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(A)     GE.04-45221    120105    120105 

                                     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    جلنة 
                         الدورة الثالثة والثالثون 

       ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦- ٨

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦ املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إيطاليا

ـ  - ١                                                                                                        رت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الرابع املقدم من إيطاليا بشأن                  نظ
    ٣٩   و  ٣٨         يف جلساهتا   ) E/C.12/4/Add.13 (                                                             تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

    ٥٦                   ، واعتمدت يف جلستها  )E/C.12/2004/SR.38-40   (    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٦   و  ١٥            ، املعقودة يف   ٤٠ و
  .                       املالحظات اخلتامية التالية  ) E/C.12/2004/SR.56   (    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦          املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

                                                                     ً                                       ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة،               - ٢
   .                            ية الشاملة على قائمة املسائل   ً               فضالً عن ردودها اخلط

                                                                                        وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي تألف من موظفني حكوميني خرباء يف املواضيع  - ٣
   .                 ذات الصلة بالعهد
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

      من    ٥١          ل املادة         ُ   ِّ     الذي ُيعدِّ      ٢٠٠٣      مايو   /       أيار   ٣٠               ً                                            حتـيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون املؤرخ           - ٤
    .                                                                               الدستور اإليطايل ويأخذ مببدأ تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف تقلد الوظائف السياسية

                                                                                         وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة ظاهرة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك اعتماد  - ٥
  .         ار بالبشر              واملتعلق باالجت    ٢٠٠٣      أغسطس  /             الصادر يف آب ٨ /   ٢٨٨        القانون 

                املكتب الوطين       ٢٠٠٤       نوفمرب   /                                                                         وتالحـظ اللجـنة مع التقدير أن الدولة الطرف أنشأت يف تشرين الثاين             - ٦
                                ُ                                                                                    للقضـاء على التمييز العنصري الذي ُيعىن بتعزيز املساواة ومبكافحة التمييز القائم على أساس األصل العرقي أو                 

  .                                     اإلثين ويعمل حتت إشراف وزارة تكافؤ الفرص

  .                                                             حظ اللجنة مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف خلفض البطالة   وتال - ٧

  .                           عامل مهاجر يف الدولة الطرف   ٧٠٠     ٠٠٠                          وترحب اللجنة بتسوية أوضاع  - ٨

  .                                                                   وترحب اللجنة باخنفاض معدل وفيات األطفال بانتظام خالل فترات اإلبالغ األخرية - ٩

                   كي تشمل املهاجرين     )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٣ (              حية الوطنية                    ً                               وترحـب اللجـنة أيضاً بتوسيع نطاق اخلطة الص         -  ١٠
  .    ٍ                                                      ً                          بصورٍة غري قانونية، ليتمكنوا من تلقي العالج الطيب الوقائي، فضالً عن العالج العاجل واألساسي

ٍ       وترحب اللجنة مبشاركة اجملتمع املدين بأسلوب استباقي يف رصد تنفيذ العهد، مبا يف ذلك توفري قدٍر كبري  -  ١١                                                                                  
  .                 من املعلومات للجنة

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

  .                                                                                 تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ الدولة الطرف الفعال للعهد -  ١٢

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

      افية،                                                                                       تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف ما زالت تعترب بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق -  ١٣
                ويف هذا الصدد،     .                                 ً                               ً                                 مبا فيها احلق يف السكن الالئق، حقوقاً غري مؤهلة للتقاضي ألهنا تفرض أعباًء مالية على الدولة               

  .            ُ                        ُ                تالحظ اللجنة ُندرة قرارات احملاكم اليت احُتج فيها بالعهد



E/C.12/1/Add.103 
Page 3 

           مع مبادئ                                                                                     وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتفق أنظمتها      -  ١٤
                     كما تعرب عن القلق       ).         ، املرفق     ١٩٩٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٠          املؤرخ      ١٣٤ /  ٤٨                      قرار اجلمعية العامة     (       باريس  

  .             ُ                                                                          إزاء مبادرات ُيحتمل اعتمادها، تصبح املؤسسات مبوجبها خاضعة ملكتب رئيس جملس الوزراء أو الرئيس

                 زيادة يف حجم        ٢٠٠٦                   حتقق حبلول عام                             ً                                        ويف حـني أن اللجـنة حتـيط علماً بالتزام الدولة الطرف بأن             -  ١٥
              يف املائة، فإهنا     ٠,٣٣                                  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل     ٠,٢٣                                                املساعدة اإلمنائية الرمسية من النسبة احلالية البالغة 

            يف املائة      ٠,٧                                                                                                  تعرب عن القلق ألن حجم املساعدة اإلمنائية ما زال دون اهلدف الذي حددته األمم املتحدة بنسبة                 
   .                     من الناتج احمللي اإلمجايل

                                                                                                                 ورغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنصرية والتمييز، فإن اللجنة ال تزال قلقة إزاء التنفيذ                 -  ١٦
                                                                                            ً                           احملـدود هلذه التدابري، وال سيما إزاء عدم إنشاء هيئات إقليمية أو حملية لرصد العنصرية والتمييز، وفقاً ملا نصت                   

  .    ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٥        املؤرخ    ٢٨٦                         من املرسوم التشريعي رقم   ٤٤           عليه املادة 

ٍ               بشأن اهلجرة، الذي أوجد صلة ربٍط قوية            ٢٠٠٢         لسنة      ١٨٩                                            وتعرب اللجنة عن القلق ألن القانون رقم         -  ١٧                              
                                                                                                            بـني عقـد العمل وطول مدة رخصة اإلقامة قد حيول دون متتع العمال املهاجرين وأسرهم باحلقوق االقتصادية                  

                                                               كما تعرب اللجنة عن القلق بشأن املبالغة يف طول الفترة الزمنية اليت   .                                ية والثقافية كما نص عليها العهد        واالجتماع
                                                                                                          ختصصها السلطات لتجديد صالحية تراخيص اإلقامة يف الدولة الطرف، األمر الذي رمبا يقيد، ضمن مجلة أمور،                

  .     ماعية                                                      حرية تنقل العمال املهاجرين وأسرهم ووصوهلم إىل اخلدمات االجت

           القضية رقم  (                                                                                      وتالحـظ اللجـنة مع القلق التفسري الذي قدمته الدولة الطرف يف إطار سوابقها القضائية         -  ١٨
                  والذي يفيد بعدم     )     ١٩٩٦      مايو   /       أيار   ١٧           املؤرخة       ٤٥٧٠                 ، والقضية رقم        ١٩٩٣      مايو   /       أيار   ٢٥             املؤرخـة        ٦٠٣٠

  .          ً     ً                          يمة تطبيقاً تاماً يف النظام القانوين اإليطايل                                                        إمكانية تطبيق مبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية الق

                                                                                                      وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود اقتصاد غري رمسي كبري يف الدولة الطرف، يتسبب يف مجلة                  -  ١٩
  .                                                                                       أمور، يف اإلخالل بتمتع العاملني فيها، مبن فيهم األطفال، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                ة من جديد قلقها بشأن استمرار حاالت عدم املساواة بني املناطق ومستويات الفقر املرتفعة،            وتؤكد اللجن -  ٢٠
                ً                                                          وحتيط اللجنة علماً بقرار الدولة الطرف مد فترة التقييم املخصصة لدخل             .                                         ال سـيما يف املناطق اجلنوبية من البلد       

  .        بلديات   ٣٠٦                             ً  االندماج األدىن الذي تطبقه حالياً 

  .                                                            القلق عدم وجود تشريع شامل يف الدولة الطرف خاص مبلتمسي اللجوء               وتالحظ اللجنة مع -  ٢١
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                                                                                                          ورغـم التدابري اهلامة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك اعتماد القانون رقم                  -  ٢٢
          ن اللجنة       ، فإ  "                                        تدابري مكافحة العنف يف العالقات األسرية      "                   الذي ينص على         ٢٠٠١       أبريل   /                   الصادر يف نيسان      ١٥٤

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

                                               ً                                                      وتعـرب اللجـنة عـن قلقها ألن النساء الاليت رزقن أطفاالً يواجهن صعوبات متزايدة يف إجياد عمل                   -  ٢٣
   .                             ً                                    واالحتفاظ به، ويعزى ذلك جزئياً إىل نقص اخلدمات املخصصة لألطفال الصغار

  ،  )E/C.12/1/Add.43   (    ٢٠٠٠     مايو  /                                            من جديد على مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف أيار               وإذ تؤكد اللجنة -  ٢٤
                                                                                                                  فإهنـا ال تـزال قلقة بشأن حمنة املهاجرين الغجر الذين يعيشون يف خميمات تتردى أوضاعها السكنية وتفتقر إىل                   

   .    اهلم                                                                            النظافة الصحية، ويعانون من قلة فرص العمل وعدم كفاية مرافق التعليم املخصصة ألطف

                                                                                                    وتعـرب اللجـنة عـن القلق جتاه الصعوبات املتزايدة اليت تواجهها الفئات احملرومة واملهمشة، ال سيما             -  ٢٥
ٍ                         املهاجرون والغجر، يف استئجار املساكن أو احلصول على سكٍن عام، بسبب التمييز ضدهم                                                  .  

                     ساكن وندرة الوحدات                    ً                                                           وتعـرب اللجنة أيضاً عن القلق بشأن استمرار ارتفاع اإلجيارات وخصخصة امل            -  ٢٦
ُ                                                     السكنية االجتماعية املالئمة لألسر ذات الدخل املنخفض يف وقٍت ُخفضت فيه أموال الصندوق االجتماعي املنشأ                  ٍ                                                    

  .                   لتقدمي مساعدات سكنية

                                                                                                            ورغم مالحظة اللجنة أن التقرير والردود املقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن األمراض املزمنة والتقدم يف                 -  ٢٧
ـ                                                                                                ة هي حقائق ال بد من معاجلتها بوسائل واستراتيجيات جديدة، وتذكر عناصر حمددة من هذه                               السـن واإلعاق

                                                               ِّ                                                      االسـتراتيجيات، فإهنـا ال تزال قلقة إزاء عدم تقدمي أي وقائع وأرقام متكِّن اللجنة من تقييم الوضع الصحي يف                    
  .            الدولة الطرف

                                  بشأن حاالت اإلصابة اجلديدة بفريوس                                                                   وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف حددت إجراءات ذات أولوية           -  ٢٨
                                                                                  اإليدز، تتمشى مع أهداف منظمة الصحة العاملية، بيد أهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن الدولة    /                      نقـص املناعة البشرية   

  .                                                      الطرف مل تقدم أي وقائع وأرقام عن هذه األهداف ذات األولوية

  اقتراحات وتوصيات-هاء 

                                                               دها على مبدأ الترابط بني مجيع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها                                                   تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف، بتأكي        -  ٢٩
                                                                                                                 للـتجزئة، على أن تعيد النظر يف موقفها حيال إمكانية االحتجاج باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف                

          يف نظامها       ً                                                                     ً     ً                وعالوةً على ذلك، تعترب اللجنة أن الدولة الطرف ال تزال ملزمة بإعمال العهد إعماالً تاماً                  .        احملـاكم 
                                                                                                  القـانوين احملـلي، بـتوفري سـبل انتصاف قضائية وغري قضائية من أي انتهاكات متس مجيع احلقوق االقتصادية        
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                 بشأن التطبيق    ٩                                                                              ويف هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم               .                      واالجتماعية والثقافية 
  .          احمللي للعهد

                                                                بأن توفر التدريب املناسب للجهاز القضائي وللمدعني العامني ولغريهم من                           وتوصي اللجنة الدولة الطرف  -  ٣٠
                                                                                                            املوظفني املسؤولني عن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد، لضمان إنفاذ              

   .                ً         هذه احلقوق دائماً يف احملاكم

                                                 لطرف عن التثقيف املدين، والذي أتى الوفد على                                                              وترحب اللجنة بالربنامج اجلديد الذي وضعته الدولة ا        -  ٣١
                                                                                                              ذكـره، وتشـجعها عـلى تعزيز جهودها الرامية إىل توفري مناهج لتعليم حقوق اإلنسان يف املدارس على مجيع                   

  .                               ً                                            املستويات وإذكاء وعي الناس عموماً بالعهد وبغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

ٍ      ري، بالتعاون مع قاعدة عريضة من ممثلي اجملتمع املدين وبدعٍم من                                   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن جت   -  ٣٢                                                    
                                                                                                         وحدة املؤسسات الوطنية التابعة ملكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، املشاورات الالزمة بشأن              

  .                                            إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

ٍ                                          رب وقٍت ممكن، خطة عمل وطنية متكاملة إلعمال                                                            وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تعد، يف أق           -  ٣٣      
  .    ١٩٩٣                                               من اجلزء الثاين من إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام   ٧١                 ً         حقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة 

                                                                                                   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل أنشطتها يف جمال التعاون الدويل وأن ترفع مساعدهتا اإلمنائية           -  ٣٤
                        كما حتث اللجنة الدولة      .                     ً                               اجتها احمللي اإلمجايل وفقاً ملا أوصت به األمم املتحدة                            يف املائـة من ن        ٠,٧              الرمسـية إىل    

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

            والتمييز                                          ً                                                       وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق فعلياً التشريعات والربامج املعتمدة ملكافحة العنصرية             -  ٣٥
     ٢٨٦                         من املرسوم التشريعي رقم   ٤٤                                                  ً                    بطرق منها إنشاء هيئات للرصد يف مجيع أحناء البلد، وفقاً ملا تنص عليه املادة 

  .                                                 ، وذلك بتزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية    ١٩٩٨      يوليه  /     متوز  ٢٥      املؤرخ 

ُ                       ع عملية جتديد ُرخص إقامة العمال                                                                            وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تتخذ التدابري الكفيلة بتسري            -  ٣٦              
                                   كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن     .                                                                         املهاجرين حىت يستطيعوا التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

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

     ِّ                                                            تسرِّع إجراءات التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية                                                  وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن         -  ٣٧
  .    ١٩٩٣                                   املتعلقة مبنع احلوادث الصناعية الكربى،   )    ١٧٤    رقم  (
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                                                                                                      وتؤكـد اللجـنة من جديد على وجوب التطبيق الفوري ملبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية                  -  ٣٨
                                                          ، وعلى أنه ال ميكن للدولة الطرف أن ختالف هذه املادة                       من العهد   ٧              من املادة     ٢                                 القيمة، كما نصت عليه الفقرة      

   .                                   دون أن تنتهك التزاماهتا مبقتضى العهد

                                                                                                         وتوصـي اللجـنة بأن يكفل مشروع قانون النظم القضائية اليت تعتزم الدولة الطرف تعديلها، يف حال                  -  ٣٩
                                م إليها واملشاركة يف أنشطتها،                                                                                     اعتماده، احترام حق كل فرد، مبا يف ذلك القضاة، يف تشكيل النقابات واالنضما            

  .          من العهد ٨         من املادة   )  أ ( ١    ً         وفقاً للفقرة 

  .                                                                                       ً     ًً وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل تنظيم قطاع العمال غري الرمسي تنظيماً فعاالًً -  ٤٠

                    خطة عملها املتعلقة                                                                                  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف          -  ٤١
                     الفقر والعهد الدويل    "                                                            ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا عن             .                              بالفقـر واإلقصـاء االجتماعي    

   ). E/C.12/2001/10   (    ٢٠٠١      مايو   /       أيار  ٤                     ، الذي اعتمدته يف      "                                              اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  .                                 ألدىن على الصعيد الوطين ملكافحة الفقر                               كما حتثها على حتديد دخل االندماج ا

                                                                                                       وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة العتماد تشريع شامل بشأن ملتمسي اللجوء                -  ٤٢
  .                                                                      وأن تكفل مراعاة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النحو الواجب

                                             هلادفة إىل مكافحة العنف املرتيل، وال سيما العنف ضد                                            وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها ا -  ٤٣
                                وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن   .                                                               املرأة، وأن تنظم محالت إعالمية لتثقيف السكان بشأن عواقب العنف املرتيل

ٍ                                                                         تقـدم يف تقريرها الدوري القادم معلوماٍت عن النتائج اليت توصلت إليها والصعوبات اليت واجهتها أثناء تطبيقه            ا                                    
  .                   للتشريعات ذات الصلة

                                                                                   َّ                   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن توسع نطاق شبكة خدمات رعاية األطفال املتاحة اليت تقدَّم                 -  ٤٤
  .                                بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليها

                                                                                                        وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إىل بناء املزيد من املساكن الدائمة                   -  ٤٥
                                                                                                   جر وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز إدماجهم يف اجملتمعات احمللية وأن توفر هلم فرص العمل                              للمهاجرين الغ 

  .                               وألطفاهلم املرافق التعليمية املالئمة

                                                                                                          وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل ما يلزم من التدابري التصحيحية ملكافحة التمييز يف قطاع                  -  ٤٦
  .                                         ت احملرومة واملهمشة، وال سيما املهاجرين والغجر                         اإلسكان الذي ميارس ضد الفئا
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                                                                                                        وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعالة لضمان توافق عمليات الطرد القسري للغجر                  -  ٤٧
                                                                                                                      وللمسـتأجرين غـري القادرين على دفع مبالغ اإلجيار مع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف تعليقها العام                  

                                                                                                    توفر املزيد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات الفئات احملرومة واملهمشة، مبا فيها كبار السن                      ، وأن    ٧       رقـم   
  .                  واملعوقون واملهاجرون

ٍ                              وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلوماٍت عن نطاق وحجم                 -  ٤٨                                                                        
  .                                  ً مشكلة التشرد اليت متس املهاجرين حتديداً

ـ  -  ٤٩                                                          ً                                        ي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري القادم أسساً حمددة للمقارنة فيما يتصل                     وتوص
                                                                                                               باألمـراض املزمـنة والـتقدم يف السن واإلعاقة، باإلضافة إىل بيانات مفصلة ألغراض املقارنة عن فترة اإلبالغ                  

  .  ١٤                              وارد يف تعليق اللجنة العام رقم                                                                      بكاملها، لكي تتمكن اللجنة من تقييم كيفية إعمال احلق يف التنمية، كما هو 

                 ً                                                                 ًً                      وتوصـي اللجـنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات أكثر تفصيالًً عن                  -  ٥٠
                                                        اإليدز وإحصاءات مفصلة ومصنفة حبسب نوع اجلنس واملنطقة         /                                                           الـتدابري املتخذة فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية        

  .  ١٤                                                                              وفئات اجملتمع احملرومة أو املهمشة، وحبسب املعايري األخرى املذكورة يف التعليق العام رقم                  احلضرية أو الريفية

                                                                                                    وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن توفر خدمات الرعاية املرتلية وغريها من اخلدمات الشخصية                  -  ٥١
  .        احلسبان                                                                       واالجتماعية، مع وضع احتياجات املسنني من الرعاية الصحية واالجتماعية كليهما يف

                ً                                                                                  وحتـيط اللجـنة علماً مبوافقة جملس الشيوخ على مشروع قانون إلصالح نظام املعاشات التقاعدية يف                 -  ٥٢
                                                                                       وترغب اللجنة يف أن تطلعها الدولة الطرف يف التقرير الدوري القادم على تنفيذها هلذا القانون،   .     ٢٠٠٤     مايو  /    أيار

  .                                        ا تكفل مستوى معيشي الئق للمتقاعدين وألسرهم                                             وخباصة على ما إذا كانت املعاشات التقاعدية الدني

                                                                                                    وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 -  ٥٣
                                                                                                       اجملـتمع، ال سـيما بني املسؤولني يف الدولة واجلهاز القضائي، وأن تطلعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة        

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

ٍ              ويف اخلـتام، تـرجو اللجـنة مـن الدولـة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعٍد        -  ٥٤        أقصاه                                                                         
  .    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ٣٠

_ _ _ _ _ 


