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 )تابع( حملتوياتا
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هيئات املنشأة اقتراحات األمني العام بشأن نظام األمم املتحدة لل -دال 

  ٩٢ ٦١٢ ..................................مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان
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 املرفقات
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 نية والثالثني للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةجدول أعمال الدورة الثا -ألف -الثالث

 ١١٢ ...............................)٢٠٠٤مايو / أيار١٤ -أبريل/ نيسان٢٦(والثقافية   
 جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثني للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية -باء 
 ١١٢ ....................................)٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٨(والثقافية   
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 ١١٨ .....جتماعية والثقافية للمناقشة العامةأيام خصصتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال -السادس
قائمة بوفود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية  -ألف -السابع

 ١١٩ ..................واالجتماعية والثقافية يف تقرير كل منها يف دورهتا الثانية والثالثني
نة املعنية باحلقوق االقتصادية قائمة بوفود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر اللج -باء 

 ١٢٦ ..................واالجتماعية والثقافية يف تقرير كل منها يف دورهتا الثالثة والثالثني
 ١٣٣ .......................................قائمة وثائق اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني -ألف -الثامن

 ١٣٤ .......................................قائمة وثائق اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني -باء 
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 املختصرات والتعابري املستخدمة

 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  األونكتاد
 متالزمة نقص املناعة املكتسب   اإليدز
 منظمة األغذية والزراعة   الفاو

 قائمة املنظمات اليت ليس هلا مركز استشاري عام أو خاص   *القائمة
 املنظمة العاملية للملكية الفكرية   الوايبو

 ربية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للت  اليونسكو
 منظمة األمم املتحدة للطفولة  اليونيسيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
، هي ١٩٩٦يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٦/٣١مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  * 

نظمات غري احلكومية، أهنا اليت يرى اجمللس، أو األمني العام بالتشاور مع اجمللس أو جلنته املعنية بامل"تلك املنظمات 
ميكن أن تقدم أحيانا يف نطاق اختصاصها مسامهات جمدية يف أعمال اجمللس أو هيئاته الفرعية أو هيئات األمم 

وجيوز أن تشمل هذه القائمة أيضا املنظمات اليت يكون هلا مركز استشاري أو عالقة [...]. املتحدة األخرى 
وتكون هذه املنظمات جاهزة للتشاور لدى طلب اجمللس أو . ة لألمم املتحدةمماثلة بوكالة متخصصة أو هيئة تابع

وإدراج إحدى املنظمات يف القائمة ال يعترب يف حد ذاته مؤهال للمركز االستشاري العام أو . هيئاته الفرعية لذلك
 ".اخلاص إذا التمست تلك املنظمة احلصول على أيهما
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 الفصل األول

 ل أخرىاملسائل التنظيمية ومسائ

  الدول األطراف يف العهد�ألف 

، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة والثالثني للجنة املعنية باحلقوق ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف  -١
 دولة قد صدَّقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ١٥١االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تكون 

) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠ أو انضمت إىل هذا العهد الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها واالجتماعية والثقافية
 كانون ١٩، والذي فُِتح باب التوقيع والتصديق عليه يف نيويورك يف ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ 
.  منه٢٧حكام املادة  وفقاً أل١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣وقد دخل العهد حّيز النفاذ يف . ١٩٦٦ديسمرب /األول

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

  الدورات وجدول األعمال�باء 

طلبت اللجنة، يف دورهتا الثانية عشرة، من اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذن بعقد دورتني سنويتني  -٢
ديسمرب، مدة كل منهما ثالثة أسابيع، باإلضافة إىل / كانون األول�نوفمرب /رين الثاينمايو وتش/للجنة، يف أيار

اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من مخسة أعضاء وجيتمع ملدة مخسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل 
 املؤرخ ١٩٩٥/٣٩وجب قراره وقد وافق اجمللس مب. إعداد قائمة باملسائل اليت سُينظَر فيها خالل الدورة الالحقة

 .، على توصية اللجنة١٩٩٥يوليه ، / متوز٢٥

مايو، / أيار١٤أبريل إىل / نيسان٢٦، عقدت اللجنة دورهتا الثانية والثالثني يف الفترة من ٢٠٠٤ويف عام  -٣
يف مكتب األمم وُعِقدت كلتا الدورتني . نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦ إىل ٨ودورهتا الثالثة والثالثني يف الفترة من 

 .ويرد جدول أعمال كل دورة يف املرفق الثالث من هذا التقرير. املتحدة يف جنيف

 ويرد بيان مبداوالت اللجنة يف دورتيها الثانية والثالثني والثالثة والثالثني يف احملاضر املوجزة ذات الصلة -٤
)E/C.12/2004/SR.1-29و E/C.12/2004/SR.30-56على التوايل ،.( 

  العضوية واحلضور�جيم 

ولالطالع على قائمة (حضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة الثانية والثالثني باستثناء السيد كينيث أوسبورن راتري  -٥
وحضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة الثالثة والثالثني باستثناء السيد كينيث ). بأمساء أعضاء اللجنة، انظر املرفق الثاين أدناه

 .أوسبورن راتري

وقد ُدعيت الوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة التالية إىل إيفاد مراقبني لتمثيلها يف الدورتني  -٦
الفاو، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدويل، وبرنامج األمم : الثانية والثالثني والثالثة والثالثني للجنة

تالزمة نقص املناعة املكتسب، واألونكتاد، وبرنامج األمم م/املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري
املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واليونسكو، ومفوضية األمم 
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 الدويل، املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، والبنك

 .ومنظمة التجارة العاملية

 :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ممثلة مبراقبني                             -٧

 :يف الدورة الثانية والثالثني

 منظمة الفرنسيسكان الدولية :املركز االستشاري العام 

قوقيني األمريكية، مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، املركز رابطة احل :املركز االستشاري اخلاص 
الدويل املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، االئتالف الدويل 
للموئل، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، 

، )لكة املتحدةفرع املم(املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، منظمة أوكسفام 
، )احلقوق والدميقراطية(املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية الدميقراطية 

  املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب

 الرابطة األمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء :القائمة 

 :ويف الدورة الثالثة والثالثني

رابطة احلقوقيني األمريكية، املركز الدويل املعين حبقوق السكن ومكافحة  :اصاملركز االستشاري اخل 
االئتالف الدويل للموئل، املركز املعين حبقوق اإلجناب، عمليات اإلخالء، 

الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل 
 للنهوض باملرأة، االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، مؤسسة ال مورادا

ألرض اإلنسان، املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، اخلدمة الدولية حلقوق 
اإلنسان، الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية، املنظمة العاملية ملناهضة 

 التعذيب

 . أولوية الغذاءالرابطة األمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة املعلومات والعمل بشأن :القائمة 

وكانت املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية التالية ممثَّلة مبراقبني يف الدورتني الثانية والثالثني والثالثة  -٨
، الشبكة )سويسرا(مجعية جاليات أمريكا الالتينية لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : والثالثني

، منظمة رصد العمل الدويل من )الواليات املتحدة األمريكية(ية واالجتماعية والثقافية الدولية للحقوق االقتصاد
 حقوق اإلنسان - التجارة -، رابطة االستشارات الثالثية األبعاد )الواليات املتحدة األمريكية(أجل حقوق املرأة 

، محلة )إيطاليا(قانونية للهجرة ، التحالف الدويل للساكنني، رابطة الدراسات ال)سويسرا( االقتصاد املنصف -
، مركز حقوق اإلنسان يف )الدامنرك(، مركز التوثيق االستشاري بشأن التمييز العنصري )يطالياإ(إبقاء فييا آدا 

، )إيطاليا(، اللجنة املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها )إيطاليا(أذربيجان، جلنة تورينو لدعم محلة إبقاء فييا آدا 
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، فريق االتصال يف شيلي التابع )إيطاليا(، جملس فييا آدا )شيلي(، جملس األراضي )شيلي(وشي تيموليمو مجاعة ماب
ملعهد الدامنركي للجنة أمريكا الالتينية للدفاع عن حقوق املرأة، االحتاد الوطين للفالحني األحرار يف اإلكوادور، ا

، املكتب الدويل )إيطاليا(، املتطوعون الدوليون للتنمية )بيجانأذر(حلقوق اإلنسان، املعهد اخلاص بالسلم والدميقراطية 
، املعهد )إيطاليا(للمشورة القانونية حلقوق اإلنسان للمرأة التابع لكلية القانون جبامعة نيويورك، مجعية  أطباء بال حدود 

، املرصد )إسبانيا(يف بيياتوكيا ، مرصد احلقوق اللغوية )إيطاليا(الدويل للعلوم الطبية واألنثروبولوجية واالجتماعية 
، منظمة مابوتشي ميلي )إسبانيا(اليوناين لالتفاقات هلسنكي، مرصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

، منظمة اخلضر يف كومو )إيطاليا(، احتاد املستأجرين )ليتوانيا(، صندوق االبتكار االجتماعي )شيلي(ويكسان مابو 
 ).ليتوانيا(علومات بشأن قضايا املرأة ، مركز امل)إيطاليا(

  الفريق العامل السابق للدورة�دال 

، بإنشاء فريق ١٩٨٨مايو / أيار٢٤ املؤرخ ١٩٨٨/٤أَِذنَ اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره  -٩
قاد كل عامل سابق للدورة يتألف من مخسة أعضاء يعينهم الرئيس، ليجتمع لفترة تصل إىل أسبوع واحد قبل انع

، أذن اجمللس بأن ُتعقَد اجتماعات الفريق ١٩٩٠مايو / أيار٢٥ املؤرخ ١٩٩٠/٢٥٢ومبوجب املقرر . دورة
 .العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح بني شهر وثالثة أشهر

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

 :قبل الدورة الرابعة والثالثني 

 تشاوسوالسيد دوميترو  

 سعدي. السيد وليد م 

  غريسةالسيد عبد الستار 

  رومريو�مارشان السيد خاميي  

 مالينفريينالسيد جورجيو  

 :قبل الدورة اخلامسة والثالثني 

  أتانغاناالسيد كليمنت 

 ريريا-باراهوناو السيد روسي 

 براس غوميزالسيدة ماريا فريجينيا  
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 داندان-بونوانالسيدة فريجينيا  

 كولوسوفالسيد يوري  

 ٢٩وعقد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفترة من  -١١
وحّدد . أعضاء الفريق العامل اجتماعاتهوحضر مجيع . ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /تشرين الثاين

الفريق العامل املسائل اليت قد يكون من املفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول املقدِّمة للتقارير، وأحيلت القوائم 
وسيعقد الفريق العامل السابق للدورة الذي مت تعيينه . اليت تتضمن هذه املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٠ إىل ١٦للدورة اخلامسة والثالثني اجتماعاته يف الفترة من 

 أعضاء مكتب اللجنة �هاء 

 من نظامها الداخلي يعملون ١٤ظل أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الذين انُتِخبوا ملدة سنتني وفقاً للمادة  -١٢
 :كأعضاء يف مكتب اللجنة

  داندان�ن بونواالسيدة فرجينيا   :الرئيسة 

 كردونالسيد عّزوز  :نواب الرئيسة 

  رومريو�ان مارشالسيد خاميي    

 رايدلالسيد إيبه    

 تشاوسوالسيد دوميترو   :املقرر 

  تنظيم العمل�واو 

 الدورة الثانية والثالثون

وفيما . ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٦نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم عملها يف جلستها األوىل املعقودة يف  -١٣
 :يتعلق هبذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة

 مشروع برنامج عمل للدورة الثانية والثالثني أعده األمني العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة )أ( 
)E/C.12/2004/L.1(؛ 

-E/1988/14( انية، والث )E/1987/28-E/C.12/1987/5(  األوىل : السابقة عن أعمال دوراهتا  تقاريـر اللجنة     )ب( 

E/C.12/1988/4( ،ــثوالثا ــرابع)E/1989/22-E/C.12/1989/5( ةل  واخلامســة ،E/C.12/1990/3-(E/1990/23( ةـ، وال
(E/1991/23-E/C.12/1990/8)، سادســـة وال)E/1992/23-E/C.12/1991/4 وAdd.1ةـ، والســـابع )E/1993/22-

E/C.12/1992/2(    والثامنة والتاسعة ،)E/1994/23-E/C.12/1993/19(  ة عشرة ـ، والعاشرة واحلادي )E/1995/22-E/C.12/1994/20( ،
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 ،)(E/1997/22-E/C.12/1996/6ة عشرة ـ، والرابعة عشرة واخلامس)E/1996/22-E/C.12/1995/18(والثانـية عشـرة والثالثة عشرة     
، )E/1999/22-E/C.12/1998/26(ة   والثامنة عشرة والتاسعة عشر    ،)E/1998/22-E/C.12/1997/10(عشرة والسابعة عشرة    والسادسة  

، والثانية والعشرين والثالثــة والعشرين والرابعة والعشرين       )Corr.1و E/2000/22-E/C.12/1999/11(والعشرين واحلادية والعشرين    
)E/2001/22-E/C.12/2000/21(،          واخلامسـة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين(E/2002/22-E/C.12/2001/17) ،

لــثالثني، والــثالثني واحلاديــة (E/2003/22-E/C.12/2002/13)والثامــنة والعشــرين والتاســعة والعشــرين   (-E/2004/22وا

(E/C.12/2003/14. 

 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف مشروع برنامج عمل دورهتا الثانية ٨وعمال باملادة  -١٤
 ).E/C.12/2004/3(دلة أثناء النظر فيه والثالثني وأقرته بصيغته املع

 الدورة الثالثة والثالثون

وفيما . ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٨نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم أعماهلا يف جلستها الثالثني املعقودة يف   -١٥
 :يتعلق هبذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة 

 الثة والثالثني الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة  مشروع برنامج عمل للدورة الث  )أ( 
)E/C.12/2004/L.2(؛ 

 ).أعاله) ب(١٣انظر الفقرة (تقارير اللجنة عن أعمال دوراهتا السابقة  )ب( 

  من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف مشروع برنامج عمل دورهتا الثالثة ٨وعمال باملادة  -١٦
 .والثالثني وأقرته بصيغته املعدلة أثناء النظر فيه

  الدورات املقبلة�زاي 

 ٢٥وفقاً للجدول الزمين املقرر، سُتعقَد الدورتان الرابعة والثالثون واخلامسة والثالثون يف الفترة من  -١٧
 .، على التوايل٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٧مايو ومن / أيار١٣أبريل إىل /نيسان

  تقارير الدول األطراف اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة�اء ح

 من النظام الداخلي للجنة، يتم النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبقتضى     ٦١ من املادة ٢وفقاً للفقرة  -١٨
وقد قررت اللجنة، يف جلستها الثالثني . عام من العهد حسب الترتيب الزمين الذي وردت فيه إىل األمني ال ١٦املادة 

 :، أن تنظر يف تقارير الدول األطراف التالية يف دورهتا الرابعة والثالثني٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٨املعقودة يف 

 التقارير األولية 

 E/1990/5/Add.59    الصني 

 E/1990/5/Add.60    زامبيا 
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 E/1990/5/Add.61  صربيا واجلبل األسود 

 التقارير الدورية الرابعة 

 E/C.12/4/Add.14    النرويج  

، وهو ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ أعاله، تلقت اللجنة حىت ١٨وإضافة إىل التقارير املشار إليها يف الفقرة  -١٩
 :خالل دوراهتا املقبلةتاريخ اختتام دورهتا الثالثة والثالثني، التقارير التالية اليت تقرر مؤقتاً أن تنظر فيها اللجنة 

 )٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥-٧(الدورة اخلامسة والثالثون  

      E/1990/5/Add.62   التقرير األويل    :سلوفينيا 

  E/1994/104/Add.28  التقرير الدوري الثالث   النمسا 

     E/1990/5/Add.63   التقرير األويل   أوزبكستان 

     E/1990/5/Add.64   التقرير األويل    موناكو 

     E/1990/6/Add.38  التقرير الدوري الثاين   اجلماهريية العربية 
 الليبية  
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 ينالفصل الثا

 ساليب العمل احلالية للجنةحملة عن أ

مستكملني لألساليب اليت تتبعها يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إىل تقدمي عرض وشرح موجزين و -٢٠
والغرض منه هو زيادة شفافية املمارسة احلالية للجنة وتيسريها بغية .  بشىت وظائفهااالضطالعاللجنة عند 

 .مساعدة الدول األطراف واجلهات األخرى املعنية على تنفيذ العهد

 لوضع أساليب عمل متضافرة ظلّت تبذل جهوداً ١٩٨٧ومنذ أن عقدت اللجنة دورهتا األوىل يف عام  -٢١
 تعديل الثالث والثالثني إىلعلى مدى دوراهتا قد سعت و. ة املهام املسندة إليهامالئمة تعكس بشكل واف طبيع

 .وسوف يستمر تطوير هذه األساليب. هذه األساليب وتطويرها يف ضوء جتارهبا

 عامة لتقدمي التقاريرالتوجيهية املبادئ ال -ألف 

وار مع ممثلي كل دولة طرف على حنو يضمن تويل اللجنة أمهية كبرية لضرورة تنظيم عملية تقدمي التقارير واحل -٢٢
وحتقيقاً هلذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ . ومفيدةمعاجلة املسائل اليت متثل شاغالً رئيسياً للجنة معاجلة منهجية 

د  التقارير وحتسني فعالية نظام الرصإعدادمن أجل مساعدة الدول يف عملية  )١(توجيهية ُمفصَّلة خاصة بتقدمي التقارير
 التوجيهية إىل تعد التقارير اليت تقدمها إليها باتباع املبادئ مجيع الدول األطراف على أن بقوةوحتث اللجنة . يف جممله

 . االقتضاء عندهبدف حتديثها التوجيهية قيد االستعراض مبادئهاوُتبقي اللجنة . أبعد حد ممكن

  النظر يف تقارير الدول األطراف-باء 

 دورةالسابق للعامل أعمال الفريق ال -١

وهو يتألف من مخسة . لدورة ملدة مخسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنةا ملا قبلجيتمع الفريق العامل  -٢٣
 . ذات صلةوعوامل أخرىحتقيق توزيع جغرايف متوازن، آخذاً يف اعتباره الرغبة يف أعضاء يف اللجنة يعينهم الرئيس 

حلوار سيتركز عليها ابتحديد املسائل اليت مسبقا ريق العامل هو القيام والغرض األساسي من إنشاء الف -٢٤
 مهمة ممثلي تيسريوالقصد من ذلك هو حتسني فعالية النظام و. مع ممثلي الدول املقدمة للتقاريربصفة رئيسية 

 .)٢(على النقاط املطروحة للمناقشة من خالل التركيز يف عملية التحضريالدول 

                                                 

)١( E/1991/23-E/C.12/1990/8املرفق الرابع ،. 
 .٣٦١، الفصل الرابع، الفقرة E/1988/14-E/C.12/1988/4انظر  )٢(
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أن الطابع املعقد واملتنوع الذي ُيمّيز عدداً كبرياً من املسائل املثارة فيما يتعلق بتنفيذ عموما  ومن املسلم به -٢٥

 اليت تثريهاالستعداد مسبقاً للرد على بعض األسئلة الرئيسية من الدول األطراف لتمكني االعهد ُيشكل ُحجَّة قوّية 
 . من تقدمي معلومات دقيقة ومفصلةاألطرافوهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال متكّن الدول . تقاريرها

يسند هذا الفريق إىل كل عضو من أعضائه املسؤولية وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته،  -٢٦
وذلك حرصاً  ،استعراض تفصيلي لعدد حمدد من التقارير وتقدمي قائمة أولية باملسائل إىل الفريقاألولية عن إجراء 
جزئياً إىل يستند هلذا الغرض على األعضاء التقارير توزيع القرار املتعلق بكيفية و. له بكفاءةمنه على أداء أعما

 ببلد معني بناء على معينوجيري بعد ذلك تنقيح واستكمال كل مشروع ُيعدُُّه مقرر . جماالت خربة العضو املعين
وينطبق هذا اإلجراء على . ئية للقائمةمالحظات أعضاء الفريق اآلخرين، مث يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النها

 .التقارير األولية والتقارير الدورية على حد سواء

لدورة، طلبت اللجنة من األمانة أن تضع حتت تصرف ا ملا قبلولإلعداد الجتماعات الفريق العامل  -٢٧
 بكل تقرير من تتعلقمات  حتليالً قطرياً إضافة إىل مجيع الوثائق ذات الصلة باملوضوع اليت تتضمن معلوءعضااأل

وحتقيقاً هلذا الغرض، تدعو اللجنة مجيع املعنيني من األفراد واهليئات واملنظمات غري . التقارير اليت يزمع النظر فيها
وطلبت أيضاً من األمانة العمل على أن . احلكومية إىل تقدمي الوثائق املناسبة ذات الصلة باملوضوع إىل األمانة

 . ملفات البلدان أنواع حمددة من املعلوماتج بانتظام يفُتدَر

وتسلّم قوائم املسائل اليت يضعها الفريق العامل إىل أحد ممثلي الدول املعنية مباشرة ومعها نسخة من  -٢٨
 : ما يليتؤكدأحدث تقرير للجنة ومالحظة 

ن بأي طريق آخر حكماً ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي أال تفسَّر على أهنا تقّيد أو تتضم  
غري أن اللجنة تعتقد أن احلوار البّناء الذي . مسبقاً بشأن نوع ونطاق األسئلة اليت قد يرغب أعضاء اللجنة يف طرحها

وبغية حتسني . ترغب يف إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف ميكن تيسريه إىل حد كبري بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة
 كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة املسائل وأن تفعل بقوةعى إليه اللجنة، فإهنا حتث احلوار الذي تس

ذلك يف موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة اليت سُينظر أثناءها يف تقريرها، وذلك إلتاحة الفرصة لترمجة الردود 
 .وتوزيعها على مجيع أعضاء اللجنة

أيضا مبجموعة متنوعة من مكلف لدورة ا ملا قبلالفريق العامل فإن ياغة قوائم املسائل، وباإلضافة إىل مهمة ص -٢٩
مناقشة أنسب توزيع للوقت :  هذه املهام ما يليوتشمل. املهام األخرى اليت ُيقصد منها تسهيل عمل اللجنة مبجمله

 املتضمنة معلومات إضافية؛ والنظر يف للنظر يف تقرير كل دولة؛ وحبث مسألة أفضل السبل لدراسة التقارير التكميلية
 .مشاريع التعليقات العامة؛ وحبث أفضل طريقة لتنظيم يوم املناقشة العامة؛ وغري ذلك من املسائل ذات الصلة

 ريراالتق النظر يف -٢

 ،نسانرصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلاألمم املتحدة املعنية ب يف كل هيئة من هيئات املتَّبعةعمالً باملمارسة  -٣٠
 . بلداهنم لضمان إجراء حوار بّناء مع اللجنةعندما ُينظر يف تقارير جلسات اللجنةيف  الدول املقدمة للتقارير يشارك ممثلو

 أي وعرضُيدعى ممثل الدولة الطرف إىل عرض التقرير بإبداء تعليقات استهاللية موجزة : وُيتبع اإلجراء التايل بشكل عام
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على أساس وبعد ذلك تنظر اللجنة يف التقرير   . الفريق العامل السابق للدورةيضعها سائل اليت ردود كتابية على قائمة امل
، آخذة يف االعتبار بشكل خاص الردود املقدمة )١٥-١٣، ١٢-١٠، ٩-٦، ٥-١عادةً املواد (كل جمموعة من املواد 

 كل مسألة من بشأنسئلة أو إبداء التعليقات  ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إىل توجيه األ.  قائمة املسائلعلى
أما األسئلة . املسائل، مث يدعو ممثلي الدولة الطرف إىل الرد فوراً على املسائل اليت ال تتطلب مزيداً من التفكري أو البحث    

علومات األخرى اليت تبقى بغري ردود عليها فيتم تناوهلا يف جلسة الحقة أو، عند االقتضاء، ميكن أن تكون موضوع م 
وألعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل حمددة يف ضوء الردود املقدمة على هذا النحو، وإن .  إىل اللجنةقدم كتابةًتإضافية 

عدم تكرار األسئلة اليت ) ب(عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو ) أ: (ما يلي األعضاء على حتثكانت اللجنة 
بشأن مسألة معينة؛ أو أصالً عدم القيام بال ُموجب بإضافة مواضيع إىل قائمة طويلة ) ج(سبق طرُحها أو الرد عليها؛ أو 

كما جيوز دعوة ممثلي الوكاالت املتخصصة وغريها من . واحدة  الداخلة املكثر من مخس دقائق يف ألعدم التحدث ) د(
 .اهليئات الدولية ذات الصلة إىل املسامهة يف أية مرحلة من مراحل احلوار

نظر اللجنة يف التقرير من صياغة مشروع مالحظاهتا اخلتامية من مراحل وتتألف املرحلة النهائية  -٣١
، جللسة مغلقة إلتاحة الفرصة  مباشرةاحلواربعد انتهاء وهلذا الغرض، ختصص اللجنة عادة فترة وجيزة، . واعتماده

 بالبلد، مبساعدة من األمانة، مشروع جمموعة املعينويقدم بعد ذلك املقرر . ألعضائها لإلعراب عن آرائهم األولية
املقدمة؛ : ويتمثل هيكل املالحظات اخلتامية املتفق عليه فيما يلي. املالحظات اخلتامية لتنظر فيه اللجنةمن 

 تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق الرئيسية؛ واالقتراحات اليت تعوقواجلوانب اإلجيابية؛ والعوامل والصعوبات 
 .مرحلة الحقة، تناقش اللجنة املشروع، يف جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق اآلراءويف . والتوصيات

 وحاملا يتم اإلعالن عن. تعلن املالحظات اخلتامية بعد اعتمادها رمسياً يف اليوم األخري من الدورة عادةو -٣٢
. احة جلميع األطراف املعنية تصبح مت- يف الساعة السادسة من مساء يوم اختتام الدورة �املالحظات هذه 

إن أرادت، وجيوز للدولة الطرف، . ممكن إىل الدولة الطرف املعنية وتدرج يف تقرير اللجنةوترسل يف أقرب وقت 
 . معلومات إضافية تقدمها إىل اللجنةة أية مالحظة من املالحظات اخلتامية للجنة يف سياق أيأن تتطرق إىل

التقارير لنظرها العلين يف ) مدة كل منها ثالث ساعات(ث جلسات  اللجنة ثالتكرسوبوجه عام،  -٣٣
انتهاء مع اقتراب  ما بني ساعتني وثالث ساعات عادة ختصص ، وباإلضافة إىل ذلك.املقدمة من الدول األطراف

 .الدورة كيما تناقش، يف جلسة مغلقة، كل جمموعة من املالحظات اخلتامية

 الحظات اخلتامية تعليقات الدول األطراف على امل-٣

بعد اعتماد اللجنة املالحظات اخلتامية، جيوز للدولة الطرف املعنية أن تقدم وتنشر تعليقاهتا على هذه  -٣٤
أما تعليقات الدولة الطرف فال . املالحظات كما قدمت، بوصفها وثيقة رمسية يشار إليها يف تقرير اللجنة السنوي

 .تنشر إال ألغراض إعالمية فحسب

 التقاريرالنظر يف ل تأجي -٤

التقرير الذي يكون قد حدد موعد النظر النظر يف إن الطلبات اليت تقدمها الدول يف آخر حلظة لتأجيل  -٣٥
ولذلك، .  لعمل مجيع املعنيني، وقد سببت مشاكل كبرية للجنة يف املاضيكبريفيه يف دورة معينة تؤدي إىل تعطيل 
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النظر يف مجيع التقارير املقرر حبثها، حىت يف ب والقيامعدم قبول طلبات كهذه هي الثابتة املتبعة فإن سياسة اللجنة 
 .املعنيةالطرف غياب ممثل الدولة 

  فيما يتعلق بالنظر يف التقاريرتابعةاملجراءات إ -جيم 

 : ما يلي)٣(قررت اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين -٣٦

حظاهتا اخلتامية أن ختربها يف تقريرها الدوري ستطلب اللجنة من الدولة الطرف يف مجيع مال )أ( 
 املقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية؛

 تقدمي املزيد من جيوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب يف مالحظاهتا اخلتامية من الدولة الطرف )ب( 
 دد لتقدمي التقرير املقبل؛  املعلومات أو البيانات اإلحصائية قبل املوعد احمل

جيوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب يف مالحظاهتا اخلتامية من الدولة الطرف الرد على أي  )ج( 
 مسألة ملحة بعينها حتدد باملالحظات اخلتامية وذلك قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير املقبل؛

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

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

 اإلحاطة علماً هبذه املعلومات؛ ��١ 

 ددة رداً على هذه املعلومات؛احملتامية اخلالحظات املزيد من املاعتماد  ��٢ 

 ؛طلب املزيد من املعلوماتب املسألة  حبثمتابعة ��٣ 

اإلذن لرئيس اللجنة بإبالغ الدولة الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر يف املسألة يف  ��٤
 ل اللجنة؛اعمأدورهتا القادمة وأهنا ترحب، هلذا الغرض، مبشاركة ممثل للدولة الطرف يف 

أعاله حبلول املوعد احملدد أو كان واضحاً  ) ج(و) ب(فقرتني إذا مل تقدم املعلومات املطلوبة وفقاً لل )و( 
أهنا غري مرضية، فإنه من املمكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، مبتابعة املسألة مع الدولة 

 .الطرف

                                                 

 ).اجللسة الثالثة واخلمسون (١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١يف  )٣(
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باع اإلجراءات ويف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة أهنا ال تستطيع احلصول على املعلومات اليت تطلبها بات -٣٧
، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف هلاجيوز و. املشار إليها أعاله، جيوز هلا أن تقرر اتباع هنج خمتلف
مجع ) أ: (وتشمل أغراض هذه الزيارة امليدانية ما يلي. املعنية قبول بعثة تتألف من عضو أو عضوين يف اللجنة

) ب(بناء مع الدولة الطرف ومتكينها من أداء وظائفها املتعلقة بالعهد؛ املعلومات الالزمة للجنة ملواصلة حوارها ال
 من العهد بشأن ٢٣ و٢٢توفري أساس أمشل ميكن للجنة باالستناد إليه أن متارس وظائفها املتعلقة باملادتني 

ممثلوها أو ممثلها املسائل اليت سيسعى أو وتذكر اللجنة بالتحديد املسألة . املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية
 أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان املمثلنيأو وتسند إىل املمثل . إىل مجع معلومات بشأهنا من مجيع املصادر املتاحة

برنامج اخلدمات االستشارية الذي تديره مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ميكن أن يقدم مساعدة 
 .بصدد املسألة احملددة قيد البحث

، تضع )املمثلني(ويف ضوء تقرير املمثل . تقريراً إىل اللجنة) املمثلون(وبعد انتهاء الزيارة، يقدم املمثل  -٣٨
وتتعلق هذه االستنتاجات جبميع الوظائف اليت تضطلع هبا اللجنة، مبا يف ذلك الوظائف . اللجنة استنتاجاهتا اخلاصة

 .فوضية الساميةامل  اليت ستقدمهايةاملتعلقة باملساعدة التقنية واخلدمات االستشار

 كانت إجيابية املكتسبةوقد سبق أن طُبق هذا اإلجراء فيما يتعلق بدولتني طرفني، وترى اللجنة أن اخلربة  -٣٩
ما قد  إصدارويف حالة عدم قبول الدولة الطرف املعنية البعثة املقترحة، تنظر اللجنة يف . جدا يف كلتا احلالتني

 .إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي توصيات يكون مالئماً من

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

اإلجراءات اإلشرافية يهدد بالنيل من مصداقية تقارير الدول أطراف يف عدم تقدمي متادي ترى اللجنة أن  -٤٠
 .قوض إحدى دعائم العهدومن مث يبأكملها 

ء على ذلك، قررت اللجنة يف دورهتا السادسة أن تبدأ يف الوقت املناسب النظر يف حالة تنفيذ العهد وبنا -٤١
ويف الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ جدولة حبث . بالنسبة لكل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا

 . تطبيق هذا اإلجراء يف دورهتا التاسعةوبدأت. هذه التقارير يف دوراهتا املقبلة وإبالغ الدول األطراف املعنية

 :وقد اعتمدت اللجنة اإلجراء التايل -٤٢

 اختيار الدول األطراف اليت تأخرت تقاريرها لفترة طويلة جدا، على أساس طول هذه الفترة؛ )أ( 

 ؛لةخالل إحدى دوراهتا املقبالنظر يف حالة تلك الدولة باعتزام اللجنة  الدول األطراف تلك إبالغ  )ب( 

 حالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ، ببحث، يف حالة عدم ورود أي تقريرالقيام )ج( 
 ضوء مجيع املعلومات املتاحة؛

اإلذن لرئيس اللجنة، يف احلاالت اليت تذكر فيها الدولة الطرف املعنية أن تقريراً سيقدم إىل  )د( 
 . بتأجيل النظر يف احلالة لدورة واحدةاللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف،
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اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة بناًء على معلومات تتعلق باحلقوق االقتصادية  -هاء 

 واالجتماعية والثقافية وردت مـن مصادر غري الدول األطراف

  معلومات مقدمة تتعلق بنظر اللجنة يف تقرير دولة طرف ما-١

اً أيضا مبا تقدمه مصادر غري الدول األطراف من معلومات ذات صلة بالنظر يف تويل اللجنة اهتماماً كبري -٤٣
وتقدم األمانة إىل الدولة الطرف املعنية هذه املعلومات باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من . تقرير أي من الدول األطراف

 .)٤(الدولة الطرفاحلوار البناء بني اللجنة والدولة الطرف، وذلك قبل أن تنظر اللجنة يف تقرير تلك 

املعلومات الواردة بعد قيام اللجنة بالنظر يف تقرير دولة طرف ما  -٢
 واعتماد املالحظات اخلتامية

كانت اللجنة تتلقى، يف مناسبات عديدة يف السابق، معلومات معظمها من منظمات غري حكومية، بعد  -٤٤
وكانت هذه املعلومات تقدم يف . تامية بشأنهأن تكون قد نظرت يف تقرير الدولة الطرف واعتمدت مالحظات خ

ومبا أن اللجنة ال تستطيع النظر يف مثل هذه املعلومات واختاذ . الواقع كمتابعة الستنتاجات اللجنة وتوصياهتا
باستثناء احلاالت اليت تتناوهلا بالتحديد املالحظات (إجراء بشأهنا دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف 

فإن نظرها يف املعلومات الواردة من مصادر غري الدولة الطرف، واختاذها إجراءات بشأهنا، سيقتصران ، )اخلتامية
 .على احلاالت اليت تكون اللجنة قد طلبت فيها يف مالحظاهتا اخلتامية تقدمي هذه املعلومات بالتحديد

اخلتامية بشأنه، فإن املسؤولية األوىل وترى اللجنة أنه بعد النظر يف تقرير دولة طرف ما، واعتماد املالحظات  -٤٥
عن تنفيذ التوصيات اليت تصدرها اللجنة إمنا تقع على عاتق احلكومة الوطنية امللزمة بإبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري 

فقرة ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب املعلومات املشار إليها يف ال  . املقبل عن التدابري اليت اختذهتا يف هذا الصدد  
 .السابقة بتقدميها مباشرة إىل السلطات الوطنية املختصة ملساعدهتا على تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة

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

لة إعمال كانت اللجنة وال تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غري حكومية دولية ووطنية بشأن حا -٤٦
 :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبل

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

 .لدوريةالدول األطراف املتأخرة جدا يف تقدمي تقاريرها ا )ب( 

                                                 

اشتراك املنظمات غري احلكومية يف أنشطة      : "املرفق اخلامس ،  E/2001/22-E/C.12/2000/21انظـر    )٤(
 ".اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ويف كلتا احلالتني، فإن عدم امتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب العهد، وال سيما التزاماهتا بتقدمي  -٤٧
التقارير، أدى إىل استحالة قيام اللجنة برصد فعال إلعمال تلك الدول للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 . أسندها إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعياملنصوص عليها يف العهد وفقاً للوالية اليت

، بروح تقوم على ٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ إىل ٥وقررت اللجنة، يف دورهتا الثالثني املعقودة يف الفترة من  -٤٨
احلوار املفتوح والَبّناء مع الدول األطراف، أهنا قد تتخذ يف احلالتني املشار إليهما أعاله، واستنادا إىل كل حالة 

 :حدة، اإلجراءات التاليةعلى 

أهنا قد توجه، بصورة غري رمسية، انتباه الدولة الطرف املعنية إىل املعلومات الواردة وحتثها على  )أ( 
 تقدمي تقريرها املتأخر، دون إبطاء؛

أهنا قد توجه، بصورة رمسية، من خالل رسالة يرسلها رئيسها، انتباه الدولة الطرف املعنية إىل  )ب( 
وقد تطلب اللجنة من الدولة الطرف، بصورة رمسية، . ت الواردة، وحتثها على تقدمي تقريرها املتأخر دون إبطاءاملعلوما

أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا املثارة يف الرسائل املوجهة إليها من املنظمات غري احلكومية، وأن تقدم تقريرها 
 .أيضاً للمنظمات غري احلكومية املعنية، عند طلبهاوستكون هذه الرسالة متاحة . املتأخر دون إبطاء

  يوم املناقشة العامة- واو

، إلجراء مناقشة عامة  عادة من األسبوع الثالثاالثننييف كل دورة يوماً واحداً، هو يوم  ختصص اللجنة -٤٩
ناقشة العامة أن تساعد هذه امل: ، تتمثل أغراضها يف ما يليبشأن حق معني أو جانب معني من جوانب العهد
 إمكانية تشجيع مجيع األطراف املعنية على املسامهة أن تتيح هلااللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و

املناقشات اليت  حمور اليت كانتاملسائل ترد و.  وأن متكنها من إرساء األسس لصياغة تعليق عام مستقباليف عملها
 .  التقريرجرت حىت اآلن يف املرفق السادس من هذا

  مشاورات أخرى- زاي

املستطاع مع أنشطة اهليئات األخرى إىل أقصى حد ممكن وإىل االستفادة قدر أعماهلا اللجنة إىل تنسيق تسعى  -٥٠
اللجنة إىل االستفادة من خربات الوكاالت املتخصصة وهيئات كما تسعى . من اخلربات املتاحة يف جماالت اختصاصها

بانتظام ومن جهة أخرى توجه اللجنة . يف سياق مناقشاهتا العامة على األخصة يف عملها عامة واملعنياألمم املتحدة 
 ورؤساء لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالفرعية حقوق اإلنسان واللجنة دعوات إىل أفراد مثل املقررين اخلاصني للجنة 

 . يف املناقشاتواملشاركةت األفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق اإلنسان وغريهم لإلدالء ببيانا

 اللجنة عدداً من اخلرباء املهتمني بوجه خاص ببعض املسائل قيد االستعراض تدعووباإلضافة إىل ذلك،  -٥١
ض بعفهم اللجنة على حتسني ساعدت هذه املسامهات وقد . ِممَّن لديهم دراية هبا إىل املسامهة يف مناقشات اللجنة

 .العهداملتصلة بأحكام جوانب املسائل 
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  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة�حاء 

 اًقدر اإلمكان، توفر للمنظمات غري احلكومية فرصلكي تضمن اللجنة حصوهلا على معلومات وافية  -٥٢
 وميكن هلذه املنظمات أن تقدم هذه املعلومات كتابة يف أي وقت. )٤(املعلومات ذات الصلة باملوضوعلتزويدها ب

كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي . قبل النظر يف تقرير الدولة الطرفتشاء 
املعلومات من أية منظمة غري حكومية، شفهياً أو كتابة، شريطة أن تكون هذه املعلومات ذات صلة مبسائل 

ن فترة بعد ظهر أول يوم من انعقاد وباإلضافة إىل ذلك، ختصص اللجنة جزءاً م. مدرجة على جدول أعماله
أن تركز ) أ: (وينبغي هلذه املعلومات. شفهياًدوراهتا لتمكني ممثلي املنظمات غري احلكومية من تقدمي املعلومات 

أن تكون ذات صلة ) ب(بالتحديد على أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 
وتكون اجللسة ذات الصلة . مغرضةتكون ال أ) د(أن تكون موثوقة؛ ) ج(يت تنظر فيها اللجنة؛ مباشرة باملسائل ال

 . واخلدمات الصحفية، ولكن ال تَعّد عنها حماضر موجزةالشفويةباملوضوع علنية وتزوَّد خبدمات الترمجة 

غري احلكومية من معلومات كتابية إتاحة ما تقدمه إليها رمسياً املنظمات طلبت اللجنة من األمانة أن تضمن قد و -٥٣
ولذا تفترض اللجنة أنه يف حالة اإلشارة إىل . ما ميكن بأسرع  تتعلق بالنظر يف تقرير دولة طرف معينة ملمثل الدولة املعنية  

 .أي من هذه املعلومات أثناء احلوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه األخرية على علم مسبق بتلك املعلومات

 ∗ات العامة التعليق-طاء 

، كانت اللجنة وفريق اخلرباء ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الثالثة والثالثني يف مع هناية الدورة  -٥٤
 تقريراً دورياً ثانياً ٧١ تقريراً أولياً و١٥٣احلكوميني العامل أثناء الدورات الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة قد درسا 

 تقريراً ١٢٥ ، فضالً عن من العهد١٥ إىل ١٣ ومن ١٢ إىل ١٠ ومن ٩  إىل٦  املواد منالواردة يفبشأن احلقوق 
حىت هناية اإلمجايل عدداً كبرياً من الدول األطراف يف العهد اليت بلغ عددها  ومشل هذا العمل. من التقارير الشاملة

والقانونية  السياسية ومتثل هذه الدول مجيع مناطق العامل على اختالف نظمها.  دولة١٥١ الثالثة والثالثنيالدورة 
وقد أبرزت تقاريرها املقدمة حىت اآلن العديد من املشاكل اليت قد تنشأ لدى .  االقتصادية والثقافية-واالجتماعية 
  .تنفيذ العهد

قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من اجمللس االقتصادي واالجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورهتا و -٥٥
ساعدة الدول األطراف على ، خصوصا ملإعداد تعليقات عامة ترتكز على خمتلف مواد وأحكام العهدالثالثة، يف 

 .مبقتضى العهدالوفاء بالتزاماهتا 

 اخلربة اليت اكتسبتها حىت اآلن من دراسة تقارير إتاحةوتسعى اللجنة، من خالل تعليقاهتا العامة، إىل  -٥٦
 انتباه ولفتمساعدهتا على املضي يف تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ الدول لفائدة مجيع الدول األطراف بغية 

 حتسينات يف إجراءات واقتراحالدول األطراف إىل أوجه القصور اليت كشف عنها عدد كبري من التقارير؛ 

                                                 

 .ئمة التعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة حىت هذا التاريخ، انظر املرفق الرابع أدناهلالطالع على قا ∗
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عند اإلعمال التام  أنشطة الدول األطراف واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة املعنية وحفز اإلبالغ،
تنقيح تعليقاهتا العامة ب، احلاجة، كلما دعت  القيام للجنةوميكن.  للحقوق املعترف هبا يف العهدتدرجيي والفعالال

 . الدول األطراف والنتائج اليت استخلصتها اللجنة منهاجتاربوحتديثها يف ضوء 

 التعليقات العامة بشأن وقد اعتمدت اللجنة، يف دورهتا احلادية والعشرين، مشروع اخلطوط العريضة لصياغة  -٥٧
وأقرت اللجنة بأن موضوع التعليق العام سيؤثر يف اهليكل العام لذلك التعليق، مشرية إىل . )٥(حقوق معينة ترد يف العهد

غري أن اخلطوط العريضة متثل معامل مفيدة وقائمة مرجعية . أنه من غري الضروري التقيد تقيداً صارماً باخلطوط العريضة
ويف هذا الصدد، ستساعد اخلطوط العريضة يف .  ينبغي أخذها بعني االعتبار لدى صياغة التعليقات العامةباملسائل اليت

وشّددت اللجنة على أمهية . ضمان اتساق التعليقات العامة اليت تعتمدها اللجنة من حيث املضمون والشكل والنطاق
الطول ويسرية الفهم على جمموعة واسعة منهم وعلى العمل على أن تكون التعليقات العامة مناسبة للقراء ومتوسطة 

وستساعد هذه اخلطوط العريضة يف ضمان اتساق ووضوح هيكل التعليقات العامة، . رأسهم الدول األطراف يف العهد
 .مما ييسر االطالع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاهتا العامة من تفسريات موثوقة للعهد

 اليت اعتمدهتا اللجنة البيانات -ياء 

بغية مساعدة الدول األطراف يف العهد، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح أو تأكيد موقفها من حقائق  -٥٨
نوفمرب / تشرين الثاين٢٦وحىت . جديدة أو من مشاكل ذات أمهية قصوى على الصعيد الدويل تؤثر يف إعمال العهد

 .ويتضمن املرفق اخلامس من هذا  التقرير قائمة هبذه البيانات. ناً بيا١٥، كانت اللجنة قد اعتمدت ٢٠٠٤

                                                 

)٥( E/2000/22-E/C.12/1999/11  وCorr.1 ،املرفق التاسع. 
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 لثالثالفصل ا

  من العهد١٧ و١٦تقدمي التقارير من الدول األطراف مبوجب املادتني 

 تشرين ٨ يف ةاملعقودالثالثني  من النظام الداخلي، نظرت اللجنة يف جلستها ٥٨فقاً للمادة و -٥٩
 . من العهد١٧ و١٦ة تقدمي التقارير مبوجب املادتني يف حال، ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 :يف هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنةو -٦٠

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

 ١٥مذكرة من األمني العام بشأن الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير حىت  )ب( 
  ؛)(E/C.12/2004/7 ٢٠٠٤يونيه /حزيران

 من العهد١٧ و١٦ة النظر يف التقارير مبوجب املادتني ـمذكرة من األمانة بشأن متابع )ج( 
(E/C.12/2003/3)؛ 

ضافة إىل التقارير اليت من إ، ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ تلقى حىت لغ األمني العام اللجنة بأنهوأب -٦١
، التقارير املقدمة من الدول األطراف ) أدناه٦٣انظر الفقرة  (الثالثة والثالثنياملقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا 

 : من العهد١٧ و١٦التالية مبوجب املادتني 

، وصربيا واجلبل   )(E/1990/5/Add.60، وزامبيا   )E/1990/5/Add.59(الـتقرير األويل لكل من الصني        
، (E/1990/5/Add.63)، وأوزبكستان   (E/1990/5/Add.62)، وسلوفينيا   (E/1990/5/Add.61)األسود  

ــاكو  ــك  (E/1990/5/Add.64)ومون ــنة واهلرس ــتاين (E/1990/5/Add.65)، والبوس ، وليختنش
(E/1990/5/Add.66)جماهريية العربية الليبية ؛ والتقرير الدوري الثاين لل(E/1990/6/Add.38) ؛ والتقرير

؛ والتقرير  (E/1994/104/Add.29)، واملغرب   (E/1994/104/Add.28)الدوري الثالث لكل من النمسا      
 .(E/C.12/4/Add.15)، وكندا (E/C.12/4/Add.14)الدوري الرابع لكل من النرويج 

 بالنظر يف حالة تطبيق سان مارينو ٢٠٠٥ني، أن تقوم يف عام وقررت اللجنة، يف دورهتا الثانية والثالث -٦٢
 كانون ١٨وقد بدأ نفاذ العهد يف سان مارينو يف . ألحكام العهد، وهي من الدول اليت مل تقدم أي تقارير

 .١٩٨٦يناير /الثاين
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 الفصل الرابع

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني
 هد من الع١٧ و١٦

نظرت اللجنة، يف دورهتا الثانية والثالثني، يف التقارير التالية اليت قدمتها مخس دول أطراف مبوجب  -٦٣
 : من العهد١٧ و١٦املادتني 

 التقارير األولية 

 E/1990/5/Add.55 ليتوانيا 
 E/1990/5/Add.56 اليونان 
 E/1990/5/Add.57 الكويت 

 التقارير الدورية الثانية 

 E/1990/6/Add.36 إكوادور 

 التقارير الدورية الرابعة 

 E/C.12/4/Add.11 إسبانيا 

نظرت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والثالثني، يف التقارير التالية اليت قدمتها مخس دول أطراف مبوجب  -٦٤
 : من العهد١٧ و١٦املادتني 

 التقارير األولية 

 E/1990/5/Add.58 مالطة 

 التقارير الدورية الثانية 

 E/1990/6/Add.37 أذربيجان 

 التقارير الدورية الثالثة 

 E/1994/104/Add.26 شيلي 

 التقارير الدورية الرابعة 

 E/C.12/4/Add.12 الدامنرك 
 E/C.12/4/Add.13 إيطاليا 



E/2005/22 
E/C.12/2004/9 
Page 24 

 
 من النظام الداخلي للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل املشاركة يف ٦٢ووفقاً للمادة  -٦٥
وأوفدت مجيع الدول األطراف اليت نظرت اللجنة يف تقاريرها ممثلني . لسات اللجنة عند النظر يف تقارير بلداهنمج

ووفقاً ملقرر اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية، ترد يف املرفق السابع من هذا . للمشاركة يف دراسة تقارير بلداهنم
 .وفود الدول األطرافالتقرير قائمة بأمساء ومناصب أعضاء كل وفد من 

وكانت اللجنة قد قررت يف دورهتا الثامنة إيقاف العمل مبمارستها املتمثلة يف تضمني تقريرها السنوي  -٦٦
 املعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن ٥٧ووفقاً للمادة . ملخصات ملا دار أثناء نظرها يف تقارير البلدان

وبناًء على . مور منها املالحظات اخلتامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرفيتضمن التقرير السنوي للجنة مجلة أ
ذلك، تتضمن الفقرات التالية املرتَّبة على أساس كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها 

 نظرت فيها خالل دورتيها يف التقارير، املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تقارير الدول األطراف اليت
وعمالً باملمارسة اليت تتبعها اللجنة، ال ُيشارك أعضاء اللجنة يف صياغة أو اعتماد . الثالثني واحلادية والثالثني

 .املالحظات اخلتامية اليت تتعلق بتقارير بلداهنم

 الدورة الثانية والثالثون

 ليتوانيا

، وذلك يف (E/1990/5/Add.55)ن ليتوانيا بشأن تنفيذ العهد نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم م -٦٧
، وأعلنت يف جلستها التاسعة والعشرين، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨ و٢٧جلساهتا الثالثة إىل اخلامسة، املعقودة يف 

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٤مايو / أيار١٤املعقودة يف 

  مقدمة-ألف

الطرف تقريرها األويل الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود ترحب اللجنة بتقدمي الدولة  -٦٨
وترحب اللجنة كذلك باحلوار الصريح والبناء .  (E/C.12/Q/LITH/1/Rev.1)اخلطية الشاملة على قائمة املسائل

 . يغطيها العهدالذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، الذي ضم خرباء يف اجملاالت املختلفة اليت

  اجلوانب اإلجيابية-باء

ترحب اللجنة بعملية اإلصالح اجلارية للنظام القانوين يف الدولة الطرف، وتالحظ مع التقدير بدء نفاذ  -٦٩
مع معايري حقوق اإلنسان الدولية القانون : عدد من القوانني اجلديدة يف السنوات األخرية جلعل هذا النظام متمشياً 

، وقانون ٢٠٠٣يناير /، وقانون اإلجراءات املدنية الصادر يف كانون الثاين٢٠٠١يوليه /ر يف متوزاملدين الصاد
، وبدء نفاذ القانون اجلنائي اجلديد، وقانون اإلجراءات املدنية وقانون ٢٠٠٣يناير /العمل الصادر يف كانون الثاين

 .٢٠٠٣مايو /تنفيذ العقوبات يف أيار
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ير اعتماد برامج وطنية خمتلفة لتعزيز محاية حقوق اإلنسان، وال سيما خطة وتالحظ اللجنة مع التقد -٧٠
العمل الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان اليت تغطي طائفة واسعة من حقوق اإلنسان منها احلقوق االقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية

 كتب أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص، وم)١٩٩٤(وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمني املظامل الربملاين  -٧١
كذلك ترحب بالقانون اخلاص باملساعدة القانونية ). ٢٠٠٠(ومكتب أمني املظامل املعين حبقوق األطفال ) ١٩٩٩(

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

وترحب اللجنة بالقرار الذي اختذته الدولة الطرف يف اآلونة األخرية بالتصديق على الربوتوكول  -٧٢
 .االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة

 العهد العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ -جيم

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف ليتوانيا -٧٣

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال

ينص على سيادة القانون الدويل وعلى ) ١٣٨اجلزء الثالث من املادة (بالرغم من أن احلكم الدستوري  -٧٤
أحكام العهد أمام احملاكم احمللية، تأسف اللجنة لنقص املعلومات عن قرارات حمددة أصدرهتا أنه ميكن االحتجاج ب

حماكم حملية وتشري فيها إىل العهد وأحكامه، األمر الذي يبني افتقار السكان إىل معلومات بشأن العهد وإمكانية 
 .االحتجاج به مباشرة أمام احملاكم

 بذهلا من أجل حتسني حالة جمتمع الغجر يف إطار برنامج دمج الغجر وإذ تالحظ اللجنة اجلهود اجلاري -٧٥
، فإهنا ال تزال قلقة ألن جمتمع الغجر ما زال يعاين من مشاكل الدمج ٢٠٠٤-٢٠٠٠يف اجملتمع الليتواين للفترة 

 .واملمارسات التمييزية يف ميادين اإلسكان والصحة والعمل والتعليم

لفة املتخذة للنهوض مبركز املرأة، مبا فيها اعتماد الربنامج الوطين لتكافؤ النساء وبالرغم من التدابري املخت -٧٦
 غري متكافئ، ال سيما من  تشعر اللجنة بالقلق ألن وضع املرأة ما زال٢٠٠٤-٢٠٠٣والرجال يف الفرص للفترة 

 .حيث العمل وتساوي األجر عن العمل املتساوي القيمة واملشاركة يف عملية صنع القرارات

كما . وتشعر اللجنة بالقلق ألن معدالت البطالة ما زالت مرتفعة، مع وجود تفاوتات إقليمية كبرية -٧٧
تالحظ مع القلق ارتفاع معدالت البطالة طويلة األجل ووجود نسبة كبرية من الشباب دون سن اخلامسة 

 .والعشرين يف صفوف العاطلني عن العمل

افر معلومات عن دمج املعوقني يف سوق العمل وتعرب عن قلقها ألن وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تو -٧٨
 .احلوافز املمنوحة لتشغيل املعوقني حمدودة
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وتالحظ اللجنة مع القلق املستوى املنخفض للحد األدىن لألجور، الذي ال يكفي لتأمني مستوى معيشة الئق  -٧٩

 .للحد األدىن لألجور مبا يتناسب مع تكاليف املعيشةللعمال وأسرهم، وعدم وجود نظام للتأشري والتعديل املنتظم 

 . يف عدد احلوادث املهنية يف الدولة الطرف٢٠٠١ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الزيادة اليت طرأت منذ عام  -٨٠

 عاجل بعض نقاط ٢٠٠٣يناير /ولئن كانت اللجنة تالحظ أن قانون العمل الصادر يف كانون الثاين -٨١
يف التشريع السابق الذي ينظم احلق يف اإلضراب فإهنا تشعر بالقلق ألن تعريف اخلدمات األساسية الضعف الواردة 

 .اليت ُيحظر فيها اإلضراب تعريف واسع بشكل مفرط

ومما يبعث على . وتعرب اللجنة عن قلقها ألن املعاشات األساسية ال تكفي لتأمني مستوى معيشي مالئم -٨٢
 تأشري للمعاشات األساسية يتناسب مع مؤشر أسعار املستهلك ومع احلد األدىن القلق أيضاً عدم وجود نظام

 .ملستوى املعيشة

وتالحظ اللجنة مع القلق اخنفاض مستوى استحقاقات البطالة، وأن هذه االستحقاقات مل ُتمنح إال لنسبة  -٨٣
ة شروط األهلية هلذه  بسبب صرام٢٠٠٢ يف املائة من جمموع األشخاص العاطلني عن العمل يف عام ١١,٥

 .االستحقاقات

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التوزيع غري املتكافئ لالستحقاقات االجتماعية واخلدمات االجتماعية حسب  -٨٤
 .حمل اإلقامة

وتالحظ اللجنة مع القلق أن االجتار بالنساء واألطفال ما زال ميثل مشكلة يف الدولة الطرف، وهي بلد  -٨٥
 ٢٠٠٤-٢٠٠٢رغم من وجود الربنامج الوطين ملراقبة ومنع البغاء واالجتار باألشخاص للفترة منشأ وعبور، بال

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

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

 .فويساور اللجنة القلق إزاء العدد املرتفع من األشخاص املعتربين يف عداد املفقودين يف الدولة الطر -٨٦

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت العنف املرتيل وعدم وجود مآٍو للنساء اللوايت يتعرضن  -٨٧
 .كذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم متتع ضحايا العنف حبماية كافية مبوجب التشريع القائم. للضرب

فضالً عن نقص املعلومات عن وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة أطفال الشوارع يف الدولة الطرف  -٨٨
 .األطفال املودعني يف مؤسسات

ويساور اللجنة القلق إزاء احلالة يف املناطق الريفية يف الدولة الطرف حيث أدى االفتقار إىل عمليات  -٨٩
إصالح زراعي، كما جاء يف الردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف على قائمة املسائل، إىل جعل ما يقرب من 

 . السكان الليتوانيني يعيشون بال توقعات أو آمال اقتصاديةربع
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة التشرد يف الدولة الطرف وتعرب عن أسفها لعدم توافر بيانات رمسية  -٩٠
 .بشأن عدد األشخاص املشردين يف ليتوانيا

ضالً عن النقص احلاد يف اإلسكان واللجنة قلقة لعدم وجود مساكن كافية ومناسبة يف الدولة الطرف ف -٩١
 .االجتماعي

 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل االنتحار يف الدولة الطرف، خاصة بني سكان املناطق الريفية -٩٢

ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بسبب اإلفراط يف شرب الكحول وتدخني التبغ، وخاصة  -٩٣
 .بني الرجال

اللوايت )  سنة أو أقل١٩البالغات من العمر (ر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد النساء الشابات وتشع -٩٤
 .جيهضن، وتعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تقدم أي معلومات عن الصحة اإلجنابية

 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدالت التسرب بني أطفال املدارس -٩٥

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري لزيادة مستوى وعي اجلهاز القضائي وعامة اجلمهور للعهد  -٩٦
 .وإمكانية االحتجاج بأحكامه أمام احملاكم

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تزودها يف تقريرها الدوري الثاين مبعلومات مفصلة عن متتع الغجر  -٩٧
٢٠٠٢االجتماعية والثقافية مبا يف ذلك تقييم لربنامج دمج الغجر يف اجملتمع الليتواين للفترة باحلقوق االقتصادية و

، يشارك فيه ممثلو جمتمع الغجر، فضالً عن معلومات بشأن التدابري املتخذة يف إطار املرحلة الثانية من ٢٠٠٤-
 .٢٠١٠-٢٠٠٥الربنامج للفترة 

 تعزيز جهودها لتحسني مركز املرأة، ال سيما من خالل توسيع وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل -٩٨
نطاق الربنامج الوطين لتكافؤ النساء والرجال يف الفرص وغري ذلك من التدابري املناسبة، وأن ُتضمِّن تقريرها 

 .الدوري الثاين معلومات بشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد

عزيز جهودها من أجل مكافحة البطالة يف سياق برنامج وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وت -٩٩
، مستهدفةً، على سبيل األولوية، املناطق األشد تأثراً ٢٠٠٤-٢٠٠١زيادة فرص العمل يف مجهورية ليتوانيا للفترة 

 .واجلماعات احملرومة واملهّمشة

تعلق بإدماج املعوقني يف اجملتمع وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة يف إطار الربنامج امل -١٠٠
 لزيادة دمج املعوقني يف سوق العمل بوسائل منها تدعيم نظام حصص الوظائف املخصصة ٢٠١٢-٢٠٠٣للفترة 

 .هلم
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على السعي لضمان أن احلد األدىن لألجور يكفي لتوفري العيش الكرمي  -١٠١

بغي للدولة الطرف أن تستحدث آلية لتأشري وتعديل احلد األدىن لألجور وعالوة على ذلك، ين. للعمال وأسرهم
 .بانتظام مبا يتناسب مع تكاليف املعيشة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة للوقاية من احلوادث املهنية، مبا يف ذلك تعزيز مكتب  -١٠٢
 . حيترمون لوائح السالمةتفتيش العمل من أجل ضمان معاقبة أصحاب العمل الذين ال

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب  -١٠٣
مبوجب قانون العمل وبشأن عمل اجملالس الثالثية األطراف يف عملية املساومة اجلماعية، مبا يف ذلك ما يتعلق 

 .ضراباتاليت ُتحظر فيها اإل" باخلدمات األساسية"

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام تأشري ملستوى املعاشات األساسية يعكس التغيريات يف  -١٠٤
وتشجع اللجنة الدولة الطرف . تكاليف املعيشة، وضمان أن املعاشات األساسية تكفي لتأمني مستوى معيشة الئق

بشأن املعايري الدنيا ) ١٩٥٢ (١٠٢العمل الدولية رقم على تنفيذ خطتها الرامية إىل التصديق على اتفاقية منظمة 
بشأن ) ١٩٦٢ (١١٨للضمان االجتماعي، والنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

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

ادة تغطية استحقاقات البطالة وزيادة قيمتها حبيث تضمن أهنا تكفي وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزي -١٠٥
 .لتأمني مستوى معيشة الئق وبتخفيف شروط األهلية هلذه االستحقاقات

وحتث اللجنة الدولة الطرف على حتسني الوصول املتكافئ إىل االستحقاقات االجتماعية واخلدمات  -١٠٦
 .قليميةاالجتماعية بالسعي لتصحيح االختالالت اإل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري املتخذة يف إطار برنامج مراقبة ومنع البغاء واالجتار  -١٠٧
وينبغي للدولة الطرف . ، مبا يف ذلك تعزيز التعاون الدويل يف هذه اجملاالت٢٠٠٤-٢٠٠٢باألشخاص للفترة 

معاجلة األزمات اليت ميكن أن حيصلوا فيها على أيضاً أن تؤمن لضحايا االجتار إمكانية الوصول إىل مراكز 
كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عن التدابري . مساعدة

املتخذة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال واالستغالل اجلنسي التجاري هلم، فضالً عن بيانات إحصائية تبني حجم 
 .لةهذه املشك

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن اإلجراءات املتخذة  -١٠٨
 .ملعاجلة مشكلة األشخاص املفقودين

وتشجع اللجنة الدولة الطرف . وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تكثيف جهودها ملكافحة العنف املرتيل -١٠٩
. ة سن تشريع حمدد ُيجرِّم العنف املرتيل ويضمن تقدمي احلماية الفعالة للضحايابشكل خاص على النظر يف إمكاني

كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لتوفري التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة 
ضمان توافر مراكز وعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على . بشأن الطابع اجلنائي للعنف املرتيل
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معاجلة األزمات وإمكانية الوصول إليها واليت ميكن أن جيد فيها ضحايا العنف املرتيل مالذاً آمناً وما حيتاجون إليه 
 .من مشورة

ويف هذا الصدد، . وحتث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع كمسألة ذات أولوية -١١٠
خذ تدابري فعالة للتصدي لألسباب اجلذرية لإلمهال وإساءة املعاملة واهلجر، وخاصة ينبغي للدولة الطرف أن تت

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

. وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تدعيم برامج هتدف إىل حتسني األحوال املعيشية يف املناطق الريفية -١١١
كما توصي الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لقياس مستويات الفقر ورصدها وتضمني تقريرها الدوري الثاين بيانات 

 هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة ويف. مصنفة ومقارنة بشأن عدد األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر
 .)٦(الطرف إىل بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة بشأن مشكلة التشرد كي يتسىن هلا تكوين صورة أدق  -١١٢
 . حلجم املشكلة وأسباهبا األساسية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات على صعيد البلد بكامله لضمان حصول األسر على  -١١٣
مساكن ومرافق مالئمة، وختصيص موارد كافية لإلسكان االجتماعي، وخاصة لألسر احملدودة الدخل واجلماعات 

) ١٩٩١ (٤ تعليق اللجنة العام رقم ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل. احملرومة واملهّمشة
 ). من العهد١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة لألسباب اجلوهرية لالنتحار يف الدولة الطرف وبتعزيز  -١١٤
 . جهودها يف إطار الربنامج الوطين ملكافحة االنتحار خلفض معدل االنتحار

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الفعال للربامج الرامية إىل مكافحة تدخني التبغ وإدمان  -١١٥
 .الكحول، وبأن توافيها مبعلومات عن هذه املسألة يف تقريرها الدوري املقبل

 اجلنسية وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إىل زيادة مستوى الوعي بالصحة -١١٦
واإلجنابية، ووسائل منع احلمل املأمونة واملخاطر الصحية املترتبة على اللجوء إىل اإلجهاض كوسيلة لتحديد 
النسل، وتقدمي معلومات عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد والنتائج اليت مت التوصل إليها يف تقريرها الدوري 

 .املقبل

                                                 

)٦( E/2002/22-E/C.12/2001/17، املرفق السابع. 
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 تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن -١١٧

ويف هذا الصدد، حتيل الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة . معدالت االلتحاق باملدارس والتسرب يف صفوف األطفال
 لالسترشاد به يف كيفية إعداد املعلومات)  من العهد١٣املادة (بشأن احلق يف التعليم ) ١٩٩٩ (١٣ العام رقم

 .املتعلقة باحلق يف التعليم

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ  -١١٨
 . ُيعهد إليها بوالية تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)٧(باريس

تامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخل -١١٩
اجملتمع، ال سيما بني موظفي الدولة وجهاز القضاء وأن تطلع اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل، على مجيع 

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

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠وأخرياً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول  -١٢٠

 اليونان

 يف ، وذلك)E/1990/5/Add.56(د نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من اليونان بشأن تنفيذ العه -١٢١
، وأعلنت يف جلستها التاسعة والعشرين، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٩ و٢٨جلساهتا السادسة إىل الثامنة، املعقودة يف 

 .مايو ، املالحظات اخلتامية التالية/ أيار١٤املعقودة يف 

 مقدمة - ألف

مت إعداده، بشكل عام، وفقاً للمبادئ ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته اليونان، والذي  -١٢٢
غري أن اللجنة تأسف لتأخر تقدميه وانعدام البيانات املقارنة واملفصلة يف التقرير بشأن حالة تنفيذ . التوجيهية للجنة

 . بعض األحكام اليت يتضمنها العهد

لى قائمة املسائل وتالحظ اللجنة مع التقدير الردود اخلطية الشاملة املقدمة من الدولة الطرف ع -١٢٣
E/C.12/Q/GRC/1)( وكذلك احلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عدداً من املمثلني عن ،

 .وزارات خمتلفة، هلم خربة بشأن املواضيع ذات الصلة بأحكام العهد

                                                 

معيـة العامـة انظر قرار اجل(املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      )٧(
 ).، املرفق١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 من الدستور اليوناين، لـه ٢٨ من املادة ١فقرة تالحظ اللجنة مع التقدير أن العهد، وفقاً ألحكام ال -١٢٤
، يكفل ٢٠٠١األسبقية على أي أحكام خمالفة تتضمنها القوانني احمللية، وأن الدستور، كما مت تعديله يف عام 

 .طائفة واسعة من احلقوق االجتماعية

نية حبقوق اإلنسان، وفقاً ، اللجنة الوطنية املع١٩٩٨وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلنشائها، يف عام  -١٢٥
كما تشيد بإنشاء مكتب أمني املظامل اليوناين، الذي متتد سلطاته إىل جمال احلقوق االقتصادية . )٧(ملبادئ باريس

 .واالجتماعية والثقافية، وتشمل التحقيق يف الشكاوى الفردية

ز يف قطاع العمل، ال سيما التمييز وترحب اللجنة بالتعديالت التشريعية األخرية الرامية إىل حظر التميي -١٢٦
القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك إلغاء احلصص اليت تقيد وصول املرأة إىل مدارس الشرطة أو املرسوم الرئاسي 

 .األخري الذي يلقي على عاتق رب العمل عبء اإلثبات يف حال تظلم أحد املوظفني من ممارسات متييزية

، اليت ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣ة العمل الوطنية لإلدماج االجتماعي لفترة السنتني وترحب اللجنة باعتماد خط -١٢٧
تقضي، يف مجلة أمور، بتقدمي دعم مايل لألسر ذات الدخل املنخفض، وإعانات لدعم اإلجيار وقروض معفية من 

 .الفوائد لشراء املساكن

اجملتمع دماج غجر اليونان يف وتالحظ اللجنة مع االرتياح اعتماد الدولة الطرف خلطة عمل متكاملـة إل -١٢٨
، هتدف إىل حتسني أوضاعهم السكنية وتعزيز فرص وصوهلم إىل اخلدمات الصحية األساسية، ال )٢٠٠٨-٢٠٠١(

سيما من خالل إقامة مستوطنات جديدة وحتسني املستوطنات املوجودة، وإنشاء مراكز اجتماعية طبية يف هذه 
قلة للوصول إىل معسكرات سكان الغجر املتجولني، ال سيما يف املناطق املستوطنات، ونشر الوحدات الصحية املتن

، لربنامج خاص بتقدمي قروض اإلسكان للسكان ٢٠٠٢كما ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف، منذ عام . النائية
 . يورو٦٠ ٠٠٠ منحة تبلغ قيمة كل منها ٤ ٧٠٠الغجر، ُمنحت يف إطاره لفائدة امللتمسني 

 ل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد العوام-جيم 

تالحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ُتذكر حتول دون تنفيذ العهد على حنٍو فعال يف  -١٢٩
 . اليونان

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

واحدة، يف حني هنالك تشعر اللجنة بالقلق ألن عدد األقليات املُعترف هبا رمسياً يف اليونان ال يتعدى ال -١٣٠
 . جمموعات إثنية أخرى تلتمس احلصول على ذلك املركز

وبينما تسلِّم اللجنة باجلهود املبذولة من الدولة الطرف للتشجيع على إدماج غجر اليونان يف اجملتمع،  -١٣١
الت اإلسكان فهي ال يزال يساورها بالغ القلق إزاء استمرار التمييز الذي ُيمارس ضد السكان الغجر يف جما
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وتشعر بالقلق الشديد إزاء التقارير الواردة بشأن حاالت العنف الذي متارسه الشرطة ضد . والصحة والتعليم

 .الغجر، واالعتقاالت الشاملة، والغارات التعسفية اليت تشنها قوات الشرطة على مستوطنات الغجر

جتماعية والثقافية اليت تكون عادة مضمونة وتالحظ اللجنة مع القلق أن بعض احلقوق االقتصادية واال -١٣٢
لصاحل غري املواطنني أيضاً، كاحلق يف عدم التمييز أو احلق يف التعليم اجملاين، تقتصر على املواطنني اليونانيني مبوجب 

 .دستور الدولة الطرف

 املساواة بني اجلنسني، فإهنا وبينما تقدر اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان إطار قانوين لتعزيز -١٣٣
تشعر بالقلق ألن متثيل املرأة ال يزال متثيالً ناقصاً على مستوى صنع القرار يف اجملاالت السياسية واالقتصادية 

 .واألكادميية

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة، الذي يؤثر بوجه خاص يف النساء والشباب يف املناطق  -١٣٤
 .الريفية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن ذوي الدخل املنخفض، والغجر، واملهاجرين احلائزين وغري احلائزين على  -١٣٥
 .الوثائق املطلوبة وأسرهم قد يتعذر عليهم الوصول إىل اخلدمات االجتماعية

لك وبينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مرصداً وطنياً للقضاء على العنف ضد املرأة، وكذ -١٣٦
مركزين الستقبال ضحايا العنف املرتيل يف كل من أثينا وبريايوس، ُتعرب عن قلقها إزاء زيادة انتشار أعمال العنف 

 .املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج، اليت غالباً ما تبقى مكتومة ألسباب ثقافية ولتبعية الزوجات اقتصادياً ألزواجهن

 . االعتداء اجلسدي واجلنسي على األطفال تبدو واسعة االنتشاروتالحظ اللجنة مع القلق أن حاالت -١٣٧

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد النساء واألطفال الذين مت االجتار هبم والذين ُيخضعون للعمل  -١٣٨
عة دون القسري واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، والذين غالباً ما ُيبعدون إىل بلداهنم األصلية على وجه السر

 .أن حيصلوا على الضمانات اإلجرائية الالزمة، بدالً من منحهم تصاريح إقامة

 طفل دون احلد األدىن لسن ٥ ٨٠٠وتشعر اللجنة بالقلق ألنه حسب ما تلقته من معلومات، هناك حنو  -١٣٩
 . سنة يعملون يف الشوارع بصورة غري شرعية١٥العمل وهو 

ات اإلحصائية بشأن الفقر وعدم وجود خط مرجعي للفقر يف اليونان، مما جيعل وتأسف اللجنة النعدام البيان -١٤٠
الدولة الطرف غري قادرة على حتديد مدى انتشار ظاهرة الفقر ورصد وتقييم التقدم املُحرز يف جمال التخفيف من حدة 

 .الفقر

ذها السلطات البلدية خارج ويساور اللجنة شديد القلق إزاء التقارير العديدة بشأن األعمال اليت تنف -١٤١
نطاق القضاء من هدم ملساكن الغجر وطردهم القسري من مستوطناهتم، غالباً حبجة تنفيذ مشاريع بناء حتضرياً 

 .، ويف حاالت كثرية دون دفع التعويضات املناسبة أو توفري مسكن بديل٢٠٠٤لأللعاب األوملبية لعام  
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ارير اليت تفيد أن العديد من الغجر يعيشون يف ظروف غري الئقة، باعتبار ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التق -١٤٢
 .أن مستوطناهتم غالباً ما يعوزها الوصول إىل املياه اجلارية والكهرباء واملرافق الصحية واخلدمات األساسية األخرى

 . التشردوتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل ُتضمِّن تقريرها بيانات إحصائية بشأن ظاهرة -١٤٣

وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوفري خدمات الصحة الوقائية والعقلية األساسية  -١٤٤
لسكان املناطق النائية، تأسف لعدم تلقيها املعلومات املناسبة من الدولة الطرف عن تواتر نشر الوحدات الصحية 

ات، أو عن عدد األشخاص الذين ينتفعون خبدماهتا، وال عن وحدات املتنقلة اليت تزود الغجر املتجولني باخلدم
 .الصحة العقلية املتنقلة اليت تزود األشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية باخلدمات النفسية األساسية

وتالحظ اللجنة مع القلق أن معدل استهالك التبغ والكحول يف الدولة الطرف هو من أعلى املعدالت يف  -١٤٥
 .أوروبا، ال سيما يف صفوف األحداث

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف لـم تقدم املعلومات الكافية عن مؤشرات الصحة أو املقاييس الوطنية  -١٤٦
 .ذات الصلة اليت ميكن من خالهلا قياس اإلجنازات اليت حققتها الدولة الطرف يف جماالت صحية حمددة

ات بشأن النتائج اليت متخضت عنها محالت التحصني وغريها من التدابري وتأسف اللجنة النعدام املعلوم -١٤٧
 ".ج"و" ب"الوقائية اليت بادرت هبا الدولة الطرف ملكافحة نوعي االلتهاب الكبدي 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الغجر واألطفال الناطقني باللغة التركية غري امللتحقني باملدرسة، أو  -١٤٨
وبينما ميكن تلقي تعليم ثنائي اللغة باللغتني التركية واليونانية يف . نقطعون عن دراستهم يف مرحلة مبكرة جداًالذين ي

املدرستني الثانويتني التابعتني لألقلية املسلمة يف ترياس، تالحظ اللجنة مع القلق انعدام هذه اإلمكانية يف مرحلة التعليم 
 . اجلماعات اللغوية األخرى ال تتوفر هلم إمكانية تعلّم لغتهم األم يف املدرسةاالبتدائي أو خارج ترياس، وأن أعضاء

وتأسف اللجنة النعدام املعلومات عّما اختذته الدولة الطرف من تدابري حلفظ لغات األقليات وثقافاهتم  -١٤٩
 .ومحايتها وتعزيزها

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

زيد من تعريف املشتغلني باملهن القانونية، وال سيما القضاة واحملامني، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت -١٥٠
وكذلك الناس عامة، باحلقوق الفردية الواردة يف العهد وبكافة احلقوق املضمَّنة فيه اليت ميكن التقاضي بشأهنا، 

 .كما هي حمددة يف التعليقات العامة للجنة

ظر يف موقفها فيما يتعلق باالعتراف باألقليات اإلثنية أو الدينية وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة الن -١٥١
أو اللغوية األخرى اليت قد تكون متواجدة على أراضيها، وفقاً للمعايري الدولية املتعارف عليها، وتدعو الدولة 

 .١٩٩٥ عام الطرف إىل التصديق على االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية اليت اعتمدها جملس أوروبا
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق يف التقارير املتعلقة حباالت العنف الذي متارسه قوات الشرطة  -١٥٢

كما . ضد الغجر والغارات التعسفية املزعومة اليت ُتشّن على مستوطنات الغجر، وحماكمة مرتكيب هذه األفعال
لشرطة بشأن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وزيادة توصي الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتدريب رجال ا
 .الوعي يف صفوف السلطات احمللية بأبعاد التمييز ضد الغجر

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم أحكامها الدستورية ذات الصلة مع التزامها بضمان ممارسة  -١٥٣
 .ظورة املنصوص عليها يف العهداحلقوق الواردة يف العهد دومنا متييز يقوم على األسباب احمل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة لرفع مستوى متثيل املرأة على مجيع مستويات  -١٥٤
 .صنع القرار

وُيطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مستوفاة بشأن العمل،  -١٥٥
الريفية، باإلضافة إىل معلومات عما اختذته من تدابري /وع اجلنس، واملنطقة احلضريةمصنفة حسب العمر، ون

 .لتصحيح التفاوتات يف معدالت البطالة بني األقاليم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حصول األشخاص واألسر احملرومني واملهمَّشني على اخلدمات  -١٥٦
ا الصدد، تطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل ويف هذ. االجتماعية الفردية واجلماعية

بيانات مصنفة عن استخدام هذه اخلدمات، مبا ميكِّن اللجنة من تقدير النسبة املئوية للسكان الذين حيصلون بالفعل 
 .على هذه اخلدمات وينتفعون هبا

 تشريعها الذي جيرم العنف املرتيل وحتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع يف اعتماد مشروع -١٥٧
واالغتصاب يف إطار الزواج وذلك عن طريق إدخال أحكام حمددة يف القانون اجلنائي، وتعزيز املساعدة اليت 
تقدمها لضحايا العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج، على سبيل املثال من خالل إنشاء مزيد من دور 

ية املوظفني الطبيني واملعنيني بإنفاذ القوانني، وكذلك اجلمهور عامة، بالطبيعة الضيافة ومراكز االستقبال، وتوع
اجلنائية ملثل هذه األفعال، ومجع البيانات اإلحصائية املستوفاة بشأن عدد الضحايا، ومرتكيب تلك األفعال، 

 .واإلدانات وأنواع العقوبات املفروضة هبدف إيرادها يف تقريرها الدوري الثاين

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتدارك النقص يف عدد األخصائيني االجتماعيني هبدف حتسني املساعدة و -١٥٨
اليت تقدمها لألطفال ضحايا االعتداء اجلسدي واجلنسي، وأن تضمن تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية 

 .قوبات املسلطةمستوفاة بشأن عدد ضحايا هذه األفعال، ومرتكبيها، واإلدانات وأنواع الع

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة احترام الضمانات اإلجرائية الالزمة عند إبعاد ضحايا االجتار  -١٥٩
كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف تعاوهنا . باألشخاص، وال سيما عندما يكون الضحايا من األطفال

خاص، وأن تقدم للضحايا الدعم الطيب والنفسي والقانوين، مع البلدان اجملاورة هلا يف مكافحة االجتار باألش
 .وتضمن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة بشأن هذه التدابري
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 من العهد، إجراءات جنائية، وتتخذ ١٠وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، وفقاً ألحكام املادة  -١٦٠
 اآلخرين الذين قد يستغلون األطفال ممن هم دون احلد تدابري فعالة أخرى ضد اآلباء أو غريهم من األشخاص

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ .  سنة للعمل يف الشوارع بصورة غري مشروعة١٥األدىن لسن العمل وهو 
 من ١٣التدابري الالزمة كي تضمن التحاق هؤالء األطفال باملدارس بصورة منتظمة، وفقاً ملا تنص عليه املادة 

 .العهد

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاين البيانات اإلحصائية املستوفاة بشأن  -١٦١
مدى تفشي الفقر يف اليونان، وتوجه نظر الدولة الطرف إىل بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص 

 .)٦(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الدولة الطرف على أن تضمن أن عمليات اإلخالء القسري تتم وفقاً للمبادئ التوجيهية وحتث اللجنة -١٦٢
):  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٧٧ (٧احملددة يف التعليق العام للجنة رقم 

على تعويض مناسب عن عمليات اإلخالء القسري، وأن يتمتع األشخاص الذين يشملهم اإلخالء حبق احلصول 
 .خسارة أية ممتلكات، أشخصية كانت أم عقارية، وأن حيصلوا على مسكن بديل مناسب يليب احتياجاهتم الثقافية 

كما ُيطلَب إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة عن عدد الغجر  -١٦٣
، وعن أية تدابري يتم اختاذها لتصحيح األعمال ٢٠٠٤ألوملبية املطرودين من ديارهم، وال سيما يف إطار األلعاب ا
 .غري املشروعة اليت قد تكون حدثت يف ذلك الصدد

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتزويد كافة السكان الغجر، مبن فيهم الغجر  -١٦٤
ان احليازة وفق القانون، والوصول إىل مياه املتجولون وغري اليونانيني، مبسكن مناسب وبسعر معقول مع ضم

الشرب املأمونة، واملرافق الصحية املالئمة، والكهرباء واخلدمات األساسية األخرى، وتلبية احتياجاهتم الثقافية 
وتوصي اللجنة بأن َتْضَمن الدولة الطرف مشاركة ممثلني عن الغجر يف تقييم خطة العمل املتكاملة من . احملددة

ج الغجر اليونانيني يف اجملتمع، وأن ُتَضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات عن اآلثار العملية لتنفيذ أجل إدما
 .اخلطة، وكذلك وجوب تطبيقها على الغجر غري اليونانيني املقيمني بصفة مشروعة على أراضي الدولة الطرف

 تقدم معلومات عن التقدم احملرز يف ذلك وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعاجل مشكلة التشرد، وأن -١٦٥
الصدد، وُتضمن تقريرها املقبل بيانات إحصائية مستوفاة عن عدد املشردين يف اليونان، مصنفة حسب نوع 

 .اجلنس، والعمر، واالنتماء اإلثين، واملنطقة احلضرية والريفية

معلومات مالئمة عن تواتر نشر كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل  -١٦٦
الوحدات الصحية املتنقلة اليت تزود الغجر املتجولني باخلدمات، وعدد األشخاص الذين ينتفعون خبدماهتا، 
 .ووحدات الصحة العقلية املتنقلة اليت توفر اخلدمات النفسية األساسية لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق النائية

الطرف بأن تضمن التنفيذ الصارم حلظر التدخني يف األماكن العامة وبيع وتوصي اللجنة الدولة  -١٦٧
" املاكرة"املشروبات الكحولية قوية املفعول لألحداث، وأن تعتمد التدابري الفعالة الالزمة ملكافحة األشكال 
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لتثقيف لإلعالنات عن التبغ والكحول، إضافة إىل التحديدات القائمة، وأن تكثف جهودها يف جمال محالت ا

 .واإلعالم الداعية إىل مكافحة التدخني

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديد املؤشرات املفصلة عن احلق يف الصحة واملقاييس الوطنية املالئمة  -١٦٨
شأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من ب) ٢٠٠٠ (١٤املتعلقة بتلك املؤشرات، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 

، واطالع اللجنة على التدابري اليت اختذهتا يف هذا الصدد يف تقريرها ) من العهد١٢املادة (بلوغه الصحة ميكن 
 . الدوري الثاين

وُيطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن نتائج محالت التحصني والتدابري الوقائية األخرى اليت  -١٦٩
 . تدرج يف تقريرها الدوري الثاين البيانات ذات الصلةوأن" ج"و" ب"باشرهتا ملكافحة نوعي االلتهاب الكبدي 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة لرفع معدل التحاق األطفال الغجر والناطقني باللغة  -١٧٠
قليات التركية باملدارس، مبا يف ذلك يف مرحلة التعليم الثانوي، لتضمن قدر اإلمكان أن األطفال املنتمني إىل األ

اللغوية تتوفر هلم الفرصة لتعلم لغتهم األم، مبا يف ذلك اللهجات احمللية، يف املدرسة، وتضمن املالك املناسب من 
 .املعلمني املتخصصني يف التعليم املتعدد الثقافات

ز ويرجى من الدولة الطرف تضمني تقريرها املقبل معلومات بشأن التدابري املتخذة حلفظ ومحاية وتعزي -١٧١
 .لغات وثقافات األقليات اليت ينبغي أن ال تقتصر على األقلية املسلمة يف تراس

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات  -١٧٢
كما تشجع اللجنة . ااجملتمع، وأن ُتطلع اللجنة، يف تقريرها الدوري املقبل، على مجيع اخلطوات املتخذة لتنفيذه

الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف مناقشة ُتنظم على املستوى 
 .الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

يونيه / حزيران٣٠كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين يف موعد أقصاه  -١٧٣
٢٠٠٩. 

 الكويت

، وذلك يف )E/1990/5/Add.57(نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من الكويت بشأن تنفيذ العهد  -١٧٤
وأعلنت يف جلستها . ٢٠٠٤مايو / أيار٣أبريل و/ نيسان٣٠جلساهتا التاسعة إىل احلادية عشرة املعقودة يف 

 .ات اخلتامية التاليةمايو، املالحظ/ أيار١٤التاسعة والعشرين، املعقودة يف 

  مقدمة�ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته بصورة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية  -١٧٥
غري أن املعلومات املقدمة ال تكفي ألن جتري اللجنة تقييماً كامالً للتطورات اليت طرأت على حالة تنفيذ . للجنة
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تأسف اللجنة بشكل خاص لعدم وجود بيانات إحصائية مقارنة ومصنفة ولعدم تقدمي ردود و. معظم أحكام العهد
 .)E/C.12/Q/KUW/1/Rev.1(خطية على قائمة املسائل 

وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، الذي تألف من خرباء يف خمتلف  -١٧٦
 .للجنة ألن عدداً من األسئلة مل تكن الردود عليه شافيةوتأسف ا. اجملاالت اليت يغطيها العهد

  اجلوانب اإلجيابية �باء 

 .تالحظ اللجنة مع التقدير التغطية الواسعة للرعاية الصحية اجملانية يف الدولة الطرف -١٧٧

 اللتحاق وترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف ميدان التعليم، وخاصة املعدالت املرتفعة -١٧٨
 .الفتيات والنساء جبميع املراحل التعليمية

وترحب اللجنة بالدعوة اليت وجهها إليها وفد الدولة الطرف لزيارة الكويت بغرض مساعدة الدولة  -١٧٩
 .الطرف يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب العهد، على ضوء هذه املالحظات اخلتامية، وهي مستعدة لقبول هذه الدعوة

  والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد العوامل-جيم 

 اليت أثرت على التمتع الكامل باحلقوق ١٩٩١حتيط اللجنة علماً بعواقب احلرب مع العراق يف  -١٨٠
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

ات حقوق اإلنسان، بالقلق إزاء عدم تشعر اللجنة كغريها من اهليئات األخرى املنشأة مبوجب معاهد -١٨١
الوضوح فيما يتعلق بتغليب أحكام العهد على القوانني الوطنية املخالفة لـه أو املتعارضة معه، وإمكانية تطبيق 

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة عدم وجود أي . العهد واالحتجاج بأحكامه بشكل مباشر أمام احملاكم الوطنية
 . تتعلق بتطبيق العهدسوابق قضائية يف الكويت

وتالحظ اللجنة مع القلق التحفظات والبيانات اليت أعلنتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتطبيق أحكام املواد  -١٨٢
 . من العهد٩و)] د(١ [٨ و٣و) ٢(٢

 من الفرع ٧١وتالحظ اللجنة عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق اإلنسان وفقاً للفقرة  -١٨٣
 .)٨(إعالن وبرنامج عمل فييناثانيا من 

                                                 

 ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ -١٤اعـتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املعقود يف فيينا يف الفترة             )٨(
A/CONF.157/24 (Part. I)الفصل الثالث ، .( 
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ولئن كانت اللجنة تالحظ وجود جلنة دائمة للدفاع عن حقوق اإلنسان يف جملس األمة، فإهنا تعرب عن  -١٨٤

 . )٧(قلقها إزاء االفتقار إىل وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

" البدون"االجتماعية والثقافية بالقلق إزاء التمييز املتواصل ضد وتشعر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و -١٨٥
 .نظراً ألن الدولة الطرف حترمهم من إمكانية أن يصبحوا مواطنني كويتيني

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد العمال املهاجرين يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -١٨٦
 .الثقافية

لف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني حالة املرأة فإن اللجنة قلقة إزاء استمرار وبالرغم من خمت -١٨٧
التمييز ضد املرأة حبكم القانون وحبكم الواقع، خاصة فيما يتعلق مبشاركتها يف عملية صنع القرارات السياسية، ال 

 .فيةسيما يف الربملان، وبتمتعها باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

ويثري قلقها أيضاً أن احلد . وتالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود حد أدىن لألجور يف القطاع اخلاص -١٨٨
 .األدىن لألجور يف القطاع العام ال ُيطبق على املواطنني غري الكويتيني

 .هاجرونويساور اللجنة بالغ القلق إزاء شروط وظروف العمل غري املنصفة اليت خيضع هلا العمال امل -١٨٩

وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيضاً بشأن حالة العاملني يف املنازل، وخصوصاً العمال املهاجرون الذي  -١٩٠
ويتعرض هؤالء العمال لظروف ال ختتلف عن ظروف العمل القسري، وال . يستبعدون من تطبيق قانون العمل

كما أهنم ُيحرمون يف بعض . م يف الراحةيتلقون أجوراً كافية وكثرياً ما ال يتمكنون من االستفادة من حقه
 .األحيان من حريتهم يف التنقل ألن أصحاب عملهم حيتجزون جوازات سفرهم

وتالحظ اللجنة مع القلق القيود القائمة فيما يتعلق باحلق يف االنضمام إىل نقابات العمال بالنسبة للعمال  -١٩١
 .احلق يف اإلضرابمن غري الوطنيني، والقيود القانونية املفروضة على 

ولئن كانت اللجنة تالحظ أن لدى الكويت خمططاً جيداً للضمان االجتماعي، فإهنا تشعر بالقلق ألنه ال  -١٩٢
 .يغطي حوادث العمل واألمراض املهنية

 .واللجنة قلقة ألن العمال غري الكويتيني مستبعدون من خمطط الضمان االجتماعي -١٩٣

اء ارتفاع معدل االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ال سيما أغراض وتشعر اللجنة بالقلق إز -١٩٤
 .اخلدمة يف املنازل

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن األطفال املولودين  -١٩٥
 .خارج إطار الزوجية، ومل تتبني بعد وضعهم القانوين
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لماً مع القلق بالبيان الذي أدىل به وفد الدولة الطرف ومفاده أن اإلجهاض غري مسموح وحتيط اللجنة ع -١٩٦
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لعدم وجود برنامج شامل للصحة اجلنسية . به إال إذا كانت حياة األم معرضة للخطر

 .واإلجنابية يف الدولة الطرف

ائية عن اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال ويساور اللجنة قلق إزاء غياب املعلومات اإلحص -١٩٧
 .اإليدز يف الدولة الطرف/اجلنسي، كفريوس نقص املناعة البشري

 اجملاين واإللزامي وسن إكمال هذا التعليم اعتباراً من موتشعر اللجنة بالقلق ألن سن االلتحاق بالتعلي -١٩٨
 .م حتديدمها بوضوحاملرحلة االبتدائية إىل املرحلة اإلعدادية مل يت

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف ال توفر التعليم اإللزامي اجملاين لألطفال غري الكويتيني وإن كان  -١٩٩
 .حقاً منصوصاً عليه يف العهد

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

 والثقافية يف تشريعاهتا حتث اللجنة الدولة الطرف على العمل على إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية -٢٠٠
وتشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف ملزمة باالمتثال ألحكام . احمللية وعلى إتاحة إمكانية االحتجاج هبا أمام احملاكم

الصكوك الدولية اليت صدقت عليها وبوضعها موضع التنفيذ التام يف النظام القانوين احمللي، بصرف النظر عن 
ويف هذا الصدد توجه اللجنة نظر الدولة .  القانون الدويل يف النظام القانوين احملليالنظام الذي أدرج مبوجبه

 .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨ (٩الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف سحب حتفظاهتا وبياناهتا املعلنة لدى التصديق على العهد اليت  -٢٠١
 .إنكاراً ألغراض العهد وأهدافه األساسيةتشكل 

 من إعالن وبرنامج عمل فيينا، بإعداد خطة ٧١وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقاً للفقرة  -٢٠٢
وترجو اللجنة . عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان، ُتدمج فيها أحكام العهد وتأخذ يف االعتبار مالحظات اللجنة

رفق نسخة من خطة العمل الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان بتقريرها الدوري الثاين، وأن من الدولة الطرف أن ت
 .تشرح كيفية تعزيز هذه اخلطة ومحايتها للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتوصي . توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس -٢٠٣
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة . ضاً بأن تشمل والية هذه املؤسسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأي

 .الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقين من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

، "البدون"يمها، مبن فيهم وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن مجيع األشخاص املوجودين يف إقل -٢٠٤
يتمتعون باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف العهد وأن تسارع يف منحهم اجلنسية الكويتية مىت 

يف " البدون"وباإلضافة إىل ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تزويدها مبعلومات مفصلة عن حالة . أمكن
 .تقريرها الدوري املقبل
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. توصي اللجنة الدولة الطرف بأن متنح العمال املهاجرين نفس املعاملة اليت متنحها للمواطنني الكويتينيو -٢٠٥

وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 
 .وأفراد أسرهم

كذلك . اذ مجيع التدابري الالزمة ملنح املرأة حق التصويتوحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اخت -٢٠٦
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواءمة تشريعاهتا احمللية مع مبادئ وأحكام العهد فيما يتعلق بقانون األحوال 
لة الشخصية والقانون املدين حبيث تلغي الفوارق يف احلقوق واملسؤوليات بني النساء والرجال وحتقق املساواة الكام

 .بني اجلنسني

وحتث اللجنة الدولة الطرف على حتديد حد أدىن لألجور يف القطاع اخلاص ميكِّن العمال وأسرهم، وال  -٢٠٧
كما توصي اللجنة بأن يطبق احلد األدىن لألجور . سيما املواطنون غري الكويتيني من التمتع مبستوى معيشة الئق

وتوصي اللجنة بأن تصدق . كل من املواطنني الكويتيني وغري الكويتينياملعمول به يف القطاع العام دون متييز على 
بشأن حتديد احلد األدىن لألجور، مع إشارة ) ١٩٧٠ (١٣١الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 .خاصة إىل البلدان النامية 

العمل وظروف العمل للعمال وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتحسني شروط  -٢٠٨
املهاجرين، عن طريق مجلة أمور منها زيادة املوارد املالية والبشرية يف هيئة تفتيش العمل من أجل ضمان معاقبة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على . أصحاب العمل الذين ال حيترمون شروط العمل ولوائح السالمة
بشأن منع احلوادث ) ١٩٩٣ (١٧٤بشأن سياسة العمالة ورقم ) ١٩٦٤ (١٢٢ اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم

 .الصناعية الكربى

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة اإلجراءات املمكنة لضمان اعتماد قانون العمل وتنفيذه دون  -٢٠٩
 .املزيد من التأخري

املنازل يف قانون العمل واختاذ مجيع التدابري وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج موضوع العاملني يف  -٢١٠
توصي اللجنة كذلك مبعاقبة أولئك الذين ينتهكون . الالزمة للقضاء على املمارسات اليت تعادل العمل القسري

 .تشريعات العمل وتعويض ضحايا هذه االنتهاكات

يف اإلضراب وتوسع نطاق احلق وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تزيل القيود املفروضة على احلق  -٢١١
 من ٨يف االنضمام إىل نقابات العمال حبيث يشمل مجيع العمال مبن فيهم العمال املهاجرون، متشياً مع املادة 

 .العهد

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل حوادث العمل واألمراض  -٢١٢
 . املهنية

لة الطرف على مواصلة االضطالع بدراسات واختاذ تدابري لضمان منح العمال غري وحتث اللجنة الدو -٢١٣
الكويتيني استحقاقات الضمان االجتماعي، ومعاملتهم معاملة منصفة وعلى قدم املساواة مع العمال الكويتيني 
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صديق على اتفاقية ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الت. فيما يتعلق باحلق يف الضمان االجتماعي
 .بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢ (١٠٢منظمة العمل الدولية رقم 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما بالنساء واألطفال،  -٢١٤
اص، والتصديق على الربوتوكول املكمل عن طريق مجلة أمور منها ضمان مالحقة املسؤولني عن االجتار باألشخ

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لقمع ومنع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خدمات لدعم ضحايا االجتار واختاذ خطوات لتوعية املوظفني . واألطفال

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضّمن تقريرها .  القوانني وعامة اجلماهري خبطورة هذه املسألةاملكلفني بإنفاذ
 ما أحرزته من تقدم يف هذا الصدد . الدوري املقبل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن متنح مجيع األطفال، مبن فيهم األطفال املولودون خارج إطار  -٢١٥
ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن و. الزواج، احلقوق نفسها

 .وضع األطفال املولودين خارج إطار الزوجّية

وتوصي اللجنة بأن تتضمن تشريعات الدولة الطرف دوافع أخرى إلجراء اإلجهاض القانوين بغية منع  -٢١٦
ة الطرف بوضع برنامج شامل للصحة اجلنسية واإلجنابية وأن كما توصي اللجنة الدول. اإلجهاض غري القانوين

 .تزود اللجنة مبعلومات بشأن هذه املسألة يف تقريرها الدوري املقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات يف تقريرها الدوري املقبل عن حاالت اإلصابة  -٢١٧
 .باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي يف الكويت

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد سن االلتحاق بالتعليم اجملاين واإللزامي وسن إكمال هذا التعليم اعتبارا     -٢١٨
ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقي اللجنـة العام رقم    . من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اإلعدادية    

بشأن احلق يف ) ١٩٩٩ (١٣ورقم )  من العهد١٤املادة (ليم االبتدائي   بشأن خطط العمل من أجل التع) ١٩٩٩ (١١
 ). من العهد١٣املادة (التعليم 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتأمني وصول األطفال غري الكويتيني الذين  -٢١٩
ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة . يعيشون يف الكويت إىل التعليم اإللزامي بوصفه حقاً مكرساً يف العهد

 .الطرف بأن تقدم بيانات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني برامج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان مبا يكفل زيادة  -٢٢٠
 التشريعية وغريمها من اجلهات الفاعلة الوعي والتعريف بالعهد وتطبيقه على حنو أفضل داخل اهليئة القضائية واهليئة

 . املسؤولة عن تنفيذ العهد

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات  -٢٢١
 املتخذة اجملتمع، وال سيما بني موظفي الدولة، واهليئتني القضائية والتشريعية وأن تطلع اللجنة على مجيع اخلطوات

 . لتنفيذ هذه املالحظات يف تقريرها الدوري املقبل
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية  -٢٢٢

 . املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري الثاين

 .٢٠٠٩ يونيه/ حزيران٣٠لطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول تطلب اللجنة إىل الدولة اوأخرياً،  -٢٢٣

 إسبانيا

، وذلك (E/C.12/4/Add.11)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع املقدم من إسبانيا بشأن تنفيذ العهد  -٢٢٤
جلستها التاسعة وأعلنت يف . ٢٠٠٤مايو / أيار٤ و٣ يف  املعقودةيف جلساهتا الثانية عشرة إىل الرابعة عشرة

 .مايو، املالحظات اخلتامية التالية/ أيار١٤والعشرين، املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع املقدم من الدولة الطرف واملَُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت  -٢٢٥
املة املقدمـة علـى قائمـة املسائل وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للـردود اخلطية الش. وضعتها اللجنـة

(E/C.12/Q/ESP/2) ،وللمعلومات اإلضافية املقدمة هلا خطياً أثناء احلوار. 

وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى الذي ضم  -٢٢٦
 . خرباء خمتصني يف خمتلف اجملاالت اليت يغطيها العهد

 اجلوانب اإلجيابية -باء 

ترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ عدد من التدابري اهلادفة إىل تعزيز محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -٢٢٧
، وإنشاء األمانة )٢٠٠٦ � ٢٠٠٣(والثقافية يف الدولة الطرف، وال سيما خطة تكافؤ النساء والرجال يف الفرص 

ارة اإلسكان، ومكتب جديد يف إطار وزارة العمل والشؤون االجتماعية العامة املعنية بسياسات املساواة، ووز
 ٢٠٠٣(لتناول املسائل املتعلقة بالعمال املهاجرين، واعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لإلدماج االجتماعي 

 . ، وهي تشمل يف مجلة أمور مبادرات لتحسني وضع مجاعات الغجر)٢٠٠٥-

وهي ترحب بصفة خاصة بسّن . لتقدير بالتدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيلوحتيط اللجنة علماً مع ا -٢٢٨
 الذي ينظم أوامر توفري احلماية، وينص على تقدمي شىت ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١ الصادر يف ٢٧/٢٠٠٣القانون رقم 

 . أنواع املساعدة لضحايا العنف املرتيل، كما ترحب بإنشاء جلنة لرصد تنفيذ هذا القانون

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد -م جي

حتيط اللجنة علماً بعدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذكر حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعلياً يف  -٢٢٩
 . إسبانيا



E/2005/22 
E/C.12/2004/9 
Page 43 

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

ف ممن ليس لديهم وثائق رمسية ومع أن اللجنة أحاطت علماً بأن املهاجرين املقيمني يف الدولة الطر -٢٣٠
يتمتعون بعدد من احلقوق واحلريات األساسية، وال سيما احلق يف احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية، 
كالرعاية الصحية والتعليم، شريطة أن يسجلوا أنفسهم يف بلدّياهتم احمللية، فإهنا ال تزال قلقة بشأن الوضع غري 

د كبري من هؤالء املهاجرين ممن ليس لديهم وثائق رمسية وال يتمتعون إال حبماية حمدودة املستقر الذي يعيش فيه عد
 .حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن ازدياد عدد املهاجرين القادمني إىل الدولة الطرف كان مصحوباً يف  -٢٣١
 .اه األجانب وحبوادث نامجة عن كره األجانبالسنوات األخرية مبواقف سلبية ومعادية جت

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن السكان الغجر ما زالوا يف وضع ضعيف ومهّمش يف الدولة الطرف، وال  -٢٣٢
سيما فيما يتعلق بالعمل والسكن والصحة والتعليم، وذلك على الرغم من وجود جمموعة من الربامج على 

 إىل حتسني وضعهم، وتشمل خطة العمل الوطنيـة الثانية لإلدماج االجتماعي الصعيدين الوطين واإلقليمي هتدف
 .، وبرنامج النهوض بالغجر)٢٠٠٥-٢٠٠٣(

 يف املائة ٠,٢٥وبينما حتيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بزيادة نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية من  -٢٣٣
، تعرب عن قلقها ألن مستوى املساعدة ٢٠٠٨ املائة حبلول عام  يف٠,٥من الناتج احمللي اإلمجايل حالياً إىل 

 . من الناتج احمللي اإلمجايلاملائة يف ٠,٧اإلمنائية ما زال دون اهلدف الذي حددته األمم املتحدة وهو 

يف وبالرغم من تقدير اللجنة للتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني اجلنسني، وال سيما  -٢٣٤
، فإهنا ال تزال قلقة إزاء استمرار عدم املساواة بني )٢٠٠٦-٢٠٠٣(إطار خطة تكافؤ النساء والرجال يف الفرص 

 .اجلنسني يف الدولة الطرف، وال سيما فيما يتعلق مبشاركة النساء يف اختاذ القرارات ويف سوق العمل

، وال سيما بني الشباب )املائة يف ١١,٣(رتفعة وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نسبة البطالة اليت ما زالت م -٢٣٥
وترى أن ارتفاع معدالت البطالة الطويلة األجل وال ).  بني الرجالاملائة يف ٨,١ مقابل املائة يف ١٥,٧(والنساء 

 عاماً، ونسبة البطالة بني السكان الغجر اليت تتجاوز املعدل الوطين ٤٠سيما بني األشخاص الذين جتاوزوا سن 
 يف ٥,٢٣بري، وكذلك أوجه التفاوت الكبرية املوجودة بني األقاليم يف نسبة البطـالة اليت تتراوح بني بشوط ك

 .، من األمور اليت تثري القلق أيضاً)٢٠٠٢بيانات عام ( يف األندلس املائة يف ٢٠,١٩ يف نافارا واملائة

عدد كبري من األشخاص العاملني بعقود وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع غري املستقر الذي يعيش فيه  -٢٣٦
 ). من العدد اإلمجايل للعاملني بأجوراملائة يف ٣٠زهاء (مؤقتة قصرية األجل 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كثرة حوادث العمل اليت تقع يف الدولة الطرف، وإزاء ازدياد عدد هذه  -٢٣٧
وحتيط اللجنة علماً بأن نسبة . ٢٠٠٢ و١٩٩٦ي  يف املائة خالل الفترة بني عام٥٠احلوادث بنسبة تتجاوز 

 .حوادث العمل أعلى بني العاملني بعقود مؤقتة
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 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء َهشاشة وضع خدم املنازل، وأغلبهم من املهاجرين -٢٣٨

الهلم وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة بشأن مشكلة االجتار باألشخاص الستغ -٢٣٩
 . جنسياً يف الدولة الطرف وكذلك بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد

وبينما تعترف اللجنة بالتدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل يف الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء  -٢٤٠
ري املستمر من الشكاوى اليت تقدمها النساء تزايد عدد حاالت الوفاة النامجة عن العنف املرتيل، وإزاء العدد الكب

 . بسبب إساءة معاملة أزواجهن أو شركائهن هلن

وحتيط اللجنة علماً مع القلق مبا أفادت به التقارير من عدم حصول القُصَّر الذين ال يرافقهم أحد على ما  -٢٤١
 . يلزم من املساعدة واحلماية عند وصوهلم إىل الدولة الطرف

 من إحاطة اللجنة علماً بأن خطة العمل الوطنية لإلدماج االجتماعي هتدف إىل مكافحة الفقر وبالرغم -٢٤٢
وإدماج أكثر الفئات حرماناً وهتميشاً يف اجملتمع ككل، فإهنا تأسف لعدم وجود بيانات بشأن عدد األشخاص 

 . الذين يعانون من الفقر يف الدولة الطرف والظروف اليت يعيشون فيها

ب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد مشكلة انعدام املأوى يف الدولة الطرف على النحو املبني يف التقرير وتعر -٢٤٣
، وإزاء تفاقم مشكلة األشخاص الذين تعرضوا )٣٨٦الفقرة  ،E/C.12/4/Add.11(الدوري الرابع للدولة الطرف 

 .لإلخالء القسري

ية يف الدولة الطرف كما مت بيانه يف التقرير الدوري وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور الظروف السكن -٢٤٤
 .، وإزاء عدم توافر اإلسكان االجتماعي)٣٨٨املرجع نفسه، الفقرة (للدولة الطرف 

 ١٥وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة اإلجهاض بني املراهقـات اللوايت تتراوح أعمـارهن بني  -٢٤٥
 ).٢٠٠١  يف عاماملائة يف ١٣,٨٩( عاماً ١٩و

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل إساءة استعمال املخدرات والكحول وتدخني التبغ يف الدولة  -٢٤٦
 .الطرف، وخاصة بني الشباب

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

ة حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري لضمان احلماية الفعلية للحقوق االقتصادية واالجتماعي -٢٤٧
كما حتث الدولة الطرف على .  من العهد٢ من املادة ٢والثقافية لألشخاص املقيمني يف أراضيها، عمالً بالفقرة 

التشجيع على منح الصفة القانونية للمهاجرين بصورة غري قانونية بغية متكينهم من التمتع بكافة حقوقهم 
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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 رصد األحداث النامجة عن العنصرية وكره األجانب عن كثب الطرف الدولة تواصل وتوصي اللجنة بأن -٢٤٨
وبأن تستمر يف مكافحتها، وبأن تواصل تعزيز التفاهم فيما بني خمتلف الثقافات وحث كافة فئات اجملتمع على 

 .التسامح

ة وضع السكان الغجر،  على أن تواصل وأن تعزز ما تبذله من جهود ملعاجلالطرف الدولةوتشجع اللجنة  -٢٤٩
 الدولةوتطلب اللجنة إىل . وأن تزيد يف نفس الوقت مشاركة مجعيات السكان الغجر يف ختطيط الربامج وتنفيذها

 أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن الصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ تلك الربامج وكذلك الطرف
ما تطلب منها تقدمي معلومات إضافية بشأن أعمال التنسيق وتقاسم ك. بشأن التقدم احملرز يف هذا اجملال

الدولة، واجملتمعات احلاصلة على االستقالل (االختصاصات واملسؤوليات اإلدارية بني خمتلف املستويات اإلدارية 
 .يف هذا الصدد) الذايت، واإلدارات احمللية

مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها لتبلغ وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد تدرجيياً  -٢٥٠
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وأن تتأكد من أن تعاوهنا الدويل ٠,٧اهلدف الذي حددته األمم املتحدة وهو 

 .يسهم يف إعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد

ة لضمان تنفيذ خطة تكافؤ النساء والرجال يف  بأن تتخذ التدابري الالزمالطرف الدولةوتوصي اللجنة  -٢٥١
 .، تنفيذاً فعلياً، وأن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل ما أحرزته من تقدم يف هذا الصدد)�٢٠٠٦ ٢٠٠٣(الفرص 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز براجمها اخلاصة خبفض نسبة البطالة مستهدفة أشد  -٢٥٢
وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إضافية لتيسر على النساء التوفيق بني . اًاألقاليم والفئات تضرر
وتشجع اللجنة الدولة الطرف، يف هذا الصدد، على أن حتسن مرافق رعاية األطفال . عملهن وحياهتن األسرية

 .املخصصة لألطفال دون سن الثالثة

ري املتخذة خلفض نسبة العاملني بعقود مؤقتة، ال سيما  على أن تعزز التدابالطرف الدولةوحتث اللجنة  -٢٥٣
 .التدابري اليت تشمل تعزيز احلوافز املقدمة ألرباب العمل ملنح موظفيهم عقوداً دائمة

 على أن تتخذ التدابري الفعالة لتجنب احلوادث يف مكان العمل، بطرق تشمل الطرف الدولةوحتث اللجنة  -٢٥٤
 . معاقبة أرباب العمل الذين ال يتقيدون بأنظمة السالمةتعزيز ُمفتشَية العمل لضمان

 على أن تتخذ التدابري الفعالة لتحسني محاية خدم املنازل وذلك بغية املطابقة الطرف الدولةوحتث اللجنة  -٢٥٥
 .بني احلقوق واالستحقاقات املمنوحة هلم واحلقوق املمنوحة للعاملني اآلخرين

 الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري اخلامس معلومات مفصلة بشأن مشكلة وتطلب اللجنة إىل الدولة -٢٥٦
االجتار باألشخاص يف الدولة الطرف واستغالهلم جنسياً ألغراض جتارية، وبشأن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه 

 .املشكلة
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 وتطلب موافاهتا وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة العنف املرتيل، -٢٥٧

 الذي ينظم تدابري ٢٧/٢٠٠٣مبعلومات بشأن إجنازات الدولة والصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ القانون رقم 
 .احلماية لضحايا العنف املرتيل

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف توفري معلومات بشأن النتائج اليت أسفرت عنها الربامج التجريبية الرامية  -٢٥٨
حاالت اإلساءة إىل األطفال وكشفها واختاذ إجراءات بشأهنا، وهي برامج تشترك يف تطبيقها حالياً وزارة إىل منع 

 .العمل والشؤون االجتماعية واجملتمعات احلاصلة على االستقالل الذايت

وية وبالرغم من أن اللجنة أحاطت علماً باإليضاحات اليت قدمها وفد الدولة الطرف مبيناً أنه متت تس -٢٥٩
مشكل القصَّر الذين ال يرافقهم أحد عن طريق تبادل مذكرات بني الدولة الطرف واملغرب، فإهنا تطلب إىل 

 .الدولة الطرف أن ُتَضمَِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات إضافية بشأن هذا املوضوع

 والتهميش االجتماعي وأن وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعزز اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر -٢٦٠
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل الرجوع يف هذا الصدد إىل . تضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن كثب

وتطلب اللجنة إىل . )٦(بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدوري املقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن عدد األشخاص الذين يعانون من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها 

 .الفقر وبشأن التقدم احملرز يف ختفيض معدل الفقر

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعزز اجلهود اليت تبذهلا يف إطار خطة العمل الوطنية لإلدماج  -٢٦١
عد دراسة عن مشكلة التشرد لتحصل على صورة أدق عن هذه االجتماعي بغية توفري املساعدة للمشردين، وأن ت

وكذلك تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد . املشكلة وعن أسباهبا األساسية
األشخاص الذين تعرضوا لإلخالء القسري، وأن تضمن تقيد أي عملية إخالء قسري، باملبادئ التوجيهية 

 من ١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٩٧( ٧يق اللجنة العام رقم املنصوص عليها يف تعل
 .عمليات اإلخالء القسري): العهد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إصالحية لتحسني الظروف السكنية، وتوفري عدد أكرب من  -٢٦٢
ت السكنية لألسر ذات الدخل املنخفض وإىل الفئات احملرومة الوحدات السكنية، واملساكن، واالئتمانات واإلعانا

 من ١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٩١ (٤واملهّمشة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 
 ).العهد

 بأن ترصد عن كثب عدد حاالت اإلجهاض بني املراهقات وأن تتخذ ما الطرف الدولةوتوصي اللجنة  -٢٦٣
يلزم من تدابري أو تشريعات أو غري ذلك من األمور ملعاجلة هذه املشكلة، بطرق منها تكثيف الربامج اخلاصة 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقات، وأن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن هذا املوضوع املثري 

 .للقلق

 الفعال للربامج الرامية إىل الوقاية من تعاطي املخدرات  بأن تضمن التنفيذالطرفة الدولوتوصي اللجنة  -٢٦٤
 .وتدخني التبغ وإدمان الكحول، وأن تقدم إىل اللجنة معلومات بشأن هذا املوضوع يف تقريرها الدوري املقبل
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 أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات الطرف الدولةوتطلب اللجنة إىل  -٢٦٥
، وال سيما بني املسؤولني يف الدولة والسلطة القضائية وأن تطلعها يف تقريرها الدوري املقبل على كافة اجملتمع

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء . التدابري اليت اختذهتا لتنفيذها
 .قدمي تقريرها الدوري اخلامساجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل ت

 ٣٠وأخرياً تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعد أقصاه يوم  -٢٦٦
 .٢٠٠٩يونيه /حزيران

 إكوادور

وذلك يف ، )E/1990/6/Add.36(نظرت اللجنة يف التقرير الثاين الذي قدمته إكوادور بشأن تنفيذ العهد  -٢٦٧
وأعلنت يف جلستها التاسعة . ٢٠٠٤مايو / أيار٦ و٥امسة عشرة إىل السابعة عشرة املعقودة يف جلساهتا اخل

 . مايو، املالحظات اخلتامية التالية/ أيار١٤والعشرين، املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

اً مع ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته على حنو يتفق عموم -٢٦٨
بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لتأخر الدولة الطرف يف تقدمي الردود اخلطية على قائمة . املبادئ التوجيهية للجنة

 .، مما حال دون إتاحتها بلغات العمل األخرى للجنة(E/C.12/Q/EQU/1)املسائل 

 . الطرف الرفيع املستوىوترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع أعضاء وفد الدولة  -٢٦٩

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

، ينص على أن الدولة ١٩٩٨تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدستور اجلديد إلكوادور، املعتمد يف عام  -٢٧٠
الطرف دولة متعددة الثقافات واألعراق، ويشتمل على نطاق واسع من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جمموعة من 

 . واالجتماعية والثقافية اجملسدة يف العهداحلقوق االقتصادية

وتالحظ اللجنة بارتياح اعتماد اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إكوادور وترحب بإنشاء مكتب أمني  -٢٧١
وترحب اللجنة كذلك بالدور اهلام الذي .  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها١٩٩٨املظامل يف إكوادور يف عام 
 . يف اعتماد ميثاق دول األنديز لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناضطلعت به الدولة الطرف

وحتيط اللجنة علماً بارتياح بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة  -٢٧٢
واملعاقبة والقضاء عليه، وكذلك باعتمادها تشريعات وإنشائها مؤسسات ووضعها خططاً ملكافحة التمييز ضد 

، وقانون محاية املرأة يف مكان العمل لعام ١٩٩٥املرأة، كالقانون بشأن العنف املوجه ضد املرأة واألسرة لعام 
 .١٩٩٧، وخطة تساوي اجلنسني يف الفرص، وإنشاء اجمللس الوطين للمرأة يف عام ١٩٩٧
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تابع للجنة العامة املشتركة وتالحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف وال سيما مع الفريق العامل ال -٢٧٣

بني الوزارات املعين حبقوق اإلنسان واملكلف بصياغة التقارير وإحالتها إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب 
معاهدات حقوق اإلنسان، وفريق األمم املتحدة القطري يف إكوادور واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية التابع 

 .السامية حلقوق اإلنسانملفوضية األمم املتحدة 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

حتيط اللجنة علماً بأن إكوادور شهدت يف اآلونة األخرية فيضاً من الكوارث الطبيعية، من قبيل ظاهرة  -٢٧٤
 .النينيو اليت أثرت سلباً على تنفيذ احلقوق اليت يكفلها العهد

سياسات التكييف اهليكلي يف الدولة الطرف أثرت سلباً على متتع السكان وحتيط اللجنة علماً بأن  -٢٧٥
وتالحظ خباصة . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما الفئات املستضعفة واملهّمشة من اجملتمع

الديون اخلارجية واليت املخصصة خلدمة )  يف املائة٤٠حوايل (النسبة املئوية املرتفعة من امليزانية الوطنية السنوية 
 .قللت بشكل كبري من املوارد املتاحة لتحقيق التمتع الفعال باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املواضيع الرئيسية املثرية للقلق -دال 

قوق يساور اللجنة القلق إزاء عدم استقاللية السلطة القضائية وإزاء ما ُيزعم من انتهاكات هذا اجلهاز حل -٢٧٦
 .اإلنسان

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه، وعلى الرغم من اإلطار القانوين القائم ورغم تزايد تأثري اجلماعات الشعبية  -٢٧٧
 .األصلية احمللية، ال يزال السكان األصليون يعانون التمييز، ال سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم

ى الرغم من أن الدستور يعترف حبقوق اجلماعات األصلية يف حيازة ملكية وتشعر اللجنة بالقلق ألنه عل -٢٧٨
مجاعية ويف استشارهتا قبل استغالل املوارد الطبيعية يف األراضي اجلماعية، من املؤسف أن إعمال هذه احلقوق مل 

يعية ُمنحت وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن امتيازات استخراج املوارد الطب. يتم بالكامل على أرض الواقع
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء االنعكاسات الصحية والبيئية . للشركات الدولية بدون موافقة اجلماعات املعنية

السلبية اليت ختلفها أنشطة تلك الشركات على حساب ممارسة اجلماعات األصلية املتضررة حلقها يف األرض 
 .والثقافة وعلى حساب توازن النظام اإليكولوجي

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه الشعب اإلكوادوري املنحدر من أصل أفريقي                -٢٧٩
وتعرب عن أسفها ألن املعلومات املقدمة عن هذه الفئة بالذات يف تقرير الدولة الطرف مل . يف مجيع جماالت احلياة

 .تكن كافية

وبينما حتيط علماً مع . نسبة األشخاص املعوقني يف الدولة الطرفويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع  -٢٨٠
التقدير بالتشريعات األخرية اليت تعزز حقوق مجيع األشخاص املعوقني، مبا فيها الوصول إىل التعليم والعمالة 
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 والنقل واالتصاالت، فإهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف خصصت موارد قليلة لكفالة الوصول إىل هذه
 .اخلدمات يف أرض الواقع

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الالمساواة يف الواقع بني الرجل واملرأة يف اجملتمع اإلكوادوري رغم ما  -٢٨١
تقدمه التشريعات من ضمانات للمساواة، وذلك بسبب ترسيخ القوالب النمطية التقليدية وعدم تنفيذ الضمانات 

مساواة يف عدم تساوي األجور عن العمل املتساوي القيمة، ويف ارتفاع وتتجلى هذه الال. التشريعية للمساواة
نسبة األمية يف صفوف النساء، ال سيما يف املناطق القروية، واخنفاض مستوى متثيل املرأة يف اخلدمات العامة ويف 

. تتطلب مهاراتاإلدارات العمومية، وقلة فرص احلصول على القروض والوصول إىل األعمال املهنية واحلرف اليت 
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة للربامج اليت هتدف إىل القضاء على التمييز القائم على 

 .أساس اجلنس

ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة البطالة العالية يف الدولة الطرف وإزاء أمهية القطاع غري الرمسي يف  -٢٨٢
 .اقتصادها

جنة بالقلق خاصة ألن احلد األدىن لألجور ال يكفي لضمان مستوى معيشي الئق للعمال وتشعر الل -٢٨٣
 .وأسرهم وألن هذا احلد األدىن ال ُيدفع دائما يف الواقع العملي

وتشعر اللجنة بالقلق ألن إنفاذ األحكام اخلاصة بصحة وسالمة العمال غري كافية يف الدولة الطرف، ال  -٢٨٤
وتشعر اللجنة . غرية ويف مزارع املوز، كما يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد احلوادث املهنيةسيما يف املناجم الص

 .بالقلق كذلك ألن عمليات التفتيش املرتبطة بالعمل ال جتري بانتظام، ال سيما يف املناطق القروية

يف إنشاء أي فرع من وتشعر اللجنة بالقلق ألن قانون العمل يف الدولة الطرف يفرض قيوداً على احلق  -٢٨٥
فروع النقابات العمالية أو أي مجعية جتارية هتدف إىل إنشاء فرع من فروع االحتادات العمالية إذ ينص على أن 

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء احلجم الكبري .  عامال٣٠ًعدد العمال املنضمِّني إىل هذا الفرع ينبغي أال يقل عن 
. لباطن، وإزاء احلواجز اليت فرضتها هذه الظاهرة على ممارسة العمال حلقوقهم النقابيةللعقود املؤقتة والتعاقد من ا

 .كما تعرب اللجنة عن أسفها للقيود اليت يفرضها قانون العمل اإلكوادوري على احلق يف اإلضراب

الالزمة، مما ويساور اللجنة القلق إزاء شدة افتقار مؤسسة الضمان االجتماعي يف إكوادور إىل املوارد  -٢٨٦
 .ُيخلِّف وقعاً سلبياً على التغطية الشخصية واملادية اليت يقدمها نظام الضمان االجتماعي

وتشعر اللجنة بالقلق ألن نسبة مئوية حمدودة من الشعب اإلكوادوري هي اليت تستفيد فقط من مزايا  -٢٨٧
 .الضمان االجتماعي، ال سيما من التأمني على املرض والوالدة

إذ تعترف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل مكافحة عمل األطفال، فإهنا تعرب عن و -٢٨٨
 .استيائها من عمل األطفال يف الدولة الطرف، ال سيما يف الزراعة ويف األشغال املرتلية
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ان دون سن الثامنة ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع حاالت االعتداء اجلنسي وبغاء الفتيات والفتي -٢٨٩

 .عشرة يف املناطق احلضرية، وإزاء استغالل األطفال واالفتقار إىل استراتيجية شاملة ملواجهة هذه املشاكل

 .ويساور اللجنة القلق إزاء االجتار باألحداث، ال سيما أبناء السكان األصليني -٢٩٠

ليه كفعٍل إجرامي يف الدولة الطرف، كما وتشعر اللجنة بالقلق ألن العنف املرتيل منتشر وال ُينظر إ -٢٩١
 .يساورها القلق إزاء التعريف الضّيق لالغتصاب الذي ُيعترب فعالً إجرامياً يف القانون اجلنائي يف إكوادور

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء زيادة مستوى الفقر وانتشاره يف الدولة الطرف، الذي ميس يف املقام األول  -٢٩٢
 .ال واجلماعات األصلية وتلك اليت تنحدر من أصل أفريقيالنساء واألطف

ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السكنية الرديئة والنقص الكبري احلاصل يف السكن واالفتقار إىل  -٢٩٣
 .التدابري الفعالة لتوفري السكن االجتماعي لألسر ذات الدخل املنخفض وللفئات احملرومة واملهّمشة

نة بالقلق ألنه، ورغم الضمانات اليت مينحها الدستور للسكان األصليني بالنسبة حلقهم يف وتشعر اللج -٢٩٤
حيازة امللكية اجلماعية، فإن الدولة الطرف ال تقدم احلماية الفعالة هلؤالء السكان ضد حاالت إخالء ألراضي 

 .أسالفهم باإلكراه

وتالحظ أنه، . ي ونوعيته وإزاء قلّة موارده املاليةويساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض تغطية النظام الصح -٢٩٥
وتعرب عن قلقها . وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته احلكومة، فإن معدل الوفيات النفاسية ال يزال مرتفعاً

 .إزاء االرتفاع املتزايد يف معدل احلمل لدى املراهقات

ة الطرف باحلق يف الصحة، ال سيما يف ما يتعلق ويساور اللجنة القلق إزاء متتع مجيع السكان يف الدول -٢٩٦
 .باحلصول على الدواء الَجنيس

كما تشعر . ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل األمية واالنقطاع عن الدراسة يف الدولة الطرف -٢٩٧
ملنحدرين من بالقلق، يف هذا الصدد بالذات، إزاء وضع الفتيات واألطفال يف صفوف السكان األصليني والسكان ا

 .أصل أفريقي

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه، ورغم وجود مدارس وجامعات ُتدرس فيها اللغات األصلية، فإن أهم اللغات  -٢٩٨
 .، ختتفي تدرجيياًاللغة الكيتشويةاألصلية، ال سيما 

 االقتراحات والتوصيات -هاء 

. ة لضمان استقاللية اجلهاز القضائي ونزاهتهحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة ومناسب -٢٩٩
كما تدعو الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن القضايا ذات الصلة باحلقوق 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت بتت احملاكم فيها
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لة احلماية الفعالة للسكان األصليني من وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالة وعملية لكفا -٣٠٠
كما تطلب إليها أن تورد يف . التمييز يف عدة جماالت، ال سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم

تقريرها الدوري املقبل معلومات عن أثر الربامج اليت ترمي إىل كفالة حقوق السكان األصليني االقتصادية 
 .ة والبيانات املتعلقة بأي تقدم أحرز يف هذا الصددواالجتماعية والثقافي

وحتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على احلرص على أن يشارك السكان األصليون يف القرارات اليت متس  -٣٠١
وتطلب إليها، خباصة، أن تستشري السكان األصليني املعنيني وتلتمس موافقتهم قبل تنفيذ مشاريع . حياهتم

 ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم الطبيعية، وفيما يتعلق بالسياسة العامة اليت متّسهم، عمالً باستخراج املوارد 
وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بتنفيذ تدابري .  يف البلدان املستقلة األصلية والقبليةبشأن الشعوب) ١٩٨٩(

 .انني واحلقوق البيئيةتشريعية وإدارية للحيلولة دون انتهاك الشركات عرب الوطنية للقو

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات العاجلة لضمان تكافؤ الفرص لإلكوادوريني املنحدرين  -٣٠٢
من أصل أفريقي، ال سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم، وحتثها على تضمني تقريرها الدوري 

 .يف هذا اجملالالثالث معلومات مفصلة عن التقدم احملرز 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيق حول أسباب ارتفاع معدل اإلعاقة وعلى تضمني تقريرها  -٣٠٣
الدوري الثالث معلومات مفصلة فيما يتعلق هبذه األسباب وفيما يتعلق أيضاً بالتقدم احملرز لكفالة متتع األشخاص 

 .الثقافيةاملعوقني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الفعالة لكفالة املساواة بني الرجال والنساء يف مجيع  -٣٠٤
 من العهد، ال سيما من خالل تنفيذ مبدأ األجر ٣ واملادة ٢ من املادة ٢ميادين احلياة كما تنص على ذلك الفقرة 
 ينص على ذلك العهد، والرفع من مستوى متثيل النساء يف اخلدمات املتساوي عن العمل املتساوي القيمة كما

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف . العمومية، وتقليص الفجوة بني أجور الرجال وأجور النساء
 .تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف مسائل التمييز القائم على أساس اجلنس

ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فعالة لتقليص معدل البطالة وكذلك التقليل من نسبة وحت -٣٠٥
 .العمالة يف االقتصاد غري الرمسي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة حىت تتأكد من أن احلد األدىن لألجور ميكِّن  -٣٠٦
 .ئق وأن ينفذ معيار احلد األدىن لألجور تنفيذاً فعلياًالعمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي ال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن تشريعاهتا القائمة فيما يتعلق بصحة وسالمة العمال  -٣٠٧
كما حتث اللجنة الدولة الطرف . املهنية يتم تنفيذها بالكامل وبأن نظام عمليات التفتيش يف العمل جيري تعزيزه

عتماد تدابري حلماية العمال من األخطار املهنية النامجة عن استخدام املواد السامة واخلطرة يف زراعة املوز على ا
 .وقطاعات املناجم الصغرية
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري العاجلة والالزمة، تشريعية كانت أم غري تشريعية، حىت  -٣٠٨

 .لعمال املؤقتون والعمال املتعاقدون من الباطن، من ممارسة حقوقهم النقابيةيتمكن مجيع العمال، مبن فيهم ا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على حل مشكلة مديونيتها ملؤسسة الضمان االجتماعي اإلكوادورية حىت  -٣٠٩
ى تعزيز دور كما حتثها عل. تسمح هلا بأداء مهمتها املتمثلة يف كفالة تغطية مناسبة ودفع اإلعانات االجتماعية

عمليات التفتيش اخلاصة بالضمان االجتماعي ملكافحة الغش، الذي ميارسه، على سبيل املثال، أرباب العمل الذين 
 .ال يدفعون اشتراكات الضمان االجتماعي عن ُعماهلم

خاص وحتث اللجنة الدولة الطرف على الزيادة من تغطية نظام الضمان االجتماعي، ال سيما بالنسبة لألش -٣١٠
 .الذين يعملون حلساهبم وبالنسبة للنساء

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن أثر إنشاء صندوق الربنامج  -٣١١
كما تشجع الدولة الطرف . اإلمنائي للمهاجرين اإلكوادوريني وأسرهم يف حتسني مستويات معيشة هذه األسر

 . املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين٢٠٠١ليت أبدهتا يف عام على تنفيذ التوصيات ا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتتأكد من أن قانون األسرة قد اعُتِمد وُنفِّذ  -٣١٢
 .بدون أي مزيد من التأخري

دابري الالزمة، تشريعية كانت أم غري تشريعية، وحتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على اختاذ مجيع الت -٣١٣
 .إلجياد حل فعال للمشكلة الدائمة املتمثلة يف عمل األطفال، ال سيما يف الزراعة ويف األشغال املرتلية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تناول مسائل االعتداء اجلنسي وبغاء الفتيات والفتيان واستغالل  -٣١٤
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها . راتيجية شاملة حلل هذه املشاكلاألطفال باعتمادها است

 .الدوري املقبل، معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة ملكافحة مشكلة االجتار باألحداث، مبا يف  -٣١٥
وتطلب إليها أن . يانات واإلحصاءات ذات الصلة وإجراء دراسة شاملة عن هذا املوضوعذلك من خالل مجع الب

 .تورد يف تقريرها الدوري الثالث معلومات عن التدابري املتخذة والتقدم املُحرز يف هذا الصدد

من خالل وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة ملكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك  -٣١٦
كما حتثها بشدة على تعديل القانون اجلنائي هبدف إعادة . التطبيق الفعال للقوانني القائمة وتنظيم محالت للتوعية

 .تعريف جرمية االغتصاب لكي تتماشى واملعايري الدولية وحلماية النساء واألطفال

فقر، مبا يف ذلك من خالل وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها وأنشطتها ملكافحة ال -٣١٧
إنشاء استراتيجية مناهضة للفقر هتدف إىل حتسني الظروف املعيشية للفئات احملرومة واملهّمشة، وحتث الدولة 

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة . الطرف على تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عما أحرزته من تقدم
 .)٦( والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالطرف إىل بيان اللجنة بشأن الفقر
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتناول مشكلة التشرد، وكفالة حصول  -٣١٨
األسر ذات الدخل املنخفض والفئات احملرومة واملهّمشة على قروض وإعانات سكنية، وحتسني مرافق املياه 

 .واملرافق الصحية يف الوحدات السكنية املوجودة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل العمل على أن يكون السكان األصليني مشمولني باحلماية الفعالة من  -٣١٩
ويف هذا الصدد، توجه . إخالء أراضي أسالفهم باإلكراه وأن يتلقوا التعويضات املناسبة إذا ما حدث هذا اإلخالء

 من ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٩٧ (٧الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم اللجنة نظر 
عمليات اإلخالء القسري، وتطلب إليها أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل معلومات ):  من العهد١١املادة 

 .مفصلة عن هذه املسألة

. ة أعلى من الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع الصحيوحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص نسبة مئوي -٣٢٠
كما توصيها مبواصلة جهودها املتعلقة بالوقاية والرعاية يف جمال الصحة من خالل تقدمي خدمات الصحة اجلنسية 

 .واإلجنابية، ال سيما للنساء والشباب

الدولية يف حق اجلميع يف وحتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على إجراء تقييم لتأثري قواعد التجارة  -٣٢١
الصحة، كما حتثها على أن تستفيد بقدر كبري من شروط املرونة اليت ينص عليها اتفاق منظمة التجارة العاملية 
املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، بغية كفالة االستفادة من الدواء اجلَنيس والتمتع، على 

 . للجميع يف إكوادورنطاق أوسع، باحلق يف الصحة

وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماهتا املنصوص عليها يف العهد يف مجيـع جوانب  -٣٢٢
املفاوضات اليت جتريها مع املؤسسات املالية الدولية ويف غريها من االتفاقات التجارية اإلقليمية حىت ال ُينالَ من 

 .لثقافية، ال سيما حقوق الفئات احملرومة واملهّمشةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملكافحة األمية، ال سيما يف صفوف أكثر  -٣٢٣
وتطلب إليها أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري املتخذة لتحقيق . الفئات حرماناً وهتميشاً

 . اهلدف وعما أُحرز من نتائجهذا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري الالزمة لكفالة متتع اللغات األصلية حبماية أفضل  -٣٢٤
والعمل على زيادة تدريس هذه اللغات يف املدارس باعتبار ذلك عنصراً هاماً من عناصر متتع السكان األصليني 

 .باحلق يف الثقافة

ي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم من تدابري لكفالة االحترام الفعال جلميع احلقوق اليت ينص وتوص -٣٢٥
عليها العهد ولكفالة سبل االنتصاف امللموسة، قضائية كانت أم غري قضائية، لألشخاص الذين انُتِهكت حقوقهم 

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة . رومة واملهّمشةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما فيما يتصل بالفئات احمل
 .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨ (٩نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبد مكتب أمني املظامل بالوسائل املناسبة والكافية ملواصلته االضطالع بواليته، مبا   -٣٢٦

 . )٧(قتصادية واالجتماعية والثقافية، عمالً مببادئ باريسيف ذلك محاية احلقوق اال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني برامج التدريب املتعلقة حبقوق اإلنسان لزيادة مستوى التعريف  -٣٢٧
بالعهد وبغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتطبيقه بطريقة أفضل، ال سيما يف صفوف أفراد اجلهاز 

 .واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وغريهم من اجلهات املسؤولة عن تنفيذ العهدالقضائي 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري الثالث معلومات عن تنفيذ املالحظات  -٣٢٨
رائح اجملتمع، ال سيما كما تطلب إليها أن تنشر مالحظاهتا اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع ش. اخلتامية احلالية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف، خباصة، . بني موظفي الدولة، واهليئات القضائية، ومنظمات اجملتمع املدين عموماً
 .على إشراك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين يف إعداد تقريرها الدوري املقبل

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠يرها الدوري الثالث يف موعد أقصاه وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقر -٣٢٩

 الدورة الثالثة والثالثون

 مالطة

، وذلك يف جلستيها (E/1990/5/Add.58)نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من مالطة بشأن تنفيذ العهد   -٣٣٠
، وأعلنت يف جلستها السادسة واخلمسني، ٢٠٠٤وفمرب ن/ تشرين الثاين٩الثانية والثالثني والثالثة والثالثني املعقودتني يف 

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٦املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتعرب  -٣٣١
كما ترحب باحلوار الصريح والبناء . (E/C.12/Q/MLT/1)لى قائمة املسائل عن تقديرها للردود اخلطية الشاملة ع

 .الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحظ اللجنة مع التقدير مستوى احلماية املرتفع إمجاالً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة     -٣٣٢
 .ودها املتواصلة لتحسني محاية هذه احلقوق الطرف وجه

وترحب اللجنة بوضع عدد من خطط العمل الوطنية، كخطة العمل الوطنية للتوظيف وخطة العمل الوطنية  -٣٣٣
 الرامية إىل حتسني محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية ٢٠٠٦-٢٠٠٤ملكافحة الفقر ولإلدماج االجتماعي للفترة 

 .والثقافية

، وبتشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة بني  ٢٠٠٣ترحب اللجنة بقانون املساواة بني الرجال والنساء لعام  و -٣٣٤
 .الرجال والنساء
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 .٢٠٠٠ وبسن قانون تكافؤ الفرص يف ١٩٨٧وتشيد اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمعوقني يف  -٣٣٥

 .١٩٩٥وترحب اللجنة بإنشاء مكتب ألمني املظامل يف  -٣٣٦

  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 -٣٣٧

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

يذ أحكام العهد بسبب افتقار املعلومات تالحظ اللجنة أن من الصعب بشكل عام تقييم التقدم احملرز يف تنف -٣٣٨
 .املقدمة من الدولة الطرف إىل بيانات مقارنة ومصنفة

وتأسف اللجنة لعدم إدراج العهد حىت اآلن يف القانون احمللي، مما حيول دون االحتجاج به مباشرة أمام  -٣٣٩
 .احملاكم احمللية

 الثقافية عن دور املرأة يؤثر سلباً على املساواة بني الرجال    ويساور اللجنة القلق ألن استمرار القوالب النمطية  -٣٤٠
وتالحظ اللجنة بقلق يف هذا الصدد أن مستوى متثيل النساء يف قطاع الوظائف العمومية ال . والنساء يف التمتع باحلقوق

 .يزال متدنياً جداً وأنه ال توجد قاضيات يف الدولة الطرف 

 .املتصاعد للبطالة بني الشباب وارتفاع مستوى البطالة الطويلة األمد وتالحظ اللجنة بقلق االجتاه  -٣٤١ 

وبينما تالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز حقوق املعوقني، فإن القلق يساورها لغياب  -٣٤٢
 .احلوافز اليت تدفع أرباب العمل إىل توظيف مثل هؤالء األشخاص

وتالحظ بقلق أيضاً اهلوة  .  ألن مشاركة املرأة يف سوق العمل ال تزال متدنية جداًوتعرب اللجنة عن قلقها -٣٤٣
 . العميقة يف األجور بني الرجال والنساء والتمثيل املتدين جداً للمرأة يف املناصب اإلدارية العليا 

ات العمل واألسرة ويساور اللجنة القلق الستمرار الصعوبات اليت تواجهها النساء يف التوفيق بني مسؤولي -٣٤٤
فضالً عن ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن بعض التدابري املتخذة، مبا يف ذلك إضفاء املزيد من . يف الدولة الطرف

املرونة على خطط اإلجازات الوالدّية، تستهدف بشكل أساسي النساء العامالت يف الوظائف العمومية وال تسري 
 .على النساء العامالت يف القطاع اخلاص

 . وتالحظ اللجنة بقلق العدد الكبري من حوادث العمل يف الدولة الطرف  -٣٤٥

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون العالقات العمالية يقيد دون ُمسوِّغ احلق يف اإلضراب من خالل فرض  -٣٤٦
 . إجراء حتكيم إلزامي يف املنازعات العمالية
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دق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية يف جمال حقوق وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تص -٣٤٧

، ورقم بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢ (١٠٢العمل والتأمني االجتماعي، ال سيما االتفاقية رقم  
بشأن املساواة يف ) ١٩٦٢ (١١٨ األهداف واملعايري األساسيـة للسياسة االجتماعية، ورقم بشأن) ١٩٦٢ (١١٧

 .بشأن سياسة العمالة) ١٩٦٤ (١٢٢املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي، ورقم 

وبينما تالحظ اللجنة أنواع املساعدة املقدمة إىل ضحايا العنف املرتيل، تعرب عن قلقها ألن العنف املرتيل ليس  -٣٤٨
 .من صعوبة مطالبة ضحايا هذا العنف حبقوقهممدرجاً حالياً يف القانون كجرمية حمددة، مما يفاقم 

يف القانون املدين للدولة الطرف وأن " غري الشرعيني"و" الشرعيني"وتالحظ اللجنة بقلق التمييز بني األطفال  -٣٤٩
 .األطفال املولودين خارج رباط الزوجية ال يتمتعون بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا األطفال املولودون ضمن إطار الزواج

 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صغر سن املسؤولية اجلنائية نسبياً يف الدولة الطرف -٣٥٠

وبينما ُيحظر العقاب البدين يف املدارس واملؤسسات األخرى، تالحظ اللجنة أن العقاب البدين ضمن األسرة، يف       -٣٥١
 .، ليس حمظوراً مبقتضى القانون"التأديب املعقول"إطار 

 . نة بقلق أن اإلجهاض غري مشروع يف مجيع احلاالت مبوجب قانون الدولة الطرفوتالحظ اللج -٣٥٢

 . ويساور اللجنة القلق إزاء شح خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية يف الدولة الطرف -٣٥٣

  االقتراحات والتوصيات�هاء 

ببيانات مقارنة ومصنفة، تتيح للجنة تقييم   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزودها يف تقريرها الدوري املقبل     -٣٥٤
 . التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام العهد، ال سيما فيما يتعلق بوضع اجلماعات احملرومة واملهّمشة يف اجملتمع

وتشري اللجنة إىل أن الدولة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف مسألة إدماج العهد يف قانوهنا احمللي -٣٥٥
ف ملزمة باالمتثال ألحكام الصكوك الدولية اليت صدقت عليها وبوضعها موضع التنفيذ التام يف النظام القانوين  الطر

ويف هذا الصدد توجه اللجنة    . احمللي، بصرف النظر عن النظام الذي أدرج مبوجبه القانون الدويل يف النظام القانوين احمللي     
 . بشأن التطبيق احمللي للعهد ) ١٩٩٨ (٩ام رقم انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة الع 

 من العهد أثناء تصديقها ١٣وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب اإلعالن الذي أصدرته بشأن املادة    -٣٥٦
 .عليه

 ُيعهد )٧(وتشجع اللجنـة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس -٣٥٧
 . حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةإليها

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لزيادة وعي اجلمهور باملساواة بني اجلنسني، ال سيما عن طريق  -٣٥٨
ء، وأن تضمن تقريرها الدوري املقبل النتائج احملرزة يف  توفري الدعم املالئم للجنة الوطنية لتعزيز املساواة بني الرجال والنسا  

 .هذا الصدد
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 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري املتخذة ملعاجلة مشكلة البطالة الطويلة األمد، والبطالة بني الشباب  -٣٥٩

ل وبأن توفر بيانات  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف جهودها لدمج املعوقني يف سوق العم      -٣٦٠
 .مقارنة بشأن تأثري التدابري املتخذة يف هذا الصدد 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتكثيف جهودها لزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل وضمان معاملة  -٣٦١
 .متكافئة بني النساء والرجال، مبا يف ذلك تساوي األجر عن العمل املتساوي القيمة

للجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري إضافية لتمكني الوالدين العاملني من التوفيق بني املسؤوليات املهنية    وحتث ا -٣٦٢
واألسرية، مبا يف ذلك ضمان احلصول على رعاية ميسورة التكلفة لألطفال وإجازات والدية مرنة للعاملني يف القطاعني  

 . العام واخلاص على حد سواء

دولة الطرف بتعزيز التدابري املتخذة للوقاية من حوادث العمل وضمان توفري موارد وصالحيات وتوصي اللجنة ال -٣٦٣
كما تشجع الدولة الطرف على التصديق    . مالئمة ملكتب تفتيش العمل بغية إنفاذ االمتثال للوائح السالمة ورصده بفعالية  

 .ث الصناعية الكربىبشأن منع احلواد) ١٩٩٣ (١٧٤على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون املنازعات العمالية بغية إلغاء إجراء التحكيم اإللزامي، وفقاً  -٣٦٤
 جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ٢٠٠٢للمالحظات اليت صاغتها يف عام 

 . بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم) ١٩٤٨ (٨٧رقم خبصوص االتفاقية 

،   )١٩٥٢ (١٠٢وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم                                -٣٦٥
 ).١٩٦٤ (١٢٢، و)١٩٦٢ (١١٨، و)١٩٦٢ (١١٧و

جيري تدارسه حالياً بشأن وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي  -٣٦٦
 .العنف املرتيل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالتنقيح املقرر إجراؤه للقانون املدين بغية إلغاء مصطلحي األطفال  -٣٦٧
 . وضمان املساواة يف احلقوق بني األطفال املولودين ضمن إطار الزوجية وخارجه" غري الشرعيني"و" الشرعيني"

 .اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاهتا توخياً لرفع سن املسؤولية اجلنائيةوتشجع  -٣٦٨

 .وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف حظر العقاب البدين يف إطار األسرة حظراً صرحياً  -٣٦٩

ثناءات للحظر  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف تشريعاهتا بشأن اإلجهاض والنظر يف وضع إست -٣٧٠
 . العام لإلجهاض، كما يف حاالت اإلجهاض العالجي وعندما يكون احلمل نتيجة اغتصاب أو سفاح حمارم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الربامج التربوية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية ودعم اخلدمات الصحية   -٣٧١
 . يف هذا اجملال
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رف على ضمان توفري التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس على كافة وتشجع اللجنة الدولة الط -٣٧٢

املستويات وزيادة التوعية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف 
 .صفوف موظفي الدولة وأفراد اجلهاز القضائي

 اخلتامية احلالية على نطاق واسع على مجيع مستويات هتامالحظاوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعميم  -٣٧٣
، واطالعها، يف تقريرها الدوري املقبل، على كافة التدابري وأفراد اجلهاز القضائياجملتمع، مبا يف ذلك على موظفي الدولة 

ور مع املنظمات  كما تشجع الدولة الطرف على االستمرار يف التشا  . اليت اختذهتا لوضع هذه املالحظات موضع التنفيذ 
 .غري احلكومية وأفراد اجملتمع املدين لدى إعداد تقريرها الدوري الثاين  

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الثاين حبلول  -٣٧٤

 الدامنرك

، )E/C.12/4/Add.12(لعهد نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع املقدم من الدامنرك بشأن تنفيذ ا -٣٧٥
. ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١ و١٠وذلك يف جلساهتا اخلامسة والثالثني إىل السابعة والثالثني املعقودة يف 

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٦وأعلنت يف جلستها السادسة واخلمسني، املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

تزام الدولة الطرف باملوعد احملدد لتقدمي تقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً ترحب اللجنة بال -٣٧٦
 .(E/C.12/Q/DEN/2)للمبادئ التوجيهية للجنة، وبردودها اخلطية على قائمة املسائل 

وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي تألف من خرباء يف ميادين خمتلفة  -٣٧٧
 . ملها العهد، فضالً عن ممثل احلكم الذايت يف غرينالنديش

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

حتيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا الدولة الطرف امتثاالً لواجباهتا مبقتضى العهد  -٣٧٨
 . الدامنركوباحلماية الشاملة اليت توفرها للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف

وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتزام الدولة الطرف باملساعدة اإلمنائية الرمسية وحبجم مسامهاهتا، اليت  -٣٧٩
، األمر الذي جعلها واحدة من البلدان القليلة اليت )٢٠٠٤( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٠,٨٥تشكل نسبة 

 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٠,٧ملتمثل يف فاقت مساعدهتا هدف األمم املتحدة ا

وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بالتدابري التشريعية واإلدارية احلالية اليت اختذت ملكافحة ما يرتكب يف  -٣٨٠
 قانوناً بشأن ٢٠٠٣يوليه /الدولة الطرف من أفعال تنم عن عنصرية وكره لألجانب، وترحب بسنها يف متوز

كما أهنا حتيط علماً، يف هذا الصدد، مع التقدير بوضع خطة . اة يف املعاملة بصرف النظر عن األصل اإلثيناملساو
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عمٍل وطنية لتعزيز املساواة يف املعاملة والتنوع ومكافحة التمييز العنصري كمتابعة إلعالن وبرنامج عمل 
 .)٩(ديربان

الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف الدامنرك من وتسلم اللجنة مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا  -٣٨١
 وزيراً لشؤون املساواة بني اجلنسني ١٩٩٩يوليه /خالل قوانينها وسياساهتا وبراجمها، مبا يف ذلك تعيينها يف متوز

 . بشأن املساواة بني اجلنسني٣٨٨ للقانون رقم ٢٠٠٠مايو /وسنها يف أيار

ير أن معدل البطالة آخذٌ يف االخنفاض بفضل سياسات التوظيف الفّعالة اليت وتالحظ اللجنة مع التقد -٣٨٢
 .تطبقها الدولة الطرف

 قانون مكافحة استغالل األطفال يف املواد ٢٠٠٣مارس /وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف آذار -٣٨٣
 .كافحة العنف اجلنسي ضد األطفال خطة عمل مل٢٠٠٣أغسطس /اإلباحية وبيعهم واستغالهلم جنسياً، وبوضعها يف آب

وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على ظاهرة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك  -٣٨٤
 على اتفاقية ٢٠٠٣سبتمرب / قانون االجتار باألشخاص، وتصديقها يف أيلول٢٠٠٢يونيه /اعتمادها يف حزيران

ة املنظمة وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة  املتحدة ملكافحة اجلرمياألمم 
 .عليه

وتالحظ اللجنة مع االرتياح اخنفاض عدد املدخنني بفضل احلملة املستمرة اليت تنظمها الدولة الطرف  -٣٨٥
 .للتدخنيهبدف الترويج لنمط صحي من احلياة، مبا يف ذلك زيادة الوعي باآلثار الضارة 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ُتذكَر تعوق تنفيذ الدامنرك للعهد تنفيذاً فعلياً -٣٨٦

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

 إىل الدامنرك خالل األعوام تعرب اللجنة عن قلقها ألن ارتفاع عدد املهاجرين والالجئني القادمني -٣٨٧
كما تعرب عن قلقها إزاء وقوع حوادث يف الدولة . املنصرمة قد زاد من املواقف السلبية والعدائية حيال األجانب

 .الطرف تنم عن كرٍه لألجانب

 ما زالت ورغم تقدير اللجنة للتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء، فإهنا -٣٨٨
فارٌق تتراوح نسبته بني (قلقة إزاء استمرار عدم املساواة يف الدولة الطرف، وعلى األخص فيما يتعلق باألجور 

 .وإزاء اخنفاض معدل مشاركة النساء يف بعض مستويات صنع القرار)  يف املائة١٩ و١٢

                                                 

ي وكـره األجانب وما يتصــل بذلك من       اعـتمدمها املؤمتـر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصر         )٩(
، A/CONF.189/12( ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣١تعصب، الذي عقد يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من           

 .)الفصل األول
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ين منها الرجال الذين تتراوح وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن معدل البطالة الطويلة األجل، اليت يعا -٣٨٩

 سنة، وبشأن ارتفاع هذا املعدل بني صفوف املهاجرين والالجئني وخرجيي اجلامعات ٥٩ و٥٥أعمارهم بني 
 .اجلدد والنساء، وهي معدالت تفوق كثرياً املتوسط الوطين

قانون األجانب وتالحظ اللجنة مع القلق أن قاعدة سن الرابعة والعشرين، اليت أدخلت مبوجب تعديل  -٣٩٠
، تفرض قيوداً على احلق يف ملّ مشل العائالت، وقد تعوق التمتع باحلق يف احلياة األسرية يف ٢٠٠٢يف عام 
 .الدامنرك

وتأسف اللجنة لعدم وجود أي حكٍم قانوين يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف جيرِّم حتديداً العنف  -٣٩١
 .املرتيل، وال سيما ضد املرأة

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير اليت وردت عن حاالت سوء املعاملة اليت تتعرض هلا النساء  -٣٩٢
املهاجرات بصفٍة خاصة على أيدي أزواجهن أو شركائهن، وهي حاالت ال ُيبلغ عنها يف أغلب األحيان بسبب 

د تفاقم بسبب التعديل الذي أُدخل على وتالحظ اللجنة أن الوضع ق. التبعية االقتصادية واخلوف من الترحيل
، فرفع عدد سنوات اإلقامة املطلوبة إىل سبع سنوات قبل حصول املهاجرات ٢٠٠٢قانون األجانب يف عام 

 .املتزوجات من دامنركيني على تصريح إقامة دائمة

ف، فإن الدامنرك ال وتالحظ اللجنة كذلك مع القلق أنه على الرغم من التدابري اليت تتخذها الدولة الطر -٣٩٣
 .تزال تواجه مشاكل تتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واستغالهلم جنسياً وباالجتار بالنساء واألطفال

وتأسف اللجنة أن الدولة الطرف لـم تورد يف تقريرها بياناٍت إحصائية مصنفة عن مستوى الفقر، وال  -٣٩٤
تالحظ أهنا مل تعتمد بعد خطاً رمسياً للفقر ميكنها من حتديد مستوى الفقر سيما يف أوساط الالجئني واملهاجرين، و

 .ورصد وتقييم التقدم احملرز يف جمال التخفيف من وطأة الفقر

وتعرب اللجنة عن القلق ألن الدولة الطرف لـم تسن أحكاماً دستورية أو أي أحكام تشريعية أخرى  -٣٩٥
 اللجنة عن القلق إزاء الصعوبات اليت تواجهها الفئات احملرومة كما تعرب. تكفل مبوجبها احلق يف السكن

كما . واملهّمشة، وال سيما املهاجرين، يف استئجار مسكن شعيب أو احلصول عليه، بسبب املمارسات التمييزية
 .تالحظ اللجنة مع القلق ارتفاع نسبة التشرد يف أوساط املهاجرين يف الدولة الطرف

القلق بشأن ارتفاع معدل تعاطي املخدرات واإلفراط يف استهالك الكحول يف الدولة وتعرب اللجنة عن  -٣٩٦
 .الطرف، وبشأن أوضاع أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية سببها هذا التعاطي واإلفراط

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

 لتلقي الشكاوى من األفراد يف ترحب اللجنة باآللية املنشأة حديثاً يف املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان -٣٩٧
حاالت التمييز القائم على العرق، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة اختاذ التدابري الفعالة الرامية إىل تعزيز عمل 
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هذا املعهد من خالل مجلة أموٍر منها ختصيص املوارد الكافية، وعلى النظر يف توسيع نطاق صالحياته حىت يتمكن من 
 .تعلقة بانتهاكات جمموعة أوسع من حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتلقي الشكاوى امل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب احلوادث اليت تنم عن العنصرية وكره األجانب وأن  -٣٩٨
كما توصيها بأن تتخذ التدابري . ميع فئاتهتكافحها، وأن تواصل تعزيز التفاهم والتسامح بني الثقافات يف اجملتمع جب

اليت تكفل التنفيذ الفعلي للخطة الوطنية لتعزيز املساواة يف املعاملة والتنوع ومكافحة التمييز العنصري كمتابعة 
 .إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وأن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلوماٍت عما أحرزته من تقدم يف هذا الصدد

لب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة تكفل املساواة بني الرجال والنساء وفقاً ملا تنص وتط -٣٩٩
 من العهد، وذلك من خالل أموٍر تشمل تطبيق مبدأ األجر املتساوي عن ٣ واملادة ٢ من املادة ٢عليه الفقرة 

اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها وترجو . املرأة يف صنع القراروضمان مشاركة العمل املتساوي القيمة 
 .الدوري املقبل معلوماٍت مفصلة عن التقدم احملرز يف قضايا التمييز بني اجلنسني، ال سيما من خالل تدابري العمل اإلجيايب

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الربامج اهلادفة إىل خفض معدل البطالة بني الفئات األشد  -٤٠٠
 عاماً وخرجيو اجلامعات اجلُدد ٥٩ و٥٥ضرراً، مبا فيها املهاجرون والالجئون والرجال الذين تتراوح أعمارهم بني ت

 .كما توصيها بأن تتخذ املزيد من التدابري ملساعدة الرجال والنساء على التوفيق بني حياهتم املهنية واألسرية . والنساء

ضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلوماٍت مفصلة عن خطة إصالح وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ُت -٤٠١
، مبا يف ذلك معلوماٍت عن أثر هذه اخلطة على فئات اجملتمع املهّمشة، حىت يتسىن هلا تقدير "الدامنرك اجلديدة"

 .مدى كفاية حجم االستحقاقات لضمان مستوى معيشي الئق للجميع

ر يف التصديق على اتفاقيـة منظمة العمل الدوليــة رقم   وتوصـي اللجـنـة الدولة الطرف بأن تنظ        -٤٠٢
بشأن منع  ) ١٩٩٣ (١٧٤ ورقم   األهداف واملعايري األساسيـة للسياسة االجتماعيــة    بشأن  ) ١٩٦٢ (١١٧

 .احلوادث الصناعية الكربى

بعة والعشرين وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري املالئمة إللغاء أو تعديل قاعدة سن الرا -٤٠٣
، مبا يتمشى مع التزامها بضمان متتع مجيع األشخاص يف الدامنرك، دون متييز، ٢٠٠٢من قانون األجانب لعام 
ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف الوسائل البديلة ملكافحة . باحلق يف احلياٍة األسرية

 .اجراتظاهرة الزواج القسري اليت تعاين منها امله

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري اخلامس معلوماٍت مفصلة عن حجم مشكلة  -٤٠٤
ويف . العنف املرتيل، وال سيما العنف املوجه ضد املرأة يف الدامنرك، وعن التدابري اليت اختذهتا ملكافحة هذه الظاهرة

ر يف سن تشريعاٍت حمددة لتجرمي العنف املرتيل ولتوفري هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظ
 .التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وللقضاة بشأن الطابع اإلجرامي للعنف املرتيل
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة تكفل حصول ضحايا العنف املرتيل على ما يكفي  -٤٠٥

مني إلعادة تأهيلهم، وبأن تطبق آليات مناسبة حىت ال ُيحرم ضحايا العنف املرتيل من من الرعاية والدعم الالز
 . التماس املساعدة خوفاً من ترحيلهم أو طردهم من الدامنرك

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى مواصلة وتعزيـز جهودها الرامية إىل معاجلـة مشكلة االجتار  -٤٠٦
ألطفال، فضالً عن مشكلة االستغالل اجلنسي التجاري يف الدامنرك، وترجو منها باألشخاص، وال سيما النساء وا

أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلوماٍت مفصلة عما حققته من نتائج وما واجهته من صعوبات يف هذا 
 .الصدد، ال سيما نتائج خطة العمل الرامية إىل مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال

لجنة من الدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر واالستبعاد االجتماعي وتطلب ال -٤٠٧
ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بيان . وأن تضع آلية لقياس مستوى الفقر ولرصده عن كثب

وترجو اللجنة من الدولة . )٦(فيةاللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا
الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل بياناٍت مصنفة ومقارنة عن عدد األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر 

 .وعن التقدم احملرز يف حل هذه املشكلة

صي وتو. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف سن تشريعات حمددة تنص على احلق يف السكن -٤٠٨
 من ١١ من املادة ١الفقرة (احلق يف السكن الالئق بشأن ) ١٩٩١ (٤اللجنة كذلك، متشياً مع تعليقها العام رقم 

، بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات وطنية تكفل جلميع األسر مرافق سكنية مالئمة، وأن ختصص ما يكفي )العهد
كما تشجع اللجنة الدولة . ة واملهّمشة كاملهاجرينمن املوارد لإلسكان االجتماعي، وال سيما للفئات احملروم

 .الطرف على أن تتخذ التدابري الكفيلة حبل مشكلة التشرد، وال سيما يف أوساط املهاجرين

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل اختاذ التدابري اليت تكفل فعالية تطبيق الربامج الرامية إىل منع  -٤٠٩
املشروعة وتدخني التبغ واإلفراط يف شرب الكحول وأن تطلع اللجنة على هذه املسألة تعاطي املواد املخدرة غري 
 .يف تقريرها الدوري املقبل

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاٍق واسع وعلى مجيع  -٤١٠
قضائي، وأن تطلعها يف تقريرها الدوري املستويات، وال سيما يف صفوف املوظفني احلكوميني وأفراد اجلهاز ال

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري . املقبل على مجيع التدابري اليت اختذهتا لتنفيذها
 .احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس

 ٣٠م، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعٍد أقصاه ويف اخلتا -٤١١
 .٢٠٠٩يونيه /حزيران

 إيطاليا

، وذلك )E/C.12/4/Add.13(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع املقدم من إيطاليا بشأن تنفيذ العهد  -٤١٢
وأعلنت يف جلستها . ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٦ و١٥ة يف يف جلساهتا الثامنة والثالثني إىل األربعني املعقود

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٦السادسة واخلمسني، املعقودة يف 
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  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة،  -٤١٣
 . (E/C.12/Q/ITA/2)عن ردودها اخلطية الشاملة على قائمة املسائل فضالً 

وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي تألف من موظفني حكوميني من ذوي اخلربة  -٤١٤
 . يف املواضيع ذات الصلة بالعهد

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 من ٥١ الذي ُيعدِّل املادة ٢٠٠٣مايو / أيار٣٠قانون املؤرخ حتيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد ال -٤١٥
  .الدستور اإليطايل ويأخذ مببدأ تكافؤ الرجال والنساء يف فرص تقلد املناصب السياسية

وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة ظاهرة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك اعتماد  -٤١٦
 . واملتعلق باالجتار باألشخاص٢٠٠٣أغسطس / آب١١، الصادر يف ٢٢٨/٠٣القانون 

 املكتب الوطين ٢٠٠٤نوفمرب /وتالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أنشأت يف تشرين الثاين -٤١٧
للقضاء على التمييز العنصري الذي ُيعىن بتعزيز املساواة ومبكافحة التمييز القائم على أساس األصل العرقي أو 

 .ثين ويعمل حتت إشراف وزارة تكافؤ الفرصاإل

 .وتالحظ اللجنة مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف خلفض معدل البطالة -٤١٨

 . عامل مهاجر يف الدولة الطرف٧٠٠ ٠٠٠وترحب اللجنة بتسوية أوضاع  -٤١٩

 .خرية اليت مشلها التقريروترحب اللجنة بتواتر اخنفاض معدل وفيات األطفال خالل الفترات األ -٤٢٠

 حبيث تشمل املهاجرين ٢٠٠٥-٢٠٠٣وترحب اللجنة أيضاً بتوسيع نطاق اخلطة الصحية الوطنية للفترة  -٤٢١
 .بصورٍة غري قانونية ومتكنهم من تلقي العالج الطيب الوقائي، فضالً عن العالج العاجل واألساسي

 يف رصد تنفيذ العهد، وال سيما بتوفريه قدراً كبرياً من وترحب اللجنة مبشاركة اجملتمع املدين النشطة -٤٢٢
 .املعلومات للجنة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ الدولة الطرف الفعال للعهد -٤٢٣

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

لجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف ما زالت تعترب بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية تعرب ال -٤٢٤
ويف هذا . والثقافية، مبا فيها احلق يف السكن الالئق، حقوقاً غري مؤهلة للتقاضي ألهنا تفرض أعباًء مالية على الدولة

 .الصدد، تالحظ اللجنة ُندرة قرارات احملاكم اليت احُتج فيها بالعهد
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. )٧(وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس -٤٢٥

كما تعرب عن القلق إزاء ما قد ُيتَّخذ من مبادرات ترمي إىل إخضاع بعض املؤسسات ملكتب رئيس جملس 
 .الوزراء أو الرئيس

 بزيادة حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تبلغ حالياً وبينما حتيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف -٤٢٦
، فإهنا تعرب عن قلقها ألن حجم ٢٠٠٦يف املائة حبلول عام ٠,٣٣ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل ٠,٢٣

 .  اإلمجايل يف املائة من الناتج احمللي٠,٧املساعدة اإلمنائية ما زال دون اهلدف الذي حددته األمم املتحدة بنسبة 

ورغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنصرية والتمييز، فإن اللجنة ال تزال قلقة إزاء التنفيذ  -٤٢٧
احملدود هلذه التدابري، وال سيما إزاء عدم إنشاء هيئات إقليمية أو حملية لرصد العنصرية والتمييز، وفقاً ملا نصت 

 .١٩٩٨يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ٢٨٦لتشريعي رقم  من املرسوم ا٤٤عليه املادة 

 بشأن اهلجرة، الذي أوجد ٢٠٠٢يوليه / متوز٣٠ املؤرخ ١٨٩وتعرب اللجنة عن القلق ألن القانون رقم  -٤٢٨
صلة وثيقة بني عقد العمل وطول مدة تصريح اإلقامة، قد حيول دون متتع العمال املهاجرين وأسرهم باحلقوق 

كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء املبالغة يف طول . ية والثقافية املنصوص عليها يف العهداالقتصادية واالجتماع
الفترة الزمنية اليت ختصصها السلطات لتجديد صالحية تصاريح اإلقامة يف الدولة الطرف، األمر الذي رمبا يقيد، 

 .الجتماعيةضمن مجلة أمور، حرية تنقل العمال املهاجرين وأسرهم ووصوهلم إىل اخلدمات ا

القضية رقم (وتالحظ اللجنة مع القلق التفسري الذي قدمته الدولة الطرف يف إطار األحكام القضائية  -٤٢٩
والذي يفيد بعدم ) ١٩٩٦مايو / أيار١٧ املؤرخة ٤٥٧٠، والقضية رقم ١٩٩٣مايو / أيار٢٩ املؤرخة ٦٠٣٠

 .مة تطبيقاً تاماً يف النظام القانوين اإليطايلإمكانية تطبيق مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي القي

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود اقتصاد غري رمسي ال يستهان به يف الدولة الطرف، يتسبب  -٤٣٠
 .يف مجلة أمور أمهها اإلخالل بتمتع العاملني فيها، ومنهم األطفال، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

كد اللجنة من جديد قلقها بشأن استمرار حاالت عدم املساواة بني املناطق ومستويات الفقر املرتفعة، وتؤ -٤٣١
وحتيط اللجنة علماً بقرار الدولة الطرف َمد فترة التقييم املخصصة لدخل . ال سيما يف املناطق اجلنوبية من البلد

 .االندماج األدىن الذي تطبقه حالياً ثالمثائة وست بلديات

 .وتالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريع شامل يف الدولة الطرف خاص مبلتمسي اللجوء -٤٣٢

ورغم التدابري اهلامة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك اعتماد القانون رقم  -٤٣٣
، فإن " إطار العالقات األسريةتدابري مكافحة العنف يف" الذي ينص على ٢٠٠١أبريل / نيسان٤ الصادر يف ١٥٤

 . اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد الشكاوى املقدمة، ال سيما من النساء

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن النساء الاليت رزقن أطفاالً يواجهن صعوبات متزايدة يف إجياد عمل  -٤٣٤
 . الصغارواالحتفاظ به، ويعزى ذلك جزئياً إىل نقص اخلدمات املخصصة لألطفال 
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، فإهنا ال )١٠(وإذ تؤكد اللجنة من جديد على مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث إليطاليا -٤٣٥
تزال قلقة إزاء حمنة املهاجرين الغجر الذين يعيشون يف خميمات تتردى أوضاعها السكنية وتفتقر إىل النظافة 

 . افق التعليم املخصصة ألطفاهلمالصحية، ويعانون من قلة فرص العمل وعدم كفاية مر

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الصعوبات املتزايدة اليت تواجهها الفئات احملرومة واملهّمشة، ال سيما  -٤٣٦
 .املهاجرون والغجر، يف استئجار املساكن أو احلصول على سكٍن عام، بسبب التمييز ضدهم

ارتفاع اإلجيارات وخصخصة املساكن وندرة الوحدات وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق بشأن استمرار  -٤٣٧
السكنية االجتماعية املالئمة لألسر ذات الدخل املنخفض يف وقٍت ُخفضت فيه أموال الصندوق االجتماعي املنشأ 

 .لتقدمي مساعدات سكنية

ن األمراض ورغم مالحظة اللجنة أن الدولة الطرف تشري يف تقريرها الدوري ويف ردودها املقدمة إىل أ -٤٣٨
املزمنة والتقدم يف السن واإلعاقة هي حقائق ال بد من معاجلتها بوسائل واستراتيجيات جديدة، وتذكر عناصر 
حمددة من هذه االستراتيجيات، فإهنا ال تزال قلقة إزاء عدم توفر أي وقائع أو أرقام متكِّن اللجنة من تقييم الوضع 

 .الصحي يف الدولة الطرف

نة أن الدولة الطرف حددت إجراءات ذات أولوية بشأن حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس وتالحظ اللج -٤٣٩
اإليدز، تتمشى مع أهداف منظمة الصحة العاملية، بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن الدولة /نقص املناعة البشري

 .الطرف مل تقدم أي وقائع أو أرقام بشأن هذه اإلجراءات

 يات االقتراحات والتوص-هاء 

تشجع اللجنة بتأكيدها على مبدأ الترابط بني مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، الدولة الطرف  -٤٤٠
. على أن تعيد النظر يف موقفها حيال إمكانية االحتجاج باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمام احملاكم

ال تزال ملزمة بإعمال العهد إعماالً تاماً يف نظامها القانوين وعالوةً على ذلك، تعترب اللجنة أن الدولة الطرف 
احمللي، بتوفري سبل انتصاف قضائية وغري قضائية من أي انتهاكات متس مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

لتطبيق بشأن ا) ١٩٩٨ (٩ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم . والثقافية
 .احمللي للعهد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التدريب املناسب للقضاة وللمدعني العامني ولغريهم من املوظفني  -٤٤١
املسؤولني عن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد، لضمان إنفاذ هذه 

 . احلقوق دائماً يف احملاكم

                                                 

 .١١٦ الفصل الرابع، الفقرة ،E/2001/22-E/C.12/2000/21انظر  )١٠(
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ب اللجنة بالربنامج اجلديد الذي وضعته الدولة الطرف للتثقيف املدين، والذي أتى الوفد على وترح -٤٤٢

ذكره، وتشجعها على تعزيز جهودها الرامية إىل توفري مناهج لتعليم حقوق اإلنسان يف املدارس على مجيع 
 .نساناملستويات وإذكاء وعي الناس عموماً بالعهد وبغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري، بالتعاون مع طائفة واسعة من ممثلي اجملتمع املدين وبدعٍم من  -٤٤٣
وحدة املؤسسات الوطنية التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، املشاورات الالزمة بشأن إمكانية 

 .إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعد، يف أقرب وقٍت ممكن، خطة عمل وطنية متكاملة إلعمال  -٤٤٤
 .)٨( من إعالن وبرنامج عمل فيينا٧١حقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل أنشطتها يف جمال التعاون الدويل وأن ترفع مساعدهتا اإلمنائية  -٤٤٥
كما حتث اللجنة الدولة .  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل وفقاً ملا أوصت به األمم املتحدة٠,٧ الرمسية إىل

 . الطرف على أن تراعي أحكام العهد يف مشاريع اتفاقاهتا الثنائية مع البلدان األخرى

فحة العنصرية والتمييز وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق فعلياً التشريعات والربامج املعتمدة ملكا -٤٤٦
 من املرسوم التشريعي رقم ٤٤بطرق منها إنشاء هيئات للرصد يف مجيع أحناء البلد، وفقاً ملا تنص عليه املادة 

 .، وذلك بتزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية٢٨٦

 تصاريح إقامة العمال وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الكفيلة بتعجيل عملية جتديد -٤٤٧
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . املهاجرين لتمكينهم من التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ات التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقم وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل إجراء -٤٤٨
 .بشأن منع احلوادث الصناعية الكربى) ١٩٩٣(١٧٤

وتؤكد اللجنة من جديد على وجوب التطبيق الفوري ملبدأ تساوي األجر عن العمل املتساوي القيمة،  -٤٤٩
طرف أن ختالف أحكام هذه املادة  من العهد، وعلى أنه ال ميكن للدولة ال٧ من املادة ٢كما نصت عليه الفقرة 

 . دون أن تنتهك التزاماهتا مبقتضى العهد

وتوصي اللجنة بأن يكفل مشروع قانون النظم القضائية الذي تعتزم الدولة الطرف تعديله، يف حال  -٤٥٠
نشطتها، اعتماده، احترام حق كل فرد، مبا يف ذلك القضاة، يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها واملشاركة يف أ

 . من العهد٨من املادة ) أ(١وفقاً للفقرة 

 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل تنظيم قطاع العمال غري الرمسي تنظيماً فعاالًً  -٤٥١

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف خطة عملها الوطنية  -٤٥٢
ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بيان اللجنة بشأن الفقر . ملتعلقة بالفقر واالستبعاد االجتماعيا
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كما حتثها على حتديد دخل االندماج األدىن . )٦(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .على الصعيد الوطين ملكافحة الفقر

جنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة العتماد تشريع شامل بشأن ملتمسي اللجوء              وتطلب الل  -٤٥٣
 .وأن تكفل مراعاة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النحو الواجب

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها اهلادفة إىل مكافحة العنف املرتيل، وال سيما العنف                 -٤٥٤
وترجو اللجنة من الدولة    . املـرأة، وأن تنظم محالت إعالمية لتثقيف السكان بشأن عواقب العنف املرتيل           ضـد   

الطرف أن ُتضّمن تقريرها الدوري املقبل معلوماٍت عن النتائج اليت توصلت إليها والصعوبات اليت واجهتها أثناء                
 .تطبيقها للتشريعات ذات الصلة

ف بشدة بأن توسع نطاق شبكة خدمات رعاية األطفال املتاحة اليت تقدَّم            وتوصـي اللجنة الدولة الطر     -٤٥٥
 .بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليها

وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إىل بناء املزيد من املساكن الدائمة                   -٤٥٦
 اجملتمعات احمللية وأن توفر هلم فرص العمل        للمهاجرين الغجر وأن تتخذ كافة التدابري الالزمة لتعزيز إدماجهم يف         

 .وألطفاهلم املرافق التعليمية املالئمة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل ما يلزم من التدابري التصحيحية ملكافحة التمييز يف قطاع                  -٤٥٧
 .اإلسكان الذي ميارس ضد الفئات احملرومة واملهّمشة، وال سيما املهاجرين والغجر

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعالة لضمان توافق عمليات اإلخالء القسري للغجر             -٤٥٨
وللمستأجرين غري القادرين على دفع مبالغ اإلجيار مع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف تعليقها العام رقم        

عمليات اإلخالء القسري، وأن ):  من العهد ١١ة   من املاد  ١الفقرة  (بشـأن احلق يف السكن الالئق       ) ١٩٩٧ (٧
توفـر املـزيد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات الفئات احملرومة واملهّمشة، مبن فيها كبار السن واملعوقون         

 .واملهاجرون

وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلوماٍت عن نطاق وحجم           -٤٥٩
 .ة التشرد اليت متس املهاجرين حتديداًمشكل

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري املقبل أسساً حمددة للمقارنة فيما يتصل                 -٤٦٠
باألمـراض املزمنة والتقدم يف السن واإلعاقة، باإلضافة إىل بيانات مصنفة ومقارنة عن كامل الفترة اليت يشملها                 

جنة من تقييم كيفية إعمال احلق يف التنميـة، كما هو وارد يف تقرير اللجنة العام رقم             الـتقرير، حىت تتمكن الل    
 ). من العهد١٢املادة (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه بشأن ) ٢٠٠٠(١٤

التدابري  وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات أكثر تفصيالًً عن -٤٦١
اإليدز وإحصاءات مفصلة ومصنفة حبسب نوع اجلنس واملنطقة احلضرية         /املتخذة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري      

 ).٢٠٠٠(١٤أو الريفية وفئات اجملتمع احملرومة أو املهّمشة، وحبسب املعايري األخرى املذكورة يف تعليق اللجنة العام رقم 
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لطـرف بأن توفر خدمات الرعاية املرتلية وغريها من اخلدمات الشخصية           وتوصـي اللجـنة الدولـة ا       -٤٦٢

 . واالجتماعية، واضعة يف اعتبارها احتياجات املسنني من الرعاية الصحية واالجتماعية

وحتـيط اللجـنة علماً مبوافقة جملس الشيوخ على مشروع قانون إلصالح نظام املعاشات التقاعدية يف                 -٤٦٣
غب اللجنة يف أن تطلعها الدولة الطرف يف التقرير الدوري املقبل على ما اختذته من تدابري  وتر. ٢٠٠٤مايو  /أيار

لتنفـيذ هـذا القانون، وال سيما إذا كانت املعاشات التقاعدية الدنيا تكفل مستوى معيشياً الئقاً للمتقاعدين                 
 .وألسرهم

مية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات       وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتا          -٤٦٤
اجملـتمع، ال سيما يف صفوف املوظفني وأفراد اجلهاز القضائي، وأن تطلعها يف تقريرها الدوري املقبل على كافة            

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء            . التدابري املتخذة لتنفيذها  
 . عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري اخلامساجملتمع املدين يف

 ويف اخلـتام، تـرجو اللجـنة مـن الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعٍد أقصاه                    -٤٦٥
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠

 أذربيجان

، وذلك يف   )E/1990/6/Add.37(هد  نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين ألذربيجان بشأن تنفيذ الع          -٤٦٦
وأعلنت يف  . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ و ١٦جلسـاهتا احلادية واألربعني إىل الثالثة واألربعني املعقودة يف          

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٦جلستها السادسة واخلمسني، املعقودة يف 

  مقدمة�ألف 

رير الدوري الثاين الذي أعدته الدولة الطرف على حنو يتفق عموماً مع املبادئ ترحب اللجنة بالتق -٤٦٧
، وإن (E/C.12/Q/AZE/2)وتالحظ اللجنة مع التقدير الردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائل . التوجيهية للجنة

 .كانت تأسف لتأخر الدولة يف تقدميها

لة الطرف الرفيع املستوى، الذي تألف من نواب وزراء وخرباء وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدو -٤٦٨
 . يف خمتلف اجملاالت اليت يغطيها العهد

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 ١٩٩٨يونيه /تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الربنامج احلكومي حلماية حقوق اإلنسان يف حزيران -٤٦٩
 .مبوجب مرسوٍم رئاسي

ومات املقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن الفريق العامل املنشأ إلعداد التقرير وترحب اللجنة باملعل -٤٧٠
الدوري الثاين إىل اللجنة واملكوَّن مـن ممثلني عـن خمتلف الوزارات واهليئات احلكومية، فضالً عن خرباء من 
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 من اللجنة يف هذه منظماٍت غري حكومية، سيضطلع برصد تنفيذ العهد وفقاً لالقتراحات والتوصيات املقدمة
 .املالحظات اخلتامية

وترحب اللجنة باجلهود املبذولة ملكافحة اجلرمية االقتصادية والفساد يف الدولة الطرف، ال سيما اعتماد  -٤٧١
يناير / وقانون منع الفساد يف كانون الثاين٢٠٠٦ -٢٠٠٤ مكافحـة الفساد للفترة الربنامج احلكومي لتعزيز

 .ء إدارة مكافحة الفساد ووضعها حتت إشراف املدعي العام، فضالً عن إنشا٢٠٠٤

وترحب اللجنة باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن إصالح اجلهاز القضائي كجزٍء من عملية  -٤٧٢
 . إعادة النظر اجلارية يف اجلهاز احلكومي ألذربيجان

صديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وترحب اللجنة باعتماد القانون املتعلق حبقوق الطفل وبالت -٤٧٣
 .واإلجراءات الفورية للقضاء عليهابشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ) ١٩٩٩ (١٨٢

 قانون محاية مناذج الفن الشعيب ٢٠٠٣مايو /وتثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها يف أيار -٤٧٤
؛ وقد وضعت وكالة حقوق التأليف األذربيجانية يف ٢٠٠٣أغسطس /األذربيجاين الذي دخل حيز النفاذ يف آب

 نص أحكام احلماية القانونية ألشكال التعبري الفولكلوري األذربيجاين بالتعاون مع ٢٠٠٣أغسطس /آب
 .اليونيسكو والوايبو

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

وبات اليت تعترض عادةً طريق البلدان اليت متر مبرحلٍة تدرك اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه الصع -٤٧٥
 .انتقالية

 وتالحظ اللجنة أن وجود عدد كبري من الالجئني واملشردين داخلياً نتيجة للنـزاع القائم مع أرمينيا  -٤٧٦
ملنصوص ما زال حيد بصورة خطرية من قدرة الدولة الطرف على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ا

 .عليها يف العهد

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

تالحظ اللجنة مع األسف عدم توفري معلومات عن قراراٍت حمددة صادرة عن احملاكم األذربيجانية أُشري  -٤٧٧
 .فيها إىل العهد وأحكامه

الفساد ومدى تفشيه يف وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقالل اجلهاز القضائي واستمرار وجود  -٤٧٨
الدولة الطرف، وتؤكد من جديد على أمهية استقاللية اجلهاز القضائي للتمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيها 

 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتوافر سبل االنتصاف الفعالة يف حالة حدوث انتهاك

ئية اليت قدمتها الدولة الطرف ال تتيح إجراء تقييٍم واضح وتالحظ اللجنة مع األسف أن البيانات اإلحصا -٤٧٩
 . إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد
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وبينما تالحظ اللجنة أن الضمان الدستوري للتمتع جبميع احلقوق واحلريات يشمل مجيع املواطنني  -٤٨٠

ا تعرب عن القلق إزاء استمرار التمييز على أرض الواقع ضد املواطنني األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية، فإهن
كما تعرب اللجنة عن قلقها . األجانب واألقليات اإلثنية وعدميي اجلنسية يف جمال اإلسكان والتوظيف والتعليم

 . اجلنسيةإزاء الوضع القانوين لعدٍد كبري من املقيمني منذ مدٍة طويلة يف الدولة الطرف وال يزالون عدميي

ورغم ترحيب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء، مبا يف ذلك  -٤٨١
إنشاؤها للجنة احلكومية املعنية بشؤون املرأة واعتمادها خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة، فإهنا تعرب عن القلق 

 .ني اجلنسني يف أذربيجان، ال سيما يف جمال التوظيفبشأن استمرار أوجه عدم املساواة ب

ورغم اعتراف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف خلفض البطالة، مبا يف ذلك اعتمادها يف عام  -٤٨٢
، فإهنا قلقة بشأن استمرار ٢٠٠٨-٢٠٠٤ برنامج التنمية االجتماعية واالقتصادية ملناطق أذربيجان للفترة ٢٠٠٤
 .لبطالة يف الدولة الطرف، ال سيما يف صفوف النساء والشباب والالجئني واملشردين داخلياًارتفاع ا

 . وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود أحكاٍم تشريعية تكفل إمكانية وصول املعوقني إىل سوق العمل -٤٨٣

ائي ضد األشخاص وتعرب اللجنة عن القلق بشأن استخدام السخرة كتدبٍري إصالحي أو كحكٍم جز -٤٨٤
 .املدانني بارتكاب اجلرائم، وفقاً ملا ينص عليه قانون العقوبات وقانون العمل املعمول هبما حالياً يف الدولة الطرف

وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لرفع مستوى احلد األدىن لألجور، فإهنا تعرب عن  -٤٨٥
كما . املطبق حالياً ما زال غري كاٍف لتوفري مستوى معيشي الئق للعاملني وألسرهمالقلق ألن احلد األدىن لألجور 

تعرب اللجنة عن القلق ألن احلد األدىن لألجور ال يطبق دائماً يف الواقع، ويعزى ذلك إىل النسبة املئوية الكبرية 
 .للسكان العاملني يف القطاع غري الرمسي

روضة على احلق يف اإلضراب مبوجب قانون العمل الساري يف الدولة وتأسف اللجنة لكثرة القيود املف -٤٨٦
كما تعرب اللجنة عن . الطرف، فهي تتجاوز إىل حٍد كبري تعريف منظمة العمل الدولية للخدمات األساسية

 من القانون اجلنائي اليت تفرض عقوباٍت، من ضمنها السجن، عن أي إجراء مجاعي ٣-١٨٨القلق إزاء املادة 
 من القانون ٦نقابات العمال من شأنه أن يعرقل حركة النقل العام، وإزاء الفقرة الفرعية األوىل من املادة تتخذه 
 . املتعلق بنقابات العمال اليت حتظر كافة األنشطة السياسية على النقابات العمالية٧٩٢

ستحقاقات االجتماعية من وتعرب اللجنة عن القلق إزاء خطط الدولة الطرف الرامية إىل زيادة حجم اال -٤٨٧
 .خالل خفض عدد املستفيدين من أجل ضمان مستوى معيشي الئق

وتبدي اللجنة قلقاً بالغاً حيال افتقار الدولة الطرف آلليات قانونية أو سياسية تعاجل حتديداً قضايا العنف  -٤٨٨
 الدولة الطرف يف تقريرها الدوري وتأسف لعدم كفاية املعلومات اليت قدمتها. املرتيل، ال سيما العنف ضد املرأة

 .الثاين وأثناء احلوار الذي أجرته يف هذا الصدد
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 اخلطةَ الوطنية ملكافحة االجتار ٢٠٠٤مايو /وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف أيار -٤٨٩
 تزال قلقة إزاء باألشخاص وبإنشائها دائرة ملكافحة االجتار باألشخاص حتت إشراف وزارة الداخلية، فإهنا ال

استمرار االجتار باألشخاص يف أذربيجان، وتالحظ أن الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد فضالً عن نقطة عبور 
كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات موثوقة، مبا فيها إحصاءات، عن حجم . لالجتار باألشخاص

سف عدم وجود أي تشريع يف الدولة الطرف جيرِّم حتديداً ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع األ. هذه املشكلة
 .االجتار باألشخاص

وتبدي اللجنة قلقاً شديداً إزاء التقارير الواردة بشأن التبين غري القانوين لألطفال من دور اليتامى لغرض  -٤٩٠
 .االجتار بأعضائهم

ألوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئني وبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني ا -٤٩١
 . واملشردين داخلياً، فإن اللجنة تبدي قلقها لعدم متتعهم بعد مبستوى معيشي الئق

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها ألنه رغم ضخامة املبلغ الذي خصصته الدولة الطرف من االستثمار األجنيب  -٤٩٢
واجلهود اليت تبذهلا للقضاء على الفقر، واليت ) حدة األمريكية مليار دوالر من دوالرات الواليات املت١٤,٥(

، تتوقع بيانات البنك الدويل ٢٠٠٥-٢٠٠٣تشمل الربنامج احلكومي للحد من الفقر والتنمية االقتصادية للفترة 
 .  يف املائة من السكان٥٠ أن ميس الفقر ما يناهز ٢٠٠٣لعام 

جئني واملشردين داخلياً غري املشروع على ممتلكات تعود لألرمن وتبدي اللجنة قلقاً إزاء استيالء الال -٤٩٣
كما تعرب عن قلقها إزاء عدم توفري الدولة الطرف وحدات سكنية اجتماعية مالئمة، ال . وألقليات إثنية أخرى

كما تالحظ اللجنة مع األسف عدم تقدمي الدولة الطرف معلومات عن حاالت اإلخالء القسري . سيما يف باكو
 .ن عدد املشردين يف الدولة الطرفوع

وبينما ترحب اللجنة باجلهود املكثفة اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال الصحة، وال سيما التدابري اليت  -٤٩٤
يف توفري الرعاية الصحية، فإهنا ال تزال قلقة إزاء اخنفاض  اختذهتا ملعاجلة أوجه التباين الكبرية بني األقاليم واملدن

. رد من اإلنفاق السنوي على الصحة العامة يف السنوات األخرية رغم ارتفاع الناتج اإلمجايل احمللينصيب الف
واللجنة قلقة بشأن كثرة حاالت سوء التغذية ووفيات األمهات واالضطرابات النامجة عن نقص احلديد واملالريا، 

قدمي الدولة الطرف بيانات إحصائية موثوق وتأسف اللجنة لعدم ت. ال سيما يف أوساط الالجئني واملشردين داخليا
 .فيها يف جمال الصحة

وال تزال اللجنة قلقة بشأن اخنفاض مستوى الوعي لدى عامة الناس يف أذربيجان بقضايا الصحة اجلنسية  -٤٩٥
ع وتعرب اللجنة عن القلق خاصة إزاء ارتفا. واإلجنابية، ال سيما فيما يتعلق بتوافر وسائل احلمل واستخدامها

نسبة النساء الاليت يلجأن لإلجهاض كوسيلة أساسية للحد من النسل، وإزاء ارتفاع معدالت وفيات الرضع 
. كما تبدي اللجنة أسفها لعدم توفر أي برنامج شامل للصحة اجلنسية واإلجنابية يف الدولة الطرف. واألمهات

قولة عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس وتشعر اللجنة بقلق خاص حيال ازدياد حاالت اإلصابة باألمراض املن
 .اإليدز/نقص املناعة البشري
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وبالرغم من أن اللجنة ترحب باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن أطباء السجون باتوا  -٤٩٦

اآلن حتت إشراف وزارة العدل، وبأن قضايا انتهاك حقوق اإلنسان ميكن عرضها فوراً على مفوضية حقوق 
نسان يف أذربيجان، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء اكتظاظ سجون أذربيجان وتردي أوضاعها، األمر الذي أدى اإل

 .إىل ارتفاع معدالت اإلصابة بالسل وإىل مشاكل صحية أخرى يف أوساط السجناء على حنو غري متناسب

 اللجنة اإلحصائية احلكومية، فإن  اليت تصدرها٢٠٠٤واللجنة قلقة ألنه وفقاً لنشرة أرقام أذربيجان لعام  -٤٩٧
. ١٩٩٥عدد القضايا املتعلقة بتحضري وختزين وبيع املواد املخدرة بطريقة غري مشروعة آخذ يف االرتفاع منذ عام 

 .٢٠٠٣ حالة يف عام ٢ ٠٤٩وقد سجلت 

 من قانون الوضع ١٩واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقة ألنه، تطبيقا للمادة  -٤٩٨
كما . القانوين لألجانب ولعدميي اجلنسية، ال توفر الدولة الطرف تعليما إلزاميا جمانيا لألطفال غري األذربيجانيني

تعرب اللجنة عن قلقها ألن مستويات التعليم يف الدولة الطرف شهدت تراجعا خالل العقد املنصرم يعزى إىل 
 . الدولة يف جمال التعليمعدد من العوامل، منها قلة استثمارات

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

 احلكم الدستوري املنشئ ملفوضية ٢٠٠١ديسمرب /ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف يف كانون األول -٤٩٩
حقـوق اإلنسان فـي أذربيجان اليت ُخولت صالحية تلقـي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية 

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إمكانية إنشاء جلنة وطنية . الثقافيةواالجتماعية و
 .)٧(حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق نسخةً من الربنامج احلكومي حلماية حقوق اإلنسان بتقريرها  -٥٠٠
 . يعزز هبا هذا الربنامج وحيمي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدوري الثالث، وأن تبني الطريقة اليت

بشأن التطبيق احمللي للعهد، ) ١٩٩٨ (٩وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم           -٥٠١
 . العهدوتطلب منها أن ُتضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن السوابق القضائية املتعلقة بتطبيق

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يراعي التدريب القانوين والقضائي مراعاةً تامة االحتجاج          -٥٠٢
 .باحلقوق املنصوص عليها يف العهد وأن يعزز استخدام العهد كمصدر من مصادر التشريع يف احملاكم احمللية

ع التدابري الالزمة لضمان استقاللية ونزاهة وحتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على مواصلة اختاذ مجي -٥٠٣
 .اجلهاز القضائي ومكافحة الفساد

وستكون اللجنة ممتّنة لو أهنا تلقت املزيد من املعلومات عن تأثري خصخصة املشاريع احلكومية على التمتع  -٥٠٤
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري املقبل

لجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مقارنة جتمعها سنوياً وتشجع ال -٥٠٥
 .وتفصلها حسب اجلنس والعمر واإلقامة يف املدينة أو الريف، مع إيالء اهتمام خاص لفئات اجملتمع احملرومة واملهّمشة
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كفيلة بأن يتمتع مجيع األشخاص اخلاضعني وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري ال -٥٠٦
لواليتها القضائية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد دون متييز، وأن تيسر تسوية 

وعالوةً على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن . الوضع القانوين لألجانب املقيمني يف أذربيجان مىت أمكن
تقريرها املقبل معلومات تفصيلية، مبا يف ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن متتع األقليات اإلثنية واملواطنني تقدم يف 

 .األجانب وعدميي اجلنسية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

جال والنساء وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابري الفعالة اليت تكفل املساواة بني الر -٥٠٧
 من العهد، وأن ُتضمن تقريرها الدوري ٣ واملادة ٢ من املادة ٢يف مجيع ميادين احلياة، وفقاً ملا جاء يف الفقرة 

املقبل معلومات عن التقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك معلومات تفصيلية عن تنفيذ خطة 
 .العمل الوطنية للنهوض باملرأة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الربامج اليت ترمي إىل خفض معدل البطالة، مع و -٥٠٨
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري . استهداف الفئات األشد تضرراً على سبيل األولوية

اآلثار العملية لربنامج التنمية املقبل معلومات عن التقدم احملرز يف جمال إجياد فرص عمل جديدة، مبا يف ذلك 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف . ٢٠٠٨-٢٠٠٤االجتماعية واالقتصادية ملناطق أذربيجان للفترة 

 . بشأن البطالة) ١٩١٩ (٢التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

ذ التدابري اإلدارية الالزمة لضمان زيادة وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات اهلامة وتتخ -٥٠٩
 .إمكانية الوصول إىل سوق العمل وهتيئة مناخ عمٍل مالئم للمعوقني

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي استخدام السخرة سواء كتدبٍري إصالحي أو كحكم جزائي ضد  -٥١٠
 العقوبات أو قانون العمل ذات الصلة، األشخاص املدانني بارتكاب اجلرائم، وأن تعدل أو تلغي أحكام قانون

 . من العهد٦وفقاً للمادة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ التدابري الالزمة لضمان حد أدىن من األجور ميكِّن العمال  -٥١١
لة كما تشجع اللجنة الدو. وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق، وإنفاذ معيار احلد األدىن لألجور هذا

 .الطرف على إنشاء نظاٍم فعال لربط احلد األدىن لألجور بتكاليف املعيشة، وتعديله بانتظام وفقاً هلا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة لتعديل قانون العمل ولتحرير احلق يف اإلضراب  -٥١٢
 من القانون اجلنائي ٣-١٨٨أو تلغي املادة كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل . من القيود احلالية

 املتعلق بنقابات العمال، لكفالة االحترام الواجب للحق ٧٩٢ من القانون رقم ٦والفقرة الفرعية األوىل من املادة 
 . من العهد٨يف املساومة اجلماعية واحلق يف االنضمام إىل النقابات العمالية، وفقاً للمادة 

كما . ة الطرف بأن تتخذ التدابري اليت تضمن كفاية استحقاقات الضمان االجتماعيوتوصي اللجنة الدول -٥١٣
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن منح مجيع احملرومني واملهّمشني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً، 

كما تشجع اللجنة . مساعدةً اجتماعية حتدد وفقاً لدخل األسرة، وأال تقل هذه املساعدة عن مستوى الكفاف
بشأن املعايري الدنيا ) ١٩٥٢ (١٠٢الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 
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 ١١٨بشأن األهداف واملعايري األساسية للسياسة االجتماعيـة، ورقم ) ١٩٦٢ (١١٧للضمان االجتماعي، ورقم 

 . نيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعيبشأن املساواة يف املعاملة بني الوط) ١٩٦٢(

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري املقبل معلوماٍت عن مدى انتشار مشكلة  -٥١٤
العنف املرتيل، ال سيما العنف ضد املرأة، وعن التدابري والسياسات التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملعاجلة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري التدريب . هرة، مبا فيها املرافق وسبل االنتصاف املوفرة للضحاياهذه الظا
للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة بشأن الطابع اخلطري واإلجرامي للعنف املرتيل، وعلى األخص العنف 

الكفيلة بتوفري مراكز لألزمات تؤمن لضحايا كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص املوارد . ضد املرأة
 . العنف املرتيل سكناً مؤقتاً مأموناً واملساعدة الالزمة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعاٍت جترِّم حتديداً االجتار بالبشر وعلى ختصيص املوارد  -٥١٥
عاالً، وعلى ضمان توفري ما يلزم من احلماية واملساعدة الكافية لتنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر تنفيذاً ف

 .لضحايا االجتار

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ضمان حماكمة مرتكيب أفعال التبين غري القانوين على النحو  -٥١٦
 . الواجب

ص املزيد من املوارد، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تواصل اختاذ التدابري الفعالة، مبا فيها ختصي -٥١٧
لضمان محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية لالجئني واملشردين داخلياً، وعلى األخص ما 

 .يتصل منها بالسكن الالئق والغذاء واملياه واخلدمات واملرافق الصحية

ية والثقافية يف سياساهتا وتدابريها وحتث اللجنة الدولة الطرف على إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماع -٥١٨
املتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، وحتيلها يف هذا الصدد إىل البيان الذي اعتمدته اللجنة بشأن الفقر والعهد 

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص مبالغ . )٦(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
نفط للقطاع االجتماعي، وأن تواصل التماس املساعدة التقنية الدولية، وفقاً ملا تنص عليه املادة أكرب من عائدات ال

ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مراعاة التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق .  من العهد٢٣
 .ها من االتفاقات مع املنظمات الدوليةاإلنسان مراعاةً تامة عند إبرامها اتفاقات للتعاون التقين وغري

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري تصحيحية لكفالة منح تعويض مناسب أو مساكن بديلة  -٥١٩
لألرمن وأفراد األقليات اإلثنية األخرى الذين استوىل الجئون ومشردون داخلياً استيالًء غري مشروع على 

بشأن احلق يف ) ١٩٩٧ (٧ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة ولتعليقها العام رقم ممتلكاهتم، وذلك وفقاً للمبادئ
كما توصي اللجنة الدولة الطرف . عمليات اإلخالء القسري):  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (السكن الالئق 

يتها القضائية، وملعاجلة بأن تتخذ ما يلزم من التدابري لكفالة احلق يف السكن الالئق جلميع األشخاص اخلاضعني لوال
ويف هذا الصدد، تود . مشكلة النقص يف الوحدات السكنية االجتماعية الالئقة بأسرع ما ميكن، ال سيما يف باكو

 ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٩١ (٤اللجنة توجيه عناية الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم 
ا تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث معلوماٍت كم. ) من العهد١١من املادة 

 . تفصيلية عن عدد حاالت اإلخالء القسري وأسبابه وعن حجم مشكلة التشرد يف الدولة الطرف
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل حتسني مستوى خدماهتا الصحية من خالل  -٥٢٠
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري . مور منها ختصيص موارد كافية وإضافيةمجلة أ

املقبل معلوماٍت عن طريقة تنفيذ القوانني والسياسات الصحية اليت اعتمدت مؤخراً وعن التقدم احملرز يف هذا 
ملقبل بيانات إحصائية مقارنة ُتجمع وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري ا. املضمار

سنوياً وُتفصل حسب اجلنس والعمر واإلقامة يف املدينة أو الريف، مع إيالء اهتماٍم خاص للفئات املهّمشة 
 .واحملرومة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد دراسة عن حاالت اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق  -٥٢١
اإليدز يف أذربيجان، وأن تضع برناجماً شامالً عن الصحة اجلنسية /نقص املناعة البشرياالتصال اجلنسي وبفريوس 

كما حتث اللجنة . واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم محلة مجاهريية لرفع مستوى الوعي بوسائل منع احلمل املأمونة
، ولضمان إجراء عمليات الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة خلفض معدالت وفيات األمهات والرضع

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة ملكافحة . اإلجهاض يف ظل ظروف طبية وصحية مالئمة
بشأن احلق يف التمتع ) ٢٠٠٠ (١٤اإليدز وذلك وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم /انتشار فريوس نقص املناعة البشري

 ).  من العهد١٢املادة (بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اختاذ التدابري الالزمة لتحسني األوضاع الصحية واإلصحاحية يف      -٥٢٢
 .  من العهد١٢السجون وضمان احترام حق مجيع السجناء يف أذربيجان يف التمتع بصحٍة عقلية وجسمانية، وفقاً للمادة 

رف على أن تتخذ تدابري فعالة لتقليل توافر املخدرات غري املشروعة يف الدولة وحتث اللجنة الدولة الط -٥٢٣
الطرف جبملة وسائل منها استئصال جذور توافرها، وأن تقدم معلومات عن التدابري املتخذة يف تقريرها الدوري 

 .املقبل

حصول مجيع األطفال وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لضمان توفري إمكانية  -٥٢٤
اخلاضعني لواليتها القضائية على التعليم اإللزامي اجملاين بوصفه حقاً منصوصاً عليه يف العهد، وأن تزيد إىل حٍد 

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد على النظر يف تعديل القانون . كبري من اإلنفاق العام على التعليم
وستكون اللجنة ممتنة لو أهنا تلقت معلومات إضافية حول هذا . جانب ولعدميي اجلنسيةاملتعلق بالوضع القانوين لأل

 .املوضوع من الدولة الطرف يف تقريرها الدوري الثالث

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري الثالث مجيع املعلومات املتاحة عن أي تدابري  -٥٢٥
يما فيما يتعلق باالقتراحات والتوصيات املقدمة من اللجنة واملتضمنة يف هذه تتخذها وأي تقدم حترزه، ال س

 .املالحظات اخلتامية

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع مستويات  -٥٢٦
وتشجع كذلك الدولة الطرف . اجملتمع، وعلى األخص يف صفوف املوظفني احلكوميني وموظفي اجلهاز القضائي

على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل 
 .تقدمي تقريرها الدوري الثالث
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 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث قبل  -٥٢٧

 شيلي

، )E/1994/104/Add.26(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث الذي قدمته شيلي بشأن تنفيذ العهد  -٥٢٨
. ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩ و١٨وذلك يف جلساهتا الرابعة واألربعني إىل السادسة واألربعني املعقودة يف 

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٦وأعلنت يف جلستها السادسة واخلمسني، املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية  -٥٢٩
 .(E/C.12/Q/CHL/1)وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائل . للجنة

باحلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، والذي ضم خرباء من وترحب اللجنة  -٥٣٠
 .املؤسسات املختصة بالدولة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ُتالحظ اللجنة مع التقدير التحسن الذي طرأ على خمتلف املؤشرات االجتماعية، مثل االخنفاض البالغ يف  -٥٣١
 .األمهات، وحتسن نطاق التعليم االبتدائي والثانوي، والتقدم احملَُرز يف جمال احلد من الفقرمعدل الوفيات بني األطفال و

، اليت تسهم يف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق "ال مستقبل بدون ماض"وُترحب اللجنة مببادرة  -٥٣٢
يف حتسني تعزيز ومحاية  و١٩٩٠مارس / آذار١٠ و١٩٧٣سبتمرب / أيلول١١اإلنسان اليت وقعت يف الفترة ما بني 

 .حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف

وُترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ الربامج املستهدفة لتحسني حالة الفئات األكثر فقرا يف اجملتمع، كنظام  -٥٣٣
 .احلماية االجتماعية يف شيلي، وخطة إتاحة الفرص للجميع بضمانات واضحة

ذت لتحسني حالة السكان األصليني، مبا يف ذلك اعتماد قانون السكان وترحب اللجنة بالتدابري اليت اخت -٥٣٤
، وإنشاء الشركة الوطنية للتنمية للنهوض بالسكان األصليني، ١٩٩٣يف عام ) ١٩٢٥٣القانون رقم (األصليني 

ني وصندوق األراضي واملياه اخلاص بالسكان األصليني، والشروع يف تنفيذ السياسة اجلديدة مع السكان األصلي
 .٢٠١٠-٢٠٠٤للفترة 

وترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون اجلديد املتعلق بالزواج املدين والذي جييز الطالق، يف تشرين  -٥٣٥
 .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
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يناير /وترحب اللجنة باعتماد القانون املتعلق جبرائم االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، يف كانون الثاين -٥٣٦
٢٠٠٤. 

للجنة باملعلومات الشاملة اليت وفرهتا الدولة الطرف عن حالة الرعاية الصحية، واليت تشمل وترحب ا -٥٣٧
 .بيانات مصنفة على أساس سنوي، مما يتيح للجنة تقييم مستوى إعمال احلق يف الصحة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 .ر تعوق التنفيذ الفعال للعهد يف الدولة الطرفتالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تذك -٥٣٨

  املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال 

 منه ١٩ يوسع نطاق احلقوق املكرسة يف املادة ١٩٨٩ من دستور عام ٥تالحظ اللجنة أن تعديل املادة  -٥٣٩
، تشعر اللجنة بالقلق ألن ومع ذلك. حبيث تشمل احلقوق اليت تكفلها املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها شيلي

بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما احلق يف السكن، ال تعترب خاضعة لالختصاص القضائي 
وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد ندرة السوابق القضائية اليت مت فيها االحتجاج باحلقوق املبينة يف . يف الدولة الطرف

 . ية واليت قامت فيها هذه احملاكم بتطبيقها مباشرةالعهد أمام احملاكم الشيل

وتالحظ اللجنة بقلق أن الدستور ال يعترف بالسكان األصليني يف الدولة الطرف كما تالحظ أن السكان  -٥٤٠
األصليني، بالرغم من وجود شىت الربامج والسياسات الرامية إىل حتسني حالتهم، ما زالوا حمرومني من التمتع 

وتشعر باألسف أيضاً ألن الدولة الطرف مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية . يت يكفلها العهدباحلقوق ال
بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، وألن عدم تسوية املطالبات باحلقوق ) ١٩٨٩ (١٦٩رقم 

 . للصراع واملواجهةالقانونية يف أراضي السكان األصليني واملوارد الوطنية ال تزال سبباً

وتشـعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تطبيق القوانني اخلاصـة، مثل القانون املتعلق باألمن الداخلي للدولـة                -٥٤١
رقم (والقـانون الـذي يعرِّف األفعال اإلرهابية وحيدد العقوبات املفروضة على من يرتكبها              ) ١٢٩٢٧رقـم   (

 . األجداد يف مناطق املابوتشي، يف ظل التوترات احلالية بشأن أراضي )١٨٣١٤

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني اجلنسني، ال  -٥٤٢
تزال األفكار النمطية الثابتة املتعلقة باجلنسني تؤثر تأثرياً سلبياً على املساواة بني الرجال والنساء يف التمتع باحلقوق 

 .ادية واالجتماعية والثقافيةاالقتص

وتالحظ اللجنة بقلق أن مستوى مشاركة النساء يف القوى العاملة ال يزال من أضعف املستويات يف  -٥٤٣
وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد سلسلة احلواجز اليت تعترض اندماج ). ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٣٥(أمريكا الالتينية 

 واليت حددهتا الدولة الطرف يف ردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها النساء بالكامل يف القوى العاملة
 .اللجنة
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن احلد األدىن لألجور ال يزال غري كاٍف لتأمني  -٥٤٤

 .مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم

وفضالً عن . نون العمل تبيح االستعاضة عن العمال املضربني من قا٣٨١وتالحظ اللجنة بقلق أن املادة  -٥٤٥
 واسع ٣٨٤ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن تعريف اخلدمات األساسية اليت ُتحظر فيها اإلضرابات وفقاً للمادة 

 .جدا

 يكفل وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن نظام املعاشات التقاُعدية اخلاص املمول من االشتراكات الفردية، ال -٥٤٦
ضماناً اجتماعياً مالئماً لقطاع عريض من السكان الذين ال يعملون يف االقتصاد الرمسي وال ميكنهم االشتراك 

وتالحظ اللجنة أن النساء على وجه اخلصوص . بشكل كاٍف يف النظام، كالكثري من العمال املومسيني واملؤقتني
ائة من العامالت ال يسهمن يف خمطط الضمان االجتماعي  يف امل٤٠هن األكثر تأثرا، حيث أن ربات البيوت وحنو 

 وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن املرأة العاملة . ومن مث ال حيق هلن احلصول على إعانات شيخوخة
ما زالت تتقاضى معاشاً تقاعدياً أقل من الرجل يف املتوسط نظراً ألن سن تقاعدها يقل خبمسة أعوام عن نظريه 

 . للرجلبالنسبة

وتشعر اللجنة بالقلق ألن اإلصالحات التشريعية اليت بدأت منذ عشرة أعوام إلدراج التحرش اجلنسي  -٥٤٧
 .ضمن اجلرائم احملددة اليت يعاقب عليها مل تكتمل بعد

 من القانون التجاري متيز ضد النساء املتزوجات اللوايت ال يشملهن نظام ٣٤٩وتالحظ اللجنة أن املادة  -٥٤٨
 .تملك الفرديال

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد مرتفع من األطفال الذين يعملون يف جمال اجلنس يف الدولة  -٥٤٩
 .الطرف

وبالرغم من التقدم الكبري الذي أحرز خالل السنوات املاضية والتدابري املتخذة يف إطار نظام احلماية  -٥٥٠
األسر اليت تعيش يف فقر مدقع، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء االجتماعية يف شيلي، وهو النظام الذي يستهدف 

 .انتشار الفقر يف الدولة الطرف، ال سيما بني السكان األصليني

وبالرغم من بناء عدد كبري من الوحدات السكنية، تشعر اللجنة بالقلق لوجود عدد كبري من الناس الذين  -٥٥١
 . ولة الطرف، واملعرضني بالتايل لإلخالء القسرييعيشون يف مستوطنات غري قانونية يف الد

وتشعر اللجنة بالقلق بشأن اآلثار اليت حيدثها احلظر القانوين لإلجهاض، بال استثناء، على صحة املرأة يف  -٥٥٢
وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رمسية بشأن عدد حاالت اإلجهاض اليت تتم سنوياً، فإن . الدولة الطرف

) ٢٠٠١ امرأة يف عام ٣٤ ٤٧٩(اء الاليت يدخلن املستشفيات بسبب عواقب اإلجهاض سنوياً ضخامة عدد النس
 .تعطي مؤشراً حلجم هذه املشكلة
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وتشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من التقدم احملرز لوقف انتشار حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة  -٥٥٣
كما تالحظ بقلق ارتفاع معدالت . دة يف حاالت اإلصابةاإليدز يف الدولة الطرف، ال تزال هناك زيا/البشري

 .األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي بني الشابات

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق القانون املزمع إصداره بشأن ترشيد إعانات العجز عن العمل واإلجازات  -٥٥٤
ذي يسمح لآلباء باحلصول على إجازة مدعومة من املرضية والذي سيؤدي إىل تقييد أحكام القانون الساري ال

 .العمل لرعاية أطفال مل يبلغوا السنة األوىل من العمر يف حالة إصابتهم مبرض خطري

ولئن كانت اللجنة تالحظ التقدم احملرز يف جمال التعليم، فإهنا قلقة إزاء التفاوت يف جودة التعليم املتاح  -٥٥٥
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء االرتفاع النسيب ملعدالت التسرب، ال سيما . خلاصةيف املدارس احمللية واملدارس ا
 . بني الفتيات يف سن املراهقة

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها جلعل العهد نافذ املفعول متاماً يف القوانني الوطنية وأن  -٥٥٦
يح فيما يتعلق بوجوب تطبيق العهد تطبيقاً مباشراً يف احملاكم الوطنية، مع بيان السوابق توفر مزيداً من التوض

ويف هذا الصدد، توجه نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة . القضائية يف هذا اجملال، يف تقريرها الدوري املقبل
الطرف بأن يراعي التدريب القضائي وينبغي أن تكفل الدولة . بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨ (٩العام رقم 

مراعاة تامة إدخال احلقوق املشمولة بالعهد يف نطاق اختصاص احملاكم وأن تتخذ التدابري لزيادة الوعي بإمكانية 
 .االحتجاج بأحكامه أمام احملاكم

ع احلقوق وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إجياد إطار قانوين ومؤسسي فعال لتعزيز ومحاية مجي -٥٥٧
 .املنصوص عليها يف العهد

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة خططها الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق  -٥٥٨
، ُتكلف بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مجيعها، مبا فيها احلقوق االقتصادية )٧(اإلنسان، وفقا ملبادئ باريس

 .واالجتماعية والثقافية

 اللجنة الدولة الطرف بأن تنص يف الدستور على االعتراف بسكاهنا األصليني، وأن تصدق على               وتوصي -٥٥٩
، وأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان التمتع الفعلي          )١٩٨٩ (١٦٩اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم       

 .للسكان األصليني حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ة الدولة الطرف بأن تراعي التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان وتوصي اللجن -٥٦٠
مع السكان  بشأن تنفيذ السياسة اجلديدة )E/CN.4/2004/80/Add.3 انظر(واحلريات األساسية للسكان األصليني 

زيادة سكان األصليني صندوق األراضي واملياه اخلاص بال، أي زيادة أرصدة ٢٠١٠-٢٠٠٤للفترة األصليني 
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كبرية، وتعزيز اجلهود الرامية إىل إنعاش أراضي السكان األصليني، ال سيما يف مناطق مابوتشي، وحتسني ظروف 

 .السكان األصليني يف األرياف، ال سيما يف قطاعي الصحة والتعليم

رقم (ق باألمن الداخلي للدولة لقانون املتعلوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ال تطبق القوانني اخلاصة، كا -٥٦١
، )١٨٣١٤رقم (والقانون الذي يعرِّف األفعال اإلرهابية وحيدد العقوبات املفروضة على من يرتكبها ) ١٢٩٢٧

 .على األعمال املتعلقة بالكفاح االجتماعي من أجل األرض وبالشكاوى املشروعة للسكان األصليني

زيز جهودها الرامية إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني يف مجيع وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تع -٥٦٢
 .امليادين االجتماعية، مبا يف ذلك من خالل تزويد اهليئة الوطنية للمرأة مبا يكفي من دعم وموارد

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتذليل العقبات العديدة اليت حتول دون مشاركة املرأة  -٥٦٣
وينبغي للدولة الطرف بشكل خاص أن تعمل على هتيئة ظروف عمل مواتية لألسرة وأن تقدم ما .  سوق العمليف

يكفي من متويل ودعم إىل الربامج الرامية إىل متكني اآلباء من التوفيق بني احلياة األسرية والعمل، ومن ذلك 
ي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تضمن مشروع رعاية الطفل الذي تعده حاليا اهليئة الوطنية للمرأة وتوص

 .تشريعها مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة

جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق         ٢٠٠٣وعمـال باملالحظـات الـيت صاغتها يف عام           -٥٦٤
، توصي اللجنة   التمييز يف االستخدام واملهنة   بشأن  ) ١٩٥٨ (١١١م  خبصوص االتفاقية رق  االتفاقيات والتوصيات   

 .الدولة الطرف بأن تلغي بشكل صريح األحكام الواردة يف قانون العمل اليت مل تعد ساريةً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري تضمن أن يكون احلد األدىن لألجور كافيا جلميع العمال  -٥٦٥
رامة وأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل املزيد من املعلومات املفصلة بشأن الكيفية اليت يرتبط وأسرهم للعيش بك

 .هبا احلد األدىن لألجور بالسلة األساسية لالستهالك

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين  -٥٦٦
 .وأفراد أسرهم

) ١٩٤٧ (٨١وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقم              -٥٦٧
بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي، ورقم      ) ١٩٥٢ (١٠٢، ورقم   بشأن تفتيش العمل يف الصناعة والتجارة     

بشأن املساواة يف   ) ١٩٦٢ (١١٨أن األهداف واملعايري األساسية للسياسة االجتماعية، ورقم        بش) ١٩٦٢ (١١٧
 .املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على احلرص على عدم تقييد أفراد اجلهاز القضائي وأعضاء األحزاب  -٥٦٨
لة الطرف أيضا على استعراض وتشجَّع الدو.  من العهد٨السياسية يف حقوقهم النقابية املنصوص عليها يف املادة 

 اليت ُتعّرف اخلدمات ٣٤٨ من قانون العمل اليت تبيح االستعاضة عن العمال املضربني، واملادة ٣٨١ملادة ا
 .األساسية اليت حتظر فيها اإلضرابات تعريفا واسعا
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ا يكفي من مزايا وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة تضمن هبا جلميع العمال التمتع مب -٥٦٩
الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة الرامية إىل مساعدة الفئات غري القادرة على دفع تكاليف نظام 
الضمان االجتماعي اخلاص، مع االهتمام بوجه خاص بالوضع غري املوايت للمرأة وللعدد الكبري من العمال املؤقتني 

 . الرمسيواملومسيني والعاملني يف القطاع غري

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد ما يتم النظر فيه من تعديالت ُيقترح إدخاهلا على  -٥٧٠
 . املتعلق بالعنف املرتيل١٩٣٢٥القانون رقم 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون الذي جيرم التحرش اجلنسي ويعاقب  -٥٧١
 .عليه

 من القانون التجاري حىت تتمكن النساء من ممارسة ٣٤٩وصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل املادة وت -٥٧٢
 .أنشطتهن التجارية يف ظروف مماثلة لظروف الرجال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االعتداء اجلنسي واستغالل األطفال  -٥٧٣
 .ل ضحايا هذا االعتداء بالرعاية املالئمةجنسيا ألغراض جتارية ومش

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات تتناول حالة أطفال الشوارع هبدف وضع سياسات فعالة  -٥٧٤
 .ملعاجلة هذه املشكلة

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء  -٥٧٥
وقمعه واملعاقبة عليه، وعلى بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل واألطفال، 

 .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل احلد من الفقر، ال سيما يف أوساط  -٥٧٦
.  األصليني، وأن تدمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف براجمها املعنية بالتخفيف من وطأة الفقرالسكان

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولـة الطرف إىل بيان اللجـنة بشأن الفقر 
لدولة الطرف بأن تعمل على ختصيص املوارد الكافية بغية وتوصي اللجنة أيضا ا. )٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 . وبرنامـج أَحياء شيلينظام احلماية االجتماعية يف شيليحتقيق األهداف والغايـات احملددة يف 

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتعزيز احلق يف السكن، ال سيما يف أوساط الفئات           -٥٧٧
شة، والعمل على تقدمي احلماية الكافية إىل األشخاص املقيمني يف مستوطنات غري قانونية واملعرضني احملرومة واملهّم

شأن احلق يف ب) ١٩٩١ (٤وتشري اللجنة يف هذا الصدد إىل تعليق اللجنة العام رقم . إىل إخالء مساكنهم باإلكراه
 من ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٩٧ (٧، ورقم  ) من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (السكن الالئق   

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل         . عمليات اإلخالء القسري  ):  من العهد  ١١املـادة   
 .مزيدا من املعلومات عن عدد حاالت إخالء املساكن باإلكراه وطبيعتها
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لدوري املقبل معلومات عن طبيعة ظاهرة التشرد وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها ا -٥٧٨

 .ومداها يف الدولة الطرف

 وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف تشريعاهتا وأن ترتع صفة اجلرمية عن اإلجهاض يف -٥٧٩
 .حاالت اإلجهاض للعالج وعند وقوع احلمل نتيجة االغتصاب أو ِسفاح احملارم

الطرف بتشديد التدابري اليت اختذهتا لتعزيز الربامج التعليمية املتعلقة بالصحة اجلنسية وتوصي اللجنة الدولة  -٥٨٠
وتوصي اللجنة أيضا الدولة . واإلجنابية وإىل التوعية بشأن أساليب منع احلمل السليمة وتيسري احلصول عليها

انتشار األمراض املنقولة الطرف بأن تضاعف جهودها، ال سيما عن طريق تنظيم محالت إعالمية، من أجل وقف 
 .عن طريق االتصال اجلنسي

وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها، مبا يف ذلك من خالل تنظيم محالت إعالمية، من  -٥٨١
اإليدز وغري ذلك من األمراض املنقولة عن طريق االتصال /أجل السيطرة على انتشار فريوس نقص املناعة البشري

 تقريرها الدوري املقبل معلومات عن أثر التدابري اليت اختذهتا، مبا فيها آثار احلمالت اجلنسي، وأن تضمن
 .التلفزيونية واإلعالمية، باإلضافة إىل الدور الذي يقوم به اجملتمع املدين واجلماعات الدينية يف هذا الصدد

ض نظام مزايا اإلجازات الطبية     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض قانوهنا املقترح واملتعلق خبف          -٥٨٢
لآلباء، هبدف العمل على أن ال يكون ذلك تدبريا رجعيا ميس باملعايري الدنيا للحق يف الصحة، على حنو ما ورد يف 

 من ١٢املادة (شأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه   ب) ٢٠٠٠ (١٤تعليق اللجنة العام رقم     
 ).العهد

نة الدولة الطرف بأن حترص على عدم التمييز يف النظام اخلاص للرعاية الصحية ضد النساء وتوصي اللج -٥٨٣
 .يف سن اإلجناب

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، مقاييس تتعلق باجلهود الرامية إىل  -٥٨٤
 .احلد من النفايات وإعادة تدوير املزيد منها

لجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني نوعية التعليم يف املدارس البلدية وتوصي ال -٥٨٥
والتصدي ملشكلة االنقطاع عن الدراسة، ال سيما يف أوساط املراهقات، جبملة وسائل منها ضمان الدعم الكايف 

 .لألمهات املراهقات من أجل مواصلة تعليمهم

 الطرف على زيادة سبل الوصول إىل األدوية اجلَنيَسة مستفيدة يف ذلك من شروط وتشجع اللجنة الدولة -٥٨٦
 والذي وضعته منظمة التجارة االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارةاملرونة اليت جييزها 

 .العاملية
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دارس على مجيع املستويات وعلى وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعليم مبادئ حقوق اإلنسان يف امل -٥٨٧
زيادة الوعي حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف أوساط موظفي الدولة، مبن 

 .فيهم أفراد القوات املسلحة، وموظفو إنفاذ القانون والعاملون يف اجلهاز القضائي

املالحظات اخلتامية على كافة مستويات اجملتمع، ال سيما وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه  -٥٨٨
يف صفوف املوظفني واجلهاز القضائي، وأن تطلع اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل على مجيع اخلطوات اليت اختذهتا 

 وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة التشاور مع املنظمات. من أجل تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية
 .غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع حبلول  -٥٨٩
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 الفصل اخلامس

 املسائل اجلوهرية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق
 ة واالجتماعية والثقافية االقتصادي

اللجنة املختصة (االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو : التعاون مع الوكاالت املتخصصة
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية (واجمللس االقتصادي واالجتماعي ) باالتفاقيات والتوصيات

  التعليمبشأن متابعة إنفاذ احلق يف) والثقافية

واجمللس االقتصادي ) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات(عقد فريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو  -٥٩٠
 )١١(بشأن متابعة إنفاذ احلق يف التعليم) اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(واالجتماعي 

وقد .  والثالثني للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاجتماعه الثاين خالل انعقاد الدورة الثانية
 الذي اعتمـده اجمللس )١٣(٨,٥/ م ت١٦٧ األولويات الواردة يف املقـرر )١٢(عكس جدول أعمال االجتماع

                                                 

ذي اعتمده اجمللس التنفيذي لليونسكو يف دورته        ال ٤,٥أُنشـئ فريق اخلرباء املشترك مبوجب املقرر         )١١(
 ١٩وعقد اجتماعه األول يف مقر اليونسكو يف        . ٢٠٠١أكتوبر  /الثانـيـة والسـتني بعد املائــة يف تشرين األول        

 داندان،  -السيدة فريجينيا بونوان  : يتألف فريق اخلرباء املشترك من األعضاء األربعة التالية أمساؤهم        و. ٢٠٠٣مايو  /أيار
إييب رايدل، نائب رئيسة اللجنة وممثل اللجنة       ئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيد         ر

عضوا وممثال اللجنة كورنيليوس بيجو وكالوس هوفنر،    . املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيدان م      
 .املختصة باالتفاقيات والتوصيات

 ): ٢٠٠٤مايو / أيار٤ و٣(ا يلي جدول أعمال اجتماع فريق اخلرباء املشترك فيم )١٢(

التعاون بني جلنة اليونسكو املختصة باالتفاقيات والتوصيات وجلنة األمم املتحدة املعنية  -١   
 ١٩ متابعة االجتماع األول لفريق اخلرباء املشترك الذي عقد يف: باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

سبتمرب / أيلول٢٣ الذي اعتمده اجمللس التنفيذي لليونسكو يف ٨,٥/ م ت١٦٧، واملقرر ٢٠٠٣مايو /أيار
٢٠٠٣. 

لبحوث والدراسات بشأن املسائل اليت تتسم بأمهية رئيسية بالنسبة لتدعيم اُألسس         ا -٢   
 .القانونية للحق يف التعليم

عهد بشأن احلق يف التعليم، واتفاقية اليونسكو اخلاصة  من ال١٣التكامل يف متابعة تنفيذ املادة  -٣   
 .مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 

 .تعريف استراتيجيات التعاون يف املستقبل -٤   
 : من هذا القرار٦إن اجمللس التنفيذي لليونسكو، يف الفقرة  )١٣(

 : من فريق اخلرباء املشترك إعطاء األولوية إىل القضايا التاليةيطلب"  
تعزيز ركائز احلق يف التعليم يف النظم التشريعية الوطنية استناداً إىل االلتزامات  )أ"(   
 القانونية الدولية؛  
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 االجتماع  عقب انعقاد٢٠٠٣سبتمرب /التنفيذي لليونسكو يف دورته السابعة والستني بعد املائة املعقودة يف أيلول
، ُدعي أعضاء الفريق التابعون )١٤(ووفقا ملا كان متوخى يف تقرير االجتماع األول. األول لفريق اخلرباء املشترك

للجنة اليونسكو املختصة باالتفاقيات والتوصيات إىل املشاركة يف احلوار بني اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 
 يف العهد، وذلك أثناء تقدمي دولة طرف لتقريرها، وإىل الوقوف على واالجتماعية والثقافية والدول األطراف

 من ١٣املادة (بشأن احلق يف التعليم ) ١٩٩٩ (١٣الكيفية اليت ُيستخدم هبا، يف إعداد التقارير، التعليق العام رقم 
الثقافية مت خالله وأعقب ذلك حوار مقتضب مع أعضاء اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و). العهد

تسليط الضوء على التعاون اجلاري بني هذه اللجنة واليونسكو يف جمال احلق يف التعليم واجملاالت الرئيسية 
وأشارت رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أمهية عمل فريق اخلرباء . للمناقشات

 .املشترك الذي وصفته بالتارخيي

وأبلغ السيد يوسف، مدير مكتب . وقد ُعقد االجتماع الذي ترأسه السيد هوفنر بروح من التعاون -٥٩١
املعايري الدولية والشؤون القانونية يف اليونسكو، فريق اخلرباء املشترك بأن املقترحات اليت قدمها الفريق خالل 

ت املوجهة للدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية اجتماعه األول قد أُخذت يف االعتبار يف النظام املتعلق بالتوصيا
وقد نقح املؤمتر العام لليونسكو اجلزء السادس .  من املادة الرابعة من دستور اليونسكو٤املنصوص عليها يف الفقرة 
ر أكتوب/ تشرين األول١٥ الذي اعتمده أثناء دورته الثانية والثالثني املعقودة يف ٧٧/م٣٢من هذا النظام يف قراره 

٢٠٠٣.  

وتواصالً مع االجتماع األول، علَّق فريق اخلرباء املشترك أمهية كبرية على الُسبل العملية لتعزيز التكامل  -٥٩٢
يف أعمال كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املختصة باالتفاقيات 

ومتثَّلت فحوى املناقشة يف حتديد القضايا األساسية هبدف التقريب . موالتوصيات بشأن متابعة إنفاذ احلق يف التعلي
وبالنظر إىل أن هناك ثالثاً ومثانني دولة من الدول األطراف يف كل من اتفاقية . بني نظامي تقدمي التقارير

ل ال يف عمل ويف العهد، فقد أُعرب عن قلق إزاء خطر التداخاخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم اليونسكو 
وكان هناك توافق يف اآلراء على أنه بالرغم من وجود . اللجنتني فحسب، بل وفيما خيص تقارير الدول األطراف

فبدالً من دراسة كل تقرير من التقارير اليت تقدمها الدول . بعض التداخل، فإن اللجنتني خمتلفتان يف جوهرمها
احلالية اليت تتبعها اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات تتمثل يف األعضاء بشأن تنفيذ االتفاقية، فإن املمارسة 

                                                 

 )تابع (١٣احلاشية 
تقدمي مقترحات وخيارات ممكنة إلدماج االلتزامات اخلاصة بتقدمي التقارير من  )ب"(  

ز يف جمال التعليم والتزامات الدول األطراف جانب الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التميي
 من هذا ١٤ و١٣يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً للمادتني 

 العهد؛
 ".حتديد جمموعة من املؤشرات ملراقبة إنفاذ احلق يف التعليم )ج"(   
 .٥٧٥ ألف، الفقرة ، الفصل اخلامس، الفرعE/2004/22-E/C.12/2003/14انظر  )١٤(
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وتنظر هذه اللجنة يف التطبيق العام لالتفاقية على نطاق العامل بدال من . دراسة تقرير توليفي ُتعّده أمانة اليونسكو

قوق االقتصادية واالجتماعية دراسة التقارير الفردية املقدمة من الدول األطراف، يف حني تقوم اللجنة املعنية باحل
. بالنظر يف تقرير كل دولة على حدة، مع التركيز على الدولة الطرف وعلى حالة تنفيذ أحكام العهد فيها

وبالرغم من هذه الفوارق، فقد اتفق اخلرباء على أن هناك طرقاً ممكنة لالستخدام املفيد لكال اإلجراءين 
ومن أجل زيادة تعريف جماالت التآزر واالهتمام املشترك يف عملية . ليمواملعلومات املقابلة بشأن احلق يف التع

املواءمة، أُشري إىل أنه ينبغي إجراء دراسة متأنية لكل من العهد واالتفاقية كنقطة انطالق مع االسترشاد بالتعليقات 
وُيعترب احلد من . )١٥(الثقافيةالعامة واملبادئ التوجيهية املنقحة للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و

وبغية إتاحة األخذ مبنظور مقارن لزيادة . العبء املُلقى على عاتق الدول فيما يتصل بتقدمي التقارير املعيار احلاسم
التكامل يف عملية رصد إنفاذ احلق يف التعليم، أوصى اخلرباء بأن يتم إعداد وثيقة ُتبيِّن السمات املشتركة وكذلك 

 . االتفاقية والعهد، وتتضمن األحكام املتماثلة وقائمة بالدول األطراف يف كل من االتفاقية والعهدالفوارق بني

ومت خالل االجتماع تبادل وجهات النظر بشأن مفهوم النهج القائم على أساس احلقوق وإطار احلقوق  -٥٩٣
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تضع وقد مت التشديد على أن اللجنة املعنية باحل. فيما يتعلق باحلق يف التعليم

يف اعتبارها، لدى متابعة إنفاذ احلق يف التعليم، التأثري الشامل للعهد فضالً عن األثر اإلمجايل للتمييز على احلق يف 
ر يف وميكن النظ.  منه٣ وباملادة ٢ من املادة ٢ من العهد ترتبط بالفقرة ١٣وعالوة على ذلك، فإن املادة . التعليم

وتتمثل املسألة األساسية يف كيفية إضفاء طابع عملي على النهج . األخذ بنهج مماثل فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية
 .القائم على أساس احلقوق

. وأجرى اخلرباء مداوالت مسهبة بشأن املسائل املتصلة بأُسس احلق يف التعليم يف إطار النظام القانوين -٥٩٤
جريه اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع الدول األطراف يف العهد وُيركّز احلوار الذي ُت

ولدى متابعة إنفاذ . على اإلطار القانوين والتأثري العملي للقوانني اليت توضع وفقاً اللتزامات الدول مبوجب العهد
وكان . دستور، من الناحيتني القانونية والواقعيةاحلق يف التعليم، كان من الضروري النظر يف اهليكل التشريعي وال

وباإلضافة إىل ذلك، شدد اخلرباء . من املهم جدا التعرف على حاالت ملموسة ُتفّعل نصوص األحكام القانونيةً
على أمهية اآلليات املؤسسية لتنفيذ وتطبيق اإلطار التشريعي فضالً عن قضايا اإلنصاف فيما يتعلق بالتزامات 

 .وأوصى اخلرباء بأن يتم إيالء األولوية العليا لألساس التشريعي للحق يف التعليم. عضاءالدول األ

ومن هذا املنظور، شدد فريق اخلرباء املشترك على ضرورة التركيز على تكامل عمل اهليئتني يف جمال وضع  -٥٩٥
وأُشري . ية فيما يتعلق بتوفري التعليم للجميعومت التسليم بأمهية اإلطار القانوين لتنفيذ وتطبيق القوانني الوطن. املعايري

وأُوضح أن الدور االستباقي الذي . إىل أن اإلطار املعياري إلعمال احلق يف التعليم وتطبيقه يتسم بأمهية كبرية
تؤديه اليونسكو وما تقدمه من مساعدة تقنية للدول األعضاء من أجل حتديث تشريعاهتا فيما يتعلق بتوفري التعليم 

وأُشري إىل أن التفكري يف اآلثار اليت ينطوي عليها إطار عمل داكار الذي اعُتمد يف . يع يستحقان دعماً معززاًللجم
وأعاد اخلرباء تأكيد احلاجة إىل إجراء حبوث . يتسم بقيمة كبرية يف هذا السياقاملنتدى العاملي للتربية أثناء 

                                                 

)١٥( E/1991/23-E/C.12/1990/8 وCorr.1املرفق الرابع ،. 
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شمل مثالً كيفية إدماج االلتزامات الدولية بشأن احلق يف ودراسات وحتليالت لقوانني التعليم يف عدة جماالت ت
التعليم يف صلب النظام القانوين احمللي، وكيفية إدماج احلق يف التعليم األساسي بوصفه حقاً أساسياً يف صلب 

لقة وأوصى اخلرباء بأن يتم على سبيل األولوية تناول مسألة تنظيم ح. الدساتري، وكيفية تطبيق القوانني الوطنية
 .دراسة للخرباء بشأن احلق يف التعليم وإطاره املعياري وتطبيقه

وكما حدث يف االجتماع األول، فقد أُعيد التأكيد على ضرورة وضع بعض التعاريف العملية اليت ميكن  -٥٩٦
أمهيتها بالنسبة واعُترب أن هلذه التعاريف . أن توفر العناصر الضرورية لقياس التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التعليم

. وهي ُتشكل عامالً بالغ األمهية لتأمني الوضوح. إلدراج عمل األمانة يف سياق أوسع وحمدد حتديداً واضحا
ولذلك فقد اتفق فريق اخلرباء املشترك على أنه ينبغي أن يكون من حماور التعاون بني اللجنة املعنية باحلقوق 

 املختصة باالتفاقيات والتوصيات وضع تعاريف عملية تتعلق، بصفة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة
للجنة املعنية باحلقوق ) ١٩٩٩ (١٣خاصة، باحلق يف التعليم باالستناد إىل معايري قانونية وإىل التعليق العام رقم 

اً، واملعايري فهناك مسائل مثل الفرق بني التعليم األساسي والتعليم عموم. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ولذلك فقد أوصى فريق . القانونية للتعليم مدى احلياة، وهي مسائل جيب أن يكون هلا إطار مفاهيمي مشترك

 .اخلرباء املشترك بأنه من الضروري جداً تنظيم حلقة دراسية للخرباء بشأن مسائل التعريف

جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وناقش اخلرباء الكيفية اليت ينبغي هبا تنظيم التعاون بني الل -٥٩٧
ومت التشديد على أن املهم ليس هو . والثقافية واللجنة اخلاصة باالتفاقيات والتوصيات خالل العملية بأكملها

النظر يف اخليارات واإلمكانيات فحسب وإمنا أيضاً أال تغيب عن البال، يف هذه املرحلة املبكرة من دراسة 
وينبغي لليونسكو، بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم .  اإلعمال الفعال للحق يف التعليماملوضوع، ضرورة

املتحدة، أن ُتساعد اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عملها من خالل تزويدها مسبقاً 
. مي إىل جعل البيانات أكثر موضوعيةببيانات ومعلومات عن الدول األطراف يف العهد يف إطار حماولة مؤسسية تر

ويف هذا الصدد، أُشري إىل دور منظمة العمل الدولية يف أعمال اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
فاستناداً إىل هذه املعلومات، ميكن ألعضاء اللجنة أن يطرحوا أسئلة على الدول األطراف حسبما . )١٦(والثقافية

 وأُشري إىل أن اليونسكو تقوم بنشر املالحظات اخلتامية اليت تعتمدها اللجنة املعنية باحلقوق .تقترحه اليونسكو
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن إجراءات املتابعة اليت يتعني على الدول األطراف اختاذها بعد دراسة 

. ىل أن تلتمس املساعدة من اليونسكوويف هذه املالحظات اخلتامية، تدعو اللجنة الدول األطراف إ. تقاريرها
وحتصل اليونسكو على تقرير اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومالحظاهتا اخلتامية فور 

وميكن لإلجراءات اليت تتخذها اليونسكو يف إطار متابعة املالحظات اخلتامية أن تكون . انتهاء دورات هذه اللجنة
على العموم، اتفق فريق اخلرباء املشترك على ضرورة التعجيل بتبادل املعلومات بني اللجنة املعنية و. مفيدة جداً

 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واليونسكو يف جمال التعليم

                                                 

تقدم منظمة العمل الدولية تقارير تتضمن معلومات خاصة عن الدول األعضاء يف جمال اختصاصها،               )١٦(
نسبة لقياس  وُتعترب هذه التقارير مفيدة جداً يف ممارسة اللجنة أعماهلا، إذ إن البيانات املوضوعية تتسم بأمهية عظيمة بال                

 .اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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. وتشمل البنود األخرى اليت نوقشت مسألة وضع مؤشرات لقياس اإلعمال التدرجيي للحق يف التعليم -٥٩٨
ى الرغم من وجود العديد من املؤشرات املتصلة بالتعليم يف حّد ذاته، فإن تلك اليت ُيستند إليها يف قياس وعل

ويف هذا الصدد، مت التشديد على أمهية وجود مؤشرات . )١٧(إعمال احلق يف التعليم ليست متطورة مبا فيه الكفاية
ات لقياس مدى االمتثال لاللتزامات املتصلة رئيسية عامة والتزامات تقع على عاتق الدول، فضالً عن مؤشر

وتناول اخلرباء موضوع مسؤولية معهد اليونسكو لإلحصاءات كمصدر رئيسي لتوفري . باالحترام واحلماية والتنفيذ
وبالنظر إىل أن البيانات قد أصبحت ُمحوَسبة، فمن املمكن . إحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة فيما يتعلق بالتعليم

وقد أوصى . وفريها يف األجل القصري، رغم أنه ال تتوفر بعد بيانات جممعة فيما يتعلق باحلق يف التعليم ذاتهأن يتم ت
البعض بأن يتم إضفاء الطابع املؤسسي على تعاون أوثق مع معهد اإلحصاءات والفريق املكلف بإعداد تقرير 

 .الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع

 بشأن القضايا األساسية، ُبحثت مسألة املبادئ التوجيهية ملساعدة الدول األعضاء يف ويف سياق املناقشة -٥٩٩
وحرصاً على تعزيز التكامل يف جمال إنفاذ احلق يف التعليم، اقترح البعض أن . إعداد التقارير بشأن تنفيذ االتفاقية

 ذات الصلة، واملبادئ التوجيهية املنقحة يتم إعداد هذه املبادئ التوجيهية، مع مراعاة مبادئ منظومة األمم املتحدة
). ١٩٩٩ (١٣للجنة املعنية باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، والتعليق العام هلذه اللجنة رقم 

ومن شأن هذا أن ُيسهم يف حتقيق التكامل بني التزامات اإلبالغ امللقاة على عاتق الدول األطراف يف االتفاقية 
ومت ).  بشأن احلق يف التعليم١٤ و١٣املادتان (بالغ امللقاة على عاتق الدول األطراف يف العهد والتزامات اإل

االتفاق على ضرورة حتديد اإلمكانيات املتاحة فيما يتصل بالكيفية اليت ميكن هبا تفعيل مسامهة اللجنة يف هذه 
 .العملية ضمن اليونسكو

ترك أمهية اللجان الوطنية اليت ُتعىن بشؤون اليونسكو كوسيلة وعالوة على ذلك، حبث فريق اخلرباء املش -٦٠٠
. رئيسية لتعزيز اُألسس القانونية للحق يف التعليم الناشئة عن االلتزامات الدولية وإقامة حوار على املستوى الوطين

وقد دلَّت . جهودهلليونسكو ميكن أن يكون مفيداً جداً يف متكني اجملتمع املدين وحشد " املورد غري املستغل"وهذا 
املناقشة على ضرورة املشاركة النشطة للجان الوطنية اليت ُتعىن بشؤون اليونسكو يف عملية إعداد التقارير اليت 
تقدمها الدول ومتابعتها، ذلك ألن هذه اللجان ميكن أن ُتشكل مصدراً للحصول على معلومات موثوقة فيما 

 .ما احلق يف التعليميتعلق بتنفيذ وإعمال حقوق اإلنسان، وال سي

وأوىل اخلرباء اعتباراً الجتماع الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم الذي  -٦٠١
 على هامش الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو حبيث ٢٠٠٥أكتوبر /سيتم تنظيمه يف تشرين األول
ري مناسبة لتحسني إجراءات تقدمي التقارير عن تنفيذ االتفاقية وفقا ملا طلبه اجمللس ميكن هلذه الدول أن تتخذ تداب

                                                 

 املنظمة الدولية لتنمية ٢٠٠٣تابع فريق اخلرباء املشترك باهتمام حلقة دراسية علمية نظََّمتها يف عام  )١٧(
. االستناد إىل مؤشراتحرية التعليم فيما يتعلق بقياس اإلعمال التدرجيي للحقوق الثقافية، وال سيما احلق يف التعليم ب

وميكن أن يكون لذلك أمهية بالغة أيضاً بالنسبة لإلطار القانوين وأن تكون له أيضاً صلة بالتطبيق العملي للحق يف 
 .التعليم
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وأُشري إىل أن .  الذي اعتمده يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة٢,٦/م ت١٦٥التنفيذي لليونسكو يف مقرره 
 .جتماعفريق اخلرباء املشترك ميكن أن يكون مبثابة قوة دافعة فيما يتعلق بتنظيم هذا اال

ولدى اختتام االجتماع، تقرر أن يتم تضمني تقرير فريق اخلرباء املشترك ملخصاً للمناقشات اليت جرت  -٦٠٢
وبعد موافقة أعضاء فريق اخلرباء املشترك على التقرير، سيقوم . باإلضافة إىل مقترحات وجمموعة من التوصيات

ثيقة على الدورة القادمة هلذه اللجنة يف الفترة من رئيس اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات بعرضه كو
، كما ستعرضه رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية ٢٠٠٤أكتوبر /سبتمرب إىل تشرين األول/أيلول

 .٢٠٠٤نوفمرب /واالجتماعية والثقافية على الدورة الثالثة والثالثني للجنة يف تشرين الثاين

أكتوبر مبناسبة / ُيعقد االجتماع املقبل لفريق اخلرباء املشترك يف تشرين األولوأخرياً، اقترح البعض أن -٦٠٣
، وأن ُيعقد ٢٠٠٥يناير /انعقاد الدورة السبعني بعد املائة للمجلس التنفيذي لليونسكو، أو يف كانون الثاين

عنية باحلقوق االقتصادية  خالل انعقاد الدورة الرابعة والثالثني للجنة امل٢٠٠٥أبريل /االجتماع التايل يف نيسان
وقد أثنت رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف . واالجتماعية والثقافية يف جنيف

استنتاجاهتا العامة اليت عرضتها باسم فريق اخلرباء املشترك، على العمل الذي اضطلعت به أمانتا هذه اللجنة 
 .واليونسكو
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 الفصل السادس

 املقررات اليت اعتمدهتا اللجنة واملسائل اليت حبثتها
 يف دورتيها الثانية والثالثني والثالثة والثالثني

  تعليقات عامة-ألف 

قامـت اللجـنة يف دورهتا الثانية والثالثني، على سبيل املتابعة ليوم املناقشة العامة اليت جرت يف دورهتا الثامنة                    -٦٠٤
 بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية             ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٣والعشرين يف   

ويف الدورة نفسها، .  من العهد ٣، مبواصلة مناقشاهتا حول مشروع التعليق العام بشأن املادة          ) من العهد  ٣املادة  (والثقافية  
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٤ جرت يف دورهتا احلادية والثالثني يف        بـدأت اللجنة، على سبيل املتابعة ليوم املناقشة العامة اليت         

وواصلت .  من العهد  ٦، يف النظر يف مشروع التعليق العام بشأن املادة          ) من العهد  ٦املادة  ( بشأن احلق يف العمل      ٢٠٠٣
وباشرت النظر يف مشروع     من العهد،    ٣اللجـنة يف دورهتـا الثالثة والثالثني النظر يف مشروع التعليق العام بشأن املادة               

حق كل فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي               (١٥من املادة   ) ج(١التعليق العام بشأن الفقرة     
 ).أثر علمي أو فين أو أديب من صنعه

  التعاون مع آليات جلنة حقوق اإلنسان�باء 

املسائل املوضوعية الناشئة عن    "، يف إطار بند جدول األعمال املعنون        عقـدت اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني       -٦٠٥
دي ألبوكريكي، رئيسة   . ، اجتماعاً مع السيدة سي    "تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

 اخليارات املتعلقة بصياغة برتوكول  مقررة الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان املفتوح العضوية املكلف بالنظر يف           -
 ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٩من قرارها   ) ج(١٤واسـتجابةً ملـا قررته جلنة حقوق اإلنسان يف الفقرة           . اختـياري للعهـد   

 من دعوة ممثل للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل حضور اجتماعات الفريق              ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
ومت تعيني السيد   . رايدل لتمثيلها يف االجتماع املقبل للفريق العامل      . بتعيني السيد أ   ، قامت هذه األخرية   العامل بصفة خبري  

 .مالينفرين ممثالً مناوباً هلذا الغرض. ج

 ، اجتمع أعضاء اللجنة مع رئيسة ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥ويف الـدورة الثالـثة والـثالثني املعقودة يف        -٦٠٦
ريق العامل اليت أطلعتهم على حالة األعمال التحضريية لالجتماع الثاين للفريق العامل املزمع عقده يف الفترة                 مقررة الف  -

 .، ومتت مناقشة طرائق التعاون بني اللجنة والفريق العامل٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢١ إىل ١٠من 

إلبالغ يف إطار بروتوكول اختياري ُيلَحق      وأعـرب أعضـاء اللجنة عن تأييدهم اجلماعي وضَع إجراء يتعلق با            -٦٠٧
كما رحبوا .  مقررة الفريق العامل للمضي هبذه العملية قُُدماً-بالعهد، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود اليت تبذهلا رئيسة       

لدولية بالـنهج املعـتمد من ِقبل الفريق العامل واملتمثل يف إجراء مشاورات واسعة مع اهليئات املنشأة مبوجب الصكوك ا               
وغريها من اآلليات الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان اليت تشتمل على إجراءات خاصة باإلبالغ بغية االستفادة من                 

 مقررة الفريق العامل أن للجنة دوراً هاماً تؤديه يف تعريف الدول بأنواع احلاالت اليت ميكن                -والحظت رئيسة   . خرباهتا
ووافق أعضاء اللجنة على أنه ينبغي ختصيص وقت ملناقشة هذه املسألة . ار إجراء خاص باإلبالغللجنة أن تنظر فيها يف إط 

 .٢٠٠٥مايو / أيار١٠مع الدول األطراف يف االجتماع املقبل للجنة، املزمع عقده يف 
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 يف عام   ويف مـا يـتعلق مبشروع الربوتوكول االختياري الذي أعدته اللجنة وقدمته إىل جلنـة حقوق اإلنسان                -٦٠٨
وأعادت . أعربت عن أملها يف أن يكون هذا املشروع نقطة انطالق مفيدة للمناقشات يف إطار الفريق العامل                )١٨(١٩٩٧

 يف ما يتعلق باستصواب األخذ بنهج شامل يضم         )١٨(اللجنة تأكيد موقفها املبيَّن يف تقريرها املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان          
ص باإلبالغ على مجيع احلقوق الرئيسية املنصوص عليها يف العهد وحيث ُيمنح األفراد             اجلمـيع حيث ينطبق اإلجراء اخلا     

 . واجلماعات على السواء احلق يف إبداء الرأي ويف أن ُيستَمع إىل أقواهلم

  التعاون مع الوكاالت املتخصصة-جيم 

 اليونسكو

واجمللس االقتصادي  ) التفاقيات والتوصيات اللجنة املختصة با  (عقـد فـريق اخلـرباء املشترك التابع لليونسكو           -٦٠٩
بشأن متابعة إنفاذ احلق يف التعليم، اجتماعه الثاين        ) اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ( واالجتماعي  

عقاد وقرر الفريق أن يعقد اجتماعه الثالث يف مقر اليونسكو بباريس خالل ان           .  يف جنيف  ٢٠٠٤مـايو   / أيـار  ٤ و ٣يف  
كما أجرت اللجنة مناقشات مثمرة مع ممثلي اليونسكو بشأن تعزيز          . ٢٠٠٥مايو  /الدورة الرابعة والثالثني للجنة يف أيار     

 ).انظر الفصل اخلامس أعاله(التعاون بني اليونسكو واللجنة بغية تعزيز ومحاية احلق يف التعليم 

 الفاو

 احلكومي الدويل املعين بوضع جمموعة خطوط توجيهية طوعية         شـارك أعضاء اللجنة يف اجتماع الفريق العامل        -٦١٠
وخالل هذا االجتماع، . لدعـم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي القطري، الذي نظمته الفاو        

 الدول واملنظمات شارك أعضاء اللجنة، باإلضافة إىل ممثلني عن هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة، يف حوار بّناء مع ممثلي               
ومن بني القضايا اليت متت مناقشتها قضية  . غري احلكومية، حيث قاموا بعرض آراء اللجنة وساعدوا يف توضيح عدة قضايا           

هبذا النقاش وإدراج هذا )  من العهد١١املادة (احلق يف الغذاء الكايف بشأن ) ١٩٩٩ (١٢صلة التعليق العام للجنة رقم 
باعتباره يتضمن آراء خرباء اللجنة     ) ١٩٩٩ (١٢ ويف الوثيقة اخلتامية، يشار إىل التعليق العام رقم          .التعليق يف نص املبادئ   

كما أن روح ونص التعليق العام ينعكسان أيضاً يف أجزاء من النص            . بشـأن اإلعمـال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف        
 . النهائي

 منظمة العمل الدولية

، اجتماعاً غري رمسي مع     ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥الثالثة والثالثني املعقودة يف     عقدت اللجنة، يف دورهتا      -٦١١
وقد كان هذا هو االجتماع الثاين      . أعضاء جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات والتابعة ملنظمة العمل الدولية          

هبدف تعزيز التعاون بني هاتني     ) ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاينوقد ُعقد االجتماع األول يف تشرين       (الـذي ُيعقَـد بني اللجنتني       
ومتثلت القضايا الرئيسية اليت متت مناقشتها يف أوجه التكامل بني عمليات الرصد يف             . اهليئتني من هيئات رصد املعاهدات    

                                                 

 .، املرفق الرابعE/1997/22-E/C.12/1996/6انظر  )١٨(
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 ٢ إطار اإلجراء إطـار العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتابعة املالحظات اخلتامية للجنة على املستوى الوطين يف        

 .)١٩(من برنامج العمل الذي اقترحه األمني العام

اقتراحات األمني العام بشأن نظام األمم املتحدة للهيئات  -دال 
 املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

اللجان املشترك بني قامـت اللجـنة يف دورهتا الثالثة والثالثني، عمالً بالتوصية الصادرة عن االجتماع الثالث            -٦١٢
) ، املرفق، الفرع سادسا، نقطة االتفاق الرابعة      (A/59/254 للهيـئـات املنشـأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان      

مشروع املبادئ التوجيهية وغريها    "االجتماع السادس عشر لرؤساء تلك اهليئات، بإجراء مناقشة بشأن          واليت وافق عليها    
. وقد أحيلت آراء اللجنة إىل السيد ك      ". هية للجان فيما يتعلق بتقدمي التقارير     مـن املسائل املتعلقة مبواءمة املبادئ التوجي      

فـياليل، املقـرر املعـني لالجتماعني، ملتابعة تنفيذ التوصية اليت تقضي بأن تقوم مجيع هيئات املعاهدات مبناقشة حمصلة                   
بني اللجان واجتماع رؤساء هيئات رصد      االجـتماعني بشأن املسألة، وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل االجتماع املشترك             

 .٢٠٠٥معاهدات حقوق اإلنسان املزمع عقدمها يف عام 

                                                 

 .Corr.1و A/57/387انظر  )١٩(
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 الفصل السابع

 اعتماد التقرير

، بالنظر يف ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦قامت اللجنة، يف جلستها السادسة واخلمسني املعقودة يف  -٦١٣
ن أعمال دورتيها الثانية والثالثني والثالثـة والثالثني مشروع تقريرها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عـ

(E/C.12/2004/CRP.1).واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته املعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه . 

 

 



 

 املرفقات
 املرفق األول

 الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير
 )٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦حىت (
 األولية والتقارير الدورية الثانية ير التقار-ألف

 

 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ – ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(
 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ

E/1990/7/Add.8 
 )سحب(

E/1986/4/Add.14 
(E/C.12/1987/ 
SR.16 -18) 

E/1984/7/Add.7 
(E/1984/WG.1/ 
SR.9 and 10) 

E/1982/3/Add.1 
(E/1982/WG.1/ 
SR.11 and 12) 

E/1980/6/Add.17 
(E/1981/WG.1/ 
SR.14 and 15) 

E/1978/8/Add.16 
(E/1980/WG.1/ 
SR.14) 

  الروسياالحتاد-١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

ةمتأخر    إثيوبيا-٢ ١٩٩٣سبتمرب /أيلول ١١ 
E/1990/6/Add.37 (E/C.12/2004/SR.41-43)  E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41) أذربيجان-٣ نوفمرب/ تشرين الثاين١٣  

E/1990/6/Add.16 
(E/C.12/1999/SR.33-36)  

E/1988/5/Add.4 and 8 
 (E/C.12/1990/ 
SR.18-20) 

E/1990/5/Add.18 
(E/C.12/1994/SR.30-32) 

  األرجنتني-٤ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨

E/1990/6/Add.17 
(E/C.12/2000/SR.30-33)  

E/1982/3/Add.38/ 
Rev.1 
(E/C.12/1990/SR.30-
32) 

E/1986/3/Add.6 
(E/C.12/1987/ 
SR.8) 
 

E/1984/6/Add.15 
(E/C.12/1987/ 
SR.6-8) 
 

  األردن-٥ ١٩٧٦ يناير/ كانون الثاين٣

 أرمينيا -٦  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١٣  E/1990/5/Add.36 (E/C.12/1999/SR.38-40) متأخرة
  إريتريا-٧  ٢٠٠١يوليه / متوز١٧ متأخرة  

E/1990/7/Add.3 
(E/C.12/1991/ 
SR.13, 14, 16 and 22) 

E/1986/4/Add.6 
(E/1986/WG.1/ 
SR.10 and 13) 

E/1984/7/Add.2 
(E/1984/WG.1/ 
SR.12 and 14) 

E/1982/3/Add.22 
(E/1983/WG.1/ 
SR.10 and 11) 

E/1980/6/Add.28 
(E/1982/WG.1/ 
SR.7) 

E/1978/8/Add.26 
(E/1980/WG.1/ 
SR.20) 

  إسبانيا-٨ ١٩٧٧يوليه / متوز٢٧

E/1990/7/Add.13 
(E/C.12/1993/ 
SR.13, 15 and 20) 

E/1986/4/Add.7 
(E/1986/WG.1/ 

SR.10, 11, 13 and 14) 

E/1984/7/Add.22 
(E/1985/WG.1/ 
SR.17, 18 and 21) 

E/1982/3/Add.9 
(E/1982/WG.1/ 
SR.13 and 14) 

E/1980/6/Add.22 
(E/1981/WG.1/ 
SR.18) 

E/1978/8/Add.15 
(E/1980/WG.1/ 
SR.12 and 13) 

  أستراليا-٩ ١٩٧٦مارس / آذار١٠

 E/1990/5/Add.51 (E/C.12/2002/SR.41-43) ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف 
 

  إستونيا-١٠ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢١

E/1990/6/Add.32 (E/C.12/2003/SR.17-19)   E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33) إسرائيل-١١ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٣  
  أفغانستان-١٢ ١٩٨٣أبريل /نيسان ٢٤ E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8) متأخرة
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 )تابع( املرفق األول
 

 

 
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ – ١٠املواد  ١٥ – ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ � ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 تقاريراحملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف ال(
 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ

E/1990/6/Add.36 
(E/C.12/2004/SR.15-17) 

E/1984/7/Add.12 
(E/1984/WG.1/ 
SR.20 and 22) 

E/1988/5/Add.7                 E/1986/3/Add.14 
 

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42) 

E/1978/8/Add.1 
(E/1980/WG.1/ 
SR.4 and 5) 

  إكوادور-١٣ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

ةرمتأخ    ألبانيا-١٤ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٤ 

E/1990/7/Add.12 
(E/C.12/1993/ 
SR. 35 and 36) 
 
 
 

 

E/1986/4/Add.11 
(E/C.12/1987/ 
SR. 11, 12 and 14) 
E/1986/4/Add.10 
(E/C.12/1987/ 
SR.19 and 20) 

 

E/1984/7/Add.3 and 23 
(E/1985/WG.1/ 
SR. 12 and 16) 
E/1984/7/Add.24 
Corr.1و 
(E/1986/WG.1/ 
SR.22, 23 and 25) 

E/1982/3/Add.15 
Corr.1و 
(E/1983/WG.1/ 
SR. 5 and 6) 
E/1982/3/Add.14 
(E/1982/WG.1/ 
SR.17 and 18  

E/1980/6/Add.6 
(E/1981/WG.1/SR.8) 
E/1980/6/Add.10 
(E/1981/WG.1/ 
SR.10) 
 

 

E/1978/8/Add.8 
Corr.1و 
(E/1980/WG.1/ 
SR.8) 
E/1978/8/Add.11 
(E/1980/WG.1/SR.10) 

  أملانيا-١٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  أنغوال-١٦ ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠ متأخرة 
E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42- 44) E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13) أوروغواي-١٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

 
E/1990/5/Add.63 

 ) مل ينظر فيه بعد-٢٠٠٤أبريل /نيسان١٤ ورد يف(
  أوزبكستان-١٨ ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨

  أوغندا-١٩ ١٩٨٧أبريل / نيسان٢١ متأخرة 

E/1990/7/Add.11 
 )سحب(

E/1986/4/Add.5 
(E/C.12/1987/ 
SR.9-11) 

E/1984/7/Add.9 
(E/1984/WG.1/ 
SR.13-15) 

E/1982/3/Add.4 
(E/1982/WG.1/ 
SR.11 and 12) 

E/1980/6/Add.24 
(E/1982/WG.1/SR.5 
and 6 

E/1978/8/Add.22 
(E/1980/WG.1/ 
SR.18) 

  أوكرانيا-٢٠ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

 متأخرة
E/1982/3/Add.43 

(E/C.12/1990/ 
SR.42, 43 and 45) 

E/1990/5/Add.9 
(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20) 

ا -٢١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ ر ــ ي ن إ
ة( ــ ي ر و  -مجه

ة ي م إلسال  )ا
E/1990/6/Add.29 (E/C.12/2002/SR.6 and 7)  E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16) آيرلندا-٢٢ ١٩٩٠مارس / آذار٨  

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5) E/1990/5/Add.6 and Add.14 and Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29-31) آيسلندا-٢٣ ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21)  

E/1980/6/Add.31 
and 36 
(E/1984/WG.1/ 
SR.3 and 5) 

E/1978/8/Add.34 
(E/1982/WG.1/ 
SR.3 and 4) 

 

  إيطاليا-٢٤ ١٩٧٨ديسمرب /انون األولك ١٥

  باراغواي-٢٥ ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٠ E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4) متأخرة
٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.53 (E/C.12/2003/SR.8-10) ازيل الرب-٢٦ ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٤ 
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 )تابع( املرفق األول
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ – ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(
 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ

 متأخرة
E/1982/3/Add.24 

(E/1983/WG.1/ 
SR.14 and 15) 

E/1980/6/Add.27 

(E/1982/WG.1/ 
SR.6 and 7) 

E/1978/8/Add.33 

(E/1982/WG.1/ 
SR.3) 

  بربادوس-٢٧ ١٩٧٦يناير /ين كانون الثا٣

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 and 10) 
E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12.1996/SR.31-33] 

E/1982/3/Add.27/ 
Rev.1 
(E/1985/WG.1/ 
SR.6 and 9) 

E/1980/6/Add.35/ 
Rev.1 
(E/1985/WG.1/ 
SR.2 and 4) 

أكتوبــر / تشريـن األول٣١ 
١٩٧٨ 

 ال الربتغ-٢٨

)E/C.12/2000/SR.64-66( E/1990/6/Add.18 E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17) بلجيكا-٢٩ ١٩٨٣يوليه / متوز٢١  

 
E/1986/4/Add.20 
(E/C.12/1988/ 
SR. 17-19) 

E/1984/7/Add.18 
(E/1985/WG.1/ 
SR.9 and 11) 

E/1982/3/Add.23 
(E/1983/WG.1/ 
SR.11 - 13) 

E/1980/6/Add.29 
(E/1982/WG.1/ 
SR.8) 

E/1978/8/Add.24 
(E/1980/WG.1/ 
SR.12) 

  بلغاريا-٣٠ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  بنغالديش-٣١ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٥ متأخرة 

E/1990/6/Add.24 
(E/C.12/2001/SR.36) 

E/1986/4/Add.22 
(E/C.12/1991/ 
SR. 3, 5 and 8) 

E/1990/6/Add.24 
(E/C.12/2001/ 
SR.36) 

E/1988/5/Add.9 
(E/C.12/1991/ 
SR.3, 5 and 8) 

E/1980/6/Add.20 
and 23 
(E/1982/WG.1/SR.5) 

E/1984/6/Add.19 
(E/C.12/1991/ 
SR. 3, 5 and 8) 

  بنما-٣٢ ١٩٧٧يونيه / حزيران٨

٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.48 (E/C.12/2002/SR.8-10) بنن-٣٣ ١٩٩٢نيه يو/ حزيران١٢  
  بوركينا فاسو-٣٤ ١٩٩٩أبريل / نيسان٤ متأخرة 
  بوروندي-٣٥ ١٩٩٠أغسطس / آب٩ متأخرة 
 E/1990/5/add.65 

)، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ورد يف (  
  البوسنة واهلرسك-٣٦ ١٩٩٣مارس / آذار٦

E/1990/7/Add.9 
(E/C.12/1992/ 
SR.6, 7 and 15) 

E/1986/4/Add.12 
(E/C.12/1989/ 
SR. 5 and 6) 

E/1984/7/Add.26 and 
27 
(E/1986/WG.1/ 
SR.25-27) 

E/1982/3/Add.21 
(E/1983/WG.1/ 
SR.9 and 10) 

E/1980/6/Add.12 
(E/1981/WG.1/ 
SR.11) 

E/1978/8/Add.23 
(E/1980/WG.1/ 
SR.18 and 19) 

  بولندا-٣٧ ١٩٧٧يونيه / حزيران١٨

٢٠٠٥يونيه /زيران ح٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15-17)  بوليفيا-٣٨ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢  

 متأخرة
E/1990/5/Add.29 

(E/C.12/1997/SR.14-17) 
E/1984/6/Add.5 
(E/1984/WG.1/SR. 11 
and 18 

  بريو-٣٩ ١٩٧٨يوليه / متوز٢٨

E/1990/7/Add.5 
(E/C.12/1992/ 
SR.2, 3 and 12) 

E/1986/4/Add.19 
(E/C.12/1988/ 
 SR.10-12) 

E/1984/7/Add.8 
(E/1984/WG.1/ 
SR.13-15) 

E/1982/3/Add.3 
(E/1982/WG.1/ 
SR.9 and 10) 

E/1980/6/Add.18 
(E/1981/WG.1/ 
SR.16) 

E/1978/8/Add.19 
(E/1980/WG.1/ 
SR.16) 

  بيالروس-٤٠ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  تايلند-٤١ ١٩٩٩ديسمرب /األول كانون ٥ متأخرة 
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 )تابع(املرفق األول 
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ – ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )اريراحملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التق(
 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ

  تركمانستان-٤٢ ١٩٩٧أغسطس / آب١ متأخرة   
٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف       تركيا-٤٣ ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ 

E/1984/6/Add.21  E/1986/3/Add.11 E/1988/5/Add.1 E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 and 16) 
  

(E/C.12/1989/SR.17-19) 

 اغو ترينيداد وتوب-٤٤ ١٩٧٩مارس / آذار٨

  تشاد-٤٥ ١٩٩٥سبتمرب /أيلول ٩ متأخرة 
 (E/C.12/2001/SR.19 and 25 : بدون تقرير: ( متأخرة   توغو-٤٦ ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤ 

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)  
E/1986/3/Add.9 
(E/C.12/1989/ 
SR.9) 

E/1978/8/Add.3 
(E/1980/WG.1/ 
SR.5 and 6) 

  تونس-٤٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     تيمور ليشيت-٤٨ ٢٠٠٣يوليه / متوز١٦ 

E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73) 
E/1984/7/Add.30 
(E/C.12/1990/SR. 10-
12 and 15) 

E/1988/5/Add.3 
(E/C.12/1990/ 
SR.10-12 and 15) 

E/1986/3/Add.12 
(E/C.12/1990/SR. 
10-12 and 15) 

E/1978/8/Add.27 
(E/1980/WG.1/ 
SR.20) 

  جامايكا-٤٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

E/1990/6/Add.26 (E/C.12/2001/SR.65 and 66) E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 and 47) اجلزائر-٥٠ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٢  
٢٠٠٥يونيه /حزيران ٣٠واجب تقدميها يف   E/C.12/1999/SR.9): بدون تقرير(ة متأخر 

E/1990/5/Add.50 
(E/C.12/2002/SR.38 and 39) 

  جزر سليمان-٥١ ١٩٨٢مارس / آذار١٧

E/1990/6/Add.38 
 )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤يونيه / حزيران٤ورد يف (

E/1982/3/Add.6  
and 25 
(E/1983/WG.1/ 
SR.16 and 17) 

E/1990/5/Add.26 
(E/C.12/1997/SR.20 and 21) 

  اجلماهريية العربية الليبية-٥٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  مجهورية أفريقيا الوسطى-٥٣ ١٩٨١أغسطس / آب٨ متأخرة 
٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.47 (E/C.12/2002/SR.3-5) التشيكية اجلمهورية-٥٤ ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  

 E/1980/6/Add.2 متأخر 
E/1981/WG.1/SR.5 

 مجهورية ترتانيا املتحدة  -٥٥ ١٩٧٦سبتمرب / أيلول١١ متأخر

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30) 
(E/C.12/1997/SR.29-31) 

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47) يكيةاجلمهورية الدومين-٥٦ ١٩٧٨أبريل / نيسان٤ 

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)  
E/1980/6/Add.9 
(E/1981/WG.1/ 
SR.4) 

E/1978/8/Add.25 and 
31 
(E/1983/WG.1/SR.2) 

  اجلمهورية العربية السورية  -٥٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12-14)  E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6) مجهورية كوريا-٥٨ ١٩٩٠يوليه / متوز١٠  
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 )تابع(املرفق األول 
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ – ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  + ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )بالنظر يف التقاريراحملاضر املوجزة املتعلقة (
 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ

 E/1990/6/Add.35 (E/C.12/2003/SR.44-46) 
E/1988/5/Add.6 
(E/C.12/1991/ 
SR. 6, 8 and 10) 

E/1986/3/Add.5 
(E/C.12/1987/ 
SR.21 and 22) 

E/1984/6/Add.7 
(E/C.12/1987/ 
SR. 21 and 22) 

 مجهوريـة كوريا -٥٩ ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٤
 راطيةالشعبية الدميق

ةمتأخر  E/1982/3/Add.41               E/1986/3/Add.7             E/1984/6/Add.18 
(E/C.12/1988/SR.16-19) 

ــو -٦٠ ١٩٧٧فرباير / شباط١ ــة الكونغ  مجهوري
 الدميقراطية

ةمتأخر   
 مجهوريـة مقدونيــا -٦١ ١٩٩١سبتمرب /أيلول ١٧

 اليوغوسالفية السابقة
  مجهورية مولدوفا-٦٢ ١٩٩٣مارس / آذار٢٦ E/1990/5/Add.52 (E/C.12/2003/SR.32-34)  ٢٠٠٨يونيه /زيران ح٣٠واجب تقدميها يف 

E/1990/6/Add.31 (E/C.12/2002/SR.35 and 36) E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3 –5) جورجيا-٦٣ ١٩٩٤أغسطس / آب٣  
٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف     جيبويت-٦٤ ٢٠٠٣ فرباير/ شباط٥ 

 
E/1986/4/Add.16 
E/C.12/1988/( 

SR.8 and 9) 

E/1984/7/Add.11 
(E/1984/WG.1/ 
SR.17 and 21) 

E/1982/3/Add.20 
(E/1983/WG.1/ 
SR. 8 and 9) 

E/1980/6/Add.15 
(E/1981/WG.1/ 
SR.12) 

E/1978/8/Add.13 
(E/1980/WG.1/ 
SR.10) 

 منرك الدا-٦٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

ةمتأخر    دومينيكا-٦٦ ١٩٩٣سبتمرب /أيلول ١٧ 

ةمتأخر    الرأس األخضر-٦٧ ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٦ 

ةمتأخر  
E/1984/7/Add.29 
(E/C.12/1989/ 
SR.10-12) 

E/1982/3/Add.42 
(E/C.12/1989/ 
SR. 10-12) 

E/1986/3/Add.1 
(E/1986/WG.1/ 
SR.16 and 19) 

E/1984/6/Add.4 
(E/1984/WG.1/ 
SR.10 and 12) 

  رواندا-٦٨ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

E/1990/7/Add.14 
(E/C.12/1994/ 
SR.5, 7 and 13) 
 

E/1986/4/Add.17 
(E/C.12/1988/ 
SR.6) 
 

E/1984/7/Add.17 
(E/1985/WG.1/ 
SR.10 and 13) 
 

E/1982/3/Add.13 
(E/1982/WG.1/ 
SR.17 and 18) 
 

E/1980/6/Add.1 
(E/1981/WG.1/ 
SR.5) 
 

E/1978/8/Add.20 
(E/1980/WG.1/ 
SR.16 and 17) 

  رومانيا-٦٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

 E/1990/5/Add.60)زامبيا-٧٠ ١٩٨٤يوليه / متوز١٠ )، مل ينظر فيه بعد  
ةمتأخر  E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14) زمبابوي-٧١ ١٩٩١أغسطس / آب١٣  

  سان مارينو-٧٢ ١٩٨٦يناير /انون الثاين ك١٨ ةمتأخر 

ةمتأخر   
ــنت -٧٣ ١٩٨٢فرباير / شباط٩ ــانـت فنس  س

 نوجزر غر ينادي

E
/2005/22 

E
/C

.12/2004/9 
P

age 98  



 

 )تابع( املرفق األول
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ – ١٠ملواد ا ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5) متأخرة
  سري النكا-٧٤ ١٩٨٠سبتمرب /أيلول ١١

ةمتأخر  E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16, and 18) 
  السلفادور-٧٥ ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩

٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠قدميها يف واجب ت  
E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30-32) 

  سلوفاكيا-٧٦ ١٩٩٣مايو / أيار٢٨

 E/1990/5/Add.62 
 )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤مارس / آذار٢٦وردت يف (

  سلوفينيا-٧٧ ١٩٩٢يوليه / متوز٦

E/1990/6/Add.25 
 (E/C.12/2001/SR.32 and 33) 

 
 
 

E/1982/3/Add.17 
(E/1983/WG.1/ 
SR.14-16) 
 
 

E/1980/6/Add.13/ 
Rev.1 
(E/1981/WG.1/ 
SR.11) 

E/1984/6/Add.22 
(E/C.12/1993/ 
SR.37 and 38) 
 
 

  السنغال-٧٨ ١٩٧٨مايو / أيار١٣

 سوازيلند-٧٩ ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦ ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف  متأخرة 
  E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 and 38-41) السودان-٨٠ ١٩٨٦يونيه / حزيران١٨  
  سورينام-٨١ ١٩٧٧مارس / آذار٢٨ E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16) متأخرة

E/1990/7/Add.2 
(E/C.12/1991/SR. 
11-13 and 18) 

E/1986/4/Add.13 
(E/C.12/1988/ 
SR.10 and 11) 

E/1984/7/Add.5 
(E/1984/WG.1/ 
SR.14 and 16) 

E/1982/3/Add.2 
(E/1982/WG.1/ 
SR.19 and 20) 

E/1980/6/Add.8 
(E/1981/WG.1/ 
SR.9) 

E/1978/8/Add.5 
(E/1980/WG.1/ 
SR.15) 

  السويد-٨٢ ١٩٧٦يناير /  كانون الثاين٣

  سويسرا-٨٣ ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٨ E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39) متأخرة
  سرياليون-٨٤ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ متأخرة 
  سيشيل-٨٥ ١٩٨٢أغسطس / آب٥ متأخرة 

 متأخر
E/1986/4/Add.18 
(E/C.12/1988/ 
SR.12, 13 and 16) 

 

E/1984/7/Add.1 
(E/1984/WG.1/ 
SR.11 and 12) 
 

E/1982/3/Add.40 
(E/C.12/1988/ 
SR.12, 13 and 16) 

E/1980/6/Add.4 
(E/1981/WG.1/ 
SR.7) 

E/1978/8/Add.10 and 
28 
(E/1980/WG.1/ 
SR.8 and 9) 

  شيلي-٨٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

 E/1990/5/Add.61) مل ينظر فيه بعد( 
ــبل  -٨٧ ٢٠٠١مارس / آذار١٢ ــربيا واجل  ص

 األسود
  الصومال-٨٨ ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤ متأخرة 
 E/1990/5/Add.59) الصني-٨٩ ٢٠٠١يه يون/ حزيران٢٧ )مل ينظر فيه بعد  
  طاجيكستان-٩٠ ١٩٩٩أبريل / نيسان٤ متأخرة 

E/1990/7/Add.15 
(E/C.12/1994/ 
SR.11 and 14) 

E/1986/4/Add.3 
(E/1986/WG.1/ 
SR.8 and 11) 

 
E/1982/3/Add.26 
(E/1985/WG.1/ 
SR.3 and 4) 

E/1980/6/Add.14 
(E/1981/WG.1/ 
SR.12) 

E/1984/6/Add.3 and 8 
(E/1985/WG.1/ 
SR.8 and 11) 

  العراق-٩١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  غابون-٩٢ ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١ متأخرة 
  غامبيا-٩٣ ١٩٧٩مارس / آذار٢٩ متأخرة 
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 )تابع(املرفق األول 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ – ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  غانا-٩٤ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧ متأخرة 

  غرينادا-٩٥ ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦ متأخرة 

E/1990/6/Add.34/Rev.1 (E/C.12/2003/SR.38 and 39) E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14) غواتيماال-٩٦ ١٩٨٨أغسطس / آب١٩  

 

E/1982/3/Add.5, 29 
and 32 
(E/1984/WG.1/ 
SR. 20 and 22 and 
E/1985/WG.1/ 
SR.6) 

E/1990/5/Add.27 
)مل ينظر فيه بعد(  

 
 
 

  غيانا-٩٧ ١٩٧٧مايو / أيار١٥

  غينيا-٩٨ ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤ متأخرة 

ةمتأخر    االستوائية- غينيا -٩٩ ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢٥ 

ةمتأخر    بيساو- غينيا -١٠٠ ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢ 

E/1990/6/Add.27 
(E/C.12/2001/SR.67 and 68) 

E/1982/3/Add.30  
 Corr.1و

(E/1985/WG.1/ 
SR.5 and 7) 

E/1986/3/Add.10 
(E/C.12/1989/ 
SR.12 and 13) 

E/1984/6/Add.11 
(E/1986/WG.1/ 
SR.18, 19 and 21) 

 

  فرنسا-١٠١ ١٩٨١فرباير / شباط٤

 متأخرة
E/1984/7/Add.4 
(E/1984/WG.1/ 
SR.15 and 20) 

E/1988/5/Add.2 
(E/C.12/1990/ 
SR.8, 9 and 11) 

E/1986/3/Add.17 
(E/C.12/1995/ 
SR.11, 12 and 14) 

E/1978/8/Add.4 
(E/1980/WG.1/ 
SR.11) 

  الفلبني-١٠٢ ١٩٧٦يناير /الثاين كانون ٣

E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR.3-5) 
E/1982/3/Add.33 
(E/1986/WG.1/ 
SR.12, 17 and 18) 

E/1980/6/Add.38 
(E/1986/WG.1/ 
SR. 2 and 5) 

E/1984/6/Add.1 
(E/1984/WG.1/ 
SR.7, 8 and 10) 

  فرتويال-١٠٣ ١٩٧٨أغسطس / آب١٠

E/1990/7/Add.1 
(E/C.12/1991/ 
SR.11, 12 and 16) 

E/1986/4/Add.4 
(E/1986/WG.1/ 
SR. 8, 9 and 11) 

E/1984/7/Add.14 
(E/1984/WG.1/ 
SR.17 and 18) 

E/1982/3/Add.28 
(E/1984/WG.1/ 
SR.7 and 8) 

E/1980/6/Add.11 
(E/1981/WG.1/ 
SR.10) 

E/1978/8/Add.14 
(E/1980/WG.1/ 
SR.6) 

  فنلندا-١٠٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  فييت نام-١٠٥ ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢٤ E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11) متأخرة

 

E/1986/4/Add.2 and 
26 
(E/C.12/1990/ 
SR.2, 3 and 5) 

E/1984/7/Add.13 
(E/1984/WG.1/ 
SR.18 and 22) 

E/1982/3/Add.19 
(E/1983/WG.1/ 
SR.7 and 8) 

E/1980/6/Add.3 
(E/1981/WG.1/ 
SR.6) 

E/1978/8/Add.21 
(E/1980/WG.1/ 
SR.17) 

  قربص-١٠٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  قريغيزستان-١٠٧ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٧  E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44)  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف 

 متأخرة
E/1990/5/Add.35 
(E/C.12/1999/ 
SR.41- 43) 

E/1986/3/Add.8 
(E/C.12/1989/ 
SR. 6 and 7) 

E/1990/5/Add.35 
(E/C.12/1999/ 
SR.41- 43) 

  الكامريون-١٠٨ ١٩٨٤سبتمرب /أيلول ٢٧
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 )تابع(املرفق األول 
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ � ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 لدولة الطرفا

٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.46 (E/C.12/2001/SR.69-71) كرواتيا-١٠٩ ١٩٩١ أكتوبر/ تشرين األول٨  
 بوديا كم-١١٠ ١٩٩٢أغسطس / آب٢٦ متأخرة 

E/1990/6/Add.3 
(E/C.12/1993/SR.6 and 7) 

E/1984/7/Add.28 
(E/C.12/1989/SR. 
8 and 11) 

E/1982/3/Add.34 
(E/1986/WG.1/ 
SR.13, 15 and 16) 

E/1980/6/Add.32 
(E/1984/WG.1/ 
SR.4 and 6) 

E/1978/8/Add.32 
(E/1982/WG.1/ 
SR.1 and 2) 

  كندا-١١١ ١٩٧٦أغسطس / آب١٩

  كوت ديفوار-١١٢ ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦ ةمتأخر 

 E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43) متأخرة
  كوستاريكا-١١٣ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

E/1990/7/Add.4 
(E/C.12/1991/ 
SR.17, 18 and 25) 

 

E/1986/4/Add.25 
(E/C.12/1990 SR.12-
14 and 17) 

 

E/1984/7/Add.21/ 
Rev.1 
(E/1986/WG.1/ 
SR.22 and 25) 

E/1982/3/Add.36 
(E/1986/WG.1/ 
SR.15, 21 and 22) 
 

E/1986/3/Add.3 
(E/1986/WG.1/ 
SR.6 and 9) 
 

E/1978/8/Add.17 
(E/1980/WG.1/ 
SR.15) 
 

  كولومبيا-١١٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  الكونغو-١١٥ ١٩٨٤يناير /ثاين كانون ال٥ )E/C.12/2000/SR.16 and 17: بدون تقرير(متأخرة  
٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.57 (E/C.12/2004/SR.9-11)  الكويت-١١٦ ١٩٩٦أغسطس / آب٣١  

 * كينيا-١١٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ متأخرة متأخرة
  التفيا-١١٨ ١٩٩٢يوليه / متوز١٤ متأخرة 

  لبنان-١١٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 and 21) متأخرة
E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 and 49) E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36) لكسمربغ-١٢٠ ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  

٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.55 (E/C.12/2004/SR.3-5) ليتوانيا-١٢١ ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  

 
E/1990/5/Add.66 

)، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤ورد يف (  
  ليختنشتاين-١٢٢ ١٩٩٩مارس / آذار١٠

  ليسوتو-١٢٣ ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩ متأخرة 
٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.58 (E/C.12/2004/SR.32 and 33)  مالطة-١٢٤ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣  

  مايل-١٢٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ متأخرة 

 متأخرة

E/1984/7/Add.19 
(E/1985/WG.1/ 
SR.14 and 18) 

 

 متأخر
E/1980/6/Add.39 
(E/1986/WG.1/ 
SR.2, 3 and 5) 

 

E/1978/8/Add.29 
(E/1981/WG.1/ 
SR.2) 

 

  مدغشقر-١٢٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  مصر-١٢٧ ١٩٨٢أبريل / نيسان١٤  E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 and 13) متأخرة 
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 )تابع( املرفق األول
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 لدولة الطرفا

E/1990/6/Add.20 (E/C.12/2000/SR.70-72) E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10) املغرب-١٢٨ ١٩٧٩أغسطس / آب٣  
E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32-35) 

 
 

E/1982/3/Add.8 
(E/1982/WG.1/ 
SR.14 and 15) 

E/1986/3/Add.13 
(E/C.12/1990/ 
SR. 6, 7 and 9) 

E/1984/6/Add.2 and 10 
(E/1986/WG.1/ 
SR. 24, 26 and 28) 

  املكسيك-١٢٩ ١٩٨١يونيه / حزيران٢٣

  مالوي-١٣٠ ١٩٩٤مارس / آذار٢٢ متأخرة 
E/1990/7/Add.16 
(E/C.12/1994/ 
SR.33, 34, 36 and 
37) 
 
 
 
 
 

E/1986/4/Add.23 
(E/C.12/1989/ 
SR.16-17) 
E/1986/4/Add.27 and 
28 
(E/C.12/1994/SR.33, 
34, 36 and 37) 
 
 

E/1984/7/Add.20 
(E/1985/WG.1/ 
SR.14 and 17) 
 
 
 
 
 
 

E/1982/3/Add.16 
(E/1982/WG.1/ 
SR.19 -21) 

E/1980/6/Add.16 
 Corr.1 و 
Add.25 Corr.1 و 
Add.26 و 
(E/1981/WG.1/ 
SR.16 and 17) 

E/1978/8/Add.9 
and 30 
(E/1980/WG.1/ 
SR 19 and 
E/1982/WG.1/ 
SR.1) 

ــتحدة   -١٣١ ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠ ــة امل اململك
لـربيطانيا العظمى وآيرلندا    

 الشمالية

 
E/1986/4/Add.9 
(E/C.12/1988/ 
SR. 5 and 7) 

E/1984/7/Add.6 
(E/1984/WG.1/ 
SR.16 and 18) 

E/1982/3/Add.11 
(E/1982/WG.1/ 
SR.15 and 16) 

E/1980/6/Add.7 
(E/1981/WG.1/ 
SR.8 and 9) 

E/1978/8/Add.6 
(E/1980/WG.1/ 
SR.7) 

  منغوليا-١٣٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  موريشيوس-١٣٣ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43) متأخرة

 
E/1990/5/Add.64 

 )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٧ ورد يف(
  موناكو-١٣٤ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

  ناميبيا-١٣٥ ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨ متأخرة 
E/1990/7/Add.7 
(E/C.12/1992/ 
SR. 4, 5 and 12) 

E/1986/4/Add.21 
(E/C.12/1988/ 
SR.14 and 15) 

E/1984/7/Add.16 
(E/1984/WG.1/ 
SR.19 and 22) 

E/1982/3/Add.12 
(E/1982/WG.1/ 
SR.16) 

E/1980/6/Add.5 
(E/1981/WG.1/ 
SR.14) 

E/1978/8/Add.12 
(E/1980/WG.1/ 
SR.5) 

  النرويج-١٣٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

E/1990/6/Add.5 
(E/C.12/1994/ 
SR.39-41) 
 

E/1986/4/Add.8 
 Corr.1و

(E/1986/WG.1/ 
SR.4 and 7) 

E/1990/6/Add.5 
(E/C.12/1994/ 
SR.39-41) 

 

E/1982/3/Add.37 
(E/C.12/1988/ 
SR.3) 

 

E/1980/6/Add.19 
(E/1981/WG.1/ 
SR.8) 

E/1984/6/Add.17 
(E/C.12/1988/ 
SR.3 and 4) 

  النمسا-١٣٧ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٠

٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها  يف   E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44-46) 
 

  نيبال-١٣٨ ١٩٩١أغسطس / آب١٤

  النيجر-١٣٩ ١٩٨٦يونيه / حزيران٧ متأخرة متأخرة
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 )تابع(املرفق األول 
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ � ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  نيجرييا-١٤٠ ١٩٩٣ أكتوبر/ تشرين األول٢٩  E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-8) متأخرة

 متأخرة
E/1982/3/Add.31 
Corr.1و 
(E/1985/WG.1/ 
SR.15) 

E/1986/3/Add.15 and 
16 
(E/C.12/1993/ 
SR. 27 and 28) 

E/1984/6/Add.9 
(E/1986/WG.1/ 
SR.16, 17 and 19) 

 ا نيكاراغو-١٤١ ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢

 E/1990/6/Add.33 (E/C.12/2003/SR.11 and 12) 
E/1990/5/Add.5, 11 and 12 

(E/C.12/1993/SR.24-26) 
  نيوزيلندا-١٤٢ ١٩٧٩مارس / آذار٢٨

 متأخرة
E/1988/5/Add.5 
(E/C.12/1990/ 
SR.16, 17 and 19) 

E/1980/6/Add.34 
(E/1984/WG.1/ 
SR.6 and 8) 

E/1984/6/Add.13 
(E/1986/WG.1/ 
SR.20 and 24) 

  اهلند-١٤٣ ١٩٧٩يوليه / متوز١٠

٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5-8)  
  هندوراس-١٤٤ ١٩٨١مايو / أيار١٧

E/1990/7/Add.10 
(E/C.12/1992/ 
SR.9, 12 and 21) 

E/1986/4/Add.1 
(E/1986/WG.1/ 
SR.6, 7 and 9) 

E/1984/7/Add.15 
(E/1984/WG.1/ 
SR.19 and 21) 

E/1982/3/Add.10 
(E/1982/WG.1/ 
SR.14) 

E/1980/6/Add.37 
(E/1986/WG.1/ 
SR.6, 7 and 9) 

E/1978/8/Add.7 
(E/1980/WG.1/ 
SR.7) 

 ريا هنغا-١٤٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

E/1990/6/Add.11- 
13 
 (E/C.12/1998/ 
SR.13-17) 

 
 
 

E/1986/4/Add.24 
(E/C.12/1989/ 
SR.14 and 15) 

 
 
 

E/1990/6/Add.11-13 
(E/C.12/1998/ 
SR.13-17) 

 
 
 

E/1982/3/Add.35 and 
44 
(E/1986/WG.1/ 
SR.14 and 18) 
(E/C.12/1989/ 
SR.14 and 15) 

E/1980/6/Add.33 
(E/1984/WG.1/ 
SR.4-6 and 8) 

E/1984/6/Add.14 and 
20 
(E/C.12/1987/ 
SR.5 and 6) 
(E/C.12/1989/ 
SR.14 and 15) 

  هولندا-١٤٦ ١٩٧٩مارس / آذار١١

E/1990/6/Add.21و Corr.1 

(E/C.12/2001/SR.42 and 43)  

E/1982/3/Add.7 
(E/1982/WG.1/ 
SR.12 and 13) 

 

E/1986/3/Add.4  
Corr.1 و  
(E/1986/WG.1/ 
SR.20, 21 and 23) 

E/1984/6/Add.6 
Corr.1و 
(E/1984/WG.1/SR. 9 
and 10) 

  اليابان-١٤٧ ١٩٧٩سبتمرب / أيلول٢١

٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.54 (E/C.12/2003/SR.35-37) اليمن-١٤٨ ١٩٨٧مايو / أيار٩  

٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.56 (E/C.12/2004/SR.6-8) 
 

  اليونان-١٤٩ ١٩٨٥أغسطس / آب١٦
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 )تابع( األول املرفق
 

  الثالثة والرابعةةالتقارير الدوري -باء 
 

 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

 (E/C.12/2003/SR.41-43) E/C.12/4/Add.10 
  االحتاد الروسي-١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14) ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري  اخلامس واجب تقدميه يف 

  إثيوبيا-٢ ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١١  

٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     أذربيجان-٣ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣ 

  األرجنتني-٤ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ متأخر 
  األردن-٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ متأخر 
  أرمينيا-٦ ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١٣  
  إريتريا-٧ ٢٠٠١يوليه / متوز١٧  

E/C.12/4/Add.11 (E/C.12/2004/SR.12-14) 
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠وري  اخلامس واجب تقدميه يف التقرير الد

 

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7) 
  

  إسبانيا-٨ ١٩٧٧يوليه / متوز٢٧

  أستراليا-٩ ١٩٧٦مارس / آذار١٠ E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 - 47) ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف 
  إستونيا-١٠ ١٩٩٢اير ين/ كانون الثاين٢١  

  إسرائيل-١١ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٣ ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  
 أفغانستان -١٢ ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٤  
٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     إكوادور-١٣ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ 
  ألبانيا-١٤ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٤  

E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48 and 49) 
٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ التقرير الدوري  اخلامس واجب تقدميه يف   E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42) 

  أملانيا-١٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  أنغوال-١٦ ١٩٩٢أبريل / نيسان١٠  
  أوروغواي-١٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  أوزبكستان-١٨ ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨  

  أوغندا-١٩ ١٩٨٧أبريل / نيسان٢١  
 E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40 and 41) 

٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف   E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45) أوكرانيا -٢٠ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ 

 
ن   -٢١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  ا ر ي إ ة   (  ي ر و مجه

ة� ي م إلسال ا  ( 
  آيرلندا-٢٢ ١٩٩٠مارس / آذار٨ ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  
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 )تابع(املرفق األول 
 

 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )وجزة املتعلقة بالنظر يف التقاريراحملاضر امل(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  آيسلندا-٢٣ ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  E/1994/104/Add.25 (E/C.12/2003/SR.14-16) ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف 
 E/C.12/4/Add.13 (E/C.12/2004/SR.38-40) 

٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف   E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6-8) 
  إيطاليا-٢٤ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٥

  باراغواي-٢٥ ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٠  
  الربازيل-٢٦ ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٤  
  بربادوس-٢٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف   E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58-60) الربتغال-٢٨ ١٩٧٨أكتوبر / تشرين األول٣١  
  بلجيكا-٢٩ ١٩٨٣يوليه / متوز٢١  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  
  بلغاريا-٣٠ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32) متأخر
  بنغالديش-٣١ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٥  
)٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميه يف (ر متأخ    بنما-٣٢ ١٩٧٧يونيه / حزيران٨ 
  بنن-٣٣ ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  
  بوركينا فاسو-٣٤ ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  
  بوروندي-٣٥ ١٩٩٠أغسطس / آب٩  
  البوسنة واهلرسك-٣٦ ١٩٩٣مارس / آذار٦  

E/C.12/4/Add.9 (E/C.12/2002/SR.33 and 34) 
٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠قرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف الت  E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12) 

  بولندا-٣٧ ١٩٧٧يونيه / حزيران١٨

  بوليفيا-٣٨ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٢  
  بريو-٣٩ ١٩٧٨يوليه / متوز٢٨  
  بيالروس-٤٠ ١٩٧٦يناير / الثاين كانون٣ E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36) متأخر
  تايلند-٤١ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٥  
  تركمانستان-٤٢ ١٩٩٧أغسطس / آب١  
  تركيا-٤٣ ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣  
  ترينيداد وتوباغو-٤٤ ١٩٧٩مارس / آذار٨ ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  
  تشاد-٤٥ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٩  
  توغو-٤٦ ١٩٨٤أغسطس / آب٢٤  
  تونس-٤٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ )٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميه يف (متأخر  
  تيمور ليشيت-٤٨ ٢٠٠٣يوليه / متوز١٦  
  جامايكا-٤٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ متأخر  
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 )تابع( األول املرفق
 

 الثالثةالتقارير الدورية  التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  اجلزائر-٥٠ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  
  جزر سليمان-٥١ ١٩٨٢مارس / آذار١٧  

  
 اجلماهريية العربية -٥٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

 لليبيةا

  
ــيا  -٥٣ ١٩٨١أغسطس / آب٨ ــة أفريق  مجهوري

 الوسطى
  اجلمهورية التشيكية-٥٤ ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  

  
ــيا  -٥٥ ١٩٧٦سبتمرب / أيلول١١ ــة ترتان  مجهوري

 املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية-٥٦ ١٩٧٨أبريل / نيسان٤ متأخر 

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف 
E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 and 35) 

ــية  -٥٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ ــة العرب  اجلمهوري
 السورية

  مجهورية كوريا-٥٨ ١٩٩٠يوليه / متوز١٠  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  

٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف    
ــا-٥٩ ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٤ ــة كوري   مجهوري

  ية الدميقراطيةالشعب

  
ــة الكونغــو  -٦٠ ١٩٧٧فرباير / شباط١  مجهوري

 الدميقراطية

  
 مجهوريـــة مقدونـــيا -٦١ ١٩٩١سبتمرب / أيلول١٧

 اليوغوسالفية السابقة
  مجهورية مولدوفا-٦٢ ١٩٩٣مارس / آذار٢٦  
  جورجيا-٦٣ ١٩٩٤أغسطس / آب٣  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  

  جيبويت-٦٤ ٢٠٠٣ير فربا/ شباط٥  
E/C.12/4/Add.12 (E/C.12/2004/SR.35-37) 

٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف   

 
E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13) 

  الدامنرك-٦٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  دومينيكا-٦٦ ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧  
  الرأس األخضر-٦٧ ١٩٩٣فمرب نو/ تشرين الثاين٦  
  رواندا-٦٨ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  رومانيا-٦٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ متأخر 
  زامبيا-٧٠ ١٩٨٤يوليه / متوز١٠  
  زمبابوي-٧١ ١٩٩١أغسطس / آب١٣  
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 )تابع(املرفق األول 
 

 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 خ بدء النفاذتاري

 
 الدولة الطرف

 و سان مار ين-٧٢ ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٨  

  
 سانت فنسنـت -٧٣ ١٩٨٢فرباير / شباط٩

 وجزر غرينادين
  سري النكا-٧٤ ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١١  
  السلفادور-٧٥ ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩  
  سلوفاكيا-٧٦ ١٩٩٣مايو /يار أ٢٨  

  سلوفينيا-٧٧ ١٩٩٢يوليه / متوز٦  
  السنغال-٧٨ ١٩٧٨مايو / أيار١٣ متأخر 
  سوازيلند-٧٩ ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٦  
  السودان-٨٠ ١٩٨٦يونيه / حزيران١٨  

  سورينام-٨١ ١٩٧٧مارس / آذار٢٨  
E/C.12/4/Add.4 (E/C.12/2001/SR.61 and 62) 

 E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16) )٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ الدوري اخلامس واجب تقدميه يف التقرير(
  السويد-٨٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  سويسرا-٨٣ ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٨  
  سرياليون-٨٤ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  
  سيشيل-٨٥ ١٩٨٢أغسطس / آب٥  

  شيلي-٨٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  E/1994/104/Add.26 (E/C.12/2004/SR.44-46) ٢٠٠٩يونيه /ة يف حزيرانواجب تقدمي

  
ــبل -٨٧ ٢٠٠١مارس / آذار١٢ ــربيا واجل  ص

 األسود
  الصومال-٨٨ ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤  
  الصني-٨٩ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧  
  طاجيكستان-٩٠ ١٩٩٩أبريل / نيسان٤  
  العراق-٩١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33-35) متأخر
  غابون-٩٢ ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  
  غامبيا-٩٣ ١٩٧٩مارس / آذار٢٩  
  غانا-٩٤ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧  
  غرينادا-٩٥ ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٦  
٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     غواتيماال-٩٦ ١٩٨٨أغسطس / آب١٩ 
  غيانا-٩٧ ١٩٧٧مايو / أيار١٥  
  غينيا-٩٨ ١٩٧٨أبريل / نيسان٢٤  
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 )تابع(األول املرفق 
 

 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  غينيا االستوائية-٩٩ ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٢٥  
  بيساو- غينيا -١٠٠ ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢  
٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     فرنسا-١٠١ ١٩٨١فرباير / شباط٤ 
  الفلبني-١٠٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  فرتويال-١٠٣ ١٩٧٨س أغسط/ آب١٠  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  

(E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63) 
 E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40)  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف 

  فنلندا-١٠٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  فييت نام -١٠٥ ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢٤  
  قربص-١٠٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36) متأخر

  قريغيزستان-١٠٧ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٧  
  الكامريون-١٠٨ ١٩٨٤سبتمرب / أيلول٢٧  

  كرواتيا-١٠٩ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٨  
  كمبوديا-١١٠ ١٩٩٢أغسطس / آب٢٦  

E/C.12/4/Add.15 
 E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48) )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤رد يف و(

  كندا-١١١ ١٩٧٦أغسطس / آب١٩

  كوت ديفوار-١١٢ ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  
  كوستاريكا-١١٣ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 and 64) 
 E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 and 35)  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠دوري اخلامس واجب تقدميه يف التقرير ال 

  كولومبيا-١١٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  الكونغو-١١٥ ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  
  الكويت-١١٦ ١٩٩٦أغسطس / آب٣١  
  كينيا-١١٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  التفيا-١١٨ ١٩٩٢يوليه / متوز١٤  
  لبنان-١١٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

  لكسمربغ-١٢٠ ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  E/1994/104/Add.24 (E/C.12/2003/SR.5 and 6)  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف 
  ليتوانيا-١٢١ ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  
 ليختنشتاين -١٢٢ ١٩٩٩مارس / آذار١٠  
  ليسوتو-١٢٣ ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩  
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 )تابع( األول املرفق
 

 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  مالطة-١٢٤ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣  
  مايل-١٢٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  مدغشقر-١٢٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  مصر-١٢٧ ١٩٨٢أبريل / نيسان١٤  

 
E/1994/104/Add.29 

)، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٧ورد يف (  
  املغرب-١٢٨ ١٩٧٩أغسطس / آب٣

 E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46) املكسيك-١٢٩ ١٩٨١يونيه / حزيران٢٣  
  مالوي-١٣٠ ١٩٩٤مارس / آذار٢٢  

E/C.12/4/Add.5) األقاليم فيما وراء البحار( 

 E/C.12/4/Add.7 ) األقاليم التابعة للتاج( 

 E/C.12/4/Add.8 
(E/C.12/2002/SR.11-13) 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف 

)نغهونغ كو ( E/1994/104/Add.10  

(E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44) 
(E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38) 

 
 
 

 اململكة املتحدة لربيطانيا    -١٣١ ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠
 العظمى وآيرلندا الشمالية

 نغوليا م-١٣٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37) متأخر 
  موريشيوس-١٣٣ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  موناكو-١٣٤ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  
  ناميبيا-١٣٥ ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨  

E/C.12/4/Add.14 
 E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 and 37) )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٦ورد يف (

  النرويج-١٣٦ ١٩٧٦ناير ي/ كانون الثاين٣

 
E/1994/104/Add.28 

)، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ورد يف (  
  النمسا-١٣٧ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٠

  نيبال-١٣٨ ١٩٩١أغسطس / آب١٤  
  النيجر-١٣٩ ١٩٨٦يونيه / حزيران٧  
  نيجرييا-١٤٠ ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٩  
  نيكاراغوا-١٤١ ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢  
٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     نيوزيلندا-١٤٢ ١٩٧٩مارس / آذار٢٨ 
  اهلند-١٤٣ ١٩٧٩يوليه / متوز١٠  
  هندوراس-١٤٤ ١٩٨١مايو / أيار١٧  

 متأخر 
 

  هنغاريا-١٤٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣
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 )تابع(املرفق األول 

 ارير الدورية الثالثةالتق التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  هولندا-١٤٦ ١٩٧٩مارس / آذار١١ متأخر 
٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     اليابان-١٤٧ ١٩٧٩سبتمرب / أيلول٢١ 
  اليمن-١٤٨ ١٩٨٧مايو / أيار٩  
  اليونان-١٤٩ ١٩٨٥س أغسط/ آب١٦  

 
 يف دورهتا العاشرة (E/1990/5/Add.17)وكانت اللجنة قد نظرت يف التقرير األويل املقدم من كينيا ). اجللسة الثالثة(نظـرت اللجـنة يف احلالة السائدة يف كينيا اليت مل تقدم تقريرا وذلك يف دورهتا الثامنة           * 

 .١٩٩٤طرف أن تقدم تقريرا جديدا كامال قبل هناية عام وطلبت من الدولة ال) اجللسة الثانية عشرة(
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 املرفق الثاين

 عضوية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ديسمرب / كانون األول٣١املدة تنتهي يف 
 

 اسم العضو  بلد اجلنسية

  أتانغاناالسيد كليمنت الكامريون ٢٠٠٦
 آيري السيدة شوكيال اهلند ٢٠٠٦
  ريريا-باراهونا السيدة روسيو  كوستاريكا ٢٠٠٤
 براس غوميزالسيدة ماريا فريجينا  الربتغال ٢٠٠٦
  داندان-بونوان السيدة فريجينيا  الفلبني ٢٠٠٦
 بياليالسيد أريرارنغا غوفينداسامي  موريشيوس ٢٠٠٤
 تشاوسوالسيد دوميترو  رومانيا ٢٠٠٤
 ييهتكسالسيد فيليب  فرنسا ٢٠٠٤
 ميخييا تياردوالسيد ألفارو  كولومبيا ٢٠٠٦
 راتريالسيد كينيث أسبورن  جامايكا ٢٠٠٤
 رايدلالسيد إيي  أملانيا ٢٠٠٦
 سعدي. السيد وليد م األردن ٢٠٠٤
 غريسةالسيد عبد الستار  تونس ٢٠٠٤
 كردونالسيد عزوز  اجلزائر ٢٠٠٦
 كولوسوفالسيد يوري  االحتاد الروسي ٢٠٠٦
 مارتينوفالسيد سريجي  بيالروس ٢٠٠٤
 مارشان رومريوالسيد خاميي  إكوادور ٢٠٠٦
 مالينفريينالسيد جورجيو  سويسرا ٢٠٠٤
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 املرفق الثالث

جدول أعمال الدورة الثانية والثالثني للجنة املعنية باحلقوق     -ألف
 ١٤ -أبريل/ نيسان٢٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 )٢٠٠٤مايو /أيار

 .افتتاح الدورة -١

 .تنظيم العمل -٢

 .القضايا املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣

 . من العهد١٧ و١٦متابعة نظر اللجنة يف التقارير املقدمة طبقاً للمادتني  -٤

 .ة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب الصكوك الدوليةالعالقات مع أجهزة األمم املتحد -٥

 :النظر يف التقارير -٦

  من العهد؛١٧ و١٦التقارير اليت تقدمها الدول األطراف طبقاً للمادتني  )أ(  

 . من العهد١٨التقارير اليت تقدمها الوكاالت املتخصصة طبقاً للمادة  )ب(  

 . من العهد١٧ و١٦ني تقدمي تقارير الدول األطراف طبقاً للمادت -٧

صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير اليت تقدمها الدول األطراف يف  -٨
 .العهد والوكاالت املتخصصة

 .مسائل متنوعة -٩

جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثني للجنة املعنية باحلقوق    -باء 
 / تشريـن الثانـي٢٦ -٨(ة االقتصادية واالجتماعية والثقافي

 )٢٠٠٤نوفمرب 
 .إقرار جدول األعمال -١

 .تنظيم العمل -٢

 .القضايا املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣

 . من العهد١٧ و١٦متابعة نظر اللجنة يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني  -٤

 .قات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب الصكوك الدوليةالعال -٥
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 :النظر يف التقارير -٦

  من العهد؛١٧ و١٦التقارير اليت تقدمها الدول األطراف طبقاً للمادتني  )أ(  

 . من العهد١٨التقارير اليت تقدمها الوكاالت املتخصصة طبقاً للمادة  )ب(  

 . من العهد١٧ و١٦الدول األطراف طبقاً للمادتني تقدمي تقارير  -٧

صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير اليت تقدمها الدول األطراف يف  -٨
 .العهد والوكاالت املتخصصة

 .اعتماد التقرير -٩

 .مسائل متنوعة -١٠
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 املرفق الرابع

 هتا اللجنة املعنية باحلقوققائمة بالتعليقات العامة اليت اعتمد
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 :ترد التعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة إىل اآلن يف التقارير التالية ذات الصلة 

 ؛)، املرفق الثالثE/1989/22-/E/C.12/1989/5الدورة الثالثة؛ (تقارير الدول األطراف  ):١٩٨٩(١رقم 

-E/1990/23الدورة الرابعة؛ ) ( من العهد٢٢املادة (املساعدة التقنية الدولية تدابري  ):١٩٩٠(٢رقم 

E/C.12/1990/3؛) ، املرفق الثالث 

الدورة اخلامسة؛ ) ( من العهد٢ من املادة ١الفقرة (طبيعة التزامات الدول األطراف  ):١٩٩٠ (٣رقم 
E/1991/23-E/C.12/1990/8؛)، املرفق الثالث 

الدورة السادسة؛ )) ( من العهد١١ من املادة ١الفقرة (ق فـي السكن الالئـق احلـ ):١٩٩١ (٤رقم 
E/1992/23- E/C.12/1991/4؛)، املرفق الثالث 

 ؛ )، املرفق الرابعCorr.1 وE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلادية عشرة؛ (املعوقون   ):١٩٩٤ (٥رقم 

-E/1996/22الدورة الثالثة عشرة؛ (ثقافية للمسنني احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال ):١٩٩٥ (٦رقم 

E/C.12/1995/18؛)، املرفق الرابع 

عمليات اإلخالء القسري ):  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (احلق يف السكن الالئق  ):١٩٩٧ (٧رقم 
 ؛)، املرفق الرابعE/1998/22-E/C.12/1997/10الدورة السادسة عشرة؛ (

بني اجلزاءات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العالقة  ):١٩٩٧ (٨رقم 
 ؛)، املرفق اخلامسE/1998/22-E/C.12/1997/10الدورة السابعة عشرة؛ (

 ؛ )، املرفق الرابعE/1999/22-E/C.12/1998/26الدورة الثامنة عشرة؛ (التطبيق احمللي للعهد    ):١٩٩٨ (٩رقم 

ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية دور ا ):١٩٩٨ (١٠رقم 
 ؛)، املرفق اخلامسE/1999/22-E/C.12/1998/26الدورة التاسعة عشرة؛ (والثقافية 

-E/2000/22الدورة العشرون؛ ) ( من العهد١٤املادة (خطط العمل للتعليم االبتدائي  ):١٩٩٩ (١١رقم 

E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق الرابع 

-E/2000/22الدورة العشرون؛ ) ( من العهد١١املادة (احلـق فـي الغـذاء الكايف  ):١٩٩٩ (١٢رقم 

E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق اخلامس 
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-E/2000/22الدورة احلادية والعشرون؛ ) ( مـن العهـد١٣املادة (احلـق فـي التعليم  ):١٩٩٩ (١٣رقم 

E/C.12/1999/11و Corr.1،؛) املرفق السادس 

الدورة ) ( من العهد١٢املادة (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه  ):٢٠٠٠ (١٤رقم 
 ؛)، املرفق الرابعE/2001/22-E/C.12/2000/22الثانية والعشرون؛ 

-E/2003/22الدورة التاسعة والعشرون؛ ) ( من العهد١٢ و١١املادتان (احلق يف املاء  ):٢٠٠٢ (١٥رقم 

E/C.12/2002/13املرفق الرابع ،.( 
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 املرفق اخلامس

   االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوقللجنة املعنية با قائمة بالبيانات اليت اعتمدهتا

 :ترد البيانات والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة إىل اآلن يف تقاريرها ذات الصلة التالية

توصيات مقدمة إىل اللجنة التحضريية للمؤمتر : باملؤمتر العاملي حلقوق اإلنساناألنشطة التحضريية املتصلة  -١
 ؛)، الفصل التاسعE/1992/23-E/C.12/1991/4الدورة السادسة؛ (العاملي 

، E/1993/22-E/C.12/1992/2الدورة السابعة؛ (بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان  -٢
 ؛)املرفق الثالث

: مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣
 ؛)، املرفق اخلامسCorr.1 وE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة العاشرة؛ (بيان اللجنة 

بيان اللجنة : ية االجتماعيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار مؤمتر القمة العاملي للتنم -٤
 ؛) ، املرفق السادسE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلادية عشرة؛ (

الدورة الثانية عشرة؛ (بيان اللجنـة : املساواة والتنمية والسلـم: املؤمتـر العاملي الرابـع املعين باملرأة -٥
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛)، املرفق السادس 

الدورة الثالثة عشرة؛ (بيـان اللجنـة ): املوئل الثاين(ملتحدة املعين باملستوطنات البشرية مؤمتر األمم ا -٦
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛)، املرفق الثامن 

-E/1999/22الدورة الثامنة عشرة؛ (العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٧

E/C.12/1998/26؛)٥١٥ادس، الفرع ألف، الفقرة  الفصل الس؛ 

 -E/2000/22الدورة احلادية والعشرون؛ (بيان اللجنة إىل املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية  -٨
E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق السابع 

الدورة الثانية (ورويب بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر املعين بصياغة ميثاق للحقوق األساسية يف االحتاد األ -٩
 ؛)، املرفق الثامنE/2001/22-E/C.12/2000/21والعشرون؛ 

بيان اللجنة إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالث : الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -١٠
 ؛)، املرفق السابعE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة اخلامسة والعشرون؛ (املعين بأقل البلدان منواً  

بيان اللجنة املقدم إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة املخصصة إلجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ  -١١
 يونيه/ حزيران٨ إىل ٦نيويورك، ) (املوئل الثاين(مقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية  

 ؛)، املرفق احلادي عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17العشرون؛ الدورة اخلامسة و) (٢٠٠١
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بيان اللجنة املقدم إىل املؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم املدرسي املتصل حبرية الدين واملعتقد والتسامح  -١٢
 ؛)، املرفق الثاين عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة السابعة والعشرون؛ (وعدم التمييز 

-E/2002/22الدورة السابعة والعشرون؛ (ـان اللجنة بشأن حقـوق اإلنسان وامللكيـة الفكريـة بي -١٣

E/C.12/2001/17؛)، املرفق الثالث عشر 

بايل، ( إىل جلنة التنمية املستدامة بوصفها اللجنة التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لجنةبيان ال -١٤
 ؛)، املرفق السادسE/2003/22-E/C.12/2002/13) (٢٠٠٢يونيه / حزيران٧ -و ماي/ أيار٢٧إندونيسيا، 

بيان مشترك مقدم من اللجنة : األهداف اإلمنائية لأللفية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة -١٥
الدورة ) (واملقررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان املعنيني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ).، املرفق السابعE/2003/22-E/C.12/2002/13التاسعة والعشرون؛ 
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 املرفق السادس

 أيام خصصتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

 :كانت املسائل التالية حمور اهتمام املناقشات 

 ؛)١٩٨٩الدورة الثالثة، (احلق يف الغذاء  -١

 ؛)١٩٩٠الدورة الرابعة، (احلق يف السكن  -٢

 ؛)١٩٩١الدورة السادسة، (املؤشرات االقتصادية واالجتماعية  -٣

 ؛)١٩٩٢الدورة السابعة، (احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  -٤

 ؛)١٩٩٣الدورة الثامنة، (حقوق الشيوخ واملسنني  -٥

 ؛)١٩٩٣الدورة التاسعة، (احلق يف الصحة  -٦

 ؛)١٩٩٤الدورة العاشرة، (شبكات األمن االجتماعي دور  -٧

 ؛)١٩٩٤الدورة احلادية عشرة، (تعليم حقوق اإلنسان واألنشطة اإلعالمية  -٨

 ؛)١٩٩٥الدورة الثانيـة عشرة،    (التفسري والتطبيق العملي لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدول األطراف              -٩

 ، والدورتان الرابعة عشرة واخلامسة١٩٩٥ الثالثة عشرة، الدورة(مشروع بروتوكول اختياري للعهد  -١٠
 ؛)١٩٩٦عشرة، 

 ؛)١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، (تنقيح املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير  -١١

 ؛)١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، (احملتوى املعياري للحق يف الغذاء  -١٢

 ؛)١٩٩٨الدورة الثامنة عشرة، (دية واالجتماعية والثقافيـة العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصا -١٣

 ؛)١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة، (احلق يف التعليم  -١٤

حق كل فرد يف أن ُيفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من  -١٥
 ؛)٢٠٠٠الدورة الرابعة والعشرون، (صنعه 

ة الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األنشطة اإلمنائية للمؤسسات الدولية، املشاور -١٦
 ؛)٢٠٠١الدورة اخلامسة والعشرون، ) (فرنسا(اليت ُنظِّمت بالتعاون مع اجمللس العايل للتعاون الدويل 

)  من العهد٣املادة ( واالجتماعية والثقافية  الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية   املساواة بني -١٧
 ؛)٢٠٠٢الدورة الثامنة والعشرون، (

 ).٢٠٠٣الدورة  احلادية والثالثون، ) ( من العهد٦املادة (احلق يف العمل  -١٨
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 املرفق السابع

 قائمة بوفود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر اللجنة -لف أ
اعية والثقافية يف تقرير املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم

 كل منها يف دورهتا الثانية الثالثني 

 السيد رميانتاس سادجيوس
 نائب الوزير

 وزارة الضمان االجتماعي والعمل

 ليتوانيا :املمثل

 السيد أجليمانتاس رميكوناس
 سفري

 املمثل الدائم لليتوانيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف    

  :املستشارون

 اس رادجيفيسيوسالسيد جيدميين
 مدير

 املعهد الليتواين لالقتصاد الزراعي

  

 السيد بوفيالس فيتاوتاس زيوكاس
 نائب مدير

 إدارة التحليل والتنبؤ يف جمال السياسات االجتماعية
 وزارة الضمان االجتماعي والعمل

  

 السيدة رجيينا كليباسيينيا
 رئيسة

 شعبة رصد التعليم
 وزارة التعليم والعلوم

  

  كريسليني-سيد رامون غوبايت ال
 كبري األخصائيني

 شعبة عالقات العمل واملكافآت
 وزارة الضمان االجتماعي والعمل

  

 السيدة إينا كنيورييين
 كبرية األخصائيني

 شعبة العالقات الدولية واالندماج األورويب
 وزارة الثقافة
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 السيد فيغانت ميالسيوت
 كبري األخصائيني
 دويلدائرة القانون ال
 وزارة العدل

  

 السيد يورغا كاسبوتينين
 سكرتري أول

 شعبة حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية
 وزارة اخلارجية

  

 السيدة يونا بيتريكييين
 سكرتري ثان 

 البعثة الدائمة لليتوانيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف           

  

 السيد إيليفثرييوس كارايانيس
 سفري

 قات الدوليةمستشار لشؤون العال
 وزارة العمل واحلماية االجتماعية 

 اليونان :املمثل

 السيد تاسوس كرييكوكيس
 سفري

 املمثل الدائم
 البعثة الدائمة لليونان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  :املستشارون

 السيد تاكيس ساريس
 وزير مستشار

 نائب املمثل الدائم
 مم املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة لليونان لدى مكتب األ

  

 السيد أندرياس كامبيتسيس
 وزير مستشار

 البعثة الدائمة لليونان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيدة فاسيليكي موستاكاتو
 رئيسة قسم

 وزارة الداخلية واإلدارة العامة والالمركزية
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  دوشوري-السيدة أولغا دريتسا 
 رئيسة قسم 

 الوطين واملاليةوزارة االقتصاد 

  

 السيدة يوانا مانغانارا
 خبرية/وزيرة مستشارة
 وزارة اخلارجية

  

 السيد إلياس كاستاناس
 مقرر يف الدائرة القانونية

 وزارة اخلارجية

  

 السيدة ماتينا كومينتاكو
 مديرة

 األمانة العامة للبحوث والتكنولوجيا
 وزارة التنمية

  

 السيد خريستوس أنتونوبولوس
 س قسمرئي

 وزارة البيئة وختطيط املدن واألشغال العامة

  

 السيدة روي هورداكي
 رئيسة قسم

 وزارة التربية الوطنية والطوائف الدينية

  

 السيدة أتينا دياكوماكو
 رئيسة قسم

 وزارة العمل واحلماية االجتماعية

  

 السيدة أثينا ماكري
 سكرتري ثان

 م املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة لليونان لدى مكتب األم

  

 السيد ستيليانوس غاريبيس
 متعاون خاص مع الوزير للشؤون القانونية

 وزارة الصحة والتضامن االجتماعي
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 السيدة إيليين بولكو
 خبرية

 وزارة التنمية الزراعية واألغذية

  

 السيدة سوترييا هاتزوبولو
 متعاونة خاصة مع األمني العام

 وزارة الثقافة

  

 يد فاسيليوس كونستانتوبولوسالس
 مقدم بالشرطة

 نائب مدير 
 وزارة األمن العام

  

 السيدة يوانا بروكاكي
 ملحقة صحفية

 وزارة الصحافة واإلعالم

  

 السيد أجيلوس فالياناتوس
 مستشار

 وزارة التربية الوطنية والطوائف الدينية

  

 السيدة لويزا كريياكاكي
 ة والالمركزيةوزارة الداخلية واإلدارة العام

  

 السيدة إيفاجنيليا باجي
 رئيسة قسم

 األمانة العامة للضمان االجتماعي
 وزارة العمل واحلماية االجتماعية

  

 السيدة ستاماتيا هاتزينيكوالو
 مديرة

 وزارة الثقافة

  

 السيد زاهارياس سباتوبولوس
 وزارة الدفاع

  

 السيد ضرار عبد الرزاق رّزوقي
 سفري

 ئمة للكويت لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف  البعثة الدا

 الكويت :املمثل
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 السيد عبد اهللا العسكر
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف  

  :املستشارون

 السيد جنيب البدر
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف  

  

 غليالسيد ناصر الب
 ملحق 

 البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف  

  

 الدوسري. ف. السيد مجال م
 مدير

 دائرة الدراسات القانونية
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

  

 اخلليفي. السيد عبد الكرمي أ
 مدير

 دائرة العالقات العامة واإلعالم
 اهليئة العامة للضمان االجتماعي

  

 د راشد العويشالسي
 مدير

 دائرة الصحة العامة
 وزارة الصحة العامة

  

 السيد حممد الشطي
 نائب املمثل الدائم ملكتب اليونسكو يف الكويت

  

 السيد حممد جاسم حسني
 مشرف

 دائرة العالقات الدولية 
 وزارة العدل

  

 السيد مجال الرّيش
 موظف

 وزارة الداخلية
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 نويبا إي توفارخواكني برييز فيال. السيد د
 سفري

 يف جنيفاملمثل الدائم إلسبانيا لدى مكتب األمم املتحدة   

 إسبانيا :املمثل

 خاميه ثيثنريوس غارثيا . السيد د
 نائب املدير العام للعالقات مع اإلدارات اإلقليمية

 وزارة التعليم

  :املستشارون

 السيدة خوليا غونثالث
لصحة ومعاجلة األمراض الوبائيةنائبة املدير العام إلدارة النهوض با

 وزارة الصحة

  

 خواكني ماريا دي أريستيغي البورديه. السيد د
 مستشار لشؤون حقوق اإلنسان

 البعثة الدائمة إلسبانيا لدى مكتب األمم املتحدة  يف جنيف

  

 فيكتوريانو غونثالث. السيد د
ية األمني العـام لإلدارة العامـة لإلسكان واهلندسـة املعمار

 وختطيط املدن
 وزارة التنمية

  

 خوسيه خواكني غوما. السيد د
 مستشار فين

 وزارة الداخلية

  

 أوريليو فرينانديث لوبيث. السيد د
 مستشار فين

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  

 السيدة لورديس شاماّرو راموس
 مستشارة

اعة األمانة العامة للخطة الوطنية ملكافحة متالزمة نقص املن
 )اإليدز(املكتسب 

 وزارة الصحة

  

 السيدة كارمن بويو مارين
 الدائرة العامة للطفولة واألسرة

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية
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 السيدة كارمن غارثيا أوفيخاس
 الدائرة العامة للعمل االجتماعي من أجل القُّصر واألسرة

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  

 باينوالسيدة ثيثيليا 
 معهد املرأة

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  

 السيد خوسيه فرانسيسكو غونثالث كاسترو
 مستشار

 وزارة التعليم

  

 السيدة ميلينا كوستاس
 مستشارة

 مكتب حقوق اإلنسان
 وزارة اخلارجية والتعاون

  

 السيدة مرغريتا دي ال راسّييا
 مستشارة

  األمم املتحدة يف جنيف البعثة الدائمة إلسبانيا لدى مكتب

  

 السيد باتريثيو أكوستا
 وزير الرفاه االجتماعي

 إكوادور :املمثل

 السيد هرينان إيسكوديرو مارتينيث
 سفري

 املمثل الدائم إلكوادور لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف   

  :املستشارون

 السيد لويس باتشاال
 الريفية واحلضرية نائب سكرتري التنمية االجتماعية وتنمية املناطق

 النائية
 وزارة الرفاه االجتماعي

  

 السيدة روثيو روسريو
 املدير التنفيذي للمجلس الوطين للمرأة    

  

 السيد مارثيلينو تشوميب
 األمني التنفيذي جمللس قوميات وشعوب إكوادور
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 السيد خوليو برادو
 املدير العام لشؤون حقوق اإلنسان 

 والبيئية بوزارة اخلارجية دائرة الشؤون االجتماعية 

  

 السيد رافايل باريديس
 نائب املمثل الدائم

 البعثة الدائمة إلكوادور لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيدة لويت أندراديه
 مستشارة

 البعثة الدائمة إلكوادور لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد أرتورو كابريرا
 مستشار

 إلكوادور لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة 

  

 السيدة ليتيثيا باكرييثو غومثان
 سكرتري ثالث

 البعثة الدائمة إلكوادور لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
 

  

قائمة بوفود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر اللجنة املعنية  -باء 
رير كل منها يف  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تق 

 دورهتا الثالثة والثالثني
 

 بورغ. السيد سافيور ف
 سفري

 املمثل الدائم ملالطة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 مالطة :املمثل

 السيد إدوارد غات
 املدير العام لشؤون االحتاد األورويب والشؤون الدولية

 وزارة شؤون األسرة والتضامن االجتماعي

  :املستشارون

 لسيد رميوند زاميتا
 دائرة اإلسكان

 وزارة شؤون األسرة والتضامن االجتماعي
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 السيدة مرييام داملاس
 كبرية األطباء

 إدارة الصحة واإلعالم
 وزارة الصحة ورعاية املسنني وخدمات الرعاية االجتماعية

  

 السيد رميوند سارسريو
 مستشار

 تحدة يف جنيفالبعثة الدائمة ملالطة لدى مكتب األمم امل

  

 السيد جون بوسوتيل
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة ملالطة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد توين بونيتشي
 سكرتري ثان

 البعثة الدائمة ملالطة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد كيم فيننت
 نائب رئيس قسم
 وزارة اخلارجية

 الدامنرك :املمثل

  ماريان لوفنهاوبت هوفمانالسيدة
 وزيرة مستشارة
 وزارة اخلارجية

  :املستشارون

 السيدة ماريان ليك تومسني
 مستشارة كبرية

 حكومة احلكم احمللي لغرينالند

  

  بيهريند-السيدة ميت أوندال 
 رئيسة قسم
 وزارة العدل

  

 السيد فريديريك غاميلتوفت
 رئيس قسم 

 جرة واالندماجوزارة شؤون الالجئني وشؤون اهل

  

 السيدة غونفور بارهنولت
 مستشارة كبرية
 وزارة التعليم
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 السيد ليو تورب
 رئيس قسم 

 اإلدارة الوطنية للعمل
 وزارة العمل

  

 السيد ييس فيلهيلمسني
 خبري

 املكتب الوطين لسوق العمل
 وزارة العمل

  

 السيد الرس ياب
 مستشار كبري

 وزارة الشؤون االجتماعية

  

 يدة سيغريد فليكنريالس
 رئيسة قسم

 وزارة الشؤون االجتماعية

  

 السيد مايكل براد
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة للدامنرك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد الرس نييلسني
 مستشار كبري 

 املكتب الوطين لسوق العمل
 وزارة العمل

  

 السيد أليساندرو فاالفوليتا
 وزير مفوض

 اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسانرئيس 

 إيطاليا :املمثل

 السيد فالينتينو سيمونييت
 وزير مفوض

نائب املمثل الدائم إليطاليا لدى مكتب األمم املتحدة يف 
 جنيف

  :املستشارون

 السيد ماركو كونتيتشيلي
 مستشار أول

  يف جنيفالبعثة الدائمة إليطاليا لدى مكتب األمم املتحدة
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 السيد ماريو سرييو
 رئيس ديوان وزير تكافؤ الفرص

  

 السيدة إيزابيال ألبرييت
 موظفة كبرية

 دائرة احلريات املدنية وشؤون اهلجرة
 وزارة الداخلية

  

 السيدة روبرتا كابوين
 رئيسة قسم التشريعات
 وزارة تكافؤ الفرص

  

 السيد لوجيي كالفارينو
 القات الدوليةموظف كبري مسؤول عن الع

 وزارة التعليم واجلامعات والبحوث

  

 السيدة آنا ماريا كوتايا
 موظفة كبرية

 إدارة شؤون االستبعاد االجتماعي
 وزارة الداخلية

  

 السيد ميشيل داو
 موظف كبري

 دائرة تدريب املوارد البشرية
 اجمللس الوطين لالقتصاد والعمل

  

 السيدة جيورجيا ديسي
 حلماية ظروف العملالدائرة العامة 

 وزارة العمل والرعاية االجتماعية

  

 السيدة جيوليا هنري
 الدائرة العامة لشؤون اهلجرة

 وزارة العمل والرعاية االجتماعية

  

 السيدة كولومبا إياكونتينو
 موظفة كبرية
 إدارة االبتكار
 وزارة الصحة
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 السيدة آنا ماريا ماتاراتزو 
 تماعيةوزارة العمل والرعاية االج

  

 السيدة إيزابيال مينيتشيين 
 موظفة كبرية

اإلدارة العامـة لشـؤون األسـرة واحلقـوق االجتماعيـة 
 واملسؤوليات االجتماعية للشركات
 وزارة العمل والرعاية االجتماعية

  

 السيد كالوديو سكورييت
 البعثة الدائمة إليطاليا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 خلفوفالسيد خلف 
 نائب وزير اخلارجية

 أذربيجان :املمثل

 السيد إلتشن أمريبايوف
 سفري مفوض فوق العادة

  ألذربيجان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف املمثل الدائم

  :املستشارون

 السيد توغرول موساييف
 نائب وزير العدل

  

 السيد أوروك زالوف
 نائب وزير الداخلية

  

 يفاالسيدة سيفدا مامادالي
 نائب وزير الثقافة

  

 السيد إيلسيفار أغاييف
 نائب وزير الصحة

  

 السيد طاهر بوداكوف
 نائب وزير العمل والضمان االجتماعي

  

 السيد إملار قاسيموف
 نائب وزير التعليم

  

 السيد انتقام باباييف
 نائب وزير الشباب والرياضة والسياحة
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 السيد مسري فالييف
 رئيس إدارة

 ة التنمية االقتصاديةوزار

  

 السيد مراد ناسافوف
 رئيس بالنيابة لدائرة شؤون القانون الدويل واملعاهدات

 وزارة اخلارجية

  

 السيد إمساعيل أسادوف
 سكرتري ثان

 دائرة شؤون القانون الدويل واملعاهدات
 وزارة اخلارجية

  

 السيد آزاد كافاروف
 سكرتري ثالث

 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف البعثة الدائمة ألذربيجان 

  

 السيدة اسنا بروفوسيت
 وزارة التخطيط والتعاون

 شيلي :املمثل

 السيد خوان مارتابيت
 سفري

 املمثل الدائم لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف   

  :املستشارون

 السيد خوان إدواردو إيغيغورين
 دة يف جنيف نائب املمثل الدائم لشيلي لدى مكتب األمم املتح 

  

 السيدة أمرية إيسكيفيل
 مديرة شؤون حقوق اإلنسان

 وزارة اخلارجية

  

 السيد باتريثيو أوتريراس 
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد فيليبيه سايث
 رئيس ديوان وكيل وزارة العمل
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 السيد فرناندو مونيوث
 صحةموظف يف وزارة ال

  

 السيد خورخيه باييثا
 موظف يف وزارة التعليم

  

 السيدة ماريا دي ال لوث سيلفا
 موظفة يف اهليئة الوطنية للمرأة

  

 السيدة أندريا سوتو 
 وزارة التخطيط والتعاون

  

 السيدة لوريتو مارتينيث
 وزارة التخطيط والتعاون

  

 السيدة أدريانا فريغارا
 يط والتعاونرئيسة ديوان وزيرة التخط

  

   السيد كارلوس أغيالر
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 الثامن املرفق
 الثانية والثالثني قائمة وثائق اللجنة يف دورهتا - ألف

 

  ليتوانيا: العهديف األولية املقدمة من الدول األطراف التقارير
 E/1990/5/Add.55 

  اليونان: نفسهالعنوان
 E/1990/5/Add.56 

  الكويت: نفسهالعنوان
 E/1990/5/Add.57 

  إكوادور: يف العهداألطرافاملقدمة من الدول الثانية  الدورية التقارير
 E/1990/6/Add.36 

 E/C.12/4/Add.11   إسبانيا: يف العهداألطرافاملقدمة من الدول الرابعة  الدورية التقارير

 E/2004/22- E/C.12/2003/14  تقرير اللجنة عن دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني       

 من الدول األطراف املقدمة اخلتامية للجنة بشأن التقارير املالحظات
 العاممذكرة من األمني :  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 E/C.12/1 

 E/C.12/1989/L.3/Rev.3  العاممذكرة من األمني 

  الداخلي للجنةالنظام
 E/C.12/1990/4/Rev.1 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية  باحلقوق اخلاص العهد الدويل حالة
 واالعتراضات واإلعالناتوسحب التحفظات  والتحفظات عليه

 مذكرة من األمني العام: بشأنه

 E/C.12/1993/3/Rev.6 

:  من العهد١٧ و١٦ املادتني النظر يف التقارير املقدمة مبوجب متابعة
 مذكرة من األمانة

 E/C.12/2003/3 

 العاممذكرة من األمني : روحه األعمال املؤقت وشجدول
 E/C.12/2004/1 

 االقتصادية األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق الدول
 وضعه الذيواالجتماعية والثقافية وحالة تقدمي التقارير وفقا للربنامج 

 من ٥٨ واملادة ١٩٨٨/٤ قرارهاجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 
 ألمني العاممذكرة من ا: النظام الداخلي للجنة

 E/C.12/2004/2 
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 E/C.12/2004/3  مذكرة من األمني العام: برنامج العمل

 E/C.12/2004/4 and 5  ]مل يستخدم هذا الرمز[

 ]باللغة اإلنكليزية فقط[
 E/C.12/2004/SA/1 

 E/C.12/2004/L.1  مذكرة من األمني العام: مشروع برنامج العمل

 E/C.12/Q/EQU/1 إكوادور: قائمة املسائل

 إسبانيا: العنوان نفسه
E/C.12/Q/ESP/2 

 اليونان: العنوان نفسه
E/C.12/Q/GRC/1 

 الكويت: العنوان نفسه
E/C.12/Q/KUW/1/Rev.1 

 ليتوانيا: العنوان نفسه
E/C.12/Q/LITH/1/Rev.1 

ليتوانيا: املالحظات اخلتامية للجنة  
 E/C.12/1/Add.96 

 E/C.12/1/Add.97  العنوان نفسه: اليونان

 E/C.12/1/Add.98  العنوان نفسه: الكويت 

 E/C.12/1/Add.99  العنوان نفسه: إسبانيا

 E/C.12/1/Add.100  العنوان نفسه: إكوادور 

) ٢٩ إىل ١اجللسات (احملاضر املوجزة للدورة الثانية والثالثني للجنة    E/C.12/2004/SR.1-29 
E/C.12/2004/SR.1-

29/Corrigendum 

 الثالثة والثالثني قائمة وثائق اللجنة يف دورهتا - باء

 E/1990/5/Add.58   مالطة: من الدول األطراف يف العهداملقدمة األولية التقارير

أذربيجان: التقارير الدورية الثانية املقدمة من الدول األطراف يف العهد  E/1990/6/Add.37  
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 E/1994/104/Add.26  شيلي:  الدول األطراف يف العهدالتقارير الدورية الثالثة املقدمة من

 E/C.12/4/Add.12  الدامنرك: التقارير الدورية الرابعة املقدمة من الدول األطراف يف العهد

 E/C.12/4/Add.13  إيطاليا: العنوان نفسه

 E/2004/22-E/C.12/2003/14  تقرير اللجنة عن دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني

املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقارير املقدمة من الدول األطراف 
 مذكرة من األمني العام:  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 E/C.12/1 

 E/C.12/1989/L.3/Rev.3  العاممذكرة من األمني 

 E/C.12/1990/4/Rev.1   الداخلي للجنةالنظام

 والثقافية واالجتماعيةادية  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصحالة
ات واالعتراضات ـات واإلعالنـوسحب التحفظ هـوالتحفظات علي

 مذكرة من األمني العام: بشأنه

 E/C.12/1993/3/Rev.6 

:  من العهد١٧ و١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني 
 مذكرة من األمانة

 E/C.12/2003/3 

 E/C.12/2004/6  مذكرة من األمني العام: هجدول األعمال املؤقت وشروح

 االقتصاديةوق ـد الدويل اخلاص باحلقـي العهـ األطراف فدولـال
واالجتماعية والثقافية وحالة تقدمي التقارير وفقا للربنامج الذي وضعه 

 من ٥٨ واملادة ١٩٨٨/٤ االقتصادي واالجتماعي يف قراره اجمللس
 األمني العاممذكرة من : للجنةالنظام الداخلي 

 E/C.12/2004/7 

 ]باللغة اإلنكليزية فقط[
 E/C.12/2004/8 

 ]باللغة اإلنكليزية فقط[
 E/C.12/2004/SA/2 

 E/C.12/2004/L.2  مذكرة من األمني العام: مشروع برنامج العمل

 E/C.12/Q/AZE/2  أذربيجان: قائمة املسائل
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 E/C.12/Q/CHL/1  شيلي: العنوان نفسه

 E/C.12/Q/DEN/2  الدامنرك:  نفسهالعنوان

 E/C.12/Q/ITA/2  إيطاليا: العنوان نفسه

 E/C.12/Q/MLT/1  مالطة: العنوان نفسه

 E/C.12/1/Add.101  مالطة: املالحظات اخلتامية للجنة

 E/C.12/1/Add.102  الدامنرك: العنوان نفسه

 E/C.12/1/Add.103  إيطاليا: العنوان نفسه

 E/C.12/1/Add.104   أذربيجان:العنوان نفسه

 E/C.12/1/Add.105  شيلي: العنوان نفسه

 E/C.12/2004/SR.30-56  )٥٦ إىل ٣٠اجللسات (احملاضر املوجزة للدورة الثالثة والثالثني للجنة 

E/C.12/2004/SR.30-

56/Corrigendum 

- - - - - 
 


