                                ، بشأن طبيعة التزامات الدول      )    ١٩٩٠ ( ٣                ً                                                          تلفت اللجنة جمدداً انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم              -    ٢٩٨
                         وتوصـي بتنظـيم دورات       .                                                                                         األطراف، وتدعوها إىل إعادة النظر يف مسألة إمكانية تطبيق أحكام العهد بصفة مباشرة            

                                                                                                                      تدريبية حمددة لصاحل القضاة واحملامني تتناول أهلية التقاضي فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                
   .                                              وإمكانات التطبيق املباشر للحقوق الواردة يف العهد

                           عية والثقافية يف دسـتور                                                                                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان اإلدماج الكامل للحقوق االقتصادية واالجتما           -    ٢٩٩
   .                                                 كوراساو اجلديد، بالتساوي مع احلقوق املدنية والسياسية

          ً           وتوصي أيضاً باعتماد     .                                                                                    وتوصي اللجنة بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية حبقوق اإلنسان يف جزر األنتيل اهلولندية             -    ٣٠٠
   .                                                                   وتنفيذ خطة عمل حلقوق اإلنسان تراعي مراعاة كاملة احلقوق الواردة يف العهد

   .                                                                                            وتوصي اللجنة باعتماد قانون، يف املستقبل القريب، يتناول املساواة يف املعاملة يف جزر األنتيل اهلولندية  -  ١  ٣٠

                                                                                                              وتوصي اللجنة باعتماد تدابري تكفل احلماية الفعلية واملالئمة للحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                 -    ٣٠٢
   .                     مللتمسي اللجوء والالجئني



 

48 

                                      ِّ                                                    ولة الطرف بضمان بدء نفاذ األحكام اليت جترِّم العنف املرتيل، واليت يزمـع إدراجهـا يف                                  وتوصي اللجنة الد    -    ٣٠٣
   .                                                       القانون اجلنائي اجلديد وكفالة تنفيذها الفعلي يف أفضل اآلجال

                                                                                                           وحتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها يف التصدي للبطالة بتنفيذ برامج مـستهدفة، وال سـيما                   -    ٣٠٤
        ُ                                                                                   نبغي أن ُتدرج يف التقرير الدوري القادم معلومات مفصلة عن فعالية التدابري املتخذة، وكذلك بيانات   وي  .            لصاحل الشباب

   .                                        إحصائية عن البطالة، مبوبة على أساس مقارن

                                                                                          ً                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر التعديالت املدخلة على قانون العمل بشأن حقوق العمـال وفقـاً                   -    ٣٠٥
    ). ٦      املادة  (                 بشأن احلق يف العمل   )     ٢٠٠٥ (  ١٨                     د والتعليق العام رقم          من العه ٧   و ٦        للمادتني 

                                                                                                               وتوصي اللجنة بأن تكون خمتلف األجور الدنيا مرتفعة مبا فيه الكفاية لتمكني العمال وأسرهم مـن التمتـع                    -    ٣٠٦
               ات يف هذا الصدد                                     من العهد، وتود تلقي مزيد من املعلوم ٧         من املادة   ‘  ٢ ‘ ) أ (                     ً                  مبستوى معيشي الئق، وفقاً للفقرة الفرعية  

                                                                                     ً                   كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الفوارق القائمة بني خمتلف فئات األجور الدنيا إلغـاًء                  .                   يف التقرير القادم  
   .    ً                  كامالً يف املستقبل القريب

      لفوري                                                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة، وال سيما التشريعية منها، لضمان التنفيذ ا        -    ٣٠٧
                                                                        وتلفت يف هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العـام              .                                                   ملبدأ تلقي أجر متساو عن عمل ذي قيمة متساوية        

    ). ٣      املادة  (                                                                                بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   )     ٢٠٠٥ (  ١٦    رقم 

   من   )  ١ (            من الفقرة     )  د (                                                          بأن تنظر جبدية يف سحب التحفظ على الفقرة الفرعية                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف     -    ٣٠٨
   .          من العهد ٨      املادة 

       وينبغي   .                                                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حق كل فرد يف الضمان االجتماعي  -    ٣٠٩
                                              جتماعي، واإلشارة إىل أسباب ذلـك، ونتـائج                                                                              للدولة الطرف إعداد دراسة متعمقة تتناول املستبعدين من الضمان اال         

   .                                                                 التدابري املتخذة للتصدي هلذه احلالة، وإدراجها يف التقرير الدوري القادم

                                                                                                      وتشجع اللجنة الدولة الطرف على منح املساعدة االجتماعية جلميع األشخاص الذين حيتاجوهنا، وال سـيما                 -    ٣١٠
   .                            ٍ كنوا من بلوغ مستوى معيشي كاٍف                          ً       ً         أشد األشخاص واجلماعات حرماناً وهتميشاً حىت يتم

                                                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري حمددة حلماية األسر اليت يعيلها عائل واحـد، وتـشمل تقـدمي                -    ٣١١
                                                                                                           اإلعانات االجتماعية وخدمات احلضانة لألطفال واملساعدة املالية، لضمان حق تلك األسر يف مستوى معيشي كاف،               

   .                ري التعليم ألطفاهلا                    ويف محاية مالئمة ويف توف

                   وينبغي هلذه السياسة   .                                                                        وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة وطنية يف جمال خدمات حضانة األطفال  -    ٣١٢
   .                                                                              بوجه خاص أن تكفل ضمان وجود عدد كاف من تلك اخلدمات يف جزر األنتيل اهلولندية بأكملها

                                                         ئات اليت تغطيها اإلعانات االجتماعية حىت تستفيد منـها                                                            وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق الف         -    ٣١٣
   .                       ً مجيع األسر اليت تعيل أطفاالً
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                                                                                                       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مدها مبعلومات مفصلة، مبا فيها إحصاءات، عن حاالت احلمـل املبكـر                   -    ٣١٤
   .                                                             واإلجهاض لدى املراهقات، وعن التدابري املعتمدة للتصدي لتلك الظواهر

                                                                                          اللجنة الدولة الطـرف باعتمـاد تدابري حلماية األطفال، مبن فيهم الذكور، من االستغالل اجلنـسي              وتوصي    -    ٣١٥
   .                                                                         وينبغـي إنشاء نظام مشترك لتسجيل حاالت املعاملة السيئة يف جزر األنتيل اهلولندية  .                          والعنف وسائر أشكال اإليذاء

                                                 ولندية وإدماج احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                                                                 وتوصي اللجنة بوضع عتبة رمسية للفقر يف جزر األنتيل اهل           -    ٣١٦
ّ                                         والثقافية يف برامج احلّد من الفقر يف جزر األنتيل اهلولندية                                                                     ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطـرف إىل إعالهنـا             .                     

   .(E/C.12/2001/10)  "                                                              الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية "     بشأن 

   .                                                                   جع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها يف جمال التصدي للتسرب املدرسي   وتش  -    ٣١٧

                                                                                                              وتطلب اللجنة مدها مبعلومات أدق يف التقرير الدوري القادم عن التكوين اإلثين لسكان جزر األنتيل اهلولندية                 -    ٣١٨
   .                                         وعن ممارسة األفراد واجلماعات للحقوق الثقافية

                                                                              طرف أن تترجم العهد وهذه املالحظات اخلتامية إىل لغـة بابيـامنتو وإىل اللغـة                                      وتطلب اللجنة إىل الدولة ال      -    ٣١٩
                                                                                                                  اهلولندية، وأن تنشرمها على نطاق واسع يف مجيع شرائح اجملتمع، وال سيما لدى موظفي الدولـة وأعـضاء اجلهـاز                    

               َ    كما تشجع الدولةَ     .    ً          بعةً لتنفيذمها                                                                                            القضائي، وأن تبلغها يف التقرير الدوري القادم جبميع التدابري اليت تكون قد اختذهتا متا             
                                                                                                                الطرف على أن تشرك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت ستجري علـى                   

   .                                           الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

                                 التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير،                                                       ً          وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ   -    ٣٢٠
                   ً                                  ، اليت اعتمدهتـا أخرياً هيئات املعاهـدات الدوليـة         (HRI/GEN/2/Rev.4)                                    واخلاصة بالوثيقة األساسية املشتركة     

   .           حلقوق اإلنسان

           بيد أنه ملا   .     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠    ّ                                                              وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن موعد تقدمي تقريرها الدوري الرابع هو   -    ٣٢١
  .                                                        ، فإن اللجنة تقرر منح الدولة الطرف مهلة إضـافية            ٢٠٠٧      مايو   /                                 ُ                        كان تقرير جزر األنتيل اهلولندية قد ُنظر فيه يف أيار         

    ٣٠                                                                                                                     وتدعوها إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع، املتعلق جبميع األقاليم اليت تتـألف منـها مملكـة هولنـدا، حبلـول                     
                                                                    معلومات مفصلة عن التدابري اليت تكون قد اختذهتا ملتابعة التوصيات                           ُ                ، وتطلب إليها أن ُتدرج فيه           ٢٠٠٨       يونيه   /      حزيران

   .                             الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

                         الدورة التاسعة والثالثون

  بلجيكا

                                                                                                                 نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث لبلجيكا بشأن تنفيذ                -    ٣٢٢
  ،   ٤٣   و  ٤٢   و  ٤١           فـي جلساهتا   ) E/C.12/BEL/3 (                                                 اص باحلقوق االقتصـادية واالجتمـاعية والثقـافية                      العهد الدويل اخل  
  ،   ٥٥    و   ٥٤                        ، واعتمدت يف جلستيها      )E/C.12/2007/SR.41-43   (    ٢٠٠٧       نوفمرب   /                 تشرين الثانـي    ١٣    و   ١٢              املعقودة فـي   
   .                     الحظات اخلتامية التالية    ، امل )E/C.12/2007/SR.54-55   (    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١   و  ٢٠           املعقودتني يف 
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   مقدمة- ألف 

  .                                                                                                                ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثالث لبلجيكا وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة                -    ٣٢٣
                                                                                                                       كما ترحب باحلوار املفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف املؤلف من خرباء يف خمتلف امليادين املشمولة بالعهد، إضافة                  

   .      َ                                                 إىل ممثلَني من حكومات اجملتمعات احمللية واملناطق يف الدولة الطرف

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                                                                                                      ترحب اللجنة باملشاركة الفعالة ملنظمات اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الدوري للدولة الطرف ويف التـشاور          -    ٣٢٤
   .           قرير السابق                                                       بشأن متابعة مالحظات اللجنة اخلتامية وتوصياهتا املتعلقة بالت

   دة ـ                                                     ً                                                       كما ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف مؤخراً ملكافحة التمييز، مبا فيها اعتماد قوانني جدي                -    ٣٢٥
   .          ً     ً                                        تضع إطاراً شامالً ملنع مجيع أشكال التمييز واملعاقبة عليها    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٠  يف 

                                                       ن االجتماعي والرعاية الـصحية يف الدولـة الطـرف،                                                 َ               وتالحظ اللجنة بارتياح اجلودة الفائقة لنظاَمي الضما        -    ٣٢٦
   .                                       ً وطابعهما الشامل وتغطيتهما للجميع تقريباً

   .                                                                                     كما تالحظ اللجنة بارتياح تدين الرسوم الدراسية املطبقة يف نظام التعليم اجلامعي للدولة الطرف  -    ٣٢٧

                   الربوتوكول اإلضـايف              نقح وعلى                                                                          وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على امليثاق االجتماعي األورويب امل           -    ٣٢٨
   .                                                         للميثاق االجتماعي األورويب الذي ينص على نظام للشكاوى اجلماعية

   .                                                                                 وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أعربت عن تأييدها لوضع بروتوكول اختياري للعهد  -    ٣٢٩

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

   .                                                عوامل أو صعوبات متنع تنفيذ العهد بفعالية يف بلجيكا                        تالحظ اللجنة عدم وجود أي   -    ٣٣٠

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                                                                                           تالحظ اللجنة أن نقص املعلومات املفصلة عن النتائج العملية ملختلف التدابري التشريعية والسياساتية املعتمـدة           -    ٣٣١
                                       االحتاد واملناطق واجملتمعات احمللية مل يسمح هلا                                                                من السلطات املختصة واملعلومات املتباينة عن اجلهود املبذولة على صعيد 

   .               ً     ً                                                                        بأن تقيم تقييماً شامالً التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف والصعوبات اليت واجهتها عند تنفيذ العهد

                                     من مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة        ٥                                                                      وتكرر اللجنة اإلعـراب عن أوجه القلق التـي عربت عنها يف الفقرة              -    ٣٣٢
) E/C.12/1/Add.54 (               واملتعلقة بعدم وجود آليات مالئمة وفعالة لضمان االمتثال اللتزامات الدولة الطرف مبوجـب                                                                                            

   .                                           العهد على صعيد االحتاد واملناطق واجملتمعات احمللية
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                            من دستور الدولة الطرف اليت   ٢٣                                          ً                          وتالحظ اللجنة بقلق أن معظم أحكام العهد، فضالً عن بعض أحكام املادة        -    ٣٣٣
                                                                                                          ن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكنها تترك إعماهلا للتشريعات الوطنية، ليس هلا أثر قانوين                             تشري إىل عدد م   

                                              ُ              ً                                               مباشر مبوجب القانون الوطين، ومن مث فمن النادر أن ُيحتج هبا منفصلةً أمام احملاكم الوطنية وغريها من اهليئات القضائية 
   .                 ُ             ً  هليئات والسلطات ال ُتعملها مباشرةً                                       أو السلطات اإلدارية، كما أن هذه احملاكم وا

                                                                                                         وتالحظ اللجنة أنه رغم وجود هيئات عدة هلا صالحية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا فيهـا احلقـوق                    -    ٣٣٤
                                                                                                    ً               االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإنه ال توجد يف الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان منشأة طبقـاً             

    ).       ، املرفق    ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٠        املؤرخ    ١٣٤ /  ٤٨                   قرار اجلمعية العامة  (            ملبادئ باريس 

                                                                                                                    وتالحظ اللجنة أنه رغم التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لالرتقاء بآلياهتا القانونية واملؤسسية الراميـة إىل                  -    ٣٣٥
                                          ليات إثنية وقومية، ال سـيما العمـال                                                                                    مكافحة التمييز العنصري، فإن التمييز حبق األجانب واألشخاص املنتمني إىل أق          

                                                                ً                                                  املهاجرين وأفراد أسرهم وأفراد اجلالية املسلمة والغجر، ال يزال منتشراً يف واقع األمر بني بعض فئات السكان، وخباصة            
   .                                                              يف جماالت التوظيف والسكن وارتياد األماكن العامة مثل املطاعم واحلانات

                                                                           معدالت البطالة بني النساء واستمرار تباين األجور بني الرجال والنساء                                                   ويظل القلق يساور اللجنة بشأن ارتفاع       -   ٣٣٦
   .                                                                                                           وتدين النسبة املئوية للنسـاء يف املناصب العليا يف العديد من املياديـن، اليت من بينها اإلدارة العامة والتعليم اجلامعي

                                        دة فرص العمل أمام الشباب واألشـخاص                                                                             وتظل اللجنة قلقة ألنه رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيا            -    ٣٣٧
                                                                                        سنة واملقيمني األجانب، فإن معدالت بطالة األشخاص املنتمني إىل هذه الفئات ال تـزال                 ٥٥                        الذين تتجاوز أعمارهم    

   .         ً                                       أعلى كثرياً من املعدل املتوسط السائد يف االحتاد األورويب

                                              اإلضراب، ومرد هذه العوائق بدء أرباب العمل برفع                                                        وتالحظ اللجنة بقلق العوائق الكبرية أمام ممارسة احلق يف        -    ٣٣٨
                                                                ً                                                 دعاوى قانونية قصد احلصول على منع بعض األنشطة اإلضرابية، ومردها أيضاً احتمال فصل العمال نتيجة ملشاركتهم                

   .        يف اإلضراب

  يف                                                    ً      ً                                             وتالحظ اللجنة أنه رغم كون العنف بني الشركاء يشكل ظرفاً مشدداً لبعض اجلرائم املنـصوص عليهـا                    -    ٣٣٩
   .                                                                                              ً     ً  القانون اجلنائي للدولة الطرف، فإن التشريعات اجلنائية للدولة الطرف ما زالت ال تعترب العنف املرتيل جرماً حمدداً

   .                                 ً                                                  ً     ً   وتالحظ اللجنة أن عقاب األطفال بدنياً داخل األسرة مل يدرج بعد يف القانون اجلنائي بوصفه جرماً حمدداً  -    ٣٤٠

                                                                      رات اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة اإلمداد بوحدات السكن االجتماعي،                                          وتظل اللجنة قلقة، رغم شىت املباد       -    ٣٤١
                                                                                                             إزاء استمرار نقص وحدات السكن االجتماعي لألسر ذات الدخل املنخفض وغريها من األفراد والفئـات احملرومـة                 

   .                                                     واملهمشة، وإزاء استمرار ارتفاع اإلجيار يف قطاع اإلجيار اخلاص

                                                                        وصول األشخاص املنتمني إىل الفئات املستضعفة واحملرومـة، مثـل العمـال                                     وتالحظ اللجنة بقلق أن       -    ٣٤٢
                                                                                                            املهاجرين بال أوراق هوية وأفراد أسرهم، إىل مرافق الرعاية الصحية وحصوهلم على السلع واخلدمات حمصور يف                

   .                           تلقي الرعاية الطبية الطارئة
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                                             ليمي للدولة الطرف وعدم وجود اآلليات املناسـبة                                                           وتظل اللجنة قلقة إزاء استمرار التفاوت يف أداء النظام التع   -    ٣٤٣
   .                                                اليت هتدف إىل ضمان التوحيد يف تطبيق املعايري التعليمية

   .                                                                           وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم االعتراف الرمسي باألقليات داخل إقليم الدولة الطرف  -    ٣٤٤

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                                                                    من العهد، فإمنا جتدد تأكيدها على أن املسؤولية الكـربى عـن               ٢٨                                            إذ تضع اللجنة يف اعتبارها أحكام املادة        -    ٣٤٥
                                                      وبناء عليه، حتث اللجنة احلكومة االحتادية للدولة الطرف على   .                                                 تنفيذها تقع على عاتق احلكومة االحتادية للدولة الطرف

   .          نفيذ العهد                                                                           إجياد اآلليات املناسبة والفعالة على مستوى االحتاد واملناطق واجملتمعات احمللية لضمان ت

                                   بشأن التطبيق احمللي للعهـد، وتوصـي     )     ١٩٩٨   ( ٩                                                             وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          -    ٣٤٦
   ١                                                               ً                   من مالحظاهتا اخلتامية السابقة، بأن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة وفقاً للفقرة             ٢٠                                     الدولة الطرف، كما أشري يف الفقرة       

                                كما تطلب اللجنة من الدولـة        .                                                      نطباق أحكام العهد يف نظامها القانوين احمللي مباشرة                              من العهد، لضمان ا     ٢           من املادة   
   .                                                                      الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابري املعتمدة يف تقريرها الدوري القادم

   .    اريس ب                                                                              ً       وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ   -   ٣٤٧

                               يف املائة من ناجتها احمللـي          ٠,٥                                                             ً             ويف الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف ختصص أصالً               -   ٤٨ ٣
                          يف املائة، بناء علـى         ٠,٧                                                                                             اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، فإهنا توصي الدولة الطرف بزيادة هذه النسبة لتصل إىل              

   .                          نشطتها يف جمال التعاون الدويل                                      توصية األمم املتحدة، واالستمرار يف تدعيم أ

      وتطلب   .                                                                                                 وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تقوية آلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحة التمييز     -    ٣٤٩
َ                                       اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما َخلصت إليه املبـادرات املتخـذة                                                                                     

                                                                                  ً                        صرية وكره األجانب وتعزيز التسامح واحترام األجانب وأفراد األقليات اإلثنية والقومية، فضالً عن بيانات                          ملكافحة العن 
   .  َّ                                           ُ                 حمدَّثة عن عدد احملاكمات واإلدانات بسبب اجلرائم اليت ُترتكب بباعث إثين

                      ني الرجل واملـرأة يف                                                                                               وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف تعزيز جهودها الرامية إىل تدعيم املساواة ب               -    ٣٥٠
                                                                                                        وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عـن التـدابري                   .             أماكن العمل 

                                                                                                                     املتخذة لتحسني معدل توظيف النساء، وتقليص التفاوت يف األجور بني الرجال والنساء، وزيادة النسبة املئوية للنساء                
   .                          اعني العام واخلاص على السواء                       يف املناصب العليا، يف القط

                                                                                                     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها اهلادفة إىل تقليص معدالت بطالة الشباب واألشـخاص                 -    ٣٥١
                                                                                   سنة واملقيمني األجانب باختاذ تدابري حمددة اهلدف، مبا فيها فرص التدريب املهين والتدريب        ٥٥                        الذين تتجاوز أعمارهم    
                                                                                           والتوجيه الوظيفي واحلوافز الضريبية للشركات اليت تستخدم األشخاص الذين ينتمون إىل هذه                                     من أجل إعادة التوجيه     

                                                                                                    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، مبا فيهـا                  .                 الفئات املستهدفة 
   .                      ص املنتمني إىل هذه الفئات                                                             إحصاءات جمزأة، عما متخضت عنه التدابري املتخذة لتحسني فرص عمل األشخا



 

53 

                                                           ً      ً                                           وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن ينفذ أرباب العمل تنفيذاً سليماً التشريعات اخلاصـة بـاحلق يف                    -    ٣٥٢
   .          من العهد ٨                             ً       ً                   اإلضراب، حبيث تكفل متشيه، قانوناً وممارسةً، مع أحكام املادة 

                        كما تطلب اللجنـة إىل       . ّ                       ّرم أفعال العنف املرتيل                                                             وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات حمددة جت          -    ٣٥٣
                                                                                                                         الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابري املعتمدة من الدولة الطرف ملنع العنف                  

      بـات                                                                                                                 على املرأة، ومعلومات عن عدد حاالت العنف العائلي املرتيل املبلغ عنها وطبيعتها، وعن اإلدانات وأنواع العقو               
   .                                                         املفروضة على اجلناة، وعن املساعدة والتعويض املقدمني إىل الضحايا

                                                                                                          وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات حمددة ملنع مجيع أشكال العقوبة اجلسدية املمارسة علـى                  -    ٣٥٤
   .                 األطفال داخل األسرة

                                         السكن الالئق، بأن تعتمـد الدولـة                    بشأن احلق يف    )     ١٩٩١ ( ٤                  ً                             وتوصي اللجنة، متشياً مع تعليقها العام رقم          -    ٣٥٥
                                                                                                               الطرف مجيع التدابري املناسبة على صعيد االحتاد واملناطق واجملتمعات احمللية لضمان حصول األسر ذات الدخل املنخفض               
                                                                                                                 وغريها من األفراد والفئات احملرومة واملهمشة على سكن الئق، وذلك عرب وسائل منها ختصيص موارد كافية لزيـادة                  

                                                                                       لسكن االجتماعي عليهم، وتوفري أشكال مناسبة من الدعم املايل، مثل إعانات اإلجيار، وضمان التكافؤ            عرض وحدات ا
   .                       بني إجيار املساكن ونوعيتها

                                                  بشأن احلق يف أعلى املعايري الصحية املمكنة، فإمنا          )     ٢٠٠٠ (  ١٤                                                   وإذ تأخذ اللجنة يف احلسبان تعليقها العام رقم           -    ٣٥٦
                                                                                  د مجيع التدابري املناسبة لضمان وصول األشخاص املنتمني إىل فئات مستضعفة وحمرومة،                     َ                    حتث الدولةَ الطرف على اعتما    

                                                                                                                     مثل العمال املهاجرين بال أوراق هوية وأفراد أسرهم، إىل مرافق الرعاية الصحية وحصوهلم على السلع واخلدمات على                 
   .                                            قدم املساواة مع املقيمني الشرعيني يف الدولة الطرف

                                        يف جمال التعليم، لكنها تود التذكري                                                        بتفويض اختصاصات خالصة للجماعات اللغوية الثالث                  على علم         واللجنة  -    ٣٥٧
                         وبناء عليه، حتث اللجنة      .                                 تنفيذ العهد على الصعيد الوطين        عن                                                            بأن احلكومة االحتادية لبلجيكا تتحمل املسؤولية الرئيسية        

  ،   ها                                             يات مالئمة لرصد املعايري التعليمية وضمان توحيـد                                                                   الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها وضع آل         
   .                                    األداء يف النظام التعليمي للدولة الطرف         تباين        لتخلص من ل

                                              اللغوية الرئيسية الثالث، فإهنا توصي الدولة             ماعات                                                           وإذا كانت اللجنة تدرك أن الدستور االحتادي يعترف باجل          -    ٣٥٨
      من    ١٥                                           ً                    لثقايف جلميع األقليات املقيمة يف إقليمها، طبقاً ألحكام املادة                               بضرورة محاية التنوع ا       ً  رمسياً                     الطرف بأن تعترف    

                                                                                                             وتشجع اللجنة يف هذا الصدد الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا حلماية                .      العهد
   .               األقليات الوطنية

                                             تامية على أوسع نطاق بني مجيع شرائح اجملتمع،                                                                  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخل           -    ٣٥٩
                                                       ً                                                           ال سيما بني مسؤويل الدولة والقضاء ومنظمات اجملتمع املدين عموماً، وإبالغ اللجنة جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها                

     جملتمع                                                                   الطرف على االستمرار يف إشراك املنظمات غري احلكومية وأفراد ا                         َ   كما تشجع الدولةَ    .                           يف تقريرها الدوري القادم   
   .     لقادم                                          على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري ا          اليت ستجري                     املدين يف عملية النقاش 



 

54 

                            األشـخاص ذوي اإلعاقـة                                                                               وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق             -    ٣٦٠
   .                   وبروتوكوهلا االختياري

                                                       يق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال                                                               كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصد          -    ٣٦١
   .                     املهاجرين وأفراد أسرهم

           ل الدولية  ـ        ة العم ـ        ة منظم ـ                        ي التصديق على اتفاقي   ـ                                              ا تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر ف       ـ   كم  -    ٣٦٢
     بشأن   )     ١٩٦٢ (   ١١٨                                                                     بشأن األهداف واملعايري األساسية للسياسة االجتماعية، واالتفاقية رقم           )     ١٩٦٢ (   ١١٧     رقم  

   .                                                              املساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي

                                         مبادئ التوجيهية لتقـدمي وثيقـة أساسـية                                                          ً       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية طبقاً لل     -    ٣٦٣
    ).HRI/GEN/2/Rev.4   (    ٢٠٠٦            مشتركة لعام 

   .    ٢٠١٠      يونيه  /        حزيران  ٣٠                               قدم تقريرها الدوري الرابع حبلول                                  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت  -    ٣٦٤

  كوستاريكا
                                                                                                             نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري اجملمع الثـاين والثالـث                 -    ٣٦٥

  ) E/C.12/CRI/4 (      افية                                                                                             والرابع لكوستاريكا، بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق          
  ، 35)    و E/C.12/2007/SR.33)  ،   34      ٢٠٠٧         نـوفمرب    /               تشرين الثاين   ٧    و  ٦               ، املعقودة يف    ٣٥    و   ٣٤    و   ٣٣           يف جلساهتا   

   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٩            ، املعقودة يف   ٥١                 واعتمدت يف جلستها 

   مقدمة- ألف 

ّ               ً             اجملمع الثاين والثالث والرابع للدولة الطرف، الذي أُعّد بشكل عام وفقاً                                                 ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري        -    ٣٦٦  ُ                                               
   .     ً  عاماً  ١٣                                بيد أهنا تأسف لتأخر تقدمي التقرير   .                        للمبادئ التوجيهية للجنة

                                                                                                              وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتشكر الوفد على الردود اخلطية                  -    ٣٦٧
   .                           ً    ً                         مات اإلضافية اليت قدمها شفهياً رداً على استفساراهتا العديدة             املفصلة واملعلو

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                                                                                                  تالحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على املعاهدات الدولية ذات الصلة واعتمـاد سياسـة وطنيـة        -    ٣٦٨
                                  ملساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييـز                                                                            للمساواة والعدل بني اجلنسني، يف مجلة تدابري قانونية ومؤسسية أخرى، لتعزيز ا      

   .              ً              ضد املرأة، خاصةً يف مكان العمل

ّ                                        ً     ً                    وترحب اللجنة بدخول القانون الذي جيّرم ممارسة العنف ضد املرأة حيز النفاذ مؤخراً، فضالً عن تنفيذ برنامج   -    ٣٦٩                                  
                                    سبل اجلرب االجتمـاعي والقـانوين                                                                                          الرعاية الشامل للعنف املرتيل والتدابري املؤسسية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتوفري          

   .                                               والنفسي لضحايا هذه املمارسة، مبا يف ذلك املأوى اآلمن



 

55 

                                                                                                             وترحب اللجنة بإجنازات مؤسسة الكهرباء الكوستاريكية فيما يتعلق بنطاق وجودة التغطية الكهربائية وشبكة               -    ٣٧٠
      كمـا    .                                         اقة الكهربائية مأتاها مصادر متجـددة                         يف املائة من الط      ٩٨                                      ً            االتصاالت الالسلكية جلميع أحناء البلد، علماً بأن        

                                                                                                                       ترحب بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للحفاظ على إرثها الطبيعي والتصدي للتهديدات املتزايدة اليت يتعرض هلـا                 
                                 ً                                                                         التنوع البيولوجي يف البلد، وخاصةً إزالة الغابات واالستغالل الزراعي املفرط لألراضي وتلوث املياه، من أجل ضـمان  

   .                مستوى معيشي مالئم

                                                                                                     وتالحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف الرامية إىل زيادة تعزيز التنمية الثقافية للسكان األصليني، بوسائل   -    ٣٧١
                                                                                            ً                             منها إنشاء قسم تعليم السكان األصليني يف وزارة التربية والتعليم، يسهم يف إحياء اللغات األصلية، فضالً عـن إدراج                   

   .                                                                                        ليني يف املناهج الدراسية واعتماد برامج لتشجيع التعليم املزدوج اللغة باللغتني األصلية واإلسبانية                ثقافة السكان األص

                                                        ً                                                 وتشيد اللجنة بإدراج التربية األخالقية والفنية واملدنية، فضالً عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان، يف                  -    ٣٧٢
   .               املناهج الدراسية

   ً                                        فضالً عن التدابري التشريعية والـسياساتية        )                        يف املائة من السكان      ٩٧ (    فع                                     وترحب اللجنة مبستوى التعليم املرت      -    ٣٧٣
   .                                                                      ً                           واملؤسسية املعتمدة من الدولة الطرف لتحسني الوصول إىل التعليم ونوعيته، خاصةً بالنسبة إىل اجملتمعات األصلية

   .                                                             وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بشؤون السكان األصليني  -    ٣٧٤

  امل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد العو- جيم 

   .                                                                   ً     ً                 تالحظ اللجنة غياب أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف الدولة الطرف  -    ٣٧٥

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

          هد بصورة                                   ّ                                                                    تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل توفّر معلومات كافية عن سوابق قضائية تثبت تطبيق أحكام الع                 -    ٣٧٦
ّ                                         من دستور كوستاريكا ينّص على أن ملعاهدات حقوق اإلنسان الدوليـة   ٧                                           متسقة على صعيد املمارسة، رغم أن املادة                              

   .                                                                                    الغلبة على التشريعات احمللية، مبا يف ذلك األحكام الدستورية، وميكن التذرع هبا مباشرة يف احملاكم

   . َّ                       ُ                          رَّم بوصفه جرمية حمددة وإمنا ُيعاقب عليه بالغرامة فحسب                                       ُ  َ  وتالحظ اللجنة بقلق أن التمييز العنصري ال ُيَج  -    ٣٧٧

                                                                         ً     ً                             وتالحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية املعنية بشؤون السكان األصليني ال متثل متثيالً كامالً مـصاحل مجيـع                    -    ٣٧٨
   .             السكان األصليني

                           نون من مستويات أعلى من                                                                                وتأسف اللجنة ألن اجملتمعات األصلية واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يعا            -    ٣٧٩
                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، تعاين اجملتمعات األصلية من ارتفاع معدالت األمية، وحمدودية   .                     ً              الفقر والبطالة قياساً باملعدل الوطين

   .                                                الوصول إىل املياه وإىل خدمات اإلسكان والصحة والتعليم

ُ  َ َّ          وتأسف اللجنة كذلك ألن اجملتمعات األصلية غري ُمَمثَّلة يف امل  -    ٣٨٠    .                          ناصب العليا يف اخلدمة العامة                                       
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   . ء                                                                                             وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوة املستمرة يف األجور بني الرجل واملرأة ومعدل البطالة املرتفع بني النسا  -    ٣٨١

                                                                     ً                                           وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل البائسة اليت متس العمال املرتليني خاصـةً، وأغلبـهم مـن النـساء                     -    ٣٨٢
ٍ            ساعات يف اليوم دون احلصول على قدرٍ كاٍف          ٨                                               قاضون احلد األدىن من األجر ويعملون أكثر من                           املهاجرات، وهم يت      ٍ                                

   .                                         من الراحة أو على معاشات تقاعدية أو إجازات

ّ                                    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة العاملني يف القطاع غري الرمسي، وهي ظاهرة متّس الفئـات واألفـراد                    -    ٣٨٣                                                                            
                          ً                                     ً                          هم املهاجرون والالجئون، خاصةً الوافدين من نيكاراغوا وكولومبيا، فضالً عـن األقليـات                                  احملرومني واملهمشني، ومن  

                                                                                                          كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل املتردية يف املناطق الريفية والنائية، األمر الذي يسهم يف                  .                 العرقية واملعوقني 
   .                                              زيادة اهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية

                                                                                                               ساور اللجنة القلق إزاء التقارير املتعلقة حباالت مضايقة النقابيني وإدراج أمسائهم يف قوائم سوداء وفصلهم،                 وي  -    ٣٨٤
                             وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف   .                                                                    خاصة يف قطاع املوز، حيث وردت تقارير عن فصل عدد كبري من العمال النقابيني

                                                                علق بعدم توافق القيود املفروضة علـى مـشاركة األجانـب يف                                                                     مل تنفذ بصورة فعالة التوصيات السابقة للجنة فيما يت        
   .          من العهد ٨                           النقابات العمالية مع املادة 

                                                                        ً                            وتشعر اللجنة بالقلق ألن تغطية نظام التقاعد االجتماعي ال تزال غري كافية، خاصةً بالنسبة إىل الفئات واألفراد   -    ٣٨٥
                                                               زارعون واملهاجرون، بالرغم من التقدم احملرز يف تغطية نظـام                                                            املهمشني واحملرومني، ومن ضمنهم العمال املرتليون وامل      

   .           الصحة الوطين

                                                                                                               وتأسف اللجنة ألن العديد من التدابري القانونية واملؤسسية اليت اختذهتا الدولة الطرف لتوفري سبل جرب لضحايا                  -    ٣٨٦
   .    طفال                                                                    العنف املرتيل مل تكن كافية للتصدي لزيادة العنف املرتيل املمارس ضد النساء واأل

ّ     التأديب غري املّربح   "                                                                    وتشعر اللجنة بالقلق ألن العقوبة اجلسدية داخل األسرة، على شكل             -    ٣٨٧           َُ            ، ال تزال ُمَباحـة      "             
   .                                      من قانون األسرة السائد يف الدولة الطرف   ١٤٣           مبوجب املادة 

               ار باألشـخاص،                                                                                           ويساور اللجنة قلق عميق إزاء تفاقم االستغالل اجلنسي والتجاري والسياحة اجلنسية واالجت             -    ٣٨٨
  .     ً                                                                                                   خاصةً النساء والفتيات، يف الدولة الطرف، بالرغم من التدابري املؤسسية وخطط العمل اليت وضعت ملكافحة هذه اآلفة    

                                                                                                        وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب أي تشريعات حمددة وسوابق قضائية تتعلق باالجتار بالبشر، وعدم وجود بيانات مصنفة 
   .         ا وأسباهبا                           عن طبيعة هذه الظاهرة ونطاقه

                                                                                                          وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء االرتفاع املتزايد ملعدل احلمل يف صفوف املراهقات، بالرغم مـن سياسـات                   -    ٣٨٩
                                                          ً                                                              الدولة الطرف وبراجمها املتعلقة بالصحة اجلنسية والتناسلية، فضالً عن عدم السماح بأي استثناء مـن احلظـر العـام                   

   .                 املفروض على اإلجهاض

                                                                                            القلق ألنه بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي لنقص اخلدمات اإلسـكانية،                              وتشعر اللجنة ب    -    ٣٩٠
                                   ً                                                                             فإن نسبة مئوية كبرية من املساكن، خاصةً اليت يقطنها السكان األصليون واألشخاص املنحدرون من أصـل أفريقـي                  

                                             كافية، وأن العديد من أبناء هذه اجملتمعات                                          ً                                           واملهاجرون، يف حالة رديئة وتفتقر عادةً إىل مياه الشرب واملرافق الصحية ال           
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      كمـا    .                                               ً                                                         ال يزالون يعيشون يف أحياء فقرية ومستقطنات، أحياناً على ضفاف األهنار ويف مناطق أخرى شديدة اخلطورة               
  .                                                                                    تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب معلومات مصنفة بشأن عدد حاالت اإلخالء القسري يف الدولة الطرف

                                                                                            التأثري املمكن لدخول اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الوسطى حيز النفاذ على التزامـات                                 وتالحظ اللجنة بقلق    -    ٣٩١
                                ً                                                                                       الدولة الطرف يف إطار العهد، وخاصةً فيما يتعلق بالزراعة التقليدية وحقوق العمالة والوصول إىل اخلدمات الـصحية                 

                      والتنوع البيولوجي    ة س    اجلني                 صول إىل األدوية                                                                             والضمان االجتماعي وأنظمة امللكية الفكرية اليت حتمي، يف مجلة أمور، الو          
   .                                           واملياه وحق اجملتمعات األصلية املرتبط هبذه املوارد

   .                                                          ً                           وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نوعية الرعاية الصحية املقدمة، خاصةً يف املناطق النائية والريفية  -    ٣٩٢

                                           زال أعلى بكثري من املعدل الوطين، بالرغم                                                                       وتالحظ اللجنة بقلق أن معدالت األمية بني اجملتمعات األصلية ال ت            -    ٣٩٣
   .                                                                               من اعتماد الدولة الطرف تشريعات وسياسات وبرامج إلتاحة فرص نيل التعليم هلذه اجملتمعات

                                                                                                                  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد نسبة التسرب من الدراسة الثانوية جراء أسباب منها التفكك األسري، وقلة                  -    ٣٩٤
   .                                                                            طفال وتعاطي املخدرات، بالرغم من التدابري املؤسسية والسياسات املعتمدة يف هذا الصدد                        االهتمام التعليمي وعمل األ

  .                                                                                               وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االخنفاض احلاد يف ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة خالل السنوات األخرية  -    ٣٩٥

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                                                                        ن وضع أحكام العهد موضع التطبيق املباشر يف النظام القانوين احمللـي                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضم       -    ٣٩٦
   .                                                                                                وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن األحكام القضائية املتعلقة بتنفيذ العهد

        ً         ليه وفقاً خلطورة                                                                                              وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان جترمي التمييز العرقي بوصفه جرمية حمددة واملعاقبة ع               -    ٣٩٧
                                                                                                             اجلرمية، وحتديد أفعال التمييز العنصري ومالحقة مرتكبيها حسب األصول، وتوفري التدريب للمـوظفني العمـوميني               

   .                                                                                                      إلذكاء وعيهم بالقضايا املتعلقة بالتمييز العرقي، وتنظيم محالت ملكافحة التمييز العرقي لتوعية اجلمهور هبذا الشأن

                                           ً     ً                                طرف بضمان متثيل مصاحل مجيع اجملتمعات األصلية متثيالً كامالً يف جملس إدارة اللجنة                                      وتوصي اللجنة الدولة ال     -    ٣٩٨
                                                                                                                 الوطنية املعنية بشؤون السكان األصليني، وضمان حصول هذه املؤسسة على ما يقتضيه حسن اشتغاهلا من دعم مـايل                  

ٍ            ومؤسسي كاٍف من الدولة          .   

                                                          ري املالئمة لضمان خفض مستويات الفقر واألمية والبطالـة                                                           وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التداب         -    ٣٩٩
                                                                                                           بني اجملتمعات األصلية واألشخاص املنحدرين من أصول أفريقية، وضمان حصول اجملتمعات األصـلية علـى النحـو                 

   .                                        الواجب على املياه واإلسكان والصحة والتعليم

   .                                          ثيل األقليات يف الوظائف العليا للخدمة العامة                                                       وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري إجيابية لتشجيع زيادة مت  -    ٤٠٠

                                                                                                    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد جهودها لتشجيع مشاركة فعالة أكرب للمرأة يف سوق العمل وأن تضمن           -    ٤٠١
   .                                                                       ظروف عمل متكافئة، مبا يف ذلك املساواة يف األجر لقاء العمل ذي القيمة املتساوية
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   .          من العهد ٧                                               ً             باختاذ تدابري فعالة لتحسني وضع العمال املرتليني، وفقاً ألحكام املادة                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف   -   ٤٠٢

                                                                                                         وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للحد من البطالة بني الفئات واألفراد املهمشني واحملرومني،                 -    ٤٠٣
                                     السلطة القضائية واحلكومـات احملليـة                                                                 َِ                وذلك بواسطة تدابري حمددة اهلدف، مبا يف ذلك ضمان التطبيق الصارم من ِقَبل            

                                                                                                                         ومكاتب العمالة للتشريعات الرامية إىل مكافحة التمييز؛ واستحداث أحكام قانونية تقضي بتحقيق التوازن العرقي لقوة               
                                                                                                                       العمل يف القطاعني العام واخلاص وإنفاذ هذه األحكام بفعالية؛ وتعزيز التدريب املهين وفرص العمل الدائمة يف املناطق                 

   .                             نائية حيث يقطن السكان األصليون  ال

                                                                                                            وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين              -    ٤٠٤
   .                                             وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

                 من الدسـتور      ٦٠          ً           ترحة حالياً للمادة                                                                       وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد اإلصالحات املق           -    ٤٠٥
  )  أ ( ١                                                                                       ً                        وضمان احترام حق كل شخص يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها واملشاركة يف األنشطة النقابية، طبقاً للفقرة                 

   .          من العهد ٨         من املادة 

   اص                                                                                ً                    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان توفري إعانات الضمان االجتماعي جلميع العمال، خاصةً األشـخ                -    ٤٠٦
                                                                            كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقييت منظمة العمـل             .                                       الذين ينتمون إىل فئات حمرومة ومهمشة     

                                              املتعلقة باملساواة يف املعاملـة يف نظـام            ١١٨      ورقم    )         ، منقحة     ١٩٥٢      لعام   (                           املتعلقة حبماية األمومة        ١٠٣              الدولية رقم   
    .     ١٩٦٢                      الضمان االجتماعي، لعام 

                                                                                                          لجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لتنفيذ القوانني القائمة املتعلقة بـالعنف املـرتيل، وبإتاحـة                         وتوصي ال   -    ٤٠٧
                                                                                                                    التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة لتحقيق هذا الغرض، وبتضمني تقريرها الدوري القادم معلومـات               

   .            اكم ونتائجها                                                  عن عدد القضايا املتعلقة بالعنف املرتيل اليت عرضت على احمل

                 مـن قـانون        ١٤٣                                                                 ً                          وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع اعتماد املقترحات القائمة حالياً لتعديل املادة               -    ٤٠٨
ّ                                              األسرة واعتماد القانون الذي ُينظر فيه حالياً والذي ينّص على احلظر الصريح جلميع أشكال العقوبة اجلسدية          ً             ُ                            .   

                                                         دي بصورة فعالة لالستغالل اجلنسي والتجاري وسياحة اجلنس واالجتار                                    وحتث اللجنة الدولة الطرف على التص     -    ٤٠٩
                            كما حتث اللجنـة الدولـة        .                                      ٍ                                              بالبشر، وتوصي هلذا الغرض باعتماد تعديلٍ لقانون مناهضة االستغالل اجلنسي التجاري          

            عـام، وأن                                                                                                           الطرف على أن ترصد عن كثب عدد النساء واألطفال من ضحايا االجتار إىل أراضيها و منها وعربها كل                   
 ُ                                          وُيطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرهـا         .            ً        ً                                                     توفر تدريباً إلزامياً بشأن هذا االجتار للشرطة واملدعني العامني والقضاة         

                                                                                                                   الدوري القادم بيانات سنوية حمدثة ومفصلة بشأن حاالت االجتار املبلغ عنها، واإلدانات والعقوبات الـصادرة ضـد                 
   .                     لتأهيل املتاحة للضحايا                                 مرتكبيها، وبرامج املساعدة وإعادة ا

                                                                                                       وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري وقائية ملعاجلة مشكلة ارتفاع معـدالت احلمـل يف صـفوف                    -    ٤١٠
ّ                                                                                                     املراهقات والنّص يف قانوهنا املتعلق باحلظر العام لإلجهاض على استثناء احلاالت اليت تكون فيها حيـاة األم يف خطـر                              

   .                                    كون احلمل نتيجة االغتصاب أو سفاح احملارم          أو عندما ي  )               الضرورة الطبية (
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                                                                                                       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ختصيص أموال كافية لتحسني اهلياكل األساسية وزيادة تـوافر وحـدات                  -    ٤١١
          كما حتـث     .                           بشأن احلق يف السكن الالئق      )     ١٩٩١ ( ٤                                                                 السكن االجتماعي، على حنو يتسق مع التعليق العام للجنة رقم           

                                                                                     مان صون حقوق األفراد واجلماعات املعرضني لعمليات اإلخالء القسري وتوفري سكن بـديل                                  الدولة الطرف على ض   
                                                              بشأن عمليات اإلخالء القسري، وبتضمني تقريرها الدوري القادم          )     ١٩٩٧ ( ٧            ً                                الئق هلم، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم        

   .                                                             بيانات مصنفة عن عدد عمليات اإلخالء القسري وترتيبات السكن البديل

                                                                                                                 توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتقييم ما قد يترتب على التزاماهتا مبوجب اتفاق التجارة                 و  -    ٤١٢
ّ                                                                  ً                 احلرة ألمريكا الوسطى من مضاّر باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وضمان أال يؤثر االتفـاق سـلباً علـى                                  

                                                        صول إىل اخلدمات الصحية والضمان االجتمـاعي واألدويـة                                     ً                        احلقوق اليت يضمنها العهد، خاصةً حقوق العمال والو       
   .                            اجلنيسة وأنظمة امللكية الفكرية

                                                                                                              وتوصي اللجنة بتحسني توفري مرافق الرعاية الصحية والسلع واملنتجات يف املناطق النائية والريفية، وبتـضمني                 -    ٤١٣
   .                                                  التقرير الدوري القادم بيانات سنوية مصنفة هبذا الشأن

                                                                                         نة الدولة الطرف على مواصلة حتسني التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات والـربامج القائمـة                 وتشجع اللج   -    ٤١٤
   .     ً                                    حالياً للقضاء على األمية بني اجملتمعات األصلية

             كما ينبغي أن   .                                                                                     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة التسرب الدراسي من املدارس الثانوية      -    ٤١٥
   .                                                 امج القائمة لتحسني نوعية التعليم يف املدارس الثانوية                     تنفذ الدولة الطرف الرب

                                                                                                           وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حتسني نوعية التعليم اجلامعي وضمان أن تكون اجلامعات العامـة آليـة                   -    ٤١٦
   .               للحراك االجتماعي

                         ه التوصـيات، بوسـائل                                                                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان التنفيذ الكامل هلذ             -    ٤١٧
   .                                                                                تشمل إحالتها إىل جملس الوزراء والربملان من أجل تدارسها كما ينبغي واختاذ إجراءات بشأهنا

                  على مجيع مستويات                                                                                           كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه املالحظات اخلتامية                 -    ٤١٨
                           ً                                 ئية ومنظمات اجملتمع املدين عامةً، وأن تبلغ اللجنـة يف تقريرهـا                                                     اجملتمع، وال سيما بني مسؤويل الدولة والسلطة القضا      

                              ً                                   وتشجع اللجنة الدولة الطرف خاصةً على االستمرار يف إشراك أمني            .                                               الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها     
                   دين يف املناقشة الـيت                                               واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع امل )Defensoría de los habitantes (      املظامل 

   .                                                     ستجري على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

      ٢٠٠٦                                                      ً                                                    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة الصادرة عام                 -   ٤١٩
    ).HRI/GEN/2/Rev.4 (                          إلعداد وثيقة أساسية مشتركة 

   .    ٢٠١٢      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                                 ولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري اخلامس يف موعد أقصاه                    وتطلب اللجنة إىل الد  -    ٤٢٠

  



 

60 

  باراغواي
                                                                                                      نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريرين الدوريني الثاين والثالث لباراغواي،   -    ٤٢١

    ٤٥   و  ٤٤           يف جلـساهتا    ) E/C.12/PRY/3 (              ية والثقافية                                                              بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع       
  ،   ٥٥                         ، واعتمدت يف جلـستها       )E/C.12/2007/SR.44-46   (    ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٤    و   ١٣               ، املعقودة يف    ٤٦ و

   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢١          املعقودة يف 

   مقدمة- ألف 

                                                                       تقريرين الدوريني الثاين والثالث للدولة الطرف، رغم تأخرمها، وبالردود اخلطية                             ترحب اللجنة بارتياح بتقدمي ال  -    ٤٢٢
ّ                                                                              كما تقّدر اللجنة حضور وفد رفيع املستوى من الدولة الطرف، يتألف من خمتصني يف                .                                على قائمة املسائل اليت وضعتها           

ّ                               املواضيع اليت يغطيها العهد، األمر الذي ينّم عن األمهية اليت توليها الدولة ا                  بيد أهنا تأسف ألهنا   .                      لطرف للحوار مع اللجنة                                      
   .                                 مل حتصل على ردود على بعض استفساراهتا

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                                                                                                تالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف، خالل الفترة اليت يغطيها التقريران الدوريان الثاين والثالث، قد   -    ٤٢٣
        القانون  (                                                اجلنائية اجلديد؛ والقانون املتعلق باألطفال واملراهقني                                             اعتمدت قانون العقوبات اجلديد وقانون اإلجراءات 

ّ      الذي ينّص     ٠٦ /    ٢٨٦١                  ؛ والقانون رقم     )  ٠٠ /    ١٦٠٠              القانون رقم    (                                   ؛ والقانون املتعلق بالعنف املرتيل       )  ٠١ /    ١٦٨٠     رقم         
                  يع هذه املـواد،                                                                   ً                                      على املعاقبة على التجارة يف املواد اإلباحية اليت تعرض قاصرين وأشخاصاً من ذوي اإلعاقة وعلى توز               

ّ                                                                                   كما صّدقت على اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة      .   

                                                                                                         وتالحظ اللجنة بارتياح األنشطة اليت اضطلع هبا مكتب أمني املظامل يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية                 -    ٤٢٤
   .                     التعليم والعمل والصحة                ً                     والثقافية، وخاصةً تلك املتعلقة باحلق يف 

                                                                                                            وتالحظ اللجنة بارتياح الدورات واألنشطة اليت نفذهتا جلنة حقوق اإلنسان، التابعة لوزارة العدل والعمـل،                 -    ٤٢٥
   .                     هبدف تعزيز حقوق اإلنسان

   .                                                     وتالحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف يف جمال حمو األمية  -    ٤٢٦

                                                                   لدولة الطرف يف توسيع تغطية السجل املدين ليشمل مجيـع الـسكان                                                   وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته ا       -    ٤٢٧
   .                    وخاصة اجملتمعات األصلية

                                                                                                          وترحب اللجنة بالربامج الرامية إىل إتاحة بدائل الحتجاز القاصرين اجلاحنني، كما تالحظ فصل القاصرين عن                 -    ٤٢٨
   .                       البالغني يف منشآت االحتجاز

   .                        مرأة، على املستوى الوزاري                                    وترحب اللجنة بارتياح بإنشاء أمانة لل  -    ٤٢٩

ّ                              وتالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للحّد من إزالة الغابات يف باراغواي  -    ٤٣٠                                   .   
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   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

   .                                                                       ً     ً                 تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف الدولة الطرف  -    ٤٣١

  دواعي القلق الرئيسية - دال 

    ُ                                                               مل ُتنفذ بالكامل، وألن الدولة الطرف مل تتصد بفعالية أكـرب                ١٩٩٦                                       تأسف اللجنة ألن معظم توصياهتا لعام         -    ٤٣٢
   :                                                                       لدواعي القلق الرئيسية التالية، املتعلقة بالتقرير األويل، واليت ال تزال قائمة

                                            ادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف اجملتمـع                                                               استمرار التفاوتات الصارخة يف التمتع باحلقوق االقتـص          ) أ (  
                                                                                                          كما يساور اللجنة القلق إزاء ازدياد عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع، رغم النمو االقتصادي                   .            الباراغوايي

                                            الذي حققته الدولة الطرف خالل السنوات األخرية؛

                                 ية الريفية قد أصـبح املعهـد                                             ففي حني تالحظ اللجنة أن معهد الرعا        .                          بطء وترية اإلصالح الزراعي      ) ب (  
                                                                                                                        الوطين للتنمية الريفية وتنمية األراضي، فإهنا تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء وضع املزارعني والسكان األصليني، الذين ال                 

                                                          وتالحظ اللجنة بقلق تركز ملكية األراضي يف أيدي نـسبة            .                                                      ميكنهم الوصول إىل أراضيهم التقليدية وأراضي أسالفهم      
         السكان؛         ً     ضئيلة جداً من 

                                 الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة؛   ) ج (  

                                                                       فرغم أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف قد اعتمدت، يف الفترة اليت              .                            استمرار ممارسة العنف املرتيل      ) د (
      جرامي                                  ً                                                                                     يغطيها التقريران الدوريان، قانوناً ملناهضة العنف املرتيل، فإهنا تشعر بالقلق ألن املعاقبة على مثل هذا السلوك اإل                

                                                                                                            تقتصر على الغرامة وألن اشتراط أن تكون ممارسة هذا العنف اعتيادية لكي يتسىن تصنيفها كجرميـة يفـسح اجملـال           
                          إلفالت مرتكبيها من العقاب؛

                         ً     ً              وتالحظ اللجنة بقلق أن عدداً كـبرياً مـن           .                                                    عدم متتع مجيع العاملني بضمانة احلد األدىن من األجر           ) ه (
                                                يزالون حيصلون على رواتب أقل من احلد األدىن لألجر؛                        العاملني يف القطاع العام ال

                                                 ويساور اللجنة القلق إزاء بطء إجراءات تسجيل         .                                               عدم ضمان احلقوق النقابية للعمال بشكل كامل         ) و (  
      كمـا    .                                                                                                             النقابات العمالية لدى وزارة العدل والعمل، وألن أرباب العمل يستطيعون تأخري العملية بإرسال بالغ خطي              

                                                                   ة القلق إزاء تعرض قادة النقابات العمالية يف القطاع اخلاص للمضايقات؛           يساور اللجن

                وتشعر اللجنـة     .                                                                        حرمان نسبة كبرية من السكان من أي شكل من أشكال الضمان االجتماعي              ) ز (  
                    يف املائـة مـن        ٨٠                                                                                              بالقلق إزاء ارتفاع معدالت البطالة، وحجم االقتصاد غري الرمسي، الذي يعمل فيه ما يناهز               

                ً                                                                                      النشطني اقتصادياً؛ وحصول األشخاص الذين يعملون يف هذا القطاع على أجور غري الئقة وعدم متتعهم                      السكان
                        باالستحقاقات االجتماعية؛

                                                                 وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ضعف األطفال العاملني يف اخلدمـة             .                             ارتفاع عدد األطفال العاملني      ) ح (
                        ُ                                          الل واالعتداء اجلنسي، يف حني ُيحرم الكثريون منهم مـن احلـق يف                                                             املرتلية، والذين يتعرضون إلساءة املعاملة واالستغ     

                                                                               وتالحظ اللجنة عدم وجود هيكل فعال لتوفري احلماية القانونية والقضائية هلؤالء األطفال؛  .        التعليم



 

62 

                                                            فبالرغم من زيادة ميزانية قطاع الصحة، تالحظ اللجنة بقلـق        .                                 عدم ضمان احلق يف الصحة للسكان        ) ط (
                                                كما تالحظ اللجنة بقلق أن القطاع العام قـد ركـز     .                                        ن باراغواي ال حيصلون على رعاية صحية كافية              أن غالبية سكا 

   .                                  على أصحاب الدخل املرتفع من السكان    ٢٠٠٤                 بشكل رئيسي يف عام 

                                                                                                              وتالحظ اللجنة بقلق التمييز الذي تواجهه النساء يف باراغواي، والذي تستمر ممارسته بفعل التحيز والظروف                 -    ٤٣٣
                                                                              اعية التقليدية، بالرغم من الصكوك القانونية والربامج اليت اعتمدهتا الدولة الطرف؛     االجتم

                                                                                                          ويساور اللجنة القلق إزاء أشكال التمييز املتعددة اليت تواجهها املرأة يف املناطق الريفية، حيث تقوم نسبة كبرية       -    ٤٣٤
                                         وهذا الوضع يدفع هبن يف بعض احلاالت إىل          .    يوم                                                       ً                من النساء بدور رب األسرة ويواجهن الفقر والفقر املدقع يوماً بعد            

   .                            اهلجرة أو اخلضوع لالستغالل اجلنسي

            يف املائة     ٤٠                                                                                                    وتالحظ اللجنة بقلق أن األجور اليت يتقاضاها العمال املرتليون، وغالبيتهم من النساء، ال تتجاوز                 -    ٤٣٥
                                   ة الطرف وهو حصول هؤالء املوظفني علـى                                                ويف حني تالحظ اللجنة التفسري الذي قدمته الدول       .                    من احلد األدىن لألجر   

                                                                                                                      الطعام والسكن من أرباب عملهم، فإهنا تعتقد أن هذه النسبة الضئيلة من احلد األدىن لألجر ليست كافيـة لـضمان                    
                    سـاعة يف اليـوم،     ١٢                                                  وعالوة على ذلك، فإن العمال املرتليني يعملون ما يناهز    .                                 مستوى معيشي الئق هلؤالء العاملني    

   .                                          ماعي أو أجر عن العمل اإلضايف يف كثري من األحيان             بدون ضمان اجت

ّ                                                             وتالحظ اللجنة بقلق أن التوسع يف زراعة فول الصويا قد عّزز االستخدام العشوائي للمواد الكيميائية الزراعية               -    ٤٣٦                                                    
ّ                                                                                              السامة، األمر الذي أّدى إىل حدوث وفيات وأمراض بني األطفال والكبار، وتلوث إمدادات املياه واختفـاء الـن                     ظم                    

   .                   ّ      ً                                                  اإليكولوجية، يف حني شكّل خطراً على املوارد الغذائية التقليدية للمجتمعات املتضررة

                                                                                                    وتالحظ اللجنة بقلق شديد العدد الكبري من عمليات اإلخالء القسري ألسر الفالحني والسكان األصـليني،                 -    ٤٣٧
ـ                                                رميريو دي مـارثو، وماريـا انتونيـا        ً                                                                       خاصةً يف اجملتمعات احمللية اليت كانت تقطن األراضي يف تيتاغوا غـواراين، وب

                                                                                                         وأفادت التقارير الواردة بأن الشرطة الوطنية استخدمت القوة املفرطة يف تنفيذ عمليات اإلخالء هـذه،                 .          وتيكوجوجا
   .                                              فحرقت ودمرت املساكن واحملاصيل واملمتلكات واحليوانات

                                    حبوزهتم سندات ملكية قانونية ألراضـي                                يف املائة من السكان األصليني ليس  ٤٥                           وتالحظ اللجنة بقلق أن حنو      -    ٤٣٨
   .                                      أسالفهم وأهنم معرضون بالتايل لإلخالء القسري

                                                                ً                                             وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد سياسة لإلسكان، خاصةً يف املناطق الريفية، بالرغم من                   -    ٤٣٩
   .                                                          تأثر أكثر من مليون أسرة بنقص الوحدات السكنية، حسب التقارير

                                          ً                                                              اللجنة بالقلق إزاء تفاقم املستوى املرتفع أصالً لسوء التغذية الذي يعانيه سكان الريـف والـسكان                       وتشعر    -    ٤٤٠
   .                                                                            األصليون بشكل رئيسي، وتأسف ألهنا مل تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف هبذا الشأن

                الحـظ ارتفـاع                                                                                           وتالحظ اللجنة بقلق أن عمليات اإلجهاض السرية هي سبب رئيسي للوفاة بني النساء وت               -    ٤٤١
   .                              مستوى الوفيات بني األمهات والرضع
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                                                                                                            ويف حني تالحظ اللجنة زيادة ميزانية مستشفى األمراض النفسية يف باراغواي، فإن القلق يساورها إزاء وضع                  -    ٤٤٢
                                ً                                                                          املرضى يف مؤسسات الطب النفسي، خاصةً النساء واألطفال، وافتقار األشخاص املودعني يف هـذه املؤسـسات إىل                 

                                                                                    ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء اإلساءات اليت يتعرض هلا بعض املرضى اخلاضعني               .                  اإلجرائية الكافية           الضمانات  
   .              للعزل االنفرادي

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                                                                                                            تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصدي لدواعي القلق احملددة اليت أعربت عنها من قبل خبصوص تقريرها األويل،                -   ٤٤٣
   :              وعلى وجه اخلصوص  .    ً                                                                    دداً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ اقتراحات اللجنة وتوصياهتا يف هذا الصدد       وتؤكد جم

                                                                                                    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الضرورية للحد من الفقـر املـدقع ولتحـسني                    ) أ (
                 ً                        خمتلف املؤسسات، فضالً عن إجراء عمليـات                                                                                  استراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك تدابري التنسيق بني           

                                                                                 كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابري ضريبية إضافية هتدف إىل حتسني توزيع               .                                   تقييم لتأثري اخلطط وحتديد نواقصها    
                                                            ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تأخذ           .                                                             الثروة بني السكان يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء        

       مـايو   /        أيـار  ٤               الذي اعتمدته يف   "                                                           الفقر والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   "                         يف االعتبار بياهنا بشأن     
  ] E/2002/22-E/C.12/2001/17   [ ، ٢               ، امللحق رقم        ٢٠٠٢                                               الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،         (    ٢٠٠١

                                                               الطرف يف تقريرها القادم بيانات مصنفة ومقارنة ومؤشرات بشأن عدد                             وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة    ).              املرفق السابع 
                                                                                                      األشخاص الذين يعيشون يف الفقر والفقر املدقع، وكذلك بشأن التقدم احملرز يف جهودها ملكافحة الفقر والفقر املدقع؛

ـ                ) ب (    الف                                                                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتعجيل عملية حتديد نطاق أراضي وأقاليم أس
                                                                                                          السكان األصليني وإعادهتا إليهم، باإلضافة إىل متابعة توزيع األراضي على املزارعني بواسطة تدابري مثل املساعدة التقنية، 

    وجيب   .                                                                ً                                   واملدخالت، واألدوات، والقروض الصغرية، والتدريب واهلياكل األساسية، فضالً عن شبكات الري والكهرباء           
                                  ر امليزانية املخصصة لإلصالح الزراعي؛                                 أن تضمن الدولة الطرف عدم حتويل مسا

                                                                                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان هتيئة ظروف عمل متكافئة للرجل واملرأة،                 ) ج (
                                                  وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف، يف أقرب وقـت ممكـن،     .                                             املساواة يف األجر لقاء العمل ذي القيمة املتساوية          مبا يف ذلك  
                                                                                           علق باملساواة يف األجر، الذي جتري مناقشته يف جملس الشيوخ، وأن تضمن توافقه التام مع أحكام العهد؛           القانون املت

                                                                                                     وينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها للقضاء على العنف املرتيل وأن تنظر يف تعـديل قوانينـها                    ) د (
      رمية؛                                                              اجلنائية املتعلقة بالعنف املرتيل لتشديد العقوبة املفروضة بشأن هذه اجل

                                                                                                   وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتخفيض معدالت البطالة وتنظيم االقتصاد غـري                  ) ه (
                                                                                     الرمسي؛ ولضمان متكن العاملني من ممارسة حقوقهم العمالية، مبا يف ذلك احلق يف الضمان االجتماعي؛

                                  بإيالء العناية الواجبـة إلجـراءات                                                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن قيام وزارة العدل والعمل         ) و (
                                                                                                 وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابري صارمة حلماية العمال النقابيني وقـادهتم مـن أفعـال                  .                          تسجيل النقابات العمالية  

                                                                                                    التخويف، مبا يف ذلك عن طريق التحقيقات واإلجراءات القانونية وفرض عقوبات على املسؤولني عن مثل هذه األفعال؛
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                                                                                           للجنة إىل الدولة الطرف اعتماد تدابري فعالة لضمان املساواة يف احلد األدىن لألجر املدفوع                      وتطلب ا    ) ز (
                                                                                                 للعاملني يف القطاعني العام واخلاص، وضمان أن يسمح هذا احلد األدىن من األجر لألسر بالتمتع مبستوى معيشة الئق؛

             ً              األطفال، خاصةً يف اخلدمة                                                                        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للقضاء على عمل            ) ح (
                                                           وتطلب إىل الدولة الطرف التحقيق يف مجيع حاالت االسـتغالل            .              ً                                     املرتلية، متخذةً يف سبيل ذلك مجيع التدابري املالئمة       

                                                               واالعتداء اجلنسي على األطفال العاملني، وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

                                      حة، وتدعوها إىل وضع سياسة شـاملة                                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها يف جمال الص           ) ط (
                              وتطلب اللجنـة إىل الدولـة        .         ّ                               ً                                              للصحة متكّن القطاعات األفقر من الوصول جماناً إىل رعاية صحية أساسية عالية اجلودة            

                                                                                                    الطرف أن تدرج يف تقريرها القادم معلومات مفصلة وحمدثة، تشمل بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، لتقييم مستوى 
   .        هذا اجملال              التقدم احملرز يف 

                                                                                                             وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع مناحي احلياة، وال سيما باختـاذ                    -    ٤٤٤
        وتوصـي    .                                                                                                   تدابري فعالة ملكافحة التمييز يف جماالت تعليم البنات والشابات والوصول إىل الوظائف ويف ظروف العمـل         

                                                                                أن تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة وضمان أن يكون ألنشطة أمانة املرأة تأثري                                                      اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون بش     
   .                     حقيقي على حياة النساء

                                                                                                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من التدابري اإلجيابية للقضاء على التمييز الذي تعانيه النساء الاليت                   -    ٤٤٥
                                                             ا يف ذلك صياغة سياسة عامة شاملة ملكافحة االجتار باألشخاص                                                              يعشن يف حالة ضعف، كالنساء يف املناطق الريفية، مب        

   .                             وتوفري احلماية واملساعدة للضحايا

                                                                ً                                                وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مواد قانون العمل اليت تنشئ ظروفاً متييزية للعمل املرتيل، وزيادة عـدد                   -    ٤٤٦
   .                                          عمليات التفتيش املرتبطة بالعمل يف هذا القطاع

                                                                                                  لجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري عاجلة كي تضمن عدم تسبب زراعة فول الصويا يف تقويض                       وحتث ال   -    ٤٤٧
                                                           وباإلضافة إىل ضمان االمتثال للقـانون املتعلـق بـاملواد            .                                                        قدرة السكان على ممارسة حقوقهم اليت يعترف هبا العهد        

                                                     للحماية من استخدام املواد الكيميائية الزراعية                                                                                  الكيميائية الزراعية السامة، ينبغي للدولة الطرف وضع إطار قانوين فعال         
   .                                                       السامة وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة ومتكررة على هذا الصعيد

   :                                                                                                               وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الضرورية، مبا يف ذلك التدابري التشريعية لتحقيق مـا يلـي                    -    ٤٤٨
                                    معاجلة مطالبات أسر املزارعني والـسكان    )  ب (                 تشغل األراضي؛                                                 منع إخراج أسر املزارعني والسكان األصليني اليت        )  أ (

                 ضـمان مراعـاة      )  د (                                                  متابعة الشكاوى املقدمة إىل مكتب املدعي العام؛          )  ج (                                    األصليني وضمان عدم تعرضهم للقمع؛      
       ملتعلقة                                                 التحقيق يف عمليات اإلخالء القسري واالنتهاكات ا        )  ه (                                                       السلطات القضائية ألحكام العهد لدى إصدار قراراهتا؛        

                                                          باحلقوق اليت يعترف هبا العهد وحماكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهم؛

                                                                                                        وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان حيازة السكان األصـليني لـسندات                  -    ٤٤٩
                           امللكية القانونية ألراضيهم؛
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                                             شأن احلق يف السكن الالئق، على اختاذ مجيـع             ب  ٤                             ً                            وحتث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتعليقها العام رقم           -    ٤٥٠
ّ                                      التدابري املالئمة، مبا يف ذلك بناء الوحدات السكنية، حلل مشكلة نقص السكن اليت متّس بشكل رئيسي املنـاطق                                                                                          

                       وتطلب اللجنة إىل الدولة   .                                                                     الريفية واألسر ذات الدخل املنخفض وغريها من األشخاص املهمشني والفئات املهمشة
                                                                                              يف تقريرها القادم معلومات مفصلة وحمدثة، تشمل بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، لتقييم                            الطرف أن تدرج  

   .                            مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملال

ّ        وينبغي أن تعـّدل      .                                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري فعالة وعاجلة ملكافحة اجلوع وسوء التغذية             -    ٤٥١             
                    كما ينبغي أن ختصص      .                                                              مة لتشجيع الزراعة بني األسر الريفية وتعزيز األمن الغذائي                                              الدولة الطرف سياساهتا الزراعية العا    

   .                                                                             أقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة لتوفري الدعم املايل والتقين للمنتجني الصغار واملتوسطني

             ات بني النساء                                                                                   وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على اختاذ اخلطوات التشريعية الالزمة للتصدي ملشكلة الوفي  -    ٤٥٢
                                                                                ً                                    جراء عمليات اإلجهاض السرية، وتوصي بتناول مواضيع الثقافة اجلنسية وتنظيم األسرة صراحةً يف املناهج الدراسـية،                

                             كما توصي الدولـة الطـرف        .                                                                                للمساعدة على منع حاالت احلمل املبكر وانتشار األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي          
                                   وينبغي أن تواصـل الدولـة الطـرف      .                   ً                جنابية يكون متوافقاً مع أحكام العهد                                    باعتماد قانون بشأن الصحة اجلنسية واإل 

   .                                  جهودها للحد من وفيات األمهات والرضع

                                                                                                  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسني وضع األشخاص الذين خيـضعون للعـالج يف                  -    ٤٥٣
                            ، وأن تضمن بـشكل خـاص           ٢٠٠٤              وقعة يف عام                                                                       مؤسسات الطب النفسي، وتعجيل التقدم يف تنفيذ وثيقة االلتزام امل         

                                 كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن   .                                                              وصول األشخاص املودعني يف مثل هذه املؤسسات إىل سبل االنتصاف القضائية 
   .                                                                 ً                تعتمد يف املستقبل القريب مشروع قانون بشأن الصحة العقلية يتوافق متاماً مع أحكام العهد

                                                                          إيالء االعتبار الواجب، يف برناجمها اخلاص بإعادة األراضي، حلـق الـسكان                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -    ٤٥٤
   .                                    ً       ً                                                األصليني يف أراضي أسالفهم اليت تشكل عنصراً أساسياً يف التعبري عن هويتهم الثقافية ويف بقائهم حبد ذاته

                    للحاالت اليت نظر فيها                                                                ً           ً   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريرها الدوري القادم حتليالً أكثر تفصيالً   -    ٤٥٥
   .                                    أمني املظامل ونتائج األنشطة اليت يضطلع هبا

                                                                                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد والية جلنة حقوق اإلنسان، بوسائل تشمل تـوفري التمويـل الكـايف،                   -    ٤٥٦
   .                                                                    والسماح هلا باملشاركة يف أنشطة متابعة املالحظات اخلتامية، على املستوى الوطين

                    على مجيع مـستويات                                                      أن تنشر على نطاق واسع هذه املالحظات اخلتامية                                نة إىل الدولة الطرف                وتطلب اللج   -    ٤٥٧
                                                                       ً                                       اجملتمع، وال سيما بني مسؤويل الدولة والسلطة القضائية ومنظمات اجملتمع املدين عامةً، وأن تبلغ اللجنـة يف تقريرهـا         

                   املنظمات غري احلكومية                      دولة الطرف على إشراك                      كما تشجع اللجنة ال     .                                               الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها     
   .                                                                                                   وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت ستجري على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

      قـدمي                                                        ً                                                  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات املبادئ التوجيهية املنـسقة لت                -    ٤٥٨
    ).HRI/GEN/2/Rev.4   (    ٢٠٠٦                      التقارير، الصادرة عام 



 

66 

    ٣٠                                                                                                          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الرابع يف وثيقـة واحـدة يف موعـد أقـصاه                      -    ٤٥٩
   .    ٢٠١١      يونيه  /      حزيران

  سان مارينو
                                ويل، املدمج مع التقارير الدوريـة                                                                            نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األ       -    ٤٦٠

                                                                                                                       الثاين والثالث والرابع، الذي قدمته سان مارينو بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 
                ، واعتمـدت يف        ٢٠٠٧         نـوفمرب    /               تشرين الثاين   ٩                املعقودتني يف      ٤٠    و   ٣٩                أثناء جلستيها     ) E/C.12/SMR/4 (           والثقافية  
   .                         املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣    يف          املعقودة  ٥٩       جلستها 

   مقدمة- ألف 

                                                                                               َّ                     ترحب اللجنة، رغم التأخري، بالتقرير األويل املدمج مع التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع، الذي قدَّمتـه                  -    ٤٦١
ّ      ً                                   ً                   سان مارينو والذي أُعّد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وحتيط علماً باهتمام                                                         بالردود املقدمة على قائمة املسائل الـيت                          ُ 

    ).Add.2 وE/C.12/SMR/Q/4/Add.1  (       وضعتها 

                 ً           ّ                                       َّ                                              وترحب اللجنة أيضاً باحلوار البّناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف املكوَّن من ممثلني عن دوائر حكوميـة                    -    ٤٦٢
   .          ُ    سئلة اليت طُرحت                                               ُ       ً         خمتصة يف اجملاالت اليت يتناوهلا العهد وللمعلومات اليت قُدمت رداً على األ

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                         الذي يعترف حبق الوالدين     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٧              الصادر يف      ٨٤                                            تالحظ اللجنة بارتياح إقرار القانون رقم         -    ٤٦٣
   .                     يف منح جنسيتهما ألوالدمها

                 والتعاون يف جمال                          بشأن محاية األطفال         ١٩٩٣                                                                وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل اتفاقية الهاي لعام            -    ٤٦٤
   .                      التبين على الصعيد الدويل

ٌ                       ّ               وتالحظ اللجنة بارتياح أن احلق يف مسكن الئق أمٌر واقع يف سان مارينو وأنّ                 -    ٤٦٥                              يف املائة مـن املـواطنني         ٨٠                                         
   .                                    واملقيمني ميلكون املساكن اليت يعيشون فيها

  .                             صاحلة للشرب أصبحت مـضمونة                                                                           وترحب اللجنة بأن سبل حصول مجيع سكان الدولة الطرف على املياه ال             -    ٤٦٦
   .                                              كما ترحب بنظام مراقبة نوعية املياه يف سان مارينو

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

   .                                                                                      تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ العهد بصورة فعلية يف سان مارينو  -    ٤٦٧
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   دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                                                                                       اللجنة عدم وجود أية قرارات صادرة عن هيئة القضاء تشري إىل تطبيق أحكام العهد بشكل مباشر أو                       تالحظ    -    ٤٦٨
   .                                                  ً                  تؤكد تطبيقها، وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانني احمللية

      ألنشطة                                        يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل             ٠,٠٠٧                                      بقلق أن الدولة الطرف ال ختصص سوى                   اللجنة      الحظ ت و  -    ٤٦٩
   .             التعاون الدويل

                   ً      ويساورها القلق أيـضاً      .                                                                                        وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود إطار قانوين عام للحماية من التمييز جبميع أشكاله              -    ٤٧٠
   .                                               لعدم وجود أي حكم جنائي ملكافحة العنصرية والتمييز

      فمـن    .                 اخلرباء االستشاريني                                                      جلوء الدولة الطرف إىل عقود التوظيف املؤقت وعقود                                      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -    ٤٧١
   .                                                                                        شأن تلك العقود أن تؤثر على متتع مجيع العاملني املعينني كخرباء استشاريني بظروف عمل عادلة ومناسبة

                                            تستبعد حصول غري املواطنني ممن ال حيملون سوى تصريح     ٤٢    رقم                    لكون أحكام القانون                     وتشعر اللجنة بالقلق   -    ٤٧٢
   .                                                     مثل إعانات البطالة يف حال توقف النشاط املهين أو تراجعه                                باإلقامة على فوائد اجتماعية معينة

   .                                                       ِّ                                     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى املعاش االجتماعي الذي ال ميكِّن املتقاعدين من التمتع مبستوى معيشي الئق  -   ٤٧٣

         األطفـال   " و  "                   األطفـال الـشرعيني   "                                                          بالقلق إزاء استعمال مفاهيم يف اللغة القانونية من قبيـل         اللجنة      تشعر   و  -    ٤٧٤
   .                                                                                    فإقامة الفوارق على معايري كهذه ميكن أن تؤثر على التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد   ".         الطبيعيني

                   فمثل هذا التعريف     .                            من تقرير الدولة الطرف       ١٤٣                                                              وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعريف األسرة الوارد يف الفقرة            -    ٤٧٥
                                                                          وهلا على خمتلف أشكال الدعم اليت تقدمها الدولة الطرف، ومـن بينـها                                                      يستثين األسر وحيدة الوالد وحيول دون حص      

   .              اإلعانات األسرية

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

وتسترعي اللجنة . تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن حترص على قيام احملاكم الوطنية بتطبيق أحكام العهد  -٤٧٦
  .بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطين) ١٩٩٨(٩ انتباه الدولة الطرف كذلك إىل تعليقها العام رقم

                يف املائة من       ٠,٧         ، نسبة       ٢٠١٥           حبلول عام      ، ص  ِّ ختصِّ     لكي             ً  تبذل جهداً                                        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن         -    ٤٧٧
   .                                         ً                       ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية، طبقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية

                                                                   واصلة جهودها من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان،                                              وتشجع اللجنة الدولة الطرف على م       -    ٤٧٨
ُ                                                                    ُيعهد إليها حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلقـوق             )    ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (    ً                وفقاً ملبادئ باريس    

   .                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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                 اتفاقية تفتـيش     :                                        قيات منظمة العمل الدولية اآليت ذكرها                                                         وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل اتفا         -    ٤٧٩
                 اتفاقية السياسة   و  )    ١٠٢     رقم     (    ١٩٥٢         لعام  )              املعايري الدنيا  (                           اتفاقية الضمان االجتماعي     و  )   ٨١     رقم     (    ١٩٤٧         لعام      العمل

   )        االجتماعي        الضمان   (                              اتفاقية املساواة يف املعاملة      و  )    ١١٧     رقم     (    ١٩٦٢         لعام  )                        األهداف واملعايري األساسية   (           االجتماعية  
    ).    ١١٨    رقم    (   ٩٦٢ ١      لعام

                                                                                                               وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف وضع إطار قانوين عام للحماية من التمييز جبميع أشكاله وعلـى                    -    ٤٨٠
   .                                            اعتماد أحكام جنائية ملكافحة العنصرية والتمييز

                                ات مفصلة بشأن التدابري الـيت                                          ، يف تقريرها الدوري املقبل، معلوم                                               وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج        -    ٤٨١
                                        كما تطلب إليها تقدمي إحصائيات تتعلق        .                                                                           تتخذها كي تضمن للنساء التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

   .                                                          بعدد النساء األعضاء يف الربملان والنساء اللوايت يعملن يف اجلامعات

                                                  ها الدوري املقبل، مبعلومات مفصلة عن ظروف عمل                   ، يف تقرير            توافيها  ن                                   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أ       -    ٤٨٢
   .                                                          العاملني املعينني كخرباء استشاريني والعاملني مبوجب عقود عمل مؤقتة

                                                                                                               وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توافيها، يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات عن أثر تدفقات املهاجرين                  -    ٤٨٣
                                                                         اللجنة تقدمي إحصائيات عن عدد العمال العابرين للحدود احملسوبني علـى                             كما تطلب إليها      .                        غري الشرعيني على البلد   

   .                      سوق العمل يف سان مارينو

                                                                                                               وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة إمكانية إعادة النظر يف تدابري نظام الضمان االجتماعي لـديها لعـدم                   -    ٤٨٤
   .          ن االجتماعي                                                              حرمان األشخاص ممن ليسوا من رعايا الدولة الطرف من بعض أشكال الضما

                                                        َّ         ً                                 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف زيادة اإلعانات املموَّلة مباشرةً من الضريبة على الدخل، وال سيما   -    ٤٨٥
   .          من العهد ٩                                                                  ً         مبلغ املعاشات االجتماعية، وذلك من أجل ضمان حياة كرمية للمتقاعدين طبقاً للمادة 

  "         الطبيعيني "         واألطفال    "        الشرعيني "                         استعمال مفهومي األطفال                                                   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العدول عن          -    ٤٨٦
  "                                         األطفال املولـودين يف إطـار الزوجيـة        "                                                                                يف اللغة القانونية احلالية وتطلب إليها النظر يف اعتماد عبارات أخرى مثل             

    ".                                 األطفال املولودين خارج إطار الزوجية " و

                                                      رها الدوري املقبل، مبعلومات مفصلة عن حالة األسـر                              أن توافيها، يف تقري                                     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -    ٤٨٧
   .            وحيدة الوالد

                                                                          أن توافيها، يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات عن مـشروع القـانون                                              وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -    ٤٨٨
   .                                              املكمل لقانون سان مارينو اجلنائي بشأن العنف املرتيل

                                                            يها، يف تقريرها الدوري املقبل، مبعلومات عن ظاهرة االجتار باألطفال        أن تواف                             وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف   -    ٤٨٩
   .               والنساء وهتريبهم
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                                                                         أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن األسباب الكامنة                                             وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -    ٤٩٠
   .                                              وراء خضوع هذا العدد الكبري من السكان لفحص نفساين

   .     اإليدز /                                                اختاذ تدابري مناسبة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية              ولة الطرف على                 وتشجع اللجنة الد  -    ٤٩١

                                                                                                        وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيـع قطاعـات                    -    ٤٩٢
                             قريرها الدوري القادم جبميع                                                                        ً                 اجملتمع، ال سيما بني املوظفني احلكوميني وأعضاء اجلهاز القضائي، وأن حتيطها علماً يف ت             

                              ً                                              وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر             .                                       التدابري املتخذة لوضعها موضع التنفيذ    
   .                                                      ِّ                        أعضاء اجملتمع املدين يف مناقشات على املستوى الوطين قبل أن تقدِّم تقريرها الدوري القادم

                 تقدمي التقـارير    ل      ِّ                      ً                       َّ               أن حتدِّث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسَّقة                                          وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      -    ٤٩٣
    ).HRI/GEN/2/Rev.4 (                                مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 

    ٣٠      ً                                                                                   وختاماً، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الـدوري اخلـامس يف موعـد أقـصاه         -    ٤٩٤
   .    ٢٠١٠      يونيه  /      حزيران

  )٨(أوكرانيا
                                                                                                               نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير أوكرانيا الدوري اخلامس بشأن تنفيذ                -  ٥  ٤٩

          املعقودة   ٣٨   و  ٣٧   و  ٣٦         يف جلساهتا   ) E/C.12/UKR/5 (                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
          املعقودة   ٥٤   و  ٥٣   و  ٥٢                 واعتمدت يف جلساهتا   ) E/C.12/2006/SR.36-38   (    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٨   و ٧  يف 
   .                       املالحظات اخلتامية التالية  ) E/C.12/2006/SR.52-54   (    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٠   و  ١٩   يف

   مقدمة- ألف 

ُ               ترحب اللجنة بالتقرير الدوري اخلامس الذي قدمته أوكرانيا يف املوعد احملدد والذي مت إعداُده بصفة عامة وف  -    ٤٩٦   ً  قاً                                                                                
                          ً        الدولة الطرف الذي ضم عدداً         وفد                     ّ                        كما ترحب باحلوار البناّء الذي عقدته مع          .                                        للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة    
   .                              من اخلرباء من خمتلف وزارات احلكومة

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

                         زيز تكافؤ الفرص، والقضاء                                                                            تالحظ اللجنة مع التقدير التدابري التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل تع  -    ٤٩٧
   :                   وتالحظ على وجه اخلصوص  .                         َّ          ً                  ضد النساء واحملرومني واملهمَّشني، أفراداً كانوا أم مجاعات       التمييز    على 

  

                                                      

   ).       أدناه   ٥٥٨            انظر الفقرة  (                                                   اعتمدت هذه املالحظات اخلتامية برأي خمالف للسيد كولوسوف    ) ٨ (
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  ؛٢٠٠٥عام يف مبساواة الرجال والنساء يف احلقوق والفرص القانون املتعلق اعتماد   •

نع التمييز القائم على نوع اجلنس يف التعديالت اليت أدخلت يف اآلونة األخرية على قانون العمل مل  •
  جمايل التوظيف واألجر؛

 من القانون املتعلق بتوفري احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقات حصة ١٩تضمني املادة   •
  . يف املائة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقات يف مجيع مؤسسات األعمال٤نسبتها 

         امللحق      ١٩٩٧      ً                                                     قانوناً يتعلق حبماية املناخ إلنفاذ بروتوكول كيوتو لعام                                اعتماد الدولة الطرف                    وترحب اللجنة ب    -    ٤٩٨
   .                                           باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

   .                           َّ  امليثاق االجتماعي األورويب املنقَّح                              ً      تقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على      مع ال             وتالحظ اللجنة   -    ٤٩٩

                         اإليدز زيادة كبرية وبأن     /                                         ملخصصة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية                     األموال احمللية ا                         وترحب اللجنة بزيادة      -    ٥٠٠
   .               على الوقاية منه  )     ٢٠٠٨-     ٢٠٠٤ (                                                  الدولة الطرف قد شددت يف الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز 

                                                                                       موقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق                           وتالحظ اللجنة     -    ٥٠١
   .                       ية واالجتماعية والثقافية       االقتصاد

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد- جيم 

                   ُ                                               أو صعوبات ذات شأن حتُول دون تنفيذ العهد يف الدولة الطـرف                      عوامل    ة  أي                أن ليست هناك                  تالحظ اللجنة     -    ٥٠٢
   .      ً      ً  تنفيذاً فعلياً

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

                                                                دم استقاللية أمني املظامل وعدم توفر املوارد الكافية له وعدم                  ر عن ع                                                تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من تقاري         -    ٥٠٣
   .                                                     فعالية الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                      جتاوزات الشرطة وعن عدم توفري احلماية الفعلية من أفعال التمييـز                                                       وتالحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة عن         -    ٥٠٤
                                 وتتر القـرم وطـاليب اللجـوء         )      الغجر (                                                     ألقليات العرقية والدينية، وبالذات أقليتا الروما                  ُ                  والعنف اليت ُترتكب يف حق ا     

                                                                                                            اآلسيويني واألفارقة وكذلك املسلمني واليهود، وتلكؤ الشرطة يف التحقيق كما جيب يف تلك احلوادث ويف مالحقـة                 
    ".       التخريب "            تعلق بأعمال                                                                    مرتكيب تلك األفعال واحلكم عليهم مبقتضى أحكام متهاونة يف القانون اجلنائي ت

       الدولة                ما أفادت به                روما، حسب    ل ا       أقلية      من       شخص     ١     ٠٠٠          أكثر من               عدم حيازة                                وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -    ٥٠٥
    عهم ـ                                                                                              للمستندات الشخصية الضرورية للحصول على عمل وعلى اخلدمات الصحية والتعليم، وإن كان وض                    الطرف،  
   .         قيد النظر
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                                    ً   يف املائة وأن جملس الوزراء ال يضم حالياً  ٧                      أعضاء الربملان ال تتجاوز    من          ة النساء    نسب                     وتالحظ اللجنة بقلق أن   -    ٥٠٦
   .             ً                       ً                                أية امرأة فضالً عن سوء متثيل املرأة أيضاً على أعلى مستويات اخلدمة العامة

اغرة إىل وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بكثرة احلاالت اليت تشري فيها اإلعالنات عن الوظائف الش  -٥٠٧
ات ـ                               ً                                                            تفضيل الرجال لشغل الوظائف، خاصة  إذا كانت تلك اإلعالنات تتعلق مبناصب إدارية أو اليت متيز ضد املرشح

على أساس السن أو املظهر اخلارجي، وإزاء تضرر النساء من البطالة أكثر من الرجال وزيادة توظيفهن يف وظائف 
  .ضئيلة األجر

     ً                                                                     قليالً من أفراد الروما هم الذين يتمكنون فقط من العثور على عمل منـتظم يف               ً   بقلق أن عدداً                 وتالحظ اللجنة     -    ٥٠٨
ّ                                                                     الدولة الطرف وأن غالبية أفراد الروما املستخَدمني يعملون كعّمال غري مهرة، وتفيد التقارير بأن التمييز متفش يف حق                                َ                                           

   .                                                     طاليب العمل من الروما ويف حق األعمال التجارية اليت ميلكوهنا

                                     ً      ً                                            أن احلد األدىن لألجور ال يتيح مستوى معيشياً كافياً للعاملني وأسرهم رغم ما تبذلـه                                اللجنة بقلق         وتالحظ  -    ٥٠٩
ْ    ْ       ْهريفْنيا    ٤٠٠               ً    الذي يبلغ حالياً     (                                                           الدولة الطرف من جهود إلنفاذ احلد األدىن القانوين لألجور                        ً          ولرفعـه تـدرجيياً إىل       )  

ْ    ْ   ْهريفْ   ٤٥٣               ً  الذي يبلغ حالياً  (                         املستوى األدىن حلد الكفاف                                     ً           يف املائة من العمال يتقاضون أجوراً دون احلد    ٦,٦      ؛ وأن  )   نيا 
   .                                  األدىن، حسب ما أفادت به الدولة الطرف

                                                                 العمل يف الدولة الطرف، مبا فيها احلوادث القاتلة، ال سيما يف                  حوادث               ارتفاع عدد                                وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -    ٥١٠
                                                      فتيش يف أماكن العمل وغريها من التدابري املتخذة مـن                                                                       قطاع مناجم الفحم، وإزاء ما قيل عن عدم جدوى عمليات الت          

   .                                     أجل إعمال معايري السالمة املهنية والصحية

                                                                       اليت أفادت بوقوف أصحاب العمل حجر عثرة يف طريق إنـشاء نقابـات                     تقارير    ال                             وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -    ٥١١
      وثيقة ـ      ط ال ـ                                 قادة نقابات العمال والرواب                                                                            عمالية مستقلة وممارسة الضغوط للتخلي عن العضوية يف النقابات، وختويف         

                                                                                                     دولة الطرف واحتاد النقابات العمالية الذي ورث ملكية األعمال عن نقابات العمـال الـسوفياتية               ـ       ات ال ـ        بني سلط 
   .              الرمسية السابقة

    ٥٠             متثل سوى                                                                زيادة احلد األدىن إلعانات البطالة يف اآلونة األخرية، فإهنا ال                 غم من    ر                             وتالحظ اللجنة بقلق أنه بال      -    ٥١٢
                                                                                                                  يف املائة من احلد األدىن ملستوى الكفاف وأن مستوى املساعدة االجتماعية، ال يكفي هو اآلخر حسب ما تفيـد بـه                     

   .                                       التقارير الواردة، لضمان مستوى معيشي الئق

  ،                      ُ                ال سيما العنف ضد النساُء واألطفـال        ،                                           قلق إزاء ارتفاع معدل حدوث العنف األسري              بالغ ال                 وتشعر اللجنة ب    -    ٥١٣
                                      ِّ                                                                  وإزاء عدم وجود حكم يف القانون اجلنائي جيرِّم العنف األسري بالتحديد، وعدم إجراء حتقيقات كافية وفرض عقوبات      
                                                                                                                      مبوجب أحكام القانون اجلنائي القائم، وإزاء حمدودية سعة املآوي املؤقتة ومراكز إعادة التأهيل االجتمـاعي والطـيب                 

                                           سنة منها واالفتقار إىل برامج إعـادة          ٣٥                           ص الذين تتجاوز أعمارهم                                               املخصصة لضحايا العنف املرتيل وحرمان األشخا     
ِ                     تأهيل مرتِكيب أفعال العنف األسري          .   
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                                                                                                         ومع االعتراف بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألشخاص، أي اعتماد نص يف القـانون                 -    ٥١٤
                                                جتار بالبشر، إىل جانب إنشاء جملس مشترك بني الوزارات             ً                                          اجلنائي مؤخراً بشأن جرمية االجتار وبرنامج الدولة ملكافحة اال

                                                                                                               ملنع االجتار باألشخاص، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد األشخاص ممن مت االجتار هبم من الدولة الطـرف أو             
ـ                     بل                                                                                                             عربها أو داخلها ألغراض االستغالل اجلنسي وأعمال السخرة وكذلك إزاء التقارير اليت أفـادت مبحدوديـة س

   .                                    ِ                                        االستفادة من برامج محاية الشهود وإزاء ِلني األحكام الصادرة يف حق مرتكيب هذه األفعال

                           طفل دون سن اخلامسة عـشرة     ٤٠٠     ٠٠٠                                                                     ويساور اللجنة قلق شديد بسبب التقارير اليت تفيد بأن أكثر من              -    ٥١٥
                                       القانونية، ويف صناعة اجلنس ويف حلقات                                                                                  يعملون يف االقتصاد غري الرمسي وغري القانوين، ال سيما يف مناجم الفحم غري              

   .                التسول يف الشوارع

            َّ                                                                    لكون آالف مؤلَّفة من األطفال يعيشون يف الشوارع يف الدولة الطرف وأهنم عرضة                                        وينتاب اللجنة قلق شديد       -    ٥١٦
                                                                                                         العتداءات أفراد الشرطة ولالستغالل اجلنسي والسخرة وكذلك إلدمان الكحول أو املخـدرات وملخـاطر صـحية                

                                                                                             اإليدز، وأن صغار السن الذين يتركون املدارس التابعة لدور األيتام سيئة اإلدارة التابعة              /                        وس نقص املناعة البشرية      كفري
   .                   ٌ                                     للدولة هم أكثر عرضةٌ للتشرد من غريهم حسب التقارير الواردة

        أفادت        ى حنو ماـ                                                      يف املائة من السكان، يعيشون حتت خط الفقر الرمسي عل       ٢٨                         وتالحظ اللجنة بقلق أن       -    ٥١٧
   .           به التقارير

                                                                                                              وتشعر اللجنة بالقلق ألنه جرى استثناء معظم تتر القرم من عملية ختصيص األراضي رغم اجلهود اليت تبـذهلا                    -    ٥١٨
                                                 َّ        ً                                                           الدولة الطرف يف سبيل إعادة توطني وإدماج األشخاص املرحَّلني سابقاً كتتر القـرم يف مجهوريـة القـرم املتمتعـة                    

     ً                                                       ً                           حمدوداً فقط من تتر القرم قد حصلوا على قطع من األراضي، تقع أساساً خارج املناطق                                       ً     باالستقالل الذايت؛ وألن عدداً     
                           ً                                                                                           اليت كانوا يستقرون فيها عادةً، بينما يواجه غريهم عقوبات جنائية الستقطاهنم بعض األراضي؛ وألن العديد من تتـر                  

   .                                                          القرم يعيشون يف مستوطنات تفتقر إىل التجهيزات واخلدمات األساسية

            تفتقـر إىل              عـشوائية             وخميمـات                                  الروما يعيشون يف مـستوطنات             أفراد                                    حظ اللجنة بقلق أن العديد من          وتال  -    ٥١٩
                                                                                                               التجهيزات واخلدمات األساسية كاملياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من القمامة ومـد         

   .                                                           الطرق، بدون أي ضمان قانوين باحليازة وحتت التهديد الدائم بالطرد

                                                      الظروف املعيشية املتدنية وعن اكتظاظ السجون ومراكز                                       بشأن التقارير الواردة عن          عميق                     ويساور اللجنة قلق      -    ٥٢٠
                                                                                                                االحتجاز السابق للمحاكمة ومراكز إيواء الالجئني وطاليب اللجوء، مبا يف ذلك األجنحة الطبية املخصـصة للـرتالء                 

   .                       واملعتقلني املصابني بالتدرن

قلق أن نظام الرعاية الصحية يف األرياف يعاين من نقص التمويل وأن هناك تفاوتات هائلة يف بوتالحظ اللجنة   -٥٢١
  .نوعية الرعاية الصحية بني املناطق احلضرية والريفية
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ٌ                                                       قلٌق شديد بسبب ارتفاع نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية        اللجنة         ينتاب   و  -    ٥٢٢                          اإليدز يف الدولة الطرف، مبا  /  
        اإليـدز   /                                                                                       وف النساء، وبسبب التمييز املوجه ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية                          يف ذلك يف صف   

                                                                                                            واجملموعات شديدة التعرض خلطر اإلصابة به، كالعاملني يف قطاع اجلنس واملدمنني على املخدرات والسجناء، وبسبب               
                                                 ية الصحية واملؤسسات التعليمية بـشأن وضـعهم                                                                              املعلومات اليت أفشتها اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون ومؤسسات الرعا        

   .                                                    اإليدز؛ وبسبب ضآلة فرص حصول مدمين املخدرات على عالج بديل /                                       الصحي وإصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية

     ١٠٠     ٠٠٠     ً                شخصاً من بني كل        ٧٠                                                                           وتالحظ اللجنة بقلق املعلومات الواردة من الدولة الطرف اليت تفيد بأن              -    ٥٢٣
                         من التدرن الذي صار سبب     ٢٠٠٦                   كانوا يعانون يف عام   )                       شخص يف املناطق الريفية   ١٠٠   ٠  ٠٠        من كل   ٨٠ (    شخص 

                                 اإليدز الذي يـتفش بـشكل خـاص يف     /                                                                     الوفاة الرئيسي يف صفوف األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         
   .            صفوف السجناء

  يف                رواتب املدرسني                         التعليم العام وتدين                                                                            وتشعر اللجنة بالقلق مما تردد عن عدم كفاية التمويل املخصص لنظام              -    ٥٢٤
   .            الدولة الطرف

                                                                               إزاء ما أفادت به التقارير من ارتفاع معدل تسرب أطفال الروما من املدارس يف املرحلتني                     وتشعر اللجنة بالقلق   -    ٥٢٥
          أو وضعهم                                                                                                           االبتدائية والثانوية وتواتر حاالت رفض تسجيل أطفال الروما يف املدارس العادية وعزهلم يف فصول خاصة                

   .                                       يف مدارس خمصصة لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

                                                                                         ً                 توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقالل مكتب أمني املظامل األوكراين وبتزويده بالتمويل الكايف طبقـاً                 -    ٥٢٦
                                وبتعزيز دور أمـني املظـامل يف         )         املرفق  ،  ١٣ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (                                               ملبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية       

   .                                              الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                بالنظر يف اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز وبتعديل قانوهنا اجلنائي حبيـث                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -    ٥٢٧
                                              ا بتدريب القضاة واملدعني العـامني وأفـراد                    ً                   ُ                                      يتضمن أحكاماً تتعلق باجلرائم اليت ُترتكب ألسباب عرقية، كما توصيه         

                                  ً      ً                                 ً                                             الشرطة على تطبيق هذه األحكام تطبيقاً صارماً، وأن تدرج يف تقريرها املقبل، سنوياً، معلومات مفصلة عـن عـدد                   
       َّ                               ُ                     قي املبلَّغ عنها وعن الدعاوى اجلنائية اليت ُترفع ضد مرتكبيهـا                                                     وطبيعة حاالت التمييز وحوادث العنف ذات الطابع العر   

   .              ُ                                          َّ                   والعقوبات اليت ُيحكم عليهم هبا، وعن احلماية واملساعدة اليت تقدَّم للشهود والضحايا

                                                ً                                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية، مثالً بإلغـاء رسـوم التجهيـز اإلداري واملتطلبـات                   -    ٥٢٨
                                                                                                      أجل تزويد مجيع أفراد الروما باملستندات الشخصية لتمكينهم من احلصول على عمل وعلى الرعايـة                                البريوقراطية، من 

   .                                                                   الصحية والتعليم والتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى

            حلكومـة ويف                                                                                                      وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري خاصة مؤقتة بغية زيادة متثيل النساء يف الربملان وا                -    ٥٢٩
                 ً                                            ً              وقد يشمل ذلك، مثالً، أن حيدد القانون املتعلق باألحزاب السياسية حصةً دنيا لتعيني   .                              املناصب الرفيعة يف اخلدمة العامة

   .              النساء املرشحات
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                             مصلحة العمل احلكومية علـى           يف      سؤولني  امل                                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب القضاة ومفتشي العمل و          -    ٥٣٠
                                                           َّ        ٌ      ً                                 تعلق مبساواة الرجال والنساء يف احلقوق والفرص وقانون العمل املعدَّل تطبيقاٌ دقيقاً، بغيـة مكافحـة                                  تطبيق القانون امل  

                                                                                                                   التمييز القائم على نوع اجلنس يف قطاعي التوظيف العام واخلاص، خاصة يف مرحلة التعيني، وتنظيم محـالت توعيـة                   
َ                                       لفائدة أصحاب العمل واملستخَدمني واجلمهور، وضمان فرض غرامات                                                        أو غري ذلك من العقوبـات املناسـبة علـى                                   

                                                                                                                       أصحاب العمل الذين يرتكبون التمييز يف حق النساء، وحصول ضحايا هذا التمييز على سبل انتصاف فعالة مبا فيهـا                   
                                                                                                         وحتث الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدريب املهين والتدريب الوظيفي وعلى توفري فرص إعادة تـدريب                  .        التعويض

   .                                       ل والنساء اللوايت يشغلن وظائف ضئيلة األجر               العاطالت عن العم

                                                                                                  الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز يف حق الروما يف جمال التوظيف ومبـضاعفة                             وتوصي اللجنة   -    ٥٣١
                                                                                                                 جهودها لتقليص معدل البطالة يف صفوف الروما باختاذ تدابري حمددة اهلدف، كالتدريب املهين والتـدريب الـوظيفي                 

                      وتطلب مـن الدولـة       .                                                                                      يف ومنح حوافز مالية ألصحاب العمل ومساعدة الروما على إقامة مشاريعهم التجارية                 والتوظ
                                                                                                                  الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات إحصائية حمدثة عن معدالت البطالة يف صفوف الروما إىل جانب                  

   .   وما                                                        معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة خللق فرص عمل لفائدة الر

                                                                                   ً         وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة حىت يكفل احلد األدىن لألجور مستوى معيشة الئقاً للعاملني   -    ٥٣٢
                                                                                     من العهد، وتكثيف جهودها إلنفاذ احلد األدىن القانوين لألجور يف القطاعني العـام              ̀  ٢̀  ) أ ( ٧           ً           وألسرهم طبقاً للمادة    

                                                                           يش يف أماكن العمل وفرض غرامات أو غري ذلك من العقوبات املناسبة على                                                      واخلاص، مبا يف ذلك بزيادة عمليات التفت      
   .                                           أصحاب العمل الذين ال يتقيدون باحلد األدىن لألجور

                                                                                                    وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة فعالية وشفافية عمليات التفتيش يف أماكن العمل وعلى فرض غرامات         -    ٥٣٣
                                                                          ت عدم التقيد مبعايري السالمة املهنية والصحية، خاصة يف قطاع اسـتخراج                                                      أو غري ذلك من العقوبات املناسبة يف حاال       

                                                                                                             الفحم حيث يستدعي األمر حتديث التجهيزات األساسية، وحتثها على تطبيق شروط سالمة صارمة عندما تكون بصدد                
   .                                                          منح تراخيص خاصة للقيام بعمليات استخراج املعادن من باطن األرض

                                                                     ابري عاجلة لضمان حرية تكوين نقابات عمالية واالنضمام إليها مبحض                      ف باختاذ تد                            توصي اللجنة الدولة الطر     -    ٥٣٤
                                                                                                                       اختيارهم ومبنع مضايقة أعضاء وقادة نقابات العمال واملعاقبة على ذلك وضمان تعدد ومساواة نقابات العمال أمـام                 

   .                        القانون ويف الواقع العملي

                                                          استخدام مجيع املوارد املتاحة هلا، لكي تزيـد، قـدر                                                               وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها وعلى         -    ٥٣٥
                                                                                                          املستطاع، إعانات البطالة وغريها من خمصصات الضمان االجتماعي وكذلك استحقاقات املساعدة االجتماعية، خاصة            

                وتطلب اللجنة من   .                                                                              بالنسبة للمستويات الدنيا، وذلك لضمان مستوى معيشي الئق ملن يتلقون تلك االستحقاقات
                                                      ً                                                   لطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات مصنفة وحمدثة، سنوياً، بشأن احلد األدىن ملـستويات البطالـة                          الدولة ا 

                                                                                                      واملعاشات وإعانات اإلعاقة وغري ذلك من استحقاقات الضمان االجتماعي، وكذلك بشأن احلـد األدىن مـن                
   .                           استحقاقات املساعدة االجتماعية
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                                 ِّ                               ع يف اعتماد نص يف القانون اجلنائي جيرِّم العنف املرتيل بـشكل                                                  وحتث اللجنة الدولة الطرف على الشرو       -    ٥٣٦
                                               ِ           من القانون اخلاص مبنع العنف داخل األسرة؛ وعلى توفيِر           "             سلوك الضحية      "                                             وعلى النظر يف إلغاء أحكام تتعلق ب           حمدد؛

                       بالعنف املرتيل وأوامـر                                                                                                   تدريب إلزامي للقضاة واملدعني العامني وأفراد الشرطة بشأن التطبيق الصارم لألحكام املتعلقة             
             ِ                                          ٍ                                                    احلماية؛ وتكثيِف جهودها لزيادة طاقة املآوي املؤقتة وفتح مآوٍ جديدة ومراكز إلعادة التأهيل االجتماعي والطيب لفائدة 

                       ً                                سنة إىل هذه املراكز أيضاً وحصوهلم على املـساعدة،            ٣٥                                                     ضحايا العنف؛ وضمان سبل وصول من جتاوزت أعمارهم         
ِ                                                                                        ل مرتِكيب العنف؛ وأن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل بيانات مستوفاة تتعلق بعدد وطبيعـة                                       واعتماد برامج إعادة تأهي         

   .                    َّ                                                                       حاالت العنف املرتيل املبلَّغ عنها واألحكام اجلنائية الصادرة والعقوبات املفروضة على مرتكيب العنف األسري

            وذلك بضمان                      حة االجتار باألشخاص                                                                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتكثيف ما تبذله من جهود ملكاف            -    ٥٣٧
ٍ                                                                            ً                  حصول الضحايا بشكل كاٍف على املساعدة وإعادة التأهيل واإلدماج وتنفيذ برامج حلماية الشهود، وتوصيها أيـضاً                                     
                                                                                                         بتوفري تدريب إلزامي ألفراد الشرطة وللمدعني العامني والقضاة على التطبيق الصارم ألحكام القانون اجلنائي اليت تعاقب 

                                                                                                        الجتار وأن تكفل تطبيق سياسة حتد من منح التراخيص والقيام بعمليات تفتيش فعلية لشركات الـسياحة                            على جرمية ا  
   .                            ً      ً                                           ووكاالت الزواج، وأن ختصص أمواالً كافيةً لتنفيذ برنامج الدولة ملكافحة االجتار بالبشر

                  ذلك بإجراء عمليات                               من أجل مكافحة عمل األطفال مبا يف                                          وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها   -    ٥٣٨
                                                           ِ                                                          تفتيش منهجية وفعلية يف أماكن العمل وعمليات مراقبة عاجلة من ِقبل اخلدمات االجتماعية وإصدار أحكام أشد على                 
                                                    ِ                                                          األشخاص الذين يستغلون عمل األطفال بشكل غري قانوين، وتوفريِ تدريب إلزامي ألفراد الشرطة وللمدعني العـامني                

                                                                                  طفال واآلباء مبخاطر عمل األطفال وبأمهية التعليم، ومساعدة األطفال ضحايا العمل                         ِ                  والقضاة وتنظيمِ محالت لتوعية األ    
   .              وإعادة إدماجهم

          األطفـال        وإمهال                                                                                             وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج الدولة ملكافحة تشرد                -    ٥٣٩
                                        ِّ         طفال املشردين وفتح مراكز جديدة ومراكز تقدِّم                                                             ، وعلى زيادة الطاقة االستيعابية ملراكز استقبال األ        )    ٢٠١٠-     ٢٠٠٦ (

                                                                                                                 الرعاية النهارية ألطفال الشوارع؛ كما حتثها على ضمان حصول أطفال الشوارع واألطفال احملـرومني مـن رعايـة                  
                                                                                                                         والديهم على الغذاء الكايف والرعاية الصحية واحلماية االجتماعية، وعلى اعتماد تدابري عاجلة من أجل توفري التعلـيم                 

                                                                                       ً                        أوى وفرص العمل املالئمة هلؤالء األطفال ولصغار السن الذين يتركون مدارس دور األيتام، وحتثها أيـضاً علـى                     وامل
                                                                                                              تكثيف جهودها من أجل حتسني ظروف العيش يف دور األيتام والبحث عن حلول بديلة لألطفال الذين يعيـشون يف                   

                                                 توفر هلم اجلو األسري وضمان اتباع إجراء فعلي للتبين                                 ِّ                     دور األيتام، بوضعهم يف كنف أسر تربِّيهم أو يف بيوت لألطفال
ُ    من قبل اُألسر         .   

                                                                                                       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها الستئصال الفقر وبـضمان             -    ٥٤٠
            ت األشـخاص                                                                                                      إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل يف تلك االستراتيجية وبتلبية احتياجـا            

                                                                                                                   العاطلني عن العمل والنساء واألسر اليت لديها أطفال واملتقاعدين وسكان األرياف واألقليات العرقية وغريهـم مـن                 
              ُ                                    ويف هذا الصدد، ُيرجى من الدولة الطرف الرجوع          .             َّ          ً                                         احملرومني واملهمَّشني، أفراداً كانوا أم مجاعات، على وجه التحديد        

  . E/C.12/2001/10)   " (                                                          د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة                   الفقر والعه  "                        إىل بيان اللجنة بشأن     
 ُ                                                                                 ً                                         وُيرجى من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مستوفاة، سنوياً، تتعلق بالنسبة املئوية                 
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                                   د األطفال لكل أسرة معيشية وعدد                                         ً                                            من السكان الذين يعيشون يف فقر، مصنفةً حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية وعد            
    .                      احلضر، واجملموعة العرقية /                                     األسر املعيشية وحيدة الوالد وسكان الريف

                                                        َّ              أموال كافية لتنفيذ برنامج إعادة توطني وإدماج األشخاص املرحَّلني                بتخصيص                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -    ٥٤١
                                         م على قطع أرض مناسبة وعلى مساكن الئقة          ً                                                       سابقاً وضمان حصول هؤالء األشخاص على قدم املساواة مع غريه         

                                 كما توصي اللجنة الدولة الطرف       .                                                                         وضمان استفادهتم من سبل انتصاف فعالة للمطالبة بتلك األراضي واملساكن         
                                وينبغي للدولة الطرف أن تنظـر يف    .                              َّ        ً       قانون بشأن تعويض األشخاص املرحَّلني سابقاً         مشروع                    بالشروع يف اعتماد    

  .       ً              َّ                                                                مؤخراً والذي يهدد كلَّ من يقيم يف أراض بصورة غري شرعية بالسجن عدة سـنوات                                        إلغاء القانون الذي صدر   
              ً                                                                                                  وينبغي هلا أيضاً أن تكفل متتع تتر القرم الذين يعيشون يف مستوطنات بضمان قانوين باحليازة وحـصوهلم علـى                   

                        الصحي والتخلص مـن                                                                                              اخلدمات والتجهيزات األساسية مبا فيها املياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف          
   .                 القمامة ومد الطرق

                                                                 جلميع أفراد الروما احلصول على سكن الئق وميـسور الكلفـة                تضمن                                     وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن         -    ٥٤٢
                                                                                                                        وعلى ضمان قانوين باحليازة وتوفري املياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من القمامة ومد                

                                                                                                  اء الصفة القانونية على اهلياكل األساسية ملستوطنات الروما وتكثيف جهودها من أجل حتسينها أو                               الطرق وذلك بإضف  
                                                    ُ                  وينبغي للدولة الطرف أن تؤمن السكن البديل املالئم كلمـا ُنفـذت              .                                               عن طريق تنفيذ برامج اجتماعية لتوفري السكن      

                               ، وأن تدرج يف تقريرها الـدوري    )    ١٩٩٧ (   ة                      الصادر عن اللجن    ٧                          ً                           عمليات إخالء قسري وذلك طبقاً للتعليق العام رقم         
   .             ً                                مصنفة، سنوياً، بشأن عدد عمليات اإلخالء القسري       إحصائية             املقبل بيانات 

                                                                                                  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية تكفل توافر مستويات مناسبة يف شغل الـسجون ومراكـز         -    ٥٤٣
ٍ                                               حصوهلا بشكل كاٍف على املياه النقية واإلصحاح وعلى الغذاء                وتيسري                                               االعتقال ومراكز إيواء الالجئني وطاليب اللجوء                     

ّ                                                                                                                واألسّرة والضوء الطبيعي والتهوية واألنشطة خارج الزنزانات، إىل جانب توفري العالج واألدوية املناسـبة للـسجناء                     
   .                                      واحملتجزين املصابني بالتدرن وغريه من األمراض

             ُّ                                       سني نوعية وتوف ر الرعاية الصحية يف املناطق الريفية وذلك وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتح  -٥٤٤
  .بتوفري متويل كاف وتعزيز اخلدمات الصحية اجملتمعية واملتنقلة

                                                                                         وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها وباختاذ تدابري عاجلة لتحسني فرص حصول مجيع السكان على   -    ٥٤٥
                                                          اإليدز وتوفري العالج والرعاية والدعم لألشخاص املصابني بفريوس نقص  /  ية     البشر                                 وسائل الوقاية من فريوس نقص املناعة 

                                                                                                اإليدز، مبا يف ذلك األشخاص املوجودون يف السجون ويف مراكز االحتجاز، ومن أجل مكافحة التمييز                /               املناعة البشرية 
                        خلطر اإلصابة به، ومـن                                   اإليدز واجملموعات الشديدة التعرض    /                                                  يف حق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       

                       اإليدز، وتسهيل حـصول     /                                                                                     أجل ضمان سرية املعلومات عن وضع أي شخص فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية             
   .     اإليدز /                                                                                           مدمين املخدرات على العالج بالعقاقري البديلة وغري ذلك من خدمات الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
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                                                      زيادة الوقاية من اإلصابة بالتدرن وحتسني فرص احلـصول                             باختاذ تدابري عاجلة ل                                 وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -    ٥٤٦
                                                                                                            على عالج متخصص وأدوية خاصة بالتدرن، ال سيما يف السجون ومراكز االحتجاز وخمافر الشرطة، ولتقليص آجال                

   .                 إصابتهم بالتدرن       احتماالت                  فحص احملتجزين ملعرفة 

                                          لنظام التعليم العام ورفع رواتب املعلمني                               هودها لتوفري التمويل الكايف                                          وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف ج       -    ٥٤٧
   .                                                                        واملعلمون املتخصصون يف تعليم اللغتني األوكرانية والروسية كلغتني غري اللغة األم       األقليات                   مبن فيهم معلمو لغات 

                         الكتب املدرسية وغري ذلك           لشراء                                                                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري خاصة، مبا يف ذلك منح إعانات               -    ٥٤٨
                                                                                                                    من األدوات التعليمية لزيادة التحاق أطفال الروما باملدارس يف مراحل التعليم ما قبل املدرسي ويف املرحلتني االبتدائيـة          
                                                                                                                          والثانوية، ومكافحة التمييز ضد تالميذ الروما وتشجيع قبوهلم يف املدارس والفصول العادية وتوعية أسر الروما بأمهيـة                 

   .                                                                                          مبا يف ذلك تعليم الفتيات، وإنشاء فصول دعم إضافية لتالميذ الروما يف اللغتني األوكرانية والروسية        التعليم،

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفري محاية قضائية فعلية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا   -٥٤٩
  .ستوريةيف ذلك تطبيق حق اللجوء الفردي املباشر إىل احملكمة الد

ضمان ل، ٢٠٠٧يوليه / متوز٩وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ احلكم الصادر عن احملكمة الدستورية يف   -٥٥٠
  .                ً                                                        إىل التوصل تدرجييا  إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كاملتنفيذ القوانني والربامج الرامية 

      منـع           بشأن      ١٧٤                                                            تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               بأن                              وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -    ٥٥١
    ).    ١٩٩٣ (                      احلوادث الصناعية الكربى 

     ١١٧    و    ١٠٢                                                            يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم               تنظر                                   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -    ٥٥٢
                                     شأن التعاون يف حل مشاكل اإلعاقـة                                  رابطة الدول املستقلة ب         اتفاق             إىل جانب       ١٦٨    و    ١٣٠    و    ١٢٨    و    ١٢١    و    ١١٨ و

    ).    ١٩٩٦ (                          ومشاكل األشخاص ذوي اإلعاقات 

                                           جمموعة عرقية أصلية حسب الوثيقة األساسية                 دون غريهم            األوكرانيني          اعتبار                          ً        ويف حني أن اللجنة حتيط علماً ب        -    ٥٥٣
           ُ             رانيا يف أن ُيعترف هبويتها                                                 الطرف على االعتراف حبق مجيع اجملموعات العرقية يف أوك      الدولة                        للدولة الطرف، فإهنا تشجع 

   .                                                      إىل جانب حقها يف احملافظة على تراثها الثقايف ومحايته وتطويره

                                                       على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين             التصديق            النظر يف                                     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -    ٥٥٤
   .                     كول االختياري امللحق هبا                                        اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتو    وعلى             وأفراد أسرهم 

                                                                      نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع داخل اجملتمـع األوكـراين                                              وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -    ٥٥٥
                                                                   احلكوميني والسلطات القضائية وتطلب ترمجتها، قدر املـستطاع إىل                 املسؤولني                                    جبميع مستوياته، وال سيما يف صفوف       

                                                                     ً                            ألقليات القومية مبا فيها لغة الروماين ولغة تتر القرم، وإحاطة اللجنة علمـاً يف تقريرهـا                                              اللغة األوكرانية وإىل لغات ا    
                                                                      كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من             .                                         الدوري املقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذها    

   .                   عيد الوطين قبل تقدميه                                                            أعضاء اجملتمع املدين يف عملية مناقشة تقريرها الدوري املقبل على الص
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                                          َّ                        األساسية لكي تتفق مع املبادئ التوجيهية املنسَّقة بشأن تقدمي                 وثيقتها          إىل حتديث                                 وتدعو اللجنة الدولة الطرف       -    ٥٥٦
    ).Corr.1   وHRI/MC/2006/3 (                   وثيقة أساسية موحدة 

    ٣٠                وعـد أقـصاه                                                                                             ويف اخلتام، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الـدوري الـسادس يف م                 -    ٥٥٧
  .    ٢٠١١      يونيه  /      حزيران

  رأي خمالف بشأن املالحظات اخلتامية

                                                                                               اعتمدت املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري اخلامس ألوكرانيا مشفوعة بالرأي املخالف التايل الذي أبداه   -    ٥٥٨
    .              السيد كولوسوف

   :                   اضات لألسباب التالية                                             من املالحظات اخلتامية للجنة بشأن أوكرانيا اعتر  ٦٠           تشري الفقرة  "  -    ٥٥٩

                                                                                               أن املالحظات اخلتامية تستند على معلومات مقدمة من منظمة غري حكومية واحدة وال تأخـذ يف                    ) أ (  
                                                                                                            االعتبار تقرير أوكرانيا الرمسي وردود الدولة الطرف على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة والشروح الشفوية املقدمة من 

                                ة إدماج السكان املرحلني يف القدم؛                             الوفد األوكراين بشأن مسألة إعاد

                                                                                                    أن الصياغة مل تأخذ يف االعتبار الشروح املقدمة من الوفد األوكراين ومفادها أنه ال يوجد سـكان                    ) ب (  
    ".                                أصليون يعيشون على األرض األوكرانية
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  الفصل اخلامس
  القضايا املوضوعية الناشئة يف إطار تنفيذ العهد الدويل اخلاص

  ة واالجتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصادي

  ) من العهد٩املادة ( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي ١٩ التعليق العام رقم - ألف 

             يف جلـستيها     )             من العهد   ٩       املادة   (                                   بشأن احلق يف الضمان االجتماعي         ١٩                                     اعتمدت اللجنة تعليقها العام رقم        -    ٥٦٠
                          واجللسة التاسـعة واخلمـسني     )                        الدورة الثامنة والثالثون (      ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١١                                  التاسعة عشرة والعشرين املعقودتني يف  

                                               ويرد النص الكامل للتعليق العام يف املرفـق           ).                          الدورة التاسعة والثالثون     (    ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣            املعقودة يف   
   .                  السابع هلذا التقرير

                                                                         بيان اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة بـشأن            -     باء 
  "                               بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة "                                   راء تقييم لاللتزام باختاذ خطوات        إج

                             مبوجب بروتوكول اختياري للعهد

     ً    بيانـاً    )                          الدورة الثامنة والثالثون     (    ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٠                                                      اعتمدت اللجنة يف جلستها السابعة عشرة املعقودة يف           -    ٥٦١
  .                                 مبوجب بروتوكول اختياري للعهـد      "                   به املوارد املتاحة                   بأقصى ما تسمح     "                                           بشأن إجراء تقييم لاللتزام باختاذ خطوات       

   .                                                  ويرد النص الكامل للبيان يف املرفق الثامن هلذا التقرير

                                    االجتماع الـسابع لفريـق اخلـرباء         :                              التعاون مع الوكاالت املتخصصة     -     جيم 
      واجمللس   )                                   اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات (                   املشترك بني اليونسكو 

                                              اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      (     اعي                  االقتصادي واالجتم 
                                 املعين مبراقبة إنفاذ احلق يف التعليم  )          والثقافية

      واجمللس   )                                      اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات    (ُ                                                           ُعقد االجتماع السابع لفريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو           -    ٥٦٢
                                        املعين مبراقبة إنفاذ احلق يف التعليم يف         )                              تصادية واالجتماعية والثقافية                             اللجنة املعنية باحلقوق االق    (                     االقتصادي واالجتماعي   

                                                   وناقش فريق اخلرباء املشترك حمصلة املشاورة السابعة للدول   .     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول ٧                      مقر اليونسكو بباريس يف 
                                 صيات تتعلق بتأمني املـساواة يف                                                                                              األعضاء بشأن تنفيذ اتفاقية اليونسكو وتوصيتها ملكافحة التمييز يف التعليم، وقدم تو           

                                  ً                                                                             فرص التعليم يف القانون والواقع، فضالً عن سبل تعزيز أوجه التآزر بني إجراءات تقدمي التقارير مبوجب اتفاقية مكافحة       
   .                                                      ويرد التقرير الكامل لالجتماع يف املرفق التاسع هلذا التقرير  .           من العهد  ١٣                         التمييز يف التعليم واملادة 
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  الفصل السادس
  قررات إضافية اعتمدهتا اللجنة ومسائل ناقشتها يف دورتيهام

  الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني

   املشاركة يف اجتماعات ما بني الدورات- ألف 

                                                                                                                 قررت اللجنة، يف دورتيها الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني، أن ميثل األعضاء التالية أمساؤهم اللجنة يف شىت                  -    ٥٦٣
   :                                  ت اليت تعقد بني الدورات يف مسار العام        االجتماعا

                         واالجتماع السادس املشترك     )     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٢٢-   ٢١ (                               االجتماع التاسع عشر للرؤساء        ) أ (  
                                    ، والسيدة روسيو باراهونـا ريـريا      )     ً رئيساً (                      السيد فيليب تكسييه       ):     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٢٣-   ١٨ (            بني اللجان   

                   والسيد وليد سعدي؛

   /          أيلـول    ٢١   " (                           ختصيص املوارد حلقوق الطفـل     "                                 لعامة للجنة حقوق الطفل بشأن                     يوم املناقشة ا     ) ب (  
                                               السيدة روسيو باراهونا ريريا والسيد إيدي رايدل؛   ):    ٠٠٧ ٢      سبتمرب 

        الـسيد     ):     ٢٠٠٧        مـايو    /       أيار   ١٦-   ١٥       جنيف،   (                                             اجتماع جلنة القانون الدويل بشأن التحفظات          ) ج (  
   .            فيليب تكسييه

   ً                                  قبالً بشأن احلق يف املشاركة يف احلياة                                    يوم إلجراء مناقشة عامة مست      -     باء 
   )          من العهد  ١٥         من املادة   )  أ ( ١       الفقرة  (         الثقافية 

                 ، ختـصيص يـوم         ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣                                                       قررت اللجنة، يف جلستها التاسعة واخلمسني املعقودة يف           -    ٥٦٤
                أثنـاء دورهتـا     )             من العهـد   ١٥     ملادة     من ا  )  أ ( ١       الفقرة  (                                                       إلجراء مناقشة عامة بشأن احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  

               وقررت اللجنة،    .                                                                           ، بغية مساعدة املقررين املسؤولني عن صياغة تعليق عام بشأن هذا البند               ٢٠٠٨      مايو   /               األربعني يف أيار  
            الـشروع يف     )                          الدورة السابعة والثالثون     (    ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢                                       يف جلستها اخلامسة واخلمسني املعقودة يف       

  ُِ                                       وطُِلب إىل السيد خيميـه مارشـان رومـريو       ).                                  احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية      (  ١٥                  عام بشأن املادة                  بلورة تعليق   
                                                                                              داندان، باعتبارمها خبريي اللجنة الرئيسيني يف هذا امليدان، العمل كمقررين هلذا املـسعى،              -                           والسيدة فريجينيا بونوان    

   .              األمر الذي قباله

  ول األطراف متابعة النظر يف تقارير الد- جيم 

                   ، مناقشة مـسألة        ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥                                                         ناقشت اللجنة، يف جلستها السابعة واألربعني املعقودة يف           -    ٥٦٥
   :                                                متابعة نظرها يف تقارير الدول األطراف، وقررت ما يلي
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   لة                             ً      ً                                                              يواصل عضو اللجنة املسمى مقرراً قطرياً لتقرير حمدد لدولة طرف العمل كمقرر قطري لتلك الدو                 ) أ (  
                                                                                                                      الطرف إىل حني تقدمي التقرير التايل، وأن يرد على أية أسئلة قد تثار بشأن احملتويات املوضوعية للتوصيات الـواردة يف               
                                                                                                                        املالحظات اخلتامية للجنة بشأن تلك الدولة الطرف، مثل مىت ترد املعلومات من مصادر وطنية يف الفترة املؤقتة إىل أن                   

   .     ر فيه                               تتسلم اللجنة التقرير التايل وتنظ

                 ُ                                                                            ويف هذه احلاالت، قد ُيجري املقرر القطري اتصاالت باسم اللجنة مع الدولة الطـرف، حـسب                   ) ب (  
                  ً                   ورمبا يبدي استعداداً لتقدمي املساعدة       .                                                                               االقتضاء، بشأن التطورات املتصلة باملسائل الواردة يف املالحظات اخلتامية للجنة         

   .                    من خالل القيام بزيارة

                                                                                   جلديد املسمى للتقرير التايل املقدم من تلك الدولة الطرف يف احلوار مع الدولـة                                    يبدأ املقرر القطري ا      ) ج (  
                            وستـضم املالحظـات اخلتاميـة      .                                                                                 الطرف بطرح جمموعة من األسئلة املتصلة بتنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة للجنة          
   .                               املالحظات اخلتامية السابقة للجنة                          ً      ً                                          اجلديدة املقرر اعتمادها فرعاً جديداً يشري صراحة إىل الشواغل البارزة الناشئة عن
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  الفصل السابع
  ٢٠٠٧أنشطة أخرى للجنة يف عام 

   االجتماع مع الدول األطراف- ألف 

                                       جلسة خاصة مع ممثلي الدول األطراف يف         )                          الدورة الثامنة والثالثون   (                                        عقدت اللجنة، يف اجللسة الثامنة عشرة         -    ٥٦٦
                                                                    لسماح مبناقشة أية مسألة يود أعضاء اللجنة وممثلو الدول األطراف                                                 وكانت اجللسة بدون جدول أعمال حمدد ل        .      العهد
                                                                                                              وافتتح رئيس اللجنة، السيد فيليب تكسييه، اجللسة بتقدمي موجز للتقدم الذي أحرزته اللجنة بـشأن حتـسني                   .       إثارهتا

               صيص املوارد يف                                                                                                     أساليب عملها، ومسامهات اللجنة يف بلورة بروتوكول اختياري للعهد، وخباصة اعتماد بيان بشأن خت             
                                                                        ُ              وتشاطر أعضاء اللجنة املعلومات بشأن حلقة العمل اإلقليمية األوىل من نوعهـا الـيت ُنظمـت يف      .                 صباح ذلك اليوم  

                                                                                                               مارس يف بيشكيك بشأن متابعة املالحظات اخلتامية للجنة، وأعربوا عن تقديرهم للدعم املايل املقدم من االحتـاد                  /    آذار
                                                                                  كما أبلغ األعضاء مندويب الدول األطراف باجلهود اجلارية لتنسيق أساليب عمـل              .                                 الروسي مما أتاح عقد هذه احللقة     

   ويف   .                                                                                                                هيئات املعاهدات وجهود اللجنة لتنقيح أساليب عملها، مبا يشمل مبادئها التوجيهية املتعلقـة بتقـدمي التقـارير           
                            ء اللجنة بشأن قرار جملس حقوق                                                                        املناقشات اليت تلت ذلك، استفسر املندوبون عن حالة إصالح هيئات املعاهدات، وآرا

  ُ                      وطُرحت أسئلة تتعلق بعبء   .                                                                         املتعلق بتصحيح وضع اللجنة، وبشأن أعماهلا املتعلقة بتنقيح أساليب عملها     ٧ / ٤        اإلنسان  
                                                                                                                      العمل الواقع على اللجنة وكيف ميكنها مواجهته إن كان يتعني إحداث توسع كبري فيه يف حالة اعتمـاد بروتوكـول                    

   .          ً  دولة طرفاً  ٦٠           ة ممثلون عن          وحضر اجللس  .        اختياري

   حلقة العمل اإلقليمية املعنية مبتابعة املالحظات اخلتامية للجنة، بيشكيك- باء 

                                            ، حلقة عمـل إقليميـة بـشأن متابعـة              ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠       إىل     ٢٨ُ                                  ُعقدت يف بيشكيك، يف الفترة من         -    ٥٦٧
                                                قة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                ونظم احلل   .                                                       املالحظات اخلتامية للجنة بدعم مقدم من االحتاد الروسي       

                                                                   وكان اهلدف من حلقة العمل بناء قدرات األطراف الوطنية الفاعلة             . )٩ (   ً                                          عمالً بطلب اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني      
      على                                                                                                        للدول األطراف يف منطقة آسيا الوسطى من خالل تبادل املعارف وأفضل املمارسات، مما يساعد البلدان املشاركة          

                      وحضر حلقة العمل ممثلون   .                                                                                        تنفيذ توصيات اللجنة على حنو أفضل والتمهيد لتقدمي تقاريرها التالية املقررة مبوجب العهد      
                                                                                                             عن احلكومات وفرق األمم املتحدة القطرية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمـع املـدين يف كازاخـستان                 

                                      كما شارك ممثل عـن اجملتمـع املـدين           .                        ملضيف مجهورية قريغيزستان                             ً                وطاجيكستان وتركمانستان، فضالً عن البلد ا     
  )            عضوا اللجنة (                                  داندان والسيد أندرزي رزيبلينسكي -                                                وشارك يف تيسري عمل اللجنة السيدة فريجينا بونوان     .        األوزبكي

         وموظفـو     ،   )                     أمني اللجنة الـسابق    (                                                                              والسيد كراسيمري كانيف من جلنة هلسنكي البلغارية والسيد ألكسندر تيخونوف           
   .                           املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  

                                                      

  ، (E/2006/22-E/C.12/2005/5)   ٢                 ، امللحق رقـم         ٢٠٠٦                                               الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،         ) ٩ (
  .   ٦٣٢   و   ٦٣١   ان       الفقرت
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   حلقة العمل املعنية بتقدمي التقارير وتنفيذ االلتزامات مبوجب العهد، تبليسي- جيم 

                                                       نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حلقة عمل يف تبليـسي      ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢٠     إىل   ١٦              يف الفترة من     -    ٥٦٨
                                                وتركزت مواضيع حلقة العمل، اليت حضرها ممثلون         .                           والسيدة بربارا ويلسون            داندان -                                  برئاسة السيدة فريجينيا بونوان     

                                                                                                                عن شىت مؤسسات الدولة، يف التزامات تقدمي التقارير مبوجب العهد وتنفيذ الدول األطراف للحقوق املنصوص عليها                
                    املوضوع مبـشاركة                                                    ً                            يوليه، عقدت السيدة داندان والسيدة ويلسون اجتماعاً يف تبليسي بشأن نفس           /      متوز   ٢٠    ويف    .    فيه

   .                             منظمات غري حكومية وطنية جورجية
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  الفصل الثامن
  اعتماد التقرير

                     ، يف مشروع تقريرها        ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣                                                       نظرت اللجنة، يف جلستها التاسعة واخلمسني املعقودة يف           -    ٥٦٩
  . (E/2008/22/CRP.1-3)              والـثالثني                                                                                   إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن أعمال دورتيها الثامنة والثالثني والتاسـعة          

   .                                                   واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته املعدلة أثناء املناقشات



 

  

85 

  املرفقات
  املرفق األول

  الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف 

 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/AFG/2007: الوثيقة ألساسية - أفغانستان -١
٩١-١١-٢٥  ١ ٨٣-٠٤- ٢٤  

٩١-١١-٢٦  
٩١-١١-٢٧  
٩١-١١-٢٨ 

E/1990/5/Add.8 E/C.12/1991/SR.2  
E/C.12/1991/SR.4  
E/C.12/1991/SR.5  
E/C.12/1991/SR.6  
E/C.12/1991/SR.8  

E/C.12/1991/4، 
 ٩٤- ٥٥الفقرات 

٢  
٣  
٤ 

٩٥-٠٦-٣٠  
٠٠-٠٦-٣٠  
٠٥-٠٦-٣٠ 

  

 HRI/CORE/1/Add.124:  الوثيقة األساسية-   ألبانيا- ٢
٠٦-١١-١٥  ١ ٩٢-٠١- ٠٤  E/1990/5/Add.67 E/C/12/2006/SR.45 E/C.12/ALB/CO/1 ٠٤-٠٦-٣٠ ٢   
    ٠٧-١١-١٦  E/C/12/2006/SR.46      
    E/C/12/2006/SR.47      
 HRI/CORE/1/Add.127:  الوثيقة األساسية- اجلزائر -٣
١ ٨٩-١٢- ١٢  

  
  
٢ 

٩٥-١١-٣٠  
٠٥-١٢-٠١  

  
٠١-١١-١٥ 

E/1990/5/Add.22  
  
  

E/1990/6/Add.26 

E/C.12/1995/SR.46 
E/C.12/1995/SR.47  
E/C.12/1995/SR.48  
E/C.12/2001/SR.65  
E/C.12/2001/SR.66  

E/C.12/1995/17 
 
 

E/C.12/1/Add.71 

٣  
٤ 

٠٦-٠٦-٣٠  
١١-٠٦-٣٠ 

٠٧-١٢-٣١ E/C.12/ALG/3 

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   أنغوال- ٤
٩٤-٠٦-٣٠ ١       ٩٢-٠٤- ١٠   
       ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.74:  الوثيقة األساسية-   األرجنتني- ٥
٩٠-٠١-٢٦ ١ ٨٦-١١-٨  

٩٠-٠١-٢٩  
E/1988/5/Add.4 E/C.12/1990/SR.18 E/C.12/1990/3  ،

 ٢٥٤-٢٣٥الفقرات
٣  
٤ 

٠١-٠٦-٣٠  
٠٦-٠٦-٣٠ 

  

     E/C.12/1990/SR.19      
     E/C.12/1990/SR.20      

٩٤-١١-٢٢ ١ ١  E/1990/5/Add.18 E/C.12/1994/SR.30 E/C.12/1994/14     
  ٩٤-١١-٢٤   E/C.12/1994/SR.31      
     E/C.12/1994/SR.32      
 ٩٩-١١-١٧  ٢  E/1990/6/Add.16 E/C.12/1999/SR.33 E/C.12/1/Add.38     
  ٩٩-١١-١٨   E/C.12/1999/SR.34      
  ٩٩-١١-١٩   E/C.12/1999/SR.35      
     E/C.12/1999/SR.36       
 HRI/CORE/1/Add.57:  الوثيقة األساسية-   أرمينيا- ٦
٩٩-١١-٢٢ ١ ٩٣-١٢- ١٣  E/1990/5/Add.36 E/C.12/1999/SR.38/Ad

d.1 
E/C.12/1/Add.39 ٠٠-٠٦-٣٠ ٢   

٩٩-١١-٢٣  ١   E/C.12/1999/SR.39  ٠٥-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/1999/SR.40      
 HRI/CORE/1/Add.44: يقة األساسية الوث-   أستراليا- ٧
٨٠-٠٤-٢١ ١ ٧٦-٠٣- ١٠  E/1978/8/Add.15 E/1980/WG.1/SR.12 E/1980/WG.1/SR.12 ٠٨٠٧-٧ ٠٥-٠٦-٣٠ ٤ E/C.12/AUS/4 

     E/1980/WG.1/SR.13 E/1980/WG.1/SR.13 ٠٦٠١٠-٣٠ ٥   
 ٨١-٠٤-٢٧  ١  E/1980/6/Add.22 E/1981/WG.1/SR.18 E/1981/WG.1/SR.18     
 ٨٢-٠٤-١٥ ١  E/1982/3/Add.9 E/1982/WG.1/SR.13  E/1982/WG.1/SR.13      
     E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/WG.1/SR.14     
 ٨٥-٠٥-٠٢ ٢  E/1984/7/Add.22 E/1985/WG.1/SR.17 E/1985/WG.1/SR.17      
     E/1985/WG.1/SR.18 E/1985/WG.1/SR.18     
     E/1985/WG.1/SR.21 E/1985/WG.1/SR.21     
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 )تابع(أستراليا 
 ٨٦-٠٤-٢١ ٢  E/1986/4/Add.7 E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/WG.1/SR.10     
     E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
     E/1986/WG.1/SR.13 E/1986/WG.1/SR.13     
     E/1986/WG.1/SR.14 E/1986/WG.1/SR.14     
 ٩٣-٠٥-٢٤ ٢   E/1990/7/Add.13 E/C.12/1993/SR.13 E/C.12/1993/9     
  ٩٣-٠٥-٢٥   E/C.12/1993/SR.15      
 ٠٠-٠٨-٢٤ ٣  E/1994/104/Add.22 E/C.12/2000/SR.45 E/C.12/1/Add.50     
  ٠٠-٠٨-٢٥   E/C.12/2000/SR.46      
     E/C.12/2000/SR.47      
 HRI/CORE/1/Add.8:  الوثيقة األساسية-  النمسا - ٨
٨١-٠٤-١٧ ١ ٧٨-١٢- ١٠  E/1980/6/Add.19 E/1981/WG.1/SR.8 E/1981/WG.1/SR.8 ١٠-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨٦-٠٤-١٦ ٢  E/1986/4/Add.8  

 Corr.1و
E/1986/WG.1/SR.4 
E/1986/WG.1/SR.7 

E/1986/WG.1/SR.4 
E/1986/WG.1/SR.7 

    

 ٨٨-٠٢-٨ ١  E/1982/3/Add.37 E/C.12/1988/SR.3 E/C.12/1988/Add.4،     
    E/1984/6/Add.17 E/CN.12/1988/SR.4  ٦١-٢٣الفقرات     
 ٠٥-١١-٩ ٣  E/1994/104/Add.27 E/C.12/2005/SR.35 E/C.12/AUT/CO/3     
  ٠٥-١١-١٠   E/C.12/2005/SR.36      
     E/C.12/2005/SR.37      
 HRI/CORE/1/Add.117:  الوثيقة األساسية-   أذربيجان- ٩
٩٧-١١-٢٥ ١ ٩٢-١١- ١٣  E/1990/5/Add.30 E/C.12/1997/SR.39 E/C.12/1/Add.20 ٠٩-٠٦-٣٠ ٣   
  ٩٧-١١-٢٦   E/C.12/1997/SR.40      
     E/C.12/1997/SR.41      
 ٢   E/1990/6/Add.37 E/C.12/2004/SR.41  E/C.12/1/Add.104     
     E/C.12/2004/SR.42      
     E/C.12/2004/SR.43      
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  مل تقدم الوثيقة األساسية - البحرين  - ١٠
٠٨-٠٦-٣٠ ١       ٠٧-١٢- ٢٧   
  مل تقدم الوثيقة األساسية-   بنغالديش- ١١
٠٠-٠٦-٣٠ ١       ٩٩-٠١- ٠٥   
        ٠٥-٠٦-٣٠  ٢    
 HRI/CORE/1/Add.64/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   بربادوس- ١٢
٨٣-٠٤-٢٧ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1982/3/Add.24 E/1983/WG.1/SR.14  E/1983/WG.1/SR.14 ٩١-٠٦-٣٠ ٢   
     E/1983/WG.1/SR.15 E/1983/WG.1/SR.15 ٩٦-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠١-٠٦-٣٠ ٤   
       ٠٦-٠٦-٣٠ ٥   

 HRI/CORE/1/Add.70:  الوثيقة األساسية-   بيالروس- ١٣
٨٠-٠٤-٢٣ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.19 E/1980/WG.1/SR.16 E/1980/WG.1/SR.16 ٩٩-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨١-٠٤-٢٧ ١  E/1980/6/Add.18 E/1981/WG.1/SR.16 E/1981/WG.1/SR.16  ٠٤-٠٦-٣٠   
 ٨٢-٠٤-١٢ ١  E/1982/3/Add.3 E/1982/WG.1/SR.9 E/1982/WG.1/SR.9     
     E/1982/WG.1/SR.10 E/1982/WG.1/SR.10     
 ٨٤-٠٤-٢٥ ٢  E/1984/7/Add.8 E/1984/WG.1/SR.13  E/1984/WG.1/SR.13     
     E/1984/WG.1/SR.15 E/1984/WG.1/SR.15     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ٢  E/1986/4/Add.19 E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/WG.1/SR.10     
     E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
     E/1986/WG.1/SR.12 E/1986/WG.1/SR.12     
 ٩٢-١١-٢٣ ٢  E/1990/7/Add.5 E/C.12/1992/SR.2 E/C.12/1992/SR.2     
  ٩٢-١١-٢٤   E/C.12/1992/SR.3 E/C.12/1992/SR.3     
 ٩٦-١١-٢١ ٣  E/1994/104/Add.6 E/C.12/1996/SR.34 E/C.12/1/Add.7/Rev.1     
  ٩٦-١١-٢٢   E/C.12/1996/SR.35      
     E/C.12/1996/SR.36      
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 HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1: ية الوثيقة األساس-   بلجيكا- ١٤
٩٤-٠٥-١١ ١ ٨٣-٠٧- ٢١  E/1990/5/Add.15 E/C.12/1994/SR.15 E/C.12/1994/7 ١٠-٠٦-٣٠ ٤   
  ٩٤-٠٥-١٣   E/C.12/1994/SR.16/Add.1      
     E/C.12/1994/SR.17      
 ٠٠-١١-١٧ ٢  E/1990/6/Add.18 E/C.12/2000/SR.64 E/C.12/1/Add.54     
  ٠٠-١١-٢٠   E/C.12/2000/SR.65      
     E/C.12/2000/SR.66      
 ٠٧-١١-١٢ ٣  E/C.12/BEL/3  E/C.12/2000/SR.41 E/C.12/BEL/CO/3     
  ٠٧-١١-١٣   E/C.12/2000/SR.42      
     E/C.12/2000/SR.43      
 HRI/CORE/1/Add.85:  الوثيقة األساسية-   بنن- ١٥
٠٢-٠٥-٠٢ ١ ٩٢-٠٦- ١٢  E/1990/5/Add.48 E/C.12/2002/SR.8 E/C.12/1/Add.78 ٠٦-١٢-١٩ ٠٧-٠٦-٣٠ ٢ E/C.12/BEN/2 

  ٠٢-٠٥-٠٣   E/C.12/2002/SR.9  ١٢-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/2002/SR.10      
  HRI/CORE/1/Add.54/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   بوليفيا- ١٦
٠١-٠٥-٠٢ ١ ٨٢-١١- ١٢  E/1990/5/Add.44 E/C.12/2001/SR.15 E/C.12/1/Add.60 ٠٧-٠١-٣٠ ٠٥-٠٦-٣٠ ٢ E/C.12/BOL/2 
  ٠١-٠٥-٠٣   E/C.12/2001/SR.16  ١٠-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/2001/SR.17      
 HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1:  الوثيقة األساسية– البوسنة واهلرسك - ١٧
٠٥-١١-١٤ ١ ٩٢-٠٣-٦  E/1990/5/Add.65 E/C.12/2005/SR.41 E/C.12/BIH/CO/1 ١٠-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٥-١١-١٥   E/C.12/2005/SR.42      
     E/C.12/2005/SR.43      
 HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   الربازيل- ١٨
٠٣-٠٥-٠٨ ١ ٩٢-٠٤- ٢٤  E/1990/5/Add.53 E/C.12/2003/SR.8 E/C.12/1/Add.87 ٠٧-٠٧-١٠ ٠٦-٠٦-٣٠ ٢ E/C.12/BRA/2 

  ٠٣-٠٥-٠٩   E/C.12/2003/SR.9  ١١-٠٦-٣٠ ٣   

     E/C.12/2003/SR.10      
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 HRI/CORE/1/Add.81:  الوثيقة األساسية-  بلغاريا - ١٩
٨٠-٠٤-٢١ ١ ٧٦-٠١-٣  E/1978/8/Add.24 E/1980/WG.1/SR.12 E/1980/WG.1/SR.12 ٩٩-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨٢-٠٤-١٢ ١  E/1980/6/Add.29 E/1982/WG.1/SR.8 E/1982/WG.1/SR.8 ٠٤-٠٦-٣٠ ٥   
 ٨٣-٠٤-٢٦ ١  E/1982/3/Add.23 E/1983/WG.1/SR.11 E/1983/WG.1/SR.11     
     E/1983/WG.1/SR.12 E/1983/WG.1/SR.12     
      E/1983/WG.1/SR.13 E/1983/WG.1/SR.13     
 ٨٥-٠٤-٢٦ ٢  E/1984/7/Add.18 E/1985/WG.1/SR.9 E/1985/WG.1/SR.9     
     E/1985/WG.1/SR.10 E/1985/WG.1/SR.10     
     E/1985/WG.1/SR.11 E/1985/WG.1/SR.11     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ٢  E/1986/4/Add.20 E/C.12/1988/SR.17 E/C.12/1988/4،     
     E/C.12/1988/SR.18  ٣٣٥-٣٠٤الفقرات     
     E/C.12/1988/SR.19      
 ٩٩-١١-١٦ ٣  E/1994/104/Add.16 E/C.12/1999/SR.30 E/C.12/1/Add.37     
  ٩٩-١١-١٧   E/C.12/1999/SR.31      
  ٩٩-١١-٣٠   E/C.12/1999/SR.32      
     E/C.12/1999/SR.50      
     E/C.12/1999/SR.51      
 HRI/CORE/1/Add.30:  الوثيقة األساسية-   بوركينا فاسو- ٢٠
٠٠-٠٦-٣٠ ١        ٩٩-٠٤-٤   
        ٠٥-٠٦-٣٠  ٢    
 HRI/CORE/1/Add.16/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   بوروندي- ٢١
٩٢-٠٦-٣٠ ١       ٩٠-٠٨- ٠٩   
       ٩٧-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٢-٠٦-٣٠  ٣    
       ٠٧-٦٠-٣٠  ٤    
 HRI/CORE/1/Add.94:  الوثيقة األساسية-   كمبوديا- ٢٢
٩٤-٠٦-٣٠ ١       ٩٢-٠٨- ٢٦   
       ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
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       ٠٤-٦٠-٣٠  ٣    
 HRI/CORE/1/Add.109:  الوثيقة األساسية-   الكامريون- ٢٣
٩٩-١١-٢٣ ١ ٨٤-٠٩- ٢٧  E/1990/5/Add.35 E/C.12/1999/SR.41/Ad

d.1 
E/C.12/1/Add.40 ٠١-٠٦-٣٠ ٢   

  ٩٩-١١-٢٤   E/C.12/1999/SR.42/Ad

d.1 
 ٠٦-٠٦-٣٠ ٣   

  ٩٩-١٢-٠٢   E/C.12/1999/SR.43      
     E/C.12/1999/SR.54      
 HRI/CORE/1/Add.91:  الوثيقة األساسية-   كندا- ٢٤
٨٢-٠٤-٠٥ ١ ٧٦-٠٨- ١٩  E/1978/8/Add.32 E/1982/WG.1/SR.1 E/1982/WG.1/SR.1 ١٠-٠٦-٣٠ ٦   
     E/1982/WG.1/SR.2 E/1982/WG.1/SR.2     
 ٨٤-٠٤-١٧ ١  E/1980/6/Add.32 E/1984/WG.1/SR.4 E/1984/WG.1/SR.4     
     E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6     
 ٨٦-٠٤-٢٢ ١  E/1982/3/Add.34 E/1986/WG.1/SR.13 E/1986/WG.1/SR.13     
     E/1986/WG.1/SR.15 E/1986/WG.1/SR.15     
     E/1986/WG.1/SR.16 E/1986/WG.1/SR.16     
 ٨٩-٠٢-٠٦ ٢  E/1984/7/Add.28 E/C.12/1989/SR.8 E/C.12/1989/5،     
     E/C.12/1989/SR.11  ١١٢- ٧٩الفقرات     
 ٩٣-٠٥-١٧ ٢  E/1990/6/Add.3 E/C.12/1993/SR.5 E/C.12/1993/5     
  ٩٣-٠٥-١٨   E/C.12/1993/SR.6      
 ٩٨-١١-٢٦ ٣  E/1994/104/Add.17 E/C.12/1998/SR.46 E/C.12/1/Add.31     
  ٩٨-١١-٢٧   E/C.12/1998/SR.47      
     E/C.12/1998/SR.48      
 ٠٦-٠٥-٠٥ ٤  E/C.12/4/Add.15 E/C.12/2006/SR.9 E/C.12/CAN/CO/4     
  ٠٦-٠٥-٠٨   E/C.12/2006/SR.10 E/C.12/CAN/CO/5     
     E/C.12/2006/SR.11      
     E/C.12/2006/SR.12      
 ٠٦-٠٥-٠٥ ٥  E/C.12/CAN/5 E/C.12/2006/SR.9 E/C.12/CAN/CO/4     
  ٠٦-٠٥-٠٨   E/C.12/2006/SR.10 E/C.12/CAN/CO/5      
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     E/C.12/2006/SR.11      
     E/C.12/2006/SR.12      
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   الرأس األخضر- ٢٥
٩٥-٠٦-٣٠ ١       ٩٣-١١- ٠٦   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٥-٠٦-٣٠  ٣    
 HRI/CORE/1/Add.100:  الوثيقة األساسية-  قيا الوسطى مجهورية أفري- ٢٦
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٨١-٠٨- ٠٨   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠  ٤    
 HRI/CORE/1/Add.88:  الوثيقة األساسية-   تشاد- ٢٧
٠٧-٠٩-١٨ ٩٧-٠٦-٣٠ ٣، ٢، ١       ٩٥-٠٩- ٠٩ E/C.12/TCD/3 

       ٠٢-٠٦-٣٠ ٤   
 HRI/CORE/1/Add.103:  الوثيقة األساسية-   شيلي- ٢٨
٨٠-٠٤-١٧ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.10 E/1980/WG.1/SR.8 E/1980/WG.1/SR.8 ٠٩-٠٦-٣٠  ٤   
     E/1980/WG.1/SR.9 E/1980/WG.1/SR.9     
 ٨١-٠٤-١٧ ١  E/1980/6/Add.4 E/1981/WG.1/SR.7 E/1981/WG.1/SR.7     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ١  E/1982/3/Add.40 E/C.12/1988/SR.12 E/C.12/1988/4،      
     E/C.12/1988/SR.13  ٢١٨-١٨٤الفقرات     
     E/C.12/1988/SR.16      
 ٨٤-٠٤-٢٤ ٢  E/1984/7/Add.1 E/1984/WG.1/SR.11 E/1984/WG.1/SR.11     
     E/1984/WG.1/SR.12 E/1984/WG.1/SR.12     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ٢  E/1986/4/Add.18 E/C.12/1988/SR.12 E/C.12/1988/4،     
     E/C.12/1988/SR.13  ٢١٨-١٨٤الفقرات     
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           )تابع(شيلي 
     E/C.12/1988/SR.16      
 ٠٤-١١-١٨ ٣  E/1994/104/Add.27 E/C.12/2004/SR.44 E/C.12/1/Add.105     
     E/C.12/2004/SR.45      
     E/C.12/2004/SR.46      
 HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2:  الوثيقة األساسية-   الصني- ٢٩
٠٥-٠٤-٢٧ ١ ٠١-٠٦- ٢٧  E/1990/5/Add.59 E/C.12/2005/SR.6 E/C.12/1/Add.107 ١٠-٠٦-٣٠ ٢   
     E/C.12/2005/SR.7      
     E/C.12/2005/SR.8      
     E/C.12/2005/SR.9      
     E/C.12/2005/SR.10      
 HRI/CORE/1/Add.56/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   كولومبيا- ٣٠
٨٠-٠٤-٢٤ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.17 E/1980/WG.1/SR.15 E/1980/WG.1/SR.15 ٠٦-٠٦-٣٠ ٥   

 ٨٦-٠٤-١٧ ١  E/1986/3/Add.3 E/1986/WG.1/SR.6 E/1986/WG.1/SR.6     
     E/1986/WG.1/SR.9 E/1986/WG.1/SR.9     
 ٨٦-٠٤-٢٣ ١  E/1982/3/Add.36 E/1986/WG.1/SR.15 E/1986/WG.1/SR.15     
     E/1986/WG.1/SR.21 E/1986/WG.1/SR.21     
     E/1986/WG.1/SR.22 E/1986/WG.1/SR.22     
 ٨٦-٠٤-٢٩ ٢  E/1984/7/Add.21/Rev.1 E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22      
     E/1984/WG.1/SR.25 E/1984/WG.1/SR.25     
 ٩٠-٠١-١٥ ٢  E/1986/4/Add.25 E/C.12/1990/SR.12 E/C.12/1990/3،     
     E/C.12/1990/SR.14  ٢١١-١٦٩الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.17      
 ٩١-١١-٢٥ ٢  E/1990/7/Add.4 E/C.12/1991/SR.17 E/C.12/1991/4،     
     E/C.12/1991/SR.18 ٣٢٢-٢٩٤قرات الف     
     E/C.12/1991/SR.25      



 

  94 

 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم
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 ٩٥-١١-٢١ ٣  E/1994/104/Add.2 E/C.12/1995/SR.32 E/C.12/1995/12     
  ٩٥-١١-٢٢   E/C.12/1995/SR.33 E/C.12/1995/18،     
     E/C.12/1995/SR.35   ٢٠٢-١٧٣الفقرات     
 ٠١-١١-١٤ ٤  E/C.12/4/Add.6 E/C.12/2001/SR.61 E/C.12/1/Add.74     
  ٠١-١١-٢٩   E/C.12/2001/SR.62      

 HRI/CORE/1/Add.79:  الوثيقة األساسية-  الكونغو - ٣١
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٨٤-٠١- ٠٥   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
 HRI/CORE/1/Add.104:  الوثيقة األساسية-   كوستاريكا- ٣٢
٩٠-١٢-٠٤ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1990/5/Add.3 E/C.12/1990/SR.38 E/C.12/1990/8، ٠٨-٠٦-٣٠ ٥   
  ٩٠-١٢-٠٧   E/C.12/1990/SR.40   ١٩٥-١٥٩الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.43      
 ٠٧-١١-٠٦ ٤، ٣، ٢  E/C.12/CRI/4 E/C.12/1990/SR.33 E/C.12/CRI/CO/4     
  ٠٧-١١-٠٧   E/C.12/1990/SR.34       
     E/C.12/1990/SR.35      
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   كوت ديفوار- ٣٣
٩٤-٠٦-٣٠ ١       ٩٢-٠٦- ٢٦   
       ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   
 HRI/CORE/1/Add.32/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   كرواتيا- ٣٤
٠١-١١-١٩ ١ ٩١-١٠- ٠٨  E/1990/5/Add.46 E/C.12/2001/SR.69 E/C.12/1/Add.73 ٠٦-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠١-١١-٢٠   E/C.12/2001/SR.70      
  ٠١-١١-٢٨   E/C.12/2001/SR.71      
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/CYP/2007:  الوثيقة األساسية-   قربص- ٣٥
٨٠-٠٤-٢٣ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.21 E/1980/WG.1/SR.17 E/1980/WG.1/SR.17 ٠٧-٠٧-٢٠ ٩٩-٠٦-٣٠ ٤،٥ E/C.12/CYP/5 

 ٨١-٠٤-١٦ ١  E/1980/6/Add.3 E/1981/WG.1/SR.6 E/1981/WG.1/SR.6 ٠٩-٠٦-٣٠  ٦   
 ٨٣-٠٤-٢٢ ١  E/1982/3/Add.19 E/1983/WG.1/SR.7 E/1983/WG.1/SR.7     
     E/1983/WG.1/SR.8 E/1983/WG.1/SR.8     
 ٨٤-٠٤-٢٧ ٢  E/1984/7/Add.13 E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
     E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22     
 ٩٠-٠١-١٥ ٢  E/1986/4/Add.2 E/C.12/1990/SR.2 E/C.12/1990/3،      
    E/1986/4/Add.26 E/C.12/1990/SR.3  ٨٤-٥٠الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.5      
 ٩٨-١١-١٨ ٣  E/1994/104/Add.12 E/C.12/1998/SR.34 E/C.12/1/Add.28     
  ٩٨-١١-١٩   E/C.12/1998/SR.35      
     E/C.12/1998/SR.36      
 HRI/CORE/1/Add.71/Rev.2:  الوثيقة األساسية-   اجلمهورية التشيكية- ٣٦
٠٢-٠٤-٣٠ ١ ٩٣-٠١- ٠١  E/1990/5/Add.47 E/C.12/2002/SR.3 E/C.12/1/Add.76 ٠٧-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٢-٠٥-٠١   E/C.12/2002/SR.4      
     E/C.12/2002/SR.5      
 HRI/CORE/1/Add.108/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية- ٣٧
٨٧-٠٣-٠٩ ١ ٨١-١٢- ١٤  E/1984/6/Add.7 E/C.12/1987/SR.21 E/C.12/1987/5، ٠٨-٠٦-٣٠ ٣   
    E/1986/3/Add.5 E/C.12/1987/SR.22  ٢٩٧-٢٦٠الفقرات     
 ٩١-١١-٢٥ ١  E/1988/5/Add.6 E/C.12/1991/SR.6 E/C.12/1991/4،     
     E/C.12/1991/SR.8  ١٥٧-١٤٠الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.10      
 ٠٣-١١-١٩ ٢  E/1990/6/Add.35 E/C.12/2003/SR.44 E/C.12/1/Add.95     
  ٠٣-١١-٢٠   E/C.12/2003/SR.45      
     E/C.12/2003/SR.46      
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   مجهورية الكونغو الدميقراطية- ٣٨
٨٨-٠٢-٠٨ ١ ٧٧-٠٢- ٠١  E/1982/3/Add.41 

E/1984/6/Add.18 
E/C.12/1988/SR.16 
E/C.12/1988/SR.17 

E/C.12/1988/4، 
 ٣٠٣-٢٧٠الفقرات 

٢،٣،  
٦، ٥،٤ 

٩٢-٠٦-٣٠  
٠٢-٠٦-٢٩ 

٠٧-٠٨-١٤ E/C.12/DRC/5 

    E/1986/3/Add.7  E/C.12/1988/SR.18      
     E/C.12/1988/SR.19      
 HRI/CORE/1/Add.58:  الوثيقة األساسية-   الدامنرك- ٣٩
٨٠-٠٤-١٨ ١  ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.13 E/1980/WG.1/SR.10 E/1980/WG.1/SR.10 ٠٩-٠٦-٣٠ ٥   
 ٨١-٠٤-٢٣ ١  E/1980/6/Add.15 E/1981/WG.1/SR.12 E/1981/WG.1/SR.12     
 ٨٣-٠٤-٢٢ ١  E/1982/3/Add.20 E/1983/WG.1/SR.13 E/1983/WG.1/SR.13     
     E/1983/WG.1/SR.14 E/1983/WG.1/SR.14     
     E/1983/WG.1/SR.15 E/1983/WG.1/SR.15     
 ٨٤-٠٤-٢٧ ٢  E/1984/7/Add.11 E/1984/WG.1/SR.17 E/1984/WG.1/SR.17     
     E/1984/WG.1/SR.21 E/1984/WG.1/SR.21     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ٢  E/1986/4/Add.16 E/C.12/1988/SR.8 E/C.12/1988/SR.8     
     E/C.12/1988/SR.9 E/C.12/1988/SR.9     
 ٩٩-٠٥-٠٣ ٣  E/1994/104/Add.15 E/C.12/1999/SR.11  E/C.12/1/Add.34     
  ٩٩-٠٥-٠٤   E/C.12/1999/SR.12      
     E/C.12/1999/SR.13      
 ٠٤-١١- ١٠ ٤  E/C.12/4/Add.12 E/C.12/2004/SR.34 E/C.12/1/Add.102     
     E/C.12/2004/SR.35      
     E/C.12/2004/SR.36      
  مل تقدم الوثيقة األساسية-   جيبويت- ٤٠
٠٤-٠٢-٠٥ ١       ٠٣-٠٢- ٠٥   
   مل تقدم الوثيقة األساسية-  دومينيكا - ٤١
٩٥-٠٦-٣٠ ١       ٩٣-٠٩- ١٧   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٥-٠٦-٣٠  ٣    
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   اجلمهورية الدومينيكية- ٤٢
٩٠-١١-٢٦ ١ ٧٨-٠٤- ٠٤  E/1990/5/Add.4 E/C.12/1990/SR.43 E/C.12/1990/8، ١٠(٩٩- ٠٦-٣٠ ٣((    
     E/C.12/1990/SR.44  ٠٤-٠٦-٣٠ ٤ ٢٥٠-٢١٣الفقرات   
     E/C.12/1990/SR.45      
     E/C.12/1990/SR.47      
 ٩٦-١٢-٠٣ ٢  E/1990/6/Add.7 E/C.12/1996/SR.29 E/C.12/1/Add.6     
  ٩٧-١١-١٨   E/C.12/1996/SR.30 E/C.12/1/Add.16     
  ٩٧-١١-١٩   E/C.12/1997/SR.29      
     E/C.12/1997/SR.30      
     E/C.12/1997/SR.31      
     E/C.12/1997/SR.51      
 HRI/CORE/1/Add.7:  الوثيقة األساسية-  إكوادور - ٤٢
٨٠-٠٤-١٥ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.1 E/1980/WG.1/SR.4 E/1980/WG.1/SR.4 ٠٩-٠٦-٣٠ ٣   

     E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5     
 ٩٠-١١-٢٦ ١  E/1986/3/Add.14 E/C.12/1990/SR.37 E/C.12/1990/8 ،     
    E/1988/5/Add.7 E/C.12/1990/SR.38  ١٥٨- ١٣٠الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.39      
 ٨٤-٠٤-٣٠ ٢  E/1984/7/Add.12 E/1984/WG.1/SR.20 E/1984/WG.1/SR.20     
     E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22     
 ٠٤-٠٥-٠٥ ٢  E/1994/104/Add.26 E/C.12/2004/SR.15 E/C.12/1/Add.100     
  ٠٤-٠٥-٠٦   E/C.12/2004/SR.16      
     E/C.12/2004/SR.17      

                                                      

ّ      ً           ، طلب رئيس اللجنة تقدمي تقرير منقح معّد وفقـاً              ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٨                  ويف رسالة مؤرخة      .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٣                                                                     قدمت اجلمهورية الدومينيكية تقريرها الدوري الثالث إىل اللجنة يف            )  ١٠ (                                     
  .                                                       للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.19:  الوثيقة األساسية-  مصر - ٤٤
٠٠-٠٥-٠٢ ١ ٨٢-٠٤- ١٤  E/1990/5/Add.38 E/C.12/2000/SR.12 E/C.12/1/Add.44 ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٠-٠٥-٠٣   E/C.12/2000/SR.13  ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/2000/SR.14  ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
 HRI/CORE/1/Add.34/Rev.2:  الوثيقة األساسية-   السلفادور- ٤٥
٩٦-٠٥-٠٩ ١ ٨٠-٠٢- ٢٩  E/1990/5/Add.25 E/C.12/1996/SR.15 E/C.12/1/Add.4 ١٠-٠٦-٣٠ ٥، ٤، ٣   
  ٩٦-٠٥-١٠   E/C.12/1996/SR.16      
     E/C.12/1996/SR.18      
 ٠٦-١١-٠٨ ٢  E/1990/6/Add.39 E/C.12/2006/SR.36 E/C.12/SLV/CO/2     
  ٠٤-١١-٠٩   E/C.12/2006/SR.37      
 HRI/CORE/1/Add.126:  الوثيقة األساسية-  غينيا االستوائية - ٤٦
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٨٧-١٢- ٢٥   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   إريتريا- ٤٧
٠٣-٠٦-٣٠ ١       ٠١-٠٧- ١٧   
 HRI/CORE/1/Add.50/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   إستونيا- ٤٨
٠٢-١١-١٩ ١ ٩٢-٠١- ٢١  E/1990/5/Add.51 E/C.12/2002/SR.41 E/C.12/1/Add.85 ٠٧-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٢-١١-٢٠   E/C.12/2002/SR.42      
     E/C.12/2002/SR.43      
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   إثيوبيا- ٤٩
٩٥-٠٦-٣٠ ١       ٩٣-٠٩- ١١   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٣    
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2:  الوثيقة األساسية-   فنلندا- ٥٠
٨٠-٠٤-١٦ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.14 E/1980/WG.1/SR.6 E/1980/WG.1/SR.6 ١٠-٠٦-٣٠ ٦   
 ٨١-٠٤-٢١ ١  E/1980/6/Add.11 E/1981/WG.1/SR.10 E/1981/WG.1/SR.10     
 ٨٤-٠٤-١٩ ١  E/1982/3/Add.28 E/1984/WG.1/SR.7 E/1984/WG.1/SR.7     
     E/1984/WG.1/SR.8 E/1984/WG.1/SR.8     
 ٨٤-٠٤-٢٧ ٢  E/1984/7/Add.14 E/1984/WG.1/SR.17 E/1984/WG.1/SR.17     
     E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
 ٨٦-٠٤-١٨ ٢  E/1986/4/Add.4 E/1986/WG.1/SR.8 E/1986/WG.1/SR.8     
     E/1986/WG.1/SR.9 E/1986/WG.1/SR.9     
     E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
 ٩١-١١-٢٥ ٢  E/1990/7/Add.1 E/1991/WG.1/SR.11 E/1991/WG.1/SR.11     
     E/1991/WG.1/SR.12 E/1991/WG.1/SR.12     
     E/1991/WG.1/SR.16 E/1991/WG.1/SR.16     
 ٩٦-١١-٢٥ ٣  E/1994/104/Add.7 E/C.12/1996/SR.37 E/C.12/1/Add.8     
     E/C.12/1996/SR.38      
     E/C.12/1996/SR.40      
 ٠٠-١١-١٥ ٤  E/C.12/4/Add.1 E/C.12/2000/SR.61 E/C.12/1/Add.52     
  ٠٠-١١-١٦   E/C.12/2000/SR.62/Add.1      
     E/C.12/2000/SR.63      
 ٠٥-   ١٠-   ١٠  ٠٥-٠٦-٣٠ ٥    E/C.12/2007/SR.11 E/C.12/FIN/CO/5     
     E/C.12/2007/SR.12      
     E/C.12/2007/SR.13      
 HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1 : الوثيقة األساسية-   فرنسا- ٥١
٨٥-٠٤-٢٤ ١ ٨١-٠٢- ٠٤  E/1982/3/Add.30 E/1985/WG.1/SR.5 E/1985/WG.1/SR.5 ٠٧-٠٣-٠٦ ٠٦-٠٦-٣٠ ٣ E/C.12/FRA/3 
    E/1982/3/Add.30/Corr.1 E/1985/WG.1/SR.7 E/1985/WG.1/SR.7 ١١-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨٦-٠٤-٢٥ ١  E/1984/6/Add.11 E/1986/WG.1/SR.18 E/1986/WG.1/SR.18     
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  )تابع(فرنسا 
     E/1986/WG.1/SR.19 E/1986/WG.1/SR.19     
     E/1986/WG.1/SR.21 E/1986/WG.1/SR.21     
 ٨٩-٠٢-٠٦ ١  E/1986/3/Add.10 E/C.12/1989/SR.12 E/C.12/1989 ،     
     E/C.12/1989/SR.13  ١٦١- ١٣١الفقرات     
 ٠١-١١-١٦ ٢  E/1990/6/Add.27 E/C.12/2001/SR.67 E/C.12/1/Add.72     
  ٠١-١١-٢٣   E/C.12/2001/SR.68      
 HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1:  الوثيقة األساسية-  غابون - ٥٢
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٨٣-٠٤- ٢١   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
  مل تقدم الوثيقة األساسية-   غامبيا- ٥٣
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٧٩-٠٣- ٢٩   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
 HRI/CORE/1/Add.90/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   جورجيا- ٥٤
٠٠-٠٤-٢٦ ١ ٩٤-٠٨- ٠٣  E/1990/5/Add.37 E/C.12/2000/SR.3 E/C.12/1/Add.42 ٠٧-٠٦-٣٠ ٣   
  ٠٠-٠٤-٢٧   E/C.12/2000/SR.4      
     E/C.12/2000/SR.5      
 ٠٢-١١-١٤ ٢  E/1990/6/Add.31 E/C.12/2002/SR.35 E/C.12/1/Add.83     
  ٠٢-١١-١٥   E/C.12/2002/SR.36      
 HRI/CORE/1/Add.75/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   أملانيا - ٥٥
٨٠-٠٤-١٧ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.8 E/1980/WG.1/SR.8 E/1980/WG.1/SR.8 ٠٦-٠٦-٣٠ ٥   
  ٨٠-٠٤-١٨  E/1978/8/Add.11 E/1980/WG.1/SR.10 E/1980/WG.1/SR.10     
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  )تابع(أملانيا 
  ٨١-٠٤-٢٠  E/1980/6/Add.6 E/1981/WG.1/SR.8 E/1981/WG.1/SR.8     
  ٨١-٠٤-٢١  E/1980/6/Add.10 E/1981/WG.1/SR.10 E/1981/WG.1/SR.10     
 ٨٢-٠٤-١٩ ١  E/1982/3/Add.14 E/1982/WG.1/SR.17 E/1982/WG.1/SR.17     
  ٨٢-٠٤-٢١  E/1982/3/Add.15 E/1982/WG.1/SR.18 E/1982/WG.1/SR.18     
    E/1982/3/Add.15/Corr.1 E/1983/WG.1/SR.5 E/1983/WG.1/SR.5     
     E/1983/WG.1/SR.6 E/1983/WG.1/SR.6     
 ٨٥-٠٤-٣٠ ٢  E/1984/7/Add.24 E/1986/WG.1/SR.22 E/1986/WG.1/SR.22     
  ٨٦-٠٤-٢٩  E/1984/7/Add.24/Corr.1 E/1986/WG.1/SR.23 E/1986/WG.1/SR.23     
    E/1984/7/Add.3 E/1986/WG.1/SR.25 E/1986/WG.1/SR.25     
    E/1984/7/Add.23 E/1985/WG.1/SR.12 E/1985/WG.1/SR.12     
     E/1985/WG.1/SR.16 E/1985/WG.1/SR.16     
 ٨٧-٠٣-٠٩ ٢  E/1986/4/Add.10 E/C.12/1987/SR.11 E/C.12/1987/5 ،     
    E/1986/4/Add.11 E/C.12/1987/SR.12  ١٤٩- ١١٥الفقرات     
     E/C.12/1987/SR.14 ٢٥٩- ٢٢١و     
     E/C.12/1987/SR.19      
     E/C.12/1987/SR.20      
 ٩٣-١١-٣٠ ٢  E/1990/7/Add.12 E/C.12/1993/SR.35 E/C.12/1993/17     
  ٩٣-١٢-٠١   E/C.12/1993/SR.36      
 ٩٨-١١-٢٣ ٣  E/1994/104/Add.14 E/C.12/1998/SR.40 E/C.12/1/Add.29     
  ٩٨-١١-٢٤   E/C.12/1998/SR.41/Add.1      
     E/C.12/1998/SR.42      
 ٠١-٠٨-٢٤ ٤  E/C.12/4/Add.3 E/C.12/2001/SR.48 E/C.12/1/Add.68     
     E/C.12/2001/SR.49      
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   غانا- ٥٦
٠٣-٠٦-٣٠ ١       ٠٠-١٢- ٠٧   
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.121:  الوثيقة األساسية-   اليونان- ٥٧
٠٤-٠٤-٢٨ ١ ٨٥-٠٨- ١٦  E/1990/5/Add.56 E/C.12/2004/SR.6 E/C.12/1/Add.97 ٠٩-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٤-٠٤-٢٩   E/C.12/2004/SR.7      
     E/C.12/2004/SR.8      
   مل تقدم الوثيقة األساسية-  غرينادا - ٥٨
٩٣-٠٦-٣٠ ١       ٩١-١٢- ٠٦   
       ٩٨-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٣-٠٦-٣٠ ٣   
 HRI/CORE/1/Add.47:  الوثيقة األساسية-   غواتيماال- ٥٩
٩٦-٠٥-٠٧ ١ ٨٨-٠٨- ١٩  E/1990/5/Add.24 E/C.12/1996/SR.11 E/C.12/1/Add.3 ٠٨-٠٦-٣٠ ٣   
  ٩٦-٠٥-٠٨   E/C.12/1996/SR.12      
     E/C.12/1996/SR.13      
     E/C.12/1996/SR.14      
 ٠٣-١١-١٤ ٢  E/1990/6/Add.34 E/C.12/2003/SR.37 E/C.12/1/Add.93     
    E/1990/6/Add.34/Rev.1 E/C.12/2003/SR.38      
 HRI/CORE/1/Add.80/Rev.1:  الوثيقة األساسية-  غينيا - ٦٠
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٧٨-٠٤- ٢٤   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   بيساو-  غينيا - ٦١
٩٤-٠٦-٣٠ ١       ٩٢-١٠- ٠٢   
       ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   
 HRI/CORE/1/Add.61:  الوثيقة األساسية-   غيانا- ٦٢
٩٧-٠٤-٣٠ ١ ٧٧-٠٥- ١٥  E/1990/5/Add.27 E/1984/WG.1/SR.20 E/1984/WG.1/SR.20 ٠٠-٠٦-٣٠ ٢   
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  )تابع(غيانا 
 ٨٥-٠٤-٢٥ ١  E/1982/3/Add.5 E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22 ٠٥-٠٦-٣٠ ٣   
     E/1985/WG.1/SR.6 E/1985/WG.1/SR.6     

 HRI/CORE/1/Add.96:  الوثيقة األساسية-   هندوراس- ٦٣
٠١-٠٤-٢٥ ١ ٨١-٠٥- ١٧  E/1990/5/Add.40 E/C.12/2001/SR.5 E/C.12/1/Add.57 ٠٦-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠١-٠٤-٢٦   E/C.12/2001/SR.6      
     E/C.12/2001/SR.7      
 HRI/CORE/1/Add.11:  الوثيقة األساسية-   هنغاريا- ٦٤
٨٠-٠٤-١٦ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.7 E/1980/WG.1/SR.7 E/1980/WG.1/SR.7 ٠٩-٠٦-٣٠ ٦، ٥، ٤   

 ٨٢-٠٤-١٥ ١  E/1982/3/Add.10 E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/WG.1/SR.14     
 ٨٦-٠٤-١٧ ٢ ،١  E/1980/6/Add.37 E/1986/WG.1/SR.6 E/1986/WG.1/SR.6     
    E/1986/4/Add.1 E/1986/WG.1/SR.7 E/1986/WG.1/SR.7     
     E/1986/WG.1/SR.9 E/1986/WG.1/SR.9     
 ٨٤-٠٤-٣٠ ٢  E/1984/7/Add.15 E/1984/WG.1/SR.19 E/1984/WG.1/SR.19     
     E/1984/WG.1/SR.21 E/1984/WG.1/SR.21     
 ٩٢-١١-٢٣ ٢  E/1990/7/Add.10 E/C.12/1992/SR.9 E/C.12/1992/2،     
     E/C.12/1992/SR.12  ١٥٤- ١٣٣الفقرات     
     E/C.12/1992/SR.21      
 ٠٧-٠٥-٢ ٣  E/1994/104/Add.32 E/C.12/2007/SR.6 E/C.12/HUN/CO/3     
  ٠٧-٥٠-٣   E/C.12/2007SR.7      
     E/C.12/2007/SR.8      

 HRI/CORE/1/Add.26:  الوثيقة األساسية-   آيسلندا- ٦٥
٩٣-١١-٢٥ ١ ٧٩-٠٨- ٢٢  E/1990/5/Add.6 E/C.12/1993/SR.29 E/C.12/1993/15 ٠٨-٠٦-٣٠ ٤   
  ٩٣-١١-٢٦   E/C.12/1993/SR.30       
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 )تابع(آيسلندا 
     E/C.12/1993/SR.31      
 ٩٩-٠٤-٢٧ ٢  E/1990/6/Add.15 E/C.12/1/SR.3 E/C.12/1/Add.32     
  ٩٩-٠٤-٢٨  E/C.12/1/SR.4      
     E/C.12/1/SR.5      
 ٠٣-٠٥-١٣ ٣  E/1994/104/Add.25 E/C.12/2003/SR.14 E/C.12/1/Add.89     
  ٠٣-٠٥-١٤   E/C.12/2003/SR.15      
     E/C.12/2003/SR.16      
  مل تقدم الوثيقة األساسية-   اهلند- ٦٦
٨٤-٠٤-١٨ ١ ٧٩-٠٧- ١٠  E/1980/6/Add.34  E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6 ٣، ٢ ،

٥، ٤ 

٩١-٠٦-٣٠  
١١-٠٦-٣٠ 

٠٦-١٠-٢٣ E/C.12/IND/5 

    E/1980/6/Add.34/Corr.1 E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6 ٦     
 ٨٦-٠٤-٢٨ ١  E/1984/6/Add.13 E/1986/WG.1/SR.20 E/1986/WG.1/SR.20     
     E/1986/WG.1/SR.24 E/1986/WG.1/SR.24     
 ٩٠-٠١-١٥ ١  E/1988/5/Add.5 E/C.12/1990/SR.16  E/C.12/1990/3،     
     E/C.12/1990/SR.17  ٢٣٤- ٢١٢الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.19      
  مل تقدم الوثيقة األساسية-   إندونيسيا- ٦٧
٠٨-٠٦-٣٠ ١       ٠٦-٠٥- ٢٣   
 HRI/CORE/1/Add.106:  الوثيقة األساسية-  ) اإلسالمية- مجهورية ( إيران - ٦٨
٩٠-١١-٢٦ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1982/3/Add.43 E/C.12/1990/WG.1/SR.42 E/C.12/1990/8 ، ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
     E/C.12/1990/WG.1/SR.43  ٠٠-٠٦-٣٠ ٣ ٢١٢- ١٩٦الفقرات   
     E/C.12/1990/WG.1/SR.45  ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
 ٩٣-٠٥-١٨ ١  E/1990/5/Add.9 E/C.12/1993/SR.7 E/C.12/1993/7     
  ٩٣-٠٥-١٩   E/C.12/1993/SR.8      
     E/C.12/1993/SR.9      
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   العراق- ٦٩
٨١-٠٤-٢٣ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1980/6/Add.14 E/1981/WG.1/SR.12 E/1981/WG.1/SR.12 ٠٠-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨٥-٠٤-٢٣ ١  E/1984/6/Add.3 E/1985/WG.1/SR.3 E/1985/WG.1/SR.3 ٠٥-٠٦-٣٠ ٥   
    E/1982/3/Add.26 E/1985/WG.1/SR.4 E/1985/WG.1/SR.4     
     E/1985/WG.1/SR.8 E/1985/WG.1/SR.8     
     E/1985/WG.1/SR.11 E/1985/WG.1/SR.11     
 ٨٦-٠٤-١٨ ٢  E/1986/4/Add.3 E/1986/WG.1/SR.8 E/1986/WG.1/SR.8     
     E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
 ٩٤-٠٥-٠٩ ٢  E/1990/7/Add.15 E/C.12/1994/SR.11 E/1995/22،     
  ٩٤-٠٥-١٠   E/C.12/1994/SR.14  ١٤٣- ١٢٥الفقرات     
 ٩٧-١١-٢٠ ٣  E/1994/104/Add.9 E/C.12/1997/SR.33 E/C.12/1/Add.17     
   ٩٧-١١-٢١   E/C.12/1997/SR.34      
      E/C.12/1997/SR.35      
      E/C.12/1997/SR.51      

 HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1 :الوثيقة األساسية -  آيرلندا - ٧٠
٩٩-٠٥-٠٤ ١ ٩٠-٠٣- ٠٨  E/1990/5/Add.34 E/C.12/1999/SR.14 E/C.12/1/Add.35 ٠٧-٠٦-٣٠ ٣   
  ٩٩-٠٥-٠٥   E/C.12/1999/SR.15/Add.1      
     E/C.12/1999/SR.16      
 ٠٢-٠٥-٠١ ٢  E/1990/6/Add.29 E/C.12/2002/SR.6 E/C.12/Add.77     
  ٠٢-٠٥-٠٢   E/C.12/2002/SR.7      
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   إسرائيل- ٧١
٩٨-١١-١٧ ١ ٩٢-٠١- ٠٣  E/1990/5/Add.39 E/C.12/1998/SR.31 E/C.12/1/Add.27 ٠٨-٠٦-٣٠ ٣   
  ٩٨-١١-١٨   E/C.12/1998/SR.32      
     E/C.12/1998/SR.33      
 ٠٣-٠٥-١٥ ٢  E/1990/6/Add.32 E/C.12/2003/SR.17 E/C.12/1/Add.90     
  ٠٣-٠٥-١٦   E/C.12/2003/SR.18      
     E/C.12/2003/SR.19      
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   إيطاليا- ٧٢
٨٢-٠٤-٠٦ ١ ٧٨-١٢- ١٥  E/1978/8/Add.34 E/1982/WG.1/SR.3 E/1982/WG.1/SR.3 ٠٩-٠٦-٣٠ ٥   
     E/1982/WG.1/SR.4 E/1982/WG.1/SR.4     
 ٨٤-٠٤-١٧  ١  E/1980/6/Add.31 E/1984/WG.1/SR.3 E/1984/WG.1/SR.3     
     E/1984/WG.1/SR.5 E/1984/WG.1/SR.5     
 ٩٢-١١-٢٣ ٢  E/1990/6/Add.2 E/C.12/1992/SR.13 E/C.12/1992/2 ،     
     E/C.12/1992/SR.14  ١٩٣- ١٥٥الفقرات     
 ٠٠-٠٤-٢٧ ٣  E/1994/104/Add.19 E/C.12/2000/SR.6 E/C.12/1/Add.43     
  ٠٠-٠٤-٢٨   E/C.12/2000/SR.7      
     E/C.12/2000/SR.8      
 ٠٤-١١-١٥ ٤  E/C.12/4/Add.13 E/C.12/2004/SR.38 E/C.12/1/Add.103     
     E/C.12/2004/SR.39      
     E/C.12/2004/SR.40      
 HRI/CORE/1/Add.82:  الوثيقة األساسية-  جامايكا - ٧٣
٨٠-٠٤-٢٥ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.27 E/1980/WG.1/SR.20 E/1980/WG.1/SR.20 ٠٣-٠٦-٣٠ ٣   
 ٩٠-٠١-٢٢ ٢ ،١  E/1986/3/Add.12 E/C.12/1990/SR.10 E/C.12/1990/3 ،     
  ٩٠-٠١-٢٤  E/1988/5/Add.3 E/C.12/1990/SR.11  ١٦٨- ١٣٤الفقرات     
    E/1984/7/Add.30 E/C.12/1990/SR.12      
     E/C.12/1990/SR.15      
 ٠١-١١-٢١ ٢  E/1990/6/Add.28 E/C.12/2001/SR.73 E/C.12/1/Add.75     
  HRI/CORE/1/Add.111:  الوثيقة األساسية-  اليابان - ٧٤
٨٢-٠٤-١٤ ١ ٧٩-٠٩- ٢١  E/1982/3/Add.7 E/1982/WG.1/SR.12 E/1982/WG.1/SR.12 ٠٦-٠٦-٣٠ ٣   
     E/1982/WG.1/SR.13 E/1982/WG.1/SR.13     
 ٨٤-٠٤-٢٣ ١  E/1984/6/Add.6 E/1984/WG.1/SR.9  E/1984/WG.1/SR.9     
    E/1984/6/Add.6/Corr.1 E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10     
 ٨٦-٠٤-٢٨ ١  E/1986/3/Add.4 E/1986/WG.1/SR.20 E/1986/WG.1/SR.20     
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  )تابع(اليابان 
    E/1986/3/Add.4/Corr.1 E/1986/WG.1/SR.21 E/1986/WG.1/SR.21     
     E/1986/WG.1/SR.23 E/1986/WG.1/SR.23     
 ٠١-٠٨-٢١ ٢  E/1990/6/Add.21 E/C.12/2001/SR.42 E/C.12/1/Add.67     
   ٠١-٠٨-٣٠   E/C.12/2001/SR.43      
 HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   األردن- ٧٥
٨٧-٠٣-٠٩ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1984/6/Add.15 E/C.12/1987/SR.6 E/C.12/1987/5، ٠٣-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/1987/SR.7  ٦٦- ٣٦الفقرات     
     E/C.12/1987/SR.8      
 ٨٧-٠٣-٠٩ ١  E/1986/3/Add.6 E/C.12/1987/SR.8 E/C.12/1987/5 ،     
     ٨٥- ٦٧الفقرات       
 ٩٠-١١-٢٨ ١  E/1982/3/Add.38/Rev.1 E/C.12/1990/SR.30 E/C.12/1990/8، 

 ٨٦- ٥٦الفقرات 
    

  ٩٠-١١-٢٩   E/C.12/1990/SR.31      
     E/C.12/1990/SR.32      
 ٠٠-٠٨-١٥ ٢  E/1990/6/Add.17 E/C.12/2000/SR.30 E/C.12/1/Add.46     
  ٠٠-٠٨-١٦   E/C.12/2000/SR.31      
  مل تقدم الوثيقة األساسية-  كازاخستان - ٧٦

٠٧-١١-١٣ ٠٨-٠٦-٣٠ ١       ٠٦-٠٤- ٢٤ E/C.12/KZS/1 

        ١٣-٠٦-٣٠  ٢    
   مل تقدم الوثيقة األساسية-  كينيا - ٧٧
٩٣-٠٥-١٧ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1990/5/Add.17 E/C.12/1994/SR.12 E/1995/22، 

 ١٦٤-١٥٩الفقرات 
١  
٢ 

٠٦-٠٩-٠٦  
٠٠-٠٦-٣٠ 

٠٦-٠٩- ٠٧ E/C.12/KEN/1 

  ٠٥-٠٦-٣٠ ٣     ٩٣-٠٥-٢٧   
  مل تقدم الوثيقة األساسية-   الكويت- ٧٨
٠٤-٠٤-٣٠ ١ ٩٦-٠٨- ٢١  E/1990/5/Add.57 E/C.12/2004/SR.9 E/C.12/1/Add.98 ٠٩-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٤-٠٥-٠٣   E/C.12/2004/SR.10      
     E/C.12/2004/SR.11      
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
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 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.101:  الوثيقة األساسية-   قريغيزستان- ٧٩
٠٠-٠٨-٢٣ ١ ٩٤-١٠- ٠٧  E/1990/5/Add.42 E/C.12/2000/SR.42 E/C.12/1/Add.49 ٠٥-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٠-٠٨-٢٤   E/C.12/2000/SR.43      
     E/C.12/2000/SR.44      
  مل تقدم الوثيقة األساسية-  قراطية الشعبية مجهورية الو الدمي- ٨٠
٠٩-٠٦-٣٠ ١       ٠٧-٠٥- ١٣   
 HRI/CORE/1/Add.123:  الوثيقة األساسية-   التفيا- ٨١
٠٥-٠٨- ١٢ ٩٤-٠٦-٣٠ ١       ٩٢-٠٧- ١٤ E/1990/5/Add.70 
       ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   
 HRI/CORE/1/Add.27/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   لبنان- ٨٢
٩٣-٠٥-٢٥ ١  ٧٦-٠١- ٠٣  E/1990/5/Add.16 E/C.12/1993/SR.14 E/C.12/1993/10 ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
  ٩٣-٠٥-٢٦   E/C.12/1993/SR.16  ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
  ٩٣-٠٥-٢٨   E/C.12/1993/SR.21  ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
 HRI/CORE/1/Add.98:  الوثيقة األساسية-   ليسوتو- ٨٣
٩٤-٠٦-٣٠ ١       ٩٢-١٢- ٠٩   
       ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   
  مل تقدم الوثيقة األساسية-   ليبرييا- ٨٤
٠٦-٠٦-٣٠ ١       ٠٤-١٢- ٢٢   
 HRI/CORE/1/Add.77:  الوثيقة األساسية-  اجلماهريية العربية الليبية - ٨٥
٩٧-٠٥-١٣ ١  ٧٦-٠١-٠٣  E/1990/5/Add.25 E/C.12/1997/SR.20 E/C.12/1/Add.15 ٠٧-٠٦-٣٠  ٣    
      E/C.12/1997/SR.21        
  ٠٥-١١-١٦ ٢  E/1990/6/Add.38 E/C.12/2005/SR.44        
   ٠٥-١١-١٧   E/C.12/2005/SR.45        
      E/C.12/2005/SR.46        
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
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التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   ليختنشتاين- ٨٦
٠٤-١٠-٠٤ ١ ٩٩-٠٣- ١٠  E/1990/5/Add.66 E/C.12/2006/SR.6 E/C.12/LIE/CO/1 ١١-٠٦-٣٠ ٣، ٢   
     E/C.12/2006/SR.7      
 HRI/CORE/1/Add.97:  الوثيقة األساسية-   ليتوانيا- ٨٧
٠٤-٠٤-٢٧ ١ ٩٢-٠٢- ٢٠  E/1990/5/Add.55 E/C.12/2004/SR.3 E/C.12/1/Add.96 ٠٩-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٤-٠٤-٢٨   E/C.12/2004/SR.4      
     E/C.12/2004/SR.5      
 HRI/CORE/1/Add.10/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   لكسمربغ- ٨٨
٩٠-١١-٢٩ ١ ٨٣-١١- ١٨  E/1990/5/Add.1 E/C.12/1990/SR.33 E/1991/23 ، ٠٨-٠٦-٣٠ ٤   
  ٩٠-١١-٣٠   E/C.12/1990/SR.34  ١٢٩- ٨٧الفقرات     
  ٩٠-١٢-٠٣   E/C.12/1990/SR.35      
     E/C.12/1990/SR.36      
 ٩٦-١٢-٠٩ ٢  E/1990/6/Add.9 E/C.12/1997/SR.48 E/C.12/1/Add.22     
  ٩٧-١٢-٠٢   E/C.12/1997/SR.49      
  ٩٧-١٢-٠٥   E/C.12/1997/SR.54      
 ٠٣-٠٥-٠٧ ٣  E/1994/104/Add.24 E/C.12/2003/SR.5 E/C.12/1/Add.86     
     E/C.12/2003/SR.6      
 HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1 : الوثيقة األساسية-   مدغشقر- ٨٩
٨٦-٠٤-١٥ ١ ٧٦-٠١- ٠٣ E/1980/6/Add.39 E/1986/WG.1/SR.2 E/1986/WG.1/SR.2 ٠٧-٠٨-١٠ ٩٠-٠٦-٣٠ ٢ E/C.12/MDG/2 

     E/1986/WG.1/SR.3 E/1986/WG.2/SR.3 ٩٥-٠٦-٣٠ ٣   
     E/1986/WG.1/SR.5 E/1986/WG.3/SR.5 ٠٠-٠٦-٣٠ ٤   
      E/1986/WG.5 ٠٥-٠٦-٣٠ ٥   
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   مالوي- ٩٠
٩٦-٠٦-٣٠ ١       ٩٤-٠٣- ٢٢   
       ٠١-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٦-٠٦-٣٠ ٣   
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   ملديف- ٩١
٠٨-٠٦-٣٠ ١       ٠٦-١٢- ١٩   
 HRI/CORE/1/Add.87:  الوثيقة األساسية-   مايل- ٩٢
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٧٦-٠١- ٠٣   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   مالطة- ٩٣
٠٤-١١-٠٩ ١ ٩٠-١٢- ١٣  E/1990/5/Add.58 E/C.12/2004/SR.32-33 E/C.12/1/Add.101 ٠٩-٠٦-٣٠ ٢   
  مل تقدم الوثيقة األساسية -  موريتانيا - ٩٤
٠٧-٠٦-٣٠  ١         ٠٥-٠٢- ١٧    
  HRI/CORE/1/Add.60/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   موريشيوس- ٩٥
٩٥-١١-٢٧ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1990/5/Add.21 E/C.12/1995/SR.40 E/C.12/1995/14 ٠٨-٠٣-٠٣ ٩٥-٠٦-٣٠ ٢ E/C.12/MUS/4 

  ٩٥-١١-٢٨   E/C.12/1995/SR.41 E/C.12/1995/18، ١٠-٠٦-٣٠ ٥   
     E/C.12/1995/SR.43  ٢٤٧- ٢٢٨الفقرات     
  HRI/CORE/1/Add.12/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   املكسيك- ٩٦
٨٢-٠٤-١٥ ١ ٨١-٠٦- ٢٣  E/1982/3/Add.8 E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/WG.1/SR.14 ١٢-٠٦-٣٠ ٦، ٥   
     E/1982/WG.1/SR.15 E/1982/WG.1/SR.15     
 ٨٦-٠٤-٣٠ ١  E/1984/6/Add.2 E/1986/WG.1/24 E/1986/WG.1/24     
    E/1984/6/Add.10 E/1986/WG.1/26 E/1986/WG.1/26     
     E/1986/WG.1/28 E/1986/WG.1/28     
 ٩٠-٠١-١٥ ١  E/1986/3/Add.13 E/C.12/1990/SR.6 E/C.12/1990/3 ،     
     E/C.12/1990/SR.7  ١١٢- ٨٥الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.9      
 ٩٣-١١-٢٩ ٢  E/1990/6/Add.4 E/C.12/1993/SR.32 E/C.12/1993/16      
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 رمز التقرير االستالم

  )تابع(املكسيك 
  ٩٣-١١-٣٠   E/C.12/1993/SR.33      
     E/C.12/1993/SR.34      
     E/C.12/1993/SR.35      
 ٩٩-١١-٢٥ ٣  E/1994/104/Add.18 E/C.12/1999/SR.44 E/C.12/1/Add.41     
  ٩٩-١١-٢٦   E/C.12/1999/SR.45      
  ٩٩-١٢-٠٢   E/C.12/1999/SR.46      
     E/C.12/1999/SR.54      
 ٠٦-٠٦-٣٠ ٤  E/C.12/MEX/CO/4 E/C.12/2006/SR.13 E/C.12/MEX/CO/4     
     E/C.12/2006/SR.14      
     E/C.12/2006/SR.15      
 HRI/CORE/1/Add.118:  الوثيقة األساسية-   موناكو- ٩٧
٠٤-٠٤-١٣ ١ ٩٧-١١- ٢٨  E/1990/5/Add.64 E/C.12/2006/SR.3 E/C.12/MCO/CO/1 ٠٩-٠٦-٣٠ ٣، ٢   
     E/C.12/2006/SR.4      

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   منغوليا- ٩٨
٨٠-٠٤-١٦ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.6 E/1980/WG.1/SR.7 E/1980/WG.1/SR.7 ٠٣-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨١-٠٤-٢٠ ١  E/1980/6/Add.7 E/1981/WG.1/SR.8 E/1981/WG.1/SR.8     
     E/1981/WG.1/SR.9 E/1981/WG.1/SR.9     
 ٨٢-٠٤-١٦ ١  E/1982/3/Add.11 E/1982/WG.1/SR.15 E/1982/WG.1/SR.15     
     E/1982/WG.1/SR.16 E/1982/WG.1/SR.16     
 ٨٤-٠٤-٢٦ ٢  E/1984/7/Add.6 E/1984/WG.1/SR.16 E/1984/WG.1/SR.16     
     E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ٢  E/1986/4/Add.9 E/C.12/1988/SR.5 E/C.12/1988/4 ،     
     E/C.12/1988/SR.7  ٨٩- ٦٢الفقرات     
 ٠٠-٠٨-١٧ ٣  E/1994/104/Add.21 E/C.12/2000/SR.34 E/C.12/1/Add.47     
  ٠٠-٠٨-١٨   E/C.12/2000/SR.35      
  ٠٠-٠٨-٢٨   E/C.12/2000/SR.36      
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تاريـخ 
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     E/C.12/2000/SR.49      
   مل تقدم الوثيقة األساسية-   اجلبل األسود- ٩٩
٠٥-٠٥-٠٢ )١٢(١  ))١١(٠٦-٠٦-٣  

٠٥-٠٥-٠٣  
E/1990/5/Add.61 E/C.12/2005/SR.11 

E/C.12/2005/SR.12 
E/C.12/Add.108 ٠٨-٠٦-٣٠ ١   

 HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   املغرب- ١٠٠
٩٤-٠٦-٠٥ ١ ٧٩-٠٨- ٠٣  E/1990/5/Add.13 E/C.12/1994/SR.8 E/C.12/1994/5 ٠٩-٠٦-٣٠ ٤   
  ٩٤-٠٦-٠٦   E/C.12/1994/SR.9      
  ٩٤-٠٦-١٠   E/C.12/1994/SR.10      
 ٠٠-١١-٢٢ ٢  E/1990/6/Add.20 E/C.12/2000/SR.70 E/C.12/1/Add.55     
  ٠٠-١١-٢٣   E/C.12/2000/SR.71      
  ٠٠-١١-٣٠   E/C.12/2000/SR.72      
 ٠٤-٠٥-١٠ ٣  E/1994/104/Add.29 E/C.12/2006/SR.16 E/C.12/MAR/CO/3     
  ٠٤-٠٥-١١   E/C.12/2006/SR.17      
     E/C.12/2006/SR.18      

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   ناميبيا- ١٠١
٩٧-٠٦-٣٠ ١       ٩٥-٠٢- ٢٨    
       ٠٢-٠٦-٣٠ ٢    
       ٠٧-٠٦-٣٠  ٣     

 

                                                      

  ،     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٣                                                                     ، أبلغت حكومة مجهورية اجلبل األسود عن انضمامها إىل العهد مع بدء النفاذ يف     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٠                                   إىل األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ                يف رسالة موجهة    )  ١١ (
  .                                                                         وهو تاريخ توليها مسؤولية عالقاهتا الدولية وتاريخ اعتماد الربملان إعالن االستقالل

  .                          ير األويل لصربيا واجلبل األسود             النظر يف التقر  )  ١٢ (
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تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.42:  الوثيقة األساسية-   نيبال- ١٠٢
٠١-٠٨-٢٢ ١ ٩١-٠٨- ١٤  E/1990/5/Add.45 E/C.12/2001/SR.44 E/C.12/1/Add.66 ١١-٠٦-٣٠ ٣   
  ٠١-٠٨-٢٣   E/C.12/2001/SR.45      
  ٠١-٠٨-٢٩   E/C.12/2001/SR.46      
 ٠٧-٠٥-١ ٢  E/C.12/NPL/2 E/C.12/2007/SR.3 E/C.12/NPL/CO/2     
  ٠٧-٠٥-٢   E/C.12/2007/SR.4      
     E/C.12/2007/SR.5      

 HRI/CORE/1/Add.66:  الوثيقة األساسية-   هولندا- ١٠٣
٨٤-٠٤-١٧ ١ ٧٩-٠٣- ١١  E/1980/6/Add.33 E/1984/WG.1/SR.4 E/1984/WG.1/SR.4 ٠٧-٠٦-٣٠ ٥، ٤   
     E/1984/WG.1/SR.5 E/1984/WG.1/SR.5     
     E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6     
     E/1984/WG.1/SR.8 E/1984/WG.1/SR.8     
 ٨٦-٠٤-٢٣ ١  E/1982/3/Add.35 E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14     
     E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
 ٨٩-٠٢-٠٦ ٢، ١  E/1984/6/Add.20 E/C.12/1989/SR.14 E/C.12/1989/5 ،     
     E/C.12/1989/SR.15  ٢٢٨- ١٩٣الفقرات     
 ٩٨-٠٥-٠٥ ٢  E/1990/6/Add.11 E/C.12/1998/SR.13 E/C.12/1/Add.25     
  ٩٨-٠٥-٠٦   E/C.12/1998/SR.14      
  ٩٨-٠٥-٠٧   E/C.12/1998/SR.15      
     E/C.12/1998/SR.16      
     E/C.12/1998/SR.17      
 ٠٦-١١-٠٧ ٣  E/1994/104/Add.30 E/C.12/2006/SR.33 E/C.12/NLD/CO/3     
  ٠٦-١١-٠٨   E/C.12/2006/SR.34      
     E/C.12/2006/SR.35      
     ، E/1984/6/Add.14 E/C.12/1987/SR.5 E/C.12/1987/5  ٨٧-٠٣-٠٩ ١ )جزر األنتيل(

     E/C.12/1987/SR.6  ٣٥- ٢٣الفقرات     
 ٨٩-٠٢-٠٦ ١  E/1982/3/Add.44 E/C.12/1989/SR.14 E/C.12/1989/5 ،     
     E/C.12/1989/SR.15  ٢٤٠- ٢٢٩الفقرات     
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ
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 رمز التقرير االستالم

  )تابع(هولندا 
 ٩٨-٠٥-٠٥ ٢  E/1990/6/Add.12 E/C.12/1998/SR.13 E/C.12/1/Add.25     
  ٩٨-٠٥-٠٦   E/C.12/1998/SR.14      
  ٩٨-٠٥-٠٧   E/C.12/1998/SR.15      
     E/C.12/1998/SR.16      
     E/C.12/1998/SR.17      
 ٠٧-٠٥-٤ ٣  E/C.12/ANT/3 E/C.12/2007/SR.9 E/C.12/NLD/CO/3/Add.1     
      E/C.12/2007/SR.10      
     E/1990/6/Add.13 E/C.12/1998/SR.13 E/C.12/1/Add.25  ٩٨-٠٥-٠٥ ٢ )أروبا(

  ٩٨-٠٥-٠٦   E/C.12/1998/SR.14      
  ٩٨-٠٥-٠٧   E/C.12/1998/SR.15      
     E/C.12/1998/SR.16      
     E/C.12/1998/SR.17      

 HRI/CORE/NZL/2006:  الوثيقة األساسية-   نيوزيلندا- ١٠٤
٩٣-١١-٢٣ ١ ٧٩-٠٣- ٢٨  E/1990/5/Add.5 E/C.12/1993/SR.24 E/C.12/1993/13 ٠٨-٠٦-٣٠ ٣   
  ٩٣-١١-٢٤  E/1990/5/Add.11 E/C.12/1993/SR.25      
    E/1990/5/Add.12 E/C.12/1993/SR.26      
 ٠٣-٠٥-١٢ ٢  E/1990/6/Add.33 E/C.12/2003/SR.11 E/C.12/1/Add.88     
     E/C.12/2003/SR.12      

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   نيكاراغوا- ١٠٥
٨٥-٠٥-٠١ ١ ٨٠-٠٦- ١٢  E/1982/3/Add.31 E/1985/WG.1/SR.15 E/1985/WG.1/SR.15 ٧-٠٦-٢٠ ٩٥-٠٦-٣٠ ٤، ٣، ٢. E/C.12/NIC/4 

    E/1982/3/Add.31/Corr.1   ١٠-٠٦-٣٠ ٥   
 ٨٦-٠٤-٢٤ ١  E/1984/6/Add.9 E/1986/WG.1/SR.16 E/1986/WG.1/SR.16     
     E/1986/WG.1/SR.17 E/1986/WG.1/SR.17     
     E/1986/WG.1/SR.19 E/1986/WG.1/SR.19     
 ٩٣-١١-٢٤ ١  E/1986/3/Add.15 E/C.12/1993/SR.27 E/C.12/1993/14     
  ٩٣-١١-٢٥  E/1986/3/Add.16 E/C.12/1993/SR.28      
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تاريخ النظر 
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تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.45/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   النيجر- ١٠٦
٩٠-٠٦-٣٠  ١       ٨٦-٠٦- ٠٧   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   نيجرييا- ١٠٧
٩٨-٠٤-٢٩ ١ ٩٣-١٠- ٢٩  E/1990/5/Add.31 E/C.12/1998/SR.6 E/C.12/1/Add.23 ٠٠-٠٦-٣٠ ٢   
  ٩٨-٠٥-٠١   E/C.12/1998/SR.7  ٠٥-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/1998/SR.8      
     E/C.12/1998/SR.9      

 HRI/CORE/1/Add.6:  الوثيقة األساسية-   النرويج- ١٠٨
٨٠-٠٤-١٥ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.12 E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5 ١٠-٠٦-٣٠  ٥   
 ٨١-٠٤-٢٤ ١  E/1980/6/Add.5 E/1981/WG.1/SR.14 E/1981/WG.1/SR.14     
 ٨٢-٠٤-١٦ ١  E/1982/3/Add.12 E/1982/WG.1/SR.16 E/1982/WG.1/SR.16     
 ٨٤-٠٤-٣٠ ٢  E/1984/7/Add.16 E/1984/WG.1/SR.19 E/1984/WG.1/SR.19     
     E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ٢  E/1986/4/Add.21 E/C.12/1988/SR.14 ، E/C.12/1988/4      
     E/C.12/1988/SR.15  ٩  ٢٣-    ٢١٩        الفقرات      
 ٩٢-١١-٢٣ ٢  E/1990/7/Add.7 E/C.12/1992/SR.4  E/C.12/1992/2 ،     
     E/C.12/1992/SR.5   ١٠٧- ٨٠الفقرات     
     E/C.12/1992/SR.12      
 ٩٥-١١-٢٢ ٣  E/1994/104/Add.3 E/C.12/1995/SR.34 E/C.12/1995/13     
  ٩٥-١١-٢٣   E/C.12/1995/SR.36      
     E/C.12/1995/SR.37      
 ٠٥-٠٥-٠٣ ٤  E/C.12/4/Add.14 E/C.12/2005/SR.14-15 E/C.12/1/Add.109      
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تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.14/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   بنما- ١٠٩
٨٢-٠٤-٠٧ ١ ٧٧-٠٦- ٠٨  E/1980/6/Add.20 E/1982/WG.1/SR.5 E/1982/WG.1/SR.5 ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   
    E/1980/6/Add.23       
 ٩١-١١-٢٥ ١  E/1984/6/Add.19 E/C.12/1991/SR.3 E/C.12/1991/4 ،     
    E/1988/5/Add.9 E/C.12/1991/SR.5  ١٣٩- ٩٥الفقرات     
    E/1986/4/Add.22 E/C.12/1991/SR.8      
 ٠١-٠٨-١٦ ٢  E/1990/6/Add.24 E/C.12/2001/SR.36 E/C.12/1/Add.64     
  ٠١-٠٨-٢٧         

 HRI/CORE/1/Add.24:  الوثيقة األساسية-  اغواي بار- ١١٠
٩٦-٠٤-٣٠ ١ ٩٢-٠٩- ١٠  E/1990/5/Add.23 E/C.12/1996/SR.1 E/C.12/1/Add.1 ١١-٠٦-٣٠ ٤  E/C.12/PRY/3 
  ٩٦-٠٥-٠١   E/C.12/1996/SR.2      
     E/C.12/1996/SR.4      
 ٠٧-١١-١٣ ٣، ٢  E/C.12/PRY/3 E/C.12/1996/SR.44 E/C.12/PRY/CO/3     
  ٠٧-١١-١٤   E/C.12/1996/SR.45      
     E/C.12/1996/SR.46      

 HRI/CORE/1/Add.43/Rev.1: األساسية الوثيقة -   بريو- ١١١
٨٤-٠٤-٢٤ ١  ٧٨-٠٧- ٢٨  E/1984/6/Add.5 E/1984/WG.1/SR.11 E/1984/WG.1/SR.11 ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
     E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18 ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
 ٩٧-٠٥-٠٧ ١  E/1990/5/Add.29 E/C.12/1997/SR.5 E/C.12/1/Add.14 ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
  ٩٧-٠٥-٠٩   E/C.12/1997/SR.16      
     E/C.12/1997/SR.17      
     E/C.12/1997/SR.26      

 HRI/CORE/1/Add.37:  الوثيقة األساسية-   الفلبني- ١١٢
٨٠-٠٤-١٨ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.4 E/1980/WG.1/SR.11 E/1980/WG.1/SR.11 ٠٦-١٢- ١٨ ٩٥-٠٦-٣٠ ٤ ،٣ ،٢ E/C.12/PHL/4 
 ٩٠-٠١-١٥ ١  E/1988/5/Add.2 E/C.12/1990/SR.8  E/C.12/1990/3 ، ١٠-٠٦-٣٠ ٥   
     E/C.12/1990/SR.9  ١٣٣- ١١٣ الفقرات     
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 رمز التقرير االستالم

  )تابع(الفلبني 
     E/C.12/1990/SR.11      
 ٩٥-٠٥-٠٨ ١  E/1986/3/Add.17 E/C.12/1995/SR.11 E/C.12/1995/7     
  ٩٥-٠٥-٠٩   E/C.12/1995/SR.2      
     E/C.12/1995/SR.14      

 HRI/CORE/1/Add.25/Rev.2:  الوثيقة األساسية-   بولندا- ١١٣
٨٠-٠٤-٢٤ ١ ٧٧-٠٦- ١٨  E/1978/8/Add.23 E/1980/WG.1/SR.18 E/1980/WG.1/SR.18 ٠٧-٠٩-٥ ٠٧-٠٦-٣٠ ٥ E/C.12/POL/5 

     E/1980/WG.1/SR.19 E/1980/WG.1/SR.19 ١٢-٠٦-٣٠ ٦   
 ٨١-٠٤-٢٢ ١  E/1980/6/Add.12 E/1981/WG.1/SR.11 E/1981/WG.1/SR.11     
 ٨٣-٠٤-٢٥ ١  E/1982/3/Add.21 E/1983/WG.1/SR.9 E/1983/WG.1/SR.9     
     E/1983/WG.1/SR.10 E/1983/WG.1/SR.10     
 ٨٦-٠٤-٣٠ ٢  E/1984/7/Add.26 E/1986/WG.1/SR.25 E/1986/WG.1/SR.25     
    E/1984/7/Add.27 E/1986/WG.1/SR.26 E/1986/WG.1/SR.26     
     E/1986/WG.1/SR.27 E/1986/WG.1/SR.27     
 ٨٩-٠٢-٠٦ ٢  E/1986/4/Add.12 E/C.12/1989/SR.5 E/C.12/1989/5 ،     
     E/C.12/1989/SR.6  ٥٢- ٢٨الفقرات     
 ٩٢-١١-٢٣ ٢  E/1990/7/Add.9 E/C.12/1992/SR.6 E/C.12/1992/2 ،     
     E/C.12/1992/SR.7  ١٣٢- ١٠٨الفقرات     
     E/C.12/1992/SR.15      
 ٩٨-٠٥-٠٤ ٣  E/1994/104/Add.13 E/C.12/1998/SR.10 E/C.12/1/Add.26     
  ٩٨-٠٥-٠٥   E/C.12/1998/SR.11      
     E/C.12/1998/SR.12      
 ٠٢-١١-١٣ ٤  E/C.12/4/Add.9 E/C.12/2002/SR.33 E/C.12/1/Add.82     
  ٠٢-١١-١٤   E/C.12/2002/SR.34      

 HRI/CORE/1/Add.20:  الوثيقة األساسية-   الربتغال- ١١٤
٨٥-٠٤-٢٣ ١ ٧٨-١٠- ٣١  E/1980/6/Add.35/Rev.1 E/1985/WG.1/SR.2 E/1985/WG.1/SR.2 ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
     E/1985/WG.1/SR.4 E/1985/WG.1/SR.4     



 

  118 

 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ
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  )تابع(الربتغال 
 ٨٥-٠٤-٢٥ ١  E/1982/3/Add.27/Rev.1 E/1985/WG.1/SR.6 E/1985/WG.1/SR.6     
     E/1985/WG.1/SR.9 E/1985/WG.1/SR.9     
 ٩٥-٠٥-٠٤ ٢  E/1990/6/Add.6 E/C.12/1995/SR.7 E/C.12/1995/4     
  ٩٥-٠٥-٠٥   E/C.12/1995/SR.8      
     E/C.12/1995/SR.10      
 ٠٠-١١-١٤ ٣  E/1994/104/Add.20 E/C.12/2000/SR.58 E/C.12/1/Add.53     
  ٠٠-١١-١٥   E/C.12/2000/SR.59      
  ٠٠-١١-٢٤   E/C.12/2000/SR.60      
     E/C.12/2000/SR.74      
     E/1990/6/Add.8 E/C.12/1996/SR.31 E/C.12/1/Add.9  ٩٦-١١-٢٠ ٢ )ماكاو(

  ٩٦-١١-٢١   E/C.12/1996/SR.33      
 HRI/CORE/1/Add.125:  الوثيقة األساسية-   مجهورية كوريا- ١١٥
٩٥-٠٥-٠٢ ١ ٩٠-٠٧- ١٠  E/1990/5/Add.19 E/C.12/1995/SR.3 E/C.12/1995/3 ٠٧-٠٦-٢٧ ٠٦-٠٦-٣٠ ٣ E/C.12/KOR/3 

  ٩٥-٠٥-٠٣   E/C.12/1995/SR.4  ١١-٠٦-٣٠ ٤   
     E/C.12/1995/SR.6      
 ٠١-٠٤-٣٠ ٢  E/1990/6/Add.23 E/C.12/2001/SR.12 E/C.12/1/Add.59     
  ٠١-٠٥-٠١   E/C.12/2001/SR.13      
  ٠١-٠٥-٠٩   E/C.12/2001/SR.14      

 HRI/CORE/1/Add.114:  الوثيقة األساسية-  مجهورية مولدوفا-١١٦
٠٣-١١-١١  ١  ٧٦-٠٤- ٢٦   ُE/1990/5/Add.52 E/C.12/2003/SR.32 E/C.12/1/Add.91 ٠٨-٠٦-٣٠  ٢    
       E/C.12/2003/SR.33        
       E/C.12/2003/SR.34        

 HRI/CORE/1/Add.13/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   رومانيا- ١١٧
٨٠-٠٤-٢٣ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.20 E/1980/WG.1/SR.16 E/1980/WG.1/SR.16 ٩٤-٠٦-٣٠ ٣   
     E/1980/WG.1/SR.17 E/1980/WG.1/SR.17 ٩٩-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨١-٠٤-١٦ ١  E/1980/6/Add.1 E/1981/WG.1/SR.5 E/1981/WG.1/SR.5 ٠٤-٠٦-٣٠ ٥   
 ٨٢-٠٤-١٩ ١  E/1982/3/Add.13 E/1982/WG.1/SR.17 E/1982/WG.1/SR.17     
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            )بعتا(رومانيا 
     E/1982/WG.1/SR.18 E/1982/WG.1/SR.18     
 ٨٥-٠٤-٢٩ ٢  E/1984/7/Add.17 E/1985/WG.1/SR.10 E/1985/WG.1/SR.10     
     E/1985/WG.1/SR.13 E/1985/WG.1/SR.13     
 ٨٥-٠٤-٢٩ ٢  E/1986/4/Add.17 E/C.12/1988/SR.6 E/C.12/1988/4 ،     
     ١١٦- ٩٠الفقرات       
 ٩٤-٠٥-٠٤ ٢  E/1990/7/Add.14 E/C.12/1994/SR.5 E/C.12/1994/4،     
  ٩٤-٠٥-٠٥   E/C.12/1994/SR.7 E/1995/22 ،     
  ٩٤-٠٥-١٠   E/C.12/1994/SR.13  ١٠٠- ٨٣الفقرات     

  HRI/CORE/1/Add.52/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   االحتاد الروسي- ١١٨
٨٠-٠٤-٢٢ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.16 E/1980/WG.1/SR.14 E/1980/WG.1/SR.14 ٠٨-٠٦-٣٠ ٥   
 ٨١-٠٤-٢٤ ١  E/1980/6/Add.17 E/1981/WG.1/SR.14 E/1981/WG.1/SR.14     
     E/1981/WG.1/SR.15 E/1981/WG.1/SR.15     
 ٨٢-٠٤-١٤ ١  E/1982/3/Add.1 E/1982/WG.1/SR.11 E/1982/WG.1/SR.11     
     E/1982/WG.1/SR.12 E/1982/WG.1/SR.12     
 ٨٤-٠٤-٢٣ ٢  E/1984/7/Add.7 E/1984/WG.1/SR.9 E/1984/WG.1/SR.9     
     E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10     
 ٨٧-٠٣-٠٩ ٢  E/1986/4/Add.14 E/C.12/1987/SR.16 E/C.12/1987/5 ،     
     E/C.12/1987/SR.17  ٢٢٠- ١٧٠الفقرات     
     E/C.12/1987/SR.18      
 ٩٧-٠٥-٠٥ ٣  E/1994/104/Add.8 E/C.12/1997/SR.11 E/C.12/1/Add.13     
  ٩٧-٠٥-٠٦   E/C.12/1997/SR.12      
  ٩٧-٠٥-٠٧   E/C.12/1997/SR.13      
     E/C.12/1997/SR.14      
 ٠٣-١١-١٧ ٤  E/C.12/4/Add.10 E/C.12/2003/SR.4 E/C.12/1/Add.94     
  ٠٣-١١-١٨   E/C.12/2003/SR.42      
     E/C.12/2003/SR.43      
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  مل تقدم الوثيقة األساسية-   رواندا- ١١٩
٨٤-٠٤-٢٣ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1984/6/Add.4 E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10 ٩٠-٠٦-٣٠ ٢   
     E/1984/WG.1/SR.12 E/1984/WG.1/SR.12 ٩٥-٠٦-٣٠ ٣   
 ٨٦-٠٤-٢٤ ١  E/1986/3/Add.1 E/1986/WG.1/SR.16 E/1986/WG.1/SR.16 ٠٠-٠٦-٣٠ ٤   
     E/1986/WG.1/SR.19 E/1986/WG.1/SR.19 ٠٥-٠٦-٣٠ ٥   
 ٨٩-٠٢-٠٦ ١  E/1982/3/Add.42 E/C.12/1989/SR.10 E/C.12/1989/5 ،     
     E/C.12/1989/SR.11  ١٩٢- ١٦٢الفقرات     
     E/C.12/1989/SR.12      
 ٨٩-٠٢-٠٦ ٢  E/1984/7/Add.29 E/C.12/1989/SR.10 E/C.12/1989/5 ،     
     E/C.12/1989/SR.11  ١٩٢- ١٦٢الفقرات     
     E/C.12/1989/SR.12      

 HRI/CORE/1/Add.36:  الوثيقة األساسية-   سانت فنسنت وجزر غرينادين- ١٢٠
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٨٢-٠٢- ٠٩   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   

 HRI/CORE/1/Add.119: الوثيقة األساسية -  سان مارينو - ١٢١
٠٧- ١١- ٠٩ ٤، ٣، ٢، ١ ٨٦-٠١- ١٨  E/C.12/SMR/4 E/C.12/2007/SR.39 E/C.12/SMR/CO/4 ١٠-٠٦-٣٠ ٥   
     E/C.12/2007/SR.40      

 HRI/CORE/1/Add.51/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   السنغال- ١٢٢
٨١-٠٤-٢٢ ١ ٧٨-٠٥- ١٣  E/1980/6/Add.13/Rev.1 E/1981/WG.1/SR.11 E/1981/WG.1/SR.11 ٠٣-٠٦-٣٠ ٣   
 ٨٣-٠٤-٢٧ ١  E/1982/3/Add.17 E/1983/WG.1/SR.14 E/1983/WG.1/SR.14     
     E/1983/WG.1/SR.15 E/1983/WG.1/SR.15     
     E/1983/WG.1/SR.16 E/1983/WG.1/SR.16     
 ٩٣-١٢-٠١ ١  E/1984/6/Add.22 E/C.12/1993/SR.37 E/C.12/1993/18     
  ٩٣-١٢-٠٢   E/C.12/1993/SR.38      
 ٠١-٠٨-١٤ ٢  E/1990/6/Add.25 E/C.12/2001/SR.32 E/C.12/1/Add.62     
  ٠١-٠٨-٢٨   E/C.12/2001/SR.33      
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  سيةمل تقدم الوثيقة األسا -  صربيا -  ١٢٣
٠٥-٠٥-٠٢ )١٣(١ ٠١-٠٣-١٢  E/1990/6/Add.61 E/C.12/2005/SR.11 E/C.12/1/Add.108 ١٠-٠٦-٣٠ ١   
    ٠٥-٠٥-٠٣   E/C.12/2005/SR.12        
     E/C.12/2005/SR.13      

  مل تقدم الوثيقة األساسية -  سيشيل - ١٢٤
٩٤-٠٦-٣٠ ١       ٩٢-٠٨- ٠٥   
       ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   سرياليون- ١٢٥
٩٨-٠٦-٣٠ ١       ٩٦-١١- ٢٣   
       ٠٣-٠٦-٣٠ ٢   

 HRI/CORE/1/Add.120:  الوثيقة األساسية-   سلوفاكيا- ١٢٦
٠٢-١١-١٢ ١ ٩٣-٠٥- ٢٨  E/1990/5/Add.49 E/C.12/2002/SR.30 E/C.12/1/Add.81 ٠٧-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٢-١١-١٣   E/C.12/2002/SR.31      
     E/C.12/2002/SR.32      

 HRI/CORE/1/Add.35:  الوثيقة األساسية-   سلوفينيا- ١٢٧
٠٥-١١-٠٧ ١ ٩٢-٠٧- ٠٦  E/1990/5/Add.62 E/C.12/2005/SR.32 E/C.12/SVN/CO/1 ١٠-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٥-١١-٠٨   E/C.12/2005/SR.33      
     E/C.12/2005/SR.34      

  مل تقدم الوثيقة األساسية- يمان  جزر سل- ١٢٨
٠٢-١٢-١٨ ١ ٨٢-٠٣- ١٧  E/1990/5/Add.50 E/C.12/2002/SR.38 E/C.12/1/Add.84 ٠٥-٠٦-٣٠ ٢   
     E/C.12/2002/SR.30      

                                                      

  .                                       النظر يف التقرير األويل لصربيا واجلبل األسود  )  ١٣ (
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

   مل تقدم الوثيقة األساسية-   الصومال- ١٢٩
٩٢-٠٦-٣٠ ١       ٩٠-٠٤- ٢٤   
       ٩٧-٠٦-٢٩ ٢   
       ٠٢-٠٦-٢٩ ٣   
       ٠٧-٠٦-٢٩ ٤   

 HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2:  الوثيقة األساسية-  إسبانيا - ١٣٠
٨٠-٠٤-٢٥ ١ ٧٧-٠٧- ٢٧  E/1978/8/Add.26 E/1980/WG.1/SR.20 E/1980/WG.1/SR.20 ٠٩-٠٦-٣٠ ٥   
 ٨٢-٠٤-٠٨ ١  E/1980/6/Add.28 E/1982/WG.1/SR.7 E/1982/WG.1/SR.7     
 ٨٣-٠٤-٢٥ ١  E/1982/3/Add.22 E/1983/WG.1/SR.10 E/1983/WG.1/SR.10     
     E/1983/WG.1/SR.11 E/1983/WG.1/SR.11     
 ٨٤-٠٤-٠٢ ٢  E/1984/7/Add.2 E/1984/WG.1/SR.12 E/1984/WG.1/SR.12     
     E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14     
 ٨٦-٠٤-٢١ ٢  E/1986/4/Add.6 E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/WG.1/SR.10     
     E/1986/WG.1/SR.13 E/1986/WG.1/SR.13     
 ٩١-٠٤-٢٥ ٢  E/1990/7/Add.3 E/C.12/1991/SR.13 E/C.12/1991/4 ،     
     E/C.12/1991/SR.14  ٢٩٣- ٢٦٠الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.16      
     E/C.12/1991/SR.22      
 ٩٦-٠٥-٠١ ٣  E/1990/104/Add.5 E/C.12/1996/SR.3 E/C.12/1/Add.2     
  ٩٦-٠٥-٠٣   E/C.12/1996/SR.5      
     E/C.12/1996/SR.6      
     E/C.12/1996/SR.7      
 ٠٤-٠٤-٠٣ ٤  E/C.12/4/Add.11 E/C.12/2004/SR.12 E/C.12/1/Add.99     
  ٠٤-٠٤-٠٤   E/C.12/2004/SR.13      
     E/C.12/2004/SR.14      

 HRI/CORE/1/Add.48:  الوثيقة األساسية-  سري النكا - ١٣١
٩٨-٠٤-٢٨ ١ ٨٠-٠٩- ١١  E/1990/5/Add.32 E/C.12/1998/SR.3 E/C.12/1/Add.24 ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
  ٩٨-٠٤-٢٩   E/C.12/1998/SR.4  ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/1998/SR.5  ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/1/Add.99/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   السودان- ١٣٢
٠٠-٠٨-٢١ ١ ٨٦-٠٦- ١٨  E/1990/5/Add.41 E/C.12/2000/SR.38 E/C.12/1/Add.48 ٠٣-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٠-٠٨-٢٢   E/C.12/2000/SR.39      
  ٠٠-٠٨-٣٠   E/C.12/2000/SR.40      
     E/C.12/2000/SR.41      
     E/C.12/2000/SR.53      

 HRI/CORE/1/Add.39/Rev.1: ة الوثيقة األساسي-   سورينام- ١٣٣
٩٤-١٢-٠٨ ١ ٧٧-٠٣- ٢٨  E/1990/5/Add.20 E/C.12/1994/SR.54 E/C.12/1994/18 ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
     E/C.12/1994/SR.55 E/C.12/1995/6 ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   

 HRI/CORE/1/Add.39/Rev.1  الوثيقة األساسية-  سوازيلند - ١٣٤
٠٥-٠٦-٣٠  ١       ٠٤-٠٦- ٢٦    

 HRI/CORE/1/Add.4/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   السويد- ١٣٥
٨٠-٠٤-٢٢ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.5 E/1980/WG.1/SR.15 E/1980/WG.1/SR.15 ٠٦-٠٧-٢٦ ٠٦-٠٦-٣٠ ٥ E/C.12/SWE/5 
 ٨١-٠٤-٢٠ ١  E/1980/6/Add.8 E/1981/WG.1/SR.9 E/1981/WG.1/SR.9 ١١-٠٦-٣٠ ٦   
 ٨٢-٠٤-٢٠ ١  E/1982/3/Add.2 E/1982/WG.1/SR.19 E/1982/WG.1/SR.19     
     E/1982/WG.1/SR.20 E/1982/WG.1/SR.20     
 ٨٤-٠٤-٢٥ ٢  E/1984/7/Add.5 E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14     
     E/1984/WG.1/SR.16 E/1984/WG.1/SR.16     
 ٨٨-٠٢-٠٨ ٢  E/1986/4/Add.13 E/C.12/1988/SR.10 E/C.12/1988/4 ،     
     E/C.12/1988/SR.11  ١٥١- ١٣٤الفقرات     
 ٩١-١١-٢٥ ٢  E/1990/7/Add.2 E/C.12/1991/SR.11 E/C.12/1991/4 ،     
     E/C.12/1991/SR.12  ٢٥٩- ٢٢٢الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.13      
     E/C.12/1991/SR.18      
 ٩٥-٠٥-٠٩  ٣  E/1994/104/Add.1 E/C.12/1995/SR.13 E/C.12/1995/5     
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  )تابع(السويد 
  ٩٥-٠٥-١٠   E/C.12/1995/SR.15      
     E/C.12/1995/SR.16      
 ٠١-١١-١٣ ٤  E/C.12/4/Add.4 E/C.12/2001/SR.61 E/C.12/1/Add.70     
  ٠١-١١-٢٢   E/C.12/2001/SR.62      

 HRI/CORE/1/Add.29/Rev.1: ة الوثيقة األساسي-   سويسرا- ١٣٦
٩٨-١١-٢٠ ١ ٩٢-٠٩- ١٨  E/1990/5/Add.33 E/C.12/1998/SR.37 E/C.12/1/Add.30 ٩٩-٠٦-٣٠ ٢   
  ٩٨-١١-٢٣   E/C.12/1998/SR.38  ٠٤-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/1998/SR.39      

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   اجلمهورية العربية السورية- ١٣٧
٨٣-٠٤-١٩ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.25  E/1983/WG.1/SR.2 E/1983/WG.1/SR.2 ٠٦-٠٦-٣٠ ٤   
    E/1978/8/Add.31       
 ٨١-٠٤-١٥ ١  E/1980/6/Add.9 E/1981/WG.1/SR.4 E/1981/WG.1/SR.4     
 ٩١-١١-٢٥ ١  E/1990/6/Add.1 E/C.12/1994/SR.7 E/C.12/1991/4 ،     
     E/C.12/1994/SR.9 ١٩٤- ١٥٨ات الفقر     
     E/C.12/1994/SR.11      
 ٠١-٠٨-١٥ ٢  E/1994/104/Add.23 E/C.12/2001/SR.35 E/C.12/1/Add.63     
     E/C.12/2001/SR.36      
 ٠١-١٠-١٥ ٣  E/1994/104/Add.23 E/C.12/2001/SR.35 E/C.12/1/Add.63     
  ٠١-٠٨-١٦   E/C.12/2001/SR.35      
  ٠١-٠٨-٢٨         

 HRI/CORE/1/Add.128:  الوثيقة األساسية-   طاجيكستان- ١٣٨
٠٦-١١-١٠ ١ ٩٩-٠٤- ٠٤  E/C.12/TJK/1 E/C.12/2006/SR.39 E/C.12/TJK/CO/1 ١١-٠٦-٣٠ ٣، ٢   
  ٠٦-١١-١٣   E/C.12/2006/SR.40      
     E/C.12/2006/SR.41      

 HRI/CORE/1/Add.78:  الوثيقة األساسية-   تايلند- ١٣٩
٠٢-٠٦-٣٠ ١       ٩٩-١٢- ٠٥   
       ٠٧-٠٦-٣٠ ٢   
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/MKD/2006:  الوثيقة األساسية-  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة - ١٤٠
٠٦-١١-١٣ ١ ٩٤-٠١- ١٨  E/1990/5/Add.69 E/C.12/2006/SR.42 E/C.12/MKD/CO/1 ٠٨-٠٦-٣٠ ٢،٣،٤   
  ٠٦-١١-١٤   E/C.12/2006/SR.43  ٤    
     E/C.12/2006/SR.44      

  HRI/CORE/TLS/2007 الوثيقة األساسية-  ليشيت -  تيمور - ١٤١
٠٥-٠٦-٣٠ ١       ٠٣-٠٧- ١٦   

 HRI/CORE/1/Add.38/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   توغو- ١٤٢
٩٠-٠٦-٣٠  ١       ٨٤-٠٨- ٢٤   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   

 HRI/CORE/1/Add.110:  الوثيقة األساسية-   ترينيداد وتوباغو- ١٤٣
١ ٧٩-٠٣- ٠٨   E/1984/6/Add.21 E/C.12/1989/SR.17 E/C.12/1989/5 ،     
    E/1986/3/Add.11 E/C.12/1989/SR.18  ٣٠٩- ٢٧٦الفقرات     
    E/1988/5/Add.1 E/C.12/1989/SR.19      
 ٠٢-٠٥-٠٨ ٢  E/1990/6/Add.30 E/C.12/2002/SR.15 E/C.12/1/Add.80 ٠٧-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/2002/SR.16      

 HRI/CORE/1/Add.46:  الوثيقة األساسية-   تونس- ١٤٤
٨٠-٠٤-١٥ ١ ٧٦-٠١-٠٣  E/1978/8/Add.3 E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5 ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
     E/1980/WG.1/SR.6 E/1980/WG.1/SR.6 ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
 ٨٩-٠٢-٠٦ ١  E/1986/3/Add.9 E/C.12/1989/SR.9 E/C.12/1989/5 ،     
     ١٣٠- ١١٣الفقرات       
 ٩٩-٠٥-٠٦ ٢  E/1990/6/Add.14 E/C.12/1/SR.17 E/C.12/1/Add.36     
  ٩٩-٠٥-٠٧   E/C.12/1/SR.18      
     E/C.12/1/SR.19       
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 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 HRI/CORE/TUR/2007:  الوثيقة األساسية-   تركيا- ١٤٥
٠٥-٠٦-٣٠ ١       ٠٣-١٢- ٢٣   

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   تركمانستان- ١٤٦
٩٩-٠٦-٣٠ ١       ٩٧-٠٨- ٠١   
       ٠٤-٠٦-٣٠ ٢   

 HRI/CORE/1/Add.69:  الوثيقة األساسية-   أوغندا- ١٤٧
٩٠-٠٦-٣٠ ١       ٨٧-٠٤- ٢١   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   

 HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1:  الوثيقة األساسية-  أوكرانيا - ١٤٨
٨٠-٠٤-٢٤ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1978/8/Add.22 E/1980/WG.1/SR.18 E/1980/WG.1/SR.18 ٠٦-٠٦-١٢ ٠٦-٠٦-٣٠ ٥ E/C.12/UKR/5 
 ٨٢-٠٤-٠٧ ١  E/1980/6/Add.24 E/1982/WG.1/SR.5 E/1982/WG.1/SR.5 ١١-٠٦-٣٠ ٦   
     E/1982/WG.1/SR.6 E/1982/WG.1/SR.6     
 ٨٢-٠٤-١٤ ١  E/1982/3/Add.4 E/1982/WG.1/SR.11 E/1982/WG.1/SR.11     
     E/1982/WG.1/SR.12 E/1982/WG.1/SR.12     
 ٨٤-٠٤-٢٥ ٢  E/1984/7/Add.9 E/1984/WG.1/SR.13 E/1984/WG.1/SR.13     
     E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14     
     E/1984/WG.1/SR.15 E/1984/WG.1/SR.15     
 ٨٧-٠٣-٠٩ ٢  E/1986/4/Add.5 E/C.12/1987/SR.9 E/C.12/1987/5 ،     
     E/C.12/1987/SR.10  ١١٤- ٨٦الفقرات     
     E/C.12/1987/SR.11      
 ٩٥-١١-٢٨ ٣  E/1994/104/Add.4 E/C.12/1995/SR.42 E/C.12/1995/15     
  ٩٥-١١-٢٩   E/C.12/1995/SR.44      
     E/C.12/1995/SR.45      
 ٠١-٠٨-٢٠ ٤  E/C.12/4/Add.2 E/C.12/2001/SR.40 E/C.12/1/Add.65     
  ٠١-٠٨-٢٩   E/C.12/2001/SR.41      
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 HRI/CORE/1/Add.5/Rev.2:  الوثيقة األساسية-   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية- ١٤٩
٨٠-٠٤-٢٤ ١ ٧٦-٠٨- ٢٠  E/1978/8/Add.9 E/1980/WG.1/SR.19 E/1980/WG.1/SR.19 ٠٧-٠٨-٧ ٠٧-٠٦-٣٠ ٥ E/C.12/GBR/5 

 ٨١-٠٤-٢٧ ١  E/1980/6/Add.16 E/1981/WG.1/SR.16 E/1981/WG.1/SR.16 ١٢-٠٦-٣٠ ٦   
    E/1980/6/Add.16/Corr.1  E/1981/WG.1/SR.17 E/1981/WG.1/SR.17     
    E/1980/6/Add.25       
    E/1980/6/Add.25/Corr.1       
    E/1980/6/Add.26       
 ٨٢-٠٤-٠٥ ١  E/1978/8/Add.30 E/1982/WG.1/SR.1 E/1982/WG.1/SR.1     
 ٨٢-٠٤-٢٠ ١  E/1982/3/Add.16 E/1982/WG.1/SR.19 E/1982/WG.1/SR.19     
     E/1982/WG.1/SR.20 E/1982/WG.1/SR.20     
     E/1982/WG.1/SR.21 E/1982/WG.1/SR.21     
 ٨٥-٠٥-٠١ ٢  E/1984/7/Add.20 E/1985/WG.1/SR.14 E/1985/WG.1/SR.14     
     E/1985/WG.1/SR.17 E/1985/WG.1/SR.17     
 ٨٩-٠٢-٠٦ ٢  E/1986/4/Add.23 E/C.12/1989/SR.16 E/C.12/1989/5 ،     
     E/C.12/1989/SR.17  ٢٦٦- ٢٤١الفقرات     
 ٩٧-١١-٢٤ ٣  E/1994/104/Add.11 E/C.12/1997/SR.36 E/C.12/1/Add.19     
  ٩٧-١١-٢٥   E/C.12/1997/SR.37      
     E/C.12/1997/SR.38      
 ٠٢-٠٥-٠٦ ٤  E/C.12/4/Add.8 E/C.12/2002/SR.11 E/C.12/1/Add.79     
  ٠٢-٠٥-٠٧  E/C.12/4/Add.5 E/C.12/2002/SR.12      
    E/C.12/4/Add.7 E/C.12/2002/SR.13      
     E/1986/4/Add.27 E/C.12/1994/SR.33 E/C.12/1994/19  ٩٤-١١-٢٣ ٢ )هونغ كونغ(

  ٩٤-١١-٢٥  E/1986/4/Add.28 E/C.12/1994/SR.34      
    E/1990/7/Add.16 E/C.12/1994/SR.36      
     E/C.12/1994/SR.37      
 ٩٦-١١-٢٦ ٣  E/1994/104/Add.10 E/C.12/1996/SR.39      
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

 )تابع( )هونغ كونغ (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  ٩٦-١١-٢٧   E/C.12/1996/SR.41      
  ٩٦-١١-٢٨   E/C.12/1996/SR.42      
     E/C.12/1996/SR.44      

  مل تقدم الوثيقة األساسية-  انيا املتحدةمجهورية ترت - ١٥٠
٨١-٠٤-١٦ ١ ٧٦-٠٩- ١١  E/1980/6/Add.2 E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5 ٩٠-٠٦-٣٠ ١   
       ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
       ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
       ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   

  HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1:  الوثيقة األساسية-  أوروغواي - ١٥١
٩٤-٠٥-٠٣ ١ ٧٦-٠١- ٠٣  E/1990/5/Add.7 E/C.12/1994/SR.3 E/C.12/1994/3 ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/1994/SR.4  ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   
     E/C.12/1994/SR.6      
     E/C.12/1994/SR.13      
 ٩٧-١١-٢٧ ٢  E/1990/6/Add.10 E/C.12/1997/SR.42 E/C.12/1/Add.18     
  ٩٧-١١-٢٨   E/C.12/1997/SR.43      
     E/C.12/1997/SR.44      

 HRI/CORE/1/Add.129:  الوثيقة األساسية-   أوزبكستان- ١٥٢
٠٥-١١-١١ ١ ٩٥-١٢- ٢٨  E/1990/5/Add.63 E/C.12/2005/SR.38 E/C.12/UZB/CO/1 ١٠-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٥-١١-١٤   E/C.12/2005/SR.39      
     E/C.12/2005/SR.40      

 HRI/CORE/1/Add.3/Rev.1: قة األساسية الوثي-   فنـزويال- ١٥٣
٨٤-٠٤-١٩ ١ ٧٨-٠٨- ١٠  E/1984/6/Add.1 E/1984/WG.1/SR.7 E/1984/WG.1/SR.7 ٠٦-٠٦-٣٠ ٣   
    E/1984/6/Add.1/Corr.1 E/1984/WG.1/SR.8 E/1984/WG.1/SR.8     
     E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10     
 ٨٦-٠٤-١٥ ١  E/1980/6/Add.38 E/1986/WG.1/SR.2 E/1986/WG.1/SR.2     
     E/1986/WG.1/SR.5 E/1986/WG.1/SR.5     
 ٨٦-٠٤-٢٢ ١  E/1982/3/Add.33 E/1986/WG.1/SR.12 E/1986/WG.1/SR.12     
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 التقارير اليت ينبغي النظر فيها التقارير اليت مت النظر فيها 
  /فالدولة الطر

 تاريخ النفاذ
جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ النظر 
 املالحظات اخلتامية احملاضر املوجزة رمز التقرير يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

تاريـخ 
 رمز التقرير االستالم

  )تابع( فنـزويال
     E/1986/WG.1/SR.17 E/1986/WG.1/SR.17     
     E/1986/WG.1/SR.18 E/1986/WG.1/SR.18     
 ٠١-٠٤-٢٤ ٢  E/1990/6/Add.19 E/C.12/2001/SR.3 E/C.12/1/Add.56     
  ٠١-٠٤-٢٥   E/C.12/2001/SR.4      
     E/C.12/2001/SR.5      

  مل تقدم الوثيقة األساسية-   فييت نام- ١٥٤
٩٣-٠٥-١٩ ١ ٨٢-١٢- ٢٤  E/1990/5/Add.10 E/C.12/1993/SR.9 E/C.12/1993/8 ٩٥-٠٦-٣٠ ٢   
  ٩٣-٠٥-٢١   E/C.12/1993/SR.10  ٠٠-٠٦-٣٠ ٣   
     E/C.12/1993/SR.11  ٠٥-٠٦-٣٠ ٤   

 HRI/CORE/1/Add.115:  الوثيقة األساسية-  اليمن - ١٥٥
٠٣-١١-١٢ ١ ٨٧-٠٥- ٠٩  E/1990/5/Add.54 E/C.12/2003/SR.33 E/C.12/1/Add. 92 ٠٨-٠٦-٣٠ ٢   
  ٠٣-١١-١٣   E/C.12/2003/SR.34      
     E/C.12/2003/SR.35      
  

 HRI/CORE/1/Add.22/Rev.1:  الوثيقة األساسية-   زامبيا- ١٥٦
٨٦-٠٤-١٦ ١ ٨٤-٠٧- ١٠  E/1986/3/Add.2 E/1986/WG.1/SR.4 E/1986/WG.1/SR.4 ١٠-٠٦-٣٠ ٢   
     E/1986/WG.1/SR.5 E/1986/WG.1/SR.5     
     E/1986/WG.1/SR.7 E/1986/WG.1/SR.7     
 ٠٥-٠٤-٢٦ ١  E/1990/5/Add.60 E/C.12/2005/SR.3 E/C.12/1/Add.106     
     E/C.12/2005/SR.4      
     E/C.12/2005/SR.5      

 HRI/CORE/1/Add.55:  الوثيقة األساسية-   زمبابوي- ١٥٧
٩٧-٠٥-٠٢ ١ ٩١-٠٨- ١٣  E/1990/5/Add.28 E/C.12/1997/SR.8 E/C.12/1/Add.12 ٩٨-٠٦-٣٠ ٢   
  ٩٧-٠٥-٠٥   E/C.12/1997/SR.9  ٠٣-٠٦-٣٠ ٣   
  ٩٧-٠٥-٠٧   E/C.12/1997/SR.10      
     E/C.12/1997/SR.14      
     E/C.12/1997/SR.25      
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  املرفق الثاين
  أعضاء اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ديسمرب/األول كانون ٣١املدة تنتهي يف   بلد اجلنسية  اسم العضو

  ٢٠١٠  الكامريون  السيد كليمنت أتانغانا
  ٢٠٠٨  كوستاريكا  السيدة روسيو باراهونا ريريا

  ٢٠١٠  الربتغال  السيدة ماريا فريجينا براس غوميز
  ٢٠١٠  الفلبني   داندان- السيدة فريجينيا بونوان 

  ٢٠٠٨  موريشيوس  السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيالي
  ٢٠٠٨  فرنسا  السيد فيليب تكسييه
  ٢٠١٠  اهلند  داسغوبتا السيد شاندراشيكار 

ْ    داودي د جاينالسيد    ٢٠٠٨  الصني        
  ٢٠١٠  أملانيا  رايدلالسيد إيي 

  ٢٠٠٨  بولندا  رزبلينسكيالسيد أندريه 
  ٢٠٠٨  األردن  سعدي. السيد وليد م

  ٢٠٠٨  مصر  عبد املنعمالسيد حممد عز الدين 
  ٢٠١٠  اجلزائر  كردونالسيد عزوز 

  ٢٠١٠  االحتاد الروسي  سيد يوري كولوسوفال
  ٢٠٠٨  بيالروس  السيد سريجي مارتينوف

  ٢٠١٠  إكوادور  السيد خاميي مارشان رومريو
  ٢٠١٠  كولومبيا  السيد ألفارو تياردو ميخييا

  ٢٠٠٨  سويسرا  السيدة باربارا ويلسون 
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  املرفق الثالث
  لثالثنيجدوال أعمال الدورتني الثامنة والثالثني والتاسعة وا

  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                         جدول أعمال الدورة الثامنة والثالثني للجنة  -     ألف 
   )    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨  -       أبريل  /       نيسان  ٣٠ (

  .انتخاب الرئيس وباقي أعضاء مكتب اللجنة  - ١

  .إقرار جدول األعمال  - ٢

  .تنظيم العمل  - ٣

  .ة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالقضايا املوضوعية الناشئ  - ٤

  . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني   - ٥

  .العالقات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب املعاهدات  - ٦

  .االجتماع مع الدول األطراف  - ٧

  : التقاريرالنظر يف  - ٨

   من العهد؛١٧ و١٦التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني   )أ(    

  . من العهد١٨التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة مبوجب املادة   )ب(    

  . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير األطراف مبوجب املادتني   - ٩

                                                        إىل النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف                                                    ً       صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً        -   ١٠
   .                      العهد والوكاالت املتخصصة  

  .مسائل متنوعة  - ١١
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                                                     جدول أعمال الدورة التاسـعة والـثالثني للجنـة           -     باء 
   )    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣-  ٥ (

   .                 إقرار جدول األعمال  -  ١

   .           تنظيم العمل  -  ٢

   .                                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                  القضايا املوضوعية الناشئة عن تنفيذ   -  ٣

   .          من العهد  ١٧   و  ١٦                                           متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني   -  ٤

   .                                                               العالقات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب املعاهدات  -  ٥

   :                النظر يف التقارير  -  ٦

             من العهد؛  ١٧   و  ١٦                      ول األطراف مبوجب املادتني                       التقارير املقدمة من الد   ) أ (    

   .          من العهد  ١٨                                              التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة مبوجب املادة    ) ب (    

   .          من العهد  ١٧   و  ١٦                                     تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادتني   -  ٧

                                                  حالة تقدمي التقارير من جانب الدول األطراف يف العهد؛   ) أ (    

   .                                                  وجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد تقارير الدول األطراف                تنقيح املبادئ الت   ) ب (    

                                          ً                                                             صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف                  -  ٨
   .                      العهد والوكاالت املتخصصة  

   .                     اعتماد التقرير السنوي  -  ٩

   .            مسائل متنوعة  -   ١٠
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  املرفق الرابع
   احلقوقللجنة املعنية با امة اليت اعتمدهتاقائمة بالتعليقات الع

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   :                                             إىل اآلن يف التقارير السنوية التالية ذات الصلة *                                       ترد التعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة  

   ؛ ) ث             ، املرفق الثالE/1989/22-/E/C.12/1989/5                الدورة الثالثة؛  (                    تقارير الدول األطراف     ):    ١٩٨٩ ( ١    رقم 

-E/1990/23                      الـدورة الرابعـة؛        ) (              من العهـد     ٢٢       املادة   (                                  تدابري املساعدة التقنية الدولية         ):    ١٩٩٠ ( ٢    رقم 

E/C.12/1990/3؛ )                ، املرفق الثالث   

                    الـدورة اخلامـسة؛       ) (              من العهـد    ٢              من املادة     ١        الفقرة   (                                طبيعة التزامات الدول األطراف         ):    ١٩٩٠ ( ٣    رقم 
E/1991/23-E/C.12/1990/8؛ )  لث            ، املرفق الثا   

                     الـدورة الـسادسة؛       ) (            من العهد    ١١              من املادة     ١        الفقرة   (                          احلـق فـي السكن الالئـق         ):    ١٩٩١ ( ٤    رقم 
E/1992/23- E/C.12/1991/4؛ )              ، املرفق الثالث   

   ؛ )              ، املرفق الرابعCorr.1   وE/1995/22-E/C.12/1994/20                    الدورة احلادية عشرة؛  (        املعوقون     ):    ١٩٩٤ ( ٥    رقم 

-E/1996/22                            الدورة الثالثـة عـشرة؛       (                                   ية واالجتماعية والثقافية للمسنني                   احلقوق االقتصاد     ):    ١٩٩٥ ( ٦    رقم 

E/C.12/1995/18؛ )              ، املرفق الرابع   

                          عمليات اإلخـالء القـسري        ):             من العهد    ١١              من املادة     ١        الفقرة   (                      احلق يف السكن الالئق         ):    ١٩٩٧ ( ٧    رقم 
   ؛ )              ، املرفق الرابعE/1998/22-E/C.12/1997/10                     الدورة السادسة عشرة؛  (

       الدورة  (                                                                                  العالقة بني اجلزاءات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              ):    ١٩٩٧ ( ٨    رقم 
   ؛ )             ، املرفق اخلامسE/1998/22-E/C.12/1997/10              السابعة عشرة؛ 

   ؛ )              ، املرفق الرابعE/1999/22-E/C.12/1998/26                     الدورة الثامنة عشرة؛  (                   التطبيق احمللي للعهد     ):    ١٩٩٨ ( ٩    رقم 

                                                                                      دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               ):    ١٩٩٨ (  ١٠    رقم 
   ؛ )             ، املرفق اخلامسE/1999/22-E/C.12/1998/26                     الدورة التاسعة عشرة؛  (

-E/2000/22                      الـدورة العـشرون؛        ) (            من العهد    ١٤       املادة   (                               خطط العمل للتعليم االبتدائي         ):    ١٩٩٩ (  ١١    رقم 

E/C.12/1999/11و   Corr.1؛ )              ، املرفق الرابع   

                                                      

   .                                    وثائق رمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي            نشرت بوصفها   *
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-E/2000/22                      الـدورة العـشرون؛        ) (            من العهد    ١١       املادة   (                           احلـق فـي الغـذاء الكايف         ):    ١٩٩٩ (  ١٢    رقم 

E/C.12/1999/11و   Corr.1؛ )             ، املرفق اخلامس   

-E/2000/22                           الدورة احلادية والعشرون؛       ) (              مـن العهـد    ١٣       املادة   (                    احلـق فـي التعليم        ):    ١٩٩٩ (  ١٣    رقم 

E/C.12/1999/11و   Corr.1؛ )              ، املرفق السادس   

                الدورة الثانية     ) (            من العهد    ١٢       املادة   (                                                     احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه              ):    ٢٠٠٠ (  ١٤    رقم 
   ؛ )              ، املرفق الرابعE/2001/22-E/C.12/2000/22          والعشرون؛ 

-E/2003/22          عـشرون؛                         الدورة التاسـعة وال      ) (            من العهد    ١٢    و   ١١         املادتان   (              احلق يف املاء        ):    ٢٠٠٢ (  ١٥    رقم 

E/C.12/2002/13املرفق الرابع ،              .(    

                                                                                             املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                  ):    ٢٠٠٥ (  ١٦    رقم 
    ).              ، املرفق الثامنE/2006/22-E/C.12/2005/3                         الدورة الرابعة والثالثون؛    ) (          من العهد ٣      املادة  (

     فين   أو      علمي                   النامجة عن أي إنتاج                                               فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية      حق كل    ):    ٢٠٠٥ (  ١٧    رقم 
-E/2006/22                           الدورة اخلامسة والثالثون؛       ( )         من العهد   )  ج  )( ١ (  ١٥      ملادة   ا (      صنعه              أديب من      أو

E/C.12/2005/5املرفق التاسع ،              .(    

ـ      ) (                مـن العهـد     ٦       املادة   (                احلق يف العمـل        ):    ٢٠٠٥ (  ١٨    رقم  -E/2006/22                سة والثالثـون؛                   الـدورة اخلام

E/C.12/2005/5املرفق العاشر ،              .(    

  ، E/C.12/2005/5                         الدورة التاسعة والثالثون     ) (            من العهد   ٩       املادة   (                          احلق يف الضمان االجتماعي        )    ٢٠٠٧ (  ١٩    رقم 
   . )            املرفق العاشر
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   اخلامساملرفق
   احلقوقللجنة املعنية با قائمة بالبيانات اليت اعتمدهتا
   ماعية والثقافيةاالقتصادية واالجت

   :   وهي            ذات الصلة  *                                                                   ترد البيانات والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة إىل اآلن يف تقاريرها السنوية

                                                توصيات مقدمة إىل اللجنة التحـضريية للمـؤمتر          :                                                       األنشطة التحضريية املتصلة باملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان        -  ١
   ؛ )              ، الفصل التاسعE/1992/23-E/C.12/1991/4                الدورة السادسة؛  (       العاملي 

   ،E/1993/22-E/C.12/1992/2                      الـدورة الـسابعة؛      (                                                        بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنـسان            -  ٢
   ؛ )            املرفق الثالث

     بيان   :                                                                                                       مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             -  ٣
   ؛ )             ، املرفق اخلامسCorr.1   وE/1995/22-E/C.12/1994/20         العاشرة؛        الدورة  (       اللجنة 

       الدورة  (              بيان اللجنة     :                                                                                          احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية            -  ٤
   ؛ )              املرفق السادس ،Corr.1   ، وE/1995/22-E/C.12/1994/20             احلادية عشرة؛ 

                             الـدورة الثانيـة عـشرة؛       (               بيان اللجنـة     :                           املساواة والتنمية والسلـم    :                     لرابـع املعين باملرأة                   املؤمتـر العاملي ا    -  ٥
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛ )              ، املرفق السادس   

                             الـدورة الثالثـة عـشرة؛       (                بيـان اللجنـة      ):             املوئل الثاين  (                                               مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية         -  ٦
E/1996/22-E/C.12/1995/18 ،  ؛ )            املرفق الثامن   

-E/1999/22                            الدورة الثامنـة عـشرة؛       (                                                                       العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           -  ٧

E/C.12/1998/26؛ )   ٥١٥                                  الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة  ؛   

-E/2000/22           لعـشرون؛                         الـدورة احلاديـة وا     (                                                                   بيان اللجنة إىل املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية            -  ٨

E/C.12/1999/11و   Corr.1؛ )              ، املرفق السابع   

                    الـدورة الثانيـة     (                                                                                          بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر املعين بصياغة ميثاق للحقوق األساسية يف االحتـاد األورويب                 -  ٩
   ؛ )              ، املرفق الثامنE/2001/22-E/C.12/2000/21          والعشرون؛ 

                                                      

   .                           للمجلس االقتصادي واالجتماعي    رمسية       وثائق         بوصفها     نشرت  *
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                                       بيان اللجنة إىل مؤمتر األمم املتحـدة         :                               قتصادية واالجتماعية والثقافية                                        الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال       -   ١٠
   ؛ )              ، املرفق السابعE/2002/22-E/C.12/2001/17                        الدورة اخلامسة والعشرون؛  (                            ً  الثالث املعين بأقل البلدان منواً 

                       ييم شـاملني لتنفيـذ                                                                                              بيان اللجنة املقدم إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة املخصصة إلجراء استعراض وتق             -   ١١
        يونيـه   /        حزيـران    ٨       إىل    ٦          نيويورك،     ) (            املوئل الثاين  (                                                       مقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية        

   ؛ )                 ، املرفق احلادي عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17                        الدورة اخلامسة والعشرون؛    ) (    ٢٠٠١

                                                 تعليم املدرسي املتصل حبرية الدين واملعتقد والتـسامح                                                     بيان اللجنة املقدم إىل املؤمتر االستشاري الدويل بشأن ال    -   ١٢
   ؛ )                 ، املرفق الثاين عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17                         الدورة السابعة والعشرون؛  (             وعدم التمييز 

-E/2002/22                                  الـدورة الـسابعة والعـشرون؛        (                                                        بيـان اللجنة بشأن حقـوق اإلنسان وامللكيـة الفكريـة          -   ١٣

E/C.12/2001/17؛ )     عشر              ، املرفق الثالث   

     بايل،  (                                                                                                  إىل جلنة التنمية املستدامة بوصفها اللجنـة التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                  لجنة        بيان ال   -   ١٤
-E/2003/22                                  الـدورة الثامنـة والعـشرون؛          ) (    ٢٠٠٢         يونيـه    /           حزيـران   ٧  -         مـايو    /       أيار   ٢٧            إندونيسيا،  

E/C.12/2002/13؛ )              ، املرفق السادس   

                                   بيان مشترك مقدم من اللجنة واملقررين   :                                                ة لأللفية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             األهداف اإلمنائي  -   ١٥
                         الدورة التاسعة والعشرون؛    ) (                                                                    اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان املعنيني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

E/2003/22-E/C.12/2002/13املرفق السابع ،              .(    

                   مبوجـب بروتوكـول      "                                    بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة      "                              تقييم االلتزام باختاذ خطوات                         بيان اللجنة بشأن      -   ١٦
    ).              ، املرفق الثامنE/2008/22-E/C.12/2007/1                         الدورة الثامنة والثالثون؛  (              اختياري للعهد 
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  املرفق السادس
  أيام خصصتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية

  مةواالجتماعية والثقافية للمناقشة العا
  :املناقشاتخالل هتمام الكانت املسائل التالية حمور ا  

  ؛)١٩٨٩الدورة الثالثة، (احلق يف الغذاء   -١
  ؛)١٩٩٠الدورة الرابعة، (احلق يف السكن   -٢
   ؛ )    ١٩٩١                الدورة السادسة،  (                             املؤشرات االقتصادية واالجتماعية   -  ٣
   ؛ ) ٢   ١٩٩                الدورة السابعة،  (                               احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية   -  ٤
   ؛ )    ١٩٩٣                الدورة الثامنة،  (                   حقوق الشيوخ واملسنني   -  ٥
   ؛ )    ١٩٩٣                الدورة التاسعة،  (            احلق يف الصحة   -  ٦
   ؛ )    ١٩٩٤                الدورة العاشرة،  (                        دور شبكات األمن االجتماعي   -  ٧
   ؛ )    ١٩٩٤                    الدورة احلادية عشرة،  (                                  تعليم حقوق اإلنسان واألنشطة اإلعالمية   -  ٨
   ؛ )    ١٩٩٥                      الدورة الثانيـة عشرة،  (                            يت تقع على عاتق الدول األطراف                                    التفسري والتطبيق العملي لاللتزامات ال  -  ٩

  ة ـ                                        ، والدورتان الرابعة عـشرة واخلامـس          ١٩٩٥                        الدورة الثالثة عشرة،     (                                 مشروع بروتوكول اختياري للعهد       -   ١٠
   ؛ )    ١٩٩٦      عشرة، 

   ؛ )    ١٩٩٧                     الدورة السادسة عشرة،  (                                             تنقيح املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير   -   ١١
   ؛ )    ١٩٩٧                     الدورة السابعة عشرة،  (                         وى املعياري للحق يف الغذاء    احملت  -   ١٢
   ؛ )    ١٩٩٨                     الدورة الثامنة عشرة،  (                                                                العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   -   ١٣
   ؛ )    ١٩٩٨                     الدورة التاسعة عشرة،  (              احلق يف التعليم   -   ١٤
                                                       ة واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من صـنعه                 ُ                                  حق كل فرد يف أن ُيفيد من محاية املصاحل املعنوي          -   ١٥

   ؛ )    ٢٠٠٠                         الدورة الرابعة والعشرون،  (
                                                                                                             املشاورة الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األنشطة اإلمنائية للمؤسسات الدولية، اليت               -   ١٦

   ؛ )    ٢٠٠١                        الدورة اخلامسة والعشرون،    ( )     فرنسا (ُ  ِّ                                          ُنظِّمت بالتعاون مع اجمللس العايل للتعاون الدويل 
  )             من العهد   ٣       املادة   (                                                                                          املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               -   ١٧

   ؛ )    ٢٠٠٢                         الدورة الثامنة والعشرون،  (
    ).    ٢٠٠٣                        الدورة احلادية والثالثون،    ) (          من العهد ٦      املادة  (            احلق يف العمل   -   ١٨
    ).    ٢٠٠٦                         الدورة السادسة والثالثون،    ) (          من العهد ٩      املادة  (                  ق يف األمن االجتماعي   احل  -   ١٩
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 املرفق السابع

)١٤(١٩التعليق العام رقم   

)٩املادة (احلق يف الضمان االجتماعي   

مقدمة -    ً أوال    

ّ          تنّص املادة     -  ١             أن الـدول          علـى     )      العهد (                                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           ٩  
ّ       األطراف يف هذا العهد تقّر                    فـاحلق يف     . "                                                                     حبق كل شخص يف الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعيـة            "                     

                                                                                                           الضمان االجتماعي حيظى بأمهية مركزية يف ضمان الكرامة اإلنسانية جلميع األشخاص، عندما يتعرضـون لظـروف                
   .             ً     ً  يف العهد إعماالً تاماً                                            حترمهم من قدرهتم على إعمال احلقوق املنصوص عليها 

                                                            ً        ً                                   ويشمل احلق يف الضمان االجتماعي احلق يف احلصول على االستحقاقات، نقداً أو عيناً، واحلفاظ عليها دون                  -  ٢
                                                                             غياب الدخل املرتبط بالعمل بسبب املرض، أو العجز، أو األمومة، أو إصابة              )  أ (                                      متييز، لضمان احلماية من أمور تشمل       

                          تكلفة الوصول إىل الرعايـة          ارتفاع  )  ب (                                             بطالة، أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد األسرة؛                          حتدث يف إطار العمل، أو ال  
   .                           ً                        عدم كفاية الدعم األسري، خاصةً لألطفال والبالغني املعالني  )  ج (        الصحية؛ 

ّ                               وإن الضمان االجتماعي، من خالل طابعه املتمثل يف إعادة التوزيع، يضطلع بدور هام يف احلّد مـن الفقـر                     -  ٣                                                                              
   .                                                    آثاره، ومنع اإلقصاء االجتماعي وتعزيز اإلدماج االجتماعي     وختفيف

                                                                                           ، جيب أن تتخذ الدول األطراف يف العهد تدابري فعالة، وأن تراجعها بصورة دورية عنـد                 ) ١ ( ٢     ً          ووفقاً للمادة     -  ٤
                                                                                                                 االقتضاء، بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، من أجل إعمال حق مجيع األشخاص يف الضمان االجتماعي، مبـا يف                  

                                                           من العهد إىل أن التدابري اليت يتعني استخدامها لتوفري           ٩                      وتشري صيغة املادة      .                                         ذلك التأمينات االجتماعية، دون أي متييز     
                                                                                  ً                           استحقاقات الضمان االجتماعي ال ميكن تعريفها يف نطاق ضيق، وجيب أن تكفل، يف مجيع األحوال، حداً أدىن مـن                   

   :                                 وميكن أن تشمل هذه التدابري ما يلي .    شخاص                                     التمتع هبذا احلق من حقوق اإلنسان جلميع األ

   . ٩                                                                          ً                      املخططات القائمة على االشتراكات أو على التأمني، كالتأمني االجتماعي املذكور صراحةً يف املادة                 ) أ (  
                                                   ً                                 اشتراكات إلزامية من املستفيدين وأصحاب العمل وأحياناً الدولة، وذلك باالقتران مع                              ً    وتتضمن هذه املخططات عموماً   

   ؛                                        تحقاقات والتكاليف اإلدارية من صندوق مشترك       دفع االس

               ً                    اليت توفر مبدئياً االستحقاقات ذات      (                                                          املخططات غري القائمة على االشتراكات، كاملخططات الشاملة           ) ب (  
             وهي خمططـات    (                                      أو خمططات اإلعانة االجتماعية اهلادفة        )                         ً      ً                             الصلة لكل شخص يواجه خطراً معيناً أو حالة طارئة معينة         

                           ً                                                 ويف مجيع الدول األطراف تقريباً، يتعني وضع خمططات غـري قائمـة علـى                . )                   حقاقات لذوي احلاجة                  تدفع فيها االست  
   .                                                                                      االشتراكات، ألن من املستبعد أن يقدر اجلميع على االنتفاع بتغطية كافية عن طريق نظام التأمينات

                                                      

  .    ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣        اعتمد يف   )  ١٤ (
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                     املخططات اليت يديرها     )  أ   : (         ً                                                                   وميكن أيضاً وضع أشكال أخرى من الضمان االجتماعي، ومنها املخططات التالية            -  ٥
    ً                     وأياً كان النظام املختار،   .                                                               املعونة الذاتية أو التدابري األخرى، كاملخططات اجملتمعية أو التشاركية  )  ب (              القطاع اخلاص، و

                                                                   ُ                                                  فإنه جيب أن ميتثل للعناصر األساسية للحق يف الضمان االجتماعي، وينبغي أن ُينظر إليه كوسيلة تساهم يف تكـريس                   
   .                                       ً                   الجتماعي وأن حيظى حبماية الدول األطراف وفقاً هلذا التعليق العام              احلق يف الضمان ا

                                   فأبعاد الضمان االجتماعي املتصلة حبقوق   .                                                       وحيظى احلق يف الضمان االجتماعي بتأكيد راسخ يف القانون الدويل  -  ٦
                  اعي لتوفري دخـل                               توسيع تدابري الضمان االجتم    "                  الذي دعا إىل         ١٩٤٤                                             اإلنسان جتلت بوضوح يف إعالن فيالدلفيا لعام        

                                 وأدرج الضمان االجتمـاعي كحـق        .  )١٥ ( "                                                                   أساسي جلميع األشخاص احملتاجني هلذه احلماية وتوفري رعاية طبية شاملة         
ّ               ، الذي ينّص يف املادة          ١٩٤٨                                                                   معترف به من حقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام                 لكل  "            على أن      ٢٢         

                   احلق يف ما يـأمن      "                   على أن لكل شخص       )  ١ (  ٢٥           ويف املادة     "            ن االجتماعي           ً                         بوصفه عضواً يف اجملتمع حق يف الضما           شخص  
                                                                                                                             به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غري ذلك نتيجة الظروف اخلارجة عن إرادته                     

   )١٦ (         الدوليـة                                                                                وقد أدرج هذا احلق بعد ذلك يف طائفة مـن معاهـدات حقـوق اإلنـسان                   . "                        واليت تفقده أسباب عيشه   
ّ       ً                                                   ، أكّد مؤمتر العمل الدويل، الذي ضّم وفوداً من الدول تتألف من ممثلني للدول وأصحاب                   ٢٠٠١            ويف عام     . )١٧ (         واإلقليمية                           ّ    

                                                                      حق أساسي من حقـوق اإلنـسان ووسـيلة جوهريـة إلجيـاد الـتالحم                "                                       عمل وعمال، أن الضمان االجتماعي هو       
   . )١٨ ( "        االجتماعي

                                                                           القتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق إزاء التدين الكبري ملستويات الوصول إىل                                    وتشعر اللجنة املعنية باحلقوق ا      -  ٧
   .                                          من سكان العامل إىل الضمان االجتمـاعي الرمسـي    )            يف املائة    ٨٠      حوايل   (                                             الضمان االجتماعي مع افتقار أغلبية واسعة       

   . )١٩ (                              يف املائة من األشخاص يف فقر مدقع  ٢٠                    يف املائة هذه، يعيش   ٨٠   ل           وضمن نسبة ا

                                                      

                                                                               منظمة العمل الدولية، مرفق لدستور منظمة العمل الدولية، القسم الثالـث،                                          اإلعالن املتعلق بأهداف ومقاصد       )  ١٥ (
   ). و (       الفقرة 

  )  ه ( ١-  ١١                                                                                   من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري، واملادتـان                ‘  ٤ ‘ ) ه ( ٥       املادة    )  ١٦ (
  .            حقوق الطفل            من اتفاقية  ٢٦                                                         من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة   )  ج  )( ٢ (  ١٤ و

                               ً                                                                    ورد احلق يف الضمان االجتماعي صراحةً يف املادة السادسة عشرة من اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبـات                  )  ١٧ (
                                                                                                      من الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 ٩                    اإلنسان؛ ويف املادة    

                              واملـواد ذاتـها من امليثـاق      (                                 من امليثاق االجتماعي األورويب        ١٤    و   ١٣    و   ١٢           ويف املواد      ؛   )                      بروتوكول سان سلفادور   (           والثقافية  
   ).             بصيغته املنقحة

                                                                                                    مؤمتـر العمـل الدويل، الدورة التاسعة والثمانون، تقرير اللجنة املعنية بالـضمان االجتمـاعي، القـرارات       )  ١٨ (
  .                                       واالستنتاجات املتعلقـة بالضمـان االجتماعـي

 "Social Security for All: Investing in Global and Economic            وف هامجـاير،                     مايكل كيشون وكريـست   )  ١٩ (

Development. A Consultation", Issues in Social Protection Series, Discussion Paper 16   إدارة الـضمان االجتمـاعي ،                            
   .    ٢٠٠٦                         ظمة العمل الدولية، جنيف،   مبن
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                                                                                                             وقد دأبت اللجنة، أثناء اضطالعها برصـد تنفيذ العهد، على اإلعراب عن قلقها إزاء احلرمان من الوصـول                   -  ٨
                                                                                                          إىل خدمات الضمان االجتماعي الكافية أو االفتقـار إليها، مما يؤدي إىل تقويض إعمال العديد مـن احلقـوق الـيت         

                                                         مان االجتماعي، ليس أثناء دارسـتها تقـارير الـدول                                                        كما دأبت اللجنة على تناول احلـق يف الض         .              يتضمنها العهد 
                  يف تنفيذ العهـد                               وملساعدة الدول األطراف      . )٢٠ (                                                                 األطراف فحسب، بل ويف تعليقاهتا العامة وبياناهتا املختلفـة كذلك        

     اجلزء  (   ي                                                                                                                   والوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير، يركز هذا التعليق العام على املضمـون املعياري للحق يف الضمان االجتماع              
                            وعلى التنفيذ علـى املـستوى     )            اجلزء الرابع (               وعلى االنتهاكات   )             اجلزء الثالث  (                               وعلى التزامات الدول األطراف       )      الثاين

   .                                                                ، بينما يتنـاول اجلزء السادس التزامات اجلهات األخرى غري الدول األطراف )          اجلزء اخلامس (      الوطين 

  عي املضمون املعياري للحق يف الضمان االجتما-      ً ثانيا  
                                                                                                         ويشمل احلق يف الضمان االجتماعي احلق يف عدم التعرض لقيود تعسفية أو غري معقولة فيما يتعلـق بتغطيـة                 -  ٩

                                                             ً                                           الضمان االجتماعي القائمة، سواء أكانت التغطية عامة أم خاصة، فضالً عن احلق يف املساواة يف التمتع حبماية كافية من 
   .                               املخاطر واحلاالت الطارئة االجتماعية

  ناصر احلق يف الضمان االجتماعي ع- ألف 

                                                                                                   يف حني أن عناصر احلق يف الضمان االجتماعي قد ختتلف باختالف الظروف، فإن مثة عوامل أساسية عدة                   -   ١٠
                                                                 وينبغي أن يؤخذ يف احلسبان، لدى تفسري هـذه اجلوانـب، أن              .                                                تنطبق على مجيع الظروف على النحو املبني أدناه       

                                                                             صاحل اجتماعي وليس كمجرد أداة من أدوات السياسة العامة االقتـصادية أو                                  ُ             الضمان االجتماعي جيب أن ُيعامل ك     
   .                   املالية يف املقام األول

   نظام الضمان االجتماعي- التوافر  -١

                                                                                                          يقتضي احلق يف الضمان االجتماعي، من أجل تنفيذه، إتاحة وإقامة نظام، سواء كان يتألف من خمطط واحد                   -   ١١
                 وينبغي أن ينشأ  .                                                       اقات املتعلقة باملخاطر واحلاالت الطارئة االجتماعية ذات الصلة                             أو عدة خمططات، يضمن منح االستحق

               ً                                                                                                           هذا النظام طبقاً للقوانني احمللية، وجيب أن تضطلع السلطات العامة مبسؤولية إدارة هذا النظام أو اإلشراف عليه بصورة                  
                                             قة بتوفري املعاشات التقاعدية، بغية ضـمان                                                                           كما ينبغي أن تكون املخططات مستدامة، مبا فيها املخططات املتعل           .     فعالة

   .                               إعمال احلق لألجيال احلاضرة واملقبلة

                                                      

                بـشأن احلقـوق      )     ١٩٩٥ ( ٦                            شخاص ذوي اإلعاقة؛ ورقـم              بشأن األ   )     ١٩٩٤ ( ٥                              انظر التعليقات العامة رقم       )  ٢٠ (
  )     ٢٠٠٠ (  ١٤           ؛ ورقـم     )  ١١       املادة   (                             بشأن احلق يف الغذاء الكايف        )     ١٩٩٩ (  ١٢                                                      االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن؛ ورقم       

    ١١          ملادتـان    ا (                    بشأن احلق يف املاء       )     ٢٠٠٢ (  ١٥         ؛ ورقم    )  ١٢       املادة   (                                                           بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه           
                                                                                                   بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حـق التمتع جبميع احلقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافيـة                )     ٢٠٠٥ (  ١٦         ؛ ورقم    )  ١٢ و
      بأقصى  "                          تقييم االلتزام باختاذ خطوات   :          ً              انظر أيضاً بيـان اللجنـة   ).  ٦      املادة  (                 بشأن احلق يف العمل   )     ٢٠٠٥ (  ١٨        ؛ ورقم   ) ٣       املادة   (

  .(E/C.12/2007/1)                            مبوجب بروتوكول اختياري للعهد   "            وارد املتاحة             ما تسمح به امل
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  املخاطر واحلاالت الطارئة االجتماعية -٢

    :  )٢١ (                                                                                      ينبغي أن يشمل نظام الضمان االجتماعي تغطية الفروع األساسية التسعة التالية للضمان االجتماعي  -   ١٢

                الرعاية الصحية   ) أ (

                                                                                     التزام بضمان إنشاء أنظمة صحية على حنو يتيح متتع مجيع األشخاص مبا يكفـي مـن                                    على الدول األطراف      -   ١٣
                                                                                    وكلما تضمن النظام الصحي خمططات خاصة أو خمتلطة، وجب أن تتاح هذه املخططات               . )٢٢ (                      خدمات الرعاية الصحية  

                        جنة األمهية اخلاصة للحق                 وتالحظ الل   . )٢٣ (                  ً                                                           بتكلفة ميسورة وفقاً للعناصر األساسية املنصوص عليها يف هذا التعليق العام          
                                    اإليدز، والسل واملالريا، واحلاجة إىل      /                                                                          يف الضمان االجتماعي يف سياق األمراض املتوطنة كفريوس نقص املناعة البشرية          

     .                                         إتاحة الوصول إىل التدابري الوقائية والعالجية

      املرض   ) ب (

                                      اعتالل الصحة لتغطية الفترات الـيت                                                                        ينبغي توفري االستحقاقات النقدية لألشخاص العاجزين عن العمل بسبب          -   ١٤
                                                                                                                يفقدون فيها دخلهم وينبغي أن يكون األشخاص الذين يعانون من املرض لفترات طويلة مـؤهلني للحـصول علـى                   

   .             تعويضات العجز

          الشيخوخة   ) ج (

  ر                                                                                                       ينبغي للدول األطراف أن تتخذ التدابري املالئمة إلنشاء خمططات للضمان االجتماعي توفر استحقاقات لكبا               -   ١٥
ّ                              السن، بدءاً من سن معّينة ينّص عليها القانون الوطين                                                       ً            وتشدد اللجنة على ضرورة أن حتدد الدول األطراف سـناً            .  )٢٤ (          ً          ّ     

                                                                               ً                                       للتقاعد يتواءم مع الظروف الوطنية ويأخذ يف احلسبان، يف مجلة أمور، طبيعة املهنة، وخاصةً العمل يف مهن خطـرة،                   
                                                                 راف، يف حدود مواردها املتاحة، أن توفر استحقاقات شيخوخة غري                               وينبغي للدول األط    .                             وقدرة كبار السن على العمل    

                                                      

  )               املعايري الدنيا  (                            بشأن الضمان االجتماعـي        ١٠٢                                                            انظر على وجه اخلصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            )  ٢١ (
          وقد أكـد    .  ة             ً                                 أهنا تشكل صكاً يستجيب لالحتياجات والظروف املعاصر    ٢٠٠٢                                      ، اليت أقر جملس إدارة املنظمة يف عام          ١٩٥٢      لعام  

            ، املعيــار   ٥- ٤          ، الالئحـة  )    ٢٠٠٦ (               ً                                                                         هذه الفروع أيضاً ممثلو الدول ونقابات العمال وأصحاب العمل يف اتفاقية العمل البحري           
         ً           انظر أيضاً اتفاقية     .                    تأخذ هبذا النهج       ١٩٩١                                                                                وإن املبادئ التوجيهية العامة املنقحة للجنة بشأن تقدمي تقارير الدول لعام              .  ٥- ٤     ألف  

  .  ١٣   و  ١٢   و  ١١                                  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املواد            القضاء على 

   ).   ١٢         املـادة    (                                                             بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغـه              )     ٢٠٠٠ (  ١٤                     التعليق العام رقم      )  ٢٢ (
   ة،                                       ً                                                                                        وجيب أن تشمل التغطية أي حالة مرضية، أياً كان سببها، وحاالت احلمل والوالدة وتبعاهتا، والرعاية الطبية العامة واملتخصص                  

  .                         إىل جانب العناية يف املستشفى

  .       أدناه  ٢٧-  ٢٣                أعاله والفقرات  ٤         ً        انظر أيضاً الفقرة   )  ٢٣ (

  .                                                    بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن  )     ١٩٩٥ ( ٦                       انظر التعليق العام رقم   )  ٢٤ (
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                         الذين ال يكونون، عنـد                                                                                            قائمة على االشتراكات، وخدمات اجتماعية وأشكال أخرى من املساعدة جلميع كبار السن             
           صول علـى                                                                                          املنصوص عليها يف القانون الوطين، قد أكملوا فترة االشتراك املؤهلة وال حيق هلم احل                         سن التقاعد         بلوغهم  

   .                      لديهم مصدر آخر للدخل  يس                                         من إعانات أو مساعدات الضمان االجتماعي ول     ذلك                      معاش شيخوخة، أو على غري

         البطالة   ) د (

                                                                                                        باإلضافة إىل التشجيع على العمالة الكاملة واملنتجة والقائمة على االختيار احلر، جيب على الدول األطراف أن           -   ١٦
                                                                          الدخل، أو انعدامه، بسبب العجز عن احلصول على عمل مناسب أو احملافظة                                                     تسعى لتوفري استحقاقات لتغطية  فقدان       

                               ُ                                                                                  ويف حالة فقدان العمل، ينبغي أن ُتدفع االستحقاقات لفترة كافية وبعد انتهاء تلك الفترة، ينبغي لنظام الـضمان          .    عليه
                كما ينبغي لنظام   .          بيل املثال                                                                           االجتماعي أن يضمن محاية مالئمة للعاطل عن العمل، عن طريق اإلعانة االجتماعية على س

                                                                                                                    الضمان االجتماعي أن يغطي العاملني اآلخرين، مبن فيهم العاملون لبعض الوقت، والعمال غري النظـاميني، والعمـال                 
  .  )٢٥ (                                                                                               املومسيون، والذين يعملون حلساهبم اخلاص، والذين يعملون يف أنواع غري تقليدية من العمل يف االقتصاد غري الرمسي

                                                        ُ                                   ستحقاقات لتغطية الفترات اليت خيسر فيها األشخاص دخلهم عندما ُيطلب منهم عدم الذهاب إىل العمل                    وينبغي منح اال  
   .                                                           خالل فترة طوارئ تتعلق بالصحة العامة أو غريها من احلاالت الطارئة

              إصابات العمل   )   ه (

                           ام الوظيفية أو أي عمل منتج                                ً                   ُ                                ينبغي أن تضمن الدول األطراف أيضاً محاية العمال الذين ُيصابون أثناء تأدية امله           -   ١٧
                                                                                                               وينبغي أن يغطي نظام الضمان االجتماعي التكاليف وفقدان الدخل بسبب اإلصابة أو احلالة املرضـية وفقـدان                .   آخر

                                                وينبغي توفري االستحقاقات املالئمـة مـن خـالل           .  )٢٦ (                               ُ                                  اإلعالة اليت يتكبدها األزواج أو املُعالون من جراء وفاة املعيل         
                                                وينبغي أال يرهتن التأهل لالستحقاقات بطـول         .                                               الصحية والتعويضات النقدية لضمان تأمني الدخل                          الوصول إىل الرعاية    

   .                                         فترة العمل أو مدة التأمني أو دفع االشتراكات

                  دعم األسرة والطفل   ) و (

   ٩    دتني                          ً     ً                                ُ                         إن لالستحقاقات األسرية دوراً حامساً يف إعمال حقوق األطفال والبالغني املُعالني يف احلماية مبوجب املا  -   ١٨
                                                                                    وينبغـي للدولة الطرف، لدى تقدمي هذه االستحقاقات، أن تراعي مــوارد وظـروف الطفـل      .             من العهـد    ١٠ و

                                           ُ        ً                                                           واألشخاص املسؤولني عن رعاية الطفل أو البالغ املُعال، فضالً عن أي اعتبـارات أخرى ذات صلة بطلب حـصول                  
ّ                           ُ             على استحقاقات ُيقّدم باسم الطفـل أو البالغ املُعال                                                         غـي توفري استحقاقات األسرة والطفل، مبـا يف ذلـك          وينب  .  )٢٧ (              ُ  

                                                                                                              االستحقاقات النقدية واخلدمات االجتماعية، إىل األسر دون متييز على أسس حمظورة، وتشمل هذه االستحقاقات عادة               
   .                                                                     الغذاء وامللبس واملسكن واملاء واملرافق الصحية أو أي حقوق أخرى حسب االقتضاء

                                                      

  .       أدناه  ٢٩-  ٢٣                      كما هو معرف يف الفقرات   )  ٢٥ (

  .    ١٩٦٤                    ت إصابات العمل لعام             بشأن إعانا   ١٢١                                     انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )  ٢٦ (

  .  ٢٦                               انظر اتفاقية حقوق الطفل، املادة   )  ٢٧ (
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          األمومة   ) ز (

                                                    األمهات العامالت إجازة مأجورة أو إجازة مـصحوبة         "               ً                      من العهد صراحةً على وجوب منح          ١٠            تنص املادة     -   ١٩
                                                                              وينبغي منح إجازة أمومة مدفوعة األجر جلميع النساء، مبن فيهن املنخرطات             . )٢٨ ( "                                باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية   

                                    وفري االستحقاقات الطبيـة املالئمـة               وينبغي ت   .  )٢٩   (                                                                  يف أعمال غري تقليدية، كما ينبغي تقدمي االستحقاقات لفترة كافية         
   .                                                                                                   للمرأة والطفل، مبا يف ذلك الرعاية يف فترة ما حول الوالدة وأثناءها وبعدها والعناية يف املستشفى عند االقتضاء

       العجز   ) ح (

ٍ           بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، على أمهية توفري دعمٍ كاٍف           )     ١٩٩٤ ( ٥                                       شددت اللجنة، يف تعليقها العام رقم         -   ٢٠    ٍ                                         
                                                                                ً                     شخاص املعوقني الذين بسبب إعاقتهم أو لعوامل تتصل هبا، يفقدون دخلهم أو يتكبدون اخنفاضاً يف الـدخل                   لدخل األ 

   )٣٠ (                                             وينبغي منح هذا الدعم بأسلوب حيفظ كرامتهم        .                                                                   بصورة مؤقتة، أو حيرمون من فرص العمل أو يعانون إعاقة دائمة          
                          وينبغي أن يشمل الـدعم        .     ً                     عادةً ما ترتبط بالعجز                                                               ويعكس االحتياجات اخلاصة إىل املساعدة والتكاليف األخرى اليت       

   .                                             املقدم أفراد األسرة والقائمني بالرعاية غري الرمسيني

                 الناجون واأليتام   ) ط (

                        ً                                                                                   جيب على الدول األطراف أيضاً أن تضمن توفري استحقاقات للناجني أو األيتام لدى وفاة املعيل الذي كـان                    -   ٢١
                                         وينبغي أن تغطي االستحقاقات تكاليف اجلنازة،   .  )٣١ (                 له احلصول على معاش                                  حيظى بتغطية ضمان اجتماعي أو كان حيق 

                                                     وجيب عدم استبعاد الناجني أو اليتامى من خمططات          .    ً                                                          خاصةً يف الدول األطراف اليت تكون تكاليف اجلنازة فيها باهظة         
                     خمططـات الـضمان                            ً                                                                   الضمان االجتماعي استناداً إىل أسباب متييزية حمظورة، كما ينبغي مساعدهتم على الوصول إىل            

                                    اإليدز والسل واملالريا، إىل حرمـان       /               ً                                                           االجتماعي، وخاصةً عندما تؤدي أمراض متوطنة، كفريوس نقص املناعة البشرية         
   .                                                       عدد كبري من األطفال أو كبار السن من الدعم األسري أو اجملتمعي

  

  

                                                      

ّ               تنّص على وجوب        ٢٠٠٠                             بشأن محاية األمومة لعام         ١٨٣                                                       تالحظ اللجنة أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           )  ٢٨ (    
  .       ً                                              أسبوعاً، مبا يف ذلك فترة ستة أسابيع إلزامية بعد الوالدة  ١٤                                منح إجازة األمومة لفترة ال تقل عن 

  .  ١١         من املادة   )  ب  )( ٢ (                                                      اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الفقرة      انظر   )  ٢٩ (

                                                    ً                               ً                  إن إيداع األشخاص ذوي اإلعاقة يف مؤسسات، ما مل يكن ضرورياً ألسباب أخرى، ال ميكن أن يعترب بديالً                    )  ٣٠ (
                                  ل والدعم الوظيفي، بغية مساعدة          ً                                                                                   مالئماً للضمان االجتماعي وحلقوق هؤالء األشخاص يف دعم دخلهم، أو حلقهم يف إعادة التأهي             

  .          من العهد ٧   و ٦                                                               األشخاص ذوي اإلعاقة على تأمني العمل على النحو الذي تقتضيه املادتان 

  .                       من اتفاقية حقوق الطفل  ٢٦           انظر املادة   .                 ً              ً                  تالحظ اللجنة أيضاً أن لألطفال حقاً يف الضمان االجتماعي  )  ٣١ (
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  الكفاية -٣

                                      دارها ومدهتا حبيث يتمكن كل شخص من            يف مق                                                            جيب أن تكون االستحقاقات، نقدية كانت أم عينية، كافية          -   ٢٢
                                                                                                  إعمال حقوقه يف محاية األسرة ودعمها، ويف مستوى معيشي كاف، ويف الوصول إىل الرعاية الصحية على النحو الوارد 

                                                                                     كما جيب على الدول األطراف أن تراعي مراعاة تامة مبدأ الكرامـة اإلنـسانية                .            من العهد    ١٢    و   ١١    و   ١٠          يف املواد   
   .                                                                                   العهد، ومبدأ عدم التمييز، مبا يكفل جتنب أي تأثري سليب يف مستويات االستحقاقات وشكل تقدميها                   املدرج يف ديباجة    

                                                                   وينبغي إعادة النظر يف معايري الكفاية بصورة منتظمة لـضمان            .                                                    وينبغي أن تكفل األساليب املتبعة كفاية االستحقاقات      
           ويف احلاالت  .                                   إلعمال حقوقهم املنصوص عليها يف العهد  ّ                                                   متكّن املستفيدين من شراء السلع واخلدمات اليت حيتاجون إليها

                                                                                                     اليت يدفع فيها شخص اشتراكات ملخطط ضمان اجتماعي يوفر استحقاقات لتغطية فقدان الدخل، ينبغـي أن تكـون      
   .                                                                    هناك عالقة معقولة بني الدخل واالشتراكات املدفوعة ومبلغ االستحقاق ذي الصلة

  إمكانية الوصول -٤

           التغطية   ) أ (

                                                                                        ً                  ينبغي أن حيظى مجيع األشخاص بتغطية نظام الضمان االجتماعي، مبن فيهم األفراد والفئات األكثر حرمانـاً                  -   ٢٣
                                   ومن أجل تأمني التغطية لكل شخص، يتعني   .           من العهد ٢           من املادة  ٢      ً                                    وهتميشاً، دون متييز على أي أساس حتظره الفقرة 

   .                                وضع خمططات غري قائمة على االشتراكات

         األهلية    ) ب (

ّ             وينبغي احلـّد مـن       .                                                                               جيب أن تكون الشروط املؤهلة للحصول على االستحقاقات معقولة ومتناسبة وشفافة            -   ٢٤           
                                                                                                                  حاالت إلغاء االستحقاقات أو ختفيضها أو تعليقها، وجيب أن تستند هذه احلاالت إىل أسس معقولـة ومتناسـبة وأن                   

   . )٣٢ (           ً                           تكون منصوصاً عليها يف التشريعات الوطنية

  

  

                                                      

                بشأن النهوض      ١٦٨                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                                                           تالحظ اللجنة أن هذا اإلجراء ال ميكن اختاذه، مبوجب            )  ٣٢ (
                                                           كعدم وجود الشخص يف أراضي الدولة، أو عندما ختلص سلطة            :                      ، إال يف ظروف معينة        ١٩٨٨                                      بالعمالة واحلماية من البطالة لعام      

                     رة اليت يتوقف فيها                                      ً                                   ً                                      خمتصة إىل أن الشخص املعين قد أسهم عمداً يف فصله من العمل أو ترك وظيفته طوعاً دون مربر؛ وخالل الفت                   
                                                                                           ً                            شخص عن العمل بسبب نزاع يتعلق بالعمل؛ أو عندما حياول شخص احلصول على استحقاقات أو حيصل عليها فعالً عن طريق                    
                                                                                                                                االحتيال؛ أو عندما ميتنع شخص دون مربر عن استخدام التسهيالت املتاحة للتوظيف أو التوجيه املهين أو التـدريب أو إعـادة                     

ّ                              توظيف يف عمل مناسب؛ أو عندما يستلم شخص استحقاقات أخرى لدعم الدخل تنّص عليهـا تـشريعات                                   التدريب أو إعادة ال                                                                      
  .                                                                                                               الدولة املعنية، باستثناء استحقاقات األسرة، شريطة أال يتجاوز االستحقاق الذي تقرر وقفه مبلغ االستحقاق اآلخر الذي يتسلمه
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              مل التكلفة            القدرة على حت   ) ج (

           وجيب أن    .                                                                               ً             إذا كان خمطط الضمان االجتماعي يقتضي دفع اشتراكات، فينبغي حتديد هذه االشتراكات مسبقاً              -   ٢٥
                       وأال متس بإعمال احلقوق             التكلفة                                                                                   تكون التكاليف والرسوم املباشرة وغري املباشرة املرتبطة بتقدمي االشتراكات ميسورة         

ّ              األخرى اليت ينّص عليها العهد             .   

                   شاركة واملعلومات  امل   ) د (

                                                                                               جيب أن يكون املستفيدون من خمططات الضمان االجتماعي قادرين على املشاركة يف إدارة نظـام الـضمان           -   ٢٦
                                                                                                       وينبغي إنشاء النظام ضمن إطار التشريعات الوطنية وضمان حق األفراد واملنظمات يف البحـث عـن                  . )٣٣ (        االجتماعي

   .                                           االجتماعي وتلقيها وتعميمها بأسلوب واضح وشفاف                                       املعلومات املتعلقة جبميع استحقاقات الضمان 

                 الوصول الفعلي   )   ه (

                                                ُ                                                          ينبغي تقدمي االستحقاقات يف الوقت املناسب وينبغي أن ُيتاح للمستفيدين الوصـول الفعلـي إىل خـدمات                   -   ٢٧
         د، ينبغي              ويف هذا الصد .                                                                                  الضمان االجتماعي للحصول على االستحقاقات واملعلومات، ودفع االشتراكات عند االقتضاء       

                                                                                                                إيالء اهتمام خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين واألشخاص الذين يعيشون يف املنـاطق النائيـة أو املعرضـة                  
   .                                                                       للكوارث، واملناطق اليت تشهد صراعات مسلحة لتمكينهم من الوصول إىل هذه اخلدمات

  العالقة باحلقوق األخرى -٥

ّ                               يف دعم إعمال العديد من احلقوق اليت ينّص عليها العهد، ولكـن                                         ً     ً        إن للحق يف الضمان االجتماعي دوراً هاماً          -   ٢٨                                   
                                                      فعلى سبيل املثال، ينبغي أن تتيح الدول األطراف          .                                                              من الضروري اختاذ تدابري أخرى تكمل احلق يف الضمان االجتماعي         

               الرعاية لألطفال                      من العهد، وأن تقدم  ٦                                                         ً         خدمات اجتماعية إلعادة تأهيل املصابني واألشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً للمادة 
                                                                                                                   وتضمن رفاههم، وتقوم بإسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف األمور املتعلقة بتنظيم األسرة وتسهر على إتاحة تسهيالت                

                                                              ؛ وأن تتخذ تدابري ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي وإتاحة          )  ١٠       املادة   (                                        خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن       
                                                                             ؛ وأن تعتمد تدابري للوقاية من األمراض وحتسني املرافق والـسلع واخلـدمات              )  ١١    دة     املا (                        خدمات الدعم االجتماعي    

                                                                                             وينبغي أن تنظر الدول األطراف يف وضع خمططات توفر احلماية االجتماعية لألفراد املنـتمني                . )٣٤ ( )  ١٢       املادة   (        الصحية  

                                                      

  )              املعايري الدنيا (                       بشأن الضمان االجتماعي    ١٠٢    رقم                                  من اتفاقية منظمة العمل الدولية   ٧٢   و  ٧١              تتضمن املادتان   )  ٣٣ (
  .               متطلبات مشاهبة    ١٩٥٢     لعام 

  ،  )    ١٩٩٨ (                                ، منظمـة العمـل الدوليـة         ١                              سلسلة الضمان االجتماعي عدد                                     انظر مبادئ الضمان االجتماعي،       )  ٣٤ (
          قتـصادية                   بشأن احلقـوق اال     )     ١٩٩٥ ( ٦                                  بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ورقم        )     ١٩٩٤ ( ٥                            ، والتعليقات العامة رقم       ١٤        الصفحة  

          بشـأن احلق   )     ١٩٩٩ (  ١٣       ؛ ورقم  )  ١١      املادة  (                        بشأن احلق يف الغذاء الكايف   )     ١٩٩٩ (  ١٢                                           واالجتماعية والثقافية لكبار السن؛ ورقم      
  ؛  )  ١٢         املـادة    (                                                               بشأن احلق يف التمتـع بأعلى مستوى من الصحـة ميـكن بلوغـه             )     ٢٠٠٠ (  ١٤         ؛ ورقم    )  ١٣       املادة   (            يف التعليم   

   ). ٦      املادة  (                 بشأن احلق يف العمل   )     ٢٠٠٥ (  ١٨       ؛ ورقم  )  ١٢   و  ١١        املادتان  (    ملاء             بشأن احلق يف ا  )     ٢٠٠٢ (  ١٥     ورقم 
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              أو محايـة     )٣٥ (                     عية للمزارعني الصغار                                                                                  إىل فئات مهمشة وحمرومة، من قبيل تأمني احملاصيل أو التأمني ضد الكوارث الطبي            
                                                 بيد أن اعتماد تدابري إلعمال احلقـوق الـيت           .                                                               أرزاق األشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص يف القطاع غري الرمسي         

   .                                ً          ُ                     يضمنها العهد ال يشكل حبد ذاته بديالً عن إنشاء ُنظم الضمان االجتماعي

   مواضيع خاصة تطبق على نطاق واسع- باء 

   واملساواةعدم التمييز -١

       مـن   ٢             من املـادة   ٢       الفقرة  (                                                                      إن التزام الدول األطراف بكفالة التمتع باحلق يف الضمان االجتماعي دون متييز    -   ٢٩
ّ                              يسري على مجيع االلتزامات اليت ينّص عليها اجلزء الثالث مـن        )  ٣       املادة   (                                       وعلى قدم املساواة بني الرجل واملرأة         )      العهد                              
                                                   ً                        ز، سواء حبكم القانون أو حبكم الواقع، وسواء كان مباشراً أم غري مباشر، على أسس                               وهكذا حيظر العهد أي متيي      .     العهد

                                                                ، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء، أو األصل  )٣٧ (         ، أو السن )٣٦ (                             العرق، أو اللون، أو نوع اجلنس 
                  مبا يف ذلـك فـريوس    (                  ، أو احلالة الصحية  )٣٨ (                                                                      القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو العجز البدين أو العقلي     

                                                                                   ، أو امليول اجلنسية، أو املركز املدين أو السياسي أو االجتماعي أو غريه، مما يرمي أو يؤدي     )     اإليدز /                    نقص املناعة البشرية  
   .                                                                         إىل إبطال أو عرقلة التمتع على قدم املساواة باحلق يف الضمان االجتماعي أو ممارسته

                                                           ُ                   ألطراف أن تزيل التمييز حبكم األمر الواقع على أسس حمظورة، والذي ُيحـرم يف إطـاره                         كما ينبغي للدول ا     -   ٣٠
                                                        وينبغي للدول األطراف أن تتأكد مـن أن التـشريعات            .                                                   األفراد من احلصول على الضمـان االجتمـاعي الكـايف      

             ً           االجتماعي وفقاً للجـزء                                                                                           والسياسات والربامج وإجراءات ختصيص املوارد تيسر وصول مجيع أفراد اجملتمع إىل الضمان             
                                                                                                    كما ينبغي إعادة النظر يف القيود املفروضة على الوصول إىل خمططات الضمان االجتماعي، لضمان عدم التمييز         .       الثالث

   .                                 مبوجبها سواء حبكم القانون أو الواقع

     ً     خاصـاً                                                                                ً        ويف حني يتمتع كل شخص باحلق يف الضمان االجتماعي، فإن على الدول األطراف أن تويل اهتماماً         -   ٣١
                       ً                                                                                               لألفراد والفئات اليت عادةً ما تواجه صعوبات يف ممارسة هذا احلق، وخباصة النساء، والعاطلون عن العمل، والعمـال                  
                                                                                                    الذين ال يتمتعون حبماية كافية يف إطار الضمان االجتماعي، واألشخاص الذين يعملون يف القطاع غري الرمسي، والعمال 

                                                                          عاقة، وكبار السن، واألطفال والبالغون املعالون، وخدم املنازل، واألشخاص                                              املرضى أو املصابون، واألشخاص ذوو اإل     

                                                      

  .  ٢٩                              ، منظمة العمل الدولية، الصفحة  ١                          سلسلة الضمان االجتماعي عدد                        مبادئ الضمان االجتماعي،   )  ٣٥ (

                                                                بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصاديـة  )     ٢٠٠٥ (  ١٦                       انظر التعليق العام رقم   )  ٣٦ (
   ). ٣      املادة  (                     واالجتماعية والثقافية 

                        ً                                                       وتالحظ اللجنة أن مثة فروقاً ميكن متييزها على أساس السن، كاستحقاق املعـاش               .  ٦                           انظر التعليق العام رقم       )  ٣٧ (
  .                                                                       ً      ً           واملبدأ األساسي املهيمن هـو أن أي متييز يستند إىل أسس حمظورة جيب أن يكون معقوالً ومربراً حسب الظروف  .         التقاعدي

  . ٥            العام رقم             انظر التعليق  )  ٣٨ (
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                                                     ً                                    ، واألقليات، والالجئون، وملتمسو اللجوء، واملشردون داخلياً، والعائدون، وغري املواطنني،           )٣٩ (                      الذين يعملون يف املرتل   
   .                 والسجناء واحملتجزون

  املساواة بني اجلنسني -٢

                                                          بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتـع جبميـع             )     ٢٠٠٥ (  ١٦            العام رقم                              الحظت اللجنة، يف التعليق       -   ٣٢
                             يقتضي، يف مجلـة أمـور،        ٩      ً            متصلةً باملادة     ٣                     ، أن تنفيذ املادة      ) ٣       املادة   (                          واالجتماعية والثقافية                     احلقوق االقتصاديـة 

                          قاقات متكافئـة يف خمططـات                                                                                املساواة بني الرجل واملرأة يف سن التقاعد اإللزامي؛ وضمان حصول املرأة على اسـتح     
                                                                                                                           التقاعد العامة واخلاصة؛ وضمان إجازة أمومة كافية للمرأة وإجازة أبوة كافية للرجل وإجازة والدية كافية لكل مـن                  

                                                                                             ويف خمططات الضمان االجتماعي اليت تربط االستحقاقات باالشتراكات، ينبغي للدول األطراف أن              . )٤٠ (             الرجل واملرأة 
                      من قبيـل املـشاركة      (                                                                     وامل اليت حتول دون دفع املرأة اشتراكات متكافئة يف هذه املخططات                                   تتخذ خطوات ملعاجلة الع   

                                  أو أن تضمن مراعاة هذه املخططات هلذه   )                                                                    املتقطعة يف القوة العاملة من جراء املسؤوليات األسرية واألجور غري املتكافئة
                                                الطفل أو فترات رعاية البـالغني املعـالني يف                                         عن طريق مراعاة فترات تنشئة       (                                     العوامل يف إعداد معادالت االستحقاق      

                                                                كما أن االختالفات يف متوسط العمر املتوقع للرجل واملرأة ميكن أن تؤدي  . )                                 ً حساب استحقاقات املعاش التقاعدي مثالً
     يف                      وبالتايل يتعني أخذها    )                                  خاصة يف حالة املعاشات التقاعدية     (                                                          بدورها إىل متييز مباشر أو غري مباشر يف منح االستحقاق           

                                                                                        كما يتعني على املخططات غري القائمة على االشتراكات أن تراعي بدورها أن املـرأة                .                            االعتبار لدى إعداد املخططات   
     .                                                                                       معرضة للفقر أكثر من الرجل وأن مسؤولية رعاية األطفال تقع على عاتقها وحدها يف كثري من األحيان

ـ    (                                           العاملون الذين ال يتمتعون حبماية كافية         - ٣               بعض الوقـت،                  العـاملون ل
   )                                                           والعمال غري النظاميني، والعاملون حلساهبم اخلاص، والعاملون يف املرتل

                                                                               ُ                        جيب أن تتخذ الدول األطراف خطوات بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، كي تضمن أن تـشمل ُنظـم                     -   ٣٣
                        لعمال غـري النظـاميني                                                                                                  الضمان االجتماعي العاملني الذين ال يتمتعون حبماية كافية، ومنهم العاملون لبعض الوقت وا            

                                                                      وعندما تستند خمططات الضمان االجتماعي إىل النشاط املهين، فإن من            .                                          والعاملون حلساهبم اخلاص والعاملون يف املرتل     
                     وباستثناء إصـابات   .                                                                                         الواجب تكييفها حبيث يتمتع هؤالء العمال بشروط مساوية لنظرائهم العاملني على أساس التفرغ       

                                                                                      شروط بالتناسب مع ساعات العمل، واالشتراكات أو اإليرادات، أو بوساطة أي وسـائل                                       العمل، ميكن حتديد هذه ال    
                                                                                                      وعندما ال تتيح خمططات الضمان االجتماعي املستندة إىل النشاط املهين تغطية كافية هلؤالء العمال، فإن              .           أخرى مالئمة 

   .                                            على الدولة أن تعتمد تدابري تكميلية يف هذا اجملال

  

                                                      

                                                                                                     العامـلون يف املرتل هم أشخاص يعملون يف البيت  لصاحل صاحب عمل أو مؤسسة جتارية أو نشاط جتاري                    )  ٣٩ (
  .    ١٩٩٦                         بشأن العمل يف املرتل لعام    ١٧٧                                     انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   .         لقاء أجر

ّ          تنّص املادة     )  ٤٠ (                                 جازة مأجورة أو إجازة مصحوبة      إ "               ً                                             من العهد صراحةً على أنه ينبغي منح األمهات العامالت             ١٠  
   ".                             باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية
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  ياالقتصاد غري الرمس -٤

                                                                                                        جيب أن تتخذ الدول األطراف خطوات بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة كي تضمن أن تغطـي أنظمـة                     -   ٣٤
ّ                                     وقد عّرف مؤمتر العمل الدويل االقتـصاد غـري    .                                                             الضمان االجتماعي األشخاص الذي يعملون يف االقتصاد غري الرمسي               

                                                 الوحدات االقتصادية اليت ال حتظى بتغطيـة أو بتغطيـة                                                مجيع األنشطة االقتصادية اليت يضطلع هبا العمال و    "             الرمسي بأنه   
                                                        وهلذا الواجب أمهية خاصة عندما تقوم أنظمة الضمان          . )٤١ ( "                            حبكم القانون أو املمارسة    -                               كافية بواسطة ترتيبات رمسية     

  :        ما يلي                                       وميكن أن تتضمن التدابري املطلوبة        .                                                                        االجتماعي على عالقة مهنية رمسية أو وحدة جتارية أو مكان إقامة مسجل           
                                                                                                         إزالة العقبات اليت حتول دون وصول هؤالء األشخاص إىل خمططات الضمان االجتماعي غري الرمسيـة، كالتـأمني                   )  أ (

                                                  ً                            ن التغطية ضد املخاطر واحلاالت الطارئة وتوسيعها تدرجيياً مع مرور الوقـت؛            ـ          د أدىن م  ـ        ضمان ح   )  ب (         اجملتمعي؛  
                                                     ة ضمن القطاع غري الرمسي، كالتـأمني املـصغر وغـريه مـن                                              احترام ودعم خمططات الضمان االجتماعي القائم   )  ج (

                    ً       ً                    ً      ً                         وتالحظ اللجنة أن دوالً أطرافاً عديدة، تشهد انتـشاراً واسـعاً لألنـشطة               .                                    املخططات املتعلقة باالئتمانات املصغرة   
   .                                                                                        االقتصادية غري الرمسية، اعتمدت برامج من قبيل خمططات املعاشات التقاعدية والرعاية الصحية للجميع

  شعوب األصلية ومجاعات األقلياتال -٥

                                                                                                         ينبغي أن حترص الدول األطراف بشكل خاص على عدم استبعاد الشعوب األصلية واألقليات العرقية والقومية                 -   ٣٥
                                                                                  ً                                   واللغوية من أنظمة الضمان االجتماعي، سواء عن طريق التمييز املباشر أم غري املباشر، وخاصةً عن طريق فرض شروط                  

   .                   اب املعلومات الكافية                     أهلية غري معقولة أو غي

                                               مبن فيهم العمال املهاجرون والالجئون وطـالبو        (             غري املواطنني     - ٦
   )                   اللجوء وعدميو اجلنسية

                                                            ً     ً                    التمييز على أساس اجلنسية، وتالحظ اللجنة أن العهد ال يتضمن قيداً صرحياً فيما               ٢              من املادة     ٢             حتظر الفقرة     -   ٣٦
                                                                   مبن فيهم العمال املهاجرون، يف خمطط للضمان االجتمـاعي، جيـب أن                                            فعندما يشارك غري املواطنني،       .              يتعلق بالوالية 

                               كمـا ينبغـي أال تتـأثر         . )٤٢ (                                                                                     يتمكنوا من االستفادة من مشاركتهم تلك أو استعادة اشتراكاهتم لدى مغادرهتم البلد           
     .                                              استحقاقات العامل املهاجر من جراء تغيري مكان عمله

                                                               املخططات غري القائمة على االشتراكات لدعم دخلهم، وتيـسري                                                  وينبغي متكني غري املواطنني من الوصول إىل        -   ٣٧
   .                                                                        وجيب أن تكون أي قيود، مبا يف ذلك فترة التأهل، متناسبة ومعقولة             .                                          حصوهلم على الرعاية الصحية والدعم األسري     

          الرعاية يف                                                                                              وحيق لكل شخص، بصرف النظر عن جنسيته أو إقامته أو وضعه كمهاجر، أن يتمتع بالرعاية الطبية األولية و
   .            حاالت الطوارئ

                                                      

                                                                                                                 االستنتاجات املتعلقة بالعمل الالئق واالقتصاد غري الرمسي، املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية، الدورة التسعون،                )  ٤١ (
  . ٣       الفقرة 

  .  ٩٨         ، الفقرة  )A/60/871 (                                                  انظر تقرير األمني العام بشأن اهلجرة الدولية والتنمية   )  ٤٢ (
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                                                                                 ً                      وينبغي أن حيظى الالجئون وعدميو اجلنسية وطالبو اللجوء وغريهم من الضعفاء واملهمشني، أفراداً ومجاعات،                -   ٣٨
                                                                                                                    باملساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالوصول إىل خمططات الضمان االجتماعي غري القائمة على االشتراكات، مبا يف ذلـك                  

   . )٤٣ (                                         ً                 ولة على الرعاية الصحية والدعم األسري، وفقاً للمعايري الدولية                  احلصول حسب شروط معق

                ً                    املشردون داخليا  واملهاجرون الداخليون -٧

                            ً                                                                                 ينبغي أال يعاين املشردون داخلياً من أي متييز يف التمتع حبقهم يف الضمان االجتماعي، وينبغي للدول األطراف                   -   ٣٩
                                ً                                ول إىل خمططات الضمان االجتماعي، مثالً عن طريـق إلغـاء شـروط                                                        أن تتخذ تدابري فعالة لضمان املساواة يف الوص       

               وينبغي متكـني   .                                                                                        اإلقامة، عند اإلمكان، والسماح مبنح االستحقاقات أو اخلدمات األخرى ذات الصلة يف مكان التشرد      
             يل اإلقامـة                                                                                     ُ                       املهاجرين الداخليني من الوصول إىل الضمان االجتماعي من مكان إقامتهم، كما ينبغي أال تقيد ُنظم تسج               
   .                                                                                     وصول األفراد الذين ينتقلون إىل حي آخر غري الذي كانوا مسجلني فيه، إىل خدمات الضمان االجتماعي

   التزامات الدول األطراف-      ً ثالثا  
  العامة القانونية االلتزامات - ألف 

                 ملتاحة، فإنه يفرض                                                                              لئن كان العهد ينص على اإلعمال التدرجيي ويعترف بالقيود النامجة عن حمدودية املوارد ا  -   ٤٠
                                                     فالدول األطراف تتحمل التزامات مباشرة فيما يتعلق         .                                                           كذلك على الدول األطراف التزامات خمتلفة نافذة يف الفور        

        ، وضمان  ) ٢           من املادة  ٢       الفقرة  (                                                          ً            باحلق يف الضمان االجتماعي، كضمان ممارسة هذا احلق دومنا متييز، أياً كان نوعه، 
               حنـو اإلعمـال      )  ٢              من املادة     ١        الفقرة   (                           ، وااللتزام باختاذ خطوات      ) ٣       املادة   (           واملرأة                               املساواة يف احلقوق بني الرجل    

                                                      وجيب أن تكون هذه اخلطوات خمططة وملموسة وأن هتدف إىل اإلعمال   .   ١٢         واملادة   ١١           من املادة  ١              الكامل للفقرة 
   .  عي                           الكامل للحق يف الضمان االجتما

ّ                                        وتقّر اللجنة بأن إعمال احلق يف الضمان ا         -  ٤١                                                              الجتماعي ينطوي على انعكاسات مالية هامة للدول األطـراف،            
                                                                                                                ولكنها تالحظ أن أمهية الضمان االجتماعي اجلوهرية للكرامة اإلنسانية واعتراف الدول األطراف القانوين هبذا احلق               

          ل األطراف                       وينبغي أن تضع الدو     .                                                                                     يعنيان أنه جيب إيالء هذا احلق ما يستحق من أولوية يف القانون والسياسة العامة             
                                                    ً     ً                                            استراتيجية وطنية لتنفيذ احلق يف الضمان االجتماعي تنفيذاً كامالً، كما ينبغي أن ختصص لذلك ما يكفي من املوارد 

                                                            ً               ا يف سبيل ذلك أن تلتمس التعاون واملساعدة التقنية الدوليني، متشياً مع            ـ      وعليه  .                                  املالية وغريها على املستوى الوطين    
   .       العهد    من ٢           من املادة  ١             أحكام الفقرة 

                                                                                                           مثة افتراض قوي بأن اختاذ تدابري تراجعية فيما يتعلق بإعمال احلق يف الضمان االجتماعي هو أمر حمظـور                    -  ٤٢
                               ً                                                                       وإذا اختذت أي تدابري تراجعية عمداً، يقع على كاهل الدولة الطرف عبء إثبات أن هذه التـدابري                   .            مبوجب العهد 

                                                      

                                 من االتفاقية املتعلقة بوضـع        ٢٤    و   ٢٣                                                  من االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني، واملادتني          ٢٤    و   ٢٣             نظر املادتني    ا  )  ٤٣ (
  .           عدميي اجلنسية
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                     ً                                      وأن هناك ما يربرها حقاً بالرجوع إىل مجيع احلقوق املنصوص                                                               استحدثت بعد النظر بعناية قصوى يف مجيع البدائل،         
  :                                وستنظر اللجنة بعناية فيما يلـي   .                                                                          عليها يف العهد يف سياق االستخدام الكامل ألقصى املوارد املتاحة للدولة الطرف     

                  اجملموعات املتضررة                       املشاركة الفعلية من      )  ج (                                دراسة شاملة للبدائل املمكنة؛       )  ب (                                  وجود مربر معقول لإلجراء املتخذ؛        )  أ (
             ما إذا كان     )  ه (                                                                ما إذا كانت التدابري متييزية بشكل مباشر أو غري مباشر؛           ) د (                                          يف النظر يف التدابري املقترحة والبدائل؛       

                                                                                                              للتدابري تأثري مستمر على إعمال احلق يف الضمان االجتماعي، أو تأثري غري معقول على حقوق الضمان االجتماعي                 
                                                                            نت هذه التدابري ستؤدي إىل حرمان فرد أو جمموعة من احلصول على املستوى األدىن الـالزم                           املكتسبة، أو ما إذا كا    

   .                                                             ما إذا كانت التدابري قد أخضعت الستعراض مستقل على املستوى الوطين ) و (                    من الضمان االجتماعي؛ 

  احملددة القانونية االلتزامات - باء 

                                          ن أي حق من حقوق اإلنسان، على ثالثة أنواع من                                                 ينطوي إعمال احلق يف الضمان االجتماعي، شأنه شأ        -   ٤٣
   .                                                 التزام باالحترام، والتزام باحلماية، والتزام بالوفاء  :                                       االلتزامات امللقاة على عاتق الدول األطراف

  باالحترام االلتزام - ١

              تمتع باحلق يف                                                                                بأن متتنع الدول األطراف عن التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف ال                     باالحترام               يقضي االلتزام     -   ٤٤
                                                                                ً                      ويتضمن هذا االلتزام، فيما يتضمن، االمتناع عن املشاركة يف أي ممارسة أو نشاط يؤدي، مثالً، إىل                  .                الضمان االجتماعي 

ّ                                                                                                        احلرمان أو احلّد من فرص احلصول على قدم املساواة على الضمان االجتماعي الكايف؛ والتدخل التعسفي أو غري املعقول                               
                                                                                            أو الترتيبات العرفية أو التقليدية املتعلقة بالضمان االجتماعي؛ والتدخل التعسفي أو غري املعقول يف                            يف ترتيبات العون الذايت     

   .                                                       املؤسسات اليت أنشأها أفراد أو شركات لتوفري الضمان االجتماعي

  باحلماية االلتزام -٢

                        بأي شكل من األشكال                                                                                     يتطلب االلتزام باحلماية من الدول األطراف أن متنع األطراف الثالثة من التدخل             -  ٤٥
                                                                  وتشمل األطراف الثالثة األفراد واجملموعات والشركات وغريهـا مـن            .                                     يف التمتع باحلق يف الضمان االجتماعي     

                    ً                              ويتضمن االلتزام أموراً منها اعتماد التـشريعات         .                                                        الكيانات وكذلك الوكالء الذين يتصرفون حتت سلطة هؤالء       
      ً                                                          م، مثالً، مبنع أطراف ثالثة من حرمان السكان من املساواة يف الوصول إىل                                       الالزمة والفعالة وغريها من التدابري للقيا

                                                                                                        خمططات الضمان االجتماعي اليت تديرها هذه األطراف أو غريها، وفرض شروط أهلية غري معقولة؛ والتـدخل                
             الجتماعي اليت                                                                                                           بصورة تعسفية أو غري معقولة يف ترتيبات العون الذايت أو الترتيبات العرفية أو التقليدية للضمان ا               

                                                                                                              تتسق مع إنفاذ احلق يف الضمان االجتماعي؛ واالمتناع عن دفع االشتراكات القانونية للموظفني أو املـستفيدين                
     .                             اآلخرين يف نظام الضمان االجتماعي

                                                                                                 وعندما تكون خمططات الضمان االجتماعي، القائمة على االشتراكات أو غريهـا، خاضـعة إلدارة أو                 -   ٤٦
                                                                                    ة، فإن الدول األطراف تقع عليها مسؤولية إدارة النظام الوطين للضمان االجتماعي والتأكد من                 سيطرة أطراف ثالث

                                                                                                أن اجلهات الفاعلة اخلاصة ال تعوق الوصول على قدم املساواة إىل خدمات ضمان اجتماعي كافية ومعقولة الكلفة 
                     ً      ً      تشريعات إطارية، ورصداً مستقالً،                                                                 وملنع هذه التجاوزات، جيب إنشاء إطار تنظيمي فعال يتضمن            .             وسهلة املنال 

    .                                                      ومشاركة حقيقية للجمهور، وفرض عقوبات يف حال عدم االمتثال
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  بالوفاء االلتزام - ٣

                                                                                                         يتطلب االلتزام بالوفاء من الدول األطراف اعتماد التدابري الالزمة، مبا يف ذلك تنفيذ خمطـط للـضمان                   -   ٤٧
           بالتيـسري               إىل التـزام             بالوفاء                     ميكن تقسيم االلتزام        و  .      جتماعي                                                    االجتماعي، بغية اإلعمال الكامل للحق يف الضمان اال       

     .       بالتوفري          والتزام         بالتعزيز        والتزام 

                                                                                         من الدول األطراف أن تتخذ تدابري إجيابية ملساعدة األفراد واجملتمعات من أجل التمتع                     بالتيسري                 ويتطلب االلتزام     -  ٤٨
                                                       يتضمن، االعتراف الكايف هبذا احلـق يف النظـامني الـسياسي                               ويتضمن هذا االلتزام، فيما  .                         باحلق يف الضمان االجتماعي   

                                                                                                                     والقانوين الوطنيني، وحبذا عن طريق إنفاذ التشريعات؛ واعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتني للـضمان االجتمـاعي                
          للمخـاطر                                            ً                   ً             ً              ؛ وضمان أن يكون نظام الضمان االجتماعي كافياً والوصول إليه متاحاً للجميع وشامالً               )٤٤ (               إلعمال هذا احلق  

   . )٤٥ (                        واحلاالت الطارئة االجتماعية

                                                                                                           وااللتزام بالتعزيز يلزم الدول األطراف باختاذ خطوات لضمان توفري التثقيف والوعي املالئمني فيما يتعلـق                 -   ٤٩
                                       ً                                                                    بالوصول إىل خمططات الضمان االجتماعي، وخاصةً يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة، أو يف صـفوف                

     .                     غوية وغريها من األقليات           األقليات الل

                                                                                                           كما أن الدول األطراف ملزمة بتوفري احلق يف الضمان االجتماعي عندما يكون األفـراد أو اجملموعـات غـري                     -  ٥٠
                                                                                                                   قادرين، ألسباب خارجة عن إرادهتم، على إعمال هذا احلق بأنفسهم من خالل نظـام الـضمان االجتمـاعي القـائم                    

                                                                                 ى الدول األطراف إنشاء خمططات غري قائمة على االشتراكات أو اختاذ تدابري أخرى                      ويتعني عل   .                         وبالوسائل املتاحة لديهم  
       وينبغي   .                                                                                                                 للمساعدة االجتماعية من أجل توفري الدعم لألفراد والفئات غري القادرة على دفع اشتراكات كافية حلماية نفسها               

                                         يف احلاالت الطارئة، كما حيدث أثنـاء                                                                                     إيالء اهتمام خاص لضمان قدرة نظام الضمان االجتماعي على تلبية االحتياجات          
     .                                                          ويف أعقاب الكوارث الطبيعية والصراعات املسلحة والعجز يف احملاصيل

                                                                                                    ومن املهم أن تغطي خمططات الضمان االجتماعي الفئات احملرومة واملهمشة، حىت عندما تكـون القـدرة                  -   ٥١
            وميكن وضـع     .                            أو من اشتراكات املستفيدين    /    و      ً                                                           حمدودةً على متويل الضمان االجتماعي، سواء من العوائد الضريبية        

                                                                                                   خمططات بديلة منخفضة التكلفة لتغطية هذه الفئات احملرومة من الضمان االجتماعي، رغم أن اهلدف ينبغي أن يتمثل 
                                          وميكن اعتماد سياسات وإطار تشريعي مـن         .                                                                  يف إدماج اجملموعات املستبعدة يف أنظمة الضمان االجتماعي النظامية        

   .                                                                                  التدرجيي للعاملني يف القطاع غري الرمسي أو املستبعدين بشكل أو آخر يف نظم الضمان االجتماعي          أجل اإلدماج

  

  

                                                      

  .       أدناه  ٧٠-  ٦٨ و  )  د (  ٥٩             انظر الفقرات   )  ٤٤ (

  .      أعاله  ٢١-  ١٢             انظر الفقرات   )  ٤٥ (
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  االلتزامات الدولية - ٤

                                       من العهد بأن تقر الدول األطراف بالدور   ٢٣         واملادة   ١١              من املادة     ١            والفقرة    ٢              من املادة     ١              تقضي الفقرة     -   ٥٢
                                                                    تتخذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لبلوغ اإلعمـال الكامـل للحقـوق                                                    األساسي للتعاون واملساعدة الدوليني وأن      

   .                                                     املنصوص عليها يف العهد، ومن ضمنها احلق يف الضمان االجتماعي

                                                                                                           ويتعني على الدول األطراف، بغية االمتثال اللتزاماهتا الدولية فيما يتعلق باحلق يف الضمان االجتماعي، أن                 -   ٥٣
                                                                     تناع عن اختاذ إجراءات تتعارض بصورة مباشرة أو غري مباشرة مع التمتع باحلق                                      حتترم التمتع هبذا احلق عن طريق االم      

   .                              يف الضمان االجتماعي يف بلدان أخرى

                                                                                                      وينبغي للدول األطراف أن حتمي احلق يف الضمان االجتماعي خارج إقليمها مبنع مواطنيها وشركاهتا مـن                  -   ٥٤
                                              دول األطراف اختاذ خطوات للتأثري على أطراف أخـرى                         وحيثما يكون بإمكان ال    .                                 انتهاك هذا احلق يف بلدان أخرى     

                                                                                املشمولة بواليتها من أجل احترام هذا احلق بوسائل قانونية أو سياسية، فإنه              )                                     اجلهات الفاعلة غري التابعة للحكومة     (
   .                          ً                                                 ينبغي اختاذ هذه اخلطوات وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل الواجب التطبيق

                                                                                         دول األطراف أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، بتيسري إعمال احلق يف الضمان االجتماعي                            ويتعني على ال    -   ٥٥
                                       وينبغي تقدمي املساعدة الدولية بصورة تتسق   .                      ً                                         يف البلدان األخرى، ومثالً عن طريق توفري املساعدة االقتصادية والتقنية

                              ً       وللدول األطراف املتقدمة اقتـصادياً       .          ً  مة ثقافياً                                                                مع العهد واملعايري األخرى حلقوق اإلنسان، وبصورة مستدامة ومالئ        
   .                                                      مسؤولية خاصة ومصلحة يف مساعدة الدول النامية يف هذا الصدد

                                                                                                     وينبغي أن تضمن الدول األطراف إيالء االهتمام الواجب للحق يف الـضمان االجتمـاعي يف االتفاقـات                   -   ٥٦
                                    وتالحظ اللجنة جدوى إبـرام اتفاقـات     .       انونية                                                           الدولية، وأن تنظر، يف سبيل ذلك، يف وضع املزيد من الصكوك الق   

                                                                                                                 دولية متبادلة ثنائية ومتعددة األطراف أو أي صكوك أخرى لتنسيق ومواءمة خمططات الضمان االجتماعي القائمـة                
                                                                        وينبغي أن حيظى العمال املعارون بصورة مؤقتة بتغطية خمطـط الـضمان              .  )٤٦ (                                على االشتراكات للعمال املهاجرين   

   .       م األصلي               االجتماعي يف بلده

                                                                                                           وفيما يتعلق بإبرام وتنفيذ اتفاقات أخرى دولية وإقليمية، يتعني على الدول األطراف أن تتخذ خطـوات                  -   ٥٧
                                      وينبغي أال تؤدي االتفاقات املتعلقـة        .                               ً      ً                                     لضمان أال تؤثر هذه الصكوك تأثرياً سلبياً على احلق يف الضمان االجتماعي           

   .                                                   الطرف على ضمان اإلعمال الكامل للحق يف الضمان االجتماعي                                         بتحرير التجارة إىل االنتقاص من قدرة الدولة 

                                                                                                  وينبغي للدول األطراف أن حترص يف اإلجراءات اليت تتخذها، بوصفها أعضاء يف املنظمات الدولية، علـى              -   ٥٨
                                                 وبالتايل، يتعني على الدول األطراف األعضاء يف املؤسسات  .                                              مراعاة احلق يف الضمان االجتماعي على النحو الواجب

                                                                                                     املالية الدولية، وال سيما صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، أن تتخذ خطوات لضمان 
                                                                                                                     مراعاة احلق يف الضمان االجتماعي يف سياساهتا املتعلقة بالقروض، واتفاقاهتا املتعلقة باالئتمان وغري ذلك من التدابري                

                                                      

  . م                                                                من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره  ٢٧           انظر املادة   )  ٤٦ (
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                                                                   ً  طراف أن تعزز سياسات وممارسات املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، وخاصةً                        وينبغي أن تضمن الدول األ  .        الدولية
                                                                                                         تلك اليت تتعلق بدورها يف التكيف اهليكلي ويف تصميم وتنفيذ أنظمة الـضمان االجتمـاعي، احلـق يف الـضمان             

    .                      االجتماعي وال تتدخل فيه

  االلتزامات األساسية - ٥

                                                               أساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، باملستويات األساسية الـدنيا                                          يقع على عاتق الدول األطراف التزام         -   ٥٩
   :                                        ويقتضي ذلك من الدولة الطرف القيام مبا يلي  .  )٤٧ (                                    لكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد

                                                                                       ضمان الوصول إىل خمطط للضمان االجتماعي يوفر احلد األدىن األساسي من االستحقاقات جلميع                ) أ (  
                                      ، واملستلزمات األساسية مـن املـأوى        )٤٨ (                                                         مكينهم من احلصول كحد أدىن على الرعاية الصحية األولية                          األفراد واألسر، لت  

                                  وإذا مل تتمكن دولة طرف من توفري هذا   .                                                                      والسكن، واملاء واملرافق الصحية، واألغذية، وأهم األشكال األساسية من التعليم
                                                             بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، فإن اللجنة توصي هـذه                                                                 احلد األدىن من احلماية من مجيع املخاطر واحلاالت الطارئة          

                                                                                               الدولة الطرف، بعد عملية تشاور واسعة، باختيار جمموعة أساسية من املخاطر واحلاالت الطارئة االجتماعية؛

                                                                                          ضمان احلق يف الوصول إىل أنظمة أو خمططات الضمان االجتماعي على أسـاس غـري متييـزي،                    ) ب (  
   ؛ )٤٩ (                  ت احملرومني أو املهمشني                   وخاصة لألفراد والفئا

    ؛  )٥٠ (                                                                احترام خمططات الضمان االجتماعي القائمة ومحايتها من التدخل غري املعقول   ) ج (  

   ؛ )٥١ (                                                        اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتني للضمان االجتماعي   ) د (  

             ية األفـراد                                                                                   اختاذ خطوات هادفة لتنفيذ خمططات الضمان االجتماعي، خاصة تلك الرامية إىل محا              )   ه (  
    ؛  )٥٢ (                      والفئات احملرومني واملهمشني

  

                                                      

   ).          من العهد ٢           من املادة  ١       الفقرة  (                                 بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف   )     ١٩٩٠   ( ٣                       انظر التعليق العام رقم   )  ٤٧ (

                                بشأن احلق يف التمتـع بـأعلى         )     ٢٠٠٠ (  ١٤     ُ                                                                  إذا قُرئت الرعاية الصحية األولية باالقتران مع التعليق العام رقم             )  ٤٨ (
                                                        فإهنا تتضمن الوصول إىل املرافق والسلع واخلدمات الصحية على  ،  ٤٤   و  ٤٣           ، الفقرتان  )  ١٢      املادة  (                         مستوى من الصحة ميكن بلوغه 

  )                          قبـل الـوالدة وبعـدها      (                                                                                                  أساس غري متييزي، وتوفري األدوية األساسية، واحلصول على الرعاية الصحية اإلجنابية ورعاية األمومة              
  .                                                      والطفل، والتطعيم ضد أهم األمراض املعدية اليت تظهر يف اجملتمع

  .   عاله   أ  ٣١-  ٢٩             انظر الفقرات   )  ٤٩ (

  .      أعاله  ٤٦-  ٤٤             انظر الفقرات   )  ٥٠ (

  .       أدناه  ٧٠-  ٦٨             انظر الفقرات   )  ٥١ (

  .      أعاله  ٣٩-  ٣١                            انظر على سبيل املثال الفقرات   )  ٥٢ (
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    ؛  )٥٣ (                                   رصد مدى إعمال احلق يف الضمان االجتماعي   ) و (  

                                                                                                 ولكي يتسىن لدولة طرف أن تعزو إخفاقها يف الوفاء بالتزاماهتا األساسية الدنيا إىل نقص املوارد املتاحة، فإن   -   ٦٠
                                                        ارد املتاحة لديها من أجل الوفاء هبـذه االلتزامـات                                                                     عليها أن تثبت أهنا بذلت كل جهد ممكن الستخدام مجيع املو          

   ؛ )٥٤ (                         األساسية، على سبيل األولوية

ّ                                                                                     وتوّد اللجنة كذلك التشديد على أن من مسؤولية الدول األطراف بشكل خاص، واجلهات الفاعلة األخرى   -   ٦١    
                               تصادي والتقين، لتمكني البلدان                                                                ً                       القادرة على املساعدة، أن توفر املساعدة والتعاون الدوليني، وخاصةً يف اجملالني االق           

   .                                    النامية من الوفاء بالتزاماهتا األساسية

   االنتهاكات-      ً رابعا  
                                                                                                           لكي تربهن الدول األطراف على امتثاهلا اللتزاماهتا العامة واحملددة، يتعني عليها أن تثبـت أهنـا اختـذت                    -   ٦٢

                                      مواردها املتاحة، وأهنا ضمنت التمتع هبذا                                                                        اخلطوات الالزمة إلعمال احلق يف الضمان االجتماعي بأقصى ما تسمح به            
     ً                                     ووفقاً للقانون الدويل، فإن عدم التـصرف         ).             من العهد   ٣    و  ٢         املادتان   (                                              احلق دون متييز وباملساواة بني الرجل واملرأة        

   . )٥٥ (                                                 حبسن نية يف اختاذ هذه اخلطوات يعترب مبثابة انتهاك للعهد

                                                            امتثلت اللتزاماهتا باختاذ إجراءات، تنظر اللجنة فيما إذا                                                           ويف سياق تقييم ما إذا كانت الدول األطراف قد            -   ٦٣
                 ً           ً                                              ً                                           كان التنفيذ معقوالً أو متناسباً فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق ذات الصلة، ومتماشياً مع حقوق اإلنـسان واملبـادئ                  

   .                             ً                          الدميقراطية، وما إذا كان خاضعاً إلطار مراقبة ومساءلة مالئم

                                                                     الضمان االجتماعي من خالل األفعال واإلجراءات املباشرة للدول األطراف                                          وميكن أن حتدث انتهاكات احلق يف         -  ٦٤
                     ً                                    وتتضمن االنتهاكات، مثالً، اعتماد تدابري تراجعية متعمدة         .                                                            أو غريها من الكيانات اليت ال ختضع لتنظيم كاف من الدول          
                                   التعليق الرمسي للتشريعات الالزمـة                      أعاله؛ أو اإللغاء أو  ٤٢                                                            ال تتمشى مع االلتزامات األساسية املنصوص عليها يف الفقرة          

                                                                                                                        ملواصلة التمتع باحلق يف الضمان االجتماعي؛ أو الدعم النشط لتدابري ال تتسق مع احلق يف الضمان االجتماعي معتمدة من                   
                                                                                                             أطراف ثالثة؛ أو وضع شروط أهلية الستحقاقات املساعدة االجتماعية لألفراد احملرومني واملهمشني ختتلف حسب مكان               

   .                                  ملرأة أو أفراد بعينهم أو فئات معينة    إىل ا                                     ة؛ أو احلرمان الفعلي من احلقوق بالنسبة      اإلقام

                                                               متناع عندما ختفق الدولة الطرف يف اختاذ اإلجراءات الكافيـة           ال                                    وميكن أن حتدث االنتهاكات من خالل ا        -   ٦٥
                          االنتهاكات االمتناع عن                                          ويف سياق الضمان االجتماعي تتضمن هذه       .                                         واملالئمة إلعمال احلق يف الضمان االجتماعي     

                                                                                                           اختاذ اخلطوات املالئمة لإلعمال الكامل حلق كل شخص يف الضمان االجتماعي؛ واالمتناع عن إنفاذ القوانني ذات                

                                                      

  .      أعاله  ٧٤            انظر الفقرة   )  ٥٣ (

  .  ١٠         ، الفقرة  ٣                       انظر التعليق العام رقم   )  ٥٤ (

  .  ٢٦                                          انظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة   )  ٥٥ (
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                                                                                                                        الصلة أو تفعيل السياسات الرامية إىل تنفيذ احلق يف الضمان االجتماعي؛ واالمتناع عن ضمان االستدامة املالية ملخططات                 
                  عن إلغائهـا؛                                                                                     عن إصالح التشريعات اليت تتعارض بشكل واضح مع احلق يف الضمان االجتماعي أو                     واالمتناع          التقاعد؛  

                                                                                                               واالمتناع عن تنظيم أنشطة األفراد أو اجملموعات على حنو حيول دون انتهاكها احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 
                  ً                        لطرف إزالتها سريعاً من أجل السماح بالوفاء                                                                    والثقافية؛ واالمتناع عن القيام بإزالة العقبات اليت يتوجب على الدولة ا

             ؛ وامتنـاع    )       أعاله   ٥٩              انظر الفقرة    (                                                                               حبق من احلقوق اليت يضمنها العهد؛ واالمتناع عن الوفاء بااللتزامات األساسية            
                                                                                                                        دولة عن مراعاة التزاماهتا مبوجب العهد عندما تنضم إىل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف مع غريها من الدول أو                   

   .                                         ملنظمات الدولية أو الشركات املتعددة اجلنسيات ا

   التنفيذ على املستوى الوطين-      ً خامسا  
                            تتخذ ما يلزم من خطوات سالكة  "               من العهد، أن  ٢           من املادة  ١                                   يتعني على الدول األطراف، مبوجب الفقرة   -   ٦٦

             ولكل دولـة     .                   اماهتا مبوجب العهد                 ، لتنفيذ التز   "                               ً                                   إىل ذلك مجيع السبل املناسبة وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية         
               ومع ذلك، فـإن    .  )٥٦ (                                                                             طرف هامش سلطة تقديرية لدى تقييم التدابري اليت تستجيب على أنسب حنو لظروفها احملددة 

                      ً                                                                                          العهد يفرض بوضوح واجباً على كل دولة طرف باختاذ ما يلزم من خطوات لضمان متتع كل فرد باحلق يف الضمان                    
    .                         االجتماعي، يف أسرع وقت ممكن

   التشريعات واالستراتيجيات والسياسات- ألف 

                                                                                                   إن الدول األطراف ملزمة باعتماد مجيع التدابري املالئمـة، كالتشـريعات واالستراتيجيات والـسياسات              -   ٦٧
                               وينبغي إعادة النظر فيمـا هـو     .                                                                         والربامج، لضمان تنفيذ االلتزامات احملددة فيما يتعلق باحلق يف الضمان االجتماعي  

                                                                                               ريعات واستراتيجيات وسياسات لضمان متشيها مع االلتزامات الناشـئة عـن احلـق يف الـضمان                             موجود من تش  
       مراقبة     ً  أيضاً         ينبغي   و  .                                                                                 ينبغي إلغاؤها أو تعديلها أو تغيريها إذا كانت ال تتمشى مع متطلبات العهد                 كما     ،        االجتماعي

   .                                                  أنظمة الضمان االجتماعي بصورة منتظمة لضمان استدامتها

                                         ً                                             ختاذ اخلطوات بوضوح على الدول األطراف التزاماً باعتماد اسـتراتيجية وخطـة عمـل                            ويفرض واجب ا    -   ٦٨
                                                                                                              وطنيتني إلعمال احلق يف الضمان االجتماعي، ما مل تثبت الدولة الطرف بوضوح أن لديها نظام ضمان اجتمـاعي                  

         ُ           ينبغـي أن ُتـصاغ      و  .     ً                                                                                   شامالً وأهنا تقوم باستعراضه بصورة منتظمة لضمان اتساقه مع احلق يف الضمان االجتماعي            
                                         يف احلسبان املساواة يف احلقوق بني اجلنـسني      ا                                                               االستراتيجية وخطة العمل بصورة معقولة حسب الظروف وأن تأخذ        

            مجيع جوانب  ا                                       إىل قانون ومبادئ حقوق اإلنسان، وأن تغطي ا                         ً        ً             وحقوق اجملموعات األكثر هتميشاً وحرماناً، وأن تستند
    ً                            ً      ً                                    دافاً أو مقاصد يراد بلوغها وإطاراً زمنياً لتحقيق ذلك، إىل جانب وضع                 أه  ا                                   احلق يف الضمان االجتماعي، وأن تضع     

           ولدى صياغة   .                                                                                          معايري ومؤشرات يستند إليها الرصد املستمر، وأن تتضمن آليات للحصول على املوارد املالية والبشرية

                                                      

               مبوجب بروتوكول    "                                    بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة        "                                                      انظر بيان اللجنة بشأن تقييم االلتزام باختاذ خطوات         )  ٥٦ (
   ).              ، املرفق السابع(E/2008/22-E/C.12/2007/1              اختياري للعهد 
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                          ف أن تلـتمس املـساعدة                                                                                             وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية املتعلقة باحلق يف الضمان االجتماعي، ينبغي للدول األطرا          
    ).                      انظر اجلزء السادس أدناه (                                                             والتعاون التقنيني من الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة، عند االقتضاء 

                                                                                                         وينبغي، عند صياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للضمان االجتماعي احترام أمـور منـها                 -   ٦٩
                                         وجيب أن يكون حق األفراد واجملموعات يف املشاركة   .         السكان                                                مبادئ عدم التمييز، واملساواة بني اجلنسني ومشاركة    

                                                                        ً                                           يف عمليات صنع القرار اليت قد تؤثر على ممارستهم للحق يف الضمان االجتماعي، جزءاً ال يتجزأ من أي سياسة أو                    
    .                                            برنامج أو استراتيجية تتعلق بالضمان االجتماعي

                                                             طنيتان املتعلقتان بالضمان االجتماعي إىل مبـدأي املـساءلة                                                             كما ينبغي أن تستند االستراتيجية وخطة العمل الو         -  ٧٠
   .                                                                                    ً     ً وميثل استقالل السلطة القضائية واحلكم الرشيد عنصرين أساسيني لتنفيذ مجيع حقوق اإلنسان تنفيذاً فعاالً  .          والشفافية

      خلطوات                                                                                 ومن أجل إجياد مناخ موات إلعمال احلق يف الضمان االجتماعي، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ ا  -   ٧١
                                                                                                       املناسبة لضمان أن يكون قطاع األعمال التجارية اخلاص واجملتمع املدين على وعي باحلق يف الـضمان االجتمـاعي           

   .                                ومراعيني ألمهيته يف االضطالع بأنشطتهما

     وميكن   .                                                                                    وقد ترى الدول األطراف أن من املفيد اعتماد تشريعات إطارية لتفعيل احلق يف الضمان االجتماعي  -   ٧٢
            الوسائل اليت   )  ب (      ً                            ً      ً                أهدافاً أو مقاصد يراد بلوغها وإطاراً زمنياً لتحقيق ذلك؛   )  أ   : (                      هذه التشريعات ما يلي         أن تتضمن 

                                                                     التعاون املراد إقامته مع اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص واملنظمـات             )  ج (                                      ميكن هبا حتقيق هذه األهداف واملقاصد؛       
   .                      إجراءات االنتصاف والطعن  )  و (                       اآلليات الوطنية لرصدها؛   )    ه (                                 املسؤولية املؤسسية عن هذه العملية؛   )  د (         الدولية؛ 

   الالمركزية واحلق يف الضمان االجتماعي- باء 

  ا                                                                                                              عندما تفوض الدولة الطرف مسؤولية تنفيذ احلق يف الضمان االجتماعي إىل سلطات إقليمية أو حملية، أو تضعه                  -   ٧٣
                                                     ن االمتثال اللتزاماهتا مبوجب العهد، ومـن مث ينبغـي أن                                                               حتت السلطة الدستورية هليئة احتادية، فإهنا تظل مسؤولة ع        

                                                                                                                تكفل أن هذه السلطات اإلقليمية أو احمللية تقوم برصد خدمات ومرافق الضمان االجتماعي الالزمة على حنو فعال                 
                                                                           كما يتعني على الدول األطراف أن تكفل عدم قيام هذه السلطات حبرمـان              .                              ً     ً      وتسهر على تنفيذ النظام تنفيذاً فعاالً     

   .                                                                                         السكان من الوصول إىل هذه االستحقاقات واخلدمات على أساس متييزي، سواء بصورة مباشرة أم غري مباشرة

   الرصد واملؤشرات واملعايري- جيم 

                                                           ً     ً                                        إن الدول األطراف ملزمة برصد إعمال احلق يف الضمان االجتماعي رصداً فعاالً، وينبغي أن تنشئ اآلليات                  -   ٧٤
                                                                 وعند رصد التقدم احملرز يف إعمال احلق يف الضمان االجتماعي، ينبغي أن حتدد   .     لغرض                         أو املؤسسات الضرورية هلذا ا

   .                                                           الدول األطراف العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ التزاماهتا

                                                                                                         وللمساعدة يف عملية الرصد، ينبغي حتديد مؤشرات للحق يف الضمان االجتماعي يف االستراتيجيات أو خطـط                 -   ٧٥
             وينبغـي أن     .                                 على املستويني الوطين والـدويل      ٩                                                لك لرصد التزامات الدولة الطرف مبوجب املادة                          العمل الوطنية وذ  

                                                           ككفايته، وتغطيته املخاطر واحلاالت االجتماعيـة الطارئـة،         (                                                تتناول املؤشرات خمتلف عناصر الضمان االجتماعي       
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                              مييز احملظورة، وأن تشمل مجيع           ُ  ّ                                   ، وأن ُتصّنف هذه املؤشرات حسب أسس الت        )                                     وتيسر تكلفته وإمكانية الوصول إليه    
                                   وبإمكان الدول األطراف أن تسترشد       .                                                                       األشخاص املشمولني بالوالية اإلقليمية للدولة الطرف أو اخلاضعني لسيطرهتا        

                                                                                                                       فيما يتعلق باملؤشرات املناسبة بالعمل اجلاري يف منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية والرابطـة الدوليـة                 
   .               للضمان االجتماعي

                                ِّ                                                                       ويطلب إىل الدول األطراف، بعد أن حتدِّد املؤشرات املناسبة للحق يف الضمان االجتماعي، أن تضع معايري                  -   ٧٦
  .                      مع الدولـة الطـرف      "          ٍ  حتديد نطاقٍ  "                                                              وخالل اإلجراء الدوري لتقدمي التقارير، ستبدأ اللجنة عملية           .              وطنية مناسبة 

                                                         جنة بالنظر بصورة مشتركة يف املؤشرات واملعايري الوطنية                                                                   وتنطوي عملية حتديد النطاق على قيام الدولة الطرف والل        
                                       ويف السنوات اخلمس التالية، تستخدم الدولة   .                                                             اليت ستحدد فيما بعد األهداف املراد بلوغها خالل فترة اإلبالغ املقبلة

          رة اإلبالغ                   وبعد ذلك، يف دو     .                                                                                  الطرف هذه املعايري الوطنية للمساعدة يف رصد تنفيذها للحق يف الضمان االجتماعي           
                                                                                                                         الالحقة، ستنظر الدولة الطرف واللجنة فيما إذا كان قد مت حتقيق املعايري أم ال، ويف أسباب ما واجهته الدولة مـن                     

ّ            وينبغي للدول األطراف، عند وضع املعايري وإعداد تقاريرها، أن تستخدم املعلومات املوّسعة واخلدمات   .  )٥٧ (      صعوبات                                                                            
   .               وبراجمها املتخصصة                             االستشارية لوكاالت األمم املتحدة 

   سبل االنتصاف واملساءلة- دال 

                                                                                                   ينبغي أن تتوافر ألي شخص أو جمموعة تتعرض النتهاك حقها يف الضمان االجتماعي، إمكانية الوصـول                 -   ٧٧
ّ                                                       إىل سبل انتصاف قضائية فّعالة أو غريها من السبل املناسبة على املستويني الوطين والدويل     ميع  جل            ُ     ؛ وينبغي أن ُيمنح  )٥٨ (                      

   أو                                                       ، يتضمن االسترداد أو التعويض املايل أو الترضـية           ً اً        مناسب  ً اً                                             يا انتهاكات احلق يف الضمان االجتماعي تعويض         ضحا
                                                                                            وينبغي السماح ألمناء املظامل الوطنيني، وجلان حقوق اإلنسان، واملؤسـسات املـشاهبة، مبعاجلـة                .                   ضمان عدم التكرار  
   .                                                       ة للحصول على سبل االنتصاف بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة                            وينبغي توفري املساعدة القانوني  .                 انتهاكات هذا احلق

                                                                                                         وقبل أن تتخذ الدولة الطرف أو أي طرف ثالث آخر أي إجراءات تتعارض مع حق الفـرد يف الـضمان                      -   ٧٨
   د،                                                                                                                        االجتماعي، يتعني أن تكفل السلطات املعنية أن يتم اختاذ هذه اإلجراءات على حنو يسمح به القانون، ويتمشى مع العه                  

                                       الكشف يف الوقت املناسب وبصورة كاملة        )  ب (                                              فرصة التشاور احلقيقي مع األشخاص املتضررين؛         )  أ   : (               ويتضمن ما يلي  
                توفري إمكانيـة     )  د (                                                      إرسال إخطار مبهلة معقولة بشأن اإلجراءات املقترحة؛          )  ج (                                           عن املعلومات املتعلقة بالتدابري املقترحة؛      
  .                                                                    توفري املساعدة القانونية للحصول على سبل انتصاف مبوجب القـانون            )       ه (    ن؛                                        التقاضي واالنتصاف القانونيني للمتضرري   

                                                                                                                   وحيثما يستند اختاذ هذه اإلجراءات إىل قدرة الشخص على دفع االشتراكات يف نظام الضمان االجتماعي، فإن قدرتـه                  
                      قاق ما علـى أسـس                                 ً                             وينبغي عدم حرمان الفرد، أياً كانت الظروف، من استح          .                                    على الدفع جيب أن تؤخذ يف احلسبان      

     ).  أ (  ٥٩                                                                         متييزية، أو حرمانه من احلد األدىن األساسي من االستحقاقات كما هي معرفة يف الفقرة 

                                                      

  ،  )  ١٢       املادة   (                                                           بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه             )     ٢٠٠٠ (  ١٤                           انظر التعليق العام رقم       )  ٥٧ (
  .  ٥٨       الفقرة 

  . ٤                      يق احمللي للعهد، الفقرة           بشأن التطب  )     ١٩٩٨ ( ٩                       انظر التعليق العام رقم   )  ٥٨ (
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                                                                                          ِّ  ومن شأن إدماج الصكوك الدولية اليت تعترف باحلق يف الضمان االجتماعي يف النظام القانوين احمللي أن يعزِّز   -   ٧٩
                                             فهذا من شأنه أن ميكن احملاكم من الفصل يف           .                 ينبغي تشجيعه                                                    إىل حد كبري نطاق وفعالية تدابري االنتصاف، ولذلك       

   .                                                       انتهاكات احلق يف الضمان االجتماعي باالحتكام املباشر إىل العهد

                          ِّ                                                                                 وينبغي للدول األطراف أن تشجِّع القضاة واملشتغلني باملهن القانونية على إيـالء مزيـد مـن االهتمـام                    -   ٨٠
   .            دائهم ملهامهم                                    النتهاكات احلق يف الضمان االجتماعي لدى أ

                                                                                                    وينبغي أن حتترم الدول األطراف عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان وغريهم من أعضاء اجملتمع املـدين يف                   -   ٨١
ّ                                                                             سبيل مساعدة الضعفاء واملهّمشني من األفراد واجلماعات على إعمال حقهم يف الضمان االجتماعي، وأن حتمي هذا                                 

   .          ِّ       ِّ    العمل وتيسِّره وتعزِّزه

   اجلهات الفاعلة األخرى غري الدول التزامات-      ً سادسا  
                                                                                          ينبغي لوكاالت األمم املتحدة املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية املعنية بالضمان االجتماعي، كمنظمة   -   ٨٢

                                                                                                                     العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمـم               
                                                                                            طنات البشرية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والرابطة الدولية للـضمان االجتمـاعي، وكـذلك                      املتحدة للمستو 

                                                                                                                    املنظمات الدولية املعنية بالتجارة كمنظمة التجارة العاملية، أن تتعاون بصورة فعالة مع الدول األطراف، وأن تستفيد           
    .                             ان االجتماعي على املستوى الوطين                                                       الواحدة منها من خربات األخرى فيما يتعلق بتنفيذ احلق يف الضم

                                                                                             وينبغي للمؤسسات املالية الدولية، ال سيما صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، أن تراعي احلق يف الضمان   -   ٨٣
                                                                            ُّ                                      االجتماعي يف سياساهتا املتعلقة باإلقراض، واتفاقاهتا االئتمانية وبراجمها اخلاصـة بـالتكيُّف اهليكلـي واملـشاريع                

        ألفـراد       إىل ا                                                                                                لكي يتم تعزيز التمتع باحلق يف الضمان االجتماعي وليس التفريط فيه، خاصـة بالنـسبة                  ، )٥٩ (       املماثلة
   .                      والفئات احملرومني واملهمشني

                                                                                                       وستدرس اللجنة، عند النظر يف تقارير الدول األطراف ويف قدرهتا على االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة بإعمال احلـق        -  ٨٤
                                         ومن شأن قيام املنظمات الدولية بإدماج        .                                                 املساعدة اليت تقدمها مجيع اجلهات الفاعلة األخرى                                  يف الضمان االجتماعي، آثار     

   .                                                                                        قانون ومبادئ حقوق اإلنسان يف براجمها وسياساهتا أن ييسر تنفيذ احلق يف الضمان االجتماعي إىل حد كبري

                                                      

   ).          من العهد  ٢٢      املادة  (                                      بشأن التدابري الدولية للمساعدة التقنية   )     ١٩٩٠ ( ٢                       انظر التعليق العام رقم   )  ٥٩ (
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  املرفق الثامن
  "تاحةبأقصى ما تسمح به املوارد امل"تقييم االلتزام باختاذ خطوات 

  مبوجب بروتوكول اختياري للعهد

   )٦٠(بيان اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ                         ر جملس حقوق اإلنسان       ّ قّر                                                                 ترحب اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مب         - ١       صياغة              املتعلـق ب
                                                              نح اللجنة سلطة النظـر يف البالغـات الفرديـة واجلماعيـة،                                       وإن هذا الربوتوكول، الذي مي      .                         بروتوكول اختياري للعهد  

                                                                         حيث إنه يكمل عملية االستعراض الدوري للتقارير، ومن مث يعزز تفسري أحكـام     ،                                   سيساعدها يف رصد مدى تنفيذ العهد     
   .                   العهد من قبل اللجنة

                    الـيت سـتتبعها                                                                                           وتدرك اللجنة مدى رغبة الدول األطراف يف احلصول على إيضاحات إضافية بشأن الطريقة              -  ٢
                      بأقصى ما تسمح بـه         ...        خطوات    ]              كل دولة طرف   [           بأن تتخذ      " ٢              من املادة     ١                                      اللجنة إلنفاذ االلتزام مبوجب الفقرة      

                 ومن املسائل اليت     .  )٦١ (                           يف العهد على حنو تدرجي             عترف هبا                                          يف سبيل بلوغ اإلعمال الكامل للحقوق امل        "                مواردها املتاحة 
                                                                                       ستبحث هبا اللجنة البالغات املتعلقة هبذا االلتزام، مع احلرص يف الوقت نفسه علـى                                                   تتسم بأمهية خاصة، هي الكيفية اليت     

                                                                                                                        ضمان االحترام التام للسلطة املنوطة بأجهزة الدولة املختصة العتماد السياسات اليت تعتربها األنسب وختصيص املوارد بناء                
                                                        ورية، فإهنا تسعى، يف هذا البيان، إىل توضيح الطريقة              ً                                                      وتبعاً ملمارسات اللجنة يف إطار عملية تقدمي التقارير الد          .         على ذلك 

   .                                       يف إطار اإلجراء املتعلق بالبالغات الفردية ٢           من املادة  ١                                                     اليت تتبعها للنظر يف التزامات الدول األطراف مبوجب الفقرة 

         ً      تؤكد جمدداً أنه        ، فإهنا  )    ١٩٩٠ ( ٣                      يف تعليقها العام رقم  ٢           من املادة  ١                   ً                 وإذ نظرت اللجنة فعالً يف أحكام الفقرة   -  ٣
                                                                                                               جيب على الدول األطراف أن تتخذ خطوات خمططة وملموسة وهادفة يف غضون فترة زمنية معقولة بعد دخول العهد                  

  .                                                        ً                                       ً     ً                       حيز النفاذ بالنسبة إىل الدول املعنية يف سبيل التوصل تدرجيياً إىل إعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد إعمـاالً تامـاً                    
                      وباإلضافة إىل التدابري      ".                          ً                                 مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية        "                                وينبغي أن تتضمن هذه اخلطوات      
                                                               تشمل توفري سبل االنتصاف القضائية أو غري القـضائية، حـسب             "               السبل املناسبة  "                                     التشريعية، تفهم اللجنة أن عبارة      

                  العـام رقـم        ليق        ، والتع  ٧           ، الفقرة    ٣        م رقم                التعليق العا    " (                                          تدابري إدارية ومالية وتعليمية واجتماعية     "                 االقتضاء، وكذلك   
    ). ٧   و ٥-  ٣          ، الفقرات  )    ١٩٩٨ ( ٩

                                                      

  .    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٠                 اعتمدته اللجنة يف   )  ٦٠ (

                                                                   تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، مبفردها وعن طريق               : "               على ما يلي    ٢              من املادة     ١             تنص الفقرة     )  ٦١ (
                                                                                                                               اعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلـزم مـن                       املس

                                                                                                      ً       خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصاً سبيل  
   ".                    اعتماد تدابري تشريعية
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                 ً                             ، فإنه ال يغري شيئاً من الطـابع الفـوري               خطوات     ً      ً     ً                    عنصراً مقيداً هاماً لاللتزام باختاذ        "              توافر املوارد  "           ولئن كان     -  ٤
                  وحىت إذا تبني أن      .       جراءات                                                                                              لاللتزام، كما أن القيود املفروضة على املوارد ال ميكن لوحدها أن تسوغ القعود عن اختاذ إ               

                                                                                                                         املوارد املتاحة غري كافية، فإن الدولة الطرف تبقى ملزمة بضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل                
                     ً                                                     وقد أكدت اللجنة سابقاً أنه جيب على الدول األطراف أن توفر احلمايـة               .                                      أقصى حد ممكن يف ظل الظروف السائدة      

    ضع                                      ً                            اعتماد برامج هادفة منخفضة الكلفة نسبياً حىت يف األوقات اليت خت           ب               ً       ً     ات اجملتمع حرماناً وهتميشاً                        ألشد األفراد أو فئ   
   .                       فيها املوارد لقيود شديدة

                                                         ً     ً               ما تسمح به مواردها املتاحة من أجل تنفيذ أحكام العهد تنفيذاً تامـاً               "     أقصى "                            وتعهد دولة طرف باستخدام       -  ٥
                        بأقصى ما تـسمح بـه       "                             ويف هذا الصدد، تشري عبارة        .             اجملتمع الدويل                                          خيول تلك الدولة احلصول على موارد من        

                                                                                                   إىل كل من املوارد املتوفرة داخل الدولة واملوارد اليت يتيحها اجملتمع الدويل عن طريق التعـاون                  "                مواردها املتاحة 
   .                واملساعدة الدوليني

                                حق من احلقوق املنصوص عليها يف                                                                             وفيما خيص االلتزامات األساسية للدول األطراف فيما يتعلق بإعمال كل             -  ٦
                                                                                             ينص على أنه ال ميكن لدولة ما أن تنسب إخفاقها يف الوفاء بالتزاماهتا األساسـية إىل                  ٣                                  العهد، فإن التعليق العام رقم      

                                                                      أهنا بذلت كل ما يف وسعها من جهد الستخدام مجيع املوارد املتاحة              ة                                                      عدم توفر املوارد الكافية إال إذا أثبتت تلك الدول        
    .                                                         ها يف سبيل الوفاء بتلك االلتزامات األساسية على سبيل األولوية   لدي

      بـأن   "                              ً      ً          ، فإن على الدول األطراف التزاماً فوريـاً          ) ٢              من املادة     ١        الفقرة   (                                  وإىل جانب االلتزام باختاذ خطوات        -  ٧
                    ستتبع هذا االلتزام     وي   ).  ٢              من املادة     ٢        الفقرة     " (                                                                     تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد بريئة من أي متييز           

                 كما أن االلتزام     .                                                                                                  يف كثري من األحيان اعتماد وتنفيذ تشريعات مناسبة ولكنه ال يتطلب بالضرورة ختصيص موارد هامة              
                                                                                                      باالحترام يقضي بأن متتنع الدول عن التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد 

                                                 ٍ                 وعلى سبيل املثال، ينبغي إعمال حق املرأة يف تقاضي أجرٍ متساو             .  ً     ً                   اً كبرياً من جانب الدولة     د                        وال يستلزم بالضرورة جه   
            اختاذ تدابري   ب                                                                           ويقضي االلتزام باحلماية، وبوجه أعم االلتزام بالوفاء، من ناحية أخرى،             .                             ً     عن العمل املتساوي القيمة فوراً    

  )                 االلتزام باحلماية  (   د  ـ                        وق املعترف هبا يف العه    ـ                 قة التمتع باحلق                                                               إجيابية تتعلق بامليزانية يف سبيل منع أطراف ثالثة من إعا         
    ).               االلتزام بالوفاء (                                           أو تيسري التمتع بتلك احلقوق وتوفريها وتعزيزها 

                                                          املزعوم عن اختاذ خطوات بأقصى ما تسمح بـه مواردهـا                               عود الدولة الطرف                                  ولدى النظر يف بالغ يتعلق بق       -  ٨
           ويف سـياق     .                                    ً                                    اليت تكون الدولة الطرف قد اختذهتا فعالً يف اجملال التشريعي أو غريه                                                املتاحة، فإن اللجنة ستبحث التدابري    
   :                                                   ، ميكن للجنة أن تراعي، يف مجلة أمور، االعتبارات التالية "      معقولة "   أو   "      كافية "                                 تقييم ما إذا كانت التدابري املتخذة 

                                     قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛                                                          ما إذا كانت التدابري املتخذة خمططة وملموسة وهادفة إىل إعمال احل   ) أ (  

                                                                               ما إذا كانت الدولة الطرف قد مارست سلطتها التقديرية على حنو غري متييزي وغري تعسفي؛   ) ب (  

                                          املوارد املتاحة يتفق مع املعايري الدولية        )          عدم ختصيص  (                                         ما إذا كان قرار الدولة الطرف ختصيص           ) ج (  
              حلقوق اإلنسان؛
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                                                                      ً              ات سياساتية عدة، ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أقل اخليارات تقييداً                                يف حالة توفر خيار      ) د (  
                           للحقوق املعترف هبا يف العهد؛

             تلك اخلطوات؛     خالله    ذت  ِ ِخ                   ُ اإلطار الزمين الذي اُت   ) ه (  

                                                                                                 ما إذا كانت اخلطوات املتخذة قد أخذت يف احلسبان حالة الشدة لألفـراد أو مجاعـات األفـراد                     ) و (  
                                                              غري متييزية، وما إذا كانت قد أعطت األولوية للحاالت اخلطرة                        تلك اخلطـوات                          همشني، وما إذا كانت                احملرومني وامل 

   .                           أو احلاالت اليت تنطوي على خماطر

         يقع على        فإنه                                              وكذلك يف حالة اعتماد خطوات تراجعية،          ات      خطو  ة                                          وتالحظ اللجنة أنه يف حالة عدم اختاذ أي         -  ٩
                                                                                 ولت عناية قصوى فيما اختذته من تدابري وأن هناك ما يـربر تلـك التـدابري                      أهنا أ             عبء إثبات                        كاهل الدولة الطرف    

   .                                                                               ً     ً  بالرجوع إىل مجيع احلقوق املنصوص عليها يف العهد وبكوهنا استخدمت املوارد املتاحة استخداماً تاماً

         فـإن                                           لتسويغ ما اختذته من خطوات تراجعيـة،        "                             القيود املفروضة على املوارد    "  ب                            ويف حالة تذرع دولة طرف        -   ١٠
   :                                                                             اللجنة تنظر يف هذه املعلومات على أساس كل قطر على حدة يف ضوء معايري موضوعية كاآلتية

                                        مستوى التنمية الذي بلغته الدولة الطرف؛   ) أ (  

                                ً                                                                 مدى خطورة االنتهاك املزعوم، وخصوصاً ما إذا كانت احلالة تتعلق بالتمتع باحلد األدىن األساسـي                  ) ب (  
     هد؛                        من احلقوق املعترف هبا يف الع

                                       ً                                         الوضع االقتصادي الراهن يف البلد، وخصوصاً ما إذا كان البلد مير بفترة كساد اقتصادي؛   ) ج (  

                                 ً  لدولة الطرف؛ ومن هذه العوامل، مثالً،     دى ا                                               وجود عوامل جدية أخرى تربر حمدودية املوارد املتاحة ل   ) د (  
            لي أو دويل؛                                                                 مواجهة الدولة الطرف يف الفترة األخرية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح داخ

                                       ً                              ما إذا كانت الدولة الطرف قد بذلت جهداً لتحديد خيارات منخفضة الكلفة؛   ) ه (  

                                                         التعاون واملساعدة من اجملتمع الدويل أو رفضت، دون مربر                     قد التمست                  الدولة الطرف         كانت           ما إذا      ) و (  
ٍ       ً                                              كاٍف، عرضاً من اجملتمع الدويل بتقدمي التعاون واملساعدة إليها   .   

                                                                                               ييم ما إذا كانت دولة طرف قد اختذت خطوات معقولة بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحـة                             ويف سياق تق    -   ١١
          يف إطـار                         الشفافية واملـشاركة                     دى توفر عنصري                 ً                                                      للتوصل تدرجيياً إىل تنفيذ أحكام العهد، تويل اللجنة أمهية كربى مل          

                                        ار دورها كهيئة من هيئات املعاهـدات                                        وتضع اللجنة يف اعتبارها باستمر      .                                   اختاذ القرارات على الصعيد الوطين            عمليات  
                                                                                                                       الدولية وكذلك دور الدولة يف صياغة أو اعتماد ومتويل وتنفيذ القوانني والسياسات املتعلقـة بـاحلقوق االقتـصادية                  

                  ً             ُ         ِ                                                         وهلذا الغرض، واقتداًء باملمارسة املُتبعة من ِقبل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان القضائية وشبه               .                      واالجتماعية والثقافية 
                                اختاذ اخلطوات واعتماد التدابري اليت                            ً                                                 ائية، فإن اللجنة حتترم دائماً هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف فيما يتعلق ب    القض

   .                          تعتربها األنسب ألوضاعها اخلاصة
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                                                                                                                وإذا اعتربت اللجنة أن الدولة الطرف مل تتخذ خطوات معقولة أو كافية، فإهنا تقـدم إىل الدولـة الطـرف                      -   ١٢
     ً                                                                                 ومتشياً مع املمارسة املتبعة لدى هيئات املعاهدات األخرى، فإن اللجنة ستحترم السلطة التقديرية   .      الصلة             التوصيات ذات 

                                                                   ُ                                                  للدولة الطرف فيما يتعلق بتحديد االستخدام األمثل ملواردها، واعتماد ما ُيناسبها من سياسات وطنيـة، وتـصنيف                 
   .                                    احتياجات معينة من املوارد حسب األولوية

              ُ                                                                      توكول اختياري ُيلحق بالعهد، ميكن للجنة أن تقدم توصيات تركز، يف مجلـة أمـور، علـى                    ويف سياق برو    -   ١٣
   :                             اخلطوط الرئيسية األربعة التالية

                                                                     التوصية باختاذ إجراءات عالجية، كتقدمي تعويضات إىل الضحايا، عند االقتضاء؛   ) أ (  

                             ن تقترح اللجنة، يف سـبيل             وميكن أ   .                                                      الدولة الطرف تصحيح األوضاع اليت أدت إىل انتهاك              مناشدة   ) ب (  
                                  وميكن أن تتضمن هذه البارامترات       .                                                                              ذلك، وضع أهداف وبارامترات ملساعدة الدولة الطرف يف حتديد التدابري املالئمة          

               مراعاة حالـة    و                                                                                                   اقتراح أولويات عامة لضمان متشي كيفية ختصيص املوارد مع التزامات الدولة الطرف مبوجب العهد؛               
                                                                                        ألفراد واجلماعات؛ واحلماية من التهديدات اخلطرية علـى التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية                                    احملرومني واملهمشني من ا   

                                                                            واالجتماعية والثقافية؛ واحترام مبدأ عدم التمييز يف اعتماد التدابري وتنفيذها؛ 

                                                                                            اقتراح، على أساس كل حالة على حدة، طائفة من التدابري ملـساعدة الدولـة الطـرف يف تنفيـذ             ) ج (  
                                                    ومع ذلك، ميكن للدولة الطرف أن تعتمد التـدابري           .                                                  التأكيد بوجه خاص على التدابري املنخفضة الكلفة                     التوصيات، مع   

                           البديلة اليت تراها مناسبة؛

                                                                    ُ         ً                         التوصية بإنشاء آلية متابعة كي تبقى الدولة الطرف خاضعة للمساءلة، كأن ُيدرج، مـثالً، شـرط                   ) د (  
   .                                    لقادم اخلطوات اليت اختذهتا ملعاجلة االنتهاك                                 الدولة الطرف يف تقريرها الدوري ا   شرح          يقضي بأن ت
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  املرفق التاسع
               اللجنة املختصة   (                                                                تقرير عن االجتماع السابع لفريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو          

                        اللجنة املعنية باحلقوق   (                            واجمللس االقتصادي واالجتماعي      )                      باالتفاقيات والتوصيات 
                            ين برصد إنفاذ احلق يف التعليم   املع  )          والثقافية                        االقتصادية واالجتماعية          

                    واجمللـس االقتـصادي      )                                        اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات     (                                        عقد فريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو         -  ١
                                             املعين برصد إنفاذ احلق يف التعليم اجتماعه السابع   )                                                    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (          واالجتماعي 

   و                                        يف االجتماع السيد خوسيه دواريت رامـاهل         اشترك و  .     ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول   ٧                    ونسكو يف باريس يف                يف مقر الي  
                                 ، والـسيد أوالبيـي بابـالوال        )                                                                        سفري الربتغال ومندوهبا الدائم لدى اليونسكو، وعضو فريق اخلرباء املشترك          (    او   غ     أورتي

     رئيس    ( ه                        ، والسيد فيليب تيكسيي    )             اخلرباء املشترك                                                       سفري بنن ومندوهبا الدائم لدى اليونسكو وعضو فريق          (            جوزيف ياي   
            فريق اخلرباء     يف     ً اً   عضو       بوصفه                                                                                             اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي حل حمل السيد إييب ريدل،             

              قافية وعـضو                                                           عضو اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث       (           داندان   -                              ، والسيدة فريجينيا بونوان      )      املشترك
                     البعثة الدائمـة     ،              السكرترية األوىل  (                    مونيكا موتينهو     ة                     ً                  واشترك يف االجتماع أيضاً كل من السيد         ).                    فريق اخلرباء املشترك  
               ، والـسيدة    )                                                   مستشارة أوىل، البعثة الدائمة لبنن لدى اليونسكو       (            ميديغان    ز                  ، والسيدة فرنسوا   ) و ك                    للربتغال لدى اليونس  

         أخـصائي   (                           ، والسيد كيشوري سـينغ       )                                            رة، شعبة تشجيع التعليم األساسي، اليونسكو        مدي (         جاتا   -                 ترييز ندونغ    -    ن   آ
               أخصائية برامج   (                       ، والسيدة روال مومين      )                            وأمني فريق اخلرباء املشترك     ،                                               برامج، شعبة تشجيع التعليم األساسي باليونسكو     

                 حقـوق اإلنـسان،                موظف لـشؤون   (    يدر  ا               والسيد جاكوب شن  )                                             مساعدة، شعبة تشجيع التعليم األساسي باليونسكو 
   . ه ي                         وترأس االجتماع السيد تيكسي   ).                                       مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

                                                                                                  ورحب السيد نيكوالس بورنيت، مساعد املدير العام للتربية يف اليونسكو، بأعضاء فريق اخلرباء املشترك وأكد       -  ٢
                                                   القانونية للحق يف التعليم، وحتليل املسائل احمليطة                                                                             على أمهية العمل الذي أجنزه الفريق، وال سيما يف جمال تعزيز األسس             

                                                                                                               بإنفاذ هذا احلق، مبا يف ذلك آلية التقاضي بشأنه، وتأكيد االلتزامات األساسية للدول فيما يتعلق بتوفري التعليم االبتدائي  
                       صعيد الوطين يف سـبيل                                                   زيادة التشديد على اإلجراءات املتخذة على ال                              أنه ينبغي يف املستقبل                وأشار إىل     .     ً        جماناً للجميع 

   .                                             وضمان تكافؤ فرص التعليم للفئات احملرومة واملهمشة  "             حتقيق املستحيل "

                           اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      و                  كل من اليونسكو        من                 اهتمام مشترك         حتظى ب                                    وناقش فريق اخلرباء املشترك مسائل        -  ٣
                                              دول األعضاء بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقية                                                                     االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعلق مبتابعة نتائج املشاورة السابعة لل

                                              وأشري إىل أن عدد الدول األطراف يف االتفاقية           ).     ١٩٦٠ (                                                            وتوصية اليونسكو اخلاصتني مبكافحة التمييز يف جمال التعليم         
    ٩٤     صـل                    دولة فقط مـن أ    ٥١     بلغ                                            اليت قدمت تقارير خالل املشاورة السابعة                                                اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم       

                 رح وضع قائمـة                                                      ُ          قضي بفرض عقوبات على الدول اليت ال تقدم تقاريرها، اقتُ                              عدم وجود إجراءات ت        ً      ونظراً إىل     .     دولة
                                                    ر كمرفق للتقرير التحليلي للمجلس التنفيذي بشأن         َ صَد                                 ً                        ُ           بأمساء تلك الدول اليت مل تقدم تقريراً بشأن تنفيذها لالتفاقية تُ          

   .                              نتائج كل دورة من دورات املشاورة

               أن هناك حاجة       إىل                                                                                           أعرب أعضاء فريق اخلرباء املشترك عن رأي مفاده أن اخنفاض عدد التقارير املقدمة يشري                و  -  ٤
                                                      ً            تشمل اللجان الوطنية لليونسكو اليت ينبغي أن تتلقى تـدريباً                 وسائط                                                       لتعزيز املساعدة التقنية وأنشطة التوعية عن طريق        
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     وعلى   .           ً     ً                                               ال تعي وعياً تاماً التزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية                                         وهناك عدد كبري من الدول اليت         .     ً            حمدداً هلذا الغرض  
                         اليت تـسترشد باملبـادئ      (                                           عداد التقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقية       إل                                           ً         الرغم من أن املبادئ التوجيهية اليت وضعت مؤخراً         

       تقـدم    )                                القتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                 املتعلقة بتقدمي التقارير يف إطار اللجنة املعنية باحلقوق ا             ١٩٩١                 التوجيهية لعام   
                                                                           ح تبسيط هذه املبادئ التوجيهية يف ضوء مشروع املبادئ التوجيهية بـشأن             ِ رِ        ُ    فقد اقتُ   ،                             توجيهات مفيدة يف هذا الصدد    

                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق   ١٦                                                                          الوثائق املتعلقة مبعاهدة بعينها اليت ينبغي أن تقدمها الدول األطراف مبوجب املادة 
    .                              القتصادية واالجتماعية والثقافية ا

                                                                                                             ورفض أعضاء فريق اخلرباء املشترك إمكانية وضع إجراء مشترك لتقدمي التقارير يف إطار كل مـن االتفاقيـة                    -  ٥
                                                                   ً                                                    والعهد، وأشاروا إىل أن إجراء تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية خيتلف جوهرياً عن إجراء اإلبالغ يف إطار العهد ألنـه                   

                      ومع ذلك ميكن إجياد أوجه   .                                                                   سرية وال ينطوي على حوار بناء أو استنتاجات أو متابعة لتلك االستنتاجات             يتسم بطابع ال
                                                                   ب إىل الدول األطراف أن تقدم يف تقاريرها مبوجب االتفاقية معلومات مـضمنة   ِ ِل                                ُ        تآزر بني اإلجراءين يف حالة ما إذا طُ       

    ١٥                                                    ً             القتصادية واالجتماعية والثقافية، والعكس بالعكس، وفقاً للفقرة         ً                                                    فعالً يف تقاريرها املقدمة إىل اللجنة املعنية باحلقوق ا        
                                                         شروع املبادئ التوجيهية بشأن الوثائق املتعلقة مبعاهدة بعينها  م                                 عداد التقارير عن تنفيذ االتفاقية و إل                     من املبادئ التوجيهية  

                                 احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                                 من العهد الدويل اخلاص ب       ١٦                                                    اليت ينبغي أن تقدمها الدول األطراف مبوجب املادة         
                                                                 ُ  َ                   ومن احللول املمكنة األخرى لتخفيف عبء اإلبالغ امللقى على كاهل الدول، أن ُيسَتعاض عن التقارير   .          والثقافية

         وإتاحـة    .                                                                                                            املقدمة يف إطار االتفاقية بتقارير حتديثية وجيزة، إذا مت إعداد تقرير شامل يف إطار املشاورة الـسابقة                
                                                                                            مبوجب االتفاقية مباشرة على اإلنترنت سيتطلب من الدول األطراف تقدمي نسخ إلكترونية مـن                                التقارير املقدمة   

    .                     تقاريرها إىل اليونسكو

                                  من العهد عن طريـق تقاسـم          ١٤    و   ١٣                                                                      وأكد فريق اخلرباء املشترك أنه ميكن تعزيز تنفيذ االتفاقية واملادتني             -  ٦
             ومن الـسبل     .                                                       على التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص يف جمال التعليم                                                        املمارسات اجليدة واخلربات املكتسبة يف جمال القضاء      

                                      على شبكة االنترنت خيصص لفريق اخلرباء                                    مشترك بني اليونسكو واللجنة              موقع    ء                                    املمكنة لتقاسم هذه املمارسات، إنشا    
                          دمة إىل اللجنة املعنيـة                                                                   على التدابري اليت تبلغ عنها الدول األطراف يف تقاريرها املق                عملية         أمثلة          لتجميع       هما           املشترك بين 

   .                                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف إطار االتفاقية

                            ً                                                                                     وناقش فريق اخلرباء املشترك أيضاً السبل املمكنة لزيادة تعزيز التفاعل بني اليونسكو واللجنة املعنية بـاحلقوق                  -  ٧
                                                   ومن اإلمكانات املتاحة، أن تـثري اللجنـة املعنيـة         .  ة                                                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار عملييت اإلبالغ واملتابع       
                                            باالستناد إىل التقـارير الـيت تقـدم إىل                      قضايا حمددة                                                                باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع الدول األطراف        

        للجنة                                                                                                               اليونسكو، وأن تتخذ اليونسكو ما يلزم من إجراءات بشأن التوصيات ذات الصلة الواردة يف املالحظات اخلتامية              
                                                             افة إىل ذلك، ميكن للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      ض  وإ  .                                                 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

   .                                                                                          والثقافية أن تشجع الدول األطراف اليت مل تصدق بعد على االتفاقية على النظر يف إمكانية القيام بذلك

   :           يات التالية                              واعتمد فريق اخلرباء املشترك التوص  -  ٨

                                                                                  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تشجعا الـدول علـى            ا                  ينبغي لليونسكو و     ‘ ١ ‘
                                                                                               تضمني تقاريرها املقدمة مبوجب االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، قـدر اإلمكـان،           
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ّ         ً            املعلومات الواردة فعالً يف التقارير اليت قّدمت سابقاً إىل                                                      اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                             ً                 
                  بالغ مبوجب االتفاقية  إل            ر بني إجراء ا ز                                                         واالجتماعية والثقافية، والعكس بالعكس، بغية زيادة أوجه التآ

                                                                    يف إطار العهد، مع احلرص يف الوقت نفسه على ختفيف عبء اإلبالغ امللقـى                               إجراء تقدمي التقارير     و
                 على كاهل الدول؛

                                                                                     ن تستكشف السبل والوسائل الكفيلة بزيادة تعزيز املساعدة التقنيـة املقدمـة إىل                               ينبغي لليونسكو أ     ‘ ٢ ‘
                   اللجـان الوطنيـة        تشمل                                                                       الدول األطراف إلعداد تقاريرها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية عن طريق وسائط     

   ً            اً هلذا الغرض؛   حمدد                                  ً  لليونسكو اليت ينبغي أن تتلقى تدريباً 

                                                           ً           قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واليونسكو أن تنشئا موقعـاً                                            ينبغي لكل من اللجنة املعنية باحل        ‘ ٣ ‘
     ً       ً                                                                                         شبكياً مشتركاً لتجميع التدابري العملية اليت ميكن أن تستخدم، حسب التقارير الواردة من الـدول               
                                                                                            األطراف مبوجب العهد ويف إطار االتفاقية، كممارسات جيدة وخربات مفيدة يف جمال القضاء على              

                          افؤ الفرص يف جمال التعليم؛                 التمييز وتعزيز تك

                                                                     ً       ً                         ينبغي لليونسكو أن تويل املزيد من االهتمام للحق يف التعليم، الذي ميثل عنصراً جوهرياً يف واليـة                    ‘ ٤ ‘
                                                                    سيسي، وأن تسعى إىل زيادة إبراز احلق يف التعليم وكذلك العمـل             أ                                   اليونسكو النابعة من ميثاقها الت    

   .                               الذي يضطلع به فريق اخلرباء املشترك

         ، األنشطة     ٢٠٠٨     مايو  /                                                                        قرر فريق اخلرباء املشترك أن يبحث يف اجتماعه الثامن، املزمع عقده يف جنيف يف أيار و  -   ١٢
   .                                                       التقنينية املتعلقة بالنهوج اجلامعة وزيادة فرص نيل التعليم
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  املرفق العاشر
                                                                     قائمة بوفود الدول األطراف اليت اشتركت يف نظر اللجنـة املعنيـة            

                                               جتماعية والثقافية يف تقريـر كـل منـها يف                             باحلقوق االقتصادية واال  
                                            دورتيها الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني                        

                                                                   قائمة بوفود الدول األطراف اليت اشتركت يف نظر اللجنة املعنيـة             -     ألف 
                                                                باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كـل منـها يف       

                       دورهتا الثامنة والثالثني

  السيد آيغارس ستوكينربجيس   :    ملمثل ا       التفيا
  وزير التنمية اإلقليمية وشؤون احلكومات احمللية

  السيدة ساندرا بالتينا   :         املستشارون  
  مديرة

  إدارة اخلدمات االجتماعية واملساعدة االجتماعية
  وزارة الرعاية

  السيدة إينغونا بريك    
  ملحقة خمتصة بوزارة االقتصاد

  ى منظمة التجارة العاملية جبنيفالبعثة الدائمة لالتفيا لد
  السيدة إيفيجا دوميب    

  مستشارة
  البعثة الدائمة لالتفيا لدى منظمة التجارة العاملية جبنيف

  السيدة ساندرا كولينا    
  حمامية

  مكتب ممثل حكومة التفيا لدى املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان
  السيدة داسي ميلنباردي    

  السياسات الثقافيةوكيلة وزارة مكلفة بشؤون 
  وزارة الثقافة

  السيد رينالدس موسينس    
  وكيل وزارة
  وزارة الصحة

  السيدة جانا مويزنيسي    
  مديرة، إدارة التأمني االجتماعي

  وزارة الرعاية
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  السيدة إلزي أوزا    
  مديرة، إدارة سياسات اإلسكان

  وزارة االقتصاد
  السيدة إيفيجا بابويل    

  مديرة
  عنية بتقييم جودة التعليم العاموكالة الدولة امل

  السيدة إينغا رايين    
  ممثلة حكومة التفيا لدى املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان

  السيد آغريس سكودرا    
  رئيس وحدة، إدارة سياسات الطفولة واألسرة،

  وزارة شؤون الطفولة واألسرة
  السيدة إنيتا تاري    

  مديرة، إدارة العمل
  وزارة الرعاية

  السيدة إرزبيت كابوين كاردوسين   :     املمثل      اريا   هنغ
املمثلة اخلاصة لبلغاريا لدى اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 

  واالجتماعية والثقافية
  سعادة السفري غيوال سيالي كيس   :         املستشارون  

  املمثل الدائم، البعثة الدائمة هلنغاريا يف جنيف
  السيدة إديت روه    

   بتكافؤ الفرصوزيرة الدولة املكلفة
  وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة

  السيدة كاتالني رايب    
  وزيرة الدولة، وزارة الصحة

  السيد بيتر هورفث    
  مدير، إدارة شؤون اإلعاقة وإعادة التأهيل

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة
  السيدة إستفاين سومودي    

  عية والعمالةمديرة، إدارة التوظيف، وزارة الشؤون االجتما
  السيدة إيريكا بري كاتوناين    

  مديرة، إدارة محاية الطفولة والشباب،
  وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة
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  السيدة إميسي باتار هووفاتين    
  مستشارة، إدارة عالقات العمل وسياسات األجور

  وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة
  السيد إستيفان زيفي    

   الكبار والتدريب املهينرئيس فرع تدريب
  وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة

  السيدة إيريكا لوكاس    
  مستشارة، وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة

  السيدة ريكا راكز    
  مستشارة، وزارة الشؤون االجتماعية والعمالة

  السيد بالينت رافاي    
  مستشار، إدارة الشؤون القانونية واإلدارة العامة،

  ارة الصحةوز
  السيد سلطان طالودي    

  مستشار، وزارة العدل وإنفاذ القوانني
  السيد آندرياس فورغاس    

  مستشار، وزارة التعليم والثقافة
  السيدة سيلفيا باالغي هيجيين    

  رئيسة فرع، وزارة التعليم والثقافة
  السيد إيفان روناي    

  نائب مدير، وزارة التعليم والثقافة
  فان الكاتوسالسيد استي    

  مستشار، وزارة الشؤون اخلارجية يف هنغاريا
  السيدة أورسوليا توث    

  سكرترية ثانية، البعثة الدائمة هلنغاريا يف جنيف
  السيدة إلديكو فاركوين    

  مترمجة شفوية
  السيد أرتو كوسونني   :     املمثل        فنلندا

  مدير، وزارة الشؤون اخلارجية
  السيدة أوال كارفو   :         املستشارون  

  عضو برملان، برملان فنلندا
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  السيد سامي مانينني    
  مستشار جلنة برملانية، برملان فنلندا

  السيدة توال ماجوري    
  وزارة العدل

   سيين مريالميب- السيدة ريتفا     
  وزارة التعليم 

  السيدة إجيا كوفورانتا    
  وزارة الشؤون االجتماعية والصحة

  السيدة طارجا كروغري    
  وزارة العمل

  السيدة جوهانا بويرو    
  وزارة الداخلية

  السيد السي كيسالو    
  البعثة الدائمة لفنلندا لدى األمم املتحدة

   بوكيال- السيدة باييفي روتوال     
  موظفة مكلفة بالشؤون القانونية، وزارة الشؤون اخلارجية

  الدكتور تريلوشان أوبريت   :     املمثل       نيبال
  أمني مشترك

  ديوان رئيس الوزراء
  السيد كيدال بوديل   :         املستشارون  

  أمني مشترك
  وزارة القانون والعدل والشؤون الربملانية

  السيد هبارات راج بوديال    
مستشار وزير مكلف مبهمة البعثة الدائمة لنيبال لدى مكتب األمم 

  املتحدة يف جنيف
جزر األنتيل 

  اهلولندية
  السيدة فيوليت راي   :     املمثل

زر ــي يف جـان االجتماعـبنك الضمارة قانونيـة لدى ـمستش
  األنتيل اهلولندية

  السيدة فريلني إلس    
مستشارة يف شؤون السياسة العامة لدى مديرية شؤون العمالة يف 

  جزر األنتيل اهلولندية
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  السيد هنري فيجبري    
 مستشار خاص لدى وزير التعليم والثقافة يف جزر األنتيل اهلولندية

  السيدة آن فيليبس    
برية املستشارين مكلفة بالسياسة العامة لـدى مكتب العالقات ك

  اخلارجية يف جزر األنتيل اهلولندية
   بروستر- السيدة يوان تيودورا     

رئيسة فرع الوقاية ومحاية األحداث واملرافق القضائية، ونائبة مدير 
  لدى مديرية العدل 

  السيد بيتر راماير    
   لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفمستشار، البعثة الدائمة هلولندا

                                                                 قائمة بوفود الدول األطراف اليت اشتركت يف نظر اللجنة املعنية            -     باء 
                                                                  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كل منـها يف          

                       دورهتا التاسعة والثالثني

  السيدة جيوكوندا أوبيدا   :     املمثل           كوستاريكا
  رئيسة الوفد

  خاصةسفرية مكلفة ببعثة 
  وزارة العالقات اخلارجية واملقدسات

  السيدة الورا تومبسون شاكون   :         املستشارون  
رئيسة الوفد، وسفرية، واملمثلة الدائمـة للبعثة الدائمة 

  لكوستاريكا يف جنيف
  السيدة الكسندرا سيغورا    

  مستشارة وزير
  السيدة أوجينيا غوترييز    

  مستشارة يف الشؤون القانونية
  دروسدوفا، رئيسة الوفد. السيدة ل   :     املمثل          أوكرانيا

  وزارة العمل والسياسات االجتماعية
  إيفيمينكو، نائبة وزير،. السيدة ل   :         املستشارون  

  وزارة العدل
  التيك، رئيس إدارة، استراتيجية التنمية االجتماعية. السيد ف    

  وزارة العمل والسياسات االجتماعية
  



 

171 

  إدارةدوروشيفيتش، رئيس . السيد ر    
  تنمية القطاع االجتماعي واإلنساين

  وزارة االقتصاد
  سوكوليتكي، رئيس إدارة. السيد أ    

  التعاون الدويل واالندماج األورويب
  وزارة التعليم والعلوم

  زدانوفا، رئيسة إدارة. السيدة م    
  تنمية املساعدة الطبية

  وزارة الصحة
  إيفانينكو، نائبة رئيس إدارة. السيدة ت    

  بين ومحاية حقوق الطفلالت
  وزارة األسرة والرياضة يف أوكرانيا

  كارباشينسكي، رئيس إدارة. السيد أ    
  التعاون الدويل، اللجنة احلكومية املعنية بالقوميات واألديان

  سيمنيوتا، سكرترية ثانية،. السيدة ت    
  البعثة الدائمة ألوكرانيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  السيد داريو غاالسي، سفري، وممثل دائم،  :املمثل  سان مارينو
  البعثة الدائمة لسان مارينو لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  السيد النفرانكو فريوين، قاضي لدى الدائرة االستئنافية املدنية  :املستشارون  
  السيدة رينا ميالندري، منسقة،    

  إدارة التعليم والثقافة
  لفا، منسق،السيد فالدميريو سي    

  إدارة اإلقليم والبيئة والزراعة
  السيدة ميلينا غاسبريوين، مديرة،    

  مكتب العمالة
  السيدة فيديريكا بيجي، وزيرة مفوضة،    

  مديرة، الشؤون السياسية،
  وزارة الشؤون اخلارجية والسياسية

  السيد أندريا غوالتريي، مدير بالنيابة،    
  وكالة الصحة
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  بريناردي، حماميةالسيدة سابرينا     
  السيد إدواردو إيركوالين    

  رئيس وحدة اخلدمات االقتصادية والصحية
  السيدة الورا غويب    

  مسؤولة لدى إدارة التعليم والثقافة
  ، منسق،يلالسيد أندريه سيكو    

  اللجنة املعنية باملساواة بني اجلنسني
  السيد ماسيمو ديال بالدا،    

                                ً الوحدات السكنية املدعومة ماليا عضو اللجنة املعنية بإدارة
  السيد إيروس غاسبريوين، سكرتري أول،    

  وزارة الشؤون اخلارجية والسياسية
  السيد فرانسوا فاندام، مستشار عام،  :املمثل  بلجيكا

  رئيس شعبة الشؤون الدولية
  اخلدمة العامة االحتادية للتوظيف والعمل والتنسيق االجتماعي

  بارت أوفري،السيد   :املستشارون  
  املمثل الدائم املساعد

  البعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة يف جنيف
  اآلنسة ماري بول أوربان    

  اخلدمة العامة االحتادية للتوظيف والعمل والتنسيق االجتماعي
  اآلنسة ستيفاين هوتو    

  اخلدمة العامة االحتادية للتوظيف والعمل والتنسيق االجتماعي
   جاك دونيسالسيد    

  اخلدمة العامة االحتادية للضمان االجتماعي
  اآلنسة شانتال غاالن    

  اخلدمة العامة االحتادية للعدل
  األنسة فريديريك فاستري    

  معهد املساواة بني النساء والرجال
  اآلنسة فالريي برومني    

  اخلدمة العامة االحتادية لالندماج االجتماعي
  السيد غريت دي فولدير    

  خلدمة العامة االحتادية للشؤون الداخليةا
  



 

173 

  السيد دافييد ماينو    
  اجلماعة الفالمية يف بلجيكا واملنطقة الفالمية، جنيف

  اآلنسة ماري هنرييت تيمريمنس    
  اجلماعة الفرنسية يف بلجيكا ومنطقة الوالون، جنيف

  السيد سيجدي كريمياج، رئيس الوفد،     
  السفري واملمثل الدائم 

  دائمالمثل امللسيد يوخني دي فيلدير، ا    
  البعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة يف جنيف

  السيدة فيكتورينا رويز دياز دي إسبينوال، رئيسة الوفد، وزيرة،   :املمثل  باراغواي
  األمينة التنفيذية املعنية باألطفال واملراهقني

  ري، السيد ريغوبريتو غاوتو فيلمان، سف  :املستشارون  
  املمثل الدائم

  البعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
  السيد كارلوس آرسي    

  نائب وزير العدل
  وزارة العدل والعمل

  السيد مانويل آكوستا، مدير عام،     
  وزارة املالية العامة

  السيدة مارتا مورينو، وزيرة،     
  مم املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب األ

  السيد فرانسيسكو باريرو، مستشار،    
  مدير مكلف حبقوق اإلنسان
  وزارة العالقات اخلارجية

  السيد هيغو شابارو، مديرية حقوق اإلنسان،     
  وزارة العالقات اخلارجية
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  املرفق احلادي عشر
   والثالثني قائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا الثامنة-ألف 

E/C.12/38/1   مشروع جدول األعمال وبرنامج عمل الدورة الثامنة والثالثني للجنة                                                            
E/C.12/38/2   حالة عمليات التصديق واإلبالغ                            
E/C.12/1990/4/Rev.1   النظام الداخلي للجنة                      
E/C.12/1991/1   مبادئ توجيهية عامة منقحة                          
HRI/MC/2006/3 and Corr.1   سقة إلعداد وثيقة أساسية مشتركة                مبادئ توجيهية من                               
A/61/385   تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن اجتماعهم الثامن عشر                                                              
HRI/MC/2007/2   تقرير الفريق العامل املعين بتنسيق أساليب عمل هيئات املعاهدات                                                           
HRI/MC/2007/3          الوطنية حلقـوق                                                                  استنتاجات اجتماع املائدة املستديرة الدويل بشأن دور املؤسسات                   

   )    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٤   و  ٢٣      برلني،  (                        اإلنسان وهيئـات املعاهدات 
HRI/MC/2007/3   تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بالتحفظات                                              
HRI/GEN/1/Rev.8   ات العامة اليت اعتمدهتا هيئات معاهـدات       ـ           ة والتوصي ـ          ات العام ـ           ع للتعليق ـ    جتمي                                           

              حقوق اإلنسان 
HRI/GEN/2/Rev.3       وى التقارير املطلوب تقدميها مـن      ـ       ل وحمت ـ                                       جتميع للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشك                                   

               الدول األطراف 
HRI/GEN/3/Rev.2 and Add.1           ـ   :   انـ        ُ                                                        جتميع للُنظم الداخلية اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنس    رة ـ      مذك

           من األمانة
A/HRC/6/WG.4/2       امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية                                   مشروع الربوتوكول االختياري                                                

          املقررة-                                    واالجتماعية والثقافية، أعدته الرئيسة 
E/C.12/LVA/1   التقرير األويل لالتفيا  :                                        التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد                     
E/C.12/HUN/3   هلنغاريا                      التقرير الدوري الثالث   :                                        التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد         
E/C.12/FIN/5   التقرير الدوري اخلامس لفنلندا  :                                        التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد                              
E/C.12/NPL/2   التقرير الدوري الثاين لنيبال  :                                        التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد                             
E/C.12/ANT/3         وري الثالث جلزر األنتيـل                 التقرير الد   :                                              التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد                           

          اهلولندية
HRI/CORE/1/Add.123   التفيا  :                              ً                       الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف       
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HRI/CORE/1/Add.11   هنغاريا  :                              ً                       الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف         
HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2   فنلندا  :        ً                       كل جزءاً من تقارير الدول األطراف                      الوثيقة األساسية اليت تش        
HRI/CORE/1/Add.42   نيبال  :                              ً                       الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف       
HRI/CORE/1/Add.67   جزر األنتيل اهلولندية  :                              ً                       الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف                     
E/C.12/LVA/Q/1, Corr.1 and 

E/C.12/LVA/Q/2 
                                                           قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف تقرير التفيا األويل  

E/C.12/FIN/Q/5   قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثالث هلنغاريا                                                                        
E/C.12/HUN/Q/3   س لفنلندا                                                            قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري اخلام           
E/C.12/NPL/Q/2   تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثاين لنيبال   تعني                  قائمة املسائل اليت ي                                                  
E/C.12/ANT/Q/3            ـ  ـ                                                             قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير ال ـ  ـ              دوري الثال    زر ـ       ث جل

                 األنتيل اهلولندية
E/C.12/LVA/Q/1/Add.1   سائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف تقرير التفيا األويل                   الردود على قائمة امل                                                   
E/C.12/HUN/Q/3/Add.1      ل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الـدوري          ـ                          الردود على قائمة املسائ                                                       

                الثالث هلنغاريا
E/C.12/FIN/Q/5/Add.1              الـدوري                                                                          الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقريـر            

               اخلامس لفنلندا
E/C.12/NPL/Q/2/Add.1      ل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الـدوري          ـ                          الردود على قائمة املسائ                                                       

              الثاين لنيبال
E/C.12/ANT/Q/3/Add.1    الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثالث                                                                          

   ة                  جلزر األنتيل اهلولندي
                                                                  املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن التفيا

CCPR/CO/79/LVA    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان                                           
CCPR/CO/79/LVA/Add.1    تعليقات حكومة التفيا على املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان                                                                   
A/59/38 

٧٩-٣٠، الفقرات )اجلزء الثاين(  
                                                           املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

A/58/18 
 ٤٦٢-٤٣٧الفقرات 

                                                   املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   

CAT/C/CR/31/3    املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب                                       
CRC/C/LVA/CO/2   جنة حقوق الطفل                   املالحظات اخلتامية لل                 
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                                                                    املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن هنغاريا
E/C.12/1992/2 

١٥٤- ١٣٣الفقرات   
                                                                    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

CCPR/CO/74/HUN   ان                                      املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنس    
CCPR/CO/74/HUN/Add.1   تعليقات حكومة هنغاريا على املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان                                                                    
A/57/38 

   ٣٣٨-   ٣٠٩                     اجلزء الثالث، الفقرات 
                                                           املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

CERD/C/61/CO/6   لتمييز العنصري                                   املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على ا                 
CAT/C/HUN/CO/4    املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب                                       
CRC/C/HUN/CO/2   املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                  

                                                                   املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن فنلندا
CCPR/CO/82/FIN    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان                            
A/56/38 

 ٣١١-٣٧٩لفقرات ا
                                                            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

A/58/18 
٦٩ ، ص٤١٤-٣٩٤ الفقرات  

                                                   املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري   

CAT/C/CR/34/FIN    املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب                                       
CRC/C/OPAC/FIN/CO/1    اخلتامية للجنة حقوق الطفل        املالحظات                          
CRC/C/15/Add.272   املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                  
E/C.12/1/Add.66    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                     
CCPR/C/79/Add.42    حبقوق اإلنسان                              املالحظات اخلتامية للجنة املعنية              
A/59/38 

٢٢٥-١٧٩الفقرات )  األولاجلزء(
                                                            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

CERD/C/64/CO/5    املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري                                                   
CAT/C/NPL/CO/2    املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب                                       
CRC/C/15/Add.261   لجنة حقوق الطفل                 املالحظات اخلتامية ل                 
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                                                                                املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن جزر األنتيل اهلولندية
E/C.12/1/Add.25    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                     
CCPR/CO/72/NET   نسان                                    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإل      
CCPR/CO/72/NET/Add.1    اإلنسان                                                        ردود حكومة هولندا على املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق        
A/56/38 

 ٢٣١-١٨٥الفقرات 
                                                           املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

CERD/C/304/Add.104   ري                                               املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنص     
CRC/C/15/Add.186   املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                  

   قائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني-باء 
E/C.12/39/2    جدول األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة التاسعة والثالثني للجنة                                                                   
E/C.12/1990/4/Rev.1   ية للجنة        م الداخل ُ ظُ   ُ الُن          
E/C.12/1991/1    توجيهية عامة منقّحة      مبادئ   ّ                  
HRI/GEN/1/Rev.8 and Add.1   جتميع للتعليقات العامة                       
HRI/MC/2006/3 and Corr.1   املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد وثيقة أساسية مشتركة                                                   
A/61/385   تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن اجتماعهم الثامن عشر                                                              
HRI/MC/2007/2 and Add.1   تقرير الفريق العامل املعين بتنسيق أساليب عمل هيئات املعاهدات                                                           
HRI/MC/2007/4   تقرير عن أساليب عمل هيئات املعاهدات فيما يتعلق بعملية تقدمي التقارير                                                                    
HRI/MC/2007/5 and Add.1   تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين بالتحفظات                                              
HRI/MC/2007/6             تقرير بشأن تنفيذ توصيات االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان واالجتماع                                                                         

                                              الثامن عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 
HRI/GEN/1/Rev.8 and Add.1         دهتا هيئات معاهـدات    ـ                                                      جتميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة اليت اعتم                      

             حقوق اإلنسان
HRI/GEN/2/Rev.4    بادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب تقدميها من                  جتميع للم                                                                    

               الدول األطراف 
HRI/GEN/3/Rev.2 and Add.1           مذكرة   :                                                                  جتميع للنظم الداخلية اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان      

           من األمانة
A/HRC/6/WG.4/2           ص بـاحلقوق                                                            مشروع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـا            

          املقررة-                                               االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أعدته الرئيسة 
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E/C.12/CRI/4         التقارير الدورية من الثاين إىل       :                                              التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد                                 
                   الرابع لكوستاريكا

E/C.12/UKR/5   ألوكرانيا                    التقرير الدوري اخلامس  :                                        التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد            
E/C.12/SMR/4        والتقارير الدورية              التقرير األويل   :                                             التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد                  

                    الرابع لسان مارينو            من الثاين إىل 
E/C.12/BEL/3   التقرير الدوري الثالث لبلجيكا  :                                        التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد                               
E/C.12/PRY/3   التقرير الدوري الثالث لباراغواي  :                          من الدول األطراف يف العهد               التقارير املقدمة                                 
HRI/CORE/1/Add.104   كوستاريكا  :                              ً                        الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف           
HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1   أوكرانيا  :                              ً                        الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف          
HRI/CORE/1/Add.119   سان مارينو  :                              ً                        الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف            
HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1   بلجيكا  :                              ً                        الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف        
HRI/CORE/1/Add.24   باراغواي  :                              ً                        الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف          
E/C.12/CRI/Q/4                 قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقارير الدورية من الثـاين إىل                                                                                    

                   الرابع لكوستاريكا
E/C.12/UKR/Q/5   قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس ألوكرانيا                                                                        
E/C.12/SMR/Q/4        والتقارير الدورية                              د النظر يف التقرير األويل                                          قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عن                   

                    الرابع لسان مارينو            من الثاين إىل 
E/C.12/BEL/Q/3   قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثالث لبلجيكا                                                                        
E/C.12/PRY/Q/3   باراغواي                                                                قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثالث ل          
E/C.12/CRI/Q/4/Add.1                 الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظـر يف التقـارير                                                                                   

                                       الدورية من الثاين إىل الرابع لكوستاريكا
E/C.12/UKR/Q/5/Add.1         الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد النظـر يف التقريـر                                                                           

          ألوكرانيا             الدوري اخلامس 
E/C.12/SMR/Q/4/Add.1      الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل                                                                          

                                                  والتقارير الدورية من الثاين إىل الرابع لسان مارينو
E/C.12/BEL/Q/3/Add.1              ريـر الـدوري                                                                             الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التق                 

                الثالث لبلجيكا
E/C.12/PRY/Q/3/Add.1         الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عنـد النظـر يف التقريـر                                                                           

                         الدوري الثالث لباراغواي
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                                                                      املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن كوستاريكا
E/C.12/1990/8 

١٩٥- ١٥٩الفقرات   
                                                                   الحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   امل  

CCPR/C/79/Add.107    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان                                           
A/58/38 

 ٧٥- ٣١الفقرات 
                                                            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

CERD/C/CRI/CO/18   اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري       املالحظات                                            
A/56/44 

 ١٣٦- ١٣٠الفقرات 
                                      املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب  

CRC/C/15/Add. 266   املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                  
CRC/C/OPSC/CRI/CO/1   املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                  
CRC/C/OPAC/CRI/CO/1   خلتامية للجنة حقوق الطفل         املالحظات ا                         

                                                                     املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن أوكرانيا
E/C.12/1/Add.65    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                     
CCPR/C/UKR/6    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان                                           
A/57/38 

 ٣٠١- ٢٦٢الفقرات 
                                                            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

CERD/C/UKR/CO/18    املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري                                                   
CAT/C/UKR/CO/5    املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب                                       
CRC/C/15/Add.191   للجنة حقوق الطفل                املالحظات اخلتامية                     
CRC/C/OPSC/UKR/CO/1    املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                   

                                                                       املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن سان مارينو
CRC/C/15/Add.214   املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                  

                         حقوق اإلنسان بشأن بلجيكا                                          املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات 
E/C.12/1/Add.54    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                     
CCPR/CO/81/BEL    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان                                           
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A/57/38 
 ١٧٠- ١١٩الفقرات 

                  لتمييز ضد املرأة                                           املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على ا  

CERD/C/60/CO/2    املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري                                                   
CAT/C/CR/30/6    املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب                                       
CRC/C/15/Add.178    املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                   
CRC/C/OPAC/BEL/CO/1   فل                               املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الط     

                                                                     املالحظات اخلتامية السابقة هليئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان بشأن باراغواي
E/C.12/1/Add.1    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                     
CCPR/C/PRY/CO/2    املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان                                           
A/60/38 

 ٢٩٧- ٢٦٦الفقرات 
                                                            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

A/55/44 
 ١٥١- ١٤٦الفقرات 

                                       املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب   

CRC/C/15/Add.166    املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل                                   

 -  -  -  -  -   

  


