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 دمةاملختصرات والتعابري املستخ

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  األونكتاد
 متالزمة نقص املناعة املكتسب   اإليدز
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   اإليفاد
 منظمة األغذية والزراعة   الفاو

 قائمة املنظمات اليت ليس هلا مركز استشاري عام أو خاص  *القائمة
 تربية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة لل  اليونسكو
 منظمة األمم املتحدة للطفولة  اليونيسيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
، هي  ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       * 

ملنظمات غري احلكومية، أهنا اليت يرى اجمللس، أو األمني العام بالتشاور مع اجمللس أو جلنته املعنية با"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 للتشـاور لدى طلب اجمللس        . بعة لألمم املتحدة  مماثلة بوكالة متخصصة أو هيئة تا     

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

 ائل أخرىاملسائل التنظيمية ومس

  الدول األطراف يف العهد-ألف 

، وهو تاريخ اختتام الدورة احلادية والثالثني للجنة املعنية باحلقوق          ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨يف   -١
 دولة قد صدقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق           ١٤٨االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كانت هناك       

 ألف  ٢٢٠٠قافية أو انضمت إىل هذا العهد الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها             االقتصادية واالجتماعية والث  
 ١٩، والذي عرض للتوقيع والتصديق عليه يف نيويورك يف           ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  ) ٢١-د(

ام املادة   وفقاً ألحك  ١٩٧٦يناير  / كانون الثاين  ٣وقد دخل العهد حيز النفاذ يف       . ١٩٦٦ديسمرب  /كانون األول 
 .وترد يف املرفق األول من هذا التقرير قائمة بالدول األطراف يف هذا العهد وحالة تقدمي تقاريرها.  منه٢٧

  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  / وتشرين الثاين  مايو/للجنة، يف أيار  

اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من مخسة أعضاء وجيتمع ملدة مخسة أيام فور انتهاء كل دورة إلعداد                   
يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ١٩٩٥/٣٩ره ووافق اجمللس، مبوجب قرا. قائمة املسائل اليت سُينظر فيها يف الدورة الالحقة

 .، على توصية اللجنة١٩٩٥

 ٣٠، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف ١٩٩٩وبناء على طلب اللجنة أثناء دورهتا العشرين لعام  -٣
) الفرع رابعا  (٥٤/٢٥١، الذي أقر الحقاً مبوجب قرار اجلمعية العامة         ١٩٩٩/٢٨٧، املقرر   ١٩٩٩يوليه  /متوز

دورتني استثنائيتني إضافيتني للجنة مدة كل منهما ثالثة        ، بشأن عقد    ١٩٩٩ديسمرب  / كانـون األول  ٢٣املؤرخ  
 على  ٢٠٠١ و ٢٠٠٠أسابيع، واجتماعني للفريق العامل قبل كل دورة، مدة كل منهما أسبوع واحد خالل عامي                

ير الدول األطراف لتخفيض عدد التقارير      وطلب اجمللس أيضاً استخدام هاتني الدورتني بالكامل للنظر يف تقار         . التوايل
املتراكمة، وطلب من اللجنة أن تنظر يف طرق ووسائل حتسني فعالية أساليب عملها وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف عام 

 . عن اإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن٢٠٠١

اعي، ناقشت اللجنة سبل    ويف دورهتا اخلامسة والعشرين، واستجابة لطلب اجمللس االقتصادي واالجتم           -٤
 .)١(٢٠٠١ووسائل حتسني كفاءة أساليب عملها وقدمت استنتاجاهتا إىل اجمللس يف دورته املوضوعية لعام 

 دورتني استثنائيتني مسحتا هلا بتدارك التأخري احلاصل يف معاجلة            ٢٠٠١ و ٢٠٠٠وعقدت اللجنة عامي     -٥
 عادت اللجنة إىل برنامج عملها األصلي الذي ينطوي على عقد           ٢٠٠٢ التقارير اليت تنتظر النظر فيها واعتباراً من عام       

 .دورتني اثنتني كل سنة

                                                 
 . وما يليها١٠١٦، الفصل السادس، الفقرة E/2002/22-E/C.12/2001/17انظر  )١(
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مايو، / أيار ٢٣ إىل   ٥ دورهتا الثالثني يف الفترة من        ٢٠٠٣وبناء على ذلك، عقدت اللجنة يف عام          -٦

لدورتني يف مكتب األمم وعقدت كلتا ا. نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ إىل ١٠ودورهتا احلادية والثالثني يف الفترة من     
 .ويرد جدول أعمال كل دورة يف املرفق الثالث من هذا التقرير. املتحدة يف جنيف

 ويرد بيان مبداوالت اللجنة يف دورتيها الثالثني واحلاديـة والثالثني فـي احملاضـر املوجـزة ذات الصلـة              -٧
)E/C.12/2003/SR.1-29 56و-E/C.12/2003/SR.30 على التوايل.( 

  العضوية واحلضور-يم ج

لالطالع عضوية  (حضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة الثالثني باستثناء السيد كينيث أسبورن راتري               -٨
 اوحضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة احلادية والثالثني باستثناء السيد أريرارنغ         ). اللجنة، انظر املرفق الثاين أدناه    

 . راتريغوفينداسامي بيالي والسيد كينيث أسبورن

ودعيت الوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة التالية إىل إيفاد مراقبني لتمثيلها يف الدورتني الثالثني  -٩
الفاو، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدويل، برنامج األمم املتحدة املشترك واملعين             : واحلادية والثالثني 

اإليدز، األونكتاد، صندوق األمم املتحدة للسكان،      /ملناعة املكتسب متالزمة نقص ا  /بفريوس نقص املناعة البشري   
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، اليونسكو، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،              

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

وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ممثلة  -١٠
 :مبراقبني يف الدورة الثالثني

رابطة احلقوقيني األمريكية، رابطة منظمات املساعدة االجتماعية         
كز الدويل املعين   والتربوية، مركز احلقوق االقتصادية االجتماعية، املر     

حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، االئتالف الدويل للموئل،        
رابطة اإلدماج الدولية، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل           
لرابطات حقوق اإلنسان، الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها،        

لالتينية املنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم، جلنة بلدان أمريكا ا          
للدفاع عن حقوق املرأة، املركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية           

، )فرع اململكة املتحدة(، أوكسفام )احلقوق والدميقراطية(الدميقراطية 
 املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب؛

 :املركز االستشاري اخلاص 

الرابطة األمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة املعلومات والعمل بشأن         
 .أولوية الغذاء

 :القائمة 
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 :ويف الدورة احلادية والثالثني

املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، االئتالف الدويل 
للموئل، رابطة اإلدماج الدولية، الرابطة الدولية للمحامني الدميقراطيني،        

حتاد رابطة السكان األصليني ملناطق الشمال وسيبرييا والشرق األقصى لال         
 جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل لرابطات حقوق           الروسي،

اإلنسان، االحتاد الدويل ألرض اإلنسان، املنظمة الدولية لتنمية حرية          
التعليم، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، الرابطة النسائية الدولية للسلم         

 واحلرية، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب؛

 :تشاري اخلاصاملركز االس 

الرابطة األمريكية للنهوض بالعلوم، شبكة املعلومات والعمل بشأن         
 .أولوية الغذاء

 :القائمة 

وكانت املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية التالية ممثلة مبراقبني يف الدورتني الثالثني واحلادية                -١١
، املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان، االحتاد العام للنساء        )اليمن(منتدى الشقائق العريب حلقوق اإلنسان      : والثالثني

، احملفل الربازيلي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مركز اإلحصاءات الدينية           )االحتاد الروسي (
 مؤسسة  ،)االحتاد الروسي (، املركز املعين بتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان        )الربازيل(والشواغل االجتماعية   

الواليات املتحدة  (منظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة          ،  )اليمن(دعم املبادرات الدميقراطية املدنية      
اهليئة جلنة هلسنكي للدفاع عن حقوق اإلنسان يف مجهورية مولدوفا، اللجنة الربازيلية للعدالة والسلم، ، )األمريكية

، اجمللس الوطين للنساء    )االحتاد الروسي (ة كومي التذكارية حلقوق اإلنسان       الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان، جلن    
، )سويسرا(جممعية اجلاليات األمريكية الالتينية لتعزيز اإلطار االقتصادي واالجتماعي والثقايف ، )مجهورية مولدوفا(

سيق املنظمات عري احلكومية    ، هيئة تن  )غواتيماال(هيئة تنسيق إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
، احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف غواتيماال،       )غواتيماال(والتعاونيات، التنسيق الوطين ملنظمات الفالحني       

االحتاد  (ة، جتمع الرابطات النسائية غري احلكومي     )االحتاد الروسي (مؤسسة حقوق اإلنسان من أجل جمتمع مدين        
، الشبكة الدولية للحقوق     )الواليات املتحدة األمريكية  (يل ملكافحة الفقر     ، املركز احلقوقي الدو    )الروسي

، رابطة غواتيماال للصحة العقلية، منظمة سان بيترسبورغ )الواليات املتحدة األمريكية(والثقافية االقتصادية واالجتماعية 
، اجمللس  )غواتيماال(شتركة بني األسقفيات    ، هيئة األرض الرعوية امل    ) االحتاد الروسي " (نوشليزكا"اخلريية لعدميي املأوى  

 ).اليمن(اإلقليمي للقرى العربية البدوية غري املعترف هبا يف النقب، مركز مساندة قضايا املرأة 

 للدورةالسابق  الفريق العامل -دال 

، بإنشاء فريق   ١٩٨٨مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٨/٤أذن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره        -١٢
لدورة يتألف من مخسة أعضاء يعينهم الرئيس، ليجتمع لفترة تصل إىل أسبوع واحد قبل انعقاد كل     سابق ل عامل  
، أذن اجمللس بأن تعقد اجتماعات الفريق        ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٠/٢٥٢ومبوجب املقرر   . دورة

 .دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بني شهر وثالثة أشهرانعقاد العامل قبل 
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وعينت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف الفريق العامل               -١٣

 :، وذلك لالجتماعالسابق للدورة

 :الثانية والثالثنيقبل الدورة  

 أتانغاناالسيد كليمنت  
  ريريا�باراهونا ة روسيو السيد 
 براس غوميزالسيدة ماريا فريجينيا  
 سعدي. د مالسيد ولي 
 كولوسوفيوري السيد  

 :الثالثة والثالثنيقبل الدورة  

 داندان-بونوانالسيدة فريجينيا  
 تشاوسوالسيد دوميترو  
 ميخييا  ألفارو تياردوالسيد 
  كردونعزوز لسيدا 
 مالينفريينالسيد جورجيو  

 ٥ إىل   ١من  نيف يف الفترة    لدورة اجتماعاته مبكتب األمم املتحدة يف ج      السابق ل وعقد الفريق العامل     -١٤
وحدد الفريق العامل املسائل اليت قد . وحضر مجيع أعضاء الفريق العامل اجتماعاته. ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

يكون من املفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير، وأحيلت القوائم املتضمنة هلذه املسائل إىل                  
 وسيجتمع الفريق العامل السابق للدورة الذي مت تعيينه للدورة الثالثة والثالثني، يف     .عنيةالبعثات الدائمة للدول امل   

 .٢٠٠٤مايو / أيار٢١ إىل ٧الفترة من 

 كتباملأعضاء انتخاب  -هاء 

 ١٤ من دورهتا الثالثني، انتخبت اللجنة، عمالً باملادة ٢٠٠٣مايو / أيار٥ويف اجللسة األوىل املعقودة يف  -١٥
 : مها الداخلي، األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف مكتبهامن نظا

  داندان-بونوان السيدة فريجينيا    :ةالرئيس 

 كردونعزوز السيد   :ةنواب الرئيس 
 مارشان رومريوخاميي السيد     
  رايدلالسيد اييب    

 تشاوسودميترو السيد    :املقرر 



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 11 

 العمل تنظيم -واو 

 الثالثونالدورة 

وفيما يتعلق هبذا . ٢٠٠٣مايو / أيار٥ يف جلستها األوىل املعقودة يف عملها اللجنة يف مسألة تنظيم نظرت -١٦
 :البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية

  الذي أعده األمني العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة         الثالثني،مشروع برنامج عمل الدورة       )أ( 
(E/C.12/2003/L.1)؛ 

 ةــ، والثاني )E/1987/28-E/C.12/1987/5( ىـ األول : السابقـة هاـال دورات ـعن أعم نـة  تقارير اللج  )ب( 
)E/1988/14-E/C.12/1988/4(  ،ةلثوالثا )E/1989/22-E/C.12/1989/5( ةـ، والرابع )E/C.12/1990/3-(E/1990/23، 

-E/1993/22( ةـ والسابع ،Add.1و E/1992/23-E/C.12/1991/4(سادسة  وال ،(E/1991/23-E/C.12/1990/8) واخلامسة

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( ،
 ،)(E/1997/22-E/C.12/1996/6ة عشرة   ـ، والرابعة عشرة واخلامس   )E/1996/22-E/C.12/1995/18(والثانية عشرة والثالثة عشرة     

، )E/1999/22-E/C.12/1998/26( والثامنة عشرة والتاسعة عشرة      ،)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(، مسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين        واخلا(E/2002/22-E/C.12/2001/17) ،
 .(E/2003/22-E/C.12/2002/13)والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 

  يف مشروع برنامج عمل دورهتا     نفسها ةلسيف اجل  من النظام الداخلي، نظرت اللجنة       ٨وعمالً باملادة    -١٧ 
 .E/C.12/2003/4)( يغته املعدلة أثناء النظر فيه، وأقرته بصالثالثني

 احلادية والثالثونالدورة 

 .٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٠ املعقودة يف    الثالثني يف جلستها    أعماهلانظرت اللجنة يف مسألة تنظيم       -١٨
 :وفيما يتعلق هبذا البند، كانت أمام اللجنة الوثائق التالية

رئيسة اللجنة  الذي أعده األمني العام بالتشاور معاحلادية والثالثني  مشروع برنامج عمل الدورة )أ( 
E/C.12/2003/L.2)(؛ 

 ).أعاله) ب(١٦انظر الفقرة ( السابقة تقارير اللجنة عن أعمال دوراهتا )ب( 

، يف مشروع برنامج عمل دورهتا      ة نفسها لسيف اجل  من النظام الداخلي، نظرت اللجنة،       ٨وعمالً باملادة    -١٩
 ).E/C.12/2003/13(فيه وأقرته بصيغته املعدلة أثناء النظر ادية والثالثني احل

  الدورات املقبلة-زاي 

 ٢٦وفقاً للجدول الزمين املقرر، ستعقد الدورتان الثانية والثالثون والثالثة والثالثون يف الفترة من                 -٢٠
 .، على التوايل٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٨مايو ومن / أيار١٤أبريل إىل /نيسان
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  تقارير الدول األطراف اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة-حاء 

 من النظام الداخلي للجنة، يتم النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبقتضى ٦١ من املادة  ٢وفقا للفقرة    -٢١
وقررت اللجنة، يف جلستها الثالثني املعقودة    . ت فيه إىل األمني العام     من العهد حسب الترتيب الزمين الذي ورد       ١٦املادة  

 :، أن تنظر يف تقارير الدول األطراف التالية يف دورهتا الثانية والثالثني٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٠يف 

 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 

، ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ أعاله، تلقت اللجنة اعتبارا من       ٢١وإضافة إىل التقارير املشار إليها يف الفقرة         -٢٢
 : والثالثني، التقارير التالية اليت كان مقررا النظر فيها مؤقتا يف اجللسات املقبلة للجنةوهو موعد انتهاء دورهتا احلادية

 )٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٨(الدورة الثالثة والثالثون 

 E/1990/5/Add.58  التقرير األويل :مالطة

 E/C.12/4/Add.12 التقرير الدوري الرابع :الدامنرك

 E/C.12/4/Add.13 لرابعالتقرير الدوري ا :إيطاليا

 E/1990/6/Add.37 التقرير الدوري الثاين :أذربيجان

 E/1994/104/Add.26 التقرير الدوري الثالث :شيلي

 )٢٠٠٥مايو / أيار١٣ �أبريل / نيسان٢٥(الدورة الرابعة والثالثون 

 E/1990/5/Add.59  التقرير األويل :الصني

 E/1990/5/Add.60  التقرير األويل :زامبيا

 E/1990/5/Add.61  التقرير األويل :صربيا واجلبل األسود
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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            -٢٣
املمارسة احلالية للجنة وتيسريها بغية     والغرض منه هو زيادة شفافية       . االضطالع بشىت وظائفها  اللجنة 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          -٢٤
 تعديل هذه الواحدة والثالثني إىلا على مدى دوراهتسعت و. مالئمة تعكس بشكل واف طبيعة املهام املسندة إليها

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

 عامة لتقدمي التقاريرالتوجيهية املبادئ ال -ألف 

تويل اللجنة أمهية كبرية لضرورة تنظيم عملية تقدمي التقارير واحلوار مع ممثلي كل دولة طرف على حنو يضمن  -٢٥
وحتقيقاً هلذا الغرض، اعتمدت اللجنة مبادئ      . ومفيدةة املسائل اليت متثل شاغالً رئيسياً للجنة معاجلة منهجية           معاجل

 التقارير وحتسني فعالية نظام الرصد      إعداد من أجل مساعدة الدول يف عملية        )٢(توجيهية ُمفصَّلة خاصة بتقدمي التقارير    
 التوجيهية إىل تعد التقارير اليت تقدمها إليها باتباع املبادئ راف على أن    وحتث اللجنة بشدة مجيع الدول األط     . يف جممله 

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

  النظر يف تقارير الدول األطراف-باء 

 دورةالسابق للأعمال الفريق العامل  -١

وهو يتألف من مخسة    . لدورة ملدة مخسة أيام قبل كل دورة من دورات اللجنة         ا ا قبل ملجيتمع الفريق العامل     -٢٦
 . ذات صلةوعوامل أخرىحتقيق توزيع جغرايف متوازن، آخذاً يف اعتباره الرغبة يف أعضاء يف اللجنة يعينهم الرئيس 

حلوار سيتركز عليها ا  يت  بتحديد املسائل ال  مسبقا  والغرض األساسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام          -٢٧
 مهمة ممثلي   تيسريوالقصد من ذلك هو حتسني فعالية النظام و       . مع ممثلي الدول املقدمة للتقارير    بصفة رئيسية   

 .)٣(على النقاط املطروحة للمناقشة بالتركيز يف عملية التحضريالدول 

كبرياً من املسائل املثارة فيما يتعلق بتنفيذ       أن الطابع املعقد واملتنوع الذي ُيمّيز عدداً        عموما  ومن املسلم به     -٢٨
اليت الستعداد مسبقاً للرد على بعض األسئلة الرئيسية        من ا لدول األطراف   يف اجتاه متكني ا   العهد ُيشكل ُحجَّة قوّية     

 . من تقدمي معلومات دقيقة ومفصلةاألطرافوهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال متكّن الدول .  تقاريرهاتثريها

                                                 
)٢( E/1991/23-E/C.12/1990/8املرفق الرابع ،. 

 .٣٦١، الفصل الرابع، الفقرة E/1988/14-E/C.12/1988/4انظر  )٣(



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 14 

 
يسند هذا الفريق إىل كل عضو من أعضائه املسؤولية         وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته،         -٢٩

وذلك حرصاً  ،استعراض تفصيلي لعدد حمدد من التقارير وتقدمي قائمة أولية باملسائل إىل الفريقاألولية عن إجراء 
هلذا الغرض جزئياً إىل    على األعضاء   التقارير  يع  توزالقرار املتعلق بكيفية    يستند  و. منه على أداء أعماله بكفاءة    

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

 .ر األولية والتقارير الدورية على حد سواءالتقاري

لدورة، طلبت اللجنة من األمانة أن تضع حتت تصرف          ا ملا قبل ولإلعداد الجتماعات الفريق العامل      -٣٠
 حتليالً قطرياً إضافة إىل مجيع الوثائق ذات الصلة باملوضوع اليت تتضمن معلومات متعلقة بكل تقرير من                 ءعضااأل

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

 .ج بانتظام يف ملفات البلدان أنواع حمددة من املعلوماتُتدَر

وتسلّم قوائم املسائل اليت يضعها الفريق العامل إىل أحد ممثلي الدول املعنية مباشرة ومعها نسخة من                  -٣١
 : ما يليتؤكدأحدث تقرير للجنة ومالحظة 

ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي أال تفسَّر على أهنا تقّيد أو تتضمن بأي طريق                 "  
غري أن اللجنة تعتقد . ق األسئلة اليت قد يرغب أعضاء اللجنة يف طرحهاآخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطا

أن احلوار البّناء الذي ترغب يف إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف ميكن تيسريه إىل حد كبري بإتاحة القائمة                   
ف على وبغية حتسني احلوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإهنا حتث بشدة كل دولة طر. قبل انعقاد دورة اللجنة

أن تقدم كتابة ردودها على قائمة املسائل وأن تفعل 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 ا قبلملالفريق العامل فإن وباإلضافة إىل مهمة صياغة قوائم املسائل،  -٣٢
مناقشة أنسب توزيع للوقت    : ومشلت هذه املهام ما يلي    . املهام األخرى اليت ُيقصد منها تسهيل عمل اللجنة مبجمله        

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

 ريراالتق النظر يف -٢

 ،رصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان    األمم املتحدة املعنية ب    يف كل هيئة من هيئات        املتَّبعةعمالً باملمارسة    -٣٣
 . بلداهنم لضمان إجراء حوار بّناء مع اللجنة       عندما ُينظر يف تقارير    جلسات اللجنة يف    الدول املقدمة للتقارير   يشارك ممثلو 

 أي وعرضُيدعى ممثل الدولة الطرف إىل عرض التقرير بإبداء تعليقات استهاللية موجزة          : وُيتبع اإلجراء التايل بشكل عام    
على أساس  وبعد ذلك تنظر اللجنة يف التقرير       . دورةالفريق العامل السابق لل   يضعها  ردود كتابية على قائمة املسائل اليت       

، آخذة يف االعتبار بشكل خاص الردود املقدمة        )١٥-١٣،  ١٢-١٠،  ٩-٦،  ٥-١عادةً املواد   (كل جمموعة من املواد     
  كل مسألة من   بشأنويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إىل توجيه األسئلة أو إبداء التعليقات             .  قائمة املسائل  على
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أما األسئلة  . املسائل، مث يدعو ممثلي الدولة الطرف إىل الرد فوراً على املسائل اليت ال تتطلب مزيداً من التفكري أو البحث                  
األخرى اليت تبقى بغري ردود عليها فيتم تناوهلا يف جلسة الحقة أو، عند االقتضاء، ميكن أن تكون موضوع معلومات                    

عضاء اللجنة حرية متابعة مسائل حمددة يف ضوء الردود املقدمة على هذا النحو، وإن              وأل.  إىل اللجنة  قدم كتابةً تإضافية  
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   قائمة طويلة    عدم القيام بال ُموجب بإضافة مواضيع إىل      ) ج(سبق طرُحها أو الرد عليها؛ أو       
كما جيوز دعوة ممثلي الوكاالت املتخصصة وغريها من        . واحدةالداخلة  املكثر من مخس دقائق يف      ألعدم التحدث   ) د(

 .اهليئات الدولية ذات الصلة إىل املسامهة يف أية مرحلة من مراحل احلوار

جنة يف التقرير من صياغة مشروع مالحظاهتا اخلتامية          نظر الل من مراحل   وتتألف املرحلة النهائية     -٣٤
، جللسة مغلقة إلتاحة الفرصة  مباشرةاحلواربعد انتهاء وهلذا الغرض، ختصص اللجنة عادة فترة وجيزة، . واعتماده

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

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

وحاملا يتم اإلعالن . ال تعلن املالحظات اخلتامية بعد اعتمادها رمسياً إال يف اليوم األخري من الدورة عادةو -٣٥
.  تصبح متاحة جلميع األطراف املعنية     - يف الساعة السادسة من مساء يوم اختتام الدورة          �املالحظات   هذه   عن

إن أرادت، وجيوز للدولة الطرف، . ممكن إىل الدولة الطرف املعنية وتدرج يف تقرير اللجنةيف أقرب وقت وترسل 
 . 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    ( اللجنة ثالث جلسات     تكرسوبوجه عام،    -٣٦
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

 التقاريرالنظر يف تأجيل  -٣

التقرير الذي يكون قد حدد موعد النظر       النظر يف   ر حلظة لتأجيل    إن الطلبات اليت تقدمها الدول يف آخ       -٣٧
ولذلك، .  لعمل مجيع املعنيني، وقد سببت مشاكل كبرية للجنة يف املاضيكبريفيه يف دورة معينة تؤدي إىل تعطيل 

 حبثها، حىت يف النظر يف مجيع التقارير املقررب والقيامهي عدم قبول طلبات كهذه    الثابتة املتبعة   فإن سياسة اللجنة    
 .املعنيةالطرف غياب ممثل الدولة 

  فيما يتعلق بالنظر يف التقاريرتابعةاملجراءات إ -جيم 

 :ما يلي )٤(قررت اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين -٣٨

                                                 
 ).اجللسة الثالثة واخلمسون (١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١يف  )٤(
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ستطلب اللجنة من الدولة الطرف يف مجيع مالحظاهتا اخلتامية أن ختربها يف تقريرها الدوري                )أ( 

 ات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية؛املقبل باخلطو

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

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

ينظر االجتماع التايل لفريق اللجنة العامل السابق للدورة يف أية معلومات تقدم وفقاً للفقرتني               )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 حبث املسألة متابعة `٣` 

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

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

ويف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة أهنا ال تستطيع احلصول على املعلومات اليت تطلبها باتباع اإلجراءات                 -٣٩
، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف        هلاجيوز  و. لفاملشار إليها أعاله، جيوز هلا أن تقرر اتباع هنج خمت         

مجع ) أ: (وتشمل أغراض هذه الزيارة امليدانية ما يلي      . املعنية قبول بعثة تتألف من عضو أو عضوين يف اللجنة         
) ب(املعلومات الالزمة للجنة ملواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف ومتكينها من أداء وظائفها املتعلقة بالعهد؛ 

 من العهد بشأن    ٢٣ و ٢٢توفري أساس أمشل ميكن للجنة باالستناد إليه أن متارس وظائفها املتعلقة باملادتني               
ممثلوها أو  املسائل اليت سيسعى ممثلها     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
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، تضع  )املمثلني(ويف ضوء تقرير املمثل     . جنةتقريراً إىل الل  ) املمثلون(وبعد انتهاء الزيارة، يقدم املمثل       -٤٠
وتتعلق هذه االستنتاجات جبميع الوظائف اليت تضطلع هبا اللجنة، مبا يف ذلك الوظائف . اللجنة استنتاجاهتا اخلاصة

 .فوضية الساميةامل  اليت ستقدمهااملتعلقة باملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية

 كانت إجيابية املكتسبةء فيما يتعلق بدولتني طرفني، وترى اللجنة أن اخلربة وقد سبق أن طُبق هذا اإلجرا -٤١
ما قد   إصدارويف حالة عدم قبول الدولة الطرف املعنية البعثة املقترحة، تنظر اللجنة يف              . جدا يف كلتا احلالتني   

 .إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعييكون مالئماً من توصيات 

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

اإلجراءات اإلشرافية  يهدد بالنيل من مصداقية     تقارير  الدول أطراف يف عدم تقدمي      متادي  ترى اللجنة أن     -٤٢
 .قوض إحدى دعائم العهدومن مث يبأكملها 

ب النظر يف حالة تنفيذ العهد وبناء على ذلك، قررت اللجنة يف دورهتا السادسة أن تبدأ يف الوقت املناس             -٤٣
ويف الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ جدولة حبث         . بالنسبة لكل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا       

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

 :راء التايلوقد اعتمدت اللجنة اإلج -٤٤

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

 ؛خالل إحدى دوراهتا املقبلةالنظر يف حالة تلك الدولة باعتزام اللجنة الدول األطراف تلك إبالغ  )ب( 

قتصادية واالجتماعية والثقافية يف     حالة احلقوق اال   ، ببحث ، يف حالة عدم ورود أي تقرير      القيام )ج( 
 ضوء مجيع املعلومات املتاحة؛

اإلذن لرئيس اللجنة، يف احلاالت اليت تذكر فيها الدولة الطرف املعنية أن تقريراً سيقدم إىل                  )د( 
 .اللجنة وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، بتأجيل النظر يف احلالة لدورة واحدة

  يوم املناقشة العامة-هاء 

، إلجراء مناقشة عامة  عادة من األسبوع الثالثاالثننييف كل دورة يوماً واحداً، هو يوم  ختصص اللجنة -٤٥
أن تساعد هذه املناقشة العامة     : ، تتمثل أغراضها يف ما يلي     بشأن حق معني أو جانب معني من جوانب العهد        
 تشجيع مجيع األطراف املعنية على املسامهة        إمكانية أن تتيح هلا  اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و       

املناقشات إىل  حمور  اليت كانت املسائل  ترد  و.  وأن متكنها من إرساء األسس لصياغة تعليق عام مستقبال         يف عملها 
 . اآلن يف املرفق السابع من هذا التقرير
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  مشاورات أخرى-واو 

املستطاع خرى إىل أقصى حد ممكن وإىل االستفادة قدر مع أنشطة اهليئات األ  أعماهلا  اللجنة إىل تنسيق    تسعى   -٤٦
اللجنة أيضاً إىل االستفادة من خربات الوكاالت املتخصصة        كما تسعى   . من اخلربات املتاحة يف جماالت اختصاصها     

 ومن جهة أخرى توجه اللجنة    . يف سياق مناقشاهتا العامة    على األخص املعنية يف عملها عامة و    وهيئات األمم املتحدة    
 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   الفرعية  حقوق اإلنسان واللجنة    بانتظام دعوات إىل أفراد مثل املقررين اخلاصني للجنة         

 . يف املناقشاتواملشاركةورؤساء األفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق اإلنسان وغريهم لإلدالء ببيانات 

املهتمني بوجه خاص ببعض املسائل قيد االستعراض       وباإلضافة إىل ذلك، دعت اللجنة عدداً من اخلرباء          -٤٧
ض بعفهم  اللجنة على حتسني    ساعدت هذه املسامهات    و. ِممَّن لديهم دراية هبا إىل املسامهة يف مناقشات اللجنة        

 .العهداملتصلة بأحكام جوانب املسائل 

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة�زاي 

 اًقدر اإلمكان، توفر للمنظمات غري احلكومية فرص      هلا على معلومات وافية     لكي تضمن اللجنة حصو    -٤٨
 وميكن هلذه املنظمات أن تقدم هذه املعلومات كتابة يف أي وقت          . )٥(املعلومات ذات الصلة باملوضوع   لتزويدها ب 

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

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

أن تكون ذات صلة    ) ب(بالتحديد على أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛           
ة وتكون اجللسة ذات الصل. مغرضةتكون ال أ) د(أن تكون موثوقة؛ ) ج(مباشرة باملسائل اليت تنظر فيها اللجنة؛ 
 . واخلدمات الصحفية، ولكن ال تَعّد عنها حماضر موجزةالشفويةباملوضوع علنية وتزوَّد خبدمات الترمجة 

إتاحة ما تقدمه إليها رمسياً املنظمات غري احلكومية من معلومات كتابية            وطلبت اللجنة من األمانة أن تضمن        -٤٩
ولذا تفترض اللجنة أنه يف حالة اإلشارة إىل        . ما ميكن  بأسرع   نيةتتعلق بالنظر يف تقرير دولة طرف معينة ملمثل الدولة املع         

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

 * التعليقات العامة-حاء 

ت اللجنة وفريق اخلرباء    ، كان ،٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨احلادية والثالثني يف    مع هناية الدورة     -٥٠
 تقريراً دورياً ثانياً ٧١ تقريراً أولياً و١٥٣احلكوميني العامل أثناء الدورات الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة قد درسا 

                                                 
 قائمة التعليقات اليت اعتمدهتا اللجنة حىت هذا التاريخ، انظر املرفق اخلامس أدناهلالطالع على  *

اشتراك املنظمات غري احلكومية يف أنشطة      : "املرفق اخلامس ،  E/2001/22-E/C.12/2000/21انظـر    )٥(
 ".اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 من  ١١٥ ، فضالً عن   من العهد  ١٥ إىل   ١٣ ومن   ١٢ إىل   ١٠ ومن   ٩ إىل   ٦  املواد من  الواردة يف بشأن احلقوق   
حىت هناية  اإلمجايل  عدداً كبرياً من الدول األطراف يف العهد اليت بلغ عددها            العملومشل هذا   . التقارير الشاملة 

والقانونية ومتثل هذه الدول مجيع مناطق العامل على اختالف نظمها السياسية .  دولة١٤٨ احلادية والثالثنيالدورة 
العديد من املشاكل اليت قد تنشأ لدى وقد أبرزت تقاريرها املقدمة حىت اآلن .  االقتصادية والثقافية-واالجتماعية
  .تنفيذ العهد

قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من اجمللس االقتصادي واالجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورهتا و -٥١
ساعدة الدول األطراف على    ، خصوصا مل  الثالثة، يف إعداد تعليقات عامة ترتكز على خمتلف مواد وأحكام العهد          

 .مبقتضى العهدبالتزاماهتا الوفاء 

 اخلربة اليت اكتسبتها حىت اآلن من دراسة تقارير         إتاحةوتسعى اللجنة، من خالل تعليقاهتا العامة، إىل         -٥٢
 انتباه  ولفتالدول لفائدة مجيع الدول األطراف بغية مساعدهتا على املضي يف تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛                

 حتسينات يف إجراءات    واقتراح اليت كشف عنها عدد كبري من التقارير؛          الدول األطراف إىل أوجه القصور    
عند اإلعمال التام    أنشطة الدول األطراف واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة املعنية            وحفز اإلبالغ،

اهتا العامة  تنقيح تعليق ب،  احلاجة، كلما دعت     القيام  للجنة وميكن.  للحقوق املعترف هبا يف العهد     التدرجيي والفعال 
 . الدول األطراف والنتائج اليت استخلصتها اللجنة منهاجتاربوحتديثها يف ضوء 

وقد اعتمدت اللجنة، يف دورهتا احلادية والعشرين، مشروع اخلطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن                -٥٣
 يف اهليكل العام لذلك التعليق، مشرية إىل        وأقرت اللجنة بأن موضوع التعليق العام سيؤثر      . )٦(حقوق معينة ترد يف العهد    

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

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

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

  البيانات اليت اعتمدهتا اللجنة-طاء 

موقفها من حقائق بغية مساعدة الدول األطراف يف العهد، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح أو تأكيد             -٥٤
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٨وحىت  . جديدة أو من مشاكل ذات أمهية قصوى على الصعيد الدويل تؤثر يف إعمال العهد              

 .ويتضمن املرفق السادس من هذا التقرير قائمة هبذه البيانات.  بيانا١٥ً، كانت اللجنة قد اعتمدت ٢٠٠٣

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

  من العهد١٧ و١٦ف مبوجب املادتني تقدمي التقارير من الدول األطرا

 تشرين  ١٠ يف   ةاملعقودالثالثني   من النظام الداخلي، نظرت اللجنة يف جلستها           ٥٨فقاً للمادة   و -٥٥
 . من العهد١٧ و١٦يف حالة تقدمي التقارير مبوجب املادتني ، ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

 :يف هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة -٥٦

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 

يوليه / متوز ١مذكرة من األمني العام بشأن الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير حىت               )ب( 
٢٠٠٣) E/C.12/2003/6(؛  

 من العهد  ١٧ و ١٦ة النظر يف التقارير مبوجب املادتني        ـمذكرة من األمانة بشأن متابع      )ج( 
E/C.12/2003/3)(؛ 

ضافة إىل التقارير اليت من     إ،  ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ تلقى حىت    لغ األمني العام اللجنة بأنه    أب -٥٧
، التقارير املقدمة من الدول     )أدناه ٥٩انظر الفقرة    (والثالثنياحلادية  املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا         

 : من العهد١٧ و١٦األطراف التالية مبوجب املادتني 

؛ )E/C.12/4/Add.11(؛ والتقرير الدوري الرابع إلسبانيا      )E/1990/5/Add.55(التقرير األويل لليتوانيا     
؛ والتقرير الدوري الثاين    )(E/1990/5/Add.57 لكويتوا ؛)E/1990/5/Add.56( والتقرير األويل لكل من اليونان    

؛ والتقرير الدوري الرابع    )(E/1990/5/Add.58؛ والتقرير األويل ملالطة     )E/1990/6/Add.36(إلكوادور  
؛ والتقرير الدوري الثاين ألذربيجان     )(E/C.12/4/Add.13 وإيطاليا   ؛)E/C.12/4/Add.12(لكـل من الدامنرك     

(E/1990/6/Add.37)  والتقرير الدوري الثالث لشيلي   ؛ )E/1994/104/Add.26(     ؛ والتقرير األويل لكل من
؛ والتقرير األويل لصربيا واجلبل األسود      )(E/1990/5/Add.60، وزامبيا   )E/1990/5/Add.59(الصـني   

(E/1990/5/Add.61). 
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 الفصل الرابع

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧و ١٦املادتني 

 و١٦ دول أطراف مبوجب املادتني قدمتها مخس التقارير التالية اليت يف  الثالثني،نظرت اللجنة، يف دورهتا -٥٨
 . من العهد١٧

  التقارير األولية 

 E/1990/5/Add.53    الربازيل 

 التقارير الدورية الثانية

 E/1990/6/Add.32    إسرائيل 

 E/1990/6/Add.33    نيوزيلندا 

 التقارير الدورية الثالثة

 E/1994/104/Add.24   لكسمربغ 
 E/1994/104/Add.25    آيسلندا 

 ١٦دول أطراف مبوجب املادتني التقارير التالية اليت قدمتها مخس     يف    احلادية والثالثني،  نظرت اللجنة، يف دورهتا    -٥٩
 . من العهد١٧و

 التقارير األولية 

 E/1990/5/Add.52   مجهورية مولدوفا 

 E/1990/5/Add.54    اليمن

  التقارير الدورية الثانية

 E/1990/6/Add.34/Rev.1   غواتيماال 

 E/1990/6/Add.35  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 الرابعةالتقارير الدورية  

 E/C.12/4/Add.10   االحتاد الروسي 
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ثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل املشاركة يف         من النظام الداخلي للجنة، دعي مم      ٦٢ووفقاً للمادة    -٦٠

ممثلني  وأوفدت مجيع الدول األطراف اليت نظرت اللجنة يف تقاريرها. جلسات اللجنة عند النظر يف تقارير بلداهنم
هذا ن  الثامن م ووفقاً ملقرر اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية، ترد يف املرفق            .ماهنرير بلد ا يف دراسة تق   للمشاركة

 .التقرير قائمة بأمساء ومناصب أعضاء كل وفد من وفود الدول األطراف

تقريرها السنوي  تمثلة يف تضمني    وكانت اللجنة قد قررت يف دورهتا الثامنة إيقاف العمل مبمارستها امل           -٦١
ينبغي أن   للجنة،    املعدلة من النظام الداخلي    ٥٧ووفقاً للمادة   . البلدانملخصات ملا دار أثناء نظرها يف تقارير        

وبناء على . يتضمن التقرير السنوي للجنة مجلةَ أموٍر منها املالحظات اخلتامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف             
ذلك، تتضمن الفقرات التالية املرتبة على أساس كل بلد على حدة، وفقا للتسلسل الذي اتبعته اللجنة لدى نظرها 

ا يه دورتخالليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تقارير الدول األطراف اليت نظرت فيها يف التقارير، املالحظات اخلتامية ال
 وعمال باملمارسة املتبعة داخل اللجنة، ال يشارك أعضاء اللجنة يف صياغة أو اعتماد              .الثالثني واحلادية والثالثني  

 .املالحظات اخلتامية اليت تتعلق بتقارير بلداهنم

 الدورة الثالثون

 لكسمربغ

 ،(E/1994/104/Add.24)ظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث املقدم من لكسمربغ بشأن تنفيـذ العهد              ن -٦٢
، وأعلنت يف جلستها التاسعة والعشرين، املعقودة ٢٠٠٣مايو / أيار٧وذلك يف جلستيها اخلامسة والسادسة املعقودتني يف 

 .املالحظات اخلتامية التالية مايو،/ أيار٢٣يف 

 مة  مقد-ألف

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أعد على حنو يتفق عموما مع املبادئ                    -٦٣
التوجيهية للجنة، وإن كانت املعلومات املقدمة ال تكفي ألن تعمد اللجنة إىل تقييم التطورات اليت طرأت على حالة تنفيذ                  

 . النعدام بيانات إحصائية مقارنة ومفصلةوتأسف اللجنة على وجه اخلصوص. بعض أحكام العهد

لكنها تأسف ألن تلك الردود مل      . وتالحظ اللجنة مع التقدير الردود اخلطية الشاملة اليت قدمتها الدولة الطرف           -٦٤
 .تقدم قبل الدورة وألهنا كانت متاحة باللغة الفرنسية فقط

غرب أهنا تأسف ألن الوفد مل يضم عدداً أكرب من          . لطرفوترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء مع وفد الدولة ا         -٦٥
 .اخلرباء، مما كان سيسمح بفتح باب للحوار البناء يف مجيع امليادين اليت يغطيها العهد

   اجلوانب اإلجيابية-باء

هد ومستوى  تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الدولة الطرف للوفاء بالتزاماهتا مبقتضى الع              -٦٦
 .احلماية الرفيع عموماً الذي حتظى به احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف لكسمربغ
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 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل       ٠,٧وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن لكسمربغ ختصص أكثر من            -٦٧
جتاوزت اهلدف الذي حددته األمم املتحدة      للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وهي بالتايل أحد البلدان القالئل اليت           

كما ترحب اللجنة باهلدف الذي حددته احلكومة والقاضي بزيادة مساعدهتا اإلمنائية الرمسية            . للمساعدة اإلمنائية 
 .٢٠٠٥ يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل حبلول عام ١تدرجيياً إىل أن تبلغ 

وهذه اللجنة مكلفة   . ٢٠٠٠ية املعنية حبقوق اإلنسان يف عام       وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة االستشار     -٦٨
بإسداء املشورة إىل احلكومة بشأن مجيع املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية               

 .والثقافية

 .وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن معدل البطالة يف الدولة الطرف ال يزال منخفضاً -٦٩

 ١١١وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدوليــة رقم  -٧٠
 .بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة ، عمال بالتوصيات السابقة للجنة) ١٩٥٨(

رجال يف مقر   وترحب اللجنة باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف هبدف تعزيز املساواة بني النساء وال             -٧١
 . الذي يبطل عبء اإلثبات يف حاالت التمييز اجلنساين٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨العمل، مبا يف ذلك قانون 

داخل مؤسسات  اللجان املشتركة   وتالحظ اللجنة مع التقدير التعديل األخري على القانون الذي ينظم             -٧٢
حتاد األورويب، ممن ميلكون رخصة عمل ملدة سنة، أن القطاع العام والذي ُيجيز للعمال األجانب من غري رعايا اال

 .يكونوا أعضاء يف هذه اللجان

وترحب اللجنة بالتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألشخاص واملواد اإلباحية عن                -٧٣
حكام القانون  وترحب اللجنة على وجه اخلصوص بتطبيق بعض أ       . األطفال واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفال    

اجلنائي خارج إقليم الدولة، مما يسمح باملقاضاة اجلنائية لألشخاص، املواطنني وغري املواطنني على السواء، الذين               
 .يرتكبون جرائم جنسية يف اخلارج

 .نيوتالحظ اللجنة مع التقدير زيادة الدعم واإلعانات اليت تقدمها الدولة الطرف إىل اجلمعيات الثقافية والفنان -٧٤

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

 .تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل مهمة أو صعوبات كبرية تعوق التنفيذ الفعلي للعهد يف لكسمربغ -٧٥

   املواضيع الرئيسية املثرية للقلق�دال

 للمعاهدات الدولية   لئن كانت اللجنة حتيط علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن             -٧٦
 .األولوية على القوانني الوطنية، فإهنا تأسف ألن احلقوق املنصوص عليها يف العهد ال حيتج هبا أمام احملاكم

ولئن كانت اللجنة تعترف بأن حقوق ملتمسي اللجوء االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتظى باالحترام  -٧٧
 .بالقلق لطول املدة اليت تستغرقها معاجلة طلبات اللجوءيف الدولة الطرف بوجه عام، فإهنا تشعر 
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 .وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعدل الدستور إىل اآلن حبيث يشتمل على مبدأ املساواة بني النساء والرجال -٧٨

، فإهنا ولئن كانت اللجنة حتيط علماً بالتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف إلدماج املعوقني يف سوق العمل -٧٩
 واملتعلق بإدماج املعوقني يف ٢٠٠١يوليه / متوز٢٧، الذي قُدم يف )٤٨٢٧رقم (تشعر بالقلق ألن مشروع القانون 

 .سوق العمل، مل يعتمد بعد

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه، بالرغم من وضع العمالة اجليد عموماً، فإن البطالة قد تزايدت مؤخراً                   -٨٠
 .ى األخصويبدو أهنا متس الشباب عل

وينتاب اللجنة القلق إزاء وضع السجناء الذين يعملون يف الشركات اخلاصة، وتذكّر بأنه مبوجب اتفاقية  -٨١
بشأن العمل اجلربي ، مىت كانت شركة خاصة معنية بعمل يضطلع به            ) ١٩٣٠ (٢٩منظمة العمل الدولية رقم     

مبا فيها األجور والضمان    (ب شروط العمل    السجني، وجب أن يوافق هذا األخري على ذلك العمل، وأن تقار           
 .الشروط املعمول هبا يف عالقات العمل احلرة) االجتماعي

وتالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف مل تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن  -٨٢
ألهداف واملعايري األساسيـة   بشأن ا ) ١٩٦٢(١١٧حقوق العمل والضمان االجتماعي، مبا فيها االتفاقية رقم          

بشأن املساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف ) ١٩٦٢ (١١٨للسياسة االجتماعيــة، واالتفاقية رقم 
 .بشأن سياسة العمالة) ١٩٦٤ (١٢٢جمال الضمان االجتماعي، واالتفاقية رقم 

ويف حني حتيط   . ثيالً ناقصاً يف القوة العاملة    كما تالحظ اللجنة مع القلق أن النساء ما زلن ممثالت مت            -٨٣
اللجنة علماً بأن تفاوت األجور بني الرجال والنساء قد تقلص، فإهنا تالحظ مع القلق أيضاً أن املستوى الراهن                  

 ). يف املائة عما يتلقاه الرجال١٥ذلك أن النساء يتلقني أجوراً تقل بنسبة (لفارق األجور يظل مسألة مثرية للقلق 

واألطفال " الشرعيني"وتظل اللجنة قلقة إزاء التفريق املصطلحي يف القانون املدين بني األطفال                 -٨٤
ففي حني أن التفريق ال يعين االختالف يف محاية احلقوق، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما ينطوي ". الطبيعيني"

 .عليه املصطلح من انتقاص

اء مشاكل املراهقني الصحية، خاصة بسبب إساءة استعمال          وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إز       -٨٥
 .املخدرات وارتفاع مستويات تعاطي الكحول والتبغ

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة االنتحار املرتفعة يف الدولة الطرف، وال سيما بني الشباب -٨٦

   االقتراحات والتوصيات-هاء

ري فعالة تضمن أن يراعي التدريب القانوين والقضائي مراعاة تامة          توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تداب       -٨٧
ويف هذا  . االحتجاج باحلقوق املنصوص عليها يف العهد ويعزز استعمال العهد كمصدر للقانون يف احملاكم احمللية               

 .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨ (٩الصدد، توّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، آراءها وتعليقاهتا بشأن االقتراح                 -٨٨
القاضي بوضع بروتوكول اختياري للعهد لكي يبحثه الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأته جلنة حقوق                

 .٢٠٠٣اإلنسان يف دورهتا التاسعة واخلمسني عام 

ة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لتعجيل معاجلة طلبات اللجوء حبيث يتمتع                وتوصي اللجن  -٨٩
 .األشخاص املعنيون جبميع احلقوق اليت يكفلها إياهم وضع الالجئ

 .وتوصي اللجنة بأن توافق الدولة الطرف على اإلصالح الدستوري الذي يضمن مبدأ املساواة بني النساء والرجال -٩٠

 املتعلق بإدماج املعوقني يف ٤٨٢٧ بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون رقم وتوصي اللجنة -٩١
 .سوق العمل

 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها خلفض معدل البطالة بني الشباب -٩٢

 وأن  كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أال يقوم السجني بعمل لصاحل شركة خاصة إال برضاه                 -٩٣
 .تقارب شروط العمل الشروط املعمول هبا يف عالقات العمل احلرة فيما يتعلق باألجر والضمان االجتماعي

، و )١٩٦٢ (١١٧وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمــة العمل الدوليــة رقم              -٩٤
 ).١٩٦٤ (١٢٢، و)١٩٦٢(١١٨

 تنفذ بفعالية التدابري امللخصة يف خطة العمل الوطنية من أجل العمل           وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن      -٩٥
اليت تستهدف زيادة مستوى مشاركة املرأة يف سوق العمل، وأن تكفل املساواة يف معاملة النساء والرجال، مبا يف 

 .ذلك املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة

 تقريرها الدوري الرابع معلومات عن كيفية رصدها للخدمات وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف -٩٦
 .االجتماعية اليت تقدمها املنظمات اخلاصة اليت تستعمل األموال العامة حبيث تضمن التزامها مبتطلبات العهد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن، يف أقرب وقت ممكن، مشروع القانون بشأن العنف العائلي                 -٩٧
 . والذي جيوِّز إجبار الزوج العنيف على مغادرة بيت األسرة٢٠٠١مايو / أيارالذي قدم يف

يف القانون املدين   " الطبيعيني"واألطفال  " الشرعيني"وتوصي اللجنة بأن يستعاض عن مصطلحي األطفال         -٩٨
 .على التوايل" األطفال املولودين خارج إطار الزوجية"و" باألطفال املولودين يف إطار الزوجية"

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها ملنع ومكافحة إساءة استعمال املخدرات، ال سيما                 -٩٩
 .الشباب، وأن متضي قدماً يف محلتها ملكافحة إساءة استعمال الكحول والتبغ

 .ني الشبابكما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري للحد من النسبة املرتفعة لالنتحار، وال سيما ب -١٠٠



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 26 

 
وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم أرقاماً مفصلة عن حدوث األمراض املهنية، مع إبراز التغريات                 -١٠١

 )٢٠٠٠ (١٤اليت طرأت خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وحتيل الدولةَ الطرف يف هذا الصدد إىل تعليقها العام رقم              
 ٤٤ و٤٣ ، وال سيما الفقرتني ) من العهد١٢املادة ( ميكن بلوغه بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة

 .املتعلقتني بااللتزامات األساسية

كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ املشروع                  -١٠٢
الكوميونات، بغية إتاحة الفرصة أمام اآلباء      الرائد بشأن التربية يف املرحلة قبل املدرسية املطبق حالياً يف عدد من             

 .العاملني للتوفيق بني املسؤوليات املهنية والعائلية

سيتم إنشاؤها قريبا، وتوصي بأن يكون التعليم ) جامعة لكسمربغ(وحتيط اللجنة علماً بأن جامعة وطنية  -١٠٣
ىن مستوى مع استهداف أن يكون التعليم العايل        يف اجلامعة جمانياً منذ البداية، أو أن تكون الرسوم اجلامعية يف أد           

 . من العهد١٣من املادة ) ج(٢جمانياً بالتدريج، مبقتضى الفقرة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها وتعززها لدعم اجلمعيات الثقافية وتقدمي اإلعانات               -١٠٤
 .إليها، مبا فيها مجعيات املهاجرين

 الطرف على توفري التثقيف حبقوق اإلنسان يف املدارس على كافة املستويات وإذكاء              وتشجع اللجنة الدولة   -١٠٥
 .الوعي حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف صفوف موظفي الدولة والقضاة

مجيع طبقات اجملتمع، وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر مالحظاهتا اخلتامية على نطاق واسع على  -١٠٦
مبا يف ذلك على موظفي الدولة وأفراد اجلهاز القضائي، واطالعها، يف تقريرها الدوري املقبل، على كافة التدابري                 

كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع         . اليت اختذهتا من أجل وضع املالحظات موضع التنفيذ        
 .جملتمع املدين لدى إعداد تقريرها الدوري الرابعاملنظمات غري احلكومية وغريها من هيئات ا

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع حبلول  -١٠٧

 الربازيل

، وذلك يف   (E/1990/5/Add.53)نظرت اللجنة يف التقرير األويل املقدم من الربازيل بشأن تنفيذ العهد             -١٠٨
وأعلنت يف جلستها التاسعة والعشرين املعقودة . ٢٠٠٣مايو / أيار٩ و٨ثامنة إىل العاشرة، املعقودة يف جلساهتا ال

 .مايو، املالحظات اخلتامية التالية/ أيار٢٣يف 

   مقدمة-ألف

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل، الذي أعد على حنو يتفق مع املبادئ التوجيهية                  -١٠٩
 .(E/C.12/Q/BRA/1)لكنها تأسف للتأخر يف تقدمي التقرير ولعدم الرد كتابةً على قائمة املسائل للجنة، و
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ولئن كانت اللجنة ترحب بالطابع الصريح للحوار الذي أجري مع الوفد، فإهنا تأسف ألن الوفد مل يضم  -١١٠
عية والثقافية الذين كان بوسعهم أن      عدداً كافياً من اخلرباء يف امليادين اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتما          

 .يقدموا املزيد من املعلومات للجنة بشأن التدابري العملية اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ التزاماهتا مبوجب العهد

   اجلوانب اإلجيابية-باء

من حقوق   طائفة واسعة    ١٩٨٨تالحظ اللجنة مع التقدير احتواء الدستور الفيدرايل املعتمد يف عام             -١١١
وتالحظ اللجنة . اإلنسان، مبا يف ذلك عدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد

 من الدستور، تشكل احلقوق والضمانات الواردة يف املعاهدات الدولية اليت تعترب الربازيل ٥أيضاً أنه مبوجب املادة 
 . لوطينطرفاً من أطرافها جزءاً من القانون ا

 والذي ١٩١٦ الذي حل حمل القانون املدين لعام ٢٠٠٢وترحب اللجنة باعتماد القانون املدين اجلديد يف  -١١٢
 .أرسى مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة

 وإنشاء أمانة تابعة للدولة     ١٩٩٦مايو  /وترحب اللجنة باعتماد الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان يف أيار         -١١٣
 .اإلنسان لرصد تنفيذ هذا الربنامجتعىن حبقوق 

وترحب اللجنة بالربامج اجلديدة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملكافحة التمييز، مبا يف ذلك إنشاء جملس                 -١١٤
وطين حلقوق املرأة، وجملس وطين ملكافحة التمييز، ووضع برامج للعمل اإلجيايب من أجل الربازيليني من أصل                  

 .أفريقي، وخاصة النساء

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم احملرز يف جمال مكافحة أشكال التحيز واحلواجز العنصرية، ويشهد على ذلك                -١١٥
 .تعيني أشخاص برازيليني من أصل أفريقي يف مناصب عمومية رفيعة املستوى، على أساس جدارهتم وكفاءاهتم املهنية

لذي تضطلع به الدولة الطرف بغية القضاء       ا) انعدام اجلوع  ("Fome Zero"وترحب اللجنة بربنامـج     -١١٦
 .على اجلوع الذي تعاين منه نسبة كبرية من السكان

 لتخفيض معدل   ١٩٩٦وحتيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف منذ عام                -١١٧
 . يف املائة٥٠اإليدز بنسبة /الوفيات الناشئة عن فريوس نقص املناعة البشري

الذي ) ١٩٩٦سبتمرب  / أيلول ١٢املعتمد يف    (١٤الحظ اللجنة مع التقدير التعديل الدستوري رقم        وت -١١٨
أنشئ مبوجبه الصندوق الوطين لتطوير التعليم االبتدائي ورفع قيمة مهنة التدريس، وأعيد تشكيل نظام التعليم                

 .االبتدائي، وخصص املزيد من املوارد للتعليم

قررين خاصني مستقلني، داخل الدولة الطرف، يضطلعون مبسؤولية رصد احلقوق وترحب اللجنة بتعيني م -١١٩
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة احلقوق يف الغذاء والصحة والتعليم
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وترحب اللجنة باملوقف اإلجيايب الذي تتخذه الدولة الطرف فيما يتعلق مبشروع الربوتوكول االختياري              -١٢٠

 .امللحق بالعهد

وترحب اللجنة مببادرة اجملتمع املدين إىل املشاركة يف رصد تنفيذ العهد، وال سيما بالكم الكبري من                   -١٢١
 .املعلومات اليت أتيحت للجنة

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

رف أثرا بشكل تالحظ اللجنة أن استمرار وشدة أوجه التفاوت وانتشار الظلم االجتماعي يف الدولة الط            -١٢٢
 .سليب على إعمال احلقوق اليت يكفلها العهد

وتالحظ اللجنة أن الركود االقتصادي الذي حدث مؤخراً وبعض جوانب برامج التكيف اهليكلي                 -١٢٣
وسياسات حترير االقتصاد، أدت إىل آثار سلبية على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص              

 .هد، وخاصة على حقوق الفئات األكثر حرماناً وهتميشاًعليها يف الع

   املواضيع الرئيسية املثرية للقلق�دال

تالحظ اللجنة بقلق شدة أوجه التفاوت واستمرارها بني شىت املناطق اجلغرافية، والواليات والبلديات               -١٢٤
 اخللل يف توزيع املوارد والدخل      وتشعر بالقلق كذلك إزاء جوانب    . وانتشار الظلم االجتماعي يف الدولة الطرف     

 .ويف إمكانية الوصول إىل اخلدمات األساسية يف الدولة الطرف

ويساور اللجنة القلق بأنه على الرغم من وجود أحكام دستورية وتشريعية وإجراءات إدارية إلعمال                -١٢٥
، لتعزيز هذه احلقوق، وال سيما احلقوق الواردة يف العهد، ال توجد تدابري وسبل انتصاف فعالة، قضائية أو غريها  

 .بالنسبة للفئات احملرومة واملهّمشة

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االفتقار إىل التثقيف املالئم يف جمال حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، وخاصة  -١٢٦
كلفني بإنفاذ  فيما يتعلق باحلقوق الواردة يف العهد، ال سيما يف صفوف أفراد اجلهاز القضائي، واملوظفني امل                

 .القوانني، وغريهم من العناصر الفاعلة املسؤولة عن تنفيذ العهد

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار التمييز وترسخه ضد الربازيليني من أصل أفريقي وضد السكان                 -١٢٧
 .األصليني واألقليات مثل الغجر ومجاعات الكويلومبو

 .بالنسبة للمعوقني تعرقله حواجز مادية ونقص املرافق املالئمة هلموتالحظ اللجنة بقلق أن تكافؤ الفرص  -١٢٨

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد املرأة، وخاصة التمييز يف إمكانية دخوهلا سوق العمل، ويف املساواة                  -١٢٩
 .لقرار يف الدولة الطرفيف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة، والتمثيل الكايف على مجيع مستويات هيئات صنع ا



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 29 

وبالرغم من اجلهود الناجحة اليت بذلتها الدولة الطرف يف حترير الكثري من العمال من العمل القسري،                  -١٣٠
فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العمل القسري يف الربازيل، هذا العمل الشديد الشبيه يف أحيان كثريةً                    

 .الريفيةبالعبودية، وخاصة يف املناطق 

 .وتشعر اللجنة بالقلق ألن احلد األدىن لألجور غري كاٍف لتأمني مستوى معيشي كاٍف للعمال وأسرهم -١٣١

وتالحظ اللجنة بقلق قتلَ الفالحني الذين ال ميلكون أرضاً وأعضاء النقابات الذين يدافعون عنهم بينما                -١٣٢
 .يفلت املسؤولون عن ارتكاب تلك اجلرائم من العقاب

واللجنة، إذ حتيط علماً بالقلق الذي أعربت عنه الدولة الطرف إزاء ضرورة حتسني التنسيق بني                    -١٣٣
السياسات اخلاصة باألطفال والشباب، ترجو من الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن 

 .التدابري املتخذة لتحسني أداء اخلدمات املقدمة لألطفال والشباب

وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل وفيات األمهات بسبب اإلجهاض غري املشروع، وخاصة يف املناطق               -١٣٤
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء . الشمالية حيث ال تتمتع املرأة بإمكانية وصول كافية إىل مرافق الرعاية الصحية

 .استمرار ممارسة التعقيم اإلجباري

 من ٢١٥ويقلقها بشكل خاص أن املادة .  بعض مواد القانون اجلنائي متّيز ضد املرأة   وتشعر اللجنة بالقلق ألن    -١٣٥
 .حىت تتمكن من رفع دعوى قضائية" امرأة شريفة"هذا القانون تقتضي أن تكون ضحية أي اعتداء جنسي بسيط 

 .لوتالحظ اللجنة بقلق أن العنف اجلنسي واملرتيل منتشر وال يشجب بشكل كاٍف يف الربازي -١٣٦

 .ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ارتفاع نسبة االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي -١٣٧

وتالحظ اللجنة بقلق التركيز املكثف لألراضي يف أيدي أقلية من السكان، وآثاره السلبية على التوزيع                -١٣٨
 .العادل للثروة

ف حدة الفقر، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار        وبالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتخفي        -١٣٩
الفقر يف الدولة الطرف، ال سيما يف الشمال الشرقي ويف املناطق الريفية ويف أوساط الربازيليني من أصل أفريقي                  

 .والفئات احملرومة واملهّمشة

ر الدولة الطرف، تعيش  يف املائة من األسر، وفقاً لتقري٤٢وتالحظ اللجنة كذلك بقلق أن ما ال يقل عن  -١٤٠
حالياً يف وحدات سكنية غري مالئمة، وغري مزودة تزويدا كافيا باملياه، وتفتقر إىل خدمات تصريف للنفايات                 

 يف املائة من سكان املناطق احلضرية الرئيسية تعيش يف جتمعات حضرية            ٥٠كما أهنا تالحظ أن     . ومجع القمامة 
 ). من تقرير الدولة الطرف٥١٢قانونية، وفقاً ملا جاء يف الفقرة املستوطنات واملساكن غري ال(غري رمسية 

وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تسهل ومل توفر بدرجة كافية إمكانية احلصول على االئتمان                 -١٤١
 .اخلاص باإلسكان وعلى اإلعانات اخلاصة باألسر املنخفضة الدخل، ال سيما الفئات احملرومة واملهّمشة
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وتعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن الدولة الطرف ال توفر قدراً كافياً من احلماية للسكان األصليني، الذين ال                   -١٤٢

وتالحظ اللجنة كذلك بقلق عدم     . يزالون يتعرضون للطرد القسري من أراضيهم ويواجهون التهديدات حلياهتم بل اإلفناء          
لسماح للمصاحل التجارية التعدينية واحلرجية وغريها من املصاحل         احترام حق السكان األصليني يف امتالك األرض، وا        

 .التجارية باالستيالء على أجزاء كبرية من األراضي اململوكة للسكان األصليني، واإلفالت من العقاب على ذلك

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطرد القسري جلماعات الكويلومبو من أراضي أجدادهم، اليت تستويل                 -١٤٣
 .يها، بال عقاب، املصاحل التجارية التعدينية وغريها من املصاحل التجاريةعل

وتالحظ اللجنة بقلق الظروف املعيشية للسجناء واحملتجزين يف الدولة الطرف، وال سيما فيما يتعلق                 -١٤٤
 .بتوفري وإمكانية الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية، واألغذية الكافية ومياه الشرب املأمونة

اإليدز /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة الكبرية يف حاالت الوفيات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشري -١٤٥
 .بني النساء واألطفال، على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة لتخفيض حاالت الوفيات املتصلة هبذا املرض

 ١٣,٣ الربازيل، الذي بلغ، وفقاً لتقرير الدولة الطرف،         وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل األمية يف         -١٤٦
 .، والذي يعكس أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي الذي ال يزال سائدا يف هذا البلد١٩٩٩يف املائة يف عام 

   االقتراحات والتوصيات-هاء

تات املستمرة والشديدة   توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تصحيحية فورية للحد من التفاو              -١٤٧
وأوجه االختالل يف توزيع املوارد والدخل ويف إمكانية الوصول إىل اخلدمات األساسية بني خمتلف املناطق اجلغرافية،                  

 .والواليات والبلديات، مبا يف ذلك اإلسراع يف عملية اإلصالح الزراعي ومنح صكوك ملكية األراضي

اذ إجراءات تصحيحية فورية لكفالة تعزيز مجيع احلقوق الواردة يف          وحتث اللجنة الدولة الطرف على اخت      -١٤٨
العهد على حنو فعال، وتوفري سبل انتصاف عملية أو قضائية أو غري ذلك، ملن تنتهك حقوقهم االقتصادية                    

باه الدولة ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انت. واالجتماعية والثقافية، ال سيما بالنسبة للفئات احملرومة أو املهّمشة
 .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨ (٩الطرف إىل تعليقها العام رقم 

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسني براجمها التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان بطريقة تسمح                -١٤٩
خاصة يف صفوف   بتأمني حتسني املعرفة والوعي والتطبيق بالعهد وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، و             

 . أفراد اجلهاز القضائي، واملكلفني بإنفاذ القوانني وغريهم من العناصر الفاعلة املسؤولة عن تنفيذ العهد

وتوصي اللجنة بقوة بأن ُتراعي الدولة الطرف التزاماهتا القائمة مبوجب العهد يف مجيع جوانب مفاوضاهتا  -١٥٠
نتقاص من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة مع املؤسسات املالية الدولية لضمان عدم اال

 .من قبل الفئات األكثر حرماناً وهتميشاً

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الفّعالة حلظر التمييز القائم على أساس العرق أو                  -١٥١
وتوصي الدولة  .  احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اللون أو األصل اإلثين أو امليل اجلنسي يف مجيع ميادين         
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الطرف أيضا باختاذ تدابري عاجلة لتأمني تكافؤ الفرص للربازيليني من أصل إفريقي، والسكان األصليني واألقليات         
لة وتطلب اللجنة كذلك إىل الدو    . مثل الغجر ومجاعات الكويلومبو، ال سيما يف ميادين العمل والصحة والتعليم          

الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصلة وشاملة، مبا فيها بيانات إحصائية مقارنة ومفصلة،                
 .بشأن هذه املسائل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري الفعالة لتأمني املساواة بني الرجل واملرأة على النحو                    -١٥٢
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً أن تعتمد يف سياساهتا .  من العهد٣ واملادة ٢ادة  من امل٢املنصوص عليه يف الفقرة 

ذات الصلة مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة، على النحو املنصوص عليه يف العهد، وأن تقلص الفجوة يف                   
 .ومات مفصلة بشأن هذه املسائلاألجور بني الرجال والنساء، وأن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عملية لتمكني املعوقني من التمتع الكامل باحلقوق اليت                 -١٥٣
 .يكفلها العهد

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الوطنية للقضاء على أعمال السخرة واختاذ تدابري عاجلة                -١٥٤
 . سيما من خالل فرض عقوبات فعالةيف هذا الصدد، ال

 .وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تأمني حد أدىن لألجور ميكِّن العاملني وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي مالئم -١٥٥

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراء قانوين ضد األشخاص املسؤولني عن ارتكاب جرائم ضد الفالحني                 -١٥٦
 .ون أرضاً وضد أعضاء النقابات، واختاذ تدابري فّعالة ووقائية لتأمني محاية لكافة الفالحني وأعضاء النقاباتالذين ال ميلك

وعلى ضوء اإليضاح الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن إصالح نظام الضمان االجتماعي يتوقع أن حيسن                 -١٥٧
ة، توصي اللجنة الدولة الطرف يف هذا الصدد بأن يراعي          دور الدولة يف جماالت رئيسية من جماالت التنمية االجتماعي        

 .كل من نظام الضمان االجتماعي وتدابري التنمية االجتماعية احتياجات الفئات احملرومة واملهّمشة

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابري تشريعية وتدابري أخرى، منها استعراض تشريعاهتا                 -١٥٨
نساء من آثار عمليات اإلجهاض السرية وغري املأمونة، وتكفل عدم جلوء النساء إىل هذه               احلالية، وأن حتمي ال   
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة ومقارنة . اإلجراءات الضارة

 .بشأن وفيات األمهات واإلجهاض يف الربازيل

 . منه٢١٥إلغاء مجيع األحكام التمييزية الواردة يف القانون اجلنائي، وخاصة املادة وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -١٥٩

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الفعالة، مبا فيها إنفاذ التشريع القائم وتوسيع نطاق محالت                  -١٦٠
لجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تدريب       وتوصي ال . التوعية الوطنية، والقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة        

 . يف كافة أحناء البالد"delegacias da mulher"رجال الشرطة على التصدي ألعمال العنف ضد املرأة باإلضافة إىل 

 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع حمدد ملناهضة االجتار باألشخاص وضمان تنفيذه بفعالية -١٦١
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الدولة الطرف على اختاذ تدابري فّعالة ملكافحة مشكلة الفقر، مبا فيها وضع خطة عمل               وحتث اللجنة    -١٦٢

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف . وطنية ملكافحة الفقر تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .)٧(ة والثقافيةإىل بياهنا بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ سياستها الوطنية لإلسكان وبراجمها االحتادية لإلسكان واعتماد سياسات              -١٦٣
ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة       . على صعيد البلد كله لضمان حصول األسر على مساكن ومرافق مالئمة          

 .) من العهد١١ من املادة ١الفقرة (شأن احلق يف السكن الالئق ب) ١٩٩١( ٤الطرف إىل تعليقها العام رقم 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري إمكانية احلصول على االئتمانات واإلعانات اإلسكانية لألسر               -١٦٤
 .املنخفضة الدخل والفئات احملرومة واملهّمشة

عالة للسكان األصليني من التهديدات واملخاطر اليت تستهدف        تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان احلماية الف        -١٦٥
وحتث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على طلب موافقة السكان األصليني املعنيني            . حياهتم ومن الطرد من أراضيهم    

يهم، وذلك  قبل تنفيذ مشاريع األخشاب أو التربة أو استخراج املعادن من باطن األرض، وبشأن أي سياسة عامة تؤثر عل                 
 .بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة) ١٩٨٩ (١٦٩وفقاً ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضمان إبقاء مجاعات الكويلومبو على أرض أجدادهم،                -١٦٦
) ١٩٩٧ (٧ئ التوجيهية الواردة يف التعليق العام للجنة رقم         وضمان تنفيذ أي عمليات طرد تنفيذاً ميتثل للمباد       

 .عمليات اإلخالء القسري):  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة، مبا فيها اعتماد سياسات وبرامج وتشريعات حمددة،                -١٦٧
 .ظروف املعيشية للسجناء واحملتجزينهتدف إىل حتسني ال

 .وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مالئمة لكفالة التنفيذ الفعال لإلصالح الزراعي -١٦٨

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها املتعلقة بالوقاية والرعاية يف جمال الصحة بتوفري خدمات                  -١٦٩
 .سكان، مع التركيز بشكل خاص على اخلدمات املقدمة إىل النساء والشباب واألطفالالصحة اجلنسية واإلجنابية لل

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد تدابري فعالة ملكافحة األمية، وأن تورد يف تقريرها الدوري                  -١٧٠
 إىل الدولة الطرف أن تضمِّن كما تطلب اللجنة. املقبل معلومات عن التدابري املتخذة والنتائج اليت مت التوصل إليها

 .تقريرها الدوري بيانات مفصلة ومقارنة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع وعلى مجيع                   -١٧١
مستويات اجملتمع، وخاصة يف صفوف موظفي الدولة والقضاة، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم بكل                

 .دابري املتخذة لتنفيذهاالت

                                                 
)٧( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ،املرفق السابع.  
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة التشاور مع املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء             -١٧٢
 .اجملتمع املدين عند إعداد تقريرها الدوري املقبل

 .٢٠٠٦ يونيه/  حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول  -١٧٣

 نيوزيلندا

، )E/1990/6/Add.33(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين الذي قدمته نيوزيلندا بشأن تنفيذ العهد              -١٧٤
التاسعة وأعلنت يف جلستها . ٢٠٠٣مايو / أيار١٢وذلك يف جلستيها احلادية عشرة والثانية عشرة، املعقودتني يف 

 .الحظات اخلتامية التاليةمايو، امل/ أيار٢٣والعشرين املعقودة يف 

   مقدمة-ألف

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف، والذي أعد على حنو يتفق مع املبادئ                 -١٧٥
وتعرب اللجنة بوجه خاص عن ارتياحها للمعلومات الشاملة الواردة يف التقرير ويف الردود              . التوجيهية للجنة 

كما تالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف قد قامت مؤخراً باستيفاء            . ولة الطرف اخلطية املقدمة من الد   
 . وثيقتها األساسية

 .وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف -١٧٦

   اجلوانب اإلجيابية-باء

 . لة اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهدتالحظ اللجنة، مع التقدير، اجلهود املتواص -١٧٧

الذي دمج مكتب الوسيط " ٢٠٠١قانون حقوق اإلنسان املعدل لعام " وترحب اللجنة بالقانون املعنون  -١٧٨
ق اإلنسان، تتمتع املعين بشؤون العالقات العرقية مع اللجنة النيوزيلندية املعنية حبقوق اإلنسان يف جلنة جديدة حلقو
 .بوالية أوسع يف جمال حقوق اإلنسان توكل إليها مهمة وضع برنامج عمل وطين حلقوق اإلنسان

وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تضطلع هبا الدولة الطرف لضمان متتع سكان املاوري األصليني                -١٧٩
 أن وفد الدولة الطرف تضمن مسؤوالً كبرياً من      وتالحظ اللجنة مع االرتياح   . حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد    

 . وزارة التنمية املاورية

، الذي ييسر املفاوضة اجلماعية، ويعزز      "٢٠٠٠قانون عالقات العمل لعام     "وترحب اللجنة بالقانون املعنون      -١٨٠
جنة أيضاً بتصريح   وترحب الل . دور الـنقابات، ويقضـي باختاذ تدابري للحماية من التحرش والتمييز يف مكان العمل             
بشأن إعمال حق   ) ١٩٤٩ (٩٨الدولـة الطـرف اعتزامها التصديق وشيكاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              

  .التنظيم واملفاوضة اجلماعية
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وترحب اللجنة بإصدار تشريع جديد ينص على خطة ملنح إجازة والدية متوهلا احلكومة، حيث ينتفع أحد  -١٨١

وتالحظ اللجنة أيضاً إعالن الدولة الطرف أهنا تنوي سحب         .  أسبوعاً ١٢فوعة األجر ملدة    األبوين بإجازة مد  
 . من العهد١٠ من املادة ٢حتفظها مبوجب الفقرة 

وتالحظ اللجنة مع التقدير البيانات املتعلقة باحلق يف احلصول على املياه الواردة يف تقرير الدولة الطرف                 -١٨٢
بشأن احلق يف املياه    ) ٢٠٠٢ (١٥ قدم حىت قبل اعتماد تعليق اللجنة العام رقم          ، الذي )٤١٨ و ٤١٧الفقرتان  (
 ).  من العهد١٢ و١١املادتان (

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

 .وتالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق التنفيذ الفعال للعهد من جانب الدولة الطرف -١٨٣

 واضيع الرئيسية املثرية للقلق  امل�دال

تالحظ اللجنة مع األسف الرأي الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف بأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -١٨٤
 .والثقافية ال تندرج بالضرورة ضمن اختصاص احملاكم

 . وتالحظ اللجنة مع القلق معدل البطالة املرتفع نسبياً يف صفوف الشباب -١٨٥

الحـظ اللجنة مع األسف أن الدولة الطرف مل تصدق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية يف                 وت -١٨٦
بشأن احلرية النقابية   ) ١٩٤٨ (٨٧جمـال حقـوق العمال واحلق يف الضمان االجتماعي، ال سيما االتفاقية رقم              

ية للسياسة االجتماعية،   بشأن األهداف واملعايري األساس   ) ١٩٦٢( ١١٧ومحايـة حـق التنظيم، واالتفاقية رقم        
 .بشأن املساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي) ١٩٦٢ (١١٨واالتفاقية رقم 

ولئن كانت اللجنة تالحظ اعتماد الدولة الطرف تدابري من أجل تصحيح انعدام املساواة بني الرجال                 -١٨٧
هنا تعرب عن قلقها الستمرار التفاوت يف األجور بني الرجال والنساء، وهو            النساء فيما يتعلق بظروف العمل، فإ     

 ". األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة"ما يتناقض مع مبدأ 

ولئن كانت اللجنة حتيط علما علماً باإلجراءات املتخذة من الدولة الطرف ملكافحة العنف املرتيل ضمن                -١٨٨
افحة العنف املرتيل، فإهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار الظاهرة يف صفوف كافة             إطار مشروع وزارة الصحة ملك    

 .اجملموعات االجتماعية واالقتصادية، وخاصة بني سكان املاوري األصليني

 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء االرتفاع النسيب يف معدالت االنتحار يف الدولة الطرف، خاصة يف صفوف الشباب -١٨٩

اللجنة مع القلق أن ما يناهز شخصاً من أصل أربعة أشخاص يعيشون يف فقر حسب املقياس                 وتالحظ   -١٩٠
كما تالحظ اللجنة مع القلق عدم توفر املؤشرات الواضحة لتقييم فعالية التدابري . املستعمل عادة يف الدولة الطرف

 .املعتمدة ملكافحة الفقر
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ن يف بعض املؤشرات الصحية، فإن الوضع الصحي لسكان وتالحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من التحس -١٩١
واللجنة قلقة . املاوري األصليني ال يزال بشكل عام أسوأ من وضع الشرائح األخرى من السكان يف الدولة الطرف

 . على وجه اخلصوص ألن متوسط العمر املتوقع للسكان املاوريني أدىن بكثري من املعدل الوطين

 القلق أن خدمات الرعاية الصحية من املرتبة الثانية واملرتبة الثالثة املتوفرة يف املناطق              وتالحظ اللجنة مع   -١٩٢
 .الريفية ويف املناطق النائية أقل بكثري من اخلدمات املتوفرة يف املناطق احلضرية

يف احلصول وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التفاوت بني السكان املاوريني والسكان غري املاوريني     -١٩٣
على التعليم، وإزاء ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة، خاصة يف صفوف األطفال والشباب املاوريني،                

 .وكذلك بني اجلماعات احملرومة واملهّمشة

   االقتراحات والتوصيات-هاء

رف على إعادة إن اللجنة، إذ تؤكد مبدأ ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، تشجع الدولة الط -١٩٤
وعالوة على  . النظر يف موقفها بصدد اختصاص احملاكم فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

ذلك، تنوه اللجنة بأنه يقع على الدولة الطرف االلتزام بإنفاذ العهد إنفاذاً كامالً يف نظامها القانوين احمللي،                   
ل االنتصاف فيما خيص انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية        وكفالة سبل انتصاف قضائية وغريها من سب      

بشأن ) ١٩٩٨ (٩ويف هذا الصدد، فإن اللجنة تسترعي انتباه الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم . والثقافية
 .التطبيق احمللي للعهد

آراءها وتعليقاهتا بشأن االقتراح    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل، و            -١٩٥
املتعلق بوضع بروتوكول اختياري للعهد، الذي سينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية الذي أنشأته جلنة                 

 . ٢٠٠٣حقوق اإلنسان يف دورهتا التاسعة واخلمسني عام 

قوق االقتصادية واالجتماعية وتوصي اللجنة بأن تشرع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تناول مسألة احل -١٩٦
والثقافية بوصفها موضوعاً شامالً، وأن تعمل على ضمان أن تنعكس تلك احلقوق على النحو الواجب على                  

 .برنامج العمل الوطين حلقوق اإلنسان

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها خلفض معدالت البطالة يف صفوف الشباب وتطلب                -١٩٧
 .يد من املعلومات عن هذه املسألة يف تقريرها الدوري املقبلإليها تقدمي مز

) ١٩٤٨ (٨٧وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليــة رقم  -١٩٨
 . من العهد٨، وعلى سحب حتفظها على املادة )١٩٦٢ (١١٨و) ١٩٦٢ (١١٧و

ابري من أجل إذكاء الوعي بإمكانية رفع الشكاوي أمام          وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تد        -١٩٩
 .السلطة املعنية بعالقات العمل أو أمام اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، يف حاالت منازعات العمل
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتكثف الربامج الرامية إىل تقليص التفاوت بني الرجال                  -٢٠٠

 .مبا يف ذلك تأمني األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمةوالنساء يف مكان العمل، 

وبينما تنوه اللجنة بعملية اإلصالح اجلارية لنظام الرعاية االجتماعية، فإهنا توصي بأال تؤدي الشواغل                -٢٠١
وجه املتعلقة باحتواء التكلفة إىل اخنفاض يف مستوى احلماية االجتماعية الفعالة، لدى ختصيص املساعدة على                

التحديد للمجموعات احملرومة واملهّمشة، مبا فيها األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة، واألسر الوحيدة               
 .الوالد، وعدميي املأوى

وبالنظر إىل تعقد نظام الرعاية االجتماعية الذي يتضمن طائفة متنوعة من استحقاقات الضمان االجتماعي                -٢٠٢
االستحقاق، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم على نطاق واسع املعلومات           والتدابري اخلاصة باملساعدة وشروط     

املتاحة بشأن نظام الرعاية االجتماعية كي يطلع عليها الناس كافة، وخباصة أولئك الذين حيتاجون إىل معلومات                   
 .اتستهدفهم على وجه التحديد، نظراً للصعوبات اللغوية أو التربوية أو الثقافية اليت يواجهوهن

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف التدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل، وأن تقدم، يف تقريرها الدوري                 -٢٠٣
ملنع العنف اُألسري يف نيوزيلندا، مبا يف       " يت ريتو "املقبل، معلومات عن النتائج اليت مت حتقيقها يف جمال تنفيذ استراتيجية            

 .ن حاالت العنف املرتيل، مصنفة حبسب اجلنس واجلماعات العرقية والعمرذلك البيانات اإلحصائية بشأ

وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة للتصدي ملسألة االرتفاع النسيب يف معدالت االنتحار،  -٢٠٤
يد من املعلومات   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل املز           . ال سيما بني الشباب   

 .املقارنة واملصنفة بشأن هذه املسألة

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة وطنية ملكافحة الفقر، مع مؤشرات واضحة لتقييم أثرها                -٢٠٥
على معدل انتشار الفقر، ال سيما بني اجلماعات احملرومة واملهّمشة، ويف صفوف سكان املاوري األصليني،                 

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن الفقر والعهد الدويل              . يط اهلادي وسكان جزر احمل  
 .)٧(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد تدابري فعالة للنهوض بالوضع الصحي لسكان املاوري األصليني -٢٠٦

ة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان العدل يف احلصول على اخلدمات الصحية يف كل من   وتوصـي اللجن   -٢٠٧
 وتسـترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف يف هذا الصدد إىل تعليق اللجنة العام رقم    . املـناطق الريفـية واملـناطق النائـية       

 وترجو الدولة الطرف    ). من العهد  ١٢ادة  امل(بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه           ) ٢٠٠٠( ١٤
 .أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات مفصلة ومصنفة ومقارنة عن التقدم احملرز يف هذا اخلصوص

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابري لضمان حصول سكان املاوري األصليني                  -٢٠٨
وفضالً عن ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         . ع سائر قطاعات السكان   على التعليم على قدم املساواة م     

تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن معدالت االلتحاق باملدارس والتسرب يف صفوف               
 .األطفال والشباب املاوريني، واجلماعات احملرومة واملهّمشة
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ى توفري التثقيف حبقوق اإلنسان يف املدارس على كافة املستويات، وعلى إذكاء وتشجع اللجنة الدولة الطرف عل     -٢٠٩
 .الوعي حبقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بني موظفي الدولة وأفراد اجلهاز القضائي

 بني مجيع شرائح اجملتمع، وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر مالحظاهتا اخلتامية على نطاق واسع         -٢١٠
مبا يف ذلك موظفي الدولة وأفراد اجلهاز القضائي، وأن تبلغ اللجنة، يف تقريرها الدوري املقبل، جبميع اخلطوات                 

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع          . املتخذة لوضع هذه املالحظات موضع التنفيذ      
 .سات اجملتمع املدين لدى إعداد تقريرها الدوري الثالثاملنظمات غري احلكومية وغريها من مؤس

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث حبلول  -٢١١

 آيسلندا

، وذلك  (E/1994/104/Add.25)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث آليسلندا بشأن تنفيذ العهـد            -٢١٢
وأعلنت يف  . ٢٠٠٣مايو / أيار١٤ و١٣ا الرابعـة عشرة إىل والسادسـة عشـرة، املعقودة فـي فـي جلساهت

 .مايو، املالحظات اخلتامية التالية/ أيار٢٣جلستها التاسعة والعشرين املعقودة يف 

   مقدمة-ألف

كما . التوجيهية للجنة ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من آيسلندا، واملُعد وفقاً للمبادئ             -٢١٣
حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود اخلطية الشاملة املقدمة من الدولة الطرف على قائمة املسائل اليت طرحتها                 

(E/C.12/Q/ICE/2). 

وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البناء والعميق والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي                -٢١٤
 .يتمتَّعون خبربات يف ميادين خمتلفة ذات صلة بأحكام العهدتألف من أعضاء 

   اجلوانب اإلجيابية-باء

ترحب اللجنة باملمارسات القضائية األخرية املتبعة يف الدولة الطرف، واليت ُتفسر األحكام الدستورية يف            -٢١٥
ير وما قدمه الوفد من إحاالت إىل       كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير مبا ورد يف التقر         . ضوء االلتزامات الدولية  

 .القرارات الصادرة عن احملكمة العليا آليسلندا، اليت احتج فيها بأحكام بالعهد

وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح باعتماد تشريعات جديدة بشأن معهد الصحة العامة سعياً إىل تعزيز                 -٢١٦
 .ال الصحةالصحة العامة يف آيسلندا وإىل تنفيذ سياسة وطنية يف جم

وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بالقانون اجلديد إلجازة األمومة واألبوة والوالدين، الذي يوفّق بني احلياة              -٢١٧
وينص على منح اآلباء وقتاً خيصصونه ألطفاهلم وُيعّزز تقاسم املسؤوليات األبوية واملساواة بني    . األسرية والعمل   

 .اجلنسني يف أسواق العمل
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رّحب اللجنة باعتماد القانون اجلديد حلماية الطفل الذي يشتمل على جمموعة شاملة من األحكام،               وُت -٢١٨

وباعتماد القواعد املُعّدلة اجلديدة فيما يتعلق، يف مجلة أمور، بتدابري رامية إىل محاية األطفال من اإلمهال وسوء                  
 .املعاملة يف البيت

 أدخل من تعديالت على قانون منع استهالك التبغ، هبدف التقليل           وُتحيط اللجنة علماً مع االرتياح مبا      -٢١٩
 .من استهالك منتجات التبغ عن طريق فرض قيود إضافية على مبيعاهتا ومن خالل تعزيز حظر اإلعالن عنها

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

 .لعهد يف الدولة الطرف تنفيذاً فعاالًتالحظ اللجنة عدم وجود عوامل وصعوبات حتول دون تنفيذ ا -٢٢٠

   املواضيع الرئيسية للمثرية للقلق�دال

، )٨(تعرب اللجنة عـن أسفها، وفق ما ورد يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين آليسلندا  -٢٢١
 الداخلي، ال سيما عن طريق ألن الدولة الطرف مل تعمل على إنفاذ أحكام العهد إنفاذاً كامالً يف نظامها القانوين

 .إتاحة سبل قضائية وغري قضائية لإلنصاف من انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل للتعاون        ٠,١٦وتأسف اللجنة ألن آيسلندا ال ختّصص سوى نسبة          -٢٢٢
 . يف املائة بالنسبة للبلدان املتقدمة٠,٧ذا اخلصوص هي الدويل، يف حني أن توصية األمم املتحدة يف ه

 .وتالحظ اللجنة بقلق استمرار عدم املساواة بني الرجال والنساء، ال سيما فيما يتعلق باألجور -٢٢٣

وإذ حتيط اللجنة علماً مبا اختذته الدولة الطرف من تدابري رامية إىل تعزيز سبل التوظيف وحتسني بيئة                   -٢٢٤
عوقني، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء عدم تقدمي بيانات إحصائية مفصلة عن العاملني من املعوقني ال يف                  العمل للم 

 .تقريرها الدوري الثالث وال أثناء احلوار الذي جرى مع وفدها

وتالحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم مما اختذته الدولة الطرف من تدابري رامية إىل خفض وترية ما يقع                   -٢٢٥
ادث مهنية يف الرب والبحر، ال سيما احلوادث اليت يتعرض هلا البحارة املستخدمون على منت سفن الصيد، ال من حو

 .تزال معدالت وقوع هذه احلوادث عالية نسبياً

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار مشكلة العنف املرتيل يف الدولة الطرف وإزاء عدم اعتماد الدولة                  -٢٢٦
 .نة خبصوص هذه املسألةالطرف تشريعات معي

 .وتالحظ اللجنة بقلق أن الدعم املقدم لألسر أحادية الوالد ال يزال غري كاف -٢٢٧

ويساور اللجنة القلق إزاء وجود الفقر واالستبعاد االجتماعي يف الدولة الطرف، بالرغم مما ُبذل من               .  -٢٢٨
 .جهود للقضاء على هذه الظاهرة

                                                 
 .٧٨ و٧٧الفصل الرابع،  الفقرتني ، Corr.1و E/2000/22-E/C.12/1999/11 انظر )٨(
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زاء ارتفاع معدالت تعاطي الكحول واملخدرات يف الدولة الطرف، ال سيما           وتعرب اللجنة عن قلقها إ     -٢٢٩
 .بني الشباب

   اقتراحات وتوصيات-هاء

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة اليت تفيد بأنه إذا ما اُتخذت تدابري رامية إىل إدراج االلتزامات                  -٢٣٠
لنظام القانوين األيسلندي، فال بد من اختاذ تدابري مماثلة يف آن التعاهدية فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية يف ا   

وتوجه اللجنة، يف هذا الصدد، انتباه الدولة الطرف        . )٩(معا فيما خيص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
 .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨ (٩إىل تعليقها العام رقم 

بأن تواصل أنشطتها يف ميدان التعاون الدويل وبأن تزيد مساعدهتا اإلمنائية وتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٢٣١
كما حتث اللجنة الدولة    .  من ناجتها القومي اإلمجايل، كما أوصت األمم املتحدة        املائة يف ٠,٧الرمسية إىل نسبة    

 .دان أخرىالطرف على أن تراعي أحكام العهد فيما تربمه من اتفاقات ثنائية تتعلق باملشاريع مع بل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها الرامية إىل ضمان متتع املرأة والرجل باملشاركة مشاركة  -٢٣٢
ويف هذا الصدد، . كاملة ومتساوية يف أسواق العمل، ال سيما من حيث تساوي األجر عن العمل املتساوي القيمة

اهتا املعنية باحلصول على معلومات إحصائية، كيما يتسىن إجراء توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف آلي
 .تقييم فّعال ملا حيرز من تقدم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ السياسات والربامج احلالية اليت هتدف  -٢٣٣
ائية مفصلة عن هذه املسألة يف      إىل حتسني سبل التوظيف وحتسني ظروف عمل املعوقني، وتقدمي بيانات إحص           

 .تقريرها الدوري املقبل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل خفض وترية ما يقع من حوادث مهنية يف الرب  -٢٣٤
والبحر، وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي بأمهية التدابري الوقائية، وال سيما من خالل توفري التدريب للبحارة                

ويف هذا اخلصوص، توصي    .  املسـائل املتعلقة حبفظ توازن السفن واستخدام معدات الرفع والتعامل معها           عـلى 
بشأن منع احلوادث ) ١٩٩٣ (١٧٤رقم اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية 

 .جارةبشأن تفتيش العمل يف الصناعة والت) ١٩٤٧ (٨١الصناعية الكربى، ورقم 

بشأن ) ١٩٦٢(١١٧وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم              -٢٣٥
بشأن املساواة يف املعاملة بني الوطنيني      ) ١٩٦٢ (١١٨األهداف واملعايري األساسية للسياسة االجتماعية، ورقم       

 .وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي

 . الدولة الطرف على اعتماد تشريعات حمددة بشأن العنف املرتيلوحتث اللجنة -٢٣٦

 .وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل تقدمي املزيد من الدعم لألسر أحادية الوالد -٢٣٧
                                                 

 .٨٤املرجع نفسه، الفقرة  )٩(
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، )١٠(آيسلنداوتؤكد اللجنة جمدداً توصيتها اليت أوردهتا يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة بشأن حالة الفقر يف                 -٢٣٨

وحتث الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر واالستبعاد االجتماعي، ال سيما بالنسبة                  
للجماعات احملرومة واملهّمشة، مع اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم التقدم احملرز، وتطلب إليها أن تبلغها عن هذه                  

وحتيل . يف ذلك النتائج اليت تتوصل إليها اللجنة اخلاصة اليت أُنشئت يف هذا الصدداملسألة يف تقريرها الدوري املقبل، مبا 
 .اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 معدالت تعاطي الكحول    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فعالة ملعاجلة مسألة ارتفاع             -٢٣٩
 .واملخدرات، ال سيما بني الشباب

وحتث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية                 -٢٤٠
 .واالجتماعية والثقافية، بني موظفي الدولة وأفراد اجلهاز القضائي وغريهم من العاملني املسؤولني عن تنفيذ العهد

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعّمم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع وعلى كافة صعد                و -٢٤١
اجملتمع، وال سيما بني موظفي الدولة وأفراد اجلهاز القضائي، وأن تبلغها بكافة اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ هذه                 

 .املالحظات يف تقريرها الدوري املقبل

لة الطرف على االستمرار يف التشاور مع املنظمات غري احلكومية وغريها من              كما حتث اللجنة الدو    -٢٤٢
 .مؤسسات اجملتمع املدين فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري املقبل

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع حبلول  -٢٤٣

 إسرائيل

، (E/1990/6/Add.32)قرير الدوري الثاين الذي قدمته إسرائيل بشأن تنفيذ العهد           نظرت اللجنة يف الت    -٢٤٤
، وأعلنت يف جلستها التاسعة     ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٦ و ١٥وذلك يف جلساهتا السابعة عشرة إىل التاسعة عشرة املعقودة يف           

 .مايو، املالحظات اخلتامية التالية/ أيار٢٣والعشرين املعقودة يف 

   مقدمة-ألف

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف الذي مت إعداده، بوحه عام، وفقا للمبادئ                    -٢٤٥
، وملا أبداه الوفد    (E/C.12/Q/ISR/2)وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية املسهبة على قائمة املسائل           . التوجيهية للجنة 

وكان أعضاء الوفد على علم مبعظم احلقوق       . جهد لإلجابة على األسئلة الشفوية    الرفيع املستوى من استعداد وما بذله من        
 .املنصوص عليها يف العهد، لكن اللجنة تأسف ألن عدداً من األسئلة اليت طرحتها خالل احلوار ظلت دون جواب

ومية عن تنفيذ العهد يف     وتالحظ اللجنة مع التقدير الكم الكبري من املعلومات الذي تلقته من املنظمات غري احلك              -٢٤٦
 .الدولة الطرف

                                                 
 .٨٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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   اجلوانب اإلجيابية-باء

اخلطة املتعددة السنوات لتنمية جمتمعات القطاع      "ترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ           -٢٤٧
متع باحلقوق االقتصادية   اليت ترمي إىل تقليص الفجوة القائمة بني اليهود والعرب بتعزيز املساواة يف الت            ) ٢٠٠٠" (العريب

 .واالجتماعية والثقافية

وتالحظ اللجنة مع التقدير التدابري اإلجيابية اليت مت اختاذها، كما ورد يف ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل،  -٢٤٨
القتصادي يف  فيما يتعلق مبختلف التجمعات احملرومة مثل الدروز العرب واجلراكسة والبدو، على الرغم من تدين النمو ا                

 .الدولة الطرف يف السنوات األخرية

كما تالحظ اللجنة مع التقدير ختفيف شدة قواعد التقاضي املعمول هبا يف احملكمة العليا، اليت تسمح ألي                     -٢٤٩
شخص، بصرف النظر عن جنسيته أو مكان إقامته أو أي اعتبار آخر، يدعي حرمانه من حقوقه أو انتهاكها بغري وجه                     

وتعرب اللجنة خباصة عن تقديرها الكبري ألن من املمكن         . لجأ رمسياً إىل احملاكم، بل يسمح بدعوى احلسبة       حق، أن ي  
للمدعني الذين يلتمسون تعويضاً عن االنتهاكات املزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرف،               

ويف . م يتيح الفرصة للمقاضاة بشأن احلقوق املنصوص عليها يف العهد   اللجوء إىل النظام القضائي واالستفادة منه، فهو نظا       
 .هذا الصدد، ترحب اللجنة باملعلومات اليت تلقتها عن قضايا معروضة على احملاكم أشري فيها إىل نصوص العهد

 .٢٠٠٠أبريل /كما حتيط اللجنة علماً بالتعديل الذي أدخل على قانون تكافؤ حقوق املرأة يف نيسان -٢٥٠

وترحب اللجنة بالتحسينات اليت أدخلت على ظروف العمال األجانب، مبا يسمح هلم بتغيري أرباب عملهم أثناء             -٢٥١
مدة إقامتهم القانونية، ومينع أرباب العمل من احتجاز جوازات سفرهم، كما ترحب باألنظمة املتعلقة بنظام التأمني                  

 .الصحي اإلجباري ألولئك العمال

جنة أنه برغم الفجوات الباقية، فإن الدولة الطرف حققت بعض النتائج اإلجيابية يف جمال توسيع                 وتالحظ الل  -٢٥٢
 .نطاق التعليم األساسي والتعليم اخلاص ليشمل قطاعات غري يهودية

ل وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة مشكلة االجتار باألشخاص واستغالهلم، مث           -٢٥٣
جترمي االجتار، وتشديد العقوبات على االجتار باألحداث، وتعزيز التعاون بني الوكاالت احلكومية ملكافحة االجتار، مع                

 .اعتماد هنج يراعي مشاعر الضحية

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

، )١١(ن التقرير األويل إلسرائيل   أكدت اللجنة من جديد ما ذكرته يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة بشأ            -٢٥٤
ومؤداه أن استمرار إسرائيل يف التركيز على هواجسها األمنية، اليت زادت يف السنوات األخرية، أعاق إعمال                  

 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إسرائيل واألراضي احملتلة
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   دواعي القلق الرئيسية-دال

اً مـن القضايـا اليت أثريت يف مالحظـاهتـا اخلتـامية يف عام           تالحـظ اللجنة بأسف أن عـدد     -٢٥٥
ويف هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد شواغلها اليت أثريت يف          .  ال تزال تبعث على القلق     ٢٠٠١ ويف عام    ١٩٩٨
 .)١٣(٢٠٠١و )١٢(١٩٩٨عامي 

جنة تأكيد قلقها ألن العهد مل       أعاله، تكرر الل   ٢٤٩وبالرغم من التدابري اإلجيابية املشار إليها يف الفقرة          -٢٥٦
 .يدرج يف النظام القانوين احمللي، وبالتايل ال ميكن االحتجاج به مباشرة أمام احملاكم

 .مل ينفذ بعد" قعدان"وتأسف اللجنة ألن احلكم يف قضية  -٢٥٧

د على  كما تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ما ذهبت إليه الدولة الطرف من عدم انطباق أحكام العه                 -٢٥٨
املناطق غري اخلاضعة لسيادهتا اإلقليمية وواليتها القضائية، وكذلك على سكان األراضي احملتلة من غري                  

. )١٤(وتكرر اللجنة كذلك تأكيد أسفها لرفض الدولة الطرف تقدمي تقرير عن األراضي احملتلة              . اإلسرائيليني
 الطرف، نظراً إىل الظروف السائدة يف األراضي        وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء إصرار الدولة         

احملتلة، على اعتبار قانون املنازعات املسلحة والقانون اإلنساين الوسيلة الوحيدة اليت ميكن من خالهلا ضمان                 
 .احلماية جلميع اجلهات املعنية، واعتبار أن هذه املسألة تقع خارج نطاق مسؤولية اللجنة

ق إزاء االستمرار يف التفريق يف املعاملة بني اليهود وغري اليهود، وال سيما العرب وتشعر اللجنة بقلق عمي -٢٥٩
وتكرر اللجنة  . والبدو، من حيث متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إقليم الدولة الطرف             

تمييز ويضع املواطنني   يشجع على ال  " دولة يهودية "التشديد على وصف الدولة بأهنا      "اإلعراب عن قلقها من أن      
ويتجلى هذا املوقف التمييزي يف استمرار املستوى املعيشي        . )١٥("غري اليهود يف مرتبة املواطنني من الدرجة الثانية       

املتدين للعرب اإلسرائيليني جلملة أسباب منها معدالت البطالة املرتفعة وتقييد االنضمام إىل النقابات واملشاركة              
صول على السكن واملاء والكهرباء والرعاية الصحية وتدين مستوى التعليم، بالرغم من            فيها ونقص إمكانات احل   

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع القلق أن النظام القانوين احمللي   . اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لسد الفجوة      
 .يف الدولة الطرف ال يتضمن مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز العامني

، مل توضع ٢٠٠٠يف عام " قانون املساواة يف احلقوق للمعوقني"وتشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من سن  -٢٦٠
 .أما املعوقون العرب فهم أسوأ حاالً. معظم أحكامه موضع التنفيذ
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اليت تعد أساساً ملعاملة تفضيلية تقتصر على       " اجلنسية اليهودية "وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء وضع        -٢٦١
شخاص من اجلنسية اليهودية مبوجب قانون العودة اإلسرائيلي، الذي مينحهم تلقائياً اجلنسية واستحقاقات مالية األ

كما . حكومية، األمر الذي تترتب عليه عملياً معاملة متييزية ضد غري اليهود، وال سيما الالجئني الفلسطينيني               
ألسر الفلسطينية، واليت اعتمدت ألسباب ختـص األمن        تشعر اللجنة بالقلق إزاء املمارسة اليت تقيد مل مشل ا          

 .)١٦(وتكرر اللجنة، يف هذا الصدد، قلقها الذي أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة. الوطين

وتعرب اللجنة عن أسفها العميق إزاء رفض الدولة الطرف تقدمي معلومات إضافية يف تقريرها الدوري                -٢٦٢
لفئات السكانية خبالف املستوطنني اإلسرائيليني يف األراضي احملتلة، وهو ما طلبته يف             الثاين عن ظروف معيشة ا    
وال يزال يساور اللجنة قلق شديد إزاء ظروف معيشة الفلسطينيني البائسة يف      . ٢٠٠١مالحظاهتا اخلتامية يف عام     

افية املنصوص عليها يف العهد، وال      األراضي احملتلة، فهم يعانون من انتهاك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثق         
سيما احلق يف العمل واألرض واملاء والرعاية الصحية والتعليم والغذاء، وذلك نتيجة الستمرار االحتالل وما                 

 .يستتبعه من تدابري اإلغالق، وحظر التجول لفترات طويلة، واحلواجز على الطرق، ونقاط التفتيش األمنية

 يف  ٦,٧إزاء الزيادة العامة يف نسبة البطالة يف الدولة الطرف اليت ارتفعت من             وتعرب اللجنة عن قلقها      -٢٦٣
، وإزاء الزيادة الكبرية يف نسبة البطالة يف القطاعات غري          ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٠,٥ إىل   ١٩٩٦املائة يف عام    

كما تعرب اللجنة عن قلقها     .  يف املائة يف قطاع البدو     ١٥ يف املائة يف قطاع العرب، وأكثر من         ١٣,٥: اليهودية
 يف املائة نتيجة عمليات اإلغالق اليت منعت         ٥٠إزاء معدل البطالة يف األراضي احملتلة الذي بلغ أكثر من             

 .الفلسطينيني من العمل يف إسرائيل

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التفاوت يف األجور بني اليهود والعرب يف إسرائيل، وكذلك إزاء                 -٢٦٤
 .قص الشديد يف متثيل قطاع العرب يف اخلدمة املدنية واجلامعاتالن

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات البالغة اليت يواجهها الفلسطينيون الذين يعيشون يف األراضي احملتلة               -٢٦٥
 .رائيلويعملون يف إسرائيل يف االنضمام إىل النقابات اإلسرائيلية أو يف إنشاء نقاباهتم اخلاصة هبم يف إس

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون تفسري احملاكم الدينية اليهودية لقانون األحوال الشخصية يف جمال                 -٢٦٦
الطالق تفسرياً مييز ضد املرأة، وال سيما القاعدة اليت تسمح للرجل بالتزوج من امرأة أخرى حىت عندما تعارض                  

 .لى الزوجةالزوجة الطالق، بينما ال تنطبق هذه القاعدة نفسها ع

حول األراضي احملتلة، ُيزعم أنه     " سياج أمين "وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء املعلومات اليت تلقتها عن بناء             -٢٦٧
يشكل تعدياً على األراضي احملتلة من حيث مساحتها، وحيدد ورمبا يعيق وصول الفلسطينيني أفراداً وجمتمعات حملية إىل                  

 .اللجنة ألن الوفد مل جيب يف أثناء احلوار على أسئلة اللجنة عن السياج أو اجلدار األمينوتأسف . املوارد من األرض واملاء

وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء اإلمكانيات احملدودة لوصول الفلسطينيني إىل املياه وتوزيعها وتوافرها يف األراضي     -٢٦٨
 .ائية املشتركة، اليت ختضع للسيطرة اإلسرائيليةاحملتلة نتيجة لإلدارة واالستخراج والتوزيع اجملحف للموارد امل
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وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها الشديد إزاء استمرار الدولة الطرف يف ممارسات هدم املنازل ومصادرة  -٢٦٩

األراضي وتقييد احلق يف اإلقامة، وإزاء اعتمادها سياسات أسفرت عن ظروف سكنية ومعيشية دون املستوى                
، وال سيما يف املدينة     )١٧( االكتظاظ املفرط ونقص اخلدمات للفلسطينيني يف القدس الشرقية         املقبول، مبا فيها  

وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء استمرار ممارسة مصادرة املمتلكات واملوارد الفلسطينية              . القدمية
 .)١٨(لتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة

جنة تشعر بالقلق إزاء وضع البدو الذين يقطنون يف إسرائيل، وال سيما من يعيش منهم يف                وال تزال الل   -٢٧٠
وبالرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لسدِّ الفجوة بني الظروف            . )١٩(القرى اليت مل يعترف هبا بعد     

لبدو أدىن بكثري مقارنة بظروف     املعيشية لليهود والبدو يف النقب، ال تزال نوعية الظروف املعيشية والسكنية ل            
زد على ذلك أن البدو . اليهود، إضافة إىل أن حصوهلم على املاء والكهرباء وخدمات اإلصحاح حمدود أو معدوم

غري "بسبب عمليات البناء    " غرامات"ال يزالون يتعرضون بانتظام ملصادرة األراضي، وهدم املنازل، وفرض           
ية واحلقول واألشجار، واملضايقة واالضطهاد املنتظمني على يد الدوريات          ، وتدمري احملاصيل الزراع   "القانوين

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن اخلطة احلالية لتعويض البدو ". البلدات"اخلضراء، بغية إرغامهم على االستيطان يف 
 .غري كافية" البلدات"الذين يوافقون على االستيطان يف 

   اقتراحات وتوصيات-هاء

ث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع يف اعتبارها املواضيع املثرية للقلق وأن تنفذ التوصيات الواردة يف حت -٢٧١
 .٢٠٠١ و١٩٩٨املالحظات اخلتامية اليت أبديت يف عامي 

وحتيل . وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري إلدماج العهد وأحكامه يف النظام القانوين احمللي               -٢٧٢
 .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨ (٩لدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم اللجنة ا

 ".قعدان"وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتيسري تنفيذ احلكم يف قضية  -٢٧٣

وتسلّم اللجنة بأن هواجس أمنية جدية تساور الدولة الطرف، وأنه جيب موازنتها باجلهود اليت تبذهلا                 -٢٧٤
بيد أن اللجنة جتدد تأكيد رأيها      . ة الطرف لالمتثال اللتزاماهتا القائمة مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل         الدول

بأن التزامات الدولة الطرف القائمة مبوجب العهد تنطبق على مجيع األراضي والسكان يف املناطق اليت ختضع                  
ىت يف حالة املنازعات املسلحة، جيب احترام حقوق وتكرر اللجنة اإلعراب عن موقفها من أنه ح. لسيطرهتا الفعلية

اإلنسان األساسية وإنه ينبغي ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية يف إطار القانوين العريف              
 الدويل، باعتبارها جزءاً من املعايري الدنيا حلقوق اإلنسان، والنص على هذه املعايري أيضا يف القانون اإلنساين                 

وفضالً عن ذلك، فإن انطباق قواعد القانون اإلنساين ال يعيق يف حد ذاته تطبيق العهد أو مساءلة الدولة         . الدويل
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ومن مث، فإن اللجنة تطلب .  عن اإلجراءات اليت تتخذها السلطات التابعة هلا٢ من املادة ١الطرف مبوجب الفقرة 
 معلومات أمشل عن مدى متتع سكان األراضي احملتلة باحلقوق إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد

وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تكفل املساواة يف املعاملة بني مجيع                  -٢٧٥
 .)٢٠(الواردة يف العهداملواطنني اإلسرائيليني فيما يتعلق جبميع احلقوق 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز ضد املعوقني، وال سيما بتمكينهم من  -٢٧٦
الوصول إىل املرافق العمومية وتعزيز حصوهلم على اخلدمات األساسية والعمل، مع إيالء اهتمام خاص للمعوقني               

 .يف القطاع العريب

جنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف سياساهتا بشأن عودة الفلسطينيني ومل مشل                وتكرر الل  -٢٧٧
 .، بغية تأمني املساواة يف املعاملة وعدم التمييز)٢١(أسرهم

وتكرر اللجنة طلبها إىل الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن مدى                 -٢٧٨
كما . )٢٢(اليت تعيش يف األراضي احملتلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية         متتع مجيع فئات السكان     

من باب األولوية الوفاء وفاًء كامالً بالتزاماهتا القائمة مبوجب العهد، واالضطالع،  إىل الدولة الطرفتدعو اللجنة 
د نقاط  ـذين يلتمسون العالج عن    ال شخاصالطبيني الفلسطينيني واأل  اآلمن للموظفني   رور  املالعليا، بضمان   

 وحرية التنقل بني املرتل ومكان العمل، واملرور        واد الغذائية واإلمدادات األساسية بال عوائق     املالتفتيش، وتدفق   
 .)٢٣(اآلمن للطالب واملعلمني إىل مدارسهم ومنها

تويل اهتماماً خاصاً   وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة خلفض معدل البطالة، وأن               -٢٧٩
كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف       . للتقليل من أوجه التفاوت بني اليهود وغري اليهود يف جمال العمل          

 .السماح للعمال الذين يعيشون يف األراضي احملتلة باالستمرار يف العمل يف إسرائيل

لتفاوت يف األجور بني اليهود والعرب،      وتوصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري خلفض ا           -٢٨٠
 . من العهد٧طبقاً ملبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية يف القيمة، وفقاً ملا تنص عليه املادة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات لضمان ممارسة مجيع العمال يف إسرائيل حلقوقهم                 -٢٨١
 .لعهد من ا٨النقابية طبقاً للمادة 

                                                 
 .٢٦٠املرجع نفسه، الفقرة  )٢٠(

 .٢٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢١(

 .٧٠٧الفصل الرابع، الفقرة ، E/2002/22-E/C.12/2001/17و ،٢٧٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(

 .٢٦٥رابع، الفقرة الفصل ال، E/1999/22-E/C.12/1998/26 انظر )٢٣(
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعديل تفسري احملاكم الدينية اليهودية لقانون الطالق               -٢٨٢

 . من العهد٣ضماناً للمساواة بني الرجل واملرأة، وفقاً ملا تنص عليه املادة 

ري متناسب يف   وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أال تؤدي أية إجراءات أمنية تتخذها بشكل غ               -٢٨٣
تقييد أو عرقلة التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد، وخاصة وصول                
الفلسطينيني إىل األراضي واملوارد املائية، وضمان رد احلقوق وتقدمي التعويض على حنو مناسب ملن حلقت أضرار                

 .اءات األمنيةوخسائر مبمتلكاهتم وأراضيهم نتيجة لتلك اإلجر

وحتث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اختاذ إجراءات فورية لضمان حصول مجيع السكان الذين يعيشون  -٢٨٤
يف األراضي احملتلة على املاء، وتوزيعه عليهم، بصورة متكافئة، وال سيما ضمان مشاركة مجيع األطراف املعنية يف 

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف       . ركة كاملة ومتكافئة  عملية إدارة املياه واستخراجها وتوزيعها مشا     
 .بشأن احلق يف املياه) ٢٠٠٢ (١٥إىل تعليقها العام رقم 

، حتث اللجنة الدولة الطرف على الكف عن ممارسات تيسري          )٢٤(وإذ تؤكد توصيتها السابقة من جديد      -٢٨٥
كما حتث اللجنة . ملوارد، وهدم املنازل، واإلجالء التعسفيبناء مستوطنات إسرائيلية، ومصادرة األراضي واملياه وا

الدولة الطرف على اختاذ إجراءات فورية الحترام وتنفيذ احلق يف مستوى معيشي الئق، يشمل السكن،                   
وتذكّـر اللجنـة يف   . للفلسطينيني املقيمني يف القدس الشرقية، والعرب الفلسطينيني يف املدن املختلطة السكان          

، ) من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (بشأن احلق يف السكن الالئق      ) ١٩٩١ (٤د بتعليقها العام رقم     هذا الصد 
. عمليات اإلخالء القسري  ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (بشأن احلق يف السكن الالئق      ) ١٩٩٧ (٧ورقم  

 .تقريرها الدوري املقبلوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن هذه القضية يف 

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على االعتراف جبميع قرى البدو املوجودة، وحقوقهم يف امللكية                 -٢٨٦
وحقهم يف اخلدمات األساسية، وال سيما املاء، واإلحجام عن هدم وتدمري احملاصيل واحلقول الزراعية، على أن                 

ع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة تعويض مالئمة لصاحل          كما تشج . يشمل ذلك القرى غري املعترف هبا     
 ".البلدات"البدو الذين وافقوا على التوطن يف 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف عملية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس على  -٢٨٧
قتصادية واالجتماعية والثقافية، يف أوساط موظفي كافة املستويات والتوعية حبقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق اال

 .الدولة وأفرد اجلهاز القضائي

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع نظام من املدارس املختلطة للتالميذ اليهود والعرب بغية                 -٢٨٨
 .تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني مواطين البلد

 تنشر مالحظاهتا اخلتامية على نطاق واسع يف اجملتمع على كافة            وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن      -٢٨٩
املستويات، وأن تطلع اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل على مجيع اإلجراءات املتخذة لوضع تلك املالحظات                 

                                                 
 .٢٦٧املرجع نفسه، الفقرة  )٢٤(
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وتشجع اللجنة كلك الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع املنظمات غري احلكومية وغريها من            . موضع التنفيذ 
 .يئات اجملتمع املدين لدى إعداد تقريرها الدوري الثالثه

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث حبلول  -٢٩٠

 الدورة احلادية والثالثون

 مجهورية مولدوفا

، وذلك يف   )E/1990/5/Add.52(نظرت اللجنة يف التقرير األويل جلمهورية مولدوفا بشأن تنفيذ العهد            -٢٩١
وأعلنت يف  . ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ و ١١جلساهتا الثانية والثالثني إىل الرابعة والثالثني املعقودة يف          

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٨جلستها السادسة واخلمسني املعقودة يف 

   مقدمة-ألف

ألويل الذي قدمته الدولة الطرف الذي أعد على حنو يتفق عموماً مع املبادئ              ترحب اللجنة بالتقرير ا    -٢٩٢
 .(E/C.12/Q/MOL/1)التوجيهية للجنة، كما ترحب باملعلومات اليت وردت يف الردود اخلطية على قائمة املسائل 

أسفها ألن  وهي تعرب عن    . وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف           -٢٩٣
الوفد مل يتضمن ما يكفي من اخلرباء يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ممن كان باستطاعتهم أن 
 . يقدموا للجنة املزيد من املعلومات عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ التزاماهتا مبوجب العهد

   اجلوانب اإلجيابية-باء

 باعتماد دستور مجهورية مولدوفا، الذي يضم املبادئ      ١٩٩٤ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف عام         -٢٩٤
الدولية حلقوق اإلنسان، فضالً عن ترحيبها بانضمام الدولة الطرف إىل ست معاهدات من أصل سبع معاهدات                

 . دولية رئيسية حلقوق اإلنسان

، وهو  ١٩٩٨حقوق اإلنسان يف مجهورية مولدوفا يف عام         وتعرب اللجنة عن ترحيبها بإنشاء مركز        -٢٩٥
 .يتألف أساساً من ثالثة أمناء للمظامل خمولني مبعاجلة قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خلطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف          -٢٩٦
كما حتيط اللجنة علماً مع التقدير      . )٢٥( للتوصيات الواردة يف إعالن وبرنامج عمل فيينا       ، طبقا )٢٠٠٨ -٢٠٠٤للفترة  (
، وهي الدراسة اليت اضطلعت هبا جلنة التنسيق املعنية         "بالدراسة األولية عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية مولدوفا        "

                                                 
 ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ -١٤   اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املعقود يف فيينا يف الفترة            )٢٥(

A/CONF.157/24 (Part. I)الفصل الثالث ، .( 



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 48 

 
 املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة       بوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، بدعم من برنامج األمم            

 .السامية حلقوق اإلنسان، لتقييم مدى توافق التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

 وباعتماد اخلطة الوطنية لتشجيع     ١٩٩٩وترحب اللجنة بإنشاء جلنة حكومية معنية بقضايا املرأة يف عام            -٢٩٧
 .٢٠٠٣اجملتمع يف عام املساواة بني اجلنسني يف 

، وقانون  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٩وحتيط اللجنة علما مع التقدير بقانون العمل اجلديد الذي اعتمد يف             -٢٩٨
 . ٢٠٠٣مارس / آذار١٣العمالة واحلماية االجتماعية للباحثني عن عمل الذي اعتمد يف 

رقم فاقية منظمة العمل الدولية      بالتصديق على ات   ٢٠٠٢وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف عام         -٢٩٩
 .بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها) ١٩٩٩ (١٨٢

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

حتيط اللجنة علماً مبا واجهته الدولة الطرف من صعوبات يف تنفيذ العهد نامجة عن تنظيم اقتصادها                   -٣٠٠
وتالحظ اللجنة أيضاً أن    . بوصفها دولة حديثة العهد باالستقالل وعن انتقاهلا إىل اقتصاد سوقي املنحى          الداخلي  

 . منطقة ترانسنستريا اليت تشكل جزءاً من إقليم الدولة الطرف ال ختضع فعليا لسيطرة الدولة

   املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال

 .احملاكم الوطنية حىت اآلن إىل العهد يف أي من قراراهتاتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إشارة  -٣٠١

وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تواجه مشاكل فساد خطرية تؤثر تأثريا سلبيا يف ممارسة احلقوق                 -٣٠٢
كما يساور اللجنة قلق إزاء تدين رواتب موظفي اخلدمة املدنية والقضاة، األمر            . املشمولة بالعهد ممارسة كاملة   

 .لذي قد يعرقل تنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحة الفساد تنفيذاً فعاالًا

 . وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف مجهورية مولدوفا -٣٠٣

. ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدالت البطالة، وخاصة فيما بني الشباب والنساء والسكان الغجر               -٣٠٤
 هذا الصدد، تالحظ اللجنة بقلق كبري أن انعدام فرص العمل وتدين الرواتب قد محال السكان ممن هم يف سن ويف

النشاط االقتصادي والعمل على اهلجرة على نطاق واسع، ومعظمهم يعملون يف اخلارج بصفة غري قانونية دون                 
 . ضمان اجتماعي ومحاية قانونية

ستمرار الفجوة القائمة يف األجور اليت تتقاضاها النساء واليت يتقاضاها          وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا      -٣٠٥
، الذي مينع التمييز القائم  ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٤ يف   ١٥ � ٨٤٧الرجال بالرغم من صدور قانون األجور رقم        

 .على أساس اجلنس يف حتديد األجور

رف ال يكفي لتأمني مستوى معيشة الئق        ويساور اللجنة قلق ألن احلد األدىن لألجور يف الدولة الط           -٣٠٦
 . من العهد١١ و٧للعمال وأسرهم، مما يتناىف مع املادتني 
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية مستويات االستحقاقات احلالية لإلعانات االجتماعية واملعاشات  -٣٠٧
 .التقاعدية

 بيانات إحصائية كافية عن اإلعانات       ويساور اللجنة القلق ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن           -٣٠٨
 .١٩٩٧االجتماعية املقدمة منذ عام 

وتشعر اللجنة باجلزع إزاء مدى انتشار االجتار باألشخاص، وال سيما النساء، على الرغم من خمتلف التدابري اليت        -٣٠٩
اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة      ب ٢٠٠١اختذهتا الدولة الطرف ملنع هذه الظاهرة ومكافحتها، مبا يف ذلك قيامها يف عام              

 .٢٠٠٢االجتار بالبشر وفرض عقوبات على اجلرائم املتصلة باالجتار مبوجب قانون العقوبات اجلديد لعام 

وتالحظ مع األسف أن    . وتالحظ اللجنة بعني القلق استمرار أعمال العنف ضد املرأة على نطاق واسع            -٣١٠
كما أن االفتقار إىل مراكز معاجلة ضحايا العنف        . يل مبثابة جرمية حمددة   التشريعات القائمة ال تعترب العنف املرت     

 .املرتيل مدعاة للقلق

وتالحظ اللجنة بقلق العدد الكبري من األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية، وال سيما املصابني حباالت  -٣١١
م إىل اخلارج حبثاً عن العمل،      وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء ترك الوالدين، لدى سفره         . قصور عقلي بسيطة  

 .ألطفاهلم يف رعاية أقارهبم أو غريهم من األشخاص، مما يعرضهم لإلساءة واإلمهال

ويساور اللجنة القلق إزاء أوضاع السكان الذين يعيشون يف حالة فقر مطلق والذين تبلغ نسبتهم ما                  -٣١٢
 . سيما يف املناطق الريفية ويف صفوف األطفال يف املائة، وكذلك إزاء تفشي الفقر املدقع وال ٤٠ يقرب من 

وتالحظ اللجنة بقلق أن أسعار العقارات اآلخذة باالرتفاع تؤثر تأثرياً سلبياً يف إمكانية حصول قطاعات  -٣١٣
كبرية من السكان على املسكن ويف قدرهتم على حتمل النفقات املترتبة على ذلك وأن الدولة الطرف ال تتخذ                   

 .ملعاجلة هذه املشكلةتدابري مناسبة 

ويساور اللجنة القلق إزاء تدهور نظام الرعاية الصحية العمومي، وهي تالحظ مع األسف أن األوضاع                -٣١٤
 .يف املستشفيات، وخاصة مستشفيات األمراض النفسية، غري مالئمة

دولة الطرف، وهي   وتشعر اللجنة باجلزع إزاء حاالت اإلصابة مبرض التدّرن اآلخذة يف االرتفاع يف ال              -٣١٥
 ٤٠تالحظ بقلق بالغ مدى فداحة هذه املشكلة يف السجون اليت يتجاوز فيها معدل اإلصابة بعدوى هذا املرض                  

مرة متوسط اإلصابة به على الصعيد الوطين، وفقاً ملا ورد يف الدراسة األولية عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية 
 . ٢٠٠٣مولدوفا واليت أجريت يف عام 

اإليدز، واألمراض  /وتشعر اللجنة باجلزع إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري            -٣١٦
وتشعر بالقلق، يف هذا الصدد، ألن دروس الثقافة اجلنسية         . املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي يف الدولة الطرف       

 .ةاليت تعطى يف املناطق احلضرية تكاد تكون معدومة يف املناطق الريفي
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وهي قلقة أيضاً إزاء عدد . وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل الوفيات بني الرضع واألمهات -٣١٧

، بالرغم )٢٠٠٢ امرأة يف سن اإلجناب يف عام ١ ٠٠٠ حالة لكل ١٥,٦(حاالت اإلجهاض الذي ال يزال مرتفعاً 
 .مما يتم تنفيذه حاليا من برامج يف جمال الصحة اإلجنابية

ويساور اللجنة القلق إزاء إساءة استعمال العقاقري اليت تشكل مشكلة خطرية يف الدولة الطرف، حيث                 -٣١٨
ارتفع عدد مدمين املخدرات مبا يزيد عن الضعف يف السنوات اخلمس األخرية بالرغم من إنشاء جلنة مشتركة بني 

نامج ملكافحة إدمان املخدرات واالجتار هبا  واستهالل العمل برب٢٠٠٠اإلدارات ملكافحة إدمان املخدرات يف عام 
 .٢٠٠٤ - ٢٠٠٣للفترة 

وتالحظ بقلق . وتشعر اللجنة بقلق إزاء ارتفاع معدالت التغيب والتسرب يف املدارس االبتدائية والثانوية -٣١٩
ء االفتقار  كما يساور اللجنة القلق إزا    . خاص أن السبب الرئيسي للتغيب هو الفقر املدقع الذي تعاين منه األسر           

 .إىل التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة

   اقتراحات وتوصيات-هاء

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توضح يف تقريرها الدوري الثاين ما إذا كان بإمكان األفراد                    -٣٢٠
السوابق القضائية املوجودين يف إقليمها االحتجاج باحلقوق املنصوص عليها يف العهد أمام احملاكم احمللية، وأن تقدم 

املتصلة بذلك، إن وجدت، ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليـق اللجنـة العـام                 
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن، تتخذ تدابري          . بشأن التطبيق احمللي للعهد   ) ١٩٩٨ (٩رقم  

 .ضائية واجلمهور عموماً بالعهد وبإمكانية االحتجاج بأحكامهلزيادة مستوى الوعي لدى احملاكم والسلطات الق

وتوصي اللجنة بأن يويل مركز حقوق اإلنسان، لدى اضطالعه بأنشطته، أمهية كربى للحقوق االقتصادية  -٣٢١
 .واالجتماعية والثقافية

ة عن تنفيذ خطة    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثاين معلومات مفصل              -٣٢٢
 .العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة الفساد، بطرائق منها ضمان أداء                 -٣٢٣
جلنة مكافحة الفساد لوظيفتها أداًء فعاالً والعمل لضمان حصول موظفي اخلدمة املدنية والقضاة على مرتبات                

 .أفضل

للجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تعزيز جهودها الرامية إىل تشجيع احلوار فيما بني الفئات وحتث ا -٣٢٤
 .اإلثنية والتسامح فيما بني خمتلف هذه الفئات اليت تعيش ضمن نطاق واليتها هبدف القضاء على التمييز

اة بني اجلنسني يف مجيع     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل تشجيع املساو            -٣٢٥
 .ميادين احلياة، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ اخلطة الوطنية لتشجيع املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع تنفيذاً فعاالً
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والنساء والسكان وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إىل حتسني فرص العمل للشباب  -٣٢٦
 إىل إبرام اتفاقات دولية هبدف ضمان توفري احلماية االجتماعية للعمال املهاجرين، وال              كما توصيها بأن تسعى   . الغجر

 .  وأفراد أسرهمسيما االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين

جل يف سوق وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة للحد من أوجه التفاوت بني املرأة والر -٣٢٧
العمل، وذلك بوسائل منها ضمان األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة، وأن تبلغ عما حيرز من تقدم يف                  

 .هذا الصدد يف تقريرها الدوري املقبل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة ما تبذله من جهود هبدف تعيني احلد األدىن لألجور على                   -٣٢٨
.  من العهد  ١١ و ٧يكون كافياً لتأمني مستوى معيشة الئق للعمال وأسرهم وفقاً للمادتني           الصعيد الوطين حبيث    

وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تستحدث آلية لتعيني احلد األدىن لألجور وتعديله بانتظام مبا يتناسب 
 . مع تكاليف املعيشة املنصوص عليه يف مشروع القانون اخلاص مبستوى الكفاف

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يهتم نظاما الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية اللذان خيضعان                -٣٢٩
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن      . إلصالحات اهتماماً خاصاً باحتياجات أكثر مجاعات اجملتمع حرماناً وضعفاً        

 .تنفيذ خمطط املعاشات التقاعدية الذي مت إصالحهتقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن نتائج 

ومقارنة وحديثة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ قاعدة بيانات موثوقة تقدم إحصاءات مصنفة              -٣٣٠
 . املقبلبشأن مسائل الضمان االجتماعي، وأن تدرج هذه اإلحصاءات يف تقريرها الدوري

ز جهودها الرامية إىل مكافحة ظاهرة االجتار باألشخاص، وذلك عن طريق           وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزي      -٣٣١
مجلة أمور، منها ضمان التنفيذ الفعال لتشريعات وبرامج مكافحة االجتار باألشخاص وحتسني فرص العمل ومساعدة النساء                

حلدود، فإن اللجنة تشجع الدولة     وبالنظر إىل كون اجلرائم املتصلة باالجتار جرائم ترتكب عرب ا         . الاليت يعشن يف حالة فقر    
 .الطرف على طلب املساعدة الدولية وتعزيز التعاون اإلقليمي مع البلدان اليت يتجر فيها بالرعايا املولدوفيني

. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف اعتبار العنف املرتيل جرمية حمددة مبوجب قانون العقوبات               -٣٣٢
تعديالت املزمع إدخاهلا على قانون اإلجراءات املدنية موضع التنفيذ، وهي تعديالت           وتشجعها أيضاً على وضع ال    

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بزيادة عدد مراكز معاجلة األزمات          . هتدف إىل محاية ضحايا العنف املرتيل     
 .اليت قد جيد فيها ضحايا العنف املرتيل مالذاً آمناً وما حيتاجون إليه من مشورة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعّزز جهودها الرامية للتقليل من عدد األطفال الذين يعيشون يف                  -٣٣٣
وينبغي . مؤسسات الرعاية، وال سيما عن طريق تعزيز تدابري دعم األسر واستحداث أشكال بديلة للرعاية األسرية

ن كافة األطفال اآلخرين احملرومني من      للدولة الطرف أن تكفل لألطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية فضالً ع          
 .بيئتهم األسرية الطبيعية أن يترعرعوا يف جو مفعم باألمن العاطفي واملادي

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر يف إطار برنامج التخفيف من                 -٣٣٤
عفاً، مبن فيهم األطفال والسكان الذين يعيشون يف املناطق وطأة الفقر وأن هتتم اهتماماً خاصاً بأشد اجلماعات ض



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 52 

 
. وحتث اللجنة الدولة الطرف على استحداث آلية لقياس مستوى الفقر ورصد هذه اآللية عن كثب                . الريفية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد السكان                  
 .ون دون خط الفقرالذين يعيش

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص املوارد لتوفري اإلسكان االجتماعي، وال سيما                 -٣٣٥
كما توصيها بإجراء دراسة عن مشكلة عدميي املأوى واإلبالغ         . للجماعات احملرومة والضعيفة، مبن فيهم الغجر     

 .عّما تتوصل إليه من نتائج يف تقريرها الدوري املقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة تكفل جودة اخلدمات الصحية والقدرة على حتمل                -٣٣٦
ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف . نفقاهتا وإمكانية احلصول عليها، وخاصة يف املناطق الريفية

 ١٢املادة  (ع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه        بشأن احلق يف التمت   ) ٢٠٠٠(١٤إىل التعليق العام للجنة رقم      
 .إليها أن تقدم يف التقرير الدوري الثاين معلومات مفصلة، مصنفة ومقارنة، عما حترزه من تقدم، وتطلب ) من العهد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف ما تبذله من جهود يف إطار الربنامج الوطين للوقاية من مرض التدّرن                   -٣٣٧
 .ن أجل مكافحة تفشي هذا املرض، مبا يف ذلك عن طريق ضمان توفري األدوية والظروف الصحية املالئمة يف السجونم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة تفشي فريوس نقص املناعة                  -٣٣٨
ك بوسائل منها احلمالت اإلعالمية     اإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، وذل         /البشري

 .العامة وضمان إدخال الثقافة اجلنسية يف املدارس املوجودة يف املناطق الريفية أيضاً

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل خفض معدل الوفيات بني الرضع واألمهات عن    -٣٣٩
و اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها الرامية إىل رفع مستوى           وتدع. طريق زيادة التغطية الصحية للمرأة والطفل     

الوعي بالصحة اجلنسية واإلجنابية، وطرائق منع احلمل اآلمنة واملخاطر الصحية املترتبة على اللجوء إىل اإلجهاض                 
 .قبلكوسيلة لتحديد النسل، وإىل اإلبالغ عما يتمخض عن هذه التدابري من نتائج يف تقريرها الدوري امل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان تنفيذ الربامج املعنية مبنع إساءة استعمال العقاقري ومكافحة تعاطي  -٣٤٠
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة ومقارنة         . املخدرات تنفيذاً فعاالً، وال سيما فيما بني الشباب       

 .عن هذه املشكلة يف تقريرها الدوري املقبل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان عدم منع األطفال من الذهاب إىل املدرسة                    -٣٤١
وهي . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء مؤسسات جديدة للتعليم قبل االبتدائي               . بسبب فقر األسر  

 بيانات مصنفة ومقارنة عن معدالت االلتحاق باملدارس         تطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل           
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالرجوع إىل      . والتسرب منها يف صفوف البنني والبنات، وال سيما الفئات الضعيفة منهم           

 .، كي تسترشد به يف هذا اخلصوص) من العهد١٣املادة (بشأن احلق يف التعليم ) ١٩٩٩(١٣تعليقها العام رقم 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر مالحظاهتا اخلتامية هذه على نطاق واسع وبني مجيع شرائح                  -٣٤٢
كما . اجملتمع وأن تبلغ اللجنة، يف تقريرها الدوري املقبل، بكافة اخلطوات اليت تتخذها لتنفيذ هذه املالحظات               
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 أعضاء اجملتمع املدين على املشاركة يف تشجع اللجنة الدولة الطرف على حث املنظمات غري احلكومية وغريها من
 .عملية النقاش على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري الثاين

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول  -٣٤٣

 اليمن

، وذلك يف   )E/1990/5/Add.54( تنفيذ العهد    نظرت اللجنة يف التقرير األويل الذي أعدته اليمن بشأن          -٣٤٤
، وأعلنت يف   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ و ١٢جلساهتا اخلامسة والثالثني إىل السابعة والثالثني، املعقودة يف         

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٨جلستها السادسة واخلمسني املعقودة يف 

   مقدمة-ألف

لجنة بالتقرير األويل الذي قدمته اليمن، الذي أعد على حنو يتفق عموما مع املبادئ التوجيهية               ترحب ال  -٣٤٥
 ).E/C.12/Q/YEM/1(للجنة، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل املطروحة 

فياً وترحب اللجنة باحلوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف لكنها تأسف ألن الوفد مل يضم عدداً كا                  -٣٤٦
من اخلرباء املتخصصني يف مجيع ميادين احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذين كان باستطاعتهم تقدمي مزيد من                

 .املعلومات إىل اللجنة بشأن التدابري احملددة اليت اختذهتا الدولة الطرف للوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد

   اجلوانب اإلجيابية-باء

نة مبختلف الربامج اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك               ترحب اللج  -٣٤٧
 .إنشاء اللجنة الوطنية العليا حلقوق اإلنسان

وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، وهي اللجنة اليت تشمل مهامها، فيما تشمل، استعراض                -٣٤٨
 .وصياغة التشريعات املتصلة باملرأة

، وهو القانون الذي يهدف إىل ضمان توزيع        ٢٠٠٠ لعام   ٤وترحب اللجنة بقانون اهليئات احمللية رقم        -٣٤٩
 .عادل للخدمات والربامج واملشاريع ضمن إدارة شؤون اجتماعية تسودها الالمركزية على نطاق واسع

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

 الدولة الطرف تواجه صعوبات كبرية فيما يتعلق بالتزاماهتا مبوجب العهد يف              حتيط اللجنة علما بأن    -٣٥٠
 اليت أرغمت حنو مليون عامل مهاجر ١٩٩١-١٩٩٠ وحرب اخلليج يف الفترة ١٩٩٤أعقاب احلرب األهلية عام 

 . ميين على العودة إىل وطنهم وترك معظم ممتلكاهتم
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   املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال

تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الفعلي داخل اجملتمع املدين اليمين، ضد بعض اجلماعات املهّمشة  -٣٥١
 ).مصطلحات مهينة ال توجد بدائل حمايدة هلا (باألخدام أو األهجور أو الزبودوالضعيفة اليت شاعت تسميتها 

 املرأة يف اليمن، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود بعض          ورغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للنهوض مبركز        -٣٥٢
العادات والتقاليد واملمارسات الثقافية املؤدية إىل متييز حقيقي ضد النساء والفتيات وإزاء استمرار وجود أمناط من                  

لق النتشار  كما تشعر اللجنة بالق   . التمييز، وخاصة يف قوانني األسرة واألحوال الشخصية، باإلضافة إىل قانون اإلرث          
 .التمييز الذي تواجهه املرأة يف جمال حتقيق متثيل كاٍف على مجيع مستويات هيئات اختاذ القرار يف الدولة الطرف

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل حترز سوى تقدم حمدود يف جمال مكافحة البطالة اليت ال يزال                   -٣٥٣
 .معدهلا مرتفعاً للغاية، وخاصة بني الشباب

 .وتأسف اللجنة لعدم وجود حد أدىن لألجر -٣٥٤

وتالحظ اللجنة بقلق اللجنة وجود فجوة يف بني أجور الرجال والنساء حىت يف حالة أدائهم نفس العمل                  -٣٥٥
 .وبنفس الشروط واملواصفات

لعمال وتالحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان االجتماعي ال يغطي قطاعات كبرية من اجملتمع، وخاصة ا               -٣٥٦
 .الذي يعملون حلساهبم اخلاص والعمال الزراعيني

وتشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود تدابري ملكافحة العنف اجلنسي والعنف املرتيل وعدم وجود تشريعات  -٣٥٧
 .لتجرمي هذا العنف

ة بشكل وتشعر اللجنة بالقلق الرتفاع معدل الوفيات بني الرضع واألمهات وعدم توافر اخلدمات الصحي -٣٥٨
ويقلق اللجنة أيضاً عدم وجود برنامج شامل للصحة اجلنسية         . كاٍف وخاصة خدمات املرأة يف املناطق الريفية      

 .واإلجنابية يف الدولة الطرف

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عمل األطفال، وخاصة يف القطاع غري الرمسي، رغم اعتماد                   -٣٥٩
 .على عمل األطفالاستراتيجية وطنية وخطة عمل للقضاء 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ الستمرار الفقر املدقع يف الدولة الطرف، وخاصة يف املناطق الريفية وبني                   -٣٦٠
 .اجلماعات احملرومة واملهّمشة

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف معيشة السجناء واحملتجزين يف الدولة الطرف، وخاصة النساء، فيما                -٣٦١
 . على الرعاية الصحية والغذاء الكايف واملاء الصاحل للشربيتعلق بفرص احلصول
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وتشعر اللجنة بقلق اللجنة إزاء استمرار أزمة املياه اليت تشكل حالة طوارئ بيئية مثرية للجزع يف الدولة                   -٣٦٢
هّمشة الطرف وحتول دون احلصول على املاء الصاحل للشرب بأسعار معقولة، وخاصة بالنسبة للجماعات احملرومة وامل

 .واملناطق الريفية

اإليدز وغريها من األمراض املنقولة     /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد انتشار فريوس نقص املناعة البشري          -٣٦٣
 .جنسيا يف الدولة الطرف

اإليدز ال يتمتعون دائماً /ويساور اللجنة القلق أيضاً أن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       -٣٦٤
 . كاملة للحصول على اخلدمات واألغذية والتسهيالت الالزمةبفرص

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تعاطي القات، ال سيما أن األسر املعيشية ختصص لتعاطيه ما يناهز  -٣٦٥
 . يف املائة من دخلها٥٠

 . بني الشبابوتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تعاطي التبغ يف الدولة الطرف، وخاصة -٣٦٦

كما تالحظ ارتفاع معدالت    . ويساور اللجنة القلق ألن سياسة التعليم اإللزامي مل تنفذ بالكامل بعد            -٣٦٧
 .التسرب، وخاصة بني الفتيات يف املناطق الريفية، وعدم حصول املعلمني على تدريب كاٍف

ني النساء يف املناطق الريفية حيث      وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل األمية، وخاصة ب            -٣٦٨
 يف املائة، مما يشكل مشكلة رئيسية ويؤثر تأثرياً كبرياً على التمتع حبقوقهن االقتصادية                 ٧٠يتجاوز نسبة   

 .واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفري تدريب كاٍف يف جمال حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، وخاصة يف                  -٣٦٩
قوق اليت يكرسها العهد، وحتديداً بني أفراد اجلهاز القضائي واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي              جمال احل 

 .اخلدمة املدنية املسؤولني عن تنفيذ العهد

   االقتراحات والتوصيات-هاء

يمية ملكافحة حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة، كتنظيم محالت للتوعية ووضع برامج تعل -٣٧٠
باألخدام التمييز السائد حبكم الواقع، وال سيما ضد اجلماعات املهّمشة والضعيفة يف اجملتمع اليت شاعت تسميتها           

 .أو األهجور أو الزبود

.  من العهد٣وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاهتا احلالية حبيث تتفق مع أحكام املادة  -٣٧١
دولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري الثاين، معلومات تفصيلية عن السياسات والربامج              وترجو اللجنة ال  

والتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التشريعات اخلاصة باملساواة بني الرجال والنساء تنفيذاً فورياً وفعاالً، مبا فيها متثيل                 
 .املرأة على خمتلف مستويات احلكومة واإلدارة العامة
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صي اللجنة الدول الطرف باختاذ تدابري لتنفيذ السياسة الوطنية للسكان، وبرنامج عملها للفترة               وتو -٣٧٢
 . تنفيذاً فعاال٢٠٠٥ً-٢٠٠١

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاماً لألجر املناسب يكفي لضمان العيش الكرمي للعمال                 -٣٧٣
 . من العهد٧وأسرهم، وفقاً ألحكام املادة 

 اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لضمان التطبيق العملي ملبدأ األجر املتساوي عن                وتوصي -٣٧٤
 .العمل املتساوي القيمة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري جلعل نظام الضمان االجتماعي أكثر مشوالً حبيث يغطي                 -٣٧٥
ولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل        ويف هذا الصدد تشجع اللجنة الد     . مجيع العمال وأسرهم  

 .بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢ (١٠٢الدولية رقم 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد وتنفيذ التدابري الالزمة ملكافحة العنف املرتيل والعنف اجلنسي                -٣٧٦
 .وتوفري احلماية الكافية لضحايا هذه املمارسات

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للحد من معدل الوفيات بني الرضع واألمهات بتوفري                -٣٧٧
. الفرص الكافية للوصول إىل اخلدمات الصحية وبرامج التحصني، وخاصة للنساء واألطفال يف املناطق الريفية              

 . اجلنسية واإلجنابيةوحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ برنامج وطين خاص بالصحة

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اختاذ التدابري للقضاء على عمل األطفال واطالعها، يف تقريرها                 -٣٧٨
 .الدوري املقبل، على التقدم احملرز يف هذا اجملال

ما عن طريق   وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة ملكافحة مشكلة الفقر، ال سي              -٣٧٩
 .التنفيذ الفعال الستراتيجيتها اخلاصة بتقليل الفقر

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري التشريعية وغري التشريعية الفعالة لتوفري قدر كاٍف من                 -٣٨٠
حتث اللجنة كما . مرافق الرعاية الصحية والغذاء الكايف واملاء الصاحل للشرب للسجناء واحملتجزين، وخاصة النساء

 .الدولة الطرف على ضمان إعادة إدماج السجينات املفرج عنهن مهنياً واجتماعياً عن طريق التدريب املهين

وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع استراتيجيات وخطط عمل وتدابري تشريعية وغري تشريعية  -٣٨١
وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجيات    . رد املياه املتاحة  ملعاجلة مشاكل ندرة املياه، وخاصة اإلدارة املستدامة ملوا       

وتدابري فعالة إلدارة املياه يف املناطق احلضارية، وحبث إمكانيات اتباع طرق بديلة ملعاجلة املياه وتطوير أساليب                 
املسائل، وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن هذه . اإلصحاح البيئي اجلاف يف املناطق الريفية

 ١١املادتان (بشأن احلق يف املياه ) ٢٠٠٢ (١٥يف تقريرها الدوري املقبل، مع مراعاة التعليق العــام للجنة رقم 
 .، بتوفري بيانات مقارنة ومفصلة) من العهد١٢و



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 57 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة                    -٣٨٢
كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة ومبوبة على أساس سنوي، عن                . اإليدز/البشري

 .اإليدز وعن التدابري املتخذة ملكافحة هذه اجلائحة، مبا يف ذلك برامج اإلعالم/انتشار فريوس نقص املناعة البشري

شأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة        ب) ٢٠٠٠ (١٤وتوصي اللجنة، عمالً بتعليقها العام رقم        -٣٨٣
، الدولة الطرف بأن توفر الرعاية الصحية املالئمة لألشخاص املصابني بفريوس           ) من العهد  ١٢املادة  (ميكن بلوغه   

 .اإليدز وبأن توفر أيضاً الربامج اإلعالمية لزيادة الوعي هبذه املشاكل يف اجملتمع اليمين/نقص املناعة البشري

ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة ملكافحة انتشار تعاطي القات وإجراء مزيد من                وحت -٣٨٤
 .الدراسات عن اآلثار الصحية واالقتصادية هلذه املمارسة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فورية لتنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة التبغ، اليت                  -٣٨٥
 .لصحة مؤخراًوضعتها وزارة ا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بالكامل خطة عملها الوطنية لتوفري التعليم للجميع، مع مراعاة  -٣٨٦
، ورقم  ) من العهد  ١٤املادة  (بشأن خطط العمل للتعليم االبتدائي      ) ١٩٩٩ (١١التعليقني العامني للجنـة رقم     

 ،)ن العهد م١٣املادة (بشأن احلق يف التعليم ) ١٩٩٩ (١٣

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الفعالة ملكافحة األمية وأن تقدم، يف تقريرها الدوري                 -٣٨٧
كما ترجو اللجنة من الدولة . املقبل، معلومات عن التدابري اليت اختذهتا وعما أسفرت عنه من نتائج يف هذا الصدد

 .الطرف أن تضّمنه إحصاءات مفصلة ومقارنة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني براجمها اخلاصة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مبا يكفل حتسني      -٣٨٨
املعلومات املتعلقة بالعهد وسائر الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والوعي هبا وتطبيقها، وخاصة بني رجال القضاء 

 .ية املسؤولني عن تنفيذ أحكام العهدواملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي اخلدمة املدن

وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنيـة مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ                 -٣٨٩
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف              . )٢٦(باريس

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة . ىل هذه املؤسسة عن طريق املكاتب احملليةوالية املؤسسة وسهولة الوصول إ
 .الطرف بأن تسعى إىل التعاون التقين مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 -٣٩٠
ع، وخاصة بني موظفي الدولة وأفرادا جلهاز القضائي وأن ُتطلع اللجنة، يف تقريرها الدوري املقبل، على                 اجملتم

 .مجيع اخلطوات املتخذة لتنفيذها

                                                 
 اجلمعيـة العامـة انظر قرار(املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      )٢٦(

 ).، املرفق١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حث املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين على                  -٣٩١

 .وطين قبل تقدمي تقريرها الدوري الثايناملشاركة يف مناقشة تنظم على املستوى ال

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين حبلول  -٣٩٢

 غواتيماال

، )E/1990/6/Add.34/Rev.1(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين لغواتيماال بشأن تنفيذ العهد              -٣٩٣
وأعلنت . ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤نة والثالثني والتاسعة والثالثني، املعقودتني يف       وذلك يف جلستيها الثام   

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٨يف جلستها السادسة واخلمسني املعقودة يف 

   مقدمة-ألف

فقاً للمبادئ التوجيهية للجنة،    ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين لغواتيماال الذي أعد بوجه عام و            -٣٩٤
 .(E/C.12/Q/GTM/1)وباملعلومات املقدمة يف الردود اخلطية على قائمة املسائل املطروحة 

 .وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف -٣٩٥

   اجلوانب اإلجيابية-باء

ستورية املنشئة لوظيفة أمني املظامل لشؤون حقوق اإلنسان        حتيط اللجنة علما مع االرتياح باألحكام الد       -٣٩٦
، وكذلك باعتماد القانون املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان التابعة          ) من الدستور السياسي   ٢٧٥ إىل   ٢٧٣املواد  (

 كما ترحب اللجنة خبطة اإلدارة اليت وضعها أمني. للربملان، والقانون املتعلق بأمني املظامل لشؤون حقوق اإلنسان       
 .٢٠٠٧ - ٢٠٠٢املظامل للفترة 

وترحب اللجنة بإنشاء مكتب الدفاع عن النساء األصليات لتعزيز وتطوير االقتراحات اخلاصة                 -٣٩٧
 .بالسياسات واخلطط والربامج احلكومية من أجل الدفاع عن حقوق هؤالء النساء

 بشأن  ٢٠٠٣مايو  / املؤرخ يف أيار   ١٩وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح باعتماد املرسوم التشريعي رقم           -٣٩٨
 .اللغات الوطنية، الذي يعترف بلغات شعوب املايا، وغاريفونا، وكاسينكا، وتشجيعها، واحترامها

وترحب اللجنة بتصديق غواتيماال على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد               -٣٩٩
 .ان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املعوقنيأسرهم، وكذلك انضمامها إىل اتفاقية البلد

 .وترحب اللجنة بالدعوة اليت وجهها هلا وفد الدولة الطرف لزيارة غواتيماال يف املستقبل القريب -٤٠٠
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   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

 التمتـع الكامـل باحلقـوق االقتصادية     تالحظ اللجنة أن النـزاع املسلح خلّف آثارا خطرية علـى         -٤٠١
 .واالجتماعية والثقافية

   املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال

يساور اللجنة القلق لعدم إحراز الدولة الطرف تقدما كافيا حنو التنفيذ الفعال التفاقات السالم لعام                 -٤٠٢
فاق املتعلق باجلوانب االقتصادية واالجتماعية     وال سيما االتفاق الشامل املتعلق حبقوق اإلنسان، واالت        (١٩٩٦

، مما أدى إىل استمرار املشاكل اخلطرية، كالعنف على الصعيد الوطين، والترهيب، والفساد،              )واحلالة الزراعية 
وقد ترتبت على مجيع هذه . واإلفالت من العقاب، وانعدام اإلصالحات الدستورية والضريبية والتعليمية والزراعية

آثار ضارة على اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف العهد، ال سيما               املشاكل  
 . فيما يتعلق بالشعوب األصلية

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الشعوب األصلية، فيما يتعلق جبملة أمور منها إمكانية                 -٤٠٣
 .والتعليم، واخلدمات الصحية، والتغذية الكافية والسكن الالئقمتلّك األرض، واحلصول على العمل، 

ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام املساواة، من الناحية الفعلية، بني النساء والرجال، وهو واقع مستمر                 -٤٠٤
 . الدولة الطرفبفعل أوجه التحيز التقليدية والظروف االجتماعية، بالرغم من الصكوك القانونية العديدة اليت اعتمدهتا

ويف هذا الصدد، حتيط    . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة، ال سيما يف صفوف الشعوب األصلية             -٤٠٥
 .بشأن البطالة) ١٩١٩(٢رقم اللجنة علماً بأن الدولة الطرف مل تصدق حىت اآلن على اتفاقية منظمة العمل الدولية 

حلد األدىن لألجور غري كاٍف لضمان مستوى معيشي الئق للعمال           وتشعر اللجنة بقلق شديد ألن ا       -٤٠٦
 .وأسرهم، وألن املمارسة تبّين أن هذا األجر الضعيف ال يدفع دائماً ألصحابه

وبالرغم من التدابري املتخذة من الدولة الطرف لتحقيق الالمركزية يف جمال خدمات تفتيش مواقع العمل،  -٤٠٧
 .ق ألن تفتيش مواقع العمل ال جيري بصورة منتظمة، ال سيما يف املناطق الريفيةوتوسيعها، تشعر اللجنة بالقل

 .كما يساور اللجنة القلق إزاء التحرش اجلنسي الذي تتعرض له النساء يف مكان العمل -٤٠٨

 يف املائة فقط من السكان حتظى بتغطية معهد غواتيماال للضمان             ١٥وتشعر اللجنة بالقلق ألن نسبة        -٤٠٩
كما تالحظ اللجنة أن الدولة . تماعي، وألن هناك تفاوتاً هاماً يف نسبة تغطية العمال بني املناطق الريفية واحلضرية           االج

 . بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢( ١٠٢الطرف مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 اختذهتا الدولة الطرف لتلبية احتياجات األشخاص املعوقني،        وحتيط اللجنة علما بالتدابري التشريعية اليت      -٤١٠
 .ولكنها تعرب عن أسفها النعدام تدابري التنفيذ ونقص املوارد املالية والبشرية يف هذا اجملال
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. كما حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ الربنامج الوطين لتعويض ضحايا احلرب -٤١١

ا تعرب عن قلقها إزاء انعدام التدابري الفعالة من أجل مجع مشل األسر املشتتة من جراء النـزاع، وحتديد                  غري أهن 
 .مكان وجود األطفال املختفني، ومحاية حقوق األطفال الذين يتمتهم احلرب

داين وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار مشكلة عمل األطفال لدى الدولة الطرف، ال سيما يف مي                 -٤١٢
 .اخلدمات الزراعية واملرتلية

ويساور اللجنة القلق إزاء مدى انتشار مشكلة العنف ضد املرأة يف اجملتمع الغواتيمايل، سواء كان ذلك                 -٤١٣
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن . داخل األسرة أو خارجها، وآثارها على الصحة اجلسدية والعقلية للنساء واألطفال

 .ترب العنف املرتيل جرميةالقانون اجلنائي ال يع

 يف ٧٣,٨وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر الذي يؤثر، وفقاً لإلحصاءات الرمسية، يف نسبة  -٤١٤
 . يف املائة من السكان غري األصليني٤٠,٦املائة من السكان األصليني، ونسبة 

 .لى العمالة يف األرياف وعلى مستوى املعيشةويساور اللجنة القلق إزاء اآلثار السلبية ألزمة الُبن ع -٤١٥

وال تزال اللجنة تشعر بقلق عميق ألن التوزيع املتفاوت للثروة واألرض، وارتفاع مستوى اإلقصاء                 -٤١٦
االجتماعي، ال سيما يف صفوف السكان األصليني والريفيني، ميثالن عائقاً أمام التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية 

 .لثقافيةواالجتماعية وا

ويساور اللجنة القلق إزاء الوضع الراهن لصحة املرأة اجلنسية واإلجنابية، وإزاء معدل وفيات األطفال                -٤١٧
 .واألمهات املرتفع نسبياً

 .وتشعر اللجنة باجلزع إزاء ارتفاع مستوى إدمان العقاقري املخدرة يف الدولة الطرف، ال سيما يف صفوف الشباب -٤١٨

 يف املائة فقط من األطفال الذين يعيشون يف اجملتمعات الريفية             ٣٠نة بالقلق ألن نسبة     وتشعر اللج  -٤١٩
يستكملون تعليمهم االبتدائي، وبالنسبة ألطفال السكان األصليني، فإن نسبة الذين يكملون الدرجة األوىل من               

حلصول الشعوب األصلية على    كما ُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفرص احملدودة         .  يف املائة فقط   ٢٠التعليم هي   
 .التعليم بلغتها اُألم، واستخدامها للغتها اُألم يف تعاملها مع السلطات العامة

   االقتراحات والتوصيات-هاء

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل ما يف وسعها من جهد، مبا يف ذلك من خالل املساعدة الدولية،                   -٤٢٠
 اليت وضعت، بعد ثالثني عاماً من       ١٩٩٦القضايا الواردة يف اتفاقات السالم لعام       لتوفري املتابعة املناسبة ملختلف     

 .القالقل األهلية، اُألسس لتحقيق املصاحلة الوطنية وتعزيز حقوق اإلنسان

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها ملكافحة التمييز ضد الشعوب األصلية، ال سيما يف                 -٤٢١
 .دمات الصحية، ومتلك األرض، والتغذية الكافية، والسكن والتعليمجماالت العمالة، واخل
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن املساواة بني النساء والرجال يف شىت جماالت احلياة، ال سيما  -٤٢٢
ساوي األجر عن عن طريق اختاذ التدابري الفعالة ملكافحة التمييز يف جمال تعليم الطفالت، والوصول إىل العمالة، وت

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة نسبة . العمل املتساوي القيمة، واحلصول على األرض واخلدمات االئتمانية
 .متثيل املرأة يف اخلدمات العامة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة البطالة عن طريق تعزيز برامج التدريب التقين  -٤٢٣
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على     . اعتماد السياسات الرامية إىل تسهيل االستثمارات املولدة للعمالة       واملهين، و 

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

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ارتفاع مستوى احلد األدىن لألجور بصورة منتظمة، مبا يتناسب  -٤٢٤
ملعيشة، وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب للعمال وأسرهم، ولضمان احترام القواعد املتعلقة             مع تكاليف ا  

 . باحلد األدىن لألجور بصورة عملية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من إنفاذ التشريعات املتعلقة بشروط السالمة والصحة املهنية،               -٤٢٥
 .ليات التفتيش املنتظمةوتنفيذ هذه التشريعات، ال سيما من خالل عم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل كافة تشريعاهتا ذات الصلة لتجرمي التحرش اجلنسي، واختاذ                 -٤٢٦
 .التدابري الفعالة ملكافحته

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابري الالزمة حبيث تضمن أن يشمل النظام الوطين                  -٤٢٧
كما توصي الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية       . لعمال الريفيني وعمال املنازل، وأسرهم    للضمان االجتماعي ا  

 ).١٩٥٢ (١٠٢منظمة العمل الدولية رقم 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة وضع األشخاص املعوقني عن طريق صياغة تدابري التنفيذ املناسبة  -٤٢٨
ن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة بشأن التدابري اليت          كما توصي الدولة الطرف بأ    . يف هذا اجملال  

 .اختذت والنتائج اليت أحرزت

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها جلمع مشل األسر املشتتة، ومواصلة البحث عن األطفال                   -٤٢٩
 .ول املتضررين إىل النظام القضائياملختفني، وتوفري احلماية ليتامى احلرب، والعمل، يف آن واحد، على تسهيل وص

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة، التشريعية وغريها، ملعاجلة استمرار مشكلة                -٤٣٠
 .عمل األطفال، ال سيما يف ميداين الزراعة واخلدمات املرتلية

قانون ما من خالل التطبيق الفعال ل     وحتث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة العنف ضد املرأة، وال سي           -٤٣١
املعاقبة عليه واستئصاله، وتنظيم محالت لزيادة الوعي هتدف إىل مكافحة املمارسات وأوجه             و املرتيلمنع العنف   

ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانوهنا اجلنائي . التحيز التقليدية السلبية، وآثارها ونتائجها
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، . العنف املرتيل بوصفه جرميةوذلك بإدراج 
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معلومات مفصلة وإحصاءات مقارنة بشأن ظاهرة العنف املرتيل يف غواتيماال، إضافة إىل نتائج التدابري املتخذة                

 .ملكافحة هذه املشكلة اخلطرية

كثيف براجمها وأنشطتها اخلاصة مبكافحة الفقر، وحتسني الظروف         وتوصي اللجنة الدولة الطرف بت      -٤٣٢
وتطلب إىل  . املعيشية لسكان غواتيماال، ال سيما اجملموعات املهّمشة واملستضعفة، مبن فيها الشعوب األصلية            
 .الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة بشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة توجيه سياساهتا الزراعية، وتنفيذ خطتها االجتماعية للتغلب               -٤٣٣
على أزمة النب من خالل تدابري تضمن الوصول إىل التغذية الكافية، والرعاية الصحية، واإلسكان املدعوم من                 

 .احلكومة وفرص العمل للمتضررين باألزمة

، وحتث الدولة الطرف على إنفاذ التدابري الواردة يف          )٢٧(وصيتها السابقة وتكرر اللجنة من جديد ت     -٤٣٤
، وبوجه خاص تلك املتعلقة باإلصالح الزراعي وأيلولة األراضي املشاع إىل السكان            ١٩٩٦اتفاقات السالم لعام    

 .األصليني

واألمهات، وبوجه  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة للحد من وفيات األطفال               -٤٣٥
خاص أن تكثف تنفيذ برناجمها الوطين للصحة اإلجنابية، وأن تواصل تقدمي املساعدة والتدريب للقوابل، وتنظم                

 .محالت تثقيفية تتعلق بصحة املرأة اجلنسية واإلجنابية، وأن تدرج مثل هذه املواضيع يف املنهج الدراسي

دابري الفعالة ملكافحة إدمان العقاقري املخدرة، ال سيما عن طريق وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ الت -٤٣٦
 .تنظيم محالت لزيادة الوعي واالضطالع بأنشطة تثقيفية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل اجلهود لزيادة مواظبة األطفال على الدراسة، وبوجه خاص أطفال  -٤٣٧
اق التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات وأن         وتوصي الدولة الطرف بأن توسع نط      . السكان األصليني 

ختصص األموال واملوارد البشرية الكافية ملديرية التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات، وحتسني ظروف عمل 
 .لةاملعلمني، برفع أجورهم وتوفري التدريب هلم، واستخدام معلمني إضافيني لتغطية املناطق الريفية تغطية كام

، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة       )٢٥ ( من إعالن وبرنامج عمل فيينا     ٧١ويف ضوء الفقرة     -٤٣٨
اإلعداد خلطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق اإلنسان، من خالل عملية قوامها االنفتاح واالستشارة، والتماس               

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف . املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
 .تقريرها الدوري الثالث املعلومات بشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن التدابري احملددة اليت              -٤٣٩
ن أجل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        اختذها مكتب أمني املظامل الذي أنشئ يف البلد م          

 .ومحايتها
                                                 

 .١٣٧الفصل الرابع، الفقرة ، E/1997/22-E/C.12/1996/6انظر  )٢٧(
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر مالحظاهتا اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع شرائح اجملتمع،          -٤٤٠
ريرها وبوجه خاص بني موظفي الدولة، وأفراد اجلهاز القضائي، وأعضاء اهليئة التشريعية، وأن تبلغها، يف تق                

 .الدوري املقبل، جبميع اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ ذلك

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين يف                -٤٤١
 .عملية املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري الثالث

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠طرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث حبلول وتطلب اللجنة إىل الدولة ال -٤٤٢

 االحتاد الروسي

، وذلك يف   (E/C.12/4/Add.10)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع لالحتاد الروسي بشأن تنفيذ العهد              -٤٤٣
وأعلنت يف جلستها   . ٢٠٠٣نوفمرب  /ين تشرين الثا  ١٨ و ١٧جلساهتا احلادية واألربعني إىل الثالثة واألربعني، املعقودة يف         

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٨السادسة واخلمسني املعقودة يف 

   مقدمة-ألف

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الذي قدمته الدولة الطرف الذي أُعد، بوجه عام، وفقا للمبادئ التوجيهية                 -٤٤٤
، (E/C.12/Q/RUS/2) مع التقدير بالردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائل املطروحة             كما ترحب اللجنة  . للجنة

 .وباملعلومات اخلطية اإلضافية املقدمة يف أثناء احلوار

 .وترحب اللجنة باحلوار الصريح والبّناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى -٤٤٥

   اجلوانب اإلجيابية-باء

 . اللجنة مع التقدير استمرار احملكمة الدستورية يف تطبيق العهد يف أحكامهاتالحظ -٤٤٦

وترحب اللجنة بتعليق الدولة الطرف بشأن وضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد وتأييدها من جديد               -٤٤٧
 .لوضع إجراء للشكاوى

الذي يتضمن أحكاماً ترمي إىل     و" األحزاب السياسية "وترحب اللجنة باعتماد القانون االحتادي املعنون        -٤٤٨
 .تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

، وهو القانون الذي ينص على زيادة احلماية من          ٢٠٠١وترحب اللجنة بقانون العمل اجلديد لعام         -٤٤٩
 .السخرة والتمييز يف ميدان العمل والتوظيف

، على اتفاقية منظمة العمل الدولية      ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٥وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف        -٤٥٠
 .بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها) ١٩٩٩ (١٨٢رقم 
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   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

 .حتاد الروسيتالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً يف اال -٤٥١

   املواضيع الرئيسية املثرية للقلق�دال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء سوء أحوال املعيشة يف مجهورية الشيشان وتالحظ بأسف عدم تقدمي                   -٤٥٢
ولئن كانت اللجنة تسلم بالصعوبات النامجة عن       . معلومات كافية بشأن هذه املشكلة يف تقرير الدولة الطرف        

 اجلارية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء املشاكل اليت يواجهها الناس يف مجهورية الشيشان فيما يتعلق           العمليات العسكرية 
 .بتوفري اخلدمات األساسية، وال سيما اخلدمات الصحية والتعليم

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم االستقرار الذي تعاين منه اجملتمعات األصلية يف الدولة الطرف، وتأثري                 -٤٥٣
 املتعلق  ٢٠٠١وتالحظ اللجنة أن قانون عام      .  من العهد  ١ى حقها يف تقرير املصري مبوجب املادة         ذلك عل 

 يف استغالل املوارد الطبيعية استغالال تقليدياً من قبل األعداد احملدودة من السكان األصليني              ةباألراضي املستخدم 
ذي يقضي بتعيني حدود أراضي السكان       يف مشال االحتاد الروسي وشرقه األقصى وسيبرييا، وهو القانون ال           

 .األصليني ومحاية حق هؤالء السكان يف األرض، مل ُينفذ بعد

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشري إليه التقارير من حاالت يتسبب فيها عدم تسجيل حمل اإلقامة وعدم                  -٤٥٤
والضمان االجتماعي واخلدمات   وجود وثائق ثبوتية أخرى يف تقييد التمتع باحلقوق، وخاصة احلق يف العمل               

ويقلق اللجنة كذلك التقارير اليت تشري إىل ما تواجهه بعض الفئات، مبن فيها املشردون والغجر، . الصحية والتعليم
 .من صعوبات خاصة يف احلصول على وثائق هوية شخصية، ويشمل ذلك تسجيل حمل اإلقامة

أنه جيوز ألي مواطن من مواطين االحتاد السوفييت سابقاً أن يستبدل           وحتيط اللجنة علما بإعالن وفد الدولة الطرف         -٤٥٥
ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أشارت إليه التقارير من           . جواز االحتاد الروسي جبوازه السوفييت القدمي دون صعوبة       

 . واالعتراف باملواطنةحرمان بعض الفئات، وال سيما فئة امليسكيت اليت تعيش يف منطقة كراسنودار، من التسجيل

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق                   -٤٥٦
 .بالتمييز يف جماالت العمل واألسرة والتمثيل السياسي

باب والنساء  وال تزال اللجنة قلقة الرتفاع معدالت البطالة نسبياً يف الدولة الطرف، وخاصة بني الش               -٤٥٧
وتالحظ أيضاً بقلق التباين الشديد بني املناطق، حيث تتراوح . وأفراد الفئة العمرية السابقة لسن التقاعد واملعوقني

 . يف املائة يف املناطق التسع األشد معاناة من البطالة٥٦,٥ إىل ٣٢,٤معدالت البطالة ما بني 

وتأسف اللجنة  . اقص بصورة كبرية يف األعوام األخرية     وتالحظ اللجنة بقلق أن توظيف املعوقني قد تن        -٤٥٨
إللغاء اثنني من التيسريات الضريبية اهلامة اليت كانت تستخدم كحوافز لتوظيف املعوقني واليت كانت اللجنة قد                

 .)٢٨(أشادت هبا يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة

                                                 
 .٩٣الفصل الرابع، الفقرة ، E/1998/22-E/C.12/1997/10 انظر )٢٨(
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 الدولة الطرف وانتشار اهلجرة غري الشرعية وتالحظ اللجنة بقلق منو القطاع غري الرمسي بصورة كبرية يف -٤٥٩
 .للعمال، مما يعين أن عدداً كبرياً من الناس يعملون بدون محاية قانونية واجتماعية

وال تزال اللجنة تشعر بقلق إزاء اخنفاض مستوى األجور يف الدولة الطرف حيث تبلغ نسبة العمال الذين  -٤٦٠
وتالحظ اللجنة تفاقم احلالة بسبب استمرار مشكلة .  يف املائة٣٢,٨ تعادل أجورهم حد الكفاف أو تقل عنه حنو

كما أن ضعف مستوى األجر األدىن يبعث على القلق ألنه يقل عن حد الكفاف األدىن               . التأخر يف دفع األجور   
 ). من العهد١١ و٧املادتان (وال يكفي لتوفري العيش الكرمي للعمال وأسرهم 

 .زاء ارتفاع نسبة حوادث العمل اخلطرية يف الدولة الطرفوال تزال اللجنة قلقة إ -٤٦١

وتشعر . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفاوت األجور بني الرجال والنساء وكذلك بشأن ظروف عمل املرأة  -٤٦٢
 .بالقلق أيضاً إزاء التحرش اجلنسي الذي تتعرض له املرأة يف مكان العمل

ل قد يفرض قيوداً ال مربر هلا على احلق يف اإلضراب بنصه على              وتشعر اللجنة بالقلق ألن قانون العم      -٤٦٣
ضرورة توافر نصاب قانوين يصل إىل ثلثي العدد اإلمجايل للعمال وموافقة ما ال يقل عن نصف العمال احلاضرين                  

 .يف االجتماع على الدعوة إىل اإلضراب

اشات التقاعدية واإلعانات االجتماعية، رغم ما وال تزال اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية املبالغ املدفوعة للمع -٤٦٤
 .تالحظه من أنه قد مت التوصل إىل حل ملشكلة املعاشات املستحقة

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع نسبة االجتار باألشخاص يف الدولة الطرف، وعدم وجود إحصاءات  -٤٦٥
 املعلومات عن احلاالت اليت جرت فيها حماكمة        يعتمد عليها بشأن عدد األشخاص الذين مت االجتار هبم، ونقص         

 .أشخاص مبوجب التشريعات احلالية ملكافحة االجتار

وال تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع نسبة العنف املرتيل وعدم متتع ضحايا هذا العنف حبماية كافية مبوجب                  -٤٦٦
 .التشريعات احلالية

، الذي زاد مرة أخرى خالل الفترة اليت يشملها التقرير،          وتشعر اللجنة بالقلق ألن التفاوت يف الدخل       -٤٦٧
يؤثر على مستوى معيشة جانب كبري من اجملتمع الروسي، ورغم االنتعاش االقتصادي الذي شهدته الدولة الطرف 

ويساور اللجنة قلق   . ١٩٩٨يف األعوام األخرية، فإن مستوى الفقر فيها مل ينخفض بعد إىل مستوى ما قبل عام                
 مليون شخص، أي    ٣٥,٨من أن عدداً يقدر بنحو      ) ٢٠٠٢عام  (يضاً إزاء ما تشري إليه أحدث األرقام        بالغ أ 
 . يف املائة من السكان، حيصلون على دخل يقل عن حد الكفاف األدىن٢٥نسبة 

وتشعر اللجنة  . وحتيط اللجنة علما مع القلق مبشكلة أطفال الشوارع يف املدن الكربى للدولة الطرف              -٤٦٨
 .اً بقلق بالغ إزاء تزايد عدد األطفال اليتامى واحملرومني من رعاية األبوينأيض

 .وتالحظ اللجنة بقلق تفاقم مشكلة انعدام املأوى يف الدولة الطرف -٤٦٩
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 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر يف دفع تعويض عن املنازل اليت ُدمِّرت أثناء العمليات العسكرية يف الشيشان -٤٧٠

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تشري إليه التقارير من إساءة معاملة اجملندين جتنيداً إلزامياً يف القوات املسلحة                   و -٤٧١
 .وبسبب معاناهتم من ظروف معيشة غري الئقة، وحرماهنم من احلصول على قدر كاف من الغذاء والرعاية الصحية

ة ألف شخص من أبناء الشيشان املشردين داخليا يف         وتشعر اللجنة بالقلق بشأن خطورة حالة أكثر من مائ         -٤٧٢
 .وتؤكد اللجنة يف هذا الصدد، رأيها بأن إغالق املخيمات بدون توفري مسكن بديل يعد انتهاكاً للعهد. أنغوشيا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدهور العام يف مستوى توافر الرعاية الصحية وإمكانية احلصول عليها يف                 -٤٧٣
كما تالحظ اللجنة بقلق أن املستشفيات والعيادات يف املناطق الفقرية ال تقوم يف كثري من األحيان . طرفالدولة ال

بتخزين مجيع العقاقري األساسية، وانه على الرغم من أن الدستور يكفل الرعاية الطبية اجملانية، فإن عدداً كبرياً من 
وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة . ن املرضى شراء األدويةالعيادات الصحية تتقاضى رسوماً على اخلدمات وتطلب م

بالقلق بشأن سوء احلالة الصحية لسكان الشمال األصليني، الذين يقدر أن متوسط أعمارهم يقل عن املتوسط                 
 . عاما٢٠ً-١٥الوطين بنحو 

 واليت ختص أموراً وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفتقر إىل التشريعات االحتادية املتصلة حبقوق املرضى -٤٧٤
 .من بينها آداب املهنة واجلرب يف حالة األخطاء الطبية

وال تزال اللجنة قلقة بسبب ارتفاع نسبة السل يف الدولة الطرف، وخاصة يف السجون ويف مجهورية                  -٤٧٥
 .الشيشان ويف مناطق الشمال األقصى، وحتديداً بني اجملتمعات األصلية

اإليدز خالل  /ء الزيادة احلادة يف معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري          وتشعر اللجنة بالقلق إزا    -٤٧٦
األعوام الثالثة األخرية، وتزايد انتشار فريوس نقص املناعة البشري املنقول باالتصال اجلنسي بني النوعني، وتزايد               

 .عدد مواليد األمهات املصابات بفريوس نقص املناعة البشري

كما تالحظ . لق إزاء ارتفاع معدالت الوفيات بني الرضع واألمهات يف الدولة الطرفوتشعر اللجنة بالق -٤٧٧
 .بقلق أن اإلجهاض غري املأمون ال يزال سبباً رئيسياً لوفاة األمهات

 .وال تزال اللجنة قلقة إزاء انتشار إدمان املخدرات يف الدولة الطرف -٤٧٨

لتقارير من أن عدداً ضخماً من األطفال غري ملتحق باملدارس، وال تزال اللجنة قلقة بسبب ما تشري إليه ا  -٤٧٩
 .بسبب اهلجرة وانعدام املأوى واإلمهال

   االقتراحات والتوصيات-هاء

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ختصص أموال كافية إلعادة توفري اخلدمات األساسية، مبا يف ذلك                  -٤٨٠
 .رية الشيشاناهلياكل األساسية للصحة والتعليم، يف مجهو
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 من العهد، وحتث الدولة الطرف على تكثيف        ١وتشري اللجنة إىل حق تقرير املصري املكرس يف املادة            -٤٨١
كما تشجع اللجنة الدولة    . جهودها لتحسني حالة السكان األصليني وضمان عدم حرماهنم من أسباب عيشهم          

 يف استغالل املوارد الطبيعية استغالال      ةاملستخدمالطرف على ضمان التنفيذ الفّعال للقانون املتعلق باألراضي          
 .تقليدياً من قبل السكان األصليني 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ال يؤدي عدم تسجيل حمل اإلقامة وعدم حيازة أوراق ثبوتية إىل                   -٤٨٢
 .إعاقة التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لطرف على اختاذ التدابري الفّعالة لضمان عدم حرمان أي شخص من مركزه              وحتث اللجنة الدولة ا    -٤٨٣
ديسمرب / كانون األول  ٣١القانوين ومن متتعه باحلقوق بسبب انتهاء صالحية جوازات السفر السوفياتيـة يف             

 وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل أن تضمن السلطات يف منطقة كراسنودار إضفاء صبغة قانونية               . ٢٠٠٣
 .على إقامة امليسكيت وسائر أفراد اجلماعات اإلثنية اليت أشارت التقارير إىل حرماهنا من التسجيل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وبأن تشجع                 -٤٨٤
حلقوق واحلريات، وتكافؤ الفرص بني     املتعلق بضمانات الدولة للمساواة يف ا     "اعتماد مشروع القانون االحتادي     
 .املعروض على جملس الدوما حالياً" الرجال والنساء يف االحتاد الروسي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توجيه الربامج الرامية إىل تشجيع التوظيف حنو املناطق والفئات             -٤٨٥
 .األشد تضرراً

ابري الفعالة لتعزيز إدماج األشخاص املعوقني يف سوق العمل، وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التد -٤٨٦
 .مبا يف ذلك تدعيم نظام حصص الوظائف املخصصة هلم، أو فرض غرامات مالية يف حالة عدم استخدامهم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالعمال يف                -٤٨٧
 الرمسي هبدف هتيئة الظروف الالزمة إلعمال حقوق املهاجرين دون عائق، ومحاية حقوق               سوق العمل غري  

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف ). ٦٩الفقرة (املهاجرين القانونية ومصاحلهم، كما ورد يف تقرير الدول الطرف 
 .وأفراد أسرهمعلى النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة لزيادة األجور، ومنع التأخر يف دفع األجور،                  -٤٨٨
 من قانون العمل، وهي املادة اليت تقضي، وفقاً ألحكام العهد، بأال يقل احلد األدىن                ١٣٣وضمان تنفيذ املادة    

 .لألجر عن حد الكفاف األدىن للعامل

ث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص أموال كافية لتجنب احلوادث يف أماكن العمل وتدعيم وحت -٤٨٩
موارد وسلطات هيئات التفتيش على العمل لضمان توقيع اجلزاءات على أصحاب العمل الذين ال يلتزمون بالئحة                   

 .األمان
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 ذلك إجراءات العمل اإلجيايب، لتحسني      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الفعالة، مبا يف          -٤٩٠

كما توصي اللجنة الدولة    . ظروف العمل اخلاصة بالنساء وضمان تساوي األجر عن العمل املتساوي القيمة           
 .الطرف بأن تسن القوانني اليت جترِّم التحرش اجلنسي يف مكان العمل

عمل لتخفيض النصاب القانوين     من قانون ال   ٤١٠وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنقيح املادة          -٤٩١
 .املنصوص عليه إلجراء اقتراع على اإلضراب

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل زيادة أساس املعاشات التقاعدية إىل حد الكفاف األدىن،                 -٤٩٢
. ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاين  ١مبوجب نظام املعاشات التقاعدية اجلديد الذي أدخله القانون االحتادي الصادر يف            

ونظراً ألن حتقيق هذا اهلدف قد يستغرق وقتاً بسبب قلة املوارد، فإن اللجنة حتث الدولة الطرف على منح                    
 .األولوية لزيادة احلد األدىن للمعاشات التقاعدية وضمان توجيه اإلعانات االجتماعية إىل أشد األسرة حاجة

كما تشجع الدولة   . ال لتشريعات مكافحة االجتار احلالية    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان التنفيذ الفعّ        -٤٩٣
الطرف على أن تباشر اعتماد التعديالت التشريعية املقترحة ومشروع القانون املتعلق مبكافحة االجتار يف األشخاص، الذي      

ن تكفل الدولة   وفضالً عن ذلك، ينبغي أ    . يرمي إىل توفري محاية أكثر فعالية للضحايا وضمان حماكمة مرتكيب االجتار           
 .الطرف بإقامة مراكز للتصدي لألزمات يسهل الوصول إليها ويستطيع ضحايا االجتار احلصول على مساعداهتا

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكثف جهودها ملكافحة العنف املرتيل باختاذ تشريعات حمددة جترم                -٤٩٤
إنفاذ القوانني والقضاة فيما يتعلق خبطورة العنف املرتيل وطبيعته العنف املرتيل، وتوفر التدريب للموظفني املكلفني ب

وفضالً عن ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مراكز للتصدي لألزمات وسهولة                . اجلنائية
 .الوصول إىل هذه املراكز على حنو يكفل لضحايا العنف املرتيل مأوًى آمناً وخدمات استشارية

 من العهد، استخدام    ١١ة الدولة الطرف على أن تكفل، وفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة            وحتث اللجن  -٤٩٥
الزيادة يف األموال املتاحة يف ميزانية الدولة يف تعزيز مستوى معيشي الئق للجميع، بوسائل منها وضع استراتيجية 

يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها، . وطنية شاملة ملكافحة الفقر
إحصائية مستكملة ومقارنة بشأن نتائج اجلهود املبذولة لتقليل عدد من يعيشون دون حد الكفاف األدىن إىل ما                 

 .٢٠٠٦ مليوناً حبلول عام ٣٠ و٢٨يتراوح بني 

فال وضمان قدر   وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تدعيم التدابري الرامية للتصدي هلجر األط             -٤٩٦
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري      . كاف من املساعدة والتأهيل االجتماعي لألطفال املهَملني أو املهجورين        

فعالة للتصدي لألسباب األساسية لإلمهال واهلجر، وخاصة زيادة املساعدات املقدمة إىل األسر اليت لديها أطفال،        
 .ةمبا يف ذلك زيادة حجم اإلعانات األسري

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية للتصدي ملشكلة انعدام املأوى، مبا يف ذلك ضمان                  -٤٩٧
كما تشجع اللجنة   . ختصيص موارد كافية لتوفري اإلسكان االجتماعي، مع منح األولوية ألشد اجلماعات حرماناً وضعفاً            

املأوى بغية التوصل إىل صورة أدق حلجم املشكلة وأسباهبا          الدولة الطرف على إجراء دراسة بشأن مشكلة انعدام          
 .األساسية
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان تقدمي تعويض كاف دون تأخري إىل مجيع األشخاص الذين ُدمرت  -٤٩٨
 .ممتلكاهتم أثناء العمليات العسكرية يف الشيشان

 تكفل للمجندين جتنيداً إلزامياً التمتع باحلقوق        وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان إنشاء آليات         -٤٩٩
 .األساسية، مبا يف ذلك حصوهلم على قدر كاف من الغذاء والرعاية الصحية

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها مبوجب العهد بأن تضمن توفري سكن مؤقت مالئم لألشخاص                -٥٠٠
 .الذين خيشون العودة إىل الشيشان النعدام األمن فيها

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضمن إسهام اإلصالح اجلاري يف قطاع الصحة يف حتسني نوعية                  -٥٠١
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً تدابري       . اخلدمات الصحية وتكافؤ فرص احلصول عليها يف مجيع أحناء البلد         
 .ة أقصى الشمالفعالة لتحسني احلالة الصحية للسكان األصليني يف املناطق الواقع

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعاجل مسألة حقوق املرضى وأن تقدم معلومات إىل اللجنة عن هذه                  -٥٠٢
 .املسألة يف تقريرها الدوري املقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها ملكافحة السل، يف إطار الربنامج االحتادي اخلاص                -٥٠٣
، ال سيما من خالل ضمان توافر األدوية وظروف اإلصحاح ٢٠٠٤-١٩٩٨عاجلة السل للفترة بالتدابري العاجلة مل

 .املالئمة يف السجون، واختاذ تدابري خاصة ملكافحة الوباء يف أشد املناطق تضرراً

بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة        ) ٢٠٠٠(١٤وتدعو اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم        -٥٠٤
الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري عاجلة لوقف انتشار فريوس نقص املناعة            ،  ) من العهد  ١٢املادة  (وغه  ميكن بل 
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف وعي مجيع األشخاص باملرض وكيفية محاية أنفسهم، بطرق              . اإليدز/البشري

وفضالً عن ذلك، ينبغي أن     . ولةتشمل التثقيف اجلنسي يف املدارس، وأن تكفل توافر وسائل احلماية بأسعار معق           
 .هتدف محالت التوعية إىل منع التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

وينبغي . وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتخفيض معدل الوفيات بني الرضع واألمهات -٥٠٥
مونة وأن تكفل إجراء عمليات اإلجهاض يف ظل ظروف         أن تقوم الدولة الطرف بالتوعية بوسائل منع احلمل املأ        

 .طبية وصحية مالئمة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للربامج الرامية إىل منع ومكافحة إساءة استعمال       -٥٠٦
عن هذه املسألة يف    العقاقري، واملوجَّهة إىل الشباب وأشد املناطق تضرراً يف البلد، وأن تقدم إىل اللجنة معلومات               

 .تقريرها الدوري املقبل

 شباب روسيا  "وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها يف إطار الربنامج االحتادي املعنون               -٥٠٧
 ٢٠٠٣وتالحظ اللجنة أنه بدأ يف عام       . لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه يف التعليم        )" ٢٠٠٥ -٢٠٠١(

الدوري ل غري امللتحقني باملدارس، وترجو من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها إجراء دراسة إحصائية لعدد األطفا
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املقبل بيانات مصنفة ومقارنة بشأن معدالت التسجيل يف املدارس ومعدالت التسرب بني األوالد والبنات واجملموعات               

 من  ١٣املادة  (م االبتدائي   بشأن خطط العمل للتعلي   ) ١٩٩٩(١٣وحتيل الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        . الضعيفة
 .، لالسترشاد به يف إعداد املعلومات املتعلقة باحلق يف التعليم يف التقرير الدوري املقبل)العهد

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 -٥٠٨
كما تشجع الدولة   . ملتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري املقبل     اجملتمع، وأن تطلع اللجنة على كافة اخلطوات ا       

الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين                 
 .قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ي اخلامس حبلول وأخرياً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدور -٥٠٩

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين جلمهورية كوريـا الشعبيـة الدميقراطيـة بشـأن تنفيـذ العهد                -٥١٠
E/1990/6/Add.35)(          تشرين الثاين  ٢٠ و ١٩ ، وذلك يف جلساهتا الرابعة واألربعني إىل السادسة واألربعني املعقودة يف  /

 .نوفمرب، املالحظات اخلتامية التالية/ تشرين الثاين٢٨وأعلنت يف جلستها السادسة واخلمسني املعقودة يف . ٢٠٠٣نوفمرب 

   مقدمة-ألف

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف الذي أعد على حنو يتمشى مع املبادئ                     -٥١١
ومع . (E/C.12/Q/DPRK/1)نة، وتشكر الدولة الطرف على الردود الكتابية على قائمة املسائل املطروحة            التوجيهية للج 

ذلك، فإن اللجنة تأسف ألن الدولة الطرف مل تدرج يف تقريرها معلومات حمددة تتعلق ببيانات وإحصائيات مستوفاة، ال                  
 .سيما يف جمال الضمان االجتماعي، والصحة والتعليم

 .رب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي مت بني أعضاء اللجنة ووفد الدولة الطرفوتع -٥١٢

   اجلوانب اإلجيابية-باء

تعترف اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف ويبذله شعب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من جهود، للتغلب على                 -٥١٣
 .ت، مبا يف ذلك إعادة إعمار البىن األساسية إلنتاج الغذاءما أحدثته الكوارث الطبيعية اليت حدثت يف أواسط التسعينا

 .وتأخذ اللجنة علماً مع التقدير باستعداد الدولة الطرف ملواصلة تعاوهنا مع اللجنة -٥١٤

 .وتالحظ اللجنة، مع االرتياح، التغطية الواسعة للرعاية الصحية اجملانية يف الدولة الطرف -٥١٥

 .، مع االرتياح، بالتنفيذ الكامل لنظام تعليمي جماين وعام لألطفال مدته أحد عشر عاماًكما حتيط اللجنة علماً -٥١٦
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   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

تدرك اللجنة الصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف على مستويات عديدة ويف جماالت خمتلفة، مبا يف ذلك                   -٥١٧
 .ف إعادة بناء اهلياكل األساسية اليت مت تدمريها نتيجة الكوارث الطبيعية يف منتصف التسعيناتتأمني الغذاء وارتفاع تكالي

   املواضيع الرئيسية املثرية للقلق-دال

تشعر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق، على غرار ما أعربت عنه اللجنة املعنية                  -٥١٨
 ١٦٢، إزاء األحكام الدستورية وغريها من األحكام التشريعية، وال سيما املادة            )٢٩(الحظاهتا اخلتامية حبقوق اإلنسان يف م   

من الدستور، اليت تعرض خلطر كبري نزاهة واستقاللية السلطة القضائية واليت تؤثر بصورة سلبية على محاية مجيع حقوق                   
 .اإلنسان اليت يكفلها العهد

ق، عدم وجود أية سوابق قضائية تتعلق بتطبيق العهد، كما تالحظ إنه مل يتم االحتكام               وتالحظ اللجنة، مع القل    -٥١٩
إىل العهد، بصورة مباشرة، أمام احملاكم الوطنية، على الرغم من أن الدولة الطرف تعلن عن أن احملاكم تطبق مباشرة                     

 .، حىت اآلن، يف القانون الداخليأحكام الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، رغم أن هذه الصكوك مل تدمج

وتأسف اللجنة النعدام املعلومات بشأن التشغيل الفعلي لنظام الشكاوى الفردية املنصوص عليه يف قانون                  -٥٢٠
 .الشكاوى وااللتماسات، وذلك فيما يتعلق بالشكاوى يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  أن الدولة الطرف لـم تصدق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال              وتالحظ اللجنة، مع القلق،    -٥٢١
 .التمييز العنصري

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار املواقف اجملتمعية التقليدية واملمارسات السائدة يف الدولة الطرف فيما                 -٥٢٢
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء     . تصادية واالجتماعية والثقافية  يتعلق باملرأة، اليت تؤثر بصورة سلبية على متتعها باحلقوق االق         

عدم وجود تشريعات حملية بشأن عدم التمييز ضد املرأة وبشأن استمرار حالة عدم املساواة حبكم الواقع بني الرجل واملرأة        
 .ناعة يف جمملهيف تقلد مناصب صنع القرارات، وذلك يف كل من اهليئات السياسية واإلدارية، وكذلك يف قطاع الص

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن احلق يف العمل قد ال يكون مكفوالً بالكامل يف النظام احلايل للتوظيف اإلجباري                   -٥٢٣
 .من طرف الدولة، األمر الذي يتناىف مع حق األفراد يف اختيار املهنة ومكان العمل حبرية

 إيداع املواطنني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين         وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات الواردة بشأن       -٥٢٤
 .غادروا البالد بدون جوازات سفر حبثاً عن عمل وظروف معيشة أفضل، يف خميمات عمل عند عودهتم إىل البلد

طر وتالحظ اللجنة مع القلق أن تشريع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ينص على هيكل نقايب واحد، يسي                 -٥٢٥
. كما تالحظ أن ممارسة احلق يف تشكيل نقابات يعتمد على ترخيص تصدره هيئات أمن الدولة               . عليه احلزب احلاكم  

 .وفضالً عن ذلك، تالحظ اللجنة، مع القلق، أن التشريع الداخلي ال يعترف باحلق يف اإلضراب
                                                 

 .٨٦الفقرة ، (A/56/40)٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم انظر   )٢٩(



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 72 

 
املشمولني بنظام الضمان االجتماعي مما     وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية عن األفراد             -٥٢٦

 .يتعذر على اللجنة أن جتزم بأن النظام يشمل اجلميع

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن بعض شرائح السكان ال يزالوا يعانون من اإلرهاق بسبب فترة                   -٥٢٧
 .يف من السلطات العامةإعادة البناء واإلصالح، وبأهنم قد يكونوا حباجة إىل احلصول على دعم إضا

وتالحظ اللجنة، مع القلق، عدم وجود أي حكم حمدد يف تشريع الدولة الطرف، يعترب العنف املرتيل جرمية                    -٥٢٨
 .يعاقب عليها

وتالحظ اللجنة، مع القلق، أن السياسات االجتماعية والتعليمية املطبقة حالياً يف الدولة الطرف فيما يتعلق                  -٥٢٩
 .م يف بيئات معزولة، مما قد يؤدي إىل حاالت من االستبعاد االجتماعيباليتامى، تبقيه

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العواقب اليت ترتبت على اجملاعة الواسعة النطاق اليت عاىن منها البلد يف أواسط                     -٥٣٠
 غريهم هبا، وأهنم مل يتلقوا      التسعينات، وإزاء تأثر بعض اجملموعات، وال سيما النساء واألطفال والشيوخ، تأثراً أكرب من            

 .املساعدة الكافية للتخفيف من حدة حمنتهم

وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ارتفاع معدالت األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية                    -٥٣١
 .اض نتيجة الفقر، وكذلك إزاء ارتفاع عدد حاالت اإلصابة باألمر) يف املائة وفقاً إلحصاءات احلكومة٤٥(املزمن 

 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة املفزعة يف معدالت وفيات األمومة -٥٣٢

 يف املائة وفقاً للدولة     ٨٥ إىل   ٩٩وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس، من              -٥٣٣
 .الطرف، نتيجة ملا حل هبا من كوارث طبيعية

 .ة تشعر بالقلق ألن األطفال املعوقني يستبعدون، كلما أمكن ذلك، من النظام الدراسي العاديوال تزال اللجن -٥٣٤

   االقتراحات والتوصيات-هاء

 .تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنشاء آلية للرصد الفعال للتنفيذ التدرجيي للعهد -٥٣٥

قوق مبوجب العهد، أن تواصل التماس املساعدة       وتوصي اللجنة الدولة الطرف، ويف جهودها املبذولة لتنفيذ احل         -٥٣٦
الدولية، وأن تشارك يف املساعدة الدولية واألنشطة اإلقليمية اليت تتخذها الوكاالت الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك                   

 .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 الدستورية والتشريعية اليت قد تعرض للخطر       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض على الفور األحكام         -٥٣٧
 .النظام القضائي أو تنتقص من استقالليته ونزاهته، بغية ضمان دورها احلاسم يف محاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري الثالث، معلومات عن كيفية إدماج أحكام العهد            -٥٣٨
 . تشريعها الوطين، وأن تقدم أمثلة عن حاالت تطبق فيها احملاكم الوطنية، مباشرة، أحكام العهديف
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وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيالً عن التطبيق الفعلي لإلجراءات املتبعة يف إطار                  -٥٣٩
تماسات املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     نظام الشكاوى االنفرادية املنصوص عليها يف قانون الشكاوى واالل         

 .والثقافية، مبا يف ذلك سوابق قضائية تقدم أمثلة عن كيفية استخدام هذا القانون عملياً

 .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري -٥٤٠

لطرف بأن تنضم إىل منظمة العمل الدولية كدولة كاملة العضوية وأن تصدق،            وتوصي اللجنة الدولة ا    -٥٤١
وبغية تيسري عملية االنضمام، توصي اللجنة . فيما بعد، على أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية يف الوقت املناسب

لتمثيل الثالثي  الدولة الطرف بالتعجيل بإدخال اإلصالحات الضرورية على تشريعاهتا لكي تفي مبعيار نظام ا              
 .املعمول به يف منظمة العمل الدولية

وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تستعرض تشريعها الداخلي هبدف التنفيذ الكامل ملبدأ عدم التمييز ضد                  -٥٤٢
ا يف مجيع   املرأة، وأن تعتمد وتنفذ برناجماً يتضمن تدابري حمددة إلذكاء الوعي، ترمي إىل تعزيز حقوق املرأة والنهوض هب                 

 .جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 .وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري تشريعية لضمان حق كل شخص يف اختيار مهنته ومكان عمله -٥٤٣

اص الذين وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة التشريع الوطين بغية إلغاء العقوبات اليت يتم فرضها على األشخ            -٥٤٤
 .يغادرون البلد حبثاً عن عمل وظروف معيشة أفضل

 من العهد فيما يتعلق     ٨وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تشريعها الداخلي حبيث يتمشى مع أحكام املادة              -٥٤٥
 .باحلقوق النقابية، مبا يف ذلك احلق يف تشكيل نقابات مستقلة واحلق يف اإلضراب

 الطرف على أن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث، بيانات عن شروط االستحقاق مبوجب              تشجع اللجنة الدولة   -٥٤٦
 .نظام الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك إعانة األسرة وإعانات األشخاص املعوقني، واملعاشات التقاعدية للكبار يف السن

يزانية املخصصة لإلنفاق االجتماعي،    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل استطالع إمكانية زيادة املبالغ يف امل             -٥٤٧
وكذلك للمساعدة العامة املقدمة إىل احملتاجني يف الوقت املناسب، ومتكني األشخاص الذين يبحثون عن عمل، وال سيما                 

 .املرأة، من إجياد عمل على أراضي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

غية تضمينها أحكاماً حمددة ميكن استخدامها كأسس ملكافحة        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاهتا ب       -٥٤٨
 .العنف املرتيل

وتناشد اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها ملساعدة األطفال الذين عانوا من آثار الكوارث الطبيعية،                 -٥٤٩
 .لكي يعودوا إىل املدارس

أسرية بديلة لليتامى ودجمهم يف النظام      وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتقدمي رعاية            -٥٥٠
 .املدرسي العادي
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات مناسبة لضمان وصول أكثر اجملموعات تأثراً، على قدم املساواة، إىل                 -٥٥١

 .املساعدة الغذائية الدولية وإعطاء األولوية هلذه اجملموعات يف الربامج الغذائية

دولة الطرف بأن تويل السلطات املختصة مزيداً من االهتمام لتقدمي الغذاء الكايف إىل األطفال              وتوصي اللجنة ال   -٥٥٢
الذي يعانون من سوء تغذية مزمن وكذلك تزويدهم بالرعاية الصحية الكافية، هبدف معاجلة اآلثار اخلطرية اليت تكون قد                  

 .حلقت بصحتهم

 فعالة لتحسني ظروف األم احلامل، مبا يف ذلك توفري خدمات            وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري       -٥٥٣
 .صحية قبل الوالدة، واملساعدة الطبية عند الوضع

اإليدز، /وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية شاملة ملنع اإلصابة بفريوس نقص املناعة املكتسب              -٥٥٤
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     . تحقق من سالمة نقل الدم    مبا يف ذلك تنظيم محالت إلذكاء الوعي ووضع برامج لل          

مواصلة وتعزيز تعاوهنا مع برامج األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة كربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة الصحة                
لجنة الدولة   كما توصي ال   .اإليدز/ برنامج األمم املتحدة املشترك واملعين بفريوس نقص املناعة البشري         العاملية،  

اإليدز، / الطرف بأن تدرج يف تقريرها الثالث بيانات إحصائية عامة عن حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري                
 .ومعلومات عن التدابري املتخذة للوقاية من هذا الوباء

ن خالل السماح هلؤالء    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تغري النظام احلايل املتعلق بتعليم األطفال املعوقني م              -٥٥٥
وفضالً عن ذلك، يتعني على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري لزيادة            . األطفال بتلقي التعليم ضمن نظام املدارس العادية      

الوعي يف صفوف الطالب واملعلمني واألسر باالحتياجات اخلاصة ألولئك األطفال، وأن تقوم بتدريب املعلمني لكي                 
 .عالة إليهم يف املدارس العاديةيتمكنوا من تقدمي مساعدة ف

واللجنة مستعدة، إذا ما دعيت إىل ذلك، إلرسال وفد لزيارة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بغية التحقق                  -٥٥٦
من الوقائع واجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتطبيق أحكام العهد وكذلك لتقدمي املشورة واملساعدة إىل الدولة الطرف                  

 . ها للوفاء بالتزاماهتايف مساعي

وفيما تأخذ اللجنة علماً مع التقدير بالتزام الدولة الطرف بنشر املالحظات اخلتامية احلالية، على نطاق واسع،                  -٥٥٧
فإهنا تشجع الدولة الطرف على جعل هذه املالحظات اخلتامية متوفرة جلميع املؤسسات والسلطات احلكومية اليت تتعامل                

 .ص عليها يف العهد وكذلك لشرائح واسعة من اجملتمع املدينمع احلقوق املنصو

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠وأخرياً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث حبلول  -٥٥٨
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 الفصل اخلامس

 املسائل اجلوهرية الناشئة عن تنفيذ العهـد الدويل اخلاص
 لثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا

اخلرباء االجتماع األول لفريق    : التعاون مع الوكاالت املتخصصة    -ألف
) اللجنـة املختصة باالتفاقيات والتوصيات   (املشترك بني اليونسكـو    

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    (واجمللس االقتصادي واالجتماعي    
 بشأن متابعة إنفاذ احلق يف التعليم) واالجتماعية والثقافية

   مقدمة-١

، واجمللس االقتصادي )اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات(أُنشئ فريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو  -٥٥٩
املعين مبتابعة إنفاذ احلق يف التعليم، مبوجب ) اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(واالجتماعي 

لتنفيذي لليونسكو يف دورته الثانيـة والستني بعد املائــة، يف تشرين            الذي اعتمده اجمللس ا    ٥-٤املقرر  
. ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٥ يف ٢٠٠٣/٣١٠، ومبوجب مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعـي ٢٠٠١أكتوبر /األول

عام ورحب السيد مارسيو باربوزا، نائب املدير العام لليونسكو بالنيابة عن السيد كويشريو ماتسورا، املدير ال               
يف أول اجتماع هلم، وأكد على أمهية إعمال تنفيذ احلق يف التعليم، وهو حق يقع يف صميم  )٣٠(لليونسكو، باخلرباء

فان فلييت، رئيس اللجنة املختصة      . وافتتح االجتماع سعادة السيد لويس ب      . برنامج اليونسكو للتعليم  
ويف . يونسكو، وأبرز أهم القضايا املعروضة للمناقشةباالتفاقيات والتوصيات، نيابة عن رئيسة اجمللس التنفيذي لل      

داندان، رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       .  ب اكلمتها االفتتاحية، ذكَّرت السيدة فريجيني    
وهلذا .  منه املتعلقتني باحلق يف التعليم١٤ و١٣والثقافية بأن اليونسكو قامت، أثناء إعداد العهد ،بصياغة املادتني 

وأشارت رئيسة اللجنة أيضا إىل أن التعليم يؤدي دوراً حامساً . لليونسكو" ملك"ميكن القول إن هاتني املادتني مها 
 .يف مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكافة احلقوق املتصلة باحلق يف التعليم

تبعوا أسلوب عمل غري رمسي، وقرروا تناوب رئاسة وبعد أن أقر اخلرباء جدول األعمال اتفقوا على أن ي     -٥٦٠
فريق اخلرباء املشترك بني األعضاء الذين ميثلون كال من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               

وطلب من رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية         . واللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات   
وكان السيد كيشور سينغ من قطاع التربية التابع لليونسكو، سكرترياً لفريق            . ثقافية، أن تترأس االجتماع   وال

 .اخلرباء املشترك

                                                 
 داندان،  -السيدة فريجينيا بونوان  : يـتألف فريق اخلرباء املشترك من األعضاء األربعة التالية أمساؤهم          )٣٠(

إييب رايدل، نائب رئيسة اللجنة وممثل اللجنة       رئيسـة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيد          
عضوا وممثال اللجنة ياي، . ج. ة واالجتماعية والثقافية، و السيدان كالوس هوفنر وأوالبيي باملعنية باحلقوق االقتصادي

 .املختصة باالتفاقيات والتوصيات
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التعاون بني اللجنـة املختصة باالتفاقيات والتوصيات واللجنة املعنية          -٢

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما ملتابعة تنفيذ املقرر         
 الذي اعتمده اجمللس التنفيذي لليونسكـو فـي دورتـه           ٢-٦

 ٢٠٠٢أكتوبر /اخلامسة والستني بعد املائة، املعقودة يف تشرين األول

تناولت مناقشات البند املذكور أعاله من جدول األعمال مسائل موضوعية عديدة، ال سيما مقارنة                 -٥٦١
جتماعية والثقافية واللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات،      أساليب عمل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال      

 .لضمان تكامل أعماهلما فيما يتعلق بتنفيذ متابعة احلق يف التعليم

، جتري اللجنة املعنية    )١٤ و ١٣مبادتيه  (وأشري إىل أنه يف إطار رصد تنفيذ العهد الذي يضم احلق يف التعليم               -٥٦٢
ومن الواضح أن مشاركة اليونسكو، منذ       .  والثقافية حواراً مع الدول األطراف      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  

. سنوات عديدة يف عمل اللجنة، أدت إىل تناول مسألة إعمال احلق يف التعليم للجميع، بصورة منتظمة، يف ذلك احلوار
بغي أن تتخذه من إجراءات متابعة،      ويف املالحظات اخلتامية اليت تعتمدها اللجنة بعد النظر يف تقارير الدول بشأن ما ين             

ومن جهة أخرى، فإن اللجنة املعنية باالتفاقيات        . تشري على الدول األطراف بأن تلتمس املساعدة من اليونسكو         
والتوصيات بوصفها هيئة فرعية تابعة للمجلس التنفيذي لليونسكو، متلك والية متابعة تنفيذ الصكوك املعيارية اليت                

وخبالف اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املؤلفة من مثانية عشر خبريا             . وضعتها تلك املنظمة  
. مستقالً، تتألف اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات من ثالثني ممثالً عن دول األعضاء، ال من خرباء مستقلني                

ي تعده األمانة، وليس يف التقارير اليت تقدمها فرادى          وتنظر اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف تقرير توليف        
وفضالً عن ذلك، فإن اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات، خبالف اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية               . الدول

ة باالتفاقيات  وتقوم اللجنة املعني  . واالجتماعية والثقافية، ال تستفيد من مشاركة املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين          
 .والتوصيات، بصفتها هذه، باستكشاف سبل زيادة فعالية التنفيذ مع التركيز على احلق يف التعليم

 :ولذلك يوصي فريق اخلرباء املشترك مبا يلي -٥٦٣

التعجيل بتبادل املعلومات مبا يف ذلك تقارير الدول املقدمة إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية  )أ( 
اعية والثقافية واليونسكو، والتعليقات على املالحظات اخلتامية للجنة وكذلك على مقررات اجمللس              واالجتم

 التنفيذي لليونسكو فيما يتعلق باحلق يف التعليم؛

التعاون بني اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واليونسكو يف وضع املبادئ  )ب( 
 املشار إليـه أعاله، علـى     ٢-٦تابعة الصكوك املعيارية املنصوص عليهـا يف املقـرر         التوجيهية املتعلقة مب  

النحـو الذي تعاونت فيه اليونسكو مع اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إعداد التعليق 
 ). من العهد١٣املادة (بشأن احلق يف التعليم ) ١٩٩٩ (١٣العام رقم 

. شار فريق اخلرباء املشترك إىل مسألة تزويد اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات خبرباء مستقلني             وأ -٥٦٤
وأفاد الفريق بأن عرض هذا الشاغل على املؤمتر العام لليونسكو قد يؤدي إىل النظر، فيما بعد، يف إمكانية تغيري                   

رحات األخرى احلاجة إىل ضمان أن تعكس تقارير        وتناولت املقت . طبيعة اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات    
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الدول الواقع العملي وأن تكون معدة إعداداً جيداً؛ وتوحيد معايري إعداد التقارير ونشرها على نطاق واسع جلعل 
نظامي تقدمي التقارير متقاربني؛ وإسهام اللجان الوطنية لليونسكو، بصورة فعالة، يف عملية إعداد الدول للتقارير         

 . عملية املتابعة؛ واالستعانة مبؤسسات حقوق اإلنسان اليت تؤدي دوراً رئيسياً على املستوى القطريويف

وكما ذُكر أعاله يف التعليق العام      . )٣١(وجرى التركيز على التزامات الدول فيما يتعلق بتقدمي التقارير         -٥٦٥
ثقافية، فإن هذا احلق، شأنه شأن مجيع حقوق للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال) ١٩٩٩ (١٣رقم 

ويف املقابل، . االحترام واحلماية والتنفيذ: اإلنسان، يفرض ثالث درجات من االلتزامات على الدول األطراف هي
 .ويظل التزام الدولة نافذاً حىت يف حالة خصخصة التعليم. ينطوي التنفيذ على االلتزام بالتيسري وااللتزام باألداء

ابعة يوم اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمناقشة         مت -٣
 العامة بشأن باحلق يف التعليم ومتابعة املنتدى العاملي للتربية

مايو / أيار١٤يقدم االجتماع الذي عقدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتاريخ  -٥٦٦
مع اليونسكو حول أعمال متابعة يوم اللجنة للمناقشة العامة بشأن احلق يف التعليم ومتابعة                باالشتراك   ٢٠٠٢

، دليالً على االهتمامات واألهداف املشتركة لكل من        )٣٢()٢٠٠٠أبريل  /داكار، نيسان (املنتدى العاملي للتربية    
. اً أساسياً من حقوق اإلنسان    اليونسكو واللجنة يف جمال تعزيز احلق يف التعليم األساسي للجميع بوصفه حق            

وحيث أن إعمال احلق يف التعليم األساسي للجميع حيظى باألولوية يف اليونسكو، فقد مت النظر يف عدد من                    
 :املناقشات األمور التاليةوبينت . اجملاالت الختاذ مزيد من التدابري

م مدى احلياة، وكذلك بشأن احلاجة إىل وضع تعاريف إجرائية للتعليم األساسي للجميع، والتعلي )أ( 
نوعية التعليم، لكي يتسىن رصد التقدم على أساس معايري قانونية متفق بشأهنا ولكي تتمكن منظومة األمم املتحدة 

 من استخدام نفس التعابري؛

على ضوء هذه املناقشات، لبيان كيفية استخدام  ،تقرير الرصد العاملي للتعليمإمكانية استعراض  )ب( 
فيذ احلق يف التعليم يف العملية برمتها، مع حتديد أهداف رئيسية ومؤشرات نوعية، ابتداًء من إجراء حتليل متابعة تن

وتكون املبادئ التوجيهية املتعلقة    . للمؤشرات الثمانية عشرة املتعلقة بربنامج توفري التعليم للجميع، كخطوة أوىل         
 .حبقوق اإلنسان واحلد من الفقر مفيدة يف وضع املؤشرات

ورأى فريق اخلرباء املشترك أن من اهلام على وجه اخلصوص إيالء مزيد من االهتمام للعمل اجلاري بشأن  -٥٦٧
 .اآلثار القانونية املترتبة على إطار عمل داكار الذي اعتمد أثناء املنتدى العاملي للتربية

                                                 
يف املواعيد  ترسل كل دولة عضو إىل املنظمة،       " تـنص املـادة الثامنة من دستور اليونسكو على أن            )٣١(

 واألنظمة واإلحصاءات املتعلقة مبؤسساهتا ونشاطها يف ميادين        وبالشـكل الذي يقرره املؤمتر العام، تقارير عن القوانني        
 ...".التربية والعلم والثقافة، وعما تتخذه من تدابري بشأن التوصيات واالتفاقيات

 .٥٨٩ إىل ٥٤٤الفصل اخلامس، الفقرات  ،E/2003/22-E/C.12/2002/13انظر  )٣٢(
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   مسائل ذات أمهية جوهرية يف تعزيز األسس القانونية للحق يف التعليم-٤

أظهرت املناقشات مدى أمهية التأكيد على دمج التزامات الدولة خبصوص احلق يف التعليم يف نظامها القانوين                   -٥٦٨
فإجراء البحوث والدراسات يف جمال احلق يف التعليم هو أمر غاية           . وإسقاطه كحق ميكن املقاضاة بشأنه بغية تعزيز إعماله       

 .تعليم األساسي يف الدساتري الوطنية بوصفه حقاً أساسياًيف األمهية لتحديد كيفية إدماج احلق يف ال

 :وحتقيقاً هلذا الغرض، رأى فريق اخلرباء املشترك أن من املهم القيام مبا يلي -٥٦٩

من (زيادة التوعية باحلاجة إىل وضع قوانني وطنية بشأن احلق يف التعليم وبأمهية هذه القوانني                 )أ( 
 ؛)اعات يشارك فيها على األخص املشرِّعون والربملانيونخالل تنظيم حلقات دراسية واجتم

إجراء دراسات مفصلة تتعلق بأسس احلق يف التعليم يف النظم القانونية الوطنية، مبا يف ذلك التشريعات                 )ب( 
 املتصلة بعدم التمييز يف الوصول إىل التعليم، والتشريعات املتصلة بفرص التعليم، والتعاون مع أوساط املثقفني؛

زيادة دور اليونسكو االستباقي وما تقدمه من مساعدة تقنية إىل الدول األعضاء لالستجابة                )ج( 
 الهتماماهتا اجلديدة بتحديث التشريعات والعمليات اإلدارية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا؛

ما التعليم االبتدائي   شرح املسائل والقضايا القانونية املتعلقة بتعميم الوصول إىل التعليم، وال سي           )د( 
 .اجملاين للجميع

وفيما . وأُشري إىل أن برنامج املسار السريع التابع للبنك الدويل يركز على حتقيق التعليم االبتدائي للجميع -٥٧٠
يتعلق بأهلية الرجوع إىل القضاء فيما يتصل باحلق يف التعليم، أُشري إىل سوابق قضائية حدثت مؤخراً يف جنوب                  

كما تناولت املناقشات مسائل أعم     . هلند فيما يتعلق بااللتزام بتوفري التعليم االبتدائي اجملاين للجميع         أفريقيا وا 
 .كاحلقوق داخل نظام التعليم واحلق يف التعليم

التكامل بني اللجنة املعنية باحلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية         -٥
 هم االستنتاجاتواللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات، وأ

وتركزت املناقشات على مسألة    . وحبث فريق اخلرباء املشترك بتعمق إمكانية التكامل بني عمل اللجنتني          -٥٧١
اإلجراء املتبع يف تقدمي ودراسة تقارير الدول األعضاء        (موضوعية هامة تتعلق باالقتراح مبراجعة اجلزء السادس        

من النظام املتعلق   )  باالتفاقيات والتوصيات اليت اعتمدها املؤمتر العام      بشأن إجراءات املتابعة اليت اختذهتا عمالً     
 من دستور   ٤ من املادة    ٤بالتوصيات املوجهة للدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة            

 اليونسكو،  يوسف، مدير مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية يف        . وقدم السيد عبد القوي أ    . اليونسكو
وستغطي هذه املراجعة كامل العملية املتعلقة بتقدمي الدول         . معلومات وتوضيحات تتعلق باملراجعة املقترحة    

وسيتم، يف . للتقارير ودراسة اللجنة هلا وإجراءات املتابعة عند رصد تنفيذ صكوك اليونسكو املتعلقة بوضع املعايري
وصيات كي يتسىن الفصل بني التقارير املتعلقة بالتوصيات، والتقارير          هذه العملية، التمييز بني االتفاقيات والت     
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وفضالً عن ذلك، ميكن التمييز بني االتفاقيات املتعلقة . املتعلقة باالتفاقيات واملنشئة اللتزامات قانونية على الدول 
 .ق يف التعليم يف حد ذاتهبالتعليم وتلك املتعلقة مبواضيع أخرى بغية زيادة فعالية رصد االتفاقيات املتعلقة باحل

ويف ضوء املعلومات والتوضيحات الواردة أعاله، استطلع فريق اخلرباء املشترك اإلمكانيات اليت يتيحها              -٥٧٢
. هنج جديد يف حتقيق التكامل بني عمل اليونسكو وعمل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              

 :ورة أعاله، توصل فريق اخلرباء املشترك إىل جمموعة من التوصيات الرئيسية هي كالتايلوبعد مراعاة العناصر املذك

ستؤخذ املقترحات والتوصيات اليت يقدمها أعضاء فريق اخلرباء املشترك يف احلسبان يف                 )أ( 
املختصة باالتفاقيات  املقترحات اليت تقوم بإعدادها األمانة لتقدميها إىل املؤمتر العام لليونسكو واليت تكون اللجنة              

وسيقترح على املؤمتر العام أن يوافق على مراجعة اجلزء السادس من النظام            . والتوصيات قد أبدت رأيها بشأهنا    
 ، مع مراعاة هنج يقوم على احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات املتعلقة بالتعليم؛) أعاله٥٧١انظر الفقرة (

تقارير بشأن االتفاقيات وتقدميها لتقارير بشأن التوصيات سيكون        إن التمييز بني تقدمي الدول ل      )ب( 
السبيل إىل وضع نظام لتقدمي التقارير يقوم على احلقوق استناداً إىل االتفاقيات املتعلقة بالتعليم، وهو أمر من شأنه 

 وكذلك عملية رصد    أن ييسر التعاون بني اليونسكو واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
وسيتعني على اليونسكو أن تلتمس معلومات بشأن       . احلق يف التعليم، إذا ما مت اعتماد هنج يقوم على احلقوق           

وهبذه الطريقة ميكن، يف هناية املطاف، إضافة التقارير املقدمة         . إعمال احلقوق بدالً من معلومات بشأن محايتها      
ومبا أن اليونسكو تقوم يف الوقت الراهن بوضع        . تقارير الواجب تقدميها  مبوجب نظام اإلبالغ يف اليونسكو إىل ال      

خطط عمل وسياسات واستراتيجيات، فإن ذلك سيكون مفيداً للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              
 والثقافية وألعماهلا؛

الجتماعية والثقافية  ستحتاج اليونسكو إىل معلومات من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاديـة وا          )ج( 
وبالفعل، فاللجنة تقيس التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التعليم سواء تعلق            . ال سيما بشأن إعمال احلق يف التعليم      

بالتعليم االبتدائي أو باخلطط الوطنية للتعليم االبتدائي، أو كان يف إطار عمل داكار أو توفري التعليم للجميع                   
ومن شأن إجراء تقييم نقدي للتقدم الذي حترزه الدول األطراف يف           . ين واإللزامي للجميع  والتعليم االبتدائي اجملا  

 هذا الصدد أن يسمح بقطع شوط ال بأس به إىل األمام؛

سلم فريق اخلرباء املشترك باحلاجة إىل التوسع يف مناقشة موضوع التكامل بني عمل اهليئتني يف                )د( 
 من ١٥ و١٤ و١٣ باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق باملواد اللجنة املعنية: جمال وضع املعايري 

، ورقم  ) من العهد  ١٤املادة  (بشأن خطط العمل للتعليم االبتدائي      ) ١٩٩٩ (١١العهد، وتعليقيها العامني رقم     
التوصيات فيما يتعلق   ، واللجنة املختصة باالتفاقيات و    ) من العهد  ١٣املادة  (بشأن احلق يف التعليم     ) ١٩٩٩ (١٣

وينبغي النظر بعناية يف مسائل تتعلق مبدى تعقُّد        . برصد تنفيذ صكوك اليونسكو املعيارية املتعلقة باحلق يف التعليم        
دورة تقدمي التقارير، وتقارير كل دولة ونوع الدول األطراف يف العهد يف حالة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 

يف ) ١٩٦٠(ة ونوع الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم              واالجتماعية والثقافي 
 .حالة اليونسكو، واجلهات املعدة للتقارير، ألهنا مسائل تتطلب حلوالً إبتكارية وإبداعية
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لك وعند اختتام االجتماع، تقرر أن يتضمن تقرير فريق اخلرباء املشترك موجزاً للمناقشات، وكذ                -٥٧٣

وبعد أن يعتمد فريق اخلرباء املشترك التقرير، ستعرضه على اللجنة املعنية            . اقتراحات وجمموعة من التوصيات   
داندان، وسيعرضه على اللجنة املعنية     . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، رئيستها، السيدة فريجينيا ب       

 .يف شكل وثيقة فان فلييت،. باالتفاقيات التوصيات، رئيسها السيد ب

ويعرض هذا  *. ومبناسبة انعقاد هذا االجتماع، أنشأت اليونسكو موقعاً على شبكة اإلنترنت بشأن احلق يف التعليم              -٥٧٤
املوقع عمل اليونسكو يف هذا امليدان، ويتضمن معامل عن التعاون الوثيق بني اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                  

 . كو، كما يعرض الوثائق اليت أعدهتا األمانة ومعلومات عن أول اجتماع عقده فريق اخلرباء املشتركوالثقافية اليونس

 خالل الدورة   ٢٠٠٤مايو  / أيار ٤ و   ٣وأخرياً، اقُترح عقد االجتماع املقبل لفريق اخلرباء املشترك يف           -٥٧٥
وسيتيح هذا االجتماع   . لثقافية، يف جنيف  احلادية والثالثني للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا        

ألعضاء اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات فرصة لالطالع على كيفية حتاور اللجنة املعنية باحلقوق                 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع الدول األطراف يف العهد، وكيفية استخدام املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا 

 .رير، ال سيما فيما يتعلق باحلق يف التعليميف إعداد التقا

وذكر رئيس اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات أن االجتماع متخض عن نتائج مل يتوقعها أحد على  -٥٧٦
فقد قدم فريق اخلرباء املشترك اقتراحات موضوعية كثرية وكانت النتيجة           . الرغم من تعقد املسألة قيد املناقشة     

ووصفت رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف استنتاجاهتا           . كبريإجيابية إىل حد    
فألول مرة، تعمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات بالتعاون الوثيق مع          . العامة، االجتماع بأنه اجتماع تارخيي    

 . ل الذي قامت به األمانة بتقدير بالغوقد حظي العم. بعضها البعض إلعمال حق حمدد أال وهو احلق يف التعليم

 ) من العهد٦املادة (احلق يف العمل :   يوم املناقشة العامة-باء

   مقدمة-١

 ٢٤عقدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف دورهتا احلادية والثالثني، املعقودة يف               -٥٧٧
 . من العهد٦عامة بشأن احلق يف العمل على حنو ما تنص عليه املادة ، يوم مناقشة ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

 .وكان اهلدف من املناقشة إرساء األساس لصياغة تعليق عام بشأن احلق يف العمل -٥٧٨

رئيسة قسم تكافؤ الفرص والعمالة التابع      (السيدة كوستانس توماس    : ومن بني املشاركني يف يوم املناقشة العامة       -٥٧٩
، والسيد ريتشارد   )مدير شعبة التعليم الثانوي والتقين واملهين، اليونسكو      (، والسيد فاتارو ايواموتو     )عمل الدويل ملكتب ال 

الواليات (أستاذ يف إدارة العلوم السياسية وأستاذ مساعد يف مركز جرانت سوير للدراسات القانونية جبامعة نيفادا           (سيغل  
، ) صوفيا(أستاذ يف معهد العلوم القانونية باألكادميية البلغارية للعلوم،         (شكوف  ، والسيد فاسيل مرات   ))املتحدة األمريكية 

 مدير املركز الوطين  (، والسيد أكمل سعيدوف     )واملقرر السابق للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
 ــــــــــــ

 .http://portal.unesco.org/education: على العنوان التايل * 
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املركز املعين باحلقوق االجتماعية وحقوق العمال      (، والسيدة أولغا كريولوفا     ))طشقند(حلقوق اإلنسان يف أوزبكستان     
، والسيدة  )مدير دائرة احلقوق النقابية، االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة        (، والسيد يانيك كوتشكيفيتش     ))موسكو(

، والسيدة ماشتيلد   ))آسيا واحمليط اهلادئ  (ة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة،         املديرة تنفيذية ملنظم  (شانيت دايريام   
 -مركز أوروبا   (، والسيد بال ماليك أوزدين      )) أمرسفورت، هولندا (باحثة مبكتب حقوق اإلنسان،     (إينجي فان دورين    

 ).العامل الثالث

 :وكانت أمام اللجنة الوثائق التالية -٥٨٠

 (a) Discussion paper submitted by Mr. Philippe Texier, member of the Committee: 
"General comment on the right to work (art. 6) of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights” (E/C.12/2003/7); 

 (b) Background paper submitted by Mr. Richard Siegel, Professor, Department of 
Political Science, and Faculty Associate, Grant Sawyer Centre for Justice, University of Nevada, 
United States: "Towards a general comment on the right to work: core elements" (E/C.12/2003/8); 

 (c) Background paper submitted by Ms. Elena Gerasimova (Director, Centre for Social 
and Labour Rights, Moscow), and Ms. Anna Gvozditskikh and Ms. Olga Krylova: "The right to 
work: regulatory content” (E/C.12/2003/9); 

 (d) Background paper submitted by Mr. Akmal Saidov, Director, National Human 
Rights Centre of Uzbekistan, Tashkent: "The right to work: towards a general comment on article 
6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (E/C.12/2003/10); 

(e) Background paper submitted by Mr. Vassil Mratchkov, Professor, Institute for 
Legal Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, and former member of the Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights: "Comments on the draft general comment on the right to 
work (art. 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" 
(E/C.12/2003/11); 

 (f) Background paper submitted by Ms. Machteld Inge Van Dooren, Researcher, 
Human Rights Office, Amersfoort, The Netherlands: " The right to work" (E/C.12/2003/12); 

 مالحظات افتتاحية  -٢

 داندان، رئيسة اللجنة، يوم املناقشة العامة، مؤكدة أن التعليقات العامة اليت            -افتتحت السيدة بونوان     -٥٨١
صاغتها اللجنة مؤخراً قد ركزت على أحكام حمددة من العهد هبدف تقدمي اإليضاحات لكل من الدول األطراف 

دة اليت قدمها خرباء عديدون يف إعداد مشروع التعليق العام          وأعربت عن تقديرها للمساع   . واألعضاء أنفسهم 
 .وقالت إن كافة املسامهات سوف تدرس بعناية، وتراعى لدى إعداد النص النهائي. األول بشأن احلق يف العمل

 من  ٦املادة  (ورحب السيد تكسييه، لدى تقدميه املشروع األويل للتعليق العام بشأن احلق يف العمل                 -٥٨٢
، بأن اللجنة قد شرعت بعد مرور سنوات طويلة يف إعداد تعليقها العام األول بشأن               (E/C.12/2003/7) )العهد

احلق يف العمل، وأعرب عن أمله يف أن تشكل هذه احللقة األوىل يف سلسلة التعليقات العامة بشأن احلقوق                    
وبني أن مشروع التعليق العام     ). ٩دة  املا(واحلق يف الضمان االجتماعي     ) ٨ و ٧املادتان  (األخرى يف جمال العمل     
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قد أُعد بالتعاون الوثيق مع مكتب العمل الدويل، ونوَّه مبسامهة العديد من اخلرباء، وبالدعم املقدم من مؤسسة                  

 ٨ إىل   ٦كما أشار إىل الصعوبات اليت برزت أثناء عملية صياغة املشروع، كعدم قابلية املواد              . فريدريش إيربت 
فاحلق يف العمل مرتبط ارتباطاً مباشراً باحلق يف ظروف عمل منصفة ومالئمة، وباحلق يف               . من العهد للتجزئة  

وحيث أنه مل يكن يف املستطاع وضع تعليق عام واحد يتناول املواد الثالث معاً، . تشكيل النقابات ويف اإلضراب   
وتتعلق املشكلة الثانية   . لثالثفقد رئي أن احلل األمثل هو وضع عدد من التعليقات العامة بشأن هذه املواد ا               

فحظر عمل األطفال، على سبيل املثال، يتداخل مع        . بتحديد القضايا اليت ميكن إدراجها يف إطار احلق يف العمل         
أما الصعوبة الثالثة فتتصل مبشاكل مفاهيمية، كالتمييز بني العمل الرمسي          ). محاية األسرة ومساعدهتا   (١٠املادة  

 . كان ينبغي اإلشارة إىل العاملني حلساهبم اخلاص أم إىل العاملني فحسبوغري الرمسي، وما إذا

   البيانات واملناقشة-جيم

 أن اليونسكو تضطلع بدور     ،)مدير شعبة التعليم الثانوي والتقين واملهين، اليونسكو      (أوضح السيد إيواموتو     -٥٨٣
التقين واملهين  ) والتدريب(مة لتوفري التعليم    فلقد اضطلعت هذه املنظمة جبهود ها     . هام يف إعمال احلق يف العمل     

والتدريب يف كافة الدول األعضاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وقد اعتمدت اتفاقية التعليم التقين واملهين  
وقال إن فكرة الوظيفة الواحدة اليت تستمر مدى احلياة هي فكرة قد ولَّى زماهنا، ذلك أن األفراد                 . ١٩٨٩لعام  
وبالتايل فإن حق الفرد يف العمل يعين       . وم ملزمون بأن يتحسبوا ملمارسة وظائف عديدة خالل حياهتم املهنية         الي

ضمنياً حقه يف احلصول على التدريب وإعادة التدريب الالزمني كيما يتسىن لـه أن يزاول عمالً منتجاً يف سوق   
 .عمل دائم التغري

لعلوم السياسية وأستاذ مساعد يف مركز جرانت سوير للدراسات القانونية أستاذ يف إدارة ا   (وقال السيد سيغيل     -٥٨٤
 إن تعليق اللجنة العام جيب أن يشدد على العالقة بني احلق يف العمل               ))الواليات املتحدة األمريكية  (جبامعة نيفادا،   

ورأى أن مشروع   . وتدابري مكافحة الفقر، إذ إن هنالك نزعة لبحث احلق يف العمل يف البلدان الصناعية فقط               
 .التعليق ينبغي أن يتضمن مفاهيم كالعمل القسري، وعمل األطفال، إضافة إىل مفهوم العمالة الكاملة

وفيما يتعلق مبسألة العمالة الكاملة، سأل أعضاء يف اللجنة عن كيفية حتقيق العمالة الكاملة يف بلدان تواجه                   -٥٨٥
ورد السيد سيغيل قائالً إنه بغض النظر عن         . الستثمار األجنيب صعوبات اقتصادية خطرة، وال سيما النقص يف ا        

وجيب على الدول أن    . الصعوبات االقتصادية، ينبغي أن تكون كل الدول مسؤولة عن إعمال حق مواطنيها يف العمل             
، مع إيالء   ختطو اخلطوات الالزمة إلعادة النظر يف سياساهتا التجارية وإدارهتا للموارد من أجل تعزيز احلق يف العمل                

 .كما أبرز الدور اهلام للمؤسسات املالية الدولية وللدول املاحنة يف هذا السياق. عناية خاصة للمجموعات املستضعفة

وقال السيد سيغيل تعليقا على مسألة االحتكام إىل القضاء، إنه ينبغي تفكيك احلق يف العمل إىل عناصره  -٥٨٦
لعمل، الذي خيضع لالختيار احلر، مبا يف ذلك احلماية من االسترقاق، والعمل فاحلق يف ا. اليت جيوز التقاضي بشأهنا

كما أن احملاكم مؤهلة للنظر     . القسري، وعمل األطفال واالجتار باألشخاص، ميكن أن يكون موضع نظر احملاكم          
ويف .  إلنفاذهايف احلقوق املتعلقة باألمن الوظيفي وبالفصل التعسفي، وإن كانت هذه احلقوق تتطلب جهداً أكرب  

 .املقابل، ينبغي أال ُتحال قضايا احلق يف العمالة الكاملة إىل احملاكم العادية، بل جيب أن تتوىل اللجنة رصدها
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السيد تكسييه ) )صوفيا(أستاذ يف معهد العلوم القانونية باألكادميية البلغارية للعلوم، (وهنأ السيد مراتشكوف  -٥٨٧
 من  ٦ذي يبيِّن القضايا اجلوهرية فيما يتعلق باحلق يف العمل املنصوص عليه يف املادة              على مشروع التعليق العام ال    

وأشار إىل أن احلق يف العمل قد تطور وتعزز، بفضل ما استمده من عناصر          . العهد، ويتيح أساساً جيداً للمناقشة    
لتعليق العام ما ظهر من عناصر ولدى تعريف احلق يف العمل، ينبغي أن يراعي ا      . تعكس واقع العمل يف عامل اليوم     
كما ينبغي أن يعكس مشروع التعليق البعد االجتماعي للحق يف العمل، ذلك أن . جديدة، مثل احلق يف عمل الئق

واقترح السيد مراتشكوف أيضاً أن     . آثار هذا احلق ال تقتصر على األفراد فحسب، وإمنا متتد إىل اجملتمع بأسره            
وعالوة على ذلك، أكد على . صفه حقاً اقتصادياً، ألنه يشكل أساس التنمية االقتصاديةُينظر إىل احلق يف العمل بو

ضرورة ضمان أهلية التقاضي فيما يتعلق باحلق يف العمل يف إطار التشريع الوطين، وتوفري قدر أكرب من احلماية                   
ثقافية ال حتظى يف الوقت الراهن      وأشار إىل أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية وال      . هلذا احلق على الصعيد الدويل    

 .بنفس الدرجة من احلماية اليت حتظى هبا احلقوق املدنية والسياسية، وذلك لعدم وجود بروتوكول اختياري للعهد

 إن احلق يف العمل     ))طشقند(مدير املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف أوزبكستان،        (وقال السيد سعيدوف     -٥٨٨
ويتضمن احلق يف العمل . ن حقوق اإلنسان األساسية للتمتع بغريه من حقوق اإلنسان        ينبغي أن ُينظَر إليه كحق م     

احلق يف احلصول على فرصة لكسب الرزق بواسطة العمل، واحلق يف اختيار العمل حبرية ودون : ثالثة عناصر هي
 التعليقات العامة أو وشدد على أمهية مراعاة. متييز، واحلق يف احلماية من الفصل التعسفي من جانب أرباب العمل

التوصيات العامة هليئات األمم املتحدة األخرى املنشأة مبوجب الصكوك الدولية، كالتعليق العام للجنة املعنية                
بشأن عدم التمييز، والتوصية العامة للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد            ) ١٩٨٩ (١٨حبقوق اإلنسان رقم    

 . العامالت بال أجر يف املشاريع األسرية يف الريف واحلضربشأن النساء ) ١٩٩١ (١٦املرأة رقم 

على اللجنة  ) مدير دائرة احلقوق النقابية، االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة         (وأثىن السيد كوتشكيفيتش     -٥٨٩
شأن التعليق  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلشراكها ممثلني عن نقابات العمال يف املناقشات ب            

 من العهد يف آن معا،      ٨ إىل   ٦غري أنه أشار إىل أنه الحظ أنه كان يفضل أن يتناول التعليق العام املواد                . العام
 ارتياحه ألن مشروع التعليق العام قد أشار إىل         شوأبدى السيد كوتشكيفيت  . بالنظر إىل أوجه الترابط فيما بينها     

وفيما يتعلق مبسألة التمييز، اقترح أن يتم       .  العوملة على احلق يف العمل     قضية العوملة، واقترح زيادة توضيح أثر     
ولدى تناول مسألة العمل القسري،     . إدراج النقابيني والعمال املهاجرين ضمن فئات اجملموعات املعرضة للتمييز        

إىل النظام  وعالوة على ذلك، أوصى بأن ُيشار       . اقترح أن يويل النص عناية أكرب لظروف العمل داخل السجون         
الثالثي األطراف ودوره األساسي يف محاية احلق يف العمل، وأن يتم التشديد بقدر أكرب على السوابق القضائية                  

 .ملنظمة العمل الدولية وصكوكها

آسيا واحمليط  ( التنفيذية ملنظمة رصد العمل الدويل من أجل حقوق املرأة،             املديرة(وقالت السيدة دايريام     -٥٩٠
 احترام احلق يف العمل، ومحايته وإعماله، جيب أن تتم يف إطار املساواة وعدم التمييز وفقاً ألحكام                  إن)) اهلادئ

وقالت إنه ينبغي إيالء عناية خاصة للقضاء على التمييز ضد املرأة،           .  من العهد  ٣، واملادة   ٢ من املادة    ٢الفقرة  
وأكدت أنه يتعني على الدول أن حتلل بعناية .  العملألن املرأة عموماً متخلفة عن الرجل يف جمال التمتع باحلق يف

كما ينبغي أن   . العوامل اليت حتول دون وصول املرأة إىل سوق العمل ضماناً لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة               
عن تراعي القوانني والسياسات العوائق اليت تواجهها املرأة بوصفها امرأة، لضمان املساواة املوضوعية، مبا يف ذلك 
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طريق توفري استحقاقات األمومة املناسبة، وانتهاج سياسات اجتماعية لرعاية الطفل، واختاذ تدابري أخرى للتوفيق              

وشددت السيدة دايريام على ضرورة اختاذ تدابري خاصة متكِّن املرأة          . بني املسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل    
ل الدول على مجع بيانات عن الوظائف اليت يشغلها كل من النساء وقالت إنه ينبغي مح. من حتقيق املساواة الفعلية

والرجال يف سوق العمل، ووضع خطط من أجل حتقيق املساواة حتدد مؤشرات ومعايري ومقاييس لإلعمال                  
 . التدرجيي للحق يف املساواة يف كافة اجلوانب املتصلة بالعمل

مة الكندية املعروفة باسم مشروع مساواة املرأة بالرجل يف احلقوق          وتلت السيدة دايريام بياناً بالنيابة عن املنظ       -٥٩١
وقد أعاد البيان التأكيد على أن للحق يف العمل آثاراً وعواقب خمتلفة بالنسبة للمرأة، نظراً للمرتلة غري الالئقة                  . االقتصادية

د رسخت هذه املرتلة غري املالئمة للمرأة؛ مع        كما جاء يف البيان أن عملية العوملة ق       . اليت حتتلها املرأة يف معظم اجملتمعات     
تزايد عدد النساء العامالت على أساس عقود عمل دون تفرغ ومقابل أجر ضئيل، والعامالت يف القطاع غري الرمسي،                   

ن وكخادمات يف املنازل، ويف مجع النفايات يف الشوارع، والعامالت بالقطعة من منازهلن، إخل، أو النساء اللوايت يتاجر هب                 
كما أكدت املنظمة من جديد أنه ينبغي أن تراعي القوانني والسياسات العوائق االقتصادية واالجتماعية اليت                . يف البغاء 

 .تواجهها املرأة وذلك كيما تتحقق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة

إن منظمة العمل   ) دويلرئيسة قسم تكافؤ الفرص والعمالة التابع ملكتب العمل ال         (وقالت السيدة توماس     -٥٩٢
وأوصت بأن يتوسع التعليق العام يف      . الدولية ترحب مببادرة اللجنة إلعداد التعليق العام بشأن احلق يف العمل           

. تناول خمتلف أوجه العوملة اليت قد تؤثر يف احلق يف العمل، وكذلك الصلة الوثيقة بني احلق يف العمل والفقر                    
، والتوصية )١٩٦٤ (١٢٢شري املشروع إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم واقترحت، باإلضافة إىل ذلك، أن ي

اللتني تتعلقان بسياسة العمالة وتقّران باحلق يف عمل يتم اختياره حبرية، وبالتزام الدول              ) ١٩٨٤ (١٦٩رقم  
ختاذ التدابري  كما اقترحت السيدة توماس أن يؤكد التعليق العام على التزام الدول با            . مبكافحة العمل القسري  

وعالوة على ذلك، أبدت موافقتها على رأي اليونسكو بأن اإلعمال الكامل           . املناسبة يف جمال خلق فرص العمل     
 .للحق يف العمل يقتضي تعزيز احلق يف التعليم والتدريب

 اتفاقية  وفيما يتعلق مبسألة التمييز، قالت السيدة توماس أنه ميكن للجنة استخدام التعاريف الواردة يف               -٥٩٣
بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، واالتفاقية الدولية للقضاء على         ) ١٩٥٨ (١١١منظمة العمل الدولية رقم     

وأوصت اللجنة بأن تعرِّف    . مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           
وفيما . حبيث يشمل كافة أشكال األنشطة اليت متثل وسيلة للعيش        تعريفاً واسعاً يف التعليق العام،      " عمل"كلمة  

يتعلق باجملموعات املعرضة للتمييز، أكدت السيدة توماس على أمهية أال ُينظر إىل هذه اجملموعات بوصفها ضحايا            
ت أن  وخبصوص حق املرأة يف العمل، اقترح     . فقط، وإمنا كأعضاء يف اجملتمع يسهمون بصورة إجيابية يف االقتصاد         

، وأن )كإجازة األمومة، ورعاية الطفل، واحلماية من التحرش اجلنسي(يشري النص بإجياز إىل بعض تدابري احلماية   
 .يزيد من التشديد على التدابري اإلجيابية، أو العمل اإلجيايب، ملعاجلة أوجه عدم املساواة

عليق العام إىل اتفاقييت منظمة العمل      وفيما يتعلق بعمل األطفال، اقترحت السيدة توماس أن يشري الت           -٥٩٤
بشأن حظر أسوأ ) ١٩٩٩ (١٨٢بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، واالتفاقية رقم ) ١٩٧٣ (١٣٨الدولية رقم 

وأوصت بأن يشري التعليق العام إىل العمال الزراعيني،        . أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها      
وأبدت استحساهنا للكيفية اليت أُدرج هبا مفهوم العمل الالئق يف مشروع . جداً من العمالالذين تعتربهم فئة هامة 
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وقالت إن هذا املفهوم هو من املصطلحات اليت تستخدمها منظمة العمل الدولية، وهو يقضي ضمنياً . التعليق العام
وأشارت إىل العمل .  السائدة يف البلدأن احلق يف العمل ال ميكن أن يربر التعسُّف يف التوظيف، مهما كانت احلالة

اجلاري داخل منظمة العمل الدولية من أجل وضع تعريف أدق هلذا املصطلح، والحظت أن تقرير اللجنة العاملية                 
 .، قد يأيت مبصطلحات جديدة٢٠٠٣ديسمرب /املعنية بالبعد االجتماعي للعوملة، املقرر أن يصدر يف كانون األول

ايا التمييز والتدابري اإلجيابية، سأل عضو يف اللجنة منظمة العمل الدولية عن رأيها بشأن وفيما يتعلق بقض -٥٩٥
تدابري احلماية، مثل اختالف سن التقاعد، وحظر عمل املرأة ليالً، وتكليفها حبمل أوزان ثقيلة، وهي تدابري ميكن                 

رار الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية يف ورداً على هذا السؤال، أشارت السيدة توماس إىل الق. اعتبارها متييزية
 بشأن تكافؤ الفرص ومعاملة الرجل واملرأة على قدم املساواة يف العمل، الذي ينص               ١٩٨٥يونيه  / حزيران ٢٧

على أن أي تدابري خاصة تفرض قيوداً أو موانع باسم احلماية فيما يتصل بعمل املرأة ينبغي أن ُتستعرض يف                     
وقالت السيدة توماس إن القيود اليت توضع باسم املساواة . ة آراء العمال والنساء أنفسهنالسياق الوطين مع مراعا

قد تكون ذات فائدة يف بعض الظروف وبعض البلدان، ولكنها قد تكون غري مربرة يف ظروف وبلدان أخرى، وقد                     
ملنظمة رصد العمل الدويل من أجل      املديرة التنفيذية   (والحظت السيدة دايريام    . تفضي إىل إقصاء املرأة عن سوق العمل      

يف هذا الصدد أن تدابري احلماية مل تعد تشكل القاعدة، وأنه ينبغي متييزها عن التدابري          )) آسيا واحمليط اهلادئ  (حقوق املرأة   
وهذه اإلجراءات هتدف إىل حتقيق املساواة، كما هو وارد يف            . اإلجيابية اليت تأخذ شكل إجراءات التمييز اإلجيايب       

 .عاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وذلك عن طريق االرتقاء باجملموعات احملرومة إىل مستوى اجملموعات األخرىامل

وقد حظي الرأي القائل إنه ينبغي زيادة التأكيد على قضايا املساواة بني الرجال والنساء، والتمييز املباشر  -٥٩٦
واقترح أحد األعضاء أن يشدد مشروع التعليق       . ن أعضاء اللجنة  وغري املباشر، والتدابري اإلجيابية بتأييد العديد م      

العام على أمهية التدابري اليت متكّن الوالدين من التوفيق بني املسؤوليات يف العمل واحلياة األسرية، وأن يعكس                  
 . من العهد٨ و٧ و٦، واملواد )احلق يف الضمان االجتماعي (٩الترابط بني املادة 

أن يبّين بوضوح أن القائمة ) ، هولنداتمكتب حقوق اإلنسان، أمرسفور(ة فان دورين واقترحت السيد -٥٩٧
وفيما يتعلق  . اليت تتضمن أسس التمييز الواردة يف مشروع التعليق العام، هي قائمة توضيحية وليست شاملة               

واحلماية، واإلعمال،  بالتزامات الدول األطراف، قالت إنه ينبغي أن يضاف إىل االلتزامات املتعلقة باالحترام،              
للجنة   املقرر اخلاص  -وهي فكرة مأخوذة عن السيد أسبيورن إيدي، الرئيس       (التزام رابع هو االلتزام بالتصحيح      

وبالرغم أن احلق يف العمل ال يعين ضمنياً احلق يف احلصول على وظيفة،             ). الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
ى الدول التزاماً بتصحيح احلالة االقتصادية من أجل خلق الظروف املواتية           فقد اعتربت السيدة فان دورين أن عل      

بيََّن بوضوح تلك االلتزامات اليت هي ذات أثر فوري وتلقائية التنفيذ. للعمالة  .وينبغي أيضاً أن ُت

لة أنه ما من دولة تستطيع أن حتقق هدف العما        )  العامل الثالث  -مركز أوروبا   (والحظ السيد أوزدين     -٥٩٨
واعترب أيضاً أن التعليق العام ينبغي أال يشري إىل امليثاق العاملي الذي اقترحه األمني العام، وإمنا إىل القواعد . الكاملة

املتعلقة مبسؤوليات الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال يف جمال حقوق اإلنسان، وهي القواعد               
أغسطس / آب ١٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/١٦ومحاية حقوق اإلنسان يف قرارها      اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعيـة لتعزيز      

 أن يشري التعليق العام إىل مشكلة نقص احلماية اليت يواجهها عمال املصانع القائمة نواقترح السيد أوزدي. ٢٠٠٣
 .)(maquiladorasيف مناطق التصنيع ألغراض التصدير 
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املقدمة من اخلرباء املدعوين، أبدى أعضاء يف اللجنة عدداً         وباإلضافة إىل األفكار واالقتراحات العديدة       -٥٩٩

واقُترح أن يبّين بوضوح أن احلق يف العمل يشمل احلق يف العمل             . من التعليقات بشأن مشروع التعليق العام     
كما اعُترب أنه ميكن زيادة توضيح أنواع       . املستقل، والعمل للحساب اخلاص، وكذلك العمل بعد سن التقاعد        

وعالوة على ذلك، اقُترح أن ُيشري التعليق العام إىل . امات، وما الذي يشكل ختلفاً عن محاية احلق يف العمل االلتز
وتتعلق االقتراحات األخرى بإدراج إشارات إىل مؤمترات القمة        . مفهوم احلق يف العمل بوصفه جزءاً من اهلوية       

 من وثائق، وال سيما منها مؤمتر القمة العاملي للتنمية ذات الصلة اليت عقدهتا األمم املتحدة مؤخراً وما صدر عنها    
اليت اعتمدهتا   ، واألهداف اإلمنائية لأللفية   )١٩٩٥مارس  / آذار ١٢ إىل   ٦املعقود يف كوبنهاغن، من     (االجتماعية  
 .، فضالً عن اإلشارة إىل مسؤوليات الشركات اخلاصة)٣٣(مجعية األلفية

ء والتعليقات املقدمة سوف تؤخذ يف االعتبار، وكذلك أي تعليقات          وقال السيد تكسييه إن كافة اآلرا      -٦٠٠
وشدد على أن مفهوم العمل الالئق يف سياق التعليق العام مل يستخدم            . ٢٠٠٤مايو  /خطية إضافية تقدم قبل أيار    

يسية وأشار إىل بعض االقتراحات الرئ    . مبعناه األخالقي، بل إنه يشري إىل العمل الذي يتوافق مع أحكام العهد            
املقدمة، مبا يف ذلك تلك اليت تستهدف إبراز قضية التمييز، والتوسع أكثر يف تناول قضية العوملة، وتضمني النص                  

وأعرب . إشارات إىل عدد من صكوك منظمة العمل الدولية، واإلشارة إىل مشكلة األنشطة املناهضة للعمل النقايب
شات، والحظ مع األسف أن النقابات ال تشارك إال نادراً يف           عن تقديره ملشاركة ممثلني عن النقابات يف املناق       

وقال إنه سوف يسعى جاهداً إلدراج كافة التعليقات يف املشروع النهائي املقرر اعتماده أثناء               . أعمال اللجنة 
 ).٢٠٠٤مايو / أيار١٤ -أبريل / نيسان٢٦(الدورة الثانية والثالثني للجنة 

يع املشاركني على مسامهاهتم القيمة اليت من شأهنا أن تساعد اللجنة يف            ويف اخلتام، شكرت الرئيسة مج     -٦٠١
كما أكدت على أمهية إعداد املشروع النهائي للتعليق العام بالتعاون الوثيق مع منظمة              . حتسني تعليقاهتا العامة  

 .العمل الدولية

                                                 
)٣٣( A/56/326 ،املرفق. 
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 الفصل السادس

 ورتيهااملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة واملسائل اليت حبثتها يف د
 الثالثني واحلادية والثالثني

اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة بناًء على معلومات تتعلق باحلقوق االقتصادية           -ألف
 واالجتماعية والثقافية وردت مـن مصادر غري الدول األطراف

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

 ملا تقدمه مصادر غري الدول األطراف من معلومات وثيقة الصلة بالنظر يف              تويل اللجنة اهتماماً كبرياً    -٦٠٢
وتقدم األمانة إىل الدولة الطرف املعنية هذه املعلومات باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من . تقرير أي من الدول األطراف

 .الطرفاحلوار البناء بني اللجنة والدولة الطرف، قبل أن تنظر اللجنة يف تقرير تلك الدولة 

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

كانت اللجنة تتلقى، يف مناسبات عديدة يف السابق، معلومات معظمها من منظمات غري حكومية، بعد                -٦٠٣
وكانت هذه املعلومات تقدم يف . نهأن تكون قد نظرت يف تقرير الدولة الطرف واعتمدت مالحظات ختامية بشأ

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           

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

 بشأنه، فإن املسؤولية األوىل     وترى اللجنة أنه بعد النظر يف تقرير دولة طرف ما، واعتماد املالحظات اخلتامية              -٦٠٤
عن تنفيذ التوصيات اليت تصدرها اللجنة إمنا تقع على عاتق احلكومة الوطنية امللزمة بإبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري                   

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

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

 بشأن كانت اللجنة وال تزال تتلقى أيضاً معلومات من كل من املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية        -٦٠٥
 :حالة إعمال 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؛

 .اريرها الدوريةالدول األطراف املتأخرة جدا يف تقدمي تق )ب( 
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ويف كلتا احلالتني، فإن عدم امتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب العهد، وال سيما التزاماهتا بتقدمي                 -٦٠٦

التقارير، أدى إىل استحالة قيام اللجنة برصد فعال إلعمال تلك الدول للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 .والية اليت أسندها إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعياملنصوص عليها يف العهد وفقاً لل

، بروح تقوم على    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٣ إىل   ٥وقررت اللجنة، يف دورهتا الثالثني املعقودة يف الفترة من           -٦٠٧
ناء مع الدول األطراف، أهنا قد تتخذ يف احلالتني املشار إليهما أعاله، واستنادا إىل كل                    حالة احلوار املفتوح والَب

 :على حدة، اإلجراءات التالية

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

ة إىل  وقد توجه اللجنة، بصورة رمسية، من خالل رسالة يرسلها رئيسها، انتباه الدولة الطرف املعني              )ب( 
وقد تطلب اللجنة من الدولة الطرف، بصورة رمسية،    . املعلومات الواردة، وحتثها على تقدمي تقريرها املتأخر دون إبطاء        

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

   التعاون مع الوكاالت املتخصصة-باء

عقب قرار اليونسكو تعيني عضوين من اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات التابعة للمجلس التنفيذي  -٦٠٨
اللجنة (ة تنفيذ احلق يف التعليم، واملشترك بني اليونسكو         لليونسكو للمشاركة يف أعمال فريق اخلرباء املعين مبتابع       

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     (، واجمللس االقتصادي واالجتماعي       )املختصة باالتفاقيات والتوصيات   
، عينت اللجنة   )بنن(ياي  . ج. والسيد وأوالبيي ب  ) أملانيا(، ومها السيد كالوس هوفنر      )واالجتماعية والثقافية 

، ونائبها  )الفلبني( داندان   -عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رئيستها، السيدة فريجينيا بونوان          امل
 ١٩وعقد فريق اخلرباء املشترك أول اجتماع لـه يف         . لتمثيلها يف فريق اخلرباء املشترك    ) أملانيا(السيد إييب رايدل    

 ). ٥٧٦-٥٥٩ر الفصل اخلامس أعاله، الفرع ألف، الفقرات انظ( يف مقر اليونسكو بباريس ٢٠٠٣مايو /أيار

   يوم املناقشة العامة-جيم

، يوماً  ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤خصصت اللجنة خالل دورهتا احلادية والثالثني، املعقودة يف           -٦٠٩
داد مشروع تعليق عام وقد أرست املناقشة األسس إلع).  من العهد٦املادة (للمناقشة العامة بشأن احلق يف العمل 

 ).٦٠١-٥٧٧انظر الفصل اخلامس أعاله، الفرع باء، الفقرات ( من العهد ٦على املادة 

   تعليقات عامة�دال

ملناقشة العامة بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع         أجرت اللجنة يف دورهتا الثالثني، متابعةً ليوم ا        -٦١٠
 ١٣ الذي عقدته خالل دورهتا الثامنة والعشرين يف         ،) من العهد  ٣املادة  (عية والثقافية   احلقوق االقتصادية واالجتما  

 .  من العهد٣، مناقشة أولوية حول مشروع التعليق العام بشأن املادة ٢٠٠٢مايو /أيار
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اقتراحات األمني العام بشأن نظام األمم املتحدة للهيئات املنشأة            -هاء
 مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

ناقشت اللجنة يف دورهتا الثالثني توصياهتا املقدمة إىل مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان                 -٦١١
واعتمدهتا استجابة القتراحات األمني العام بشأن نظام األمم املتحدة للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق               

 ).انظر املرفق الرابع أدناه( )٣٤(اإلنسان 

 ات اإلجراءات اخلاصة للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  التعاون مع آلي-واو

القضايا املوضوعية الناشئة عن "أجرت اللجنة، يف دورهتا الثالثني يف إطار البند من جدول أعماهلا املعنون      -٦١٢
 املقرر ، مناقشات مع السيد ميلون كوثاري،"تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بالسكن الالئق، والسيد جان زيغلر، املقرر اخلاص للجنـة املعين باحلق يف                 
 .الغذاء ، بشأن حاالت قطرية حمددة ومسائل ذات اهتمام مشترك

   حلقة العمل بشأن إجراءات متابعة مالحظات اللجنة اخلتامية-زاي

املتخذة على الصعيد الوطين بشأن املالحظات اخلتامية اليت توجهها للدول           ترى اللجنة أن اإلجراءات      -٦١٣
األطراف لدى اختتام نظرها يف تقاريرها، تكتسي أمهية حيوية بالنسبة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الواردة يف                

جتماعية والثقافية،  املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ال سيما يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال            
 بشأن  ٢٠٠٢أغسطس  /والحظت اللجنة باهتمام أنه قد مت عقد حلقة عمل يف إكوادور يف آب             . بشكل فّعال 

إجراءات املتابعة، نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع بعض الدول األطراف يف                
ويبدو أن حلقة العمل هذه كان هلا أثر إجيايب يف تعزيز محاية             . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

كما أحاطت اللجنة علماً بأن املفوضية السامية تعد حللقة عمل أخرى بشأن . حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
كانون إجراءات املتابعة خاصة بالدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل، ستعقد يف اجلمهورية العربية السورية يف 

 .٢٠٠٣ديسمرب /األول

، ٢٠٠٥وبناء عليه، فإن اللجنة تدعو املفوضية السامية إىل حبث إمكانية تنظيم حلقة عمل ُتعقد يف عام                  -٦١٤
بشأن إجراءات متابعة مالحظاهتا اخلتامية املوجهة إىل الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 

كن أن ُتدَعى للمشاركة يف حلقة العمل الدول األطراف يف العهد من منطقة آسيا اليت               ومي. واالجتماعية والثقافية 
، أو )مجهورية كوريا، واليابان، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومنغوليا(نظرت اللجنة مؤخراً يف تقاريرها 
 ).خرىالصني، ورمبا دول أطراف أ (٢٠٠٦ - ٢٠٠٥اليت سينظر يف تقاريرها يف الفترة 

                                                 
 ).Corr.1و A/57/387(انظر تقرير األمني العام  )٣٤(
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 الفصل السابع

 اعتماد التقرير

، بالنظر يف   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨قامت اللجنة، يف جلستها السادسة واخلمسني املعقودة يف          -٦١٥
مشروع تقريرها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن أعمال دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني                  

(E/C.12/2003/CRP.1).ة التقرير بصيغته املعدلة أثناء النقاش الذي دار بشأنه واعتمدت اللجن. 
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 املرفقات
 املرفق األول

 الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير
 )٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨حىت (
 األولية والتقارير الدورية الثانية  التقارير-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 النفاذتاريخ بدء 

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) 

 االحتاد الروسي-١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

ةمتأخر    إثيوبيا-٢ ١٩٩٣سبتمرب /أيلول ١١ 
E/1990/6/Add.37)  مل ينظر فيه بعد٢٠٠٣مايو / أيار٦ورد يف ،( E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41) أذربيجان-٣ ١٩٩٢نوفمرب/ 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) 

 رجنتني األ-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 ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

 أرمينيا -٦  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١٣  E/1990/5/Add.36 (E/C.12/1999/SR.38-40) متأخرة
  إريتريا-٧  ٢٠٠١يوليه / متوز١٧ ) ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠ ا يفوجب تقدميه(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  
 ن أفغانستا-١٢ ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٤ 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 
 احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ

E/1990/6/Add.36 
 )ينظر فيه بعدمل (

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

ةمتأخر   ا ألباني-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 /ين كانون الثا٣

  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  

  أوزبكستان-١٨ ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٨ متأخرة 

  أوغندا-١٩ ١٩٨٧أبريل /يسان ن٢١ 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 /لثاين كانون ا٣

 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) 

 -مجهورية(إيران  -٢١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣
 )اإلسالمية

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 / حزيران٣٠وجب تقدميه 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 

 )ظر يف التقاريراحملاضر املوجزة املتعلقة بالن(
 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 / كانون الثاين٣

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) 

أكتوبر / تشرين األول     ٣١ 
١٩٧٨ 

  الربتغال-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 أخرةمت 

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 ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  
  بوركينا فاصو-٣٤ ١٩٩٩أبريل / نيسان٤ متأخرة 
  بوروندي-٣٥ ١٩٩٠أغسطس / آب٩ متأخرة 
  البوسنة واهلرسك-٣٦ ١٩٩٣مارس / آذار٦ متأخرة 

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 / حزيران٣٠واجب 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 / كانون األول٥ 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(

 الدولة الطرف تاريخ بدء النفاذ

  تركمانستان-٤٢ ١٩٩٧أغسطس / آب١ متأخرة   
٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف       تركيا-٤٣ ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ 

E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 and 16)   
E/1984/6/Add.21  E/1986/3/Add.11  E/1988/5/Add.1    

(E/C.12/1989/SR.17-19) 
  ترينيداد وتوباغو-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 / حزيران٣٠واجب 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/1982/3/Add.6 متأخرة
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) اجلمهورية التشيكية-٥٤ ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  

 E/1980/6/Add.2 متأخر 
E/1981/WG.1/SR.5 

 مجهورية ترتانيا املتحدة  -٥٥  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) اجلمهورية الدومينيكية-٥٦ ١٩٧٨ أبريل/ 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 

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(
 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) 

هوريـة كوريا الشعبية    مج -٥٩ ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٤
 الدميقراطية

  مجهورية الكونغو-٦٠ ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥ )E/C.12/2000/SR.16 and 17: بدون تقرير(متأخرة  

ةمتأخر  E/1982/3/Add.41       E/1986/3/Add.7                 E/1984/6/Add.18 
(E/C.12/1988/SR.16-19) 

 ية الكونغو الدميقراطية مجهور-٦١ ١٩٧٧فرباير / شباط١

ةمتأخر   
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية -٦٢ ١٩٩١سبتمرب /أيلول ١٧

 السابقة
  مجهورية مولدوفا-٦٣ ١٩٩٣مارس / آذار٢٦ E/1990/5/Add.52 (E/C.12/2003/SR.32-34)  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب 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-٦٤ ١٩٩٤أغسطس / آب٣  
٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف     جيبويت-٦٥ ٢٠٠٣فرباير / 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) 

  الدامنرك-٦٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

ةمتأخر    دومينيكا-٦٧ ١٩٩٣سبتمرب /أيلول ١٧ 

ةمتأخر    الرأس األخضر-٦٨ 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-٦٩ 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-٧٠ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

 E/1990/5/Add.60)  زامبيا-٧١ ١٩٨٤يوليه / متوز١٠ ) ينظر فيه بعد، مل٢٠٠٣يوليه / متوز٢٩ورد يف  
ةمتأخر  E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14) زمبابوي-٧٢ ١٩٩١أغسطس / آب١٣  

  سان مارينو-٧٣ ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٨ ةمتأخر 

ةمتأخر   
 سـانـت فنسنت وجزر     -٧٤ ١٩٨٢فرباير / شباط٩

 نغر ينادي
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 )بعتا( 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

  E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5) )٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميه يف (متأخر 
  سري النكا-٧٥ ١٩٨٠سبتمرب /أيلول ١١

ةمتأخر  E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16, and 18) 
  السلفادور-٧٦ ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩

٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   
E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30-32) 

  سلوفاكيا-٧٧ ١٩٩٣و ماي/ أيار٢٨

  سلوفينيا-٧٨ ١٩٩٢يوليه / متوز٦ متأخرة 
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-٧٩ ١٩٧٨مايو / أيار١٣

  السودان-٨٠ ١٩٨٦يونيه / حزيران١٨ E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 and 38-41)  )٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميه يف (متأخر 
  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) أخرةمت
  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)  صربيا واجلبل األسود-٨٧ ٢٠٠١مارس / آذار١٢ )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠ورد يف  
  الصومال-٨٨ ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٤ متأخرة 
 E/1990/5/Add.59)  الصني-٨٩ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧ )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ورد يف  
  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 /ذار آ٢٩ متأخرة 
  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  
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 )ابعت(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

 

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   و بيسا- 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 / كانون الثاين٣

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

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ها يف واجب تقدمي
 

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42-44)   
 

  قريغيزستان-١٠٧ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٧

 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 ١٩٨٤تمرب سب/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 

 )يراحملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقار(

 
 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  
  كمبوديا-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 متأخرة 

 E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43) متأخرة
  كوستاريكا-١١٣ ١٩٧٦يناير /نون الثاين كا٣

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

 E/1990/5/Add.57) الكويت-١١٥ ١٩٩٦أغسطس / آب٣١ )مل ينظر فيه بعد  
  كينيا-١١٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ متأخرة 
  التفيا-١١٧ ١٩٩٢يوليه / متوز١٤ متأخرة 

  لبنان-١١٨ 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-١١٩ ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  

)مل ينظر فيه بعد (    E/1990/5/Add.55   ليتوانيا-١٢٠ ١٩٩٢اير فرب/ شباط٢٠  
  ليختنشتاين-١٢١ ١٩٩٩مارس / آذار١٠ متأخرة 

  ليسوتو-١٢٢ ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩ متأخرة 
 E/1990/5/Add.58)  مالطة-١٢٣ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣ )، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٣فرباير / شباط٧ورد يف  

 ايل م-١٢٤ 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-١٢٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

)٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميها يف (متأخرة   E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 and 13)  مصر-١٢٦ ١٩٨٢أبريل / نيسان١٤  
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 )تابع( املرفق األول
 

 التقارير األولية التقارير الدورية الثانية
 ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 

 )تعلقة بالنظر يف التقاريراحملاضر املوجزة امل(

 
 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-١٢٧ 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-١٢٨ ١٩٨١يونيه / حزيران٢٣

  مالوي-١٢٩ 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) 

اململكة املتحدة لربيطانيا    -١٣٠ ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠
 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-١٣١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  موريشيوس-١٣٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43) متأخرة
  موناكو-١٣٣ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ متأخرة 
  ناميبيا-١٣٤ 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-١٣٥ ١٩٧٦يناير /انون الثاين ك٣

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-١٣٦ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٠

٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها  يف   E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44-46) 
 

  نيبال-١٣٧ ١٩٩١أغسطس / آب١٤

  النيجر-١٣٨ ١٩٨٦يونيه / حزيران٧ متأخرة متأخرة
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 )تابع(املرفق األول  0

 
 التقارير األولية ية الثانيةالتقارير الدور

 ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد  ٩ - ٦املواد  ١٢ - ١٠املواد  ١٥ - ١٣املواد 
 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  نيجرييا-١٣٩ ١٩٩٣ أكتوبر/ول تشرين األ٢٩  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-١٤٠ 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-١٤١ 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) 

 د اهلن-١٤٢ ١٩٧٩يوليه / متوز١٠

٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف   E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5-8)  
  هندوراس-١٤٣ 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) 

  هنغاريا-١٤٤ 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) 

 لندا هو-١٤٥ ١٩٧٩مارس / آذار١١

E/1990/6/Add.21  و 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-١٤٦ ١٩٧٩سبتمرب / أيلول٢١

٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ها يف واجب تقدمي  E/1990/5/Add.54 (E/C.12/2003/SR.35-37) اليمن-١٤٧ ١٩٨٧مايو / أيار٩  

 
E/1990/5/Add.56 

)مل ينظر فيه بعد(  
  اليونان-١٤٨ ١٩٨٥أغسطس / آب١٦
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 )تابع( األول املرفق
 

  الثالثة والرابعةةالتقارير الدوري -باء 
 

 رير الدورية الثالثةالتقا 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 
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري  اخلامس واجب تقدميه يف 

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14) االحتاد الروسي-١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

  إثيوبيا-٢ ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١١  

  أذربيجان-٣ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣  

  األرجنتني-٤ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ متأخر 
 األردن-٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ )٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميه يف (متأخر  
  أرمينيا-٦ ١٩٩٣مرب ديس/ كانون األول١٣  
  إريتريا-٧ ٢٠٠١يوليه / متوز١٧  

E/C.12/4/Add.11 
 )مل ينظر فيه بعد(

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7) 
  

  إسبانيا-٨ ١٩٧٧يوليه / متوز٢٧

  أستراليا-٩ ١٩٧٦ مارس/ آذار١٠ E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 - 47) ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف 
  إستونيا-١٠ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢١  

  إسرائيل-١١ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٣ ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف  
 أفغانستان -١٢ ١٩٨٣أبريل / نيسان٢٤  
  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  
 اي أوروغو-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  

 )اإلسالمية�مجهورية ( إيران -٢١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  آيرلندا-٢٢ ١٩٩٠مارس / آذار٨ ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  
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 )تابع(املرفق األول  2

 
 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 ) املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقاريراحملاضر(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  آيسلندا-٢٣ ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  E/1994/104/Add.25 (E/C.12/2003/SR.14-16) ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف 
E/C.12/4/Add.13)  مل ينظر فيه بعد٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ورد 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 ١٩٧٨بر أكتو/ 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 / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     بنما-٣٢ ١٩٧٧يونيه / حزيران٨ 
  بنن-٣٣ ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  
  بوركينا فاصو-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 /ران حزي٣٠التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف   

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 / كانون الثاين٣ E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36) متأخر
  تايلند-٤١ ١٩٩٩ديسمرب /ن األول كانو٥  
  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 / حزيران٣٠يف واجب تقدميه  
  تيمور ليشيت-٤٨ ٢٠٠٣يوليه / متوز١٦  
  جامايكا-٤٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ )٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميه يف (متأخر  



 
E

/2
00

4/
22

 
E

/C
.1

2/
20

03
/1

4 
P

ag
e 

10
3 

 )تابع( األول املرفق
 

 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 ريخ بدء النفاذتا

 
 الدولة الطرف

  اجلزائر-٥٠ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  
  جزر سليمان-٥١ ١٩٨٢مارس / آذار١٧  

  اجلماهريية العربية الليبية-٥٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  مجهورية أفريقيا الوسطى-٥٣ ١٩٨١أغسطس / آب٨  
  اجلمهورية التشيكية-٥٤ ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١  

  مجهورية ترتانيا املتحدة-٥٥ ١٩٧٦سبتمرب / أيلول١١  
  اجلمهورية الدومينيكية-٥٦ ١٩٧٨أبريل / نيسان٤ متأخر 

  اجلمهورية العربية السورية-٥٧ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 and 35) ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف 
  مجهورية كوريا-٥٨ ١٩٩٠يوليه / متوز١٠  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  

٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف    
 الشعبية   مجهورية كوريا  -٥٩ ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٤

  طيةالدميقرا
  مجهورية الكونغو-٦٠ ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  

  
ــو  -٦١ ١٩٧٧فرباير / شباط١ ــة الكونغـ  مجهوريـ

 الدميقراطية

  
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    -٦٢ ١٩٩١سبتمرب / أيلول١٧

 السابقة
  مجهورية مولدوفا-٦٣ ١٩٩٣مارس / آذار٢٦  
  جورجيا-٦٤ ١٩٩٤أغسطس /ب آ٣  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  

  جيبويت-٦٥ ٢٠٠٣فرباير / شباط٥  
)، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٣مارس / آذار٢٨ورد يف  (  E/C.12/4/Add.12 E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13) الدامنرك-٦٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

  دومينيكا-٦٧ ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧  
  الرأس األخضر-٦٨ ١٩٩٣فمرب نو/ تشرين الثاين٦  
  رواندا-٦٩ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  رومانيا-٧٠ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ متأخر 
  زامبيا-٧١ ١٩٨٤يوليه / متوز١٠  
  زمبابوي-٧٢ ١٩٩١أغسطس / آب١٣  
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 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

 و سان مار ين-٧٣ ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٨  

  
 سانت فنسنـت وجزر    -٧٤ ١٩٨٢فرباير / شباط٩

 غرينادين
  سري النكا-٧٥ ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١١  
  السلفادور-٧٦ ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩  
  سلوفاكيا-٧٧ ١٩٩٣مايو / أيار٢٨  

  سلوفينيا-٧٨ ١٩٩٢يوليه / متوز٦  
٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠متأخر، وجب تقدميه يف     السنغال-٧٩ ١٩٧٨مايو / أيار١٣ 
  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 / حزيران٣٠قرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف الت(
  السويد-٨٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  سويسرا-٨٣ ١٩٩٢سبتمرب / أيلول١٨  
  سرياليون-٨٤ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  
  سيشيل-٨٥ ١٩٨٢أغسطس / آب٥  
)، مل ينظر فيه بعد٢٠٠٣يوليه / متوز١٠د يف ور (   E/1994/104/Add.26  شيلي-٨٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  صربيا واجلبل األسود-٨٧ ٢٠٠١مارس / آذار١٢  
  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 تقدميها 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 األول ٢٥  
  بيساو- غينيا -١٠٠ ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢  
٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     فرنسا-١٠١ ١٩٨١فرباير / شباط٤ 
  الفلبني-١٠٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  فرتويال-١٠٣ ١٩٧٨أغسطس / آب١٠  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف  

(E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61-63) التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف ،
 E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40)  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠

  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  
  كندا-١١١ ١٩٧٦أغسطس / آب١٩ E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48) متأخر
  كوت ديفوار-١١٢ ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٦  
  كوستاريكا-١١٣ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 and 64) التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه ،
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠يف 

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 and 35) 
  كولومبيا-١١٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣

  الكويت-١١٥ ١٩٩٦أغسطس / آب٣١  
  كينيا-١١٦ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  التفيا-١١٧ ١٩٩٢يوليه / متوز١٤  
  لبنان-١١٨ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  

  لكسمربغ-١١٩ ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  E/1994/104/Add.24 (E/C.12/2003/SR.5 and 6)  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميها يف 
  ليتوانيا-١٢٠ ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  
  ليختنشتاين-١٢١ ١٩٩٩مارس / آذار١٠  
  ليسوتو-١٢٢ ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٩  
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 لتقارير الدورية الثالثةا التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  مالطة-١٢٣ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٣  
  مايل-١٢٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  مدغشقر-١٢٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
 ر مص-١٢٦ ١٩٨٢أبريل / نيسان١٤  
٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     املغرب-١٢٧ ١٩٧٩أغسطس / آب٣ 

 E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44-46) املكسيك-١٢٨ ١٩٨١يونيه / حزيران٢٣  
  مالوي-١٢٩ ١٩٩٤مارس / آذار٢٢  

E/C.12/4/Add.5) األقاليم فيما وراء البحار( 

 E/C.12/4/Add.7 )  للتاجاألقاليم التابعة( 

 E/C.12/4/Add.8 
(E/C.12/2002/SR.11-13) 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠التقرير الدوري اخلامس واجب تقدميه يف 

)هونغ كونغ ( 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) 

 
 
 

يطانيا  اململكــة املــتحدة لــرب-١٣٠ ١٩٧٦أغسطس / آب٢٠
 العظمى وآيرلندا الشمالية

)٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠وجب تقدميه يف (متأخر   E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34-37) منغوليا-١٣١ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  موريشيوس-١٣٢ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣  
  موناكو-١٣٣ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  
  ناميبيا-١٣٤ ١٩٩٥اير فرب/ شباط٢٨  
  النرويج-١٣٥ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣ E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 and 37) متأخر
  النمسا-١٣٦ ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول١٠ متأخر 
  نيبال-١٣٧ ١٩٩١أغسطس / آب١٤  
  النيجر-١٣٨ ١٩٨٦يونيه / حزيران٧  
  نيجرييا-١٣٩ ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٩  
  نيكاراغوا-١٤٠ ١٩٨٠يونيه / حزيران١٢  
٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     نيوزيلندا-١٤١ ١٩٧٩مارس / آذار٢٨ 
  اهلند-١٤٢ ١٩٧٩يوليه / متوز١٠  
 هندوراس-١٤٣ ١٩٨١مايو / أيار١٧  

 متأخر 
 

  هنغاريا-١٤٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣
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 التقارير الدورية الثالثة التقارير الدورية الرابعة

 )احملاضر املوجزة املتعلقة بالنظر يف التقارير(

 
 تاريخ بدء النفاذ

 
 الدولة الطرف

  هولندا-١٤٥ ١٩٧٩مارس / آذار١١ متأخر 
٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠واجب تقدميه يف     اليابان-١٤٦ ١٩٧٩سبتمرب / أيلول٢١ 
 اليمن-١٤٧ ١٩٨٧مايو / أيار٩  
  اليونان-١٤٨ ١٩٨٥أغسطس / 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           * 

 .١٩٩٤وطلبت من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا جديدا كامال قبل هناية عام ) ة الثانية عشرةاجللس(
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 املرفق الثاين

 عضوية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ديسمرب / كانون األول٣١املدة تنتهي يف 
 

 اسم العضو بلد اجلنسية

 انغانا أتالسيد كليمنت الكامريون ٢٠٠٦
 آيريالسيدة 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
 اوسوتشالسيد دوميترو  رومانيا ٢٠٠٤
 تكسييهالسيد 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  د الروسياالحتا ٢٠٠٦
 مارتينوفالسيد سريجي  بيالروس ٢٠٠٤
 مارشان رومريوالسيد خاميي  إكوادور ٢٠٠٦
 مالينفريينالسيد جورجيو  سويسرا ٢٠٠٤
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 املرفق الثالث

جدول أعمال الدورة الثالثني للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية             -ألف
 )٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ - ٥(فية واالجتماعية والثقا

 .إفتتاح الدورة -١

 .انتخاب أعضاء املكتب -٢

 .إقرار جدول األعمال -٣

 .تنظيم العمل -٤

 .القضايا املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٥

 :النظر يف التقارير -٦

  من العهد؛١٧ و١٦ الدول األطراف طبقاً للمادتني التقارير اليت تقدمها )أ(  

 . من العهد١٨التقارير اليت تقدمها الوكاالت املتخصصة طبقاً للمادة  )ب(  

 . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير الدول األطراف طبقاً للمادتني  -٧

 .ليةالعالقات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب الصكوك الدو -٨

 . من العهد١٧ و١٦متابعة نظر اللجنة يف التقارير املقدمة طبقاً للمادتني  -٩

صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير اليت تقدمها الدول األطراف يف                 -١٠
 .العهد والوكاالت املتخصصة

 .مسائل متنوعة -١١

الثني للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     جدول أعمال الدورة احلادية والث     -باء
 )٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ -١٠(واالجتماعية والثقافية 

 .إقرار جدول األعمال -١

 .تنظيم العمل -٢

 .القضايا املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣

 . من العهد١٧ و١٦ التقارير املقدمة مبوجب املادتني متابعة نظر اللجنة يف -٤
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 .العالقات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب الصكوك الدولية -٥

 :النظر يف التقارير -٦

  من العهد؛١٧ و١٦التقارير اليت تقدمها الدول األطراف طبقاً للمادتني  )أ(  

 . من العهد١٨كاالت املتخصصة طبقاً للمادة التقارير اليت تقدمها الو )ب(  

 . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير الدول األطراف طبقاً للمادتني  -٧

صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير اليت تقدمها الدول األطراف يف                 -٨
 .العهد والوكاالت املتخصصة

 .اعتماد التقرير -٩

 .متنوعةمسائل  -١٠



E/2004/22 
E/C.12/2003/14 
Page 111 

 املرفق الرابع

 توصيات اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن إصالح نظام 
 اهليئات املنشأة مبوجب الصكوك الدولية واقتراحات األمني العام

 تقرير موحد ال غري عن مجيع معاهدات حقوق اإلنسان

جتماعية والثقافية إىل توافق يف اآلراء على أن االقتراح          توصلت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال      -١
 بشأن صياغة تقرير موحد ال غري عن مجيع معاهدات حقوق اإلنسان ال يشكل، يف                )أ(الذي قدمه األمني العام   

وق الوقت الراهن، الطريقة املناسبة ملعاجلة املشاكل اليت يواجهها نظام اهليئات املنشأة مبوجب الصكوك الدولية حلق
 .اإلنسان والدول األطراف يف خمتلف هذه الصكوك

وذكرت اللجنة، يف مجلة االعتراضات اليت أبدهتا،  أن وضع تقرير واحد من شأنه أن يؤدي إىل إمهال أو                    -٢
هتميش عدد من القضايا اخلاصة بكل معاهدة، وأن مثل هذا التقرير قد ال يتضمن مستوى التفصيل املوجود حالياً                  

وفضالً عن ذلك، فقد يؤدي اعتماد تقرير واحد إىل نشوء صعوبات قانونية .  اليت تلقتها اللجان احملددةيف التقارير
وفضالً عن ذلك، ختشى اللجنة أن جتد اهليئات املنشأة          . أمام كل معاهدة، وهي صعوبات قد يصعب تذليلها        

ا ما أريد لـه أن يغطي على حنو واٍف صعوبة يف تناول مثل هذا التقرير الواحد لطوله إذ مبوجب الصكوك الدولية
مجيع القضايا املوضوعية مبوجب مجيع معاهدات حقوق اإلنسان، وأنه قد يسب مشاكل لألمانة يف جماالت منها                

وتشبه هذه االعتراضات بعض االعتراضات اليت أوردهتا األمانة يف مذكرة املعلومات            . عمليتا التجهيز والترمجة  
 .ل اقتراحات األمني العام بشأن إصالح نظام اهليئات املنشأة مبوجب معاهداتاألساسية اليت أعدهتا حو

ومع أن اللجنة ال تؤيد فكرة إعداد تقرير واحد، فإهنا ترى أن هذه الفكرة تستحق النظر على املدى                     -٣
ال الدول فيما   البعيد، إذا كانت األمم املتحدة تفكر يف االنتقال إىل آلية مؤلفة من جلنة واحدة تقوم برصد امتث                 

 . يتعلق جبميع صكوك حقوق اإلنسان، وتظل منعقدة بصفة دائمة

 توسيع نطاق الوثيقة األساسية

متخضت املناقشات عن اقتراح بديل معقول وقابل للبقاء يف األجلني القصري واملتوسط، يتمثل يف استخدام  -٤
معلومات مطلوبة مبوجب معظم أو مجيع معاهدات       الوثيقة األساسية احلالية بفعالية أكرب، وتوسيع نطاقها لتتضمن         

وتتعلق . حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل ما هو مطلوب حالياً يف املبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة األساسية                
األمثلة على مثل هذه املعلومات املتداخلة، باإلطار القانوين العام حلقوق اإلنسان، ومسألة عدم التمييز واملساواة               

 .لة جمموعات حمددة، ال سيما اجملموعات املستضعفة أو املهّمشة أو احملرومةوحا

 
                                                 

 .٢٠٠٣مايو / أيار٢٢اعتمدهتا اللجنة يف   *
 ).٥٤الفقرة ، Corr.1و  (A/57/387تقرير األمني العام  )أ(
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 التقارير الدورية

فيما يتعلق بالتقارير الدورية، ترى اللجنة أن هذه التقارير ينبغي أن تظل متعلقة بكل اتفاقية على حدة،                  -٥
يه أعاله واملتمثل يف هتميش القضايا اخلاصة ألن ذلك سيكون مبثابة الوسيلة األوىل لالحتراز من االعتراض املشار إل

 . بكل معاهدة وفقدان معلومات مفصلة قيمة

 :حددت اللجنة ما ال يقل عن ثالثة أنواع من املعلومات اليت ميكن إدراجها يف التقارير الدورية -٦

 هدات؛متابعة املالحظات اخلتامية السابقة الصادرة عن هيئة من اهليئات املنشأة مبوجب معا )أ( 

 معلومات إضافية ينبغي تقدميها استناداً إىل قائمة املسائل أو بناًء على طلب حمدد من اللجنة؛ )ب( 

 .معلومات عن عما استجد من تطورات بعد النظر يف التقرير السابق )ج( 

و ما  ومن شأن اعتماد هيكل كهذا للتقارير الدورية أن يؤدي إىل تاليف التكرار وكرب حجم الوثائق، وه                -٧
 .يلقي عبئاً ثقيالً على كل من الدول األطراف وأمانة األمم املتحدة

 إجراء املتابعة

فيما يتعلق بإجراء املتابعة، تود اللجنة أن تستطلع مقترحات حمددة لتحسني التدابري احلالية للهيئات املنشأة                   -٨
 ).ممارسة اعتمدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانوهي (مبوجب الصكوك الدولية، كتعيني مقرر ملتابعة املالحظات اخلتامية 

 تعزيز تنسيق وتوحيد أساليب عمل اهليئات املنشأة مبوجب الصكوك الدولية

فيما يتعلق باقتراح األمني العام باعتماد هنج يؤدي إىل زيادة تنسيق أنشطة هذه اهليئات وتوحيد متطلبات  -٩
وخالل . د حاجة ملحة ملثل هذا التنسيق والتوحيد ألساليب العمل         ، توافق اللجنة على وجو    )٣(التبليغ املتنوعة 

السنوات املاضية، اعتمدت اجتماعات رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب الصكوك الدولية، وكذلك االجتماع األول             
 . ، بشأن املوضوع الرئيسي للمناقشة، توصيات متنوعة هلذا الغرض٢٠٠٢يونيه /املشترك بني اللجان يف حزيران

وتود اللجنة أن تلفت االنتباه بشكل خاص إىل التقرير الصادر عن أول اجتماع مشترك بني اللجان                   -١٠
املنشأة مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، والذي يتضمن توصيات قيمة موجهة إىل خمتلف اجلهات الفاعلة 

فيما بني اللجان املنشأة مبوجب هذه الصكوك،       وفيما يتعلق حتديداً بالتعاون     . يف نظام املعاهدات يف األمم املتحدة     
 :)ب(تذكِّر اللجنة وتعيد التأكيد على التوصيات الواردة أدناه اليت اعتمدها االجتماع األول املشترك بني اللجان

                                                 
 .٦٩ و٥٢ و٥٠الفقرات ، (HRI/ICM/2002/3)انظر تقرير االجتماع األول املشترك بني اللجان  )ب(
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بالنظر إىل مشولية حقوق اإلنسان وعدم إمكانية جتزئتها، وترابطها، ينبغي للهيئات املنشأة مبوجب  )أ( 
ية أن تعمل معاً بصورة متكاملة بغية التأكيد على الطبيعة الشمولية إلطار معاهدات حقوق                 الصكوك الدول 

 اإلنسان؛

ينبغي أن تضع اهليئات املنشأة مبوجب الصكوك الدولية إطاراً لتمكني الدول األطراف اليت تكاد               )ب( 
نة من أن ختتار تواريخ متعاقبة      تكون التزاماهتا بتقدمي تقاريرها مبوجب معاهدات عديدة حلقوق اإلنسان متزام          

 لعرضها على خمتلف هذه اهليئات؛

ينبغي للهيئات املنشأة مبوجب الصكوك الدولية أن تضع إجراءات ملتابعة املالحظات أو التعليقات  )ج( 
 .اخلتامية

ساسية وتعرب اللجنة عن أملها يف أن تسهم املقترحات املشار إليها أعاله بشأن توسيع نطاق الوثيقة األ                -١١
 .والتقارير الدورية يف مواصلة املناقشات بشأن تنسيق خمتلف إجراءات تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات
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 املرفق اخلامس

 قائمة بالتعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية باحلقوق
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 : اآلن يف التقارير التالية ذات الصلةترد التعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة إىل 

 ؛)، املرفق الثالثE/1989/22-/E/C.12/1989/5الدورة الثالثة؛ (تقارير الدول األطراف  ):١٩٨٩ (١رقم 

، E/1990/23-E/C.12/1990/3الدورة الرابعة؛   ) ( من العهد  ٢٢املادة  (تدابري املساعدة التقنية الدولية      ):١٩٩٠ (٢رقم 
 ؛)املرفق الثالث

الدورة اخلامسة؛  ) ( من العهد  ٢ مـن املادة    ١الفقـرة  (طبيعة التزامات الدول األطراف      ):١٩٩٠ (٣رقم 
E/1991/23-E/C.12/1990/8؛)، املرفق الثالث 

الـدورة السادسة؛ ) ( مـن العهد١١ من املادة ١الفقـرة ( احلق يف السكـن الالئـق      ):١٩٩١ (٤رقم 
E/1992/23- E/C.12/1991/4؛)رفق الثالث، امل 

 ؛)، املرفق الرابعCorr.1 وE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلادية عشرة؛ (املعوقون  ):١٩٩٤ (٥رقم 

الـدورة الثالثــة عشــرة؛   (احلقوق االقتصاديـ واالجتماعيـة والثقافيـة للمسنيـن        ):١٩٩٥ (٦رقم 
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛)، املرفق الرابع 

عمليات اإلخـاء القسـري   ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (احلق يف السكن الالئق      ):١٩٩٧ (٧رقم 
 ؛)، املرفق الرابعE/1998/22-E/C.12/1997/10الدورة السادسة عشرة؛ (

الدورة (العالقة بني اجلزاءات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ):١٩٩٧ (٨رقم 
 ؛)، املرفق اخلامسE/1998/22-E/C.12/1997/10؛ السابعة عشرة

 ؛)، املرفق الرابعE/1999/22-E/C.12/1998/26الدورة الثامنة عشرة؛ (التطبيق احمللي للعهد   ):١٩٩٨ (٩رقم 

دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ):١٩٩٨ (١٠رقم 
 ؛)، املرفق اخلامسE/1999/22-E/C.12/1998/26عة عشرة؛ الدورة التاس(

-E/2000/22الدورة العشرون؛ ) ( مـن العهـد١٤املادة (خطط العمل للتعليم االبتدائي  ):١٩٩٩ (١١رقم 

E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق الرابع 

 E/2000/22-E/C.12/1999/11ن؛  الدورة العشرو ) ( من العهد  ١١املادة  (احلق يف الغذاء الكايف      ):١٩٩٩ (١٢رقم 
 ؛)، املرفق اخلامسCorr.1و
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 E/2000/22-E/C.12/1999/11الدورة احلادية والعشرون؛    ) ( من العهد  ١٣املادة  (احلق يف التعليم     ):١٩٩٩ (١٣رقم 
 ؛)، املرفق السادسCorr.1و

الدورة الثانية ) ( العهد من١٢املادة (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه  ):٢٠٠٠ (١٤رقم 
 ؛)، املرفق الرابعE/2001/22-E/C.12/2000/22والعشرون؛ 

-E/2003/22الـدورة التاسعـة والعشـرون؛    ) ( من العهد  ١٢ و ١١املادتان  (احلق يف املاء     ):٢٠٠٢ (١٥رقم 

E/C.12/2002/13املرفق الرابع ،.( 
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 املرفق السادس

   االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوقملعنية بللجنة اا قائمة بالبيانات اليت اعتمدهتا

 :ترد البيانات والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة إىل اآلن يف تقاريرها ذات الصلة التالية

توصيات مقدمة إىل اللجنة التحضريية للمؤمتر      : األنشطة التحضريية املتصلة باملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان       -١
 ؛)، الفصل التاسعE/1992/23-E/C.12/1991/4دسة؛ الدورة السا(العاملي 

، E/1993/22-E/C.12/1992/2الدورة السابعة؛   (بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           -٢
 ؛)املرفق الثالث

: قافيةمؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث            -٣
 ؛)، املرفق اخلامسCorr.1 وE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة العاشرة؛ (بيان اللجنة 

بيان اللجنة  : احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية            -٤
 ؛) ، املرفق السادسE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلادية عشرة؛ (

الدورة الثانيـة عشرة؛   (بيـان اللجنـة   : املساواة والتنمية والسلـم  : املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة     -٥
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛)، املرفق السادس 

الدورة الثالثة عشرة؛   (بيـان اللجنـة   ): املوئل الثاين (مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية        -٦
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛)، املرفق الثامن 

الدورة الثامنـة عشـرة؛ (العوملة وأثرها على التمتع باحلقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة  -٧
E/1999/22-E/C.12/1998/26 ؛)٥١٥؛ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة 

الدورة احلاديـة والعشـرون؛   (العامليـة  بيان اللجنة إىل املؤمتر الوزاري الثالـث ملنظمة التجـارة           -٨
E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق السابع 

الدورة الثانية  (بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر املعين بصياغة ميثاق للحقوق األساسية يف االحتاد األورويب                -٩
 ؛)، املرفق الثامن)E/2001/22-E/C.12/2000/21والعشرون؛ 

بيان اللجنة إىل مؤمتر األمم املتحدة الثالث :  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالفقر -١٠
 ؛)، املرفق السابعE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة اخلامسة والعشرون؛ (املعين بأقل البلدان منواً 

عامة املخصصة إلجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ        بيان اللجنة املقدم إىل الدورة االستثنائية للجمعية ال         -١١
 )٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨ إىل   ٦نيويورك،  ) (املوئل الثاين (مقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية        

 ؛)، املرفق احلادي عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة اخلامسة والعشرون؛ (
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ملؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم املدرسي املتصل حبرية الدين واملعتقد والتسامح            بيان اللجنة املقدم إىل ا     -١٢
 ؛)، املرفق الثاين عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة السابعة والعشرون؛ (وعدم التمييز 

، E/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة السابعة والعشرون؛    (بيان اللجنة بشأن حقوق اإلنسان وامللكية الفكرية         -١٣
 ؛)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 -مايو / أيار٢٧إندونيسيا، 

بيان مشترك مقدم من اللجنة واملقررين : ية لأللفية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـةاألهداف اإلمنائ -١٥
والعشرون؛ الدورة التاسعة ) (اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان املعنيني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

E/2003/22-E/C.12/2002/13املرفق السابع ،.( 
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 املرفق السابع

 خصصتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمناقشة العامةأيام 

 :كانت املسائل التالية حمور اهتمام املناقشات

 ؛)١٩٨٩الدورة الثالثة، (احلق يف الغذاء  -١

 ؛)١٩٩٠الدورة الرابعة، (احلق يف السكن  -٢

 ؛)١٩٩١، الدورة 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، (دور شبكات األمن االجتماعي  -٧

 ؛)١٩٩٤الدورة احلادية عشرة، (تعليم حقوق اإلنسان واألنشطة اإلعالمية  -٨

 ؛)١٩٩٥ الدورة الثانيـة عشرة،(التفسري والتطبيق العملي لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدول األطراف  -٩

 ، والدورتان الرابعة عشرة واخلامسة     ١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،     (مشروع بروتوكول اختياري للعهد       -١٠
 ؛)١٩٩٦عشرة، 

 ؛)١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، (جيهية العامة لتقدمي التقارير تنقيح املبادئ التو -١١

 ؛)١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، (احملتوى املعياري للحق يف الغذاء  -١٢

 ؛)١٩٩٨الدورة الثامنة عشرة، (العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  -١٣

 ؛)١٩٩٨سعة عشرة، الدورة التا(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 

ولية، املشاورة الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األنشطة اإلمنائية للمؤسسات الد -١٦
 ؛)٢٠٠١الدورة اخلامسة والعشرون، ) (فرنسا(اليت ُنظِّمت بالتعاون مع اجمللس العايل للتعاون الدويل 

)  من العهد  ٣املادة  ( الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             املساواة بني  -١٧
 ).٢٠٠٢الدورة الثامنة والعشرون، (

 ).٢٠٠٣الدورة  احلادية والثالثون، ) ( من العهد٦املادة (العمل احلق يف  -١٨
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 املرفق الثامن

قائمة بوفود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر اللجنة املعنية باحلقوق  -ألف
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كل منها  يف دورهتا الثالثني

 السيد ألفونس برينز
 سفري

 لدوقية لكسمربغ الكربى لدى مكتب األمم        املمثل الدائم 
 املتحدة يف جنيف

 دوقية لكسمربغ الكربى :املمثل

 السيد جوزيف فابر
 مستشار اإلدارة بوزارة العمل والتوظيف

البعثة الدائمة لدوقية لكسمربغ الكربى لدى مكتب األمم         
 املتحدة يف جنيف

  :املستشارون

 السيدة مادي كرايس
 مفتشة عامة

 لشؤون القانونية والدوليةإدارة ا
 قسم الوثائق واملنشورات القانونية

 املفتشية العامة للضمان االجتماعي 

  

 السيد باتريك توما 
 ملحق حكومي بوزارة األسرة والتضامن االجتماعي والشباب

  

 السيدة آن غوديرت
 سكرتري مفوضية

 إدارة الشؤون السياسية
ارجية والتعاون والعمل   وزارة الشؤون اخلارجية، والتجارة اخل    

 اإلنساين والدفاع

  

 السيد أنطونيو كارلوس دو ناسيمنتو بدرو 
 وزير

 رئيس شعبة حقوق اإلنسان
 وزارة الشؤون اخلارجية

 الربازيل :املمثل

نيا غيسليين  السيد اليكسندر ِب
 سكرتري ثان

 البعثة الدائمة للربازيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  :املستشارون

 السيدة كالوديا دي بوربا ماسيل
 سكرتري ثان

 البعثة الدائمة للربازيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
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 السيد تيم كوجلي
 سفري

 املمثل الدائم لنيوزيلندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 نيوزيلندا :املمثل

 السيد جون باكي
 نائب مدير عام 

 )وين كوكريييت ب(وزارة التنمية املاورية 

  :املستشارون

 السيدة روس جادج
 مدير عام

 السياسات االجتماعية االستراتيجية 
 وزارة التنمية االجتماعية

  

 السيد بلري بادكوك
 مدير السياسات

 شركة نيوزيلندا لإلسكان
 وزارة اإلسكان

  

ترا باتلر  السيدة ِب
 مستشارة

 تحدة يف جنيفالبعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى مكتب األمم امل

  

 السيدة جيليان دميبستر
 مستشارة

 البعثة الدائمة لنيوزيلندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد ستيفان هوكور يوهانسون
 سفري

 املمثل الدائم آليسلندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 آيسلندا :املمثل

 السيدة بورغ تورارنسون
 أستاذة

 كلية احلقوق
  آيسلنداجامعة

  :املستشارون

 السيدة هانا سيغريدور غونشتاينشدوتري
 مستشارة قانونية

 وزارة الشؤون االجتماعية

  

 السيدة فيلبورغ هاوكشدوتري
 رئيسة شعبة

 دائرة الشؤون القانونية
 وزارة الصحة والضمان االجتماعي
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 السيدة إجنيبورغ دافيدشدوتري
 سكرتري أول

 ا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة آليسلند

  

 السيدة هيلدور بورنس فرينودوتري
 متدربة

 البعثة الدائمة آليسلندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد ياكوف ليفي
 سفري مفوض فوق العادة

 املمثل الدائم إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 إسرائيل :املمثل

 انديلالسيدة أوسنات م
 مستشارة ومديرة شعبة احملكمة العليا

 مكتب املدعي العام
 وزارة العدل 

  :املستشارون

 السيد بواز أورين
 مستشار ونائب مدير

 دائرة االتفاقات الدولية والرتاعات الدولية
 وزارة العدل

  

 السيدة إيناف غولومب
 مستشارة وكبرية مساعدي املدعي العام 

 وزارة العدل

  

 ايكل أتالنالسيد م
 مستشار والنائب األول للمستشار القانوين

 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

  

 السيدة إيالنا زايلر
 مديرة إدارة املعاهد التربوية 

 وزارة التعليم

  

 السيد أفيشاي كوهني 
 مسؤول عن شعبة تنفيذ السياسات

 مكتب رئيس الوزراء

  

  ناتان-السيد غي بار 
 تنفيذ السياساتمسؤول عن شعبة 

 مكتب رئيس الوزراء
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 السيدة أدي شومنان
 موظفة قانونية
 وزارة اخلارجية

  

 السيد توفيا إسرائيلي
 نائب املمثل الدائم

 البعثة الدائمة إلسرائيل لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيدة تايزو غولوما
 مستشارة

 تحدة يف جنيفالبعثة الدائمة إلسرائيل لدى مكتب األمم امل

  

قائمة بوفود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر اللجنة املعنية            -باء
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كل منها يف          

 دورهتا احلادية والثالثني

 السيد فيتايل سلونفسكي
 نائب الوزير

 وزارة الشؤون اخلارجية

 مجهورية مولدوفا :املمثل

 تري كرواتورالسيد دمي
 سفري

املمثل الدائم جلمهورية مولدوفا لدى مكتب األمم املتحدة يف         
 جنيف

  :املستشارون

 السيد فيتايل أورشني
 سكرتري أول

البعثة الدائمة جلمهورية مولدوفا لدى مكتب األمم املتحدة يف         
 جنيف

  

 السيدة روديكا بوستو
 سكرتري ثالث

 عاهداتاإلدارة العامة للقانون الدويل وامل
 وزارة الشؤون اخلارجية

  

 السيد حممد الفيل
 وكيل وزارة

 وزارة الشؤون القانونية

 اليمن :املمثل

 السيد سليمان التربيزي
 قسم التقارير الدولية
 وزارة حقوق اإلنسان

  :املستشارون
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 السيد عبد اللطيف حممد الدرييب
 سكرتري ثالث

 حدة يف جنيفالبعثة الدائمة لليمن لدى مكتب األمم املت

  

 السيد محّود النجار
 ملحق

 البعثة الدائمة لليمن لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد ألفونسو فوينتس
 رئيس اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان

 غواتيماال :املمثل

 السيدة كاتالينا صوبريانيس
 سكرتارية السالم التابعة لرئاسة اجلمهورية

  :املستشارون

 مينور كوردونالسيد 
 نائب وزير الصحة العامة واملساعدة االجتماعية

  

 السيد ريكاردو ألفارادو
 سفري

 املمثل الدائم لغواتيماال لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 اآلنسة أخنيال تشافيز
 وزيرة مستشارة

 البعثة الدائمة لغواتيماال لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

  هوشتتراآلنسة ستيفاين
 مستشارة

 البعثة الدائمة لغواتيماال لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيدة ليسسلي كورسو
 مستشارة لدى اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان

  

 السيد ليونيل فيغرييدو
 مستشار لدى سكرتارية السالم التابعة لرئاسة اجلمهورية

  

 اآلنسة بالنكا روزا غونزاليز
 ى سكرتارية السالم التابعة لرئاسة اجلمهوريةمستشارة لد

  

 السيد ألكسندر بوشينوك
 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 االحتاد الروسي :املمثل

 السيد ليونيد سكوتنيكوف
 سفري

 املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
 

  :املستشارون
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 السيد يوري لوبلني
 وزراءنائب رئيس ال

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

  

 السيد فالدميري بارشيكوف
 مدير

 إدارة التعاون الدويل يف الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان
 وزارة الشؤون اخلارجية

  

 السيدة لودميال فاسيليفا
 رئيسة

 إدارة التشريع االجتماعي واملدين
 وزارة العدل

  

 السيد ألكسندر بافيكني
 وضوزير مف

نائب املمثـل الدائـم لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم         
 املتحدة يف جنيف

  

 السيد سفياتوسالف لوكيانينكو
 رئيس 

 شعبة التعاون الدويل
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

  

 السيدة أوجلا سامارينا
 رئيسة

شعبة السياسات االجتماعية والدميغرافية وتنمية الضمان االجتماعي
 ة العمل والتنمية االجتماعيةوزار

  

 السيدة إيرينا إيلينا
 رئيسة

 شعبة الشؤون القانونية
 وزارة الثقافة

  

 السيدة تاتيانا غورباتشيفا
 رئيسة

 شعبة إحصاءات العمل
 جلنة اإلحصاءات احلكومية

  

 السيد ألكسندر أنانيايف
 نائب رئيس

 إدارة السياسة االجتماعية
 ةوزارة التنمية االقتصادي
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 السيدة إكاتارينا ليشيفا
 نائبة رئيس

 شعبة التعاون الدويل
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

  

 السيدة تاتيانا ماكسيموفا
 مساعدة رئيس الوزراء 

  

 السيد سريجي كوندراتييف
 ملحق

 إدارة التعاون الدويل يف الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان
 وزارة الشؤون اخلارجية

  

 دة ناتاليا أركيبوفاالسي
 خبرية

 إدارة التعاون الدويل يف الشؤون اإلنسانية وحقوق اإلنسان
 وزارة اخلارجية

  

 السيد يوري بوشينكو
 مستشار أول

 البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد سريجي شوماريف
 سكرتري أول

 ى مكتب األمم املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة لالحتاد الروسي لد

  

 السيد ألكسي أكزيغيتوف
 سكرتري ثان

 البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيدة يوليا غيسينينا
 سكرتري ثاين

 البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيدة جانا خارخان
 سكرتري ثان

 البعثة الدائمة لالحتاد الروسي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد ري تشول
 سفري

املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب      
 األمم  املتحدة يف جنيف

 

مجهوريـة كوريـا الشعبية      :املمثل
 الدميقراطية
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 السيد جونغ شول فون
 نائب مدير

 الدائرة القانونية
 هيئة رئاسة اجمللس األعلى للشعب

  :املستشارون

 السيد سيم هيونغ إيل
 مستشار قانوين
 احملكمة املركزية

  

 السيد سوسي بيونغ
نائب املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى        

 مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد باك دوك هون
 مدير

 شعبة حقوق اإلنسان
 مات الدوليةإدارة املنظ

 وزارة اخلارجية

  

 السيد جونغ يونغ دوك
 رئيس قسم 

 مكتب التشريع
 هيئة رئاسة اجمللس األعلى للشعب

  

 السيد كيم فون هو
 مستشار يف شؤون السياسة إلدارة الصحة العامة

 وزارة الصحة

  

 السيد كيم سونغ شول
 مستشار

ة لدى مكتب البعثة الدائمة جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطي
 األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد شاي ريانغ إيل
 مستشار

سفارة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف مجهورية الصني        
 الشعبية

  

 السيد كيم يونغ هو
 سكرتري ثان

البعثة الدائمة جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب 
 األمم املتحدة يف جنيف
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 سعالتا املرفق
 الثالثني قائمة وثائق اللجنة يف دورهتا - ألف

 

  الربازيل: العهديف األولية املقدمة من الدول األطراف التقارير
 E/1990/5/Add.53 

  إسرائيل: يف العهداألطرافاملقدمة من الدول الثانية  الدورية التقارير
 E/1990/6/Add.32 

  نيوزيلندا: نفسهالعنوان
 E/1990/6/Add.33 

 E/1994/104/Add.24  لكسمربغ: لتقارير الدورية الثالثة املقدمة من الدول األطراف يف العهدا

 آيسلندا :  نفسهالعنوان
 E/1994/104/Add.25 

 E/2003/22- E/C.12/2002/13  تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين

 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 

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     اخلاص العهد الدويل    حالة
 واالعتراضات  واإلعالناتوسحب التحفظات    يهوالتحفظات عل 

 مذكرة من األمني العام: بشأنه

 E/C.12/1993/3/Rev.5 

 العاممذكرة من األمني :  األعمال املؤقت وشروحهجدول
 E/C.12/2003/1 

 االقتصادية األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق            الدول
 وضعه الذيفقا للربنامج واالجتماعية والثقافية وحالة تقدمي التقارير و

 من  ٥٨ واملادة   ١٩٨٨/٤ قرارهاجمللس االقتصادي واالجتماعي يف     
 مذكرة من األمني العام: النظام الداخلي للجنة

 E/C.12/2003/2 

:  من العهد  ١٧ و ١٦ املادتني النظر يف التقارير املقدمة مبوجب       متابعة
 مذكرة من األمانة

 E/C.12/2003/3 
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 E/C.12/2003/4  رة من األمني العاممذك: برنامج العمل

 ]باللغة اإلنكليزية فقط[
 E/C.12/2003/SA/1 

 E/C.12/2003/L.1  مذكرة من األمني العام: مشروع برنامج العمل

 الربازيل: قائمة املسائل
E/C.12/Q/BRA/1 

 آيسلندا: العنوان نفسه
E/C.12/Q/ICE/2 

 إسرائيل : العنوان نفسه
E/C.12/Q/ISR/2 

 لكسمربغ: العنوان نفسه
E/C.12/Q/LUX/2 

 نيوزيلندا: العنوان نفسه
 E/C.12/Q/NZE/1 

لكسمربغ: املالحظات اخلتامية للجنة  
 E/C.12/1/Add.86 

 E/C.12/1/Add.87  العنوان نفسه: الربازيل

 E/C.12/1/Add.88  العنوان نفسه: نيوزيلندا

 E/C.12/1/Add.89  العنوان نفسه: آيسلندا

 E/C.12/1/Add.90  العنوان نفسه: إسرائيل

)٢٩ إىل ١اجللسات (احملاضر املوجزة للدورة الثالثني للجنة   
 E/C.12/2003/SR.1-29 

E/C.12/2003/SR.1-

29/Corrigendum 

 احلادية والثالثني قائمة وثائق اللجنة يف دورهتا - باء

 E/1990/5/Add.52  مجهورية ملدوفا: من الدول األطراف يف العهداملقدمة األولية التقارير

 E/1990/5/Add.54  اليمن: العنوان نفسه

غواتيماال: التقارير الدورية الثانية املقدمة من الدول األطراف يف العهد  E/1990/6/Add.34/Rev.1  
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 E/1990/6/Add.35  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية: العنوان نفسه

االحتاد : ة املقدمة من الدول األطراف يف العهد      التقارير الدورية الرابع  
 الروسي

 E/C.12/4/Add.10 

 E/2003/22-E/C.12/2002/13  تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 

املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقارير املقدمة من الدول األطراف          
 رة من األمني العاممذك:  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  واالجتماعية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       حالة
وسحب التحفظات واإلعالنات واالعتراضات      والتحفظات عليه 

 ني العاممذكرة من األم: بشأنه

 E/C.12/1993/3/Rev.5 

:  من العهد  ١٧ و ١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني        
 مذكرة من األمانة

 E/C.12/2003/3 

 E/C.12/2003/5  مذكرة من األمني العام: جدول األعمال املؤقت وشروحه

 االقتصادية األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق            الدول
ماعية والثقافية وحالة تقدمي التقارير وفقا للربنامج الذي وضعه         واالجت
 من  ٥٨ واملادة   ١٩٨٨/٤ االقتصادي واالجتماعي يف قراره       اجمللس

 مذكرة من األمني العام: للجنةالنظام الداخلي 

 E/C.12/2003/6 

 ]باللغة اإلنكليزية والفرنسية فقط[
 E/C.12/2003/7 

 ]ة فقطباللغة اإلنكليزية والفرنسي[
 E/C.12/2003/8 

 ]باللغة اإلنكليزية والفرنسية فقط[
 E/C.12/2003/9 

 ]باللغة اإلنكليزية والفرنسية فقط[
 E/C.12/2003/10 
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 ]باللغة اإلنكليزية والفرنسية فقط[
 E/C.12/2003/11 

 ]باللغة اإلنكليزية فقط[
 E/C.12/2003/12 

 E/C.12/2003/13  مذكرة من األمني العام:  العملبرنامج

 ]باللغة اإلنكليزية فقط[
 E/C.12/2003/SA/2 

 E/C.12/2003/L.2  مذكرة من األمني العام: مشروع برنامج العمل

 E/CN.4/2003/NGO/1  ]باللغة اإلنكليزية والروسية فقط[

 E/C.12/Q/DPRK/1  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية: قائمة املسائل

 E/C.12/Q/GTM/1  االغواتيم: العنوان نفسه

 E/C.12/Q/MOL/1  مجهورية مولدوفا: العنوان نفسه

 E/C.12/Q/RUS/2  االحتاد الروسي: العنوان نفسه

 E/C.12/Q/YEM/1  اليمن : العنوان نفسه

 E/C.12/1/Add.91  مجهورية مولدوفا: املالحظات اخلتامية للجنة

 E/C.12/1/Add.92  اليمن: العنوان نفسه

 E/C.12/1/Add.93  غواتيماال: ن نفسهالعنوا

 E/C.12/1/Add.94  االحتاد الروسي: العنوان نفسه

 E/C.12/1/Add.95  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية: العنوان نفسه

 E/C.12/2003/SR.30-56  )٥٦ إىل ٣٠اجللسات (احملاضر املوجزة للدورة احلادية والثالثني للجنة 

E/C.12/2003/SR.30-

56/Corrigendum 

----- 


