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  ]جديد [الفصل األول
  صى بأن يعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعيمشروع مقرر مو

  األساس املنطقي    
الحظت اللجنة بتقدير أن ارتفاع حجم أعمال اللجنة ناجم عن مجلة أمـور،             بينما    -١

منها حتسن معدل التقارير اليت تقدمها الدول األطراف، أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم            
ونظراً ألن اللجنة ال جتتمـع إال       ).  تقريراً يف املتوسط   ٢٥حنو  (التقارير اليت مل ينظر فيها بعد       

مرتني يف السنة، فإهنا ترى أهنا مقيدة بشدة يف ما تبذله من جهود للحد من حجـم العمـل                   
ال  املتراكم والنظر يف التقارير الدورية للدول األطراف يف الوقـت املناسـب ودون تـأخري              

  . موجب له
 املالية ذات الصلة، فقد قـررت أن تطلـب إىل اجمللـس             وبعدما أُبلغت اللجنة باآلثار     -٢

 أن يوافق على عقد دورة إضافية واحدة يف العام خـالل            ٢٠٠٩االقتصادي واالجتماعي يف عام     
بيد أنه مل ينظر يف هذا الطلب أثنـاء الـدورة املوضـوعية للمجلـس               . ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

 ونتيجة لذلك، تكرر اللجنة طلبها العاجل       .٢٠٠٩يوليه  /االقتصادي واالجتماعي املعقودة يف متوز    
  .٢٠١٢ إىل ٢٠١١عقد دورات إضافية مع تعديل الفترة الزمنية لتصبح من 

وإضافة إىل حاالت التأخر الشديد احلالية النامجة عن تراكم العمل املشار إليه أعاله               -٣
لتـصديق علـى    يف التقارير اليت سينظر فيها، جتدر اإلشارة أيضاً إىل أن بـاب التوقيـع وا              

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
 مفتـوح اآلن    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ة العامة يف    ـوالثقافية الذي اعتمدته اجلمعي   

 دول لـدخول    ١٠ووفقاً للشرط الذي يقتـضي تـصديق        . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤منذ  
نفاذ، فإن من املتوقع أن يدخل الربوتوكول االختياري حيـز النفـاذ يف             الربوتوكول حيز ال  

وسيستتبع ذلك حجم عمل إضايف كبري سيلقى على عاتق اللجنـة الـيت             . السنتني املقبلتني 
سيكون عليها تدبر أمر النظر يف التماسات األفراد يف إطار دورتني يف العام إضافة إىل نظرها                

  .يف تقارير الدول األطراف

  مشروع مقرر    
إذ يعرب اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن قلقه ألن ترتيبات االجتماعات احلالية             -٤

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل تعد تسمح هلا باالضطالع بكامل            
وجب مسؤولياهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومب         

يـشري إىل أن تـراكم   إذ   بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت، و      ١٩٨٥/١٧قرار اجمللس   
بعقد دورات إضافية، فإنـه     فعلياً  العمل احلايل للنظر يف تقارير الدول األطراف ميكن تسويته          

عقد دورة إضافية للجنة تتبعها اجتماعات األفرقة العاملة ملا قبل الـدورة ملـدة              وافق على   ي
  . على حد سواء٢٠١٢ و٢٠١١ واحد خالل عامي أسبوع
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

  الدول األطراف يف العهد  - ألف  
، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة واألربعـني        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠حىت    -٥

زر البهاما، بلـغ عـدد      للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبتصديق ج       
 ١٦٠الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،            

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

 وفقـاً   ١٩٧٦ينـاير   / كانون الثـاين   ٣ودخل العهد حّيز النفاذ يف      . ١٩٦٦ديسمرب  /األول
  . منه٢٧ألحكام املادة 

  الدورات وجدول األعمال  - باء  
طلبت اللجنة، يف دورهتا الثانية عشرة، إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذن              -٦

نوفمرب، مدة كـل منـهما ثالثـة    /لثاينمايو وتشرين ا/بعقد دورتني سنويتني للجنة، يف أيار    
أسابيع، باإلضافة إىل اجتماع للفريق العامل ملا قبل الدورة يتألف من مخسة أعضاء وجيتمـع               
ملدة مخسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة باملسائل اليت سُينظَر فيها خـالل                 

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

 ٢٢ إىل   ٤، عقدت اللجنة دورهتا الثانية واألربعني يف الفترة مـن           ٢٠٠٩ويف عام     -٧
وُعِقـدت  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٠ إىل   ٢مايو، ودورهتا الثالثة واألربعني يف الفترة من        /أيار

ل أعمال كل دورة منهما يف املرفق       ويرد جدو . كلتا الدورتني يف مكتب األمم املتحدة جبنيف      
  .من هذا التقريرتاسع وترد قائمة بوثائق كل دورة يف املرفق ال. الثاين من هذا التقرير

ويرد بيان مبداوالت اللجنة يف دورتيها الثانية واألربعني والثالثة واألربعـني يف احملاضـر                -٨
  ). على التوايلE/C.12/2009/SR.29-44 وE/C.12/2009/SR.1-27(املوجزة ذات الصلة 

  العضوية واحلضور  - جيم  
السيد جديـسالف   : ُرحب بعضوين جديدين يف بداية الدورة الثانية واألربعني ومها          -٩

علـى  واليتـهما  ووجه الشكر إىل عضوين انتهت فترة   . كيدجيا والسيد نيكوالس يان شريفر    
  .ربارا ويلسونالسيد أندرزي رزيبلينسكي والسيدة با: تفانيهما وجهودمها ومها
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لالطالع على قائمة بأمساء أعضاء     (وحضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة الثانية واألربعني          -١٠
وحضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة الثالثـة واألربعـني         ). اللجنة، انظر املرفق الثاين هبذا التقرير     

باستثناء السيد يوري   ) ريرلالطالع على قائمة بأمساء أعضاء اللجنة، انظر املرفق الثاين هبذا التق          (
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١كولوسوف الذي استقال من اللجنة اعتباراً من 

 من النظام الداخلي املؤقـت      ١٢وأجري انتخاب مللء الشاغر الطارئ وفقاً للمادة          -١١
 ١٥ويف  ). E/C.12/1990/4/Rev.1(للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        

 الـسيد   ١، انتخب اجمللس االقتصادي واالجتماعي حتت البند        ٢٠٠٩ديسمرب  /لكانون األو 
ـ ) االحتاد الروسي  (هأصالن خوسينوفيتش أباشيدز   ـ  لف ةبالتزكي  كـانون   ١٥رة تبـدأ يف     ت

 ليحل حمـل الـسيد      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١ي يف   ـ وتنته ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .يوري كولوسوف

من املعاد انتخاهبم، يف جلستها األوىل      ديثاً واألعضاء   عضو اللجنة املنتخب ح   وأدى    -١٢
رمسياً يف جلسة مفتوحة وفقاً     إعالناً   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤دورهتا الثانية واألربعني املعقودة يف      

  . من النظام الداخلي للجنة١٣للمادة 
وإدارات األمم املتحـدة التاليـة إىل إيفـاد         أجهزة  وُدعيت الوكاالت املتخصصة و     -١٣
شعبة النهوض باملرأة،   : قبني لتمثيلها يف الدورتني الثانية واألربعني والثالثة واألربعني للجنة        مرا

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدويل، برنامج            
كتـسب،  متالزمة نقص املناعة امل   /األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية       

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحـدة             
للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، صندوق األمم املتحدة للسكان، برنـامج             

لـشؤون   املوئل، مفوضية األمم املتحـدة الـسامية         -األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     
الالجئني، منظمة األمم املتحدة للطفولة، صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة، منظمـة        

  .الصحة العاملية، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، البنك الدويل
وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستـشاري لـدى اجمللـس               -١٤

  :بنياالقتصادي واالجتماعي ممثلة مبراق

   :يف الدورة الثانية واألربعني
العامل الثالث، اللجنة الوطنيـة      - منظمة العفو الدولية، مركز أوروبا      :املركز االستشاري العام

للعمل من أجل حقوق الطفل واملرأة، شبكة املعلومات والعمل بشأن          
أولوية الغذاء، االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني، املنظمة الدولية        

لحق يف التعلم وحرية التعليم، النادي الدويل ألحباث السالم، اخلدمة          ل
الدولية حلقوق اإلنسان، جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب        

املنظمة جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا،       للدفاع عن حقوق املرأة،     
ـ          ة الدولية لفريق حقوق األقليات، الرابطة الوطنية للمراكـز القانوني

  اجملتمعية، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب
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   :يف الدورة الثالثة واألربعني
  منظمة الفرنسيسكان الدولية، منظمة حسن اجلوار الدولية  :املركز االستشاري العام

معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدويل، رابطة جنيف حلقوق اإلنسان،          :املركز االستشاري اخلاص
بطات حقوق اإلنسان، جلنة احلقوقيني الدوليـة،       االحتاد الدويل لرا  

املنظمة الدولية للحق يف التعلم وحرية التعليم، الرابطـة النـسائية        
الدولية للسلم واحلرية، االحتاد الدويل لتنمية األسرة، اخلدمة الدولية 
حلقوق اإلنسان، املدافعون عن حقوق اإلنسان، مجعيـة إعمـار          

الدولية، منرب احملامني من أجـل      وتنمية كردستان، منظمة فيفات     
جمتمع دميقراطي، االحتاد اللوثري العاملي، الرابطة الدولية ملنطقـة         
أوروبا للمثليني واملثليات، احتاد املرأة وتنظيم األسرة، منظمة العفو         
الدولية، مجعية سانت فنسنت دي بول لبنـات احملبـة، املنتـدى      

احلركـة  ( لرومـاين اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، السالم ا     
الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية واحلركـة الدوليـة       

  )للطلبة الكاثوليك
املنظمة الدولية للتطوع من أجل التنمية وخدمـة        (منظمة فيدس     :قائمة املترشحني

، اللجنة الكردية حلقوق اإلنـسان، منظمـة أونغاسـن          )التعليم
)Ongasn(  ،  شبكة املعلومات   ماعية للمرأة اجلمعية الثقافية واالجت ،

والعمل بشأن أولوية الغذاء، فريق سارانبانغ حلقـوق اإلنـسان،          
  منظمة األمل الدولية، احتاد العمال األخالقي الكوري

وكانت املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية وائتالفات املنظمات غري احلكومية            -١٥
إما يف الدورة الثانية واألربعـني أو يف الـدورة الثالثـة            الوطنية األخرى التالية ممثلة مبراقبني      

 االقتـصاد   -حقوق اإلنسان    - التجارة   - منظمة األبعاد الثالثة  : واألربعني أو يف كلتيهما   
املنصف، منظمة اجلسور عرب احلدود يف جنوب شرق آسيا، اجلماعـة الكمبوديـة املعنيـة               

املنظمة املعنية بالقـضايا اجلنـسانية يف       باملخاطر، مركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالء،       
اسكتلندا واململكة املتحدة، احتاد املنظمات االجتماعية والتربوية، املؤسسة املـشتركة بـني            

ن، األعضاء النـشطون املعنيـون      كسل، فرقة العمل املعنية حبقوق ا     "WAYUNKA"الثقافات  
ركز البحوث الدويل املعـين    حبقوق السكان األصليني ملنظمة دعم مجاعة الشعوب األصلية، م        

باألقليات االجتماعية، املركز القانوين كينغزفورد، احلركة الوطنية ألطفال الشوارع، جملـس           
آيرلندا الشمالية لألقليات اإلثنية، اللجنة االسكتلندية للصحة العقلية، منظمة حسن اجلـوار            

  .الدولية، معهد ماريا أوسيليا تريتشي الدويل
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  امل ملا قبل الدورةالفريق الع  -دال   
 / أيـار  ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٨/٤راره  ـادي واالجتماعي، يف ق   ـس االقتص ـأَِذنَ اجملل   -١٦

، بإنشاء فريق عامل ملا قبل الدورة يتألف من مخسة أعضاء يعينـهم الـرئيس               ١٩٨٨مايو  
 ١٩٩٠/٢٥٢ومبوجب املقـرر    . ليجتمع فترة تصل إىل أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة         

، أذن اجمللس بأن ُتعقَد اجتماعات الفريق العامل قبـل انعقـاد            ١٩٩٠مايو  /يار أ ٢٥املؤرخ  
  . دورة اللجنة بفترة تتراوح بني شهر وثالثة أشهر

وقد عيَّن رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، األشخاص التاليـة أمسـاؤهم               -١٧
  :أعضاء يف الفريق العامل ملا قبل الدورة، وذلك لالجتماع

  :ورة الثانية واألربعنيقبل الد
  داندان - السيدة فريجينيا بونوان

    كردون السيد عزوز
  السيد ألفارو تريادو ميخيا
  السيد جديسالف كيدجيا

  السيد أييب ريدل
  :قبل الدورة الثالثة واألربعني

  السيد جديسالف كيدجيا
  السيد خاميي مارتشان رومريو

  السيد أريرانغا بيالي
  السيد فيليب تيكسييه
  السيد داود تسهان

وعقد الفريق العامل ملا قبل الدورة اجتماعاته يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة                -١٨
. ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٣ ويف الفترة من     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٩ إىل   ٢٥من  

 املسائل اليت   وحّدد الفريق العامل  . وحضر االجتماعات مجيع األعضاء املعينني يف الفريق العامل       
قد يكون من املفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول املقدِّمة للتقارير، وأحيلت قوائم هبذه املسائل               

وسيعقد الفريق العامل ملا قبل الدورة اخلامـسة واألربعـني          . إىل البعثات الدائمة للدول املعنية    
ه للدورة السادسة واألربعني    ، واجتماعات ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ إىل   ٢٥اجتماعاته يف الفترة من     

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٢يف الفترة من 
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  انتخاب أعضاء املكتب  - هاء  
 / أيـار  ٤ة األوىل من دورهتا الثانية واألربعني املعقودة يف         ـقامت اللجنة، يف اجللس     -١٩

 ١٤ للمادة   ، بانتخاب األعضاء التالية أمساؤهم كأعضاء يف مكتب اللجنة، وفقاً         ٢٠٠٩مايو  
  :من نظامها الداخلي

  السيد خاميي مارشان رومريو      :الرئيس  
  السيد حممد عز الدين عبد املنعم    :ب الرئيسوان  
  السيدة ماريا فريجينا براس غوميز         
  السيد وليد سعدي        
  السيد جديسالف كيدجيا       :املقرر  

  تنظيم العمل  - واو  
  الدورة الثانية واألربعون

 / أيـار  ٤ة تنظيم عملها يف جلستها األوىل املعقودة يف         ـة يف مسأل  ـ اللجن نظرت  -٢٠
  :وفيما يتعلق هبذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة. ٢٠٠٩مايو 

جدول األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الثانية واألربعـني،            )أ(  
  ؛)E/C.12/42/1(اللجنة اللذان أعدمها األمني العام بالتشاور مع رئيس 

-E/1987/28(األوىل  : *تقارير اللجنـة عـن أعمـال دوراهتـا الـسابقة            )ب(  

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

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

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

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

E/C.12/1996/6(      والسادسة عشرة والسابعة عشرة ،)E/1998/22-E/C.12/1997/10(  والثامنة ،
، والعـشرين واحلاديـة والعـشرين       )E/1999/22-E/C.12/1998/26(عشرة والتاسعة عشرة    

)E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1(    عشرين والرابعـة   ، والثانية والعشرين والثالثــة وال
، واخلامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة    )E/2001/22-E/C.12/2000/21(والعشرين  

، والثامنــة والعــشرين والتاســعة والعــشرين )E/2002/22-E/C.12/2001/17(والعــشرين 

__________ 

  .الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي وثائق مننشرت بوصفها   *  



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

7 GE.10-41219 

)E/2003/22-E/C.12/2002/13(     والثالثني واحلادية والثالثني ،)E/2004/22-E/C.12/2003/14( ؛
 والرابعة والثالثني واخلامسة    (E/2005/22-E/C.12/2004/9)الثانية والثالثني والثالثة والثالثني     و

-E/2007/22(والسادسة والثالثني والسابعة والثالثني     ) E/2006/22-E/C.12/2005/5(والثالثني  

E/C.12/2006/11(         والثامنة والـثالثني والتاسـعة والـثالثني ،)E/2008/22-E/C.12/2007/3( 
  .E/2009/22–E/C.12/2008/3)(واألربعني واحلادية واألربعني 

 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف جـدول            ٨ووفقاً للمادة     -٢١
األعمال املؤقت ويف مشروع برنامج عمل دورهتا الثانية واألربعني وأقرهتما بصيغتهما املعدلة            

  .أثناء النظر فيهما
  األربعونالدورة الثالثة و

ا التاسعة والعشرين املعقودة    ـنظرت اللجنة يف مسألـة تنظيـم عملها يف جلسته         -٢٢
وفيما يتعلق هبذا البنـد، كانـت الوثيقتـان التاليتـان           . ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢يف  

  :معروضتني على اللجنة
جدول األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الثالثة واألربعـني،            )أ(  

  ؛(E/C.12/43/1)للذان أعدمها األمني العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ا
  ).أعاله) ب(١٢انظر الفقرة (تقارير اللجنة عن أعمال دوراهتا السابقة   )ب(  

 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف جـدول            ٨ووفقاً للمادة     -٢٣
الثة واألربعني وأقرهتما بصيغتيهما املعدلتني     األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل دورهتا الث      

  .أثناء النظر فيهما

  الدورات املقبلة  -زاي   
وفقاً للجدول الزمين املقرر، سُتعقَد الدورتان الرابعة واألربعون واخلامسة واألربعون            -٢٤

 ١ ويف الفترة مـن      ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٠ إىل   ٣يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف الفترة من         
  .، على التوايل٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل

  تقارير الدول األطراف اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة  -حاء   
 من النظام الداخلي للجنة، جيري النظـر يف التقـارير           ٦١ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٥

سب الترتيب الزمين الذي وردت      من العهد ح   ١٦املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       
، وهـو موعـد   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٠وقد تلقت اللجنة حىت     . به إىل األمني العام   

اختتام أعمال دورهتا الثالثة واألربعني، التقارير التالية، اليت قررت النظر فيهـا يف دورتيهـا               
  :٢٠١٠الرابعة واألربعني واخلامسة واألربعني يف عام 
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  )٢٠١٠مايو / أيار٢١-٣(ابعة واألربعون الدورة الر
 E/C.12/AFG/2-4  التقارير من الثاين إىل الرابع  أفغانستان
 E/C.12/DZA/4  التقريران الثالث والرابع  اجلزائر

 E/C.12/KAZ/1  التقرير األويل  كازاخستان
 E/C.12/COL/5  التقرير اخلامس  كولومبيا

 E/C.12/MUS/4  التقارير من الثاين إىل الرابع  موريشيوس
     

  )٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١(الدورة اخلامسة واألربعون 
E/C.12/URY/3-4  التقريران الثالث والرابع  أوروغواي

E/C.12/DOM/3  التقرير الثالث  اجلمهورية الدومينيكية

E/C.12/LKA/2-4  التقارير من الثاين إىل الرابع  سري النكا

E/C.12/CHE/2-3   والثالثالتقريران الثاين  سويسرا

هولندا وجزر األنتيل 
  اهلولندية

التقريران الرابع واخلامس والتقرير 
  الرابع

E/C.12/NLD/4-5 

E/C.12/NLD/4/Add.1و

  الفصل الثالث
  حملة عن أساليب العمل احلالية للجنة

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

والغرض منه هو زيادة شفافية املمارسة احلالية للجنة        . مؤخراً من تطورات يف أساليب عملها     
  .وتيسريها بغية مساعدة الدول األطراف واجلهات املهتمة األخرى على تنفيذ العهد

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

. مدى دوراهتا الثالث واألربعني إىل تعديل هذه األساليب وتطويرهـا يف ضـوء جتارهبـا              
  .مر تطوير هذه األساليبسيستو

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

للجنة معاجلـة  تعد من دواعي القلق الرئيسية دولة طرف على حنو يضمن معاجلة املسائل اليت  
منقحة  مبادئ توجيهية    ٢٠٠٨ وحتقيقاً هلذا الغرض، اعتمدت اللجنة يف عام      . منهجية ومفيدة 

لتقدمي التقارير تتعلق بوثائق خاصة مبعاهدة حمددة واملقرر أن تقدمها الدول األطراف مبوجب             
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، من أجل مساعدة الدول يف عملية إعداد التقارير وحتـسني           )١( من العهد  ١٧ و ١٦املادتني  
  . فعالية نظام الرصد ككل

  النظر يف تقارير الدول األطراف  -باء   

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

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

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

حتسني فعالية النظام وتيسري مهمة ممثلي الدول من خالل التركيز يف عملية التحـضري علـى                
  .)٢(شالنقاط املطروحة للنقا

ومن املسلم به عموماً أن الطابع املعقد والتنوع الكبري يف املسائل املثارة فيما يتعلـق                 -٣١
بتنفيذ العهد ُيشكالن ُحجَّة قوّية تؤيد توفري اإلمكانيات للدول األطراف لالستعداد مـسبقاً             

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

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

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

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

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

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

__________ 

، (E/2009/22-E/C.12/2008/3) ٤،  امللحق رقـم      ٢٠٠٩لرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،     الوثائق ا  )١(
 .املرفق الثامن

 .٣٦١، الفصل الرابع، الفقرة (E/1988/14-E/C.12/1988/4) ٤، امللحق رقم ١٩٩٨، املرجع نفسه )٢(
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تدعو اللجنة مجيع املعنيني من األفراد واهليئات واملنظمات غري احلكومية إىل تقـدمي الوثـائق              
 بانتظـام  وطلبت أيضاً من األمانة ضمان أن ُتدَرج. املناسبة ذات الصلة باملوضوع إىل األمانة   

  .يف ملفات البلدان أنواعاً حمددة من املعلومات
وتسلّم قوائم املسائل اليت يضعها الفريق العامل إىل أحد ممثلي الدول املعنية مباشـرة                -٣٤

  :ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة ومالحظة تذكر ما يلي
ّيد أو تتضمن   ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي أال تفسَّر على أهنا تق            

بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق األسئلة اليت قد يرغـب أعـضاء               
غري أن اللجنة تعتقد أن احلوار البّناء الذي ترغب يف إجرائه مـع             . اللجنة يف طرحها  

ممثلي الدولة الطرف ميكن تيسريه إىل حد كبري بإتاحة القائمة قبـل انعقـاد دورة               
وار الذي تسعى إليه اللجنة، فإهنا حتث بقوة كل دولة طرف      وبغية حتسني احل  . اللجنة

على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة املسائل وأن تفعل ذلك يف موعـد يـسبق                
بوقت كاف انعقاد الدورة اليت سُينظر أثناءها يف تقريرها، وذلك إلتاحة الفرصـة             

  .لترمجة الردود وتوزيعها على مجيع أعضاء اللجنة
 إىل مهمة صياغة قوائم املسائل، فإن الفريق العامل ملا قبل الدورة مكلف             وباإلضافة  -٣٥

وتشمل . أيضاً مبجموعة متنوعة من املهام األخرى اليت ُيقصد منها تسهيل عمل اللجنة إمجاالً            
مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر يف تقرير كل دولة؛ النظر يف مـسألة             : هذه املهام ما يلي   

ة للتقارير التكميلية املتضمنة معلومات إضافية؛ حبث مشاريع التعليقات     أفضل السبل لالستجاب  
  .العامة؛ النظر يف أفضل طريقة لتنظيم يوم املناقشة العامة؛ وغري ذلك من املسائل ذات الصلة

  النظر يف التقارير  -٢  
يـذ  عمالً باملمارسة املتَّبعة يف كل هيئة من هيئات األمم املتحدة املعنية برصـد تنف               -٣٦

معاهدات حقوق اإلنسان، جيب أن يكون ممثلو الدول املقدمة للتقارير حاضرين يف جلسات             
وُيتبع اإلجراء التـايل  . اللجنة عندما تبحث تقارير بلداهنم لضمان إجراء حوار بّناء مع اللجنة 

ُيدعى ممثل الدولة الطرف إىل عرض التقرير بإبداء تعليقات استهاللية مـوجزة            : بشكل عام 
وبعـد  .  على قائمة املسائل اليت يضعها الفريق العامل ملا قبل الدورة          خطية أي ردود    وعرض

، ٩-٦،  ٥-١عادةً املـواد    (ذلك تنظر اللجنة يف التقرير على أساس كل جمموعة من املواد            
. ، آخذة يف االعتبار بشكل خاص الردود املقدمة على قائمة املـسائل           )١٥-١٣،  ١٢-١٠

 اللجنة إىل توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة مـن             ويدعو الرئيس عادة أعضاء   
املسائل، مث يدعو ممثلي الدولة الطرف إىل الرد فوراً على املسائل اليت ال تتطلب مزيـداً مـن    

أما األسئلة األخرى اليت تبقى بغري ردود عليها فيجري تناوهلا يف جلـسة             . التفكري أو البحث  
. ء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إىل اللجنة         الحقة أو ميكن، عند االقتضا    

وألعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل حمددة يف ضوء الردود املقدمة على هـذا النحـو، وإن                



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

11 GE.10-41219 

عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو        ) أ: (كانت اللجنة حتث األعضاء على ما يلي      
عدم القيام بـال ُموجـب   ) ج( الرد عليها؛ أو عدم تكرار األسئلة اليت سبق طرُحها أو     ) ب(

عدم التحدث ألكثر مـن     ) د(بإضافة مواضيع إىل قائمة طويلة أصالً بشأن مسألة معينة؛ أو           
كما جيوز دعوة ممثلي الوكاالت املتخصصة وغريها مـن         . مخس دقائق يف املداخلة الواحدة    

  .مراحل احلواراهليئات الدولية ذات الصلة إىل املسامهة يف أية مرحلة من 
وتتألف املرحلة النهائية من مراحل حبث اللجنة للتقرير من صياغة مالحظاهتا اخلتامية              -٣٧

وهلذا الغرض، ختصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعد انتهاء احلوار مباشرة، جللسة            . واعتمادها
ري بعد ذلك،   ويقوم املقرر القط  . مغلقة إلتاحة الفرصة ألعضائها لإلعراب عن آرائهم األولية       

. مبساعدة من األمانة، بإعداد مشروع جمموعة من املالحظات اخلتامية لتنظـر فيـه اللجنـة          
املقدمـة؛ واجلوانـب اإلجيابيـة؛      : ويتمثل اهليكل املتفق عليه للمالحظات اخلتامية فيما يلي       

والعوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعـي القلـق الرئيـسية؛ واالقتراحـات              
ويف مرحلة الحقة، تناقش اللجنة املشروع، يف جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده            . توصياتوال

  .بتوافق اآلراء
. وعادة ما ُتعلَن يف اليوم األخري للدورة املالحظات اخلتامية بعد اعتمادهـا رمسيـاً               -٣٨

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

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

 ذلك، ختصص عادة ما بني      وباإلضافة إىل . للنظر علناً يف التقارير املقدمة من الدول األطراف       
ساعتني وثالث ساعات قرب انتهاء الدورة ملناقشة كل جمموعة من املالحظات اخلتاميـة يف              

  .جلسة مغلقة

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

يقات عليها إىل اللجنة، جيري اإلعالن عن هذه املالحظـات كمـا قُـدمت،              الدولة أي تعل  
أما تعليقات الدول األطراف فال     . بوصفها وثائق رمسية وُيشار إليها يف التقرير السنوي للجنة        

  .ُتنشر إال ألغراض العلم فقط
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، تلقـت اللجنـة تعليقـات مـن قـربص                   -٤١

)E/C.12/CYP/CO/5/Add.1 (          على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثانيـة
واألربعني فيما خيص التقريرين الدوريني الرابع واخلامس اللذين قدمتهما قربص، ومن اململكة            

على املالحظـات   ) E/C.12/GBR/CO/5/Add.1(املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      
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تمدهتا اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني فيما خيص التقريرين الدوريني الرابـع            اخلتامية اليت اع  
  .واخلامس اللذين قدمتهما اململكة املتحدة

  تأجيل النظر يف التقارير  -٤  
لطلبات اليت تقدمها الدول يف آخر حلظة لتأجيل النظر يف تقرير ُحدد موعـد     تؤدي ا   -٤٢

ل عمل مجيع املعنيني إىل أبعد حد، وقد سـببت مـشاكل            النظر فيه يف دورة معينة إىل تعطي      
ولذلك، فإن السياسة اليت اتبعتها اللجنة منذ أمد طويل هـي عـدم          . كبرية للجنة يف املاضي   

قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر يف مجيع التقارير املقرر حبثها، حىت يف غياب ممثل الدولـة                
  .الطرف املعنية

  ما يتعلق بالنظر يف التقاريرإجراءات املتابعة في  -جيم   
  : ما يلي)٣(قررت اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين  -٤٣

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

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

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

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

  احملدد لتقدمي التقرير املقبل؛
ينظر االجتماع التايل للفريق العامل ملا قبل الدورة التابع للجنـة يف أيـة                 )د(  

  أعاله؛) ج(و) ب(معلومات ُتقدم وفقاً للفقرتني 
  :وماً، أن يوصي اللجنة باختاذ أي من التدابري التاليةميكن للفريق العامل، عم  )ه(  

  أن حتيط علماً هبذه املعلومات؛ '١'
ة احملددة رداً علـى     ـات اخلتامي ـد من املالحظ  ـد املزي ـأن تعتم  '٢'

  هذه املعلومات؛
  أن تتابع حبث املسألة بطلب املزيد من املعلومات؛ '٣'

__________ 

 ).٥٣اجللسة  (١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١يف  )٣(
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 الـدورة  ن ُيؤذن لرئيس اللجنة بإبالغ الدولة الطرف، قبل انعقـاد    أ '٤'
التالية، بأن اللجنة ستنظر يف املسألة يف دورهتا القادمة وأهنا ترحب،           

  هلذا الغرض، مبشاركة ممثل للدولة الطرف يف أعمال اللجنة؛
أعـاله حبلـول    ) ج(و) ب(إذا مل ُتقدم املعلومات املطلوبة وفقاً للفقرتني          )و(  

، فإنه من املمكن أن يؤذن لرئيس       املوعد احملدد أو إذا مل تكن املعلومات مرضية بشكل واضح         
  .اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، مبتابعة املسألة مع الدولة الطرف

ويف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة أهنا ال تستطيع احلصول على املعلومـات الـيت                 -٤٤
وز هلـا،   وجي. تطلبها باتباع اإلجراءات املشار إليها أعاله، جيوز هلا أن تقرر اتباع هنج خمتلف            

الدولة الطرف املعنية قبول زيارة عضو أو عضوين من أعـضاء           إىل  بصفة خاصة، أن تطلب     
مجـع  ) أ: (وميكن أن تكون األهداف املتوخاة من هذه الزيـارة املوقعيـة كـاآليت       . اللجنة

مهامهـا  املعلومات الالزمة للجنة ملواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف ومتكينها من أداء             
فيما يتعلق  مهامها  توفري أساس أمشل ميكن للجنة االستناد إليه ملمارسة         ) ب(لقة بالعهد؛   املتع

وتذكر اللجنـة   .  من العهد بشأن املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية       ٢٣ و ٢٢باملادتني  
بالتحديد املسألة أو املسائل اليت سيسعى ممثلها أو ممثلوها إىل مجع معلومات بشأهنا من مجيع               

وتسند إىل املمثل أو املمثلني أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج اخلدمات             . صادر املتاحة امل
 الذي تديره مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ميكن أن يقدم مساعدة ةاالستشاري

  .بصدد املسألة احملددة قيد البحث
ويف ضوء تقرير املمثل    . يراً إىل اللجنة  تقر) املمثلون(وبعد انتهاء الزيارة، يقدم املمثل        -٤٥

وتتعلق هذه االستنتاجات باجملموعة الكاملة مـن       . ، تضع اللجنة استنتاجاهتا اخلاصة    )املمثلني(
 االستشارية دماتاملتعلقة باملساعدة التقنية واخلملهام اليت تضطلع هبا اللجنة، مبا يف ذلك ااملهام 

  .اليت ستقدمها املفوضية السامية
قد سبق أن طُبق هذا اإلجراء فيما يتعلق بدولتني طرفني، وترى اللجنة أن اخلربة              و  - ٤٦

ويف حالة عدم قبول الدولة الطرف املعنيـة        . املكتسبة كانت إجيابية جداً يف كلتا احلالتني      
البعثة املقترحة، تنظر اللجنة يف تقدمي ما قد يكون مالئمـاً مـن توصـيات إىل اجمللـس                  

  .يجتماعاالقتصادي واال

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

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

. د بالنسبة إىل كل دولة طرف تكون قد تأخرت كثرياً يف تقـدمي تقاريرهـا      حالة تنفيذ العه  
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وقررت اللجنة، يف دورهتا السابعة، أن تبدأ يف وضع جدول زمين للنظر يف هذه التقـارير يف                 
واعتمدت يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني        .  وإخطار الدول األطراف املعنية    قبلةدوراهتا امل 

  :اإلجراء التايل
  :راض ثالث قوائم بالدول األطراف اليت تأخرت تقاريرهااستع  )أ(  

الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها يف غـضون             '١'
  السنوات الثماين املاضية؛

الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها منـذ فتـرة              '٢'
   سنة؛١٢ سنوات و٨تتراوح بني 

ن تقدم تقاريرها منذ أكثـر      ان من املقرر أ   ـالدول األطراف اليت ك    '٣'
  ؛ سنة١٢من 

  :توجيه رسائل تذكري إىل الدول األطراف كاآليت  )ب(  
ُتبعث الرسالة األوىل إىل مجيع الدول األطراف خبصوص التـواريخ           '١'

احملددة لتقدمي تقاريرها؛ أما الدول اليت تأخر تقدمي تقاريرها فيوجـه           
  أقرب وقت ممكن؛إليها تذكري ويطلب إليها تقدمي تلك التقارير يف 

ُتبعث رسالة ثانية إىل الدول األطراف اليت تكون تقاريرها غري مقدمة      '٢'
ومتـأخرة أكثـر مـن غريها واليت ال تستجيب للتذكري، إلبالغها         

يف ) تقاريرهـا املتـأخرة   (بأن اللجنة تعتزم النظر يف تقريرها املتأخر        
وقت كاف  دورة حمددة يف املستقبل، ولطلب تقدمي تلك التقارير يف          

   بإقامة حوار بنَّاء؛حيسم
ُتبعث رسالة ثالثة يف حالة عدم تلقِّي أي رّد على الرسـالة الثانيـة،      '٣'

تؤكد أن اللجنة ستعمد إىل استعراض تنفيذ العهد يف الدولة الطرف           
املعنية يف الدورة اليت ُحددت يف الرسالة السابقة، يف ضـوء كافـة             

  املعلومات املتاحة؛
ليت تذكر فيها الدولة الطرف أن تقريراً سـيقدم إىل اللجنـة،            يف احلاالت ا    )ج(  

وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، جيوز للرئيس أن يؤجِّل النظر يف تنفيذ العهد يف الدولة                
  .الطرف دورة واحدة
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  توحيد التقارير  - هاء  
 ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢ املعقودة يف    ٥٥استعرضت اللجنة، يف جلستها       -٤٩

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

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

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

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

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

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

وملا كانت هـذه املعلومـات      . معلومات ذات صلة بالنظر يف تقرير أي من الدول األطراف         
تشكل جزءاً ال يتجزأ من احلوار البناء الذي جتريه اللجنة مع الدولة الطرف، فتقوم األمانـة                

  . املعنية قبل أن تنظر اللجنة يف تقرير تلك الدولة الطرفلطرفبإتاحتها للدولة ا

ة بالنظر يف تقرير دولـة طـرف مـا واعتمـاد            ـام اللجن ـاملعلومات اليت ترد بعد قي      -٢  
  املالحظات اخلتامية

 ن منظمات غري حكوميـة    متلقت اللجنة، يف مناسبات عديدة يف املاضي، معلومات           -٥١
وكانت هـذه   . ، بعد النظر يف تقرير الدولة الطرف واعتماد املالحظات اخلتامية بشأهنا          أساساً

ومبا أن اللجنة ال تـستطيع  . ملعلومات يف الواقع معلومات متابعة الستنتاجات اللجنة وتوصياهتا       ا
النظر يف مثل هذه املعلومات واختاذ إجراء بشأهنا دون إعادة فتح حوارها مع الدولـة الطـرف     

الـواردة  ، فإن نظرها يف املعلومات      )باستثناء احلاالت املتناولة بالتحديد يف املالحظات اخلتامية      (
من مصادر غري الدولة الطرف، واختاذها إجراءات بشأهنا، سيقتصران على احلاالت اليت طلبت             

  . املعلومات بالتحديد يف مالحظاهتا اخلتاميةهذهفيها 
وترى اللجنة أن املسؤولية عن تنفيذ املالحظات اخلتامية اليت تكون قد اعتمدهتا بعد               -٥٢

 يف املقام األول على عاتق احلكومة الوطنية اليت يتعني عليها           النظر يف تقرير الدولة الطرف تقع     
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ولـذلك،  . إبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم عن التدابري اليت اختذهتا يف هذا الـصدد             
توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب املعلومات املشار إليها يف الفقرة السابقة بتقدميها مباشرة إىل              

  .ساعدهتا على تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنةالسلطات الوطنية املختصة مل

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

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

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

         راف اللتزاماهتـا مبوجـب العهـد،      ويف كلتا احلالتني، فإن عدم امتثال الدول األط         -٥٤
وال سيما التزاماهتا بتقدمي التقارير، أدى إىل استحالة قيام اللجنة برصد فعال إلعمال تلـك               
الدول للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد وفقاً للوالية الـيت             

  . إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعياأسنده
، بروح من احلوار املفتـوح      ٢٠٠٣وقررت اللجنة، يف دورهتا الثالثني املعقودة عام          -٥٥

والَبّناء مع الدول األطراف، أهنا قد تتخذ يف احلالتني املشار إليهما أعاله، اإلجراءات التاليـة               
  :على أساس كل حالة على حدة

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

 من خـالل رسـالة      -أن توجه انتباه الدولة الطرف املعنية، بصورة رمسية           )ب(  
 إىل املعلومات الواردة، وأن حتثها على تقدمي تقريرها املتأخر دون مزيد مـن              -يرسلها رئيسها   

نة إىل الدولة الطرف، بصورة رمسية، أن تقدم إليها معلومات بـشأن            وقد تطلب اللج  . التأخري
 الرسائل املوجهة من املنظمات غري احلكومية، وأن تقدم تقريرها املتـأخر دون  يفالقضايا املثارة  

  .وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غري احلكومية املعنية، عند طلبها. التأخريمزيد من 

  قشة العامةيوم املنا  - زاي  
ختصص اللجنة يف كل دورة يوماً واحداً، هو يوم اإلثنني من األسبوع الثالث عادة،                -٥٦

وهلذا األمر ثالثـة    . إلجراء مناقشة عامة بشأن حق معني أو جانب معني من جوانب العهد           
ا ملسائل ذات الصلة، وأهنزيادة إملامها باأغراض هي أن هذه املناقشة العامة تساعد اللجنة على 

 تشجيع مجيع األطراف املعنية على املسامهة يف عملها، وأن تساعدها علـى             كانيةتتيح هلا إم  



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

17 GE.10-41219 

وترد املسائل اليت كانت حمور املناقـشات الـيت         . إرساء األسس لصياغة تعليق عام مستقبالً     
  . أجرهتا اللجنة حىت اآلن يف املرفق السادس هلذا التقرير

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

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

ووجهت اللجنة أيضاً بانتظام دعوات     . يف سياق مناقشاهتا العامة    وعلى األخص    لعملها كك 
إىل أفراد مثل املقررين اخلاصني جمللس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان سابقاً واللجنـة              
الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ورؤساء األفرقة العاملة التابعة جمللس وجلنـة حقـوق              

  . فيها واملشاركة يف املناقشات ببياناتدالءاإلنسان وآخرين لإل
وباإلضافة إىل ذلك، دعت اللجنة جمموعة متنوعة من اخلرباء املهـتمني بوجـه               - ٥٨

خاص ببعض املسائل قيد االستعراض وِممَّن لديهم دراية هبا إىل املسامهة يف مناقـشات              
وقد ساعدت هذه املسامهات اللجنة على حتسني فهمها لبعض جوانب املـسائل            . اللجنة

  .املثارة يف إطار العهد

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة  - طاء  
لضمان احلصول على معلومات وافية قدر اإلمكان، متنح اللجنة املنظمـات غـري               -٥٩

وميكن هلذه املنظمات أن تقدم     . )٤(احلكومية فرصاً لتزويدها باملعلومات ذات الصلة باملوضوع      
كما أن الفريـق    .  أي وقت تشاء قبل النظر يف تقرير الدولة الطرف         هذه املعلومات كتابة يف   

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

للجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من كل دورة           وباإلضافة إىل ذلك، ختصص ا    . أعماله
وينبغي هلـذه   .  غري احلكومية من تقدمي املعلومات شفوياً      نظماتمن دوراهتا لتمكني ممثلي امل    

أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            ) أ: (املعلومات
) ج( باشرة باملسائل اليت تنظر فيها اللجنة؛     أن تكون ذات صلة م    ) ب(واالجتماعية والثقافية؛   

وتكون اجللسة ذات الصلة باملوضوع علنية وتزوَّد       . ضةأال تكون مغر  ) د(أن تكون موثوقة؛    
  .حماضر موجزةبشأهنا خبدمات الترمجة الشفوية واخلدمات الصحفية، ولكن ال تَعّد 

__________ 

، E/2001/22-E/C.12/2000/21) (٢، امللحق رقـم     ٢٠٠١ي واالجتماعي،   الوثائق الرمسية للمجلس االقتصاد    ) ٤(
ـ     ـمشاركة املنظمات غري احلكومي   : "املرفق اخلامس  ة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       ـة يف أنـشطة اللجن

 ".واالجتماعية والثقافية
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يها رمسياً املنظمـات غـري       األمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إل       إىلوقد طلبت اللجنة      -٦٠
احلكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر يف تقرير دولة طرف معينة ملمثلي الدولة الطـرف               

ويتم ذلك رمسياً قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه املعلومات على موقـع             . املعنية بأسرع ما ميكن   
لي الدولة الطرف املعنيـة  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على الشبكة، وبتسليمها مباشرة ملمث     

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

وبغية ضمان مشاركة املنظمات غري احلكومية بأكرب قدر من الفعالية وعلى أوسـع               -٦١
ا الرابعة والعشرين يف    ـذه األخرية، يف دورهت   ـة اللجنة، اعتمدت ه   ـق ممكن يف أنشط   نطا

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

  التعليقات العامة  - ياء  
قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي، أن               -٦٢

العهـد  تبدأ، اعتباراً من دورهتا الثالثة، يف إعداد تعليقات عامة ترتكز على خمتلـف مـواد                
 ٢٠وحىت . ، خصوصاً ملساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى العهد         هوأحكام

انظر املرفق الثالث   ( تعليقاً عاماً    ٢١، كانت اللجنة قد اعتمدت      ٢٠٠٩ ربفمنو/تشرين الثاين 
  ).هلذا التقرير

، كـان   )٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠(ومع هناية الدورة الثالثة واألربعني للجنة         -٦٣
كل من اللجنة وفريق اخلرباء احلكوميني العامل أثناء الدورة، الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنـة،        

 ١٢ إىل   ١٠ ومـن    ٩ إىل   ٦وق الواردة يف املواد من      ـة بشأن احلق  ـتقارير جزئي قد درس   
ن تقارير شاملة تغطي مجيع املواد األساسية ومقدمـة  ـ العهد، فضالً عن م١٥ إىل  ١٣ومن  
 من الدول األطراف يف العهد اليت كان قد حان آنذاك موعد            ١٥٧من أصل   دولة   ١٢٠من  

اإلمجايل للدول األطراف يف العهد يف هنايـة الـدورة الثالثـة         وبلغ العدد   . )٦(تقدمي تقاريرها 
 مجيع مناطق العامل على اختالف نظمها الـسياسية         الدولومتثل هذه   .  دولة ١٦٠واألربعني  

وقد أبرزت التقارير املقدمة حىت اآلن كـثرياً        .  االقتصادية والثقافية  -والقانونية واالجتماعية   
  . فيذ العهدمن املشاكل اليت قد تنشأ لدى تن

__________ 

 .املرجع نفسه )٥(

ما، وهي دول غري ملزمة بتقدمي       باكستان وبابوا غينيا اجلديدة وجزر البها      ١٥٧ل ال تشمل الدول األطراف ا     )٦(
 .٢٠٠٨ لكوهنا صدقت على العهد يف عام ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠تقاريرها قبل 
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وتسعى اللجنة، من خالل تعليقاهتا العامة، إىل إتاحة اخلربة اليت اكتسبتها حىت اآلن   - ٦٤
من دراسة تقارير الدول لفائدة مجيع الدول األطراف بغية مساعدهتا على املضي يف تنفيـذ             
العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول األطراف إىل أوجه القصور اليت كشف             

 التقارير؛ وإىل اقتراح حتسينات يف إجراءات تقدمي التقـارير؛ وحفـز            منها عدد كبري    عن
أنشطة الدول األطراف واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة املعنية يف جمال اإلعمـال          

بتنقيح تعليقاهتـا   وميكن للجنة القيام. التام التدرجيي والفعال للحقوق املعترف هبا يف العهد     
يف ضوء جتارب الدول األطـراف والنتـائج        كلما دعت احلاجة إىل ذلك      ديثها   وحت مةالعا

  .املستخلصة منها
وقد اعتمدت اللجنة، يف دورهتا احلادية والعشرين، اخلطـوط العريـضة لـصياغة               -٦٥

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

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

مان االتساق يف التعليقات العامة اليت تعتمدها اللجنـة مـن حيـث    اخلطوط العريضة يف ض   
وأكدت اللجنة أمهية ضمان أن تكون التعليقات العامة سـهلة          . املضمون والشكل والنطاق  

القراءة ومتوسطة الطول ويسرية الفهم على جمموعة واسعة من القراء على رأسـهم الـدول               
يضة يف ضمان االتساق والوضوح يف هيكل       وستساعد هذه اخلطوط العر   . األطراف يف العهد  

التعليقات العامة، مما يشجع االطالع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاهتا العامة              
  .من تفسريات موثوقة للعهد

  البيانات اليت تعتمدها اللجنة  - كاف  
يد موقفها  بغية مساعدة الدول األطراف يف العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأك            -٦٦

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٠وحىت  . من تطورات وقضايا دولية رئيسية تؤثر يف إعمال العهد        
  ).انظر املرفق الرابع هلذا التقرير( بياناً ١٧، كانت اللجنة قد اعتمدت ٢٠٠٩

__________ 

، )Corr.1 و (E/2000/22-E/C.12/1999/11 ٢الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقـم          )٧(
 .املرفق التاسع
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  رابع الالفصل
   من العهد١٧ و١٦ الدول األطراف التقارير مبوجب املادتني تقدمي
 ٢ املعقـودة يف     ٢٩ن النظام الداخلي، نظرت اللجنة يف جلـستها          م ٥٨وفقاً للمادة     -٦٧

  . من العهد١٧ و١٦، يف حالة تقدمي التقارير مبوجب املادتني ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
  :ويف هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة  -٦٨

نقحة فيما يتعلـق    األمني العام بشأن املبادئ التوجيهية العامة امل      من  مذكرة    )أ(  
  ؛)٨()E/C.12/2008/2(بشكل وحمتوى التقارير اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها 

الدول األطراف يف العهـد وحالـة تقـدمي         بشأن  األمني العام   من  مذكرة    )ب(  
  .(E/C.12/43/2) ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٩التقارير حىت 

 ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣فترة من   ة بأنه تلقى يف ال    ـوأبلغ األمني العام اللجن     -٦٩
، باإلضافة إىل التقارير اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠إىل 

، التقارير التالية   ) أدناه ٧١ و ٧٠انظر الفقرتني   (يف دورتيها الثانية واألربعني والثالثة واألربعني       
  : من العهد١٧ و١٦دتني املقدمة من الدول األطراف مبوجب املا

) E/C.12/PER/1-4(، وبـريو    )E/C.12/TKM/1( األويل لكل من تركمانستان      التقرير
؛ )E/C.12/MRT/1(، وموريتانيا   )E/C.12/TZA/1-4(، وترتانيا   )E/C.12/1-4(وإثيوبيا  

، وسـلوفاكيا   )E/C.12/CMR/1-2(والتقرير الدوري الثاين لكل مـن الكـامريون         
)E/C.12/SVK/2( إيران  ، و)E/C.12/IRN/2(        ؛ والتقرير الدوري الثالث لكـل مـن

، )E/C.12/NZL/3(ندا ل، ونيوزي)E/C.12/ISR/3(، وإسرائيل   )E/C.12/EST/3(إستونيا  
ــتني ــوادور )E/C.12/ARG/3( واألرجن ــان )E/C.12/ECU/3(، وإك ، وأذربيج

)E/C.12/AZE/3(       غاريـا  مـس لبل  ؛ والتقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابـع واخل
)E/C.12/BGR/4-5( سبانياإل؛ والتقرير الدوري اخلامس )E/C.12/ESP/5.(  

   اخلامسالفصل    
 ١٧ و١٦ يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني النظر

  من العهد

نظرت اللجنة، يف دورهتا الثانية واألربعني، يف التقارير التالية اليت قدمتها مخس دول               -٧٠
  : من العهد١٧ و١٦جب املادتني أطراف مبو

__________ 

 . أعاله١انظر احلاشية  )٨(
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   التقرير األويل
 E/C.12/KHM/1  كمبوديا

    التقرير الدوري الثاين
  E/C.12/BRA/2  الربازيل

 
    التقرير الدوري الرابع

 E/C.12/AUS/4  أستراليا
 E/C.12/GBR/5  اململكة املتحدة

 E/C.12/CYP/5  قربص

، يف التقارير التالية اليت قدمتها مخس دول   ونظرت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واألربعني       -٧١
  : من العهد١٧ و١٦أطراف مبوجب املادتني 

   التقرير األويل
التقرير املوحد اجلامع للتقرير األويل ( E/C.12/TCD/3  تشاد

  والتقريرين الدوريني الثاين والثالث
    التقرير الدوري الثاين

 E/C.12/MDG/2  مدغشقر
اجلـامع للتقـارير    املوحد  التقرير  (( E/C.12/COD/5  قراطيةمجهورية الكونغو الدمي

 )الثاين والثالث والرابع واخلامسالدورية 
    ثالثالتقرير الدوري ال
  E/C.12/KOR/3  مجهورية كوريا

   التقرير الدوري اخلامس
  E/C.12/POL/5  بولندا
ـ   ة يف التقارير األويل والثاين والثالث لتشاد يف غياب        ـنظرت اللجن   -٧٢ ب ـ الوفد مبوج

  .من النظام الداخلي، ألن الوفد مل يتمكن من حضور اجللسة على النحو املقرر) ٣(٦٢املادة 
وكانت اللجنة قد قررت يف دورهتا الثامنة إيقاف العمل مبمارستها املتمثلة يف تضمني   -٧٣

هذا الصدد  وترد إشارة يف    . تقريرها السنوي ملخصات ملا دار أثناء نظرها يف تقارير البلدان         
 ٥٧ووفقاً للمـادة  . إىل احملاضر املوجزة ذات الصلة جللسات اللجنة اليت نظر فيها يف التقارير  

املعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة املالحظات اخلتامية             
تَّبة على أساس   وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، املر     . للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف     

كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة يف نظرها يف التقـارير، املالحظـات                
اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تقارير الدول األطراف اليت نظرت فيها يف دورتيها الثانية              

شارك أعضاء اللجنة يف    ووفقاً للممارسة اليت تتبعها اللجنة، ال يُ      . واألربعني والثالثة واألربعني  
  .صياغة أو يف اعتماد املالحظات اخلتامية اليت تتعلق بتقارير بلداهنم
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  الدورة الثانية واألربعون    

  أستراليا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -٧٤

حلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      الرابع ألستراليا عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص با       
)E/C.12/AUS/4 ( ــساهتا يف ــودة يف  ٥ و٤ و٣جل ــار٦ و٥املعق ــايو / أي  ٢٠٠٩م
)E/C.12/2009/SR.3 و SR.4 ٍو SR.5( أيـار  ٢٠ يف   ة، املعقود ٢٦جلستها  دت يف   ـ، واعتم / 

  :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩مايو 

  مقدمة  -ألف   
ر الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، وكـذلك بردودهـا           ترحب اللجنة باحلوا    -٧٥

غري أهنا تعرب   ). Add.1 و E/C.12/AUS/Q/4(اخلطية الشاملة على قائمة املسائل اليت طرحتها        
عن أسفها لكون الشكل الذي اختارته أستراليا إلعداد التقرير الدوري الرابع مل يزود اللجنة              

ذهتا الدولة الطرف إلعمال احلقوق املكرسة يف العهـد         بتقرير موضوعي عن التدابري اليت اخت     
  .وعن التقدم احملرز يف حتقيق مراعاة تلك احلقوق

وترحب اللجنة باملسامهة االستشارية للجنة األسترالية حلقوق اإلنـسان يف عمليـة              -٧٦
تقدمي تقارير الدولة الطرف، فضالً عن مشاركة املنظمات غري احلكومية ومسامهتها املثمـرة             

  .يف أعمال اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
، "اجليل املسروق "ترحب اللجنة باعتذار الربملان للشعوب األصلية، ضحايا سياسات           -٧٧
، وتعترف بالتزام الدولة الطرف بإقامة شراكة مستمرة وبناءة مع          ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٣يف  

ن الشعوب األصلية وغريهم مـن      الشعوب األصلية، وبسد الفجوة القائمة بني األستراليني م       
  .األستراليني يف التمتع باحلقوق املكرسة يف العهد

وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف ألغت األحكام القانونية اليت متّيـز ضـد                -٧٨
  .األزواج من نفس اجلنس فيما يتعلق باالستحقاقات املالية واالستحقاقات املتصلة بالعمل

، الذي يفـرض معـايري      ٢٠٠٩تقدير قانون العمل العادل لعام      ة ب ـوتالحظ اللجن   -٧٩
ة احلق يف العمل، متشياً مع التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنـة يف            ـعمالة جديدة، وحيّسن محاي   

  .٢٠٠٠عام 
وترحب اللجنة باخلطوات املتخذة ملكافحة العنف الذي تتعرض له املرأة، ال سـيما               -٨٠

  .لس الوطين للحد من العنف الذي تتعرض له املرأة وأطفاهلا بإنشاء اجمل٢٠٠٨القيام يف عام 
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، على اتفاقية األمم املتحدة     ٢٠٠٨وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف عام          -٨١
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع            

عالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق        أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك بدعمها الرمسي إل       
  .الشعوب األصلية

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
تالحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعـال                -٨٢

  .للعهد يف الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
وطنية بشأن حقوق اإلنسان اليت جتريها حاليـاً الدولـة          ترحب اللجنة باملشاورة ال     -٨٣

الطرف فيما يتعلق باالعتراف هبذه احلقوق ومحايتها من الناحية القانونية، لكنها تعرب عـن              
أسفها لكون اختصاصات املشاورة الوطنية بشأن حقوق اإلنسان ال تدعو بالتحديد إىل النظر             

  . يةيف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف
تؤكد اللجنة مبدأ ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وتدعو الدولة الطرف إىل             

  .تناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند نظرها يف التقارير الواردة
 وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف مل تدرج العهد يف القـانون احمللـي                -٨٤
). E/C.12/1/Add.50 (٢٠٠٠ن التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف عـام         ، على الرغم م   بعد

وتالحظ بقلق عدم وجود إطار قانوين حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على            
الصعيد االحتادي، فضالً عن عدم وجود آلية فعالة لكفالة االتساق بـني مجيـع الواليـات                

  . اللتزامات الدولة الطرف القائمة مبوجب العهدالقضائية يف االحتاد وامتثاهلا 
أن املـسؤولية   تؤكد من جديد     من العهد،    ٢٨ تضع اللجنة يف اعتبارها أحكام املادة        إذ

مبـا   تقع على عاتق احلكومة االحتادية للدولة الطرف وتوصيها           العهد الرئيسية عن تنفيذ  
تصادية واالجتماعية والثقافية   تسن تشريعات شاملة إلعمال مجيع احلقوق االق      أن  ) أ: (يلي

تنظـر يف اعتمـاد ميثـاق    أن ) ب(بشكل موحد يف مجيع الواليات القضائية يف االحتاد؛   
احتادي للحقوق يشمل االعتراف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتـها،          

ن توافـق   تضع آلية فعالة لضما   أن  ) ج(وفقاً لتوصية اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان؛       
القانون احمللي مع العهد وضمان سبل انتصاف قضائية فعالة حلماية احلقوق االقتـصادية             

  .واالجتماعية والثقافية
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف مل ختّصص يف الفترة        -٨٥

 حـني أن     يف املائة من دخلها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة، يف           ٠,٣٢سوى  
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 يف املائة مـن النـاتج       ٠,٧اهلدف الذي حددته األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الرمسية هو          
  . احمللي اإلمجايل للبلدان املتقدمة

 يف  ٠,٧توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من مساعدهتا اإلمنائية الرمسية لتـصل إىل              
كيده يف مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية       املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل، حسبما تكرر تأ       

 تـشرين   ٢٩املعين باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتريي، املعقـود يف الدوحـة مـن              
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل /الثاين
وتالحظ اللجنة بقلق أن اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان تتمتع بصالحيات حمدودة             -٨٦

قوق اليت ينص عليها العهد وتفتقر إىل املوارد البشرية واملالية الكافية، مما حيد             فيما يتعلق باحل  
  . من قدرهتا على االضطالع بدورها ومهامها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز والية اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان لتـشمل             
 البشرية واملالية هلذه    مجيع احلقوق املكرسة يف العهد وتكفل ختصيص ما يكفي من املوارد          

  . املؤسسة، متشياً مع مبادئ باريس
وتالحظ اللجنة بقلق أن قوانني مكافحة التمييز يف الدولة الطرف ال تـوفر محايـة                 -٨٧

شاملة من مجيع أشكال التمييز يف كل اجملاالت املتصلة باحلقوق املنصوص عليها يف العهـد               
  .)٢املادة  من ٢الفقرة (

لة الطرف بأن تسن تشريعات احتادية لضمان محاية شـاملة للحـق يف       توصي اللجنة الدو  
  .املساواة وعدم التمييز على أساس كل األسباب احملظورة

ال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن بعض التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف يف إطـار                و  -٨٨
، ٢٠٠٧الصادر يف عام    " ناألطفال الصغار مقدسو  "التدخل يف اإلقليم الشمايل استجابة لتقرير       

غري متسقة مع احلقوق املكرسة يف العهد، ال سيما مع مبدأ عدم التمييز، وتترتب عليها آثـار                 
وتالحظ اللجنة بأسف أن تلك التدابري قـد        . سلبية بالنسبة إىل إعمال حقوق الشعوب األصلية      

  .)٢املادة من  ٢الفقرة (اعُتمدت دون تشاور كاف ومالئم مع الشعوب األصلية املعنية 
تتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان احملـددة      أن  ) أ (:مبا يلي توصي اللجنة الدولة الطرف     

 مـع مراعـاة التوصـيات    ٢٠٠٧الصادر يف عام   " األطفال الصغار مقدسون  "يف تقرير   
الطارئة  الذي قدمه جملس استعراض االستجابة       ٢٠٠٨الواردة هبذا الصدد يف تقرير عام       

جتري مشاورات رمسية مع الشعوب األصلية املعنيـة فيمـا          أن  ) ب(ايل؛   اإلقليم الشم  يف
تنشئ هيئـة متثيليـة وطنيـة       أن  ) ج(يتعلق بعملية التدخل يف اإلقليم الشمايل وآثارها؛        
تصدق على اتفاقية منظمة العمل     أن  ) د(للشعوب األصلية وتزودها مبا يكفي من املوارد؛        

  .عوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلةاملتعلقة بالش) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم 
وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف اختذت تدابري غـري كافيـة لكفالـة                 -٨٩

وعلى سبيل التحديد، تالحظ اللجنة بقلـق أن     . مستوى معيشة مالئم لألشخاص ذوي اإلعاقة     
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 اهلجـرة وأنظمتـها      تـستثين قـوانني    ١٩٩٢ من قانون التمييز ضد املعوقني لعام        ٥٢الفقرة  
وسياساهتا وممارساهتا من آثار هذا القانون، مما يؤدي إىل اختاذ قرارات سلبية يف جمال اهلجـرة                

وتعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه احلالة تركـت         . على أساس اإلعاقة أو الظروف الصحية     
  .)١١ و١٠ ، واملادتان٢ من املادة ٢الفقرة (آثاراً سلبية جداً على أسر طاليب اللجوء 
ز اجلهود اليت تبذهلا العتماد تدابري ملموسة لتمكني        يتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعز     

وتوصـي  . األشخاص ذوي اإلعاقة من أن يتمتعوا متتعاً كامالً باحلقوق اليت يضمنها العهد           
 لكفالة انطباق   ١٩٩٢ وقانون التمييز ضد املعوقني لعام       ١٩٥٨بتعديل قانون اهلجرة لعام     

  .حلق يف املساواة وعدم التمييز على كل جوانب قانون اهلجرة وسياساهتا وممارساهتاا
تالحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحـسني                -٩٠

املساواة بني اجلنسني، ال تزال الفجوة واسعة بني الرجل واملرأة يف األجور ويف مكان العمل،               
ويساورها القلق أيضاً إزاء تدين النسبة املئوية من النـساء يف           . ملناصب اإلدارية وال سيما يف ا   

  .)٣املادة (املناصب العليا يف احلياة السياسية والعامة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز اجلهد الذي تبذله للنهوض باملساواة بـني              

درات الرامية إىل تنفيذ مبدأ املساواة يف       الرجل واملرأة يف مكان العمل، وال سيما تلك املبا        
وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف تنفيذ توصية جلنة         . األجر عن األعمال املتساوية القيمة    

الشؤون القانونية والدستورية مبجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعديل قانون التمييـز علـى             
  .١٩٨٤أساس اجلنس لعام 

الة العالية يف أوساط الشعوب األصلية، وطـاليب        وتالحظ اللجنة بقلق معدالت البط      -٩١
اللجوء، واملهاجرين، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعوائق اهلامة اليت يواجهوهنا للتمتع حبقهم           

  .)٦واملادة ، ٢من املادة  ٢الفقرة (يف املساواة يف العمل 
 التمتع باحلق   توصي اللجنة بوضع برامج وتدابري خاصة ملعاجلة العوائق الكبرية اليت تعترض          

يف العمل اليت يواجهها العديد من األشخاص من الـشعوب األصـلية وطـاليب اللجـوء                
  .واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك تدابري حلمايتهم من االستغالل

ة البناء والتـشييد  ـون حتسني صناعـام قانـا ألن أحكـة عن قلقهـوتعرب اللجن   -٩٢
شديداً باحلرية النقابية لعمال البناء والتشييد، وذلك ألهنـا تفـرض            متس مساساً    ٢٠٠٥لعام  

وتعرب اللجنة عـن  .  كثرية على اإلجراءات النقابية، مبا فيها السجن ملدة ستة أشهر     عقوبات
قلقها أيضاً إزاء كون العمال ال يستطيعون اختاذ إجراءات نقابية بطريقة قانونيـة إال بعـد                

ملائة من املستخدمني يف اقتراع سري وتصويت األغلبية لصاحل  يف ا ٥٠تصويت ما ال يقل عن      
اختاذ تلك اإلجراءات، مما يقيد احلق يف اإلضراب تقييداً ال مربر له، وهو حق نصت عليـه                 

املتعلقة باحلريـة النقابيـة   ) ١٩٤٨(٨٧ من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ٨املادة  
  .)٨املادة (ومحاية احلق يف التنظيم النقايب 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اجلهود اليت تبذهلا لتحسني إعمال حقوق العمال             
وينبغي هلا أن تزيل من القانون واملمارسـة العوائـق والقيـود            . اليت ينص عليها العهد   

 من العهد واتفاقية منظمة     ٨املفروضة على احلق يف اإلضراب، اليت تتناىف مع أحكام املادة           
وعلى اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي أحكام         . ٨٧ل الدولية رقم    العم

 اليت تفرض عقوبات، مبا فيها الـسجن        ٢٠٠٥قانون حتسني صناعة البناء والتشييد لعام       
ملدة ستة أشهر، على اإلجراءات النقابية وأن تنظر يف تعديل قانون العمل العـادل لعـام               

ـ " ترفع القيود املفروضة على      وينبغي للدولة الطرف أن   . ٢٠٠٩ ، " اجلماعيـة  ةاملفاوض
، وإلغاء متطلبات "املسموح هبا"والبحث عن اتفاقات أرباب عمل متعددين، واملسائل غري 

  .االقتراع السري للعمال الذين يرغبون يف اختاذ إجراءات نقابية
 يكفـل   نظام الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف ال      ألن  وتعرب اللجنة عن قلقها       -٩٣

. املبلغ غري الكايف لبعض االستحقاقات ال يوفر نظاماً فعاالً لدعم الـدخل           أن  تغطية شاملة و  
الشروط القائمة لدفع االستحقاقات تؤثر سلباً على احملـرومني         ألن  وتعرب اللجنة عن قلقها     

  .)٩املادة (واملهّمشني من األفراد واجلماعات 
بري إضافية، تشريعية أو غري تشريعية، لكفالـة        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدا      

التغطية الشاملة بنظام الضمان االجتماعي حبيث يشمل طاليب اللجوء واملهاجرين الوافدين           
وتوصي اللجنة أيضاً بـأن تكـون اسـتحقاقات الـضمان           . حديثاً والشعوب األصلية  

دالت الشباب، كافيـة    االجتماعي، مبا فيها استحقاقات البطالة، واملعاشات التقاعدية، وب       
وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف     . لتمكني املستفيدين من التمتع مبستوى معيشة مالئم      

يف برنامج االنتقـال مـن الرعايـة        " االلتزامات املتبادلة "بأن تستعرض الشروط، مثل     
التدخل يف اإلقليم   "مدفوعات الرعاية االجتماعية يف إطار      " حجر"االجتماعية إىل العمل و   

، اليت ميكن أن تكون هلا آثار عقابية على احملرومني واملهّمشني من األسر والنساء              "الشمايل
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة       . واألطفال

  .املتعلقة باملعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢العمل الدولية رقم 
قلق أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد خطة إلجازة أمومـة مدفوعـة             وتالحظ اللجنة ب    -٩٤

  .)١٠املادة  (٢٠٠٠األجر، رغم التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة هبذا الصدد يف عام 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة إلزامية إلجازة أمومة وأبوة مدفوعة األجـر            

املتعلقـة  ) ١٩٥٢(١٠٢ل الدولية رقم    وأن تنظر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العم       
بشأن استعراض االتفاقية املتعلقة    ) ٢٠٠٠(١٨٣باملعايري الدنيا للضمان االجتماعي ورقم      

  .١٩٥٢، )منقحة(حبماية األمومة 
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وتالحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملواجهـة                -٩٥
ذي تتعرض له املرأة، فإن هذه املمارسة مستمرة يف أسـتراليا،           العنف املرتيل، مبا فيه العنف ال     

  .)١٠املادة (وتؤثر بوجه خاص على نساء الشعوب األصلية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة، مبا يف ذلك تدابري تشريعية حمـددة               

نظـر يف اعتمـاد     وعلى اخلصوص، ينبغي للدولة الطـرف أن ت       . جترم أعمال العنف املرتيل   
مقترحات اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان املتصلة بوضع خطة العمل اجلديدة للحد مـن             

مبادئ حقـوق   العمل على أن جتسد هذه اخلطة       النساء وأطفاهلن، و  يستهدف  العنف الذي   
وتوصي . تدعم اخلدمات املقدمة إىل الضحايا    أن  تزيد من عدد دور اإليواء؛ و     أن  اإلنسان؛ و 

.  كذلك الدولة الطرف بأن تزيد من اجلهود اليت تبذهلا ملقاضاة أعمال العنف املـرتيل      اللجنة
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل املعلومات املتوفرة عن            
عدد وطبيعة حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها، وعن إدانة مرتكبيها واجلزاءات املفروضـة             

  . عن أي مساعدة وتدابري إعادة تأهيل ُتقدم إىل ضحايا العنف املرتيلعليهم، فضالً
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار االجتار بالبشر، وال سيما النساء، يف إقلـيم                -٩٦

الدولة الطرف، على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة االجتـار بالبـشر،               
، والتمويل املقدم إىل املنظمـات غـري        ٢٠٠٨يرة الوطنية يف عام     خاصة إنشاء املائدة املستد   

  .)١٠املادة (احلكومية العاملة يف هذا اجملال 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة االجتـار بالبـشر،              
وتوصي بوجه خاص باعتماد استراتيجية وطنية انطالقاً من منظـور حقـوق اإلنـسان،              

  . افحة االجتار بالبشر والتصدي لالستغالل الناتج عن هذه املمارسةملك
     وتالحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من الرخاء االقتصادي يف الدولـة الطـرف،                -٩٧
 يف املائة من السكان األستراليني يعيشون يف فقر، وال تزال معدالت الفقر مرتفعـة               ١٢فإن  

شني من األفراد واجلماعات، مثل الشعوب األصلية وطـاليب         جداً يف أوساط احملرومني واملهمّ    
 الدولة الطـرف  ألنوتعرب اللجنة عن أسفها . اللجوء واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة  

 مل تتخـذ أي  ألهنـا مل تعتمد بعد استراتيجية شاملة ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي، و        
. ٢٠٠٠صيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام       خطوات العتماد مستوى رمسي للفقر، رغم التو      

وتشري اللجنة إىل احلاجة إىل هذا املعيار لتحديد التقدم الذي حترزه الدولة الطرف مع مـرور             
  .)١١املادة (الوقت يف احلد من الفقر 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة الفقـر واالسـتبعاد              
ى وضع استراتيجية شاملة للحد من الفقر واالستبعاد االجتماعي تتضمن          االجتماعي، وعل 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، متشياً مع بيان اللجنة بشأن الفقـر والعهـد             
، E/2002/22-E/C.12/2001/17(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        
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لدولة الطرف بأن تعتمد تدابري لتقييم تأثري استراتيجياهتا        وتوصي اللجنة ا  ). املرفق السابع 
اهلادفة إىل احلد من الفقر واالستبعاد االجتماعي وحتديد مواطن ضـعفها، وتطلـب إىل              
الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات مقارنة مفصلة حسب نـوع اجلـنس،               

د األشخاص الذين يعيشون والسن، وسكان الريف واحلضر، فضالً عن مؤشرات على عد   
  .يف فقر مدقع، وعن التقدم احملرز يف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر

ويساور اللجنة القلق إزاء اإلبقاء على سياسات االحتجاز اإللزامي لطاليب اللجوء يف              -٩٨
 به، وتالحظ أن اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان، قد أعربت          خصحاالت الوصول غري املر   

 عن قلقها البالغ بـشأن مرافـق احتجـاز          ٢٠٠٨ تقريرها عن احتجاز املهاجرين لعام       يف
بعض طـاليب  ألن وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها . املهاجرين، وال سيما يف جزيرة كريسماس 

اللجوء حيتجزون لفترات زمنية مطولة وغري حمددة، مما يؤثر سلباً على صحتهم العقلية علـى               
يت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني محاية طاليب اللجوء، مبا فيهـا سياسـة             الرغم من التدابري ال   

  .)١٢ و١١، واملادتان ٢ من املادة ٢الفقرة (اجلديدة اليت اعتمدهتا " القيم السبع"
اجلديدة اليت  " القيم السبع "تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخري سياسة           

تمدهتا اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان يف تقريرها عن       اعتمدهتا، وتنفذ التوصيات اليت اع    
، مبا يف ذلك إلغاء نظام االحتجاز اإللزامي للمهـاجرين          ٢٠٠٨احتجاز املهاجرين لعام    

  .وإغالق مركز االحتجاز يف جزيرة كريسماس
وتالحظ اللجنة بقلق ازدياد حاالت التشرد يف الدولة الطرف خالل العقد األخـري،        -٩٩

ثر به الشعوب األصلية بشكل رئيسي، على الرغم من التدابري اليت اختـذهتا الدولـة               الذي تتأ 
الطرف ملعاجلة التشرد يف أستراليا، مبا يف ذلك استراتيجيتها الوطنية للـسكن، فـضالً عـن     

 وحتسني قدرة األفراد الضعفاء     ٢٠٢٠التزامها بتخفيض عدد املشردين إىل النصف حبلول عام         
  .)١١املادة (سكن على حتمل تكلفة ال

ام رقم  ـة الع ـق اللجن ـة، وفقاً لتعلي  ـتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعال       
، ملعاجلـة   )، من العهـد   ١١ من املادة    ١الفقرة  (بشأن احلق يف السكن الالئق      ) ١٩٩١(٤

 وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ توصيات املقرر اخلاص املعين بالـسكن          . التشرد يف إقليمها  
وتطلب ). A/HRC/4/18/Add.2(الالئق الواردة يف تقريره عن البعثة اليت قام هبا إىل أستراليا            

اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، بيانات مفصلة ومعلومـات              
تسمح للجنة بتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف حتسني حالة السكن يف إقليمها،              

  .يما فيما يتعلق بالشعوب األصليةوال س
ويساور اللجنة القلق إزاء التأثري السليب لتغري املناخ على احلق يف مستوى عيش الئق،          -١٠٠

مبا يف ذلك احلق يف الغذاء واحلق يف املاء، الذي يلحق بالشعوب األصلية بوجه خاص، علـى   
  .)١املادة  من ١الفقرة (املناخ الرغم من اعتراف الدولة الطرف بالتحديات اليت يثريها تغري 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة واملناسبة لكفالة التمتع باحلق             
ن حتمل تكلفته والصرف الـصحي،      ـيف الغذاء واحلق يف املاء الصاحل للشرب الذي ميك        

إلنسان، وفقاً  وال سيما من جانب الشعوب األصلية، وذلك باتباع هنج قائم على حقوق ا            
بشأن ) ٢٠٠٠(١٤بشأن احلق يف املاء، ورقم      ) ٢٠٠٢(١٥ اللجنة العامة رقم     اتلتعليق

. بشأن احلـق يف الغـذاء     ) ١٩٩٩(١٢من الصحة، ورقم    ممكن  احلق يف أعلى مستوى     
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكثف اجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة قـضايا تغـري املنـاخ،       

وُتشّجع الدولة الطرف على احلـد مـن   . د من انبعاثات الكربون بوسائل منها خطط احل   
انبعاثاهتا من غازات الدفيئة واختاذ مجيع التدابري الالزمة واملناسبة لتخفيف اآلثار الـسلبية          
لتغري املناخ، اليت تؤثر يف حق الشعوب األصلية يف الغذاء وحقها يف املاء، وعلى أن تقيم                

 وأهايل جزيرة مضيق توريس املتأثرين،      الشعوب األصلية مع  آليات فعالة لضمان التشاور     
لتمكينهم من ممارسة حقوقهم يف اختاذ قرارات مستنرية وكذلك من تسخري إمكانيـات             

  ).يف إدارة األراضي وحفظها(معارفهم وثقافتهم التقليدية 
لرئيسية يف املؤشرات الصحية ا   " بسدَّ الفجوة "وعلى الرغم من التزامِ الدولة الطرف         -١٠١
وغريهم من السكان، فإن اللجنة تالحظ بقلق استمرار مستويات سوء          الشعوب األصلية   بني  

 مـن   ٢الفقرة  (اط الشعوب األصلية، ال سيما النساء واألطفال        ـة يف أوس  ـالصحة املرتفع 
  .)١٢، واملادة ٢املادة 

ية للشعوب  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ خطوات فورية لتحسني احلالة الصح           
األصلية، ال سيما النساء واألطفال، بوسائل منها إنشاء إطار حلقوق اإلنـسان يكفـل               
الوصول إىل احملددات االجتماعية للصحة مثل السكن، ومياه الشرب املأمونة، والكهرباء، 

وعالوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن . وشبكات الصرف الصحي الفعالة
حية مصنفة ومعايري وطنية مناسبة فيما يتعلق باحلق يف الصحة، وفقـاً            حتدد مؤشرات ص  

معلومات تتعلـق   يف تقريرها الدوري املقبل     ، وإىل أن تدرج     ١٤لتعليق اللجنة العام رقم     
  .بعملية حتديد هذه املؤشرات واملعايري

وتالحظ اللجنة بقلق أن اخلدمات الصحية يف السجون غري مالئمة بـشكل عـام،                -١٠٢
صة أن إدمان املخدرات وارتفاع املعدالت باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي             خا

  .)١٢املادة (ال يزال مشكلة خطرية 
تضع استراتيجيات مالئمة لتزويـد الـسجناء   أن ) أ (:ا يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مب 

 والقواعـد ذات    ١٤رقم  كافة بالرعاية الصحية والطبية املناسبة، وفقاً لتعليق اللجنة العام          
تكفـل أخـذ    أن  ) ب(الصلة من قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء؛          

تشجع أن  ) ج(الرعاية الصحية املالئمة للسجناء يف احلسبان يف براجمها وسياساهتا الصحية؛           
نـسان  على أساس حقوق اإل   قائم  فريق الدعوة املعين بالصحة يف السجون على اعتماد هنج          

  .عند اقتراح إدخال إصالحات على نظام الرعاية يف السجون
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وتالحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الدعم املقدم إىل األشخاص الذين يعانون من مشاكل               -١٠٣
الصحة العقلية، وكذلك صعوبة الوصول إىل خدمات الصحية العقلية، وال سـيما يف حالـة               

  .)١٢، واملادة ٢املادة  من ٢الفقرة (سجونني الشعوب األصلية والسجناء وطاليب اللجوء امل
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لكفالة املساواة يف التمتع بـاحلق يف               

ختصيص موارد كافية   ) أ(أعلى مستويات الصحة العقلية اليت ميكن بلوغها، بوسائل منها          
إىل األشخاص الذين يعانون مـن      خلدمات الصحة العقلية وغريها من تدابري الدعم املقدم         

مشاكل الصحة العقلية، وفقاً ملبادئ األمم املتحدة حلماية األشخاص املصابني مبرض عقلي            
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الرابطة الطبيـة        ) ب(وحتسني الرعاية الصحية العقلية؛     

رتفع الحتجاز  ختفيض املعدل امل  ) ج( عن صحة الشعوب األصلية؛      ٢٠٠٨األسترالية لعام   
كفالة تلقي مجيع السجناء عالجاً كافياً ومالئمـاً        ) د(األشخاص املصابني بأمراض عقلية؛     
  .عند احلاجة يف جمال الصحة العقلية

وتالحظ اللجنة بقلق استمرار التفاوتات يف الدولة الطرف يف وصـول الـشعوب               -١٠٤
ناطق النائية، باملقارنـة مـع بـاقي        األصلية إىل النظام التعليمي، مبن فيهم من يعيشون يف امل         

السكان، وكذلك النقص الذي تتسم به نوعية التعليم املقدم إىل من يعيـشون يف املنـاطق                
االستفادة من التعليم قبل املدرسي     ألن  وتعرب عن أسفها    . النائية، ال سيما الشعوب األصلية    

  .)١٣، واملادة ٢ملادة ا من ٢الفقرة (غري مضمون بالتساوي يف مجيع أحناء الدولة الطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بيانات وطنية دقيقة عن أطفال الشعوب األصـلية     
الذين هم يف سن الدراسة يف املناطق النائية لتقييم مـا إذا كانـت اهلياكـل األساسـية                  

. نائيةواخلدمات التعليمية القائمة تليب احتياجات الشعوب األصلية اليت تعيش يف املناطق ال
ة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع، حيثما كانت اخلدمات املدرسية املقدمة           ـوتوصي اللجن 

ال تليب احتياجات السكان، خطة وطنية مالئمة لتحسني النظام التعليمي للشعوب األصلية 
  .يف سائر املناطق، مبا فيها املناطق النائية

من إصالحات على نظـام ملكيـة       وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مما أُدخل           -١٠٥
األراضي للسكان األصليني، فإن ارتفاع تكلفة قواعد اإلثبات املنطبقة على املطالبات يف إطار             
قانون حق امللكية للسكان األصليني وتعقيدها وصرامة قواعدها توثر سلباً على االعتراف حبق             

  .)١٥املادة (حلق الشعوب األصلية يف األراضي املوروثة عن أجدادهم ومحاية هذا ا
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من اجلهود اليت تبذهلا لتحسني تطبيق نظـام حـق         
امللكية للسكان األصليني، بالتشاور مع الشعوب األصلية وشعب جزر مضيق تـوريس،            

  .وإزالة كل العوائق اليت حتول دون إعمال حق الشعوب األصلية يف األرض
 أنه، وفقاً للدراسة االستقصائية الوطنيـة للغـات الـشعوب           وتالحظ اللجنة بقلق    -١٠٦

 ٢٥٠األصلية، مل يبق يف الدولة الطرف من اللغات األصلية اليت بلغ عددها حبسب التقديرات   
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وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها .  للزوالبشدة لغة حالياً، ومعظمها معّرض ١٤٥لغة أصلية إالَّ  
ة الثقافية والفكرية للشعوب األصلية يف الدولة الطـرف،         إزاء عدم وجود محاية كافية للملكي     

على الرغم من وجود برامج وطنية لذلك، مبا فيها الربنامج الوطين لدعم صـناعة الفنـون                
  .)١٥املادة (واحلرف 

تعزز جهودها لكفالـة حقـوق الـشعوب        أن  ) أ(: مبا يلي توصي اللجنة الدولة الطرف     
لتمتع هبويتهم وثقافتهم، بوسائل منها حفظ لغـاهتم         يف ا  ١٥ و ١األصلية مبوجب املادتني    

 ات الشعوب األصلية وسـجالهتا؛    ـتنظر يف حتسني برنامج صون لغ     أن  ) ب(التقليدية؛  
تدخل إصـالحات علـى     أن  ) د(حتفظ وتعزز التعليم الثنائي اللغة يف املدارس؛        أن  ) ج(

  الشعوب األصـلية؛   ه القانونية ـ لتشمل محايت  ١٩٨٦قانون حقوق التأليف والنشر لعام      
تضع نظاماً خاصاً للملكية الفكرية حيمي احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، مبا           أن  ) ه(

 بفـتح   وتوصي اللجنة أيضاً  . يف ذلك محاية منتجاهتم العلمية ومعارفهم التقليدية والطبية       
 سجل حلقوق امللكية الفكرية للشعوب األصلية وبأن تكفل الدولة الطرف إفادة الشعوب           

  .أرباح هذا السجلمن األصلية مباشرة 
حيث لطالب يف جمال حقوق اإلنسان    اوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تعليم          -١٠٧

أن يشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك على مجيع مستويات التعلـيم، و           
لقطاعات اليت تضطلع بدور     يف جمال حقوق اإلنسان ألعضاء مجيع املهن وا        اً مكثف اًتتيح تدريب 

 اإلنسان، مبن فيهم القضاة واحملـامون واملوظفـون املـدنيون    قوقمباشر يف تعزيز ومحاية ح    
  . وموظفو إنفاذ القانون وموظفو اهلجرة والشرطة واجليشدرسون وامل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة               -١٠٨
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق            حقوق مجيع 

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بشكل إجيايب يف التوقيع على الربوتوكول              -١٠٩

  .االختياري للعهد والتصديق عليه
خلتامية على نطاق واسع بني     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات ا          -١١٠

 الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات اجملتمع املـدين،        سيما بني مسؤويل   مجيع فئات اجملتمع، ال   
وتـشجع أيـضاً الدولـة      . وإخطار اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري املقبل        
ا من أعضاء اجملتمع املـدين يف       الطرف على مواصلة املشاورات مع املنظمات غري احلكومية وغريه        
 .عملية املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

 التوجيهية للمبادئ وفقاً خامس دوري تقرير إعداد على الطرف الدولة اللجنة وحتث -١١١
 إىل وتطلب (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨ عام يف ةـاللجن اـاعتمدهت اليت التقارير لتقدمي املنقحة
  .٢٠١٤ يونيه/حزيران ٣٠ حبلول املقبل الدوري تقريرها تقدم أن الطرف الدولة
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  الربازيل    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١١٢

 الثاين املقدم من الربازيل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
 ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٧ و ٦، املعقودة يف    ٨ و ٧ و ٦ يف جلساهتا    (E/C.12/BRA/2)والثقافية  

)E/C.12/2009/SR.6 وSR.7 و SR.8(  ،    مايو، / أيار ١٩، املعقودة يف    ٢٣واعتمدت يف جلستها
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
ين وبالفرصة اليت أتاحهـا     ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثا         -١١٣

كما ترحب اللجنة بـالردود املكتوبـة للدولـة         . ذلك إلجراء حوار بناء مع الدولة الطرف      
الطرف على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة، وكذلك بالردود اليت قدمها وفد الدولة الطرف              

 .املتعدد القطاعات على األسئلة الشفوية اليت طرحتها اللجنة

  انب اإلجيابيةاجلو  -باء   
ترحب اللجنة بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطـرف،              -١١٤

  :منذ دراسة تقريرها األويل، مبا يف ذلك ما يلي
 ٢٠٠٦، الذي صدر يف عام      )قانون ماريا دابينيا  ( ٣٤٠-١١القانون رقم     )أ(  

املرأة وعلى اختـاذ تـدابري محايـة        ري ضد   ـع العنف املرتيل واألس   ـوالذي ينص على قم   
  ومساعدة الضحايا؛

من قانون العقوبات، وهو    " امرأة شريفة " بإزالة املفهوم التمييزي ملا يعرف        )ب(  
  مفهوم كان يطبق سابقاً يف بعض حاالت العنف اجلنسي ضد املرأة؛

 لتنسيق السياسات العامـة     ٢٠٠٣استحدات خطة التأهيل الوطنية يف عام         )ج(  
الشعوب األصلية، والربازيليون املنحدرون    ومنها  لقة بتوفري فرص عمل للفئات احملرومة،       املتع

  من أصل أفريقي، والنساء؛
 ٣٧لفائدة  الربنامج الوطين للغذاء املدرسي الذي ُوضع لتقدمي وجبات غذائية            )د(  

  مليون تلميذ يف املدارس احلكومية؛
يني الرامي إىل محاية وتعزيز حقـوق       برنامج حترير الربازيل من كراهية املثل       )ه(  

  األشخاص املثليني، مبا يف ذلك حقوقهم يف األمن الشخصي والتعليم والصحة والعمل؛
استحداث نظام الترخيص اإللزامي لصنع عقـاقري مـضادة للفريوسـات             )و(  

اإليدز، إلتاحة هذه األدوية بأسعـار ميـسورة  /العكوسة لعالج فريوس نقص املناعة البشرية   
  تاحة العالج على نطاق واسع جلميع املرضى؛وإ
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استحداث النظام الوطين لإلسكان ذي الفائدة االجتماعية الـذي تتمثـل             )ز(  
مهمته الرئيسية يف حتويل األحياء الفقرية إىل أحياء حـضرية وبنــاء مـساكن وحتـسني                

  ظـروف إسكان الفئات السكانية املنخفضة الدخل؛
سكان ذي الفائدة االجتماعية مع جملس إدارته       إنشاء الصندوق القومي لإل     )ح(  

اإلسكان الوطين ذي   "من أجل إدارة موارد امليزانية املوجهة إىل الربامج املندرجة ضمن نظام            
  .وإضفاء الطابع املركزي على هذه املوارد" الفائدة االجتماعية

اجملتمع املدين وتالحظ اللجنة بارتياح عملية التشاور الواسعة اليت جرت مع منظمات         -١١٥
  .يف عملية إعداد التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف

 :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  -١١٦

 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )أ(  
  ؛)٢٠٠٢يه يول/مت التصديق عليها يف متوز(البلدان املستقلة 

بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،            )ب(  
مت التصديق  (واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية            

  ؛)٢٠٠٤يناير /عليه يف كانون الثاين
مت التـصديق   (افحة التبغ   االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مك        )ج(  

  ).٢٠٠٥نوفمرب /عليها يف تشرين الثاين

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
الفعـال  تنفيذ  ال تعوق ذات شأن  أية عوامل أو صعوبات      عدم وجود تالحظ اللجنة     -١١٧
 . يف الدولة الطرفللعهد

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
جنة بقلق أنه ما زال يتعني على جملس الدفاع عن حقوق اإلنسان أن ميتثل              تالحظ الل   -١١٨

 ١٩٩٣ة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان لعـام            ـللمبادئ املتعلق 
 .)مبادئ باريس(

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابري الضرورية، التشريعية أو غريها، لـتمكني        
كما حتـث اللجنـة     . حقوق اإلنسان من االلتزام التام مببادئ باريس      جملس الدفاع عن    

لحقـوق  لوالية جملس الدفاع عن حقـوق اإلنـسان         ضمان تغطية   الدولة الطرف على    
ص املوارد الالزمة لضمان أدائه     ياالقتصادية واالجتماعية والثقافية تغطية كاملة وعلى ختص      

  .لعمله على حنو فّعال



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 34 

 عميق إزاء ثقافة العنف واإلفالت من العقاب املتفشية يف الدولة           وتشعر اللجنة بقلق    -١١٩
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن املدافعني عـن               . الطرف

حقوق اإلنسان، ومن بينهم من يساعدون األفراد واجملتمعات احمللية على تأكيـد حقـوقهم              
، يتعرضون لعمليات هتديد ومضايقة وعنف كثرياً ما تقوم هبا االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق      . ميليشيات خاصة مكلفة من عناصر فاعلة عامة وخاصة       
إزاء التقارير اليت تشري إىل أن السلطات الربازيلية ال تكفل سالمة املـدافعني عـن حقـوق                 

 . األفعالاإلنسان ومقاضاة املسؤولني عن ارتكاب تلك

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملكافحة ثقافـة العنـف              
واإلفالت من العقاب املتفشية يف الدولة الطرف ولكفالة محاية املـدافعني عـن حقـوق               
اإلنسان من أي عنف أو هتديدات أو انتقام أو ضغط أو أي إجراءات تعسفية يتعرضون                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتسن أنشطة التدريب يف جمـال           . هلا بسبب أنشطتهم  
حقوق اإلنسان، اليت توفرها للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وال سيما أفراد الشرطة،            
وبأن تضمن قيام هيئة مستقلة قادرة على مقاضاة مرتكيب انتهاكات حقـوق اإلنـسان              

  .ءات املتصلة هبذه االنتهاكاتبإجراء حتقيقات سريعة ووافية يف مجيع االدعا
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم يف عملية اإلصالح الزراعي، على الرغم  مـن     -١٢٠

أن الدستور يكفل احلق يف امللكية واحلق يف تقرير املصري، فضالً عن سن تـشريع لتـسهيل                 
 املتحدة بشأن   ترسيم حدود أراضي الشعوب األصلية، واعتماد الدولة الطرف إلعالن األمم         

وتصديقها على اتفاقية منظمة العمـل      ) ٢٠٠٧مت اعتماده يف عام     (حقوق الشعوب األصلية    
  .)١ من املادة ١الفقرة  (١٦٩الدولية رقم 

ُتذكّر اللجنة بالتوصية الواردة يف هذا الشأن يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بالتقرير األويل             
وتوصي الدولة الطرف بأن تنجز علـى       ) ٥٨فقرة  ال ،E/C.12/1/Add.87(للدولة الطرف   

وجه السرعة عملية ترسيم حدود أراضي الشعوب األصلية وختصيص األراضي هلا، وفقاً            
  .للدستور وللقوانني القائمة

ق إزاء استمرار التفاوتات يف األوضاع االقتصادية،       ـة تشعر بالقل  ـوال تزال اللجن    -١٢١
ني خمتلف املناطق واجملتمعات احمللية واألفراد يف الدولة        وما يالزم ذلك من ظلم اجتماعي، وب      

الطرف، على الرغم من التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الـصدد، مثـل                
  .)٢ من املادة ٢الفقرة (برنامج القضاء على اجلوع وزيادة احلد األدىن لألجور 

د من التفاوتات املستمرة والظلـم      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للح       
  .الجتماعي بني خمتلف املناطق واجملتمعات احمللية واألفرادا

وتالحظ اللجنة بقلق أنه ال يزال هناك تباين كبري يف متوسط العمر املتوقع للسكان                -١٢٢
 سنة يف أوائل التسعينات ٦٥,٦السود والسكان البيض رغم ارتفاع متوسط العمر املتوقع من     
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كما أن اللجنة ال تزال تشعر بـالقلق إزاء         . ٢٠٠٤ سنة يف عام     ٧١,٦لقرن املاضي إىل    من ا 
االختالف الكبري يف مستويات الفقر بني الفئات السكانية من السود والبيض، رغـم أهنـا               

 ٢الفقرة   (٢٠٠٤ و ٢٠٠١تالحظ حتسن مؤشرات الفقر عامة يف الدولة الطرف بني عامي           
  .)٢من املادة 

 الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة ملعاجلة التفاوت يف متوسـط             توصي اللجنة 
العمر املتوقع ومستويات الفقر بني الفئات السكانية من السود والبـيض، عـن طريـق               

وتطلـب  . التركيز بقدر أكرب على برامج الصحة والقضاء على الفقر لصاحل الفئة األوىل           
ئية ُمحّدثة عن متوسط العمر املتوقع ومـستويات        اللجنة تقدمي بيانات ومعلومات إحصا    

  .الفقر يف الدولة الطرف، مصنفة حسب املنطقة والفئات اإلثنية
وتالحظ اللجنة أن معدالت األمية ال تزال تشكل مشكلة يف الدولة الطـرف وأن                -١٢٣

والسكان التفاوتات يف مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة ال تزال مستمرة بني السكان البيض             
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن متوسط معدل األمية هو أعلى بكثري يف املناطق الريفية               . السود

  .)٢ من املادة ٢الفقرة (الواقعة يف مشال الدولة الطرف 
ز اإلجراءات التصحيحية ملعاجلة مـشكلة األميـة،        يحتث اللجنة الدولة الطرف على تعز     
  .الربازيليني املنحدرين من أصل أفريقيخاصة يف املناطق الريفية ويف أوساط 

وتشعر اللجنة بالقلق ألن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون يعانون من التمييـز يف                -١٢٤
احلصول على العمل، رغم حتديد حصص من الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاعني             

  .)٢ من املادة ٢الفقرة (اخلاص والعام على حد سواء 
ذ ما اعتمدته من تدابري تنفيذاً فعاالً لتذليل العقبات    يولة الطرف على تنف   تشجع اللجنة الد  

  .اليت يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة فيما خيص الدخول إىل سوق العمل
وتشعر اللجنة بالقلق ألن األدوار السلبية القائمة على نوع اجلنس ما زالت مستمرة،               -١٢٥

فة إىل املواقف النمطية التقليدية من املرأة يف األسرة         مبا فيها تصوير املرأة كسلعة جنسية، إضا      
وعالوة . واجملتمع، وألن ذلك جيعل املرأة أكثر عرضة للعنف املرتيل وغريه من أشكال العنف            

على ذلك، ورغم متتع املرأة بصفة عامة مبستوى تعليمي أعلى مما يتمتع به الرجل، فإن متثيلها                
تخاب ويف الوظائف اإلدارية والتنظيمية ال يزال ناقـصاً،         يف الوظائف اليت جيري شغلها باالن     

أو العمل بدوام جزئي، كما أهنا حتصل       /فعمل املرأة يتركز يف فئة الوظائف منخفضة األجر و        
  .)٣املادة (على متوسط أجر أقل وعلى قدر حمدود من احلماية االجتماعية 

اختاذ باملساواة بني اجلنسني وعلى     حتث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاهتا املتعلقة         
مجيع التدابري الفعالة، مبا يف ذلك عن طريق وسائل اإلعالم والتثقيـف، للقـضاء علـى                
املواقف النمطية التقليدية بشأن مركز املرأة يف اجملالني العام واخلاص، ولـضمان حتقيـق              

 ٢ما تنّص عليه الفقرة     املساواة بني الرجل واملرأة عملياً يف شىت جماالت احلياة، على حنو            
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ويف هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إىل         .  من العهد  ٣ واملادة   ٢من املادة   
بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق         ) ٢٠٠٥(١٦تعليقها العام رقم    

ن احلـق يف    بشأ) ٢٠٠٧(١٩االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل تعليقها العام رقم        
  .الضمان االجتماعي

ل ظروف  ـوتالحظ اللجنة بقلق األعداد الكبرية من الربازيليني الذين يعملون يف ظ            -١٢٦
 وغري ذلك من ظـروف      ربيال إنسانية ومهينة مشاهبة لظروف الرق أو يتعرضون للعمل اجل         

الـسكر،  قصب  حصاد  العمل االستغاللية، خاصة يف جماالت إزالة الغابات وقطع األشجار و         
متس بشكل غري متناسب الشباب من األسـر        ربي  وتشعر اللجنة بالقلق ألن ظاهرة العمل اجل      

  .)٧املادة (منخفضة الدخل 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

  أن تتخذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال العمل االستغاليل؛  )أ(  
 لالنتـهاكات املتعلقـة     أن تكفل املالحقة القضائية الصارمة للتـصدي        )ب(  

  ؛ربيمبمارسات العمل احملظورة، مثل العمل اجل
أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن اخلطـوات املتخـذة              )ج(  

  .للتصدي لظروف العمل االستغاليل وعن تأثري هذه التدابري
ص وتالحظ اللجنة بقلق استمرار أوجه عدم املساواة العنصرية فيمـا يتعلـق بفـر               -١٢٧

احلصول على العمل، اليت متس بصفة خاصة الربازيليني املنحدرين من أصل أفريقي وأفـراد              
وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم علـى نـوع             . الشعوب األصلية 

. اجلنس والعرق يف ظروف العمل، رغم ما اختذته الدولة الطرف من مبادرات يف هذا اجملـال       
نة بأسف عدم توفر بيانات إحصائية عن مدى متتع الشعوب األصليـة اليت            كما تالحظ اللج  

  .)٧ واملادة ٢ من املادة ٢الفقرة (تعيش خارج مستوطنات بإمكانية احلصول على العمل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز آلياهتا القانونية واملؤسـسية الراميـة إىل              

ىل تيسري تكافؤ فرص احلصول علـى العمـل للمـرأة           مكافحة التمييز يف جمال العمل وإ     
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن      . ولألشخاص املنتمني ألقليات عرقية وإثنية وقومية     

تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن مـدى إمكانية إتاحـة فـرص العمــل              
  .للشعوب األصلية اليت تعيش خارج املستوطنات

. لقلق إزاء التقارير املتعلقة بعمليات اغتيال زعماء النقابات العمالية        وتشعر اللجنة با    -١٢٨
وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن زعماء النقابات العمالية كـثرياً مـا يتعرضـون            
ألشكال أخرى من املضايقات، مبا فيها التخويف واملقاضاة الكيدية، على الرغم من اخلطوات 

 من العهد، مبا يف ذلك عملية       ٨ من املادة    ١لتحسني تنفيذ الفقرة    اليت اختذهتا الدولة الطرف     
 .)٨املادة ( على احتادات النقابات العمالية - اليت طال انتظارها -إضفاء الطابع القانوين 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري مالئمة لكفالة محايـة أعـضاء وزعمـاء               
ضايقات والتخويف وأن جتـري حتقيقـاً شـامالً يف       النقابات العمالية من مجيع أشكال امل     

  .التقارير اليت يدعى فيها ارتكاب أي شكل من أشكال العنف
كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير اليت تفيد أن االنضمام إىل النقابـات العماليـة                 -١٢٩

وداء يؤدي يف كثري من األحيان إىل وضع أمساء أعضاء وزعماء النقابات على القائمـة الـس               
  .)٨املادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة كي تضمن عدم تعرض املوظفني الذين       
انضموا إىل نقابات عمالية لوضع أمسائهم على القائمة السوداء ولتكفل قدرهتم علـى أن              

  . من العهد٨ميارسوا حبرية حقوقهم مبوجب املادة 
ع نسبة السكان املستبعدين من أي شكل من أشـكال          وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفا      -١٣٠

وبـشكل  . الضمان االجتماعي، وخباصة العدد الكبري للسكان العاملني يف االقتصاد غري الرمسي          
خاص، تشعر اللجنة بالقلق ألنه ال حيق لغالبية عمال املنازل احلصول على أي من استحقاقات               

مة إىل األشخاص غري القـادرين علـى دفـع          الضمان االجتماعي وألن اإلعانات املالية املقد     
يف هذا الصدد، تالحظ اللجنــة أن       . االشتراكات يف نظام الضمان االجتماعي ليست كافية      

االستفـادة من برنامج االستحقاق املستمر، على سبيل املثال، ال تتاح إالّ لألشخاص الـذين              
 .)٩املادة ( يف املائة من احلد األدىن لألجور ٢٥يقل دخلهم عن 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
أن تعزز تدابريها لتوفري غطاء الضمان االجتماعي للـسكان احملـرومني             )أ(  

  اقتصادياً وأن جتعله متاحاً لألشخاص غري القادرين على دفع االشتراكات يف النظام؛
أن تكثف جهودها لتسوية أوضاع العاملني يف االقتصاد غري الرمسـي،             )ب(  
م من االستفادة من جمموعة تدابري الرعاية االجتماعية األساسية، واليت ميكـن أن             لتمكينه

تشمل دفع معاشات تقاعدية للمسنني واستحقاق أمومة وإتاحة سـبل احلـصول علـى              
  .الرعاية الصحية

م املسامهة الكبرية لربنامج منحـة األسـرة        ـه رغ ـق ألن ـة بالقل ـوتشعر اللجن   -١٣١
(Bolsa Familia)٩املادة (حلد من الفقر، فإنه خيضع لبعض القيود ، يف ا(. 

  :توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف مبا يلي
أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتوسيع نطاق برنامج منحـة األسـرة              )أ(  

  ليشمل عدداً كبرياً من األسر اليت ال حتصل على هذه اإلعانة؛
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 آليـات االسـتهداف،     ق مراجعة ـج عن طري  ـأن حتسن كفاءة الربنام     )ب(  
لضمان تكافؤ فرص األسر األشد فقراً، وخباصة األسر من السكان األصليني، يف الوصـول           

  إىل الربنامج؛
أن تزيد من قيمة إعانة اإلجيار يف إطار الربنامج، بغية متكني املـستحقني               )ج(  

  من التمتع حبقوقهم األساسية يف الغذاء واملسكن؛
ان حد أدىن من الدخل،     ـة متاحة للجميع لضم   أن تنظر يف جعل اإلعان      )د(  

  وال سيما لألشخاص واألسر األكثر تعرضاً للحرمان والتهميش؛
أن تضمن اشتمال الربنامج على احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة             )ه(  

والثقافية على حنو يتمشى مع بيان اللجنة املتعلق بالفقر والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              
 ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٤والثقافية، الذي اعتمدته اللجنـة يف         جتماعية االقتصادية واال

)E/C.12/2001/10.(  
وتالحظ اللجنة بقلق انتشار ظاهرة العنف املرتيل ضد النساء يف الدولـة الطـرف                -١٣٢

 .)١٠ من املادة ١الفقرة (

ء وما  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد النسا            
  :يترتب عليه من آثار وذلك بسبل منها

  إنفاذ التشريعات القائمة فيما خيص العنف املرتيل إنفاذاً فعاالً؛  )أ(  
  تعزيز محالت توعية اجلمهور بشأن العنف املرتيل؛  )ب(  
تعزيز الدعم لضحايا العنف املرتيل بغية كفالة حصوهلم على خـدمات              )ج(  

  . من أشكال إعادة التأهيلمالئمة للتعايف واملشورة وغريها
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع ظاهرة اإليذاء اجلنسي لألطفال وما يتعرضون له من   -١٣٣

عنف، وال سيما الفتيات، وإزاء عدم توفر معلومات عن التدابري املتخـذة للتـصدي هلـذه                
  .)١٠ من املادة ٣ و١الفقرتان  (ءالظاهرة أو ملساعدة األطفال ضحايا اإليذا

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ ما اعتمدته من تدابري ملكافحة اإليـذاء اجلنـسي               
لألطفال، وخباصة الفتيات، وذلك بطرق من بينها الرصد واإلبالغ واملقاضاة فضالً عـن             

كمـا توصـي اللجنـة      . محالت اإلعالم املوجهة إىل اآلباء واجملتمعات احمللية واألطفال       
 حاالت إيذاء وإمهال األطفال يف إطار حتقيقات وإجـراءات          بالتحقيق حسب األصول يف   

قضائية تراعي مشاعر الطفل بغية كفالة محاية أفضل للضحايا من األطفال، وبشكل خاص             
وتوصي اللجنة باختاذ تدابري لتقدمي خدمات الدعم لألطفال يف       . محاية حقهم يف اخلصوصية   

بدين والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي     اإلجراءات القانونية، ومن أجل حتقيق التعايف ال      
  .لضحايا االغتصاب أو غري ذلك من أشكال اإليذاء اجلنسي أو العنف



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

39 GE.10-41219 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ظاهرة عمل األطفال يف الدولة الطرف، على الرغم               -١٣٤
 سنوات ٩  إىل٥من التدابري املتخذة واخنفاض عدد حاالت عمل األطفال يف الفئة العمرية من 

  .)١٠ من املادة ٣الفقرة (
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

  أن تكثف جهودها ملكافحة عمل األطفال؛  )أ(  
  أن تضمن املالحقة القضائية الفعالة فيما خيص عمل األطفال؛  )ب(  
  أن تتخذ التدابري الالزمة إلعادة تأهيل ضحايا عمل األطفال؛  )ج(  
الدوري املقبل معلومات عن اخلطـوات املتخـذة        أن تقدم يف تقريرها       )د(  

  .ملعاجلة مشكلة عمل األطفال وعن تأثري هذه التدابري
وتشعر اللجنـة بالقلق ألنه على الرغم من اجلهـود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف                -١٣٥

للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع، فإن العديد من األطفال ال يزالون يعيشون يف الـشوارع،              
ضون لإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي، وغري ذلك من أشـكال االسـتغالل              حيث يتعر 

 .)١٠ من املادة ٣الفقرة (

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
  أن تتخذ تدابري فعالة ملعاجلة األسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارع؛  )أ(  
ارع علـى   أن تتخـذ تدابري فعالة ومناسبة لكفالة حصول أطفال الشو          )ب(  

  التعليم واملأوى والرعاية الصحية؛
أن تعاجل مسالة اإليذاء اجلنسي وغري ذلك من أشكال استغالل أطفـال              )ج(  

  الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات وإعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع؛
اجلة أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التدابري املتخذة ملع            )د(  

  .حالة أطفال الشوارع وعن أي تقدم حمرز يف هذا الصدد
 ماليني شخص يف الدولة الطرف يعيـشون        ٦وتالحظ اللجنة بقلق أن ما يزيد عن          -١٣٦

يف مستوطنات حضرية غري مستقرة، وأن هناك عدداً كبرياً من املشردين، وأن تدفقات كبرية              
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء     . قم أزمة السكن  من اهلجرة إىل املناطق احلضرية قد أّدت إىل تفا        

عدم اختاذ تدابري مالئمة لتوفري املساكن االجتماعية لألسر منخفضة الـدخل وللمحـرومني             
واملهمشني من األفراد واجلماعات، وذلك رغم اعترافها باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف             

  .)١١ من املادة ١الفقرة (هذا الصدد 
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الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري إضافية للتعامل مع مشكلة التشرد ولضمان           توصي اللجنة   
توفري ما يكفي من املساكن لألسر منخفضة الدخل وللمحرومني واملهمشني مـن األفـراد              

  .واجلماعات ولتحسني مرافق املياه واملرافق الصحية للوحدات السكنية املوجودة
الغابـات بشكل مستمر، وإن يكن بـوترية       وتشعر اللجنـة بقلق عميق ألن إزالة         -١٣٧

أبطأ، يف الدولة الطرف تؤثر سلبـاً يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              
  .)١١من املادة ) أ(٢الفقرة (املنصوص عليها يف العهد 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية ملكافحـة اإلزالـة املـستمرة              
التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما فيما            لكفالة للغابات

  .والفئات الضعيفة  خيص السكان األصليني 
ويساور اللجنة القلق ألن العدد املتزايد من حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعـة               -١٣٨
وتالحظ اللجنـة  . طريةاإليدز املسجلة خالل العقد األخري، يشكل مشكلة صحية خ      /البشرية

سة متاحاً جمانـاً يف     وبقلق أنه على الرغم من كون العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العك          
. اإليدز ما زال مرتفعاً/الدولة الطرف، فإن معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
اإليدز بني /ناعة البشرية ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة زيادة انتشار اإلصابة بفريوس نقص امل          

  .)١٢من املادة ) ج(٢ و١الفقرتان (اجملتمعات احملرومة اقتصادياً 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للسيطرة على انتشار اإلصابة بفـريوس     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التدابري         . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
معاجلة زيادة قابلية القطاعات املهمشة من اجملتمع لإلصابة بفريوس نقص املناعة           الرامية إىل   
  .اإليدز/البشرية
وتشعر اللجنة بالقلق ألن معدالت الوفيات النفاسية ال تزال مرتفعـة للغايـة وألن                -١٣٩

خطر تعرض األمهات للوفاة ميس بشكل غري متناسب اجملتمعات املهمشة، وال سيما جمتمعات 
. زيليني املنحدرين من أصل أفريقي ونساء السكان األصليني والنساء يف املناطق الريفيـة            الربا

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة أن أوجه التباين هذه ترجع جزئياً إىل عدم التوزيع العادل               
خلدمات الرعاية يف حاالت الوالدة الطارئة وإىل عدم توجيه االهتمام الكـايف إىل الـسكان               

وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق ألنه من املمكن        .  يف جمال متويل الرعاية الصحية     احملرومني
من ) د(٢ و ١الفقرتان  (جتنب أغلب حاالت الوفيات النفاسية إذا توفرت رعاية طبية مالئمة           

  .)١٢املادة 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، على أن تراعي يف ذلك تعليق اللجنة العـام رقـم                 

  :املتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية ميكن بلوغه) ٢٠٠٠(١٤
  أن تعزز التدابري الرامية إىل احلد من معدالت الوفيات النفاسية؛  )أ(  
  أن تعمل على زيادة متويل الرعاية الصحية للسكان احملرومني؛  )ب(  
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ـ             )ج(   ة أن تضمن حصول األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر على الرعاي
  الصحية األولية جماناً؛

أن تنشئ نظم رعاية صحية لألمهات، تقوم على املـشاركة اجملتمعيـة،              )د(  
  ونظم إحالة ميا يتعلق حباالت الطوارئ املتصلة بالوالدة؛

أن تضمن أن تتاح مرافق الرعاية الصحية، وال سيما خدمات الرعاية يف              )ه(  
  ن احملرومني اقتصادياً؛حاالت الوالدة الطارئة، على حنو منصف، للسكا

أن تكفل حصول السكان احملرومني اقتصادياً علـى الرعايـة بـشكل              )و(  
منصف، خاصة خدمات رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابيـة، علـى أن تتخـذ التـدابري               

  خدمات عالية النوعية يف حاالت الوالدة؛الضرورية لتوفري 
مفصلة وحمدَّثة، مبا يف ذلـك      أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات          )ز(  

  . بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، بغية تقييم مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملال
 ال يزال يشكل سبباً رئيـسياً لوفـاة         يسرالوتالحظ اللجنـة بقلق أن اإلجهاض        -١٤٠

  .)١٢من املادة ) د(٢ و١الفقرتان (النساء 
ظاهتا اخلتامية بشأن تقريـر الدولـة الطـرف         تكرر اللجنة توصيتها اليت وردت يف مالح      

األويل، وهي التوصية اليت تطلب فيها من الدولة الطرف أن تتخذ تدابري تشريعية وتدابري              
 وبطريقة  ريسالأخرى، منها مراجعة تشريعاهتا احلالية، لتحمي النساء من آثار اإلجهاض           

وتطلـب اللجنـة إىل   . ارةغري مأمونة ولتكفل عدم جلوء النساء إىل هذه اإلجراءات الض  
الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة، استناداً إىل بيانات             

  .مقارنة، بشأن الوفيات النفاسية واإلجهاض يف الربازيل
وتالحظ اللجنة بقلق أنه ما زال جائزاً الترويج الستهالك التبغ عن طريق اإلعالنـات                -١٤١

أنه رغم حظر استهالك املنتجات املشتقة من التبغ يف األماكن العامة، فإنه            يف الدولة الطرف، و   
بيد أن اللجنة تالحظ أن الدولة      . مسموح بالتدخني يف األماكن املصممة خصيصاً هلذا الغرض       

الطرف قد اختذت خطوات مهمة للحد من خماطر التبغ على احلياة والصحة والبيئة والـسكان               
 على االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحـة العاملية ملكافحـة التبـغ          بشكل عام، وذلك بالتصديق   

  .)١٢ من املادة ١الفقرة (وعن طريق وضع سياسات عامة للحد من استهالك التبغ 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري حلظر الترويج ملنتجات التبغ وسن تـشريع              

  .ية متاماً من التبغيكفل أن تكون مجيع األماكن العامة املغلقة خال
 ٧ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني           ٤٣وتشعر اللجنة بالقلق ألن       -١٤٢

 عاماً ال يكملون الصف الثامن من مرحلة التعليم االبتدائي يف السن املناسبة، على              ١٤أعوام و 
ائي اإللزامي جمانـاً    الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف كي تكفل توفري التعليم االبتد           
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ورغم ما تنفذه من برامج لتشجع اآلباء ومقدمي الرعاية على تسجيل األطفال الـصغار يف               
  .)١٣من املادة ) أ(٢ و١الفقرتان (املدارس االبتدائية 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي
أن جتري دراسة لتحديد مجيع العوامل اليت تسهم يف ختلف األطفال عن              )أ(  

  كمال تعليمهم االبتدائي يف سن مناسبة؛است
  أن تضع سياسات وتنفذ استراتيجيات ملعاجلة العوامل احملددة؛  )ب(  
أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن التـدابري املتخـذة               )ج(  

  .أعاله وعن أي تقدم حمرز) ب(و) أ(الفرعيتني  مبوجب الفقرتني 
 تزال هناك أوجه تفاوت كبرية يف جمال احلصول علـى           وتشعر اللجنة بالقلق ألنه ال      -١٤٣

وتعترف اللجنة باملبادرات   . التعليم العايل، وذلك حبسب املنطقة واألصل اإلثين ونوع اجلنس        
اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة فرص احلصول على التعليم العايل، ومنها برنـامج إدمـاج               

وبرنامج اجلامعة  ) Proeja( تعليم للشباب والكبار     التدريب املهين يف التعليم الثانوي يف صورة      
  .)١٣من املادة ) ج(٢ والفقرة ٢ من املادة ٢الفقرة (للجميع 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ استراتيجيات لتحسني فرص حصول الفئات          
 احملرومة على التعليم العايل وبأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات عـن تـأثري          

  .التدابري املتخذة يف هذا الصدد
 من العهـد    ١٥وتالحظ اللجنة بقلق أن التمتع باحلق يف حياة ثقافية مبوجب املادة              -١٤٤

أو امليسورة احلال من اجملتمع يف الدولة الطـرف         /ينحصر بشكل كبري يف الشرائح املتعلمة و      
ري توفري القليل منهـا نسبياً وأن املوارد واألصول الثقافية تتركز يف املدن الكربى، بينمـا جي        

  .)١٥من املادة ) أ(١الفقرة (يف املناطق واملدن األصغر 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري للتشجيع على توسـيع نطـاق مـشاركة               

  :مواطنيها يف احلياة الثقافية، وذلك بسبل منها
، وال سيما يف    أن تكفل إتاحة املوارد واألصول الثقافية على نطاق أوسع          )أ(  

املدن واملناطق األصغر، وأن تضمن يف هذا الصدد توفري إعانات خاصة عن طريق أوجـه               
ن أشكال املساعدة ملن تنقصهم الوسائل الالزمة للمشاركة يف األنـشطة           مالدعم وغريها   

  الثقافية اليت خيتاروهنا؛
 ١٥ملادة  ج املدرسية التثقيف باحلقوق اليت تكفلها ا      ـأن تدرج يف املناه     )ب(  
  .من العهد
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثالـث معلومـات                -١٤٥
احلقوق املكرسة يف العهد مباشرة     االحتجاج ب مفصلة خبصوص مسألة ما إذا كان من املمكن         

  .فعالًا هبمت االحتجاج يف حماكم الدولة الطرف، وما إذا كان قد 
دولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث بيانات إحصائية          وتوصي اللجنة ال    -١٤٦

حمدَّثة عن التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة حسب السن ونوع اجلنس واألصل اإلثـين               
واملناطق احلضرية أو الريفية وأي وضع آخر ذي صلة، على أساس مقارنة سـنوية تـشمل                

  .السنوات اخلمس املاضية
دولة الطرف إىل النظر يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري           وتدعو اللجنة ال    -١٤٧

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى االتفاقية الدولية حلماية           
  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ى نطاق واسع وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية عل         -١٤٨
يف صفوف مجيع شرائح اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولة، والقضاء ومنظمـات             
اجملتمع املدين، وأن تترمجها إىل مجيع اللغات احمللية وأن تبلغ اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيذها           

ك كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على االسـتمرار يف إشـرا          . يف تقريرها الدوري القادم   
املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين يف عملية النقاش على املستوى الوطين             

  .قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
وتدعو اللجنـة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مشتركة وفقـاً للمبـادئ               -١٤٩

ب املعاهدات الدولية حلقـوق      املتعلقـة بتقدمي التقارير مبوج    ٢٠٠٦التوجيهية املنسقة لعام    
  ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.4(اإلنسان 
 ٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الـدوري الثالـث حبلـول         -١٥٠

  .٢٠١٤يونيه /حزيران

  قربص    
نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس لقـربص املـتعلقني          -١٥١

 ٩ إىل جانب الردود اخلطية على قائمة املـسائل يف جلـستيها             (E/C.12/CYP/5)العهد  بتنفيذ  
، واعتمدت اللجنة يف    )SR.10 و E/C.12/2009/SR.9 (٢٠٠٩مايو  / أيار ٨، املعقودتني يف    ١٠و

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩مايو / أيار١٨ املعقودة يف ١٨جلستها 

  مقدمة  -ألف   
قدمي الدولة الطرف للتقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع           ترحب اللجنة بت    -١٥٢

غري أهنا تأسف للتـأخر يف      . واخلامس، الذي أُعّد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة        
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تقدمي هذا التقرير الدوري وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي تقاريرها مـن اآلن فـصاعداً يف                
ضاً لتقدمي معلومات غري كافية عن اشتراك منظمات اجملتمع    وتأسف اللجنة أي  . الوقت املناسب 

  . املدين واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إعداد تقرير الدولة الطرف
ة بتقدير الردود اخلطية الشاملة اليت قدمتها الدولة الطـرف علـى            ـوتالحظ اللجن   -١٥٣

 الذي ضم عدداً من املمثلني مـن        قائمة املسائل، كما تالحظ احلوار املفتوح والبناء مع الوفد        
  .وزارات خمتلفة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتشريعات اهلامة اليت سنتها الدولة الطرف، وهي  -١٥٤

 ؛٢٠٠٤اإلطار الشامل ملناهضة التمييز، لعام  '١'

 املتعلق باملساواة يف األجر بني الرجل واملرأة عن العمل نفسه           ٢٠٠٢قانون عام    '٢'
 العمل ذي القيمة املتساوية، والقانون املتعلق باملساواة يف املعاملـة بـني             أو عن 

 الرجل واملرأة يف العمالة والتدريب املهين وتعديل قانون األمومة؛

اء جلنة استـشارية ُتعـىن      ـ وإنش ٢٠٠٠ري لعام   ـف اُألس ـقانون العن  '٣'
 بالعنف اُألسري؛

 والـذي ينـشئ   ٢٠٠٧ تشريع مكافحة االجتار باألشخاص الذي ُسّن يف عام     '٤'
ل حتديد هويـة ضـحايا      ـوص آلية وطنية للتعاون من أج     ـعلى وجه اخلص  
  .االجتار ومحايتهم

 (I)74وتثين اللجنة أيضاً على إنشاء منصب مفوض حقوق الطفل مبوجب القـانون               -١٥٥
  . وعلى أنشطة التوعية اليت قامت هبا فعالً هذه اآللية٢٠٠٧لعام 
نطاق قطاعات العمالة املتاحة أمام ملتمسي اللجوء اعتباراً        وترحب اللجنـة بتوسع      -١٥٦

، األمر الذي عزز من الفرص املتاحة أمامهم لتوفري العيش          ٢٠٠٨أكتوبر  / من تشرين األول  
  .الكرمي ألنفسهم وألسرهم

 االختيـاري  لربوتوكولوحتيط اللجنة علماً بارتياح بعزم الدولة الطرف التوقيع على ا           -١٥٧
  . والتصديق عليهوالثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل للعهد

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
ترى اللجنة أن استمرار تقسيم البلد يشكل صعوبة رئيسية تعـوق قـدرة الدولـة                 -١٥٨

  .الطرف على ضمان تنفيذ العهد يف مجيع أحناء البلد
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  يسية والتوصياتدواعي القلق الرئ  -دال   
تالحظ اللجنة بقلق أنه يتعني أيضاً على املؤسسة الوطنية حلماية حقـوق اإلنـسان                -١٥٩

  .االمتثال ملبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ـ             ة توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابري الالزمة لتمكني املؤسسة الوطنية حلماي

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى   . حقوق اإلنسان من االمتثال متاماً ملبادئ باريس      
ضمان أن تغطي والية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
والثقافية تغطية كاملة وعلى ختصيص املوارد الالزمة لكي تؤدي هذه املؤسـسة مهامهـا              

  .بصورة فّعالة
وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار التمييز الفعلي ضد املهاجرين مـن بلـدان                -١٦٠

أخرى، وضد القبارصة األتراك، وأفراد األقليات القومية، وال سـيما الرومـا واليونـانيون              
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود سوابق قـضائية          . املنحدرون من منطقة بونتوس   

لك على الرغم من التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتعزيـز آلياهتـا             مناهضة للتمييز، وذ  
وتالحظ اللجنة بقلق أن القبارصة األتراك      . القانونية واملؤسسية اليت هتدف إىل مكافحة التمييز      

 ٢الفقرة  (ال يزالون يواجهون عقبات إدارية ولغوية تعترض سبل حصوهلم على وثائق رمسية             
  .)٢من املادة 

للجنة الدولة الطرف على أن تكثف محالت التوعية املتعلقة باإلطار القانوين ملناهـضة         حتث ا 
التمييز وعلى أن تضمن تقدمي املساعدة القانونية اجملانية بصورة فعالة إىل الضحايا وذلـك               

وتوصي اللجنة أيضاً بأن    . لكي يتابعوا دعاواهم أمام مجيع احملاكم املناسبة يف الدولة الطرف         
حلكومة مجيع التدابري املالئمة للتغلب على العقبات اإلدارية واللغوية الـيت تواجـه             تتخذ ا 

  .القبارصة األتراك يف سعيهم إىل احلصول على وثائق رمسية
وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تزويد مكتب أمني املظامل مبا يكفي من املوارد البـشرية                -١٦١

ملناهضة التمييز  يئة   به مبقتضى وظيفته اجلديدة كه     واملالية للنهوض بالواجبات اإلضافية املنوطة    
  .)٢ من املادة ٢الفقرة (

 ةاجلديدللهيئة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تزيد املوارد البشرية واملالية املخصصة            
  . مبناهضة التمييز، وذلك لضمان أداء هذه املؤسسة ملهامها بفعاليةةاملعني
، فال يزال أطفال ٢٠٠٢لى الرغم من تعديل قانون عام وتالحظ اللجنة بأسف أنه ع      -١٦٢

النساء املصنفات يف فئة األشخاص املشردين ال حيق هلم احلصول على بطاقة هوية الالجئني،              
وال حيق هلم سوى احلصول على شهادة نسب، ال متكنهم من احلصول على أية استحقاقات               

  .)٩؛ واملادة ٢ من املادة ٢الفقرة (
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تدابري فعالة إلهناء املعاملة التمييزية اليت يتعـرض هلـا          اعتماد  كومة على   حتث اللجنة احل  
  . أطفال النساء املصنفات يف فئة األشخاص املشردين

رار التمييز الفعلي ضد النساء يف الدولة الطـرف،         ـوتشعر اللجنة بالقلق إزاء استم      -١٦٣
وإزاء الفجوة القائمة يف األجـور      وال سيما فيما يتعلق بفرص العمل والترقية يف جمال العمالة           

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكـون  . بني اجلنسني اليت ال تزال هي األوسع يف االحتاد األورويب    
متثيل املرأة ال يزال ناقصاً على مستويات صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص علـى حـد     

  .)٣املادة (سواء 
فيذ الكامل للتدابري احملددة يف خطـة العمـل         ن التن اتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضم     

، والسيما تلك اليت هتدف     ٢٠١٣-٢٠٠٧الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني للفترة       
إىل زيادة مستوى مشاركة املرأة يف سوق العمل وكذلك يف اخلدمة العامة وإىل ضـمان               

عن العمل ذي القيمـة       األجر املعاملة املتساوية بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك املساواة يف         
 تعزيز املوارد املالية والبـشرية      ةداوتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زي      . املتساوية

  .لآللية الوطنية حلقوق املرأة، إضافة إىل تعزيز سلطتها ومركزها
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار حمدودية إمكانية حصول املهاجرين مـن بلـدان               -١٦٤

ى فرص العمل ومعاناهتم من االستغالل يف العمل ومن العزلة االجتماعية، وبـصفة             أخرى عل 
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق ألنه     . خاصة أولئك الذين يعملون يف الزراعة والصناعة الزراعية       

حىت وإن كان املهاجرون من بلدان أخرى ميثلون نسبة مئوية كبرية مـن سـكان اجلزيـرة                 
 البلد، فإن الدولة الطرف مل تعتمد بعُد سياسة فعالة إلدمـاجهم            ويعيشون بصورة قانونية يف   

  .)٧ و٦املادتان (
ابة صارمة على شـروط     العمل من أجل فرض رق    حتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على       

العمالة وأوضاع العمل اخلاصة بالعمال املهاجرين عن طريق تعزيز املوارد املالية والبشرية            
نظر يف التـصديق علـى      الشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على       وت. هليئة تفتيش العمل  

اعتماد وتنفيذ  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى           
  .سياسة إدماج فعالة للمهاجرين الشرعيني

وتأسف اللجنة لكون الدولة الطرف مل تقدم معلومات أو بيانـات كافيـة عـن                 -١٦٥
ن ال يزالون عرضة للتمييـز  ـرف والذيـن غري املوثقني الذين يعملون يف الدولة الط    املهاجري

  .)٧املادة (فيما يتعلق بأوضاع العمل واألجور 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة ملنع التمييز ضد املهـاجرين غـري                

وية وضع املهـاجرين غـري      ز تس يأيضاً الدولة الطرف على تعز    اللجنة  وتشجع  . املوثَّقني
. املوثَّقني وذلك لتمكينهم من التمتع متتعاً كامالً حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات عـن وضـع       
  .العمال املهاجرين غري املوثَّقني

بشأن الوضع غـري  ) ١٣، الفقرة E/C.12/1/Add.28(وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها       -١٦٦
املستقر للعاملني يف اخلدمة املرتلية وترى أن القيود املفروضة عليهم لتغيري مستخِدميهم تزيد من              

  .)٧املادة (هشاشة وضعهم وحتول بينهم وبني اإلبالغ عن أوضاع العمل التعسفية 
مل اخلاصة بالعاملني يف اخلدمة     ن تنظيم أوضاع الع   احتث اللجنة الدولة الطرف على ضم     

املرتلية ومراقبتها بشكل كاف، لتمكينهم من التمتع بالقدر نفسه من احلماية القانونية اليت             
  . يتمتع هبا غريهم من العمال مبا يف ذلك ما يتعلق باحلد األدىن لألجور

يـشي  وتشعر اللجنة بالقلق لكون احلد األدىن لألجور غري كاف لتوفري مستوى مع             -١٦٧
  .)٧املادة (الئق للعمال وأسرهم 

تضمن للعمال وأسـرهم  لتدابري التشريعية الالزمة  اختاذ ا حتث اللجنة الدولة الطرف على      
لتمتع مبستوى معيشي الئق وعلى إنفاذ معيار احلـد األدىن       حداً أدىن لألجور ميكّنهم من ا     

  .لألجور إنفاذاً فعاالً
ت اإلدارية اليت حتول دون متتع املهاجرين من بلدان         وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبا      -١٦٨

أخرى وملتمسي اللجوء حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخباصـة حقـوقهم يف            
وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدد حـاالت ملتمـسي   . الضمان االجتماعي وملّ مشل األسر   

كانية احلصول على القدر الـضروري  اللجوء ذوي االحتياجات احملددة الذين ُيحرمون من إم    
  .)٩املادة (من الرعاية الطبية املتخصصة املتاحة للمواطنني وملواطين االحتاد األورويب 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتيح مللتمسي اللجوء والعمال املهاجرين من بلـدان              
وحتث . الجتماعية والثقافية أخرى املساعدة القانونية اجملانية املتعلقة حبقوقهم االقتصادية وا       

اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتأكد من أالّ ُتفرض شروط ال ينص عليها القـانون                
على ملتمسي اللجوء من اآلن فصاعداً، وخباصة من هو منهم بـال مـأوى، تـؤدي اىل               

ضـمان  وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى       . حرماهنم من حقهم يف الضمان االجتماعي     
حصول ملتمسي اللجوء من ذوي االحتياجات الطبية اخلاصة على الرعاية الطبية           إمكانية  

املتخصصة وفوائد الرعاية ذات األهداف احملددة وإمكانية اإلفادة من املرافـق وذلـك             
  .لتحديد هوية ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم يف مرحلة مبكرة

ء واألطفـال ال يـزال واسـع        وتشعر اللجنة بالقلق لكون العنف املرتيل ضد النسا         -١٦٩
  .)١٠املادة (االنتشار يف الدولة الطرف وهو كثرياً ما مير دون اإلبالغ عنه 

ختصيص د استراتيجية فعالة ملكافحة العنف املرتيل و      اعتماحتث اللجنة الدولة الطرف على      
لطرف إىل  وتدعو اللجنة الدولة ا   . ملوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه اإلستراتيجية      ا

أن ُتدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن حاالت العنف املرتيل املعروضة علـى              
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ن إتاحـة   اوحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضم      . القضاء وعن العقوبات املفروضة   
لضحايا أو لألشخاص املعرضني خلطر العنف من أجل ضمان أمنهم          لمراكز إيواء خمصصة    
  .سالمتهم البدنية والعقليةباإلضافة إىل ضمان 

وال تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء اتساع نطاق االجتـار بالنـساء ألغـراض                 -١٧٠
االستغالل اجلنسي يف الدولة الطرف على الرغم من إلغاء نظام تأشرية الفنانات الذي يسهل              

  .)١٠املادة (عملية االجتار بالبشر 
ة صارمة على النظام اجلديد لتصاريح العمل،       ن فرض رقاب  احتث اللجنة احلكومة على ضم    

وأن تكثف جهودها الرامية إىل تقدمي األشخاص املتورطني يف االجتار بالبشر إىل العدالـة،             
وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيـز آليـة       . وتعزز جهودها الرامية إىل محاية النساء املتجر هبن       

احلكومية املنصوص عليها يف القانون     التعاون الوطنية بني الدوائر احلكومية واملنظمات غري        
  .اجلديد وبوضعها موضع التنفيذ

أية سياسة عامـة حمـددة   وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون الدولة الطرف مل تعتمد           -١٧١
ملعاجلة تدين مستوى سكن املهاجرين من بلدان أخرى وملتمسي اللجوء وهي ال تزال تعترب               

وال تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء       .  سكنية مالئمة  أرباب العمل مسؤولني عن توفري أوضاع     
األوضاع املعيشية الرديئة لبعض أسر الغجر الروما على الرغم من وجود مشروعني لإلسكان             

  .)١١املادة (أقامتهما احلكومة 
لتحسني األوضاع الـسكنية،    ذ إجراءات تصحيحية    اختاحتث اللجنة الدولة الطرف على      

 الوحدات السكنية، وقدر أكرب من التسهيالت واالئتمانـات         أكرب من على إتاحة عدٍد    و
ويف هـذا   . واإلعانات السكنية لألسر ذات الدخل املنخفض وللفئات احملرومة واملهمَّشة        

بشأن احلق يف سكن    ) ١٩٩١(٤الصدد، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم         
 مجيـع ت، يف مجلة أمور، أهنا اختذت        أن تثب  مالئم والذي يفيد أنه ال بد للدول األطراف       

اخلطوات الالزمة، إما مبفردها أو على أساس التعاون الدويل، للتحقق من املدى الكامـل              
  .النعدام املأوى وعدم مالءمة السكن يف نطاق واليتها

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدة االحتجاز الطويلة للمهاجرين غـري القـانونيني               -١٧٢
  .)١١الفقرة (املرفوضة طلباهتم وذلك يف أوضاع غري مالئمة ي اللجوء وملتمس

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أال جيري احتجاز ملتمـسي اللجـوء إال عنـد      
الضرورة القصوى وأن تكون املدة اليت يقضيها ملتمسو اللجـوء املرفوضـة طلبـاهتم              

وحتث . ى أقصر وقت ممكن   واملهاجرون غري القانونيني يف أماكن االحتجاز مدة تقتصر عل        
ة الطرف على أن تضمن أن تليب أوضاع احتجاز املهاجرين معـايري            ـاللجنة أيضاً الدول  

  .األمم املتحدة
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فإهنـا  ) ١٦، الفقرة E/C.12/1/Add.28(وإذ تذكّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة      -١٧٣
 الذين يعانون من إعاقـات      تعرب عن قلقها إزاء االفتقار إىل مرافق طبية مالئمة لألشخاص         

وأمراض عقلية والذين حيالون يف أحيان كثرية إىل دور املسّنني أو إىل مؤسسات غري قـادرة                
  .)١٢املادة (على تلبية متطلباهتم اخلاصة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سـبيل األولويـة، باعتمـاد التـدابري                
ة، وذلك ملعاجلة مسألة االفتقار إىل مؤسـسات        الضرورية، تشريعية كانت أم غري تشريعي     

وتوصي اللجنة أيضاً   . طبية ُتعين باألشخاص الذين يعانون من اإلعاقات واألمراض العقلية        
  .بإجراء عمليات تفتيش منتظمة ملنع إساءة معاملة املصابني بأمراض عقلية

 األطفال القبارصـة    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار حمدودية الفرص املتاحة أمام          -١٧٤
  .)١٣املادة (الناطقني بالتركية لتلقي التعليم بلغتهم األصلية 

مجيع التدابري املالئمة لزيادة لفرص املتاحة لألطفـال        اختاذ  حتث اللجنة الدولة الطرف على      
وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز       . القبارصة األتراك لتلقي التعليم بلغتهم األم     

يفي التعليم يف املدارس باحتياجات جمتمع متنّوع وعلى تنقيح املناهج املدرسية           لكي  جهودها  
  .إلدراج فهم أفضل إلسهام الطوائف واألقليات يف قربص يف تاريخ الدولة الطرف

غ قلقها إزاء التعميم الصادر عن وزارة التعلـيم يف          ـوتعرب الدولة الطرف عن بال      -١٧٥
ع املدارس أن تبلغ سلطات اهلجرة ببيانـات االتـصال          ، والذي يطلب من مجي    ٢٠٠٤عام  

 ٢٠٠٤وترى اللجنة أن تعميم عام      . املتعلقة بآباء األطفال األجانب الذين يلتحقون باملدارس      
يثري التمييز ضد األطفال املهاجرين بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ويعّوق إمكانية حصوهلم             

  .)١٣املادة (على التعليم 
 بشأن احلق يف التعليم ومفاده وجوب     ) ١٩٩٩(١٣ر بتعليقها العام رقم     واللجنة، إذ تذك  

من حيـث   ،  ألكثر الفئات هتميشاً وحرماناً   أن يكون التعليم يف متناول اجلميع، وال سيما         
، تدعو الدولة الطرف إىل القانون والواقع، دون أي متييز ألي سبب من األسباب احملظورة       

  .النظر يف سحب هذا التعميم
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص             -١٧٦

  .ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني        -١٧٧

اللجنـة يف  مجيع شرائح اجملتمع، وأن تترمجها وتصدرها باللغات الوطنية لقربص، وأن تبلـغ            
وهي تشجع الدولة الطرف أيـضاً      . تقريرها الدوري املقبل جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها      

على مواصلة إشراك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين يف عملية النقاش             
  .على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
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 ٣٠ة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الـسادس حبلـول           وتطلب اللجنة إىل الدول     -١٧٨
  .٢٠١٤يونيه /حزيران

  كمبوديا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كمبوديـا             -١٧٩

اجلامع لتقريرها األويل وتقاريرها الدورية من الثاين إىل الرابع لكمبوديا بشأن تنفيذ العهـد               
 ١١ يف جلساهتا    (E/C.12/KHM/1)اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      الدويل اخل 

، واعتمدت  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢ و ١١، املعقودة يف    )(E/C.12/2009/SR.11-13،  ١٣ و ١٢و
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩مايو / أيار٢٠ املعقودة يف ٢٦يف جلستها 

  مقدمة  -ألف   
 كمبوديا تقريرها اجلامع للتقرير األويل وتقاريرها الدورية مـن         ترحب اللجنة بتقدمي    -١٨٠

كمـا ترحـب    .  سنة عن املوعد املقرر    ١٤الثاين إىل الرابع، غري أهنا تأسف لتقدميها متأخرة         
، ولكنـها   (E/C.12/KHM/Q/1)أيضاً بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة          

  .ة املطروحةتأسف لعدم الرد على بعض األسئل
الردود علـى   وتقدر اللجنة الفرصة املتاحة إلجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف و            -١٨١

وتأسف اللجنة لغياب خرباء مـن الدولـة الطـرف ولكـون     . األسئلة اليت طرحتها اللجنة 
املعلومات املقدمة مل تكن، يف بعض احلاالت، مفصلة مبا فيه الكفاية لكي جتري اللجنة تقييماً               

  .ل ملستوى التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد يف الدولة الطرفأمش

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
تالحظ اللجنة بارتياح  إعالن حقوق اإلنسان  الوارد يف الفصل الثالث من دستور                -١٨٢

وترحـب  . الدولة الطرف الذي يغطي العديد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
 والذي يـنص علـى أن       ٢٠٠٧يوليه  /أيضاً بقرار اجمللس الدستوري الصادر يف متوز      اللجنة  

املعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطين وعلى ضـرورة مراعـاة احملـاكم  ملعـايري                 
  .املعاهدات عند تأويل القوانني والبت يف القضايا

دهتا احلكومة امللكية لكمبوديا    اليت اعتم " باالستراتيجية الرباعية احملاور  "وترحب اللجنة     -١٨٣
  .وبرباجمها اليت ترمي، يف مجلة أمور أخرى، إىل تعزيز احلكم الرشيد والنهوض حبقوق اإلنسان

ر الوارد يف استعراض منتصف املـدة يف        ـة بارتياح أنه وفقاً للتقري    ـوتالحظ اللجن   -١٨٤
، فقد صدر قرار    ٢٠١٠-٢٠٠٦خطة التنمية االستراتيجية الوطنية للفترة       بشأن   ٢٠٠٨عام  

بوقف قطع األشجار ختضع له مجيع االمتيازات القائمة يف جمال قطع األشجار؛ وقد ُسجلت              
 ٦٠٦ قضية من قضايا اجلرائم املتعلقة بالغابات؛ ومت توقيـف           ٢ ١٥٨يف نظام تتبع القضايا     
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 اليت   هكتاراً من أراضي الغابات    ٢١٥ ٥٢١خمالفني أحيلوا إىل احملاكم؛ واسُتصلحت مساحة       
  .تعرضت أشجارها للقطع أو اإلتالف

وترحب اللجنة بإطالق الدولة الطرف ملشروع أرصدة الكربون لصاحل الغابات            - ١٨٥
اجملتمعية يف إطار آلية التنمية النظيفة والعملية الرامية إىل تقليص االنبعاثات النامجة عـن              

فاقية األمم املتحدة اإلطاريـة     إزالة األحراج وتدهور الغابات يف البلدان النامية عمالً بات        
  .بشأن بتغري املناخ

وتالحظ اللجنة بتقدير التدابري التشريعية وغريها من التدابري األخرى اليت اعتمـدهتا              -١٨٦
الدولة الطرف لتعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وختص منها بالـذكر      

  :ما يلي
اإلنسان لغرض إعداد تقارير بشأن املعاهدات      إنشاء اللجنة الكمبودية حلقوق      •

  الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها الدولة الطرف
إنشاء اهليئة الكمبودية املعنية باأللغام األرضية ومركز العمل الكمبودي إلزالة           •

 ٤٧ ٦٥٠، وإجناز عمليات تطهري من األلغام غطت مساحة         )CMAC(األلغام  
 قريـة   ١ ٦٩٨راً من األراضي الزراعيـة و     اـ هكت ٢٨ ٥٩٠هكتاراً تضم   
  وجمتمعاً حملياً 

نظم لـُنظم   ، وهو القانون امل   ٢٠٠٧اعتماد القانون املتعلق بإدارة املياه يف عام         •
درات ختزين املياه السطحية واسـتغالل      ـاإلمداد باملياه والري والصرف وق    

  املياه اجلوفية 
 بـشأن   ٢٠٠٠ديسمرب  / الصادر يف كانون األول    ١٠٣املرسوم الفرعي رقم     •

  تسجيل املواليد
، ٢٠١٠-٢٠٠٦اخلطة االستراتيجية لوزارة العمل والتدريب املهين للفتـرة          •

وهي خطة توفر خدمات حمددة لألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصـة           
  كالشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما املنتمون منهم إىل األقليات

 بـشأن االجتـار بالبـشر       ٢٠١٠-٢٠٠٦وضع اخلطة الوطنية الثانية للفترة       •
  واالجتار باجلنس

 بشأن القـضاء علـى      ٢٠١٢-٢٠٠٨وضع خطـة العمل الوطنية للفترة       •
  .األشكال اخلطرية من عمل األطفال

وتالحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابري هتدف إىل تعزيز متتع املرأة حبقوقها االقتصادية              -١٨٧
  : يليواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك ما
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اعتماد املبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الدولة املكلفة باخلدمة املدنيـة             )أ(  
، واليت تنص على إلزام مجيع الوكاالت احلكومية بتطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة            ٢٠٠٨يف عام   

   يف املائة من كل الوظائف اجلديدة للنساء؛ ٥٠ إىل ٢٠اليت تستهدف ختصيص ما بني 
ة السياسة العامة الوطنية والسياسة العامة القطاعية بـشأن القـضايا           صياغ  )ب(  

اجلنسانية، باإلضافة إىل اخلطة االستراتيجية السنوية اليت وضعتها وزارة املرأة حتـت عنـوان              
  ؛ (Neary Ratanak II)"املرأة هي أمثن األحجار الكرمية"

  ؛٢٠٠١فرباير /إنشاء اجمللس الوطين للمرأة يف شباط  )ج(  
  ؛٢٠٠٥اعتماد القانون املتعلق مبنع العنف املرتيل ومحاية الضحايا يف عام   )د(  
 /ة اجلديـد حيـز النفـاذ يف آب        ـراءات اجلنائي ـون اإلج ـدخول قان   )ه(  
  ؛٢٠٠٧أغسطس 
 بشأن املرأة واإليدز، وهـي      ٢٠١٢-٢٠٠٨اخلطـة االستراتيجية للفترة      )و(  

 املعلومات بشأن قضايا الصحة اليت تـؤثر        خطة وضعتها وزارة الصحة هبدف التثقيف ونشر      
  .على املرأة، وال سيما ما تعلق منها بالصحة اإلجنابية

  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي  -١٨٨
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  •

  ؛٢٠٠٧ عام ، يفالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء            •

األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية         
  .٢٠٠٠شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف عام إحقوق الطفل املتعلق ب

   تنفيذ العهدالعوامل والصعوبات اليت تعوق  -جيم   
تالحظ اللجنة أن خروج الدولة الطرف من العزلة والدمار اللذين تـسببت فيهمـا             -١٨٩

وتالحظ اللجنة على   . حرب استمرت ألكثر من عقدين من الزمن كان عملية بطيئة وصعبة          
وجه اخلصوص أن اإلبادة املأساوية اليت تعرض هلا عدد واسع من السكان، مبن فيهم املهنيون               

ن يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قد تركت الدولة الطرف حمرومة من            املؤهلو
  .أكثرُمرضية اخلربات الالزمة لتعايف البلد بوترية 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
تأسف اللجنة ألنه مل يثبت أن أحكام العهد ميكن االحتجاج هبا من الناحية العمليـة                 -١٩٠

اكم أو غريها من اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الوطنية يف الدولة الطـرف أو               أمام احمل 
ويف . بإمكانية قيام هذه اجلهات بإنفاذها مباشرة، على الرغم من الضمانات الدستورية القائمة           
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هذا الصدد، تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود سبل انتصاف فعالـة إزاء انتـهاكات حقـوق                
يها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما يضعف من قدرة الدولة الطرف           اإلنسان، مبا ف  

على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها، مبـا فيهـا        
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بشأن التطبيق احمللي   ) ١٩٩٨(٩إىل تعليقها العام رقم     توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف      
للعهد، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان انطبـاق أحكـام              
العهد يف نظامها القانوين احمللي مباشرة، مبا يف ذلك تنظيم برامج تدريبية لفائدة القـضاة               

نة أيضاً إىل الدولة الطرف أن ُتـدرج يف         كما تطلب اللج  . واحملامني واملوظفني العموميني  
تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد وعن قـرارات              
احملاكم أو غريها من اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الوطنية اليت تقضي بإعمـال              

  .حقوق واردة يف العهد
 مستقلة حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف       وتالحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤسسة       -١٩١

تتماشى مع مبادئ باريس املتعلقة مبركز وسري عمل املؤسسات الوطنيـة حلمايـة حقـوق               
  . اإلنسان وتعزيزها

سبتمرب /توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، وفقاً القتراح الوزير األول الصادر يف أيلول           
سة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان      ، بأن تعجل جهودها الرامية إىل إنشاء مؤس       ٢٠٠٦

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تكليـف         . تكون متماشية مع مبادئ باريس      
املؤسسة الوطنية املتوخاة حلقوق اإلنسان حبماية أحكام العهد وتعزيزها، وأن توفر املوارد            

ة الطـرف علـى أن      ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدول     . املالية الكافية لعملياهتا املستقلة   
  .تلتمس املساعدة التقنية من مكتب كمبوديا القطري للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان

وتالحظ اللجنة بقلق التقارير املتعلقة بعدم استقاللية النظام القضائي وانعدام فعاليته،             -١٩٢
تماعيـة  مما حيول دون التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلقـوق االقتـصادية واالج             

وتعرب اللجنة عن انزعاجها من التقارير اليت تفيد بأنه على الرغم من اجلهود اليت              . والثقافية
  . بذلتها الدولة الطرف، فالفساد ال يزال مستشرياً، مبا فيه الفساد داخل جهاز القضاء

على مشروع قانون ملكافحة الفساد دون تأخري، واعتماد حتث اللجنة الدولة الطرف على      
ف جهودها الرامية إىل حتديث عمل جهاز القضاء وتعزيزه، مبا يف ذلك من خـالل               يثتك

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها ملقاضاة . خطة جمددة إلصالح القضاء
املسؤولني عن حاالت الفساد وأن تعيد النظر يف السياسة املتّبعة إلصـدار األحكـام يف               

 توصي الدولة الطرف أيضاً بأن تقوم بتنظيم برامج تدريب          كما. اجلرائم املتصلة بالفساد  
وبرامج لبناء القدرات لصاحل أفراد الشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني            
واملدعني العامني والقضاة، موضوعها التطبيق الصارم لقوانني مكافحة الفساد، وباعتمـاد       
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. العامة، يف القانون وعلـى أرض الواقـع       آليات فعالة لضمان شفافية سلوك السلطات       
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن 

  .التقدم املُحرز والصعوبات اليت صادفتها يف جمال مكافحة الفساد
وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما ورد يف آخر تقديرات لدراسة استقـصائية عامليـة                 -١٩٣

للغابات أصدرهتا منظمة األغذية والزراعة بأن الدولة الطرف قد فقدت يف السنوات اخلمـس              
 يف املائة من غطاء غاباهتا املدارية البكر، علماً أن استمرار تدمري غابة بري لونغ يف                ٢٩األخرية  

ذي وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقرير ال      . مشال كمبوديا هي إحدى أكثر احلاالت خطورة      
يفيد أن الزيادة السريعة اليت شهدهتا السنوات العديدة املاضية يف عدد امتيازات استغالل األرض              
ألغراض اقتصادية، حىت داخل املناطق احملمية، هي العامل الرئيسي الذي يتـسبب يف تـدهور               

د شـعوب   املوارد الطبيعية ويؤثر تأثرياً سلبياً على البيئة والتنوع البيولوجي، ويؤدي إىل تـشري            
أصلية من أراضيها دون أن تستفيد من تعويض عادل أو من إعادة التوطني، وإىل فقدان أسباب                

  .)١املادة (معيشة جمتمعات ريفية تعتمد يف بقائها على موارد األراضي والغابات 
النظر يف سياستها املتعلقة بتحويل املناطق احملمية إىل إعادة حتث اللجنة الدولة الطرف على 

ازات اقتصادية، وذلك بإجراء تقييمات لآلثار البيئية واالجتماعية مبا تشمل التشاور           امتي
مع اجلهات صاحبة املصلحة واجملتمعات احمللية ذات الصلة، مع احلرص علـى املراعـاة              

وتوصي اللجنـة   . الواجبة حلقها يف املشاركة عن علم يف القرارات اليت تؤثر على حياهتا           
متيازات االقتصادية ضرورة احلرص على حتقيق تنمية مـستدامة         بشدة بأن يراعي منح اال    

. وإتاحة الفرصة جلميع الكمبوديني لتقاسم املنافع بدالً من حتقيق املنافع اخلاصة لوحـدها            
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن 

  .التقدم احملرز يف تنفيذ هذه السياسات
 والذي ينص على    ٢٠٠١وتالحظ اللجنة بقلق أن قانون متليك األراضي الصادر عام            -١٩٤

إصدار سندات متليك األراضي اجلماعية التابعة للمجتمعات األصلية مل ينفذ تنفيذاً فعـاالً، ومل              
يتسن حلد اآلن ألي جمتمع من اجملتمعات احمللية أن يتسلم سنداً واحداً مـن سـندات ملكيـة                

كما تالحظ اللجنة بقلق اآلثار السلبية النامجة عن استغالل املوارد الطبيعية، وال سيما             . األراضي
عمليات التعدين وعمليات التنقيب عن النفط اجلارية يف أقاليم الشعوب األصلية،  مما يتنـاقض               

  ).١املادة  (مع حق الشعوب األصلية يف ممتلكات األجداد وأراضيهم ومواردهم الطبيعية
 دون  ٢٠٠١ذ قانون حقوق الشعوب األصلية لعام       يلجنة الدولة الطرف على تنف    حتث ال 

ن عدم خمالفة سياساهتا املتعلقة بتسجيل األراضي اجلماعيـة         ااملزيد من التأخري وعلى ضم    
وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء تقييمات لآلثار البيئية واالجتماعية . لروح هذا القانون  

تأثرة بشأن األنشطة االقتصادية مبا يف ذلك التعدين والتنقيـب          والتشاور مع اجملتمعات امل   
عن النفط، وذلك لضمان أالّ حتول هذه األنشطة دون متتع الشعوب األصلية متتعاً تامـاً               

النظر وتشجع اللجنة الدولة الطرف على    . حبقوقها يف أراضي األجداد ومواردهم الطبيعية     
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 املتعلقة بالـشعوب األصـلية      ١٦٩ولية رقم   التصديق على اتفاقية منظمة العمل الد     يف  
  .والقبلية يف البلدان املستقلة

وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توقيع الدولة الطرف على اتفاقية حقـوق                -١٩٥
، فليس هناك قانون واحـد      ٢٠٠٧األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف عام        

ص ذوي اإلعاقة كما أنه ليس هناك حكم تشريعي أو          حيظر حظراً صرحياً التمييز ضد األشخا     
غري تشريعي يقضي بضرورة تيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املباين العامة والدوائر             

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد معاناة األشخاص ذوي اإلعاقـة             . احلكومية
 أشخاصاً غري قادرين على أن يكونـوا أفـراداً          من الصورة النمطية غري الدقيقة اليت تعتربهم      

منتجني يف اجملتمع، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل صعوبة حصوهلم على وظائف تتطلب               
  .)٢-٢املادة (املهارة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مشروع قانون وطين بشأن حقـوق األشـخاص    
أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف . ذوي اإلعاقة 

معلومات مفصلة عن األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال والنساء، فيما يتعلـق             
  . مبدى متتعهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من التدابري التشريعية وغريها من التـدابري                -١٩٦
هتا الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد املرأة، فإن التنميط اجلنساين يظل مستمراً             اليت اختذ 

يف اجملتمع الكمبودي، مبا يف ذلك املمارسات املنسوبة إىل التقاليد كتلك اليت تتضمنها القواعد 
في  اليت ال تزال جزءاً من منهاج التعليم االبتدائي ومصدراً يض(Chbap Srey)التربوية العرفية 

وال يعترف هذا املوقف النمطي بقيمة عمل املرأة إال         . الشرعية على تدين الدور املنوط باملرأة     
يف األسرة وال يعترف بعملها يف اجملتمع، مما من شأنه أن حيرم املرأة من التمتع متتعاً كـامالً                  

  ).٢ من املادة ٢الفقرة  (باحلقوق اليت ينص عليها العهد
 من "Chbap Srey"ة الطرف بأن تسحب القواعد التربوية العرفية توصي اللجنة بشدة الدول
تعوضها بأداة تربوية تعزز قيمة املرأة يف األسـرة ويف اجملتمـع          أن  منهاج التعليم االبتدائي و   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لتنفيذ تـشريعاهتا            . على حد سواء  
رأة، وبأن تنظم محالت إعالمية وبرامج توعية للقضاء علـى          املتعلقة مبكافحة التمييز ضد امل    

  .االجتاهات واملمارسات السائدة اليت تكرس تدين الدور املنوط باملرأة
وتالحظ اللجنة بقلق أنه يف الوقت الذي تتناقص فيه معدالت انتشار فريوس نقص               -١٩٧

ساء اللوايت انتقلت إليهن العـدوى     اإليدز، فإن التقارير تشري إىل تزايد عدد الن       /املناعة البشرية 
 يف املائة من عدد املصابني بفريوس نقص        ٥٢من شركائهن، وإىل أن اإلناث قد شكلن نسبة         

كما تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من املبادرات الـيت           . ٢٠٠٦املناعة البشرية يف عام     
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نقص التمويالت واملوارد   اختذهتا الدولة الطرف، فالوضع ال يزال يتسم مبحدودية القدرات وب         
  .)١٢، واملادة ٢ من املادة ٢الفقرة (املوجهة حتديداً إىل الربامج املركزة على املرأة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعاجل الصور النمطية السلبية اليت تزيد من هشاشة املرأة              
يف الربامج الـيت  اإليدز وتعزيز إشراك الرجال /إزاء اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     

وتشدد اللجنة على أمهيـة     . من شأهنا إتاحة املعلومات املتعلقة باحلقوق اجلنسية واإلجنابية       
توعية املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وغريهم ممن هم يف مناصب السلطة مـن خـالل               

  .تقدمي املزيد من الربامج اإلعالمية لصاحلهم
ه على الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف،         ة ببالغ القلق أن   ـوتالحظ اللجن   -١٩٨

، وتالحظ أن هذه الظاهرة متيـل إىل        رتفعةًممستويات العنف ضد النساء والفتيات      ال تزال   
الترابط مع املستويات العالية للعنف العام املصحوب بقدر كبري من عـدم املـساواة بـني                

م على نوع اجلـنس واالعتـداءات       وتالحظ اللجنة بقلق أن حوادث العنف القائ      . اجلنسني
اجلنسية جتد ما يغذيها يف املواقف املتحيزة جنسانياً واليت تلقي بالالئمة على الضحايا اإلناث،              

وكذلك تالحظ اللجنـة  . وأن سبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنف ضد املرأة سبل حمدودة        
ون املتعلق بالعنف املرتيل وأن املالحقة بقلق أن احلماية القانونية مقّيدة باإلنفاذ غري الفعال للقان    

  .)١٠ و٣املادتان (اجلنائية ال تزال نادرة يف هذا الصدد 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ القانون املتعلق بالعنف املرتيل وقـانون العقوبـات              

العنـف  تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة مبنع على إنفاذاً صارماً ومعاقبة املخالفني هلما، و    
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل تعليقهـا العـام رقـم       .  تنفيذاً كامالً  ضد املرأة 

بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميـع احلقـوق االقتـصادية         ) ٢٠٠٥(١٦
واالجتماعية والثقافية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الـدوري املقبـل             

  .لتقدم احملرز يف هذا الصددمعلومات مفصلة عن ا
ة بقلق النسب العالية للبطالة والعمالة الناقصة يف الدولة الطـرف،           ـوتالحظ اللجن   -١٩٩

وال سيما يف أوساط األعداد املتزايدة من الشباب احملتاجني إىل توافر فرص العمل واملهارات              
يس متالئماً مع متطلبـات     ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة بقلق أن التدريب املهين ل         . املناسبة

. اقتصاد متغري، وال يسد الفجوة القائمة بني املعروض من املهارات والطلب على اليد العاملة             
كما تالحظ اللجنة بقلق التقديرات الواردة يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة              

الـة الـشباب لعـام     ويف مشروع حتليل األمم املتحدة حل      ٢٠٠٧العمل الدولية الصادر عام     
 شاب لسوق العمل كل عام وبتزايد هذا الرقم ليبلغ          ٣٠٠ ٠٠٠ واليت تفيد بدخول     ٢٠٠٩
 يف املستقبل القريب، ومن مث فالدولة الطرف تلقى صـعوبة يف إجيـاد فـرص                ٤٠٠ ٠٠٠

  .)٦املادة (الستيعاب الباحثني اجلدد عن العمل 
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اهتا املتعلقة بالعمالة وتضع خطة عمـل       النظر يف سياس  بإعادة  توصي اللجنة الدولة الطرف     
كما توصي اللجنة أيضاً بإعادة النظـر يف اسـتراتيجية          . استراتيجية لتعزيز عمالة الشباب   

التدريب بغية ضمان تعليم تقين ومهين يستجيب للطلب على اليد العاملة، وذلك بالتشاور             
  .احبة املصلحةمع منظمات العمال وأرباب العمل باإلضافة إىل اجلهات احمللية ص

، يف الواقع العملي،     بني الرجال والنساء   وتالحظ اللجنة بقلق استمرار عدم املساواة       -٢٠٠
  ).٧املادة  (عن العمل ذي القيمة املتساويةمن حيث األجر 

يف األجر  بني الرجال والنساء    املساواة  توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تدرج مبدأ         
اوية على حنو كامل وواضح يف التشريعات، وأن تقوم بإنفـاذ           عن العمل ذي القيمة املتس    

  . التشريعات بصرامة وأن تتخذ تدابري ملموسة وفعالة يف هذا الصدد
احلد األدىن لألجور ال يطبق إالّ يف قطاع صناعة املالبـس،           ألن  تشعر اللجنة بالقلق      -٢٠١

لدنيا ال متكّن عمال صناعة     هذه األجور ا  ألن  مع استبعاد العمل به يف القطاعات األخرى، و       
  .)٧املادة (املالبس وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بوضع حد أدىن شامل لألجور من شأنه أن ميكّـن                
  .العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق

، وروس سافاناريث، وهيـي  وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن أحداث اغتيال شيا فيشيا   -٢٠٢
 زعماء نقابة العمال احلرة يف مملكة كمبوديا، وهتديد زعماء نقابيني آخـرين بالقتـل،               -فوثي  

وعدم إجراء حتقيق يف حوادث االغتيال والتهديد باملوت وعدم مقاضاة اجلناة أمـام العدالـة،               
 بقلق تقرير بعثـة     وتالحظ اللجنة . سامهت يف تفشي جو اإلفالت من العقاب يف البلد        امل  وع

، والذي يذكُر أن اجلهـاز القـضائي        ٢٠٠٨منظمة العمل الدولية إىل الدولة الطرف يف عام         
الكمبودي ينوء مبشاكل خطرية يف جمال القدرات وبانعدام االسـتقاللية؛ وأن إدانـة بـورن               
 سامنانغ، وسوك سام أون بتهمة قتل الزعيم النقايب شيا فيشيا قد جرت يف حماكمة اتـسمت               
مبخالفات إجرائية، مبا يف ذلك امتناع احملكمة عن قبول األدلة اليت تثبت براءهتما؛ وأن حكمـاً                

 عاماً قد صدر حبق هتاش سافيت املتهم بقتل الزعيم النقايب روس سافاناريث؛             ١٥بالسجن ملدة   
ا وأن احلكومة مل تشر إىل القيام بأية خطوات ملموسة لضمان مراجعة هادفة ومستقلة للقـضاي              

كما الحظ تقرير منظمة العمل بقلق أن البعثة مل تتلق أية معلومات بشأن التقدم احملرز               . العالقة
يف التحقيق املتعلق هبيي فوثي، وأن هناك خطأ قضائياً يف مقاضاة أشخاص غري مسؤولني عـن                

  .)٨املادة (جرمية االغتيال، يف الوقت الذي يظل فيه اجلناة طلقاء ومبنأى عن العقاب 
 ٨كد اللجنة أنه ال ميكن إعمال حقوق العمال على النحو املنصوص عليه مبوجب املادة               تؤ

وحتـث  . من العهد إالّ يف جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديـد                
اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة وفق ما طلبته اللجنة التابعة ملنظمة               

واملعنية حبرية تكوين اجلمعيات، لضمان أن تلقى احلقوق النقابية للعمـال يف            العمل الدولية   
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كمبوديا االحترام التام وأن يكون بإمكان النقابيني ممارسة أنشطتهم يف جـو خـال مـن                
وتطلب اللجنة أيـضاً إىل الدولـة   . التخويف واخلطر على أمنهم الشخصي أو على حياهتم 

عمل الدولية املتعلقة بالتعاون التقين، ال سيما يف جمال         الطرف أن تلتمس تسهيالت منظمة ال     
 قـانون   ومراجعـة  احملاكم العماليـة  فيما يتعلق بإنشاء    تعزيز القدرات املؤسسية، وكذلك     

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل               . النقابات
  .معلومات تفصيلية حمّدثة يف هذا الشأن

عمل ال يزال   الحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف،            وت  -٢٠٣
وتشعر اللجنة بالقلق خاصة لعدم إنفاذ القانون الـذي         . األطفال ميثل مشكلة خطرية يف البلد     

حيظر عمل األطفال، وعدم إنفاذه حىت يف القطاع الرمسي للعمالة، ولكون األطفال ال يزالون              
 االستعباديلقسري أو    أشكال عمل األطفال مجيعها، مبا فيها عمل األطفال ا         معرضني ألسوأ 

  .)١٠املادة  (واالستغالل اجلنسي التجاري
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها ملكافحة عمل األطفال ومحاية األطفال           

طفـال،  من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالقتصادي، مبا فيها أسوأ أشكال عمل األ           
بوسائل منها تعزيز تشريعاهتا الوطنية اليت حتظر عمل األطفال وفقاً للمعـايري الدوليـة؛              
وزيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل بغية ضمان احترام التشريعات الوطنية الـيت             
حتظر عمل األطفال؛ وضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على األشـخاص الـذين             

شكل غري مشروع؛ وتنظيم التدريب اإللزامـي للمـوظفني         يلجأون إىل عمل األطفال ب    
املكلفني بإنفاذ القوانني واملدعني العامني والقضاة؛ واعتماد تدابري مناسبة لتيـسري تعـايف             

  .األطفال العاملني سابقاً وحصوهلم على فرص التعليم
شـخص   ٨٠٠ إىل ٤٠٠وتالحظ اللجنة بقلق بالغ التقارير اليت تفيد هتريب ما بني            -٢٠٤

من النساء واألطفال الكمبوديني شهرياً إىل بلدان أجنبية ألغراض جنسية، وأنه على الـرغم              
من التشريعات والتدابري اإلدارية والسياساتية املختلفة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملكافحـة            

لـه  االجتار بالبشر، فال يزال ُيتاَجر بعدد كبري من النساء واألطفال من البلـد وعـربه وداخ               
وتشعر اللجنة بـالقلق خاصـة إزاء العـدد         . ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري    

  .)١٠املادة (املنخفض للحاالت اليت تعرض فيها املتاجرون بالبشر للمالحقة واإلدانة القضائية 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها ملكافحة االجتار بالبشر، وخباصة النساء            

، بوسائل منها متابعـة املخـالفني       ربيغراض االستغالل اجلنسي والعمل اجل    واألطفال، أل 
لقانون مكافحة االجتار وإدانتهم، ودعم الربامج واحلمالت اإلعالمية الراميـة إىل منـع             
االجتار، وإتاحة التدريب اإللزامي على تشريعات مكافحة االجتار، للمـوظفني املكلفـني            

ني والقضاة وزيادة الدعم الطيب والنفساين والقانوين املقـدم         بإنفاذ القوانني واملدعني العام   
  .إىل الضحايا
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 يف املائة من السكان يف الدولة الطـرف         ٣٦وتالحظ اللجنة ببالغ القلق أن حوايل         -٢٠٥
يعيشون حتت خط الفقر وأهنم غري قادرين على احلصول على نصيب كاف من الـسعرات               

ملية، وأنه على الرغم من النمو االقتصادي الذي تشهده         احلرارية وفق معيار منظمة الصحة العا     
الدولة الطرف يظل اإلنفاق الوطين على اخلدمات االجتماعية، مثل السكن والصحة والتعليم            

كما تالحظ اللجنة بقلق الفوارق اإلقليمية الواسعة يف املقاطعات املهمشة اقتـصادياً            . ضعيفاً
توزيع الدخل، وخباصة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية        واألقل منواً، والتباينات الكبرية يف      

  .)١١املادة (حيث يعيش معظم السكان يف دائرة الفقر 
بأقـصى  ‘تقييم االلتزام باختاذ خطوات  "توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن         

، )E/C.12/2007/1" (مبوجب بروتوكـول اختيـاري للعهـد   ‘ ما تسمح به املوارد املتاحة  
وتوصي الدولة الطرف بأن تزيد حجم إنفاقها الوطين على اخلدمات االجتماعية وأنشطة            
املساعدة، مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم هبدف التوصل إىل اإلعمال التـدرجيي            

 مـن   ١للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد وفقاً للفقرة           
وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتخـصيص أمـوال           . العهد من   ٢املادة  

كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها للقضاء على الفقر وبضمان إدماج احلقوق االقتصادية            
واالجتماعية والثقافية بشكل كامل يف تلك االستراتيجية كما أوصت اللجنة بـذلك يف             

" احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     الفقر والعهد الدويل اخلاص ب    "بياهنا بشأن   
(E/C.12/2001/10).  

 عن أسـعار املـواد      ٢٠٠٨وتالحظ اللجنة ببالغ القلق أنه وفقاً لدراسة صدرت عام            -٢٠٦
 مليون شخص يعانون من انعدام      ١,٧ يف املائة من األسر أو ما يعادل         ١٢الغذائية، فإن حوايل    

 تأثراً من الزيادات يف أسعار املواد الغذائية، وأن هذا العـدد            األمن الغذائي وميثلون الفئة األكثر    
  .)١١املادة ( مليون شخص خالل املواسم العجاف ٢,٨ميكن أن يرتفع إىل 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدخالهتا االستراتيجية لالستجابة للحالـة املـثرية           
لب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن       وتط. للقلق اليت جنمت عن تزايد انعدام األمن الغذائي       

  .تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن نتائج هذه التدخالت االستراتيجية
وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التأخر املستمر يف اعتماد سياسة إسكان وطنيـة يف                -٢٠٧

حياء فقرية  الدولة الطرف، وإزاء العدد الكبري من سكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف أ            
  .)١١املادة (بدون سكن الئق 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على سبيل األولوية سياسة إسكان وطنية مـن               
شأهنا الرفع من مستوى املستوطنات احلضرية الفقرية وتأمني ضـمان احليـازة، يف ظـل         

ا يكفي من   مسؤوليات مؤسسية واضحة على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي، وتوفري م         
  .موارد مالية لتنفيذها بشكل فعال
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 شخص  ١٠٠ ٠٠٠وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير اليت أفادت طرد أكثر من              -٢٠٨
 كمبودي  ١٥٠ ٠٠٠ا؛ وأن ما ال يقل عن       ـة بنوم بنه لوحده   ـ من مدين  ٢٠٠٠منذ عام   

متورطة بشكل  ال يزالون يعيشون حتت خطر اإلخالء القسري؛ وأن سلطات الدولة الطرف            
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن معدالت اإلخالء القـسري         . نشط يف االستيالء على األراضي    

األشـغال العامـة،    الواسع النطاق قد ارتفعت خالل السنوات العشر األخرية بسبب تزايد           
، واملـضاربة علـى     والتنمية احلضرية اليت يضطلع هبا القطاع اخلاص      ومشاريع جتميل املدن    

كمـا  . ، ومنح الشركات اخلاصة امتيازات الستغالل مساحات واسعة من األرض         األراضي
تشعر اللجنة بالقلق من عدم إجراء مشاورات فعلية مع األشخاص املتضررين من علميـات              
اإلخالء القسري ومن عدم إتاحة سبل انتصاف قانونية، وكذلك من عدم كفايـة التـدابري               

واقع املناسبة إلعادة توطني األسر اليت طردت بالقوة من         املتخذة لتوفري التعويض الكايف أو امل     
وقوع حوادث عنف أثنـاء عمليـات   بوتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد    . ممتلكاهتا

كما تالحظ اللجنة بقلق بالغ املثال الـذي        .اإلخالء اليت قامت هبا الشرطة يف بعض احلاالت       
اإلخـالء الوشـيك   ، بشأن ٢٠٠٩مايو / أيار٦الئق يف املقرر اخلاص املعين بالسكن ال أبرزه  

 يف معركة قانونية للـدفاع عـن        ٢٠٠٤اليت دخلت منذ عام     " ٧٨جمموعة  "الذي قد يطال    
أراضيها، باإلضافة إىل اإلخالء القسري والتهديد باإلخالء القسري يف أماكن مـن بينـها              

رية بوينـغ كـاك، وداي      سامبوك شاب يف تونلي باساك، وميتافياب يف سيهانوكفيل، وحب        
  .)١١املادة (كراهورم وبوراي كايال يف بنوم بنه 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعلن وقف مجيع عمليات اإلخالء إىل حني وضع إطار               
قانوين مالئم وإمتام عملية إصدار سندات متليك األراضي، وذلك بغية ضمان محاية حقوق            

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     .  الشعوب األصلية  اإلنسان جلميع الكمبوديني، مبن فيهم    
بأن تقوم مبشاورات عاجلة مع مجيع أصحاب املصلحة بغية التوصل إىل تعريـف ملفهـوم    

 ووضع مبادئ توجيهية واضحة     ٢٠٠١الستكمال قانون األراضي لعام     " ةالعاماملصلحة  "
 أن تعلّم بوضـوح     كما حتث اللجنة الدولة الطرف على     . تتعلق بعمليات اإلخالء احملتملة   

وتوصي اللجنـة الدولـة     . حدود األراضي احلكومية العامة واألراضي احلكومية اخلاصة      
الطرف بشدة بأن تقوم على سبيل األولوية بإجراء مشاورات مفتوحة وتشاركية وهادفة            
مع اجلهات املتضررة من السكان واجملتمعات احمللية قبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية املتعلقـة             

أو أُعيـد   /تجديد احلضري، وضمان تعويض مناسب لألشخاص الذين أُجلوا بالقوة و         بال
) ١٩٩٧(٧توطينهم، وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم            

بشأن حاالت اإلخالء القسري، وضمان توفري اخلدمات األساسـية يف أمـاكن إعـادة              
الكهرباء، ومرافق االغتـسال والـصرف الـصحي،        اإلسكان، مبا فيها مياه الشرب، و     

باإلضافة إىل املرافق الكافية، مبا فيها املدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسـائل النقـل،          
كما توجه اللجنة انتباه الدولـة الطـرف إىل         . وذلك عندما جتري عملية إعادة التوطني     
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 بشأن عمليات اإلخـالء     الالئق املقرر اخلاص املعين بالسكن      املبادئ التوجيهية اليت أعدها   
  ).A/HRC/4/18(والترحيل بدافع التنمية 

 إزاء انتشار ثقافة العنف واإلفالت مـن العقـاب يف   شديدوتعرب اللجنة عن قلقها ال   -٢٠٩
الدولة الطرف وإزاء قمع الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان من الذين يدافعون عـن احلقـوق                

، وال سيما املدافعون منهم عن احلق يف الـسكن واحلـق يف             االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد استغالل نظام احملاكم إلضفاء الشرعية          . األرض

  .)١١املادة (على عمليات اإلخالء القسري ومقاضاة املدافعني عن احلق يف السكن افتراًء 
ن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة ثقافـة العنـف          حتث اللجنة الدولة الطرف على أ     

واإلفالت من العقاب السائدة يف الدولة الطرف، وحلماية املدافعني عن حقوق اإلنـسان،    
مبن فيهم زعماء الشعوب األصلية والناشطون من املزارعني امللتزمني بالدفاع عن حقوق            

ة من أي شكل من أشكال التخويـف أو   جمتمعاهتم احمللية االقتصادية واالجتماعية والثقافي    
التهديد أو العنف، سواء ارتكبتها قوات األمن احلكومية أو موطفون تابعون للدولـة أو              

ن التعجيل بالتحقيق بشكل    اكما تدعو الدولة الطرف إىل ضم     . جهات فاعلة غري حكومية   
 على النحـو    واف يف مجيع حاالت القمع واالعتداء، ومقاضاة اجلناة املزعومني ومعاقبتهم         

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا            . الواجب، إذا ثبتت إدانتهم   
  .الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف منع عمليات القمع واالعتداءات

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن معدالت الوفيات النفاسية يف الدولة الطرف قد ظلـت                -٢١٠
، ٢٠١٥ولة الطرف ال متضي على طريق حتقيق هدفها اإلمنائي لأللفية حبلول عام             ثابتة وأن الد  

 يف املائـة يف عـام   ٢٢وأن معدالت الوالدة يف املرافق الصحية قد ظلت منخفضة ومل تتجاوز     
 نظراً لوجود عراقيل، منها ما يتعلق بالرسوم ونقص عدد القابالت ولكـون املراكـز               ٢٠٠٥

وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة بقلق      .  اليوم وطيلة أيام األسبوع    الصحية ال تعمل على مدار    
أن معدالت اإلجهاض تتزايد وأن حاالت اإلجهاض غري اآلمنة هي العامل الرئيسي يف حدوث              

كما تالحظ اللجنة بقلق أن وفيات املواليد اجلدد ال تزال مرتفعة على الرغم             . الوفيات النفاسية 
لدولة الطرف يف التصدي لوفيات الرضع ووفيات األطفال الذين تقل          من التقدم الذي أحرزته ا    

  .)١٢املادة (أعمارهم عن مخس سنوات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وترصد تنفيذ سياسة وزارة الصحة املتعلقة بإعادة             
االنتشار والتناوب لضمان وجود قابالت يف مجيع أرجاء البلد وبأن تقدم أمـاكن إقامـة          

" ُدور انتظـار  "كما توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تنـشئ          .  معيشة للقابالت  وبدل
ألغراض الوالدة يف املناطق املعزولة، وتطوير الرعاية اجملتمعية لصاحل األمهات واملواليـد            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن      . اجلدد، وتنظيم التدريب أثناء اخلدمة للقابالت     
توى تقدمي اخلدمة بغية تنفيذ القانون املتعلق باإلجهاض على         حتسن مستوى التدريب ومس   

  .أكمل وجه
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 ملا أدت إليه سنوات االضطرابات والعنـف يف الدولـة           شديدوتشعر اللجنة بقلق      -٢١١
الطرف من تزايد ملشاكل الصحة العقلية، ومن أنه مل ُيتخذ حـىت اآلن أي إجـراء ملعاجلـة          

وتالحظ اللجنة بتخوف أن انعدام خـدمات       . قليةاألشخاص الذين يعانون من اضطرابات ع     
الصحة العقلية يؤدي يف معظم األحيان إىل وضع املرضى يف السجون أو مراكـز العـالج                
اإللزامي باألدوية، أو مراكز إعادة التأهيل االجتماعي اليت تقدم خدمات اجتماعية ونفـسية             

ا أشخاص ممن ينبغي توفري الرعاية      سيئة، واليت وقعت فيها حاالت من سوء املعاملة واعترب فيه         
  .)١٢املادة (الصحية العقلية هلم مسؤولني جنائياً وأدينوا وسجنوا 

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تنظر يف سن قانون يتعلق بالصحة العقلية وتعتمد              
خطة استراتيجية شاملة يف جمال الصحة العقلية تتضمن الشراكة مـع املنظمـات غـري               

ة الطرف  ـة الدول ـكما توصي اللجن  . وأصحاب املصلحة من القطاع اخلاص    احلكومية  
  . األشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقليةجنبأال تس
وتالحظ اللجنة بقلق أن التعليم االبتدائي ليس إلزامياً يف الدولة الطرف، على الرغم               -٢١٢

ئي على مدار السنوات القليلة املاضية وتوسع       من ارتفاع صايف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدا      
وتالحظ اللجنة أن التعليم االبتدائي ال يزال ميثل        . نطاق هذه النسبة لتغطي معظم أجزاء البلد      

 لغة من ٢٠مشكلة تواجهها خمتلف األقليات العرقية املقيمة يف مشال البلد وشرقه حيث توجد 
 باعتبارها لغتها األم، يف حـني أن منـهاج          لغات األقليات اليت تتحدث هبا هذه اجملموعات      

كما تالحظ اللجنـة بقلـق أن   . التعليم الرمسي ال يستخدم سوى لغة اخلمري كوسيلة للتعليم 
اجملتمعات األصلية قد تفقد ثقافاهتا ولغاهتا نتيجة لعدم توافر التعليم واملعلومات بلغاهتا اخلاصة             

  .)١٥ و١٤ و١٣املواد (
طرف بأن توسع نطاق قانون التعليم لضمان احلق يف التعليم جلميع           توصي اللجنة الدولة ال   

  .األطفال الكمبوديني ممن ليست لغة اخلمري لغتهم األوىل
وتالحظ اللجنة بقلق أنه حىت وإن كانت هناك زيادات يف املرتبـات والعـالوات                -٢١٣

ن دخالً أقل من ذلك     يف السنوات األخرية، فإهنم ال يزالون يتلقون إىل اآل        درسني  املمنوحة للم 
وتشعر اللجنة بالقلق لكون املستوى املتـدين       . الذي حيصل عليه املوظفون املدنيون أو العمال      

أنشطة اقتصادية أخرى باعتبارهـا     ممارسة   جمربون على    درسنيلألجور إمنا يعين أن معظم امل     
ر على جـودة    وظائف ثانية، مما يؤدي إىل الغياب املتكرر عن الصفوف الدراسية وهو ما يؤث            

وتالحظ اللجنة بقلق أن األجور املنخفضة تعد أحد أسباب استمرار مجـع            . التعليم والتعلم 
  )١٥ و١٤ و١٣املواد . (الرسوم غري الرمسية يف العديد من املدارس

توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة أن يركّز إصالح اخلدمة املدنية بصفة خاصة علـى              
 درسـني ، إىل جانب توضيح أدوار امل     درسون حيصل عليها امل   زيادة املرتبات واحلوافز اليت   

  .وحقوقهم ومسؤولياهتم
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن تأثري                -٢١٤
اتفاقاهتا الثنائية واملتعددة األطراف يف جمال التجارة واالستثمارات على مـدى متتـع خمتلـف               

  .)١-٢املادة (اجملتمعات احلضرية والريفية يف مجيع أحناء البلد بأحكام العهد قطاعات كل من 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل ما جيمع سـنوياً مـن                  -٢١٥

بيانات مصنفة عن خمتلف أحكام العهد باعتبارها أداة لتقييم اإلعمال التـدرجيي للحقـوق              
  .)١-٢املادة (والثقافية االقتصادية واالجتماعية 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ختصيص أقصى حد ممكن من املوارد املتاحة         -٢١٦
حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعماهلا، وال سيما املتعلق منها باألشخاص           

تعزيز الـشفافية   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      . والفئات األكثر ضعفاً واألشد هتميشاً    
واملساءلة لتحسني مستوى الفعالية يف تنفيذ الربامج اإلمنائية اليت متوهلا جهات ماحنة دوليـة،              
وخباصة تلك اليت تتعلق باإلصالحات القضائية واملؤسسية ولتحسني معيشة األشخاص الذي           

 تعليقها العـام  ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل. يعيشون يف دائرة الفقر   
تقيـيم االلتـزام    "بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف، وإىل بياهنا بشأن         ) ١٩٩١ (٣رقم  

" مبوجب بروتوكول اختيـاري للعهـد     ‘ بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة     ‘باختاذ خطوات   
)E/C.12/2007/1) ( ١-٢املادة(.  

ا املقبل معلومات مفصلة، مبـا      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريره          -٢١٧
فيها إحصاءات مصنفة حبسب نوع اجلنس وحبسب التوزيع الريفي واحلضري، عن حجـم             

 وكذلك عن السياسات وتدابري احلماية اليت تضعها الدولة واليت تراعـي            رمسيالقطاع غري ال  
  .)٦املادة  ( هذه التدابريهذا القطاع، إن ُوجدت

 على توسيع نطاق تغطية شبكة األمان االجتماعي مـن        وحتث اللجنة الدولة الطرف     -٢١٨
، وال سيما   الفئاتة وضع احملرومني واملهمشني من األفراد و      ـخالل وضع تدابري هادفة ملعاجل    

دون يف املراكز احلضرية، وضحايا االجتار، واألطفال الذين يعيـشون يف الـشوارع أو              املشرَّ
وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على      . سراألطفال اجلاحنون، والفقراء من األشخاص واأل     

وضع برنامج شامل للمساعدة االجتماعية لضمان متتع كل فرد يف الدولة الطرف بـاحلق يف               
  .)١١ و١٠ و٩املواد (الضمان االجتماعي 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات                -٢١٩
وارع يف اجملتمعات احلضرية والريفية والتدابري الكفيلة بتـوفري         مفصلة تتعلق بوضع أطفال الش    

  .)١٠املادة  ( هذه التدابرياحلماية واملساعدة هلم، إن ُوجدت
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات                -٢٢٠

القائمـة باإلضـافة إىل   مفصلة عن حجم التشرد يف مجيع أحناء البلد وتدابري وبرامج التدخل         
  .)١١املادة (نتائجها 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ختصيص اعتمادات كافية من امليزانية جلميـع              -٢٢١
مستويات التعليم، وخباصة للتعليم األساسي، وضمان شفافية نظام خمصصات ومـصروفات           

ق برامج التعليم غـري     كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطا      . إعمال احلق يف التعليم   
  .)١٣املادة (النظامي، وال سيما ما كان منها لصاحل الفتيات غري امللتحقات باملدارس 

 بالعهـد  امللحـق  االختياري لربوتوكولوتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع ا        -٢٢٢
  . والتصديق عليهوالثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل
اللجنـة الدولـة الطرف كذلك على النظر يف التصديـق على اتفاقيـة           وتشجع    -٢٢٣

بشأن تفتيش العمـل يف الـصناعة والتجـارة،         ) ١٩٤٧(٨١منظمـة العمل الدولية رقم     
  .بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي) ١٩٥٢(١٠٢واالتفاقية رقم 

تامية على نطاق واسع اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخل      وتطلب    -٢٢٤
اجملتمع، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل جبميع اخلطـوات           شرائح  يف أوساط مجيع    
  .املتخذة لتنفيذها

كتـب القطـري    املوتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة التقنيـة مـن             -٢٢٥
هذه املالحظات اخلتاميـة،    فيما يتعلق بتنفيذ    يف كمبوديا   للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان     

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       .وكذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري املقبل      
املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمـع املـدين يف عمليـة      االستمرار يف إشراك    

  .املقبلاملناقشة اليت جتري على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مـشتركة وفقـاً للمبـادئ                -٢٢٦

 إىل هيئات رصد املعاهدات الدوليـة حلقـوق         ٢٠٠٦التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير لعام      
  .(HRI/GEN/2/Rev.5)اإلنسان 
يـة مـن    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها اجلامع لتقاريرها الدور            -٢٢٧

، وذلك متاشياً مع ما وضعته اللجنة مـن         ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠الثاين إىل اخلامس حبلول     
  ).E/C.12/2008/2( تتعلق بوثائق خاصة مبعاهدة حمددة تقدمي التقاريرمبادئ توجيهية ل

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، واألقاليم التابعة للتـاج،             
  فيما وراء البحارلتابعة اواألقاليم 

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريـر الـدوري              -٢٢٨
واألقـاليم   لمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاجلامع للتقريرين الرابع واخلامس ل    

ق بتنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         املتعل واألقاليم التابعة فيما وراء البحار     التابعة للتاج 
 ١٢ املعقودة يف    ١٦ و ١٥ و ١٤يف جلساهتا   ) E/C.12/GBR/5(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
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 املعقودتني ٢٧ و٢٦، واعتمدت يف جلستيها    )E/C.12/2009/SR.14-16 (٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣و
  .تاليةمايو، على التوايل، املالحظات اخلتامية ال/ أيار٢٢ و٢٠يف 

  مقدمة  -ألف   
 الرابـع واخلـامس للدولـة        اجلامع للتقريرين  ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري      -٢٢٩

تضمن إشارات واضحة إىل تنفيذ     ياملبادئ التوجيهية للجنة و   مع    عموماً يتطابقالطرف، الذي   
ـ خلطية  كما ترحب اللجنة بالردود ا    . املالحظات اخلتامية السابقة للجنة    ملـسائل  ا ةعلى قائم

)E/C.12/GBR/Q/5/Add.1(           ،وباحلوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطـرف ،
لديهم خربات يف اجملاالت اليت يـشملها       ممن  الذي ضم ممثلني من خمتلف اإلدارات احلكومية        

 وويلز، بينما تالحظ غياب ممثلني مـن آيرلنـدا الـشمالية            اسكتلنداالعهد، مبا يف ذلك من      
  .فيما وراء البحار يم التابعة للتاج واألقاليم التابعةواألقال
 بتقدير إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وبعض املنظمات         ،وتالحظ اللجنة   -٢٣٠

الدولة الطرف على إنشاء    اللجنة   تشجع و ،غري احلكومية يف عملية إعداد تقرير الدولة الطرف       
ت الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املـدين يف      إطار مؤسسي للتعاون يف املستقبل مع املؤسسا      
  .إعداد تقاريرها إىل اللجنة ويف عملية املتابعة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف، وهي جلنة              -٢٣١

 اإلسـكتلندية جنـة   ان وجلنة آيرلندا الشمالية حلقوق اإلنسان والل      ـاملساواة وحقوق اإلنس  
  .حلقوق اإلنسان

تطوير إطارنا  : سؤولياتاحلقوق وامل "وترحب اللجنة بإطالق الورقة اخلضراء املعنونة         -٢٣٢
  .سؤولياتحلقوق واملاواملشاورة العامة اليت أعقبت ذلك بشأن شرعة " الدستوري

القـوانني  وتالحظ اللجنة بتقدير تقدمي مشروع قانون بشأن املساواة يتوخى تبسيط             -٢٣٣
 نطاق احلماية من التمييز إىل جماالت أخرى من قبيل الـسن            توسيعالقائمة املتعلقة باملساواة و   

اجلنسي وبإنشاء جمموعة من املؤسسات ملعاجلة قضايا املساواة كالفريق املعين بالتنوع           والتوجه  
  .املهنفرص مزاولة  القضائي والفريق املعين بضمان العدالة يف 

لجنة مبا اعتمدته الدولة الطرف من التدابري اليت تساهم يف إعمال احلقـوق             وترحب ال   -٢٣٤
 عدد األطفال الذين يعانون     خفضاملنصوص عليها يف العهد، واليت أفضت ضمن مجلة أمور إىل           

وتالحظ بتقـدير   . لصحةل باملستويات اإلمجالية  نهوضمن الفقر وإىل حتسني ظروف العمل وال      
لعـام  ) إسكتلندا(ما يتعلق بالتشريعات والسياسات، ومنها قانون       شىت اإلصالحات املنجزة في   

 ودسـتور   ٢٠٠٦لعـام     املتعلق بظاهرة التشرد وما إىل ذلك وقانون رعاية الطفولـة          ٢٠٠٣
  ).٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١ُنِشر نصه النهائي يف (خدمات الصحة الوطنية 
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 على الربوتوكول االختياري    ٢٠٠٥وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف يف عام          -٢٣٥
  .التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

د ـ رص ٢٠١٣ول عام   ـق حبل ـة الطرف بأن حتق   ـة التزام الدول  ـ اللجن ردـوتق  -٢٣٦
  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل كِمَنح للمساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وفقـاً              ٠,٧ما نسبته   

  .ها دولياًللسياسات املتفق علي
وتالحظ اللجنة مشروع شرعة احلقوق آليرلندا الشمالية، الذي يـشمل احلقـوق              -٢٣٧

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ميكن التقاضي بشأهنا، وتدعو إىل سنه دون تأخري

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   
وبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعـال       تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صع         -٢٣٨

  .للعهد يف الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -دال   
، والذي يتـسم بوجـود      الدولة الطرف احلكم يف    هبيكل   إن اللجنة، إذ حتيط علماً      -٢٣٩

سكتلندا وويلز وهياكل حكم منفـصلة يف األقـاليم         اإدارات مفوضة يف آيرلندا الشمالية و     
 فيما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج، تشعر بالقلق إزاء عدم وجـود اسـتراتيجية               الواقعة

القلق إزاء حمدودية املعلومات املتاحة بشأن تنفيذ العهد يف         يساورها  كما  . وطنية لتنفيذ العهد  
  .األقاليم الواقعة فيما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج

ها أن الدولة الطرف هي املسؤولة عن تنفيذ العهد يف كل           إن اللجنة، وهي تضع يف اعتبار     
األقاليم التابعة هلا، حتث الدولة الطرف على كفالة املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية             
واالجتماعية والثقافية جلميع من خيضع من األشخاص واجلماعات لواليتـها، وتوصـي            

  .يذ العهد يف سائر األقاليم التابعة هلاالدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية لتنف
وتكرر اللجنة ما أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة من القلق لكون العهد،               -٢٤٠

رغم اعتماد طائفة واسعة من القوانني بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، مل             
. ال ميكن التحجج به مباشرة أمام احملاكم      يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف و      بعد  ُيدَمج  

كما تأسف للبيان الذي أدىل به وفد الدولة الطـرف ومفـاده أن احلقـوق االقتـصادية                 
واالجتماعية والثقافية جمرد مبادئ وقيم وأن معظم احلقوق الـواردة يف العهـد ال ميكـن                

  .بشأهنااالحتكام إىل القضاء 
القانوين الكامل للعهد يف قانوهنا احمللي وإجـازة        حتث اللجنة الدولة الطرف على التفعيل       

التقاضي بشأن احلقوق الواردة يف العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالـة لـضحايا مجيـع               
وتكرر اللجنة توصيتها بأن الدولـة      . انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
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جيري عربه إدماج صـك     الذي  ) األحادي أو الثنائي  (الطرف، بصرف النظر عن النظام      
دويل يف النظام القانوين احمللي عقب التصديق عليه، يقع عليها التزام قانوين باالمتثال هلذا              

ويف هذا الصدد، تلفت اللجنـة انتبـاه    . الصك وتفعيله الكامل يف نظامها القانوين احمللي      
لعهد علـى   املتعلق بتطبيق ا  ) ١٩٩٨(٩الدولة الطرف مرة أخرى إىل تعليقها العام رقم         

  .الصعيد احمللي
خطة عمل وطنية   وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد              -٢٤١

  .١٩٩٣أوصي به يف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام فقاً ملا حلقوق اإلنسان، و
توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تعتمد خطة عمل وطنية حلقـوق اإلنـسان               

تشجع كما  .  حمددة تتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       تشمل برامج 
الدولة الطرف على التشاور على نطاق واسع مع مؤسسات اجملتمـع املـدين وحقـوق               

  .اإلنسان يف إطار إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان
ادية واالجتماعيـة   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين مستوى الوعي باحلقوق االقتـص           -٢٤٢

والثقافية ليس فقط لدى العامة وإمنا كذلك على وجه اخلصوص يف أوساط القضاة واملوظفني              
ن وممارسي املهن الطبية وغريهم من املهنيني الـذين         والعموميني وموظفي الشرطة وإنفاذ القان    

  .ذلكنفت الدولة الطرف أن هلم صلة بالرعاية الصحية، رغم 
الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة لزيادة الوعي بـاحلقوق االقتـصادية           توصي اللجنة الدولة    

واالجتماعية والثقافية لدى العامة وكذلك لدى القضاة واملوظفني العمـوميني ومـوظفي        
 وممارسي املهن الطبية وغريهم من املهنيني الذين هلم صلة بالرعاية           القانونالشرطة وإنفاذ   

يف ملؤسسات اجملتمع املدين وحقوق اإلنـسان يف        الصحية، ويشمل ذلك تقدمي الدعم الكا     
كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ خطـوات لتعزيـز          . جهودها املتعلقة بزيادة الوعي   

الوعي باحلقوق الواردة يف العهد باعتبارها حقوق إنسان جيوز التقاضي بشأهنا وليس فقط             
  ".دولة الرفاه"كحقوق مكفولة يف إطار 

شعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشـد األفـراد            وال تزال اللجنة ت     -٢٤٣
، مثل األقليات اإلثنية وذوي اإلعاقات، يف التمتـع حبقـوقهم            وهتميشاً واجلماعات حرماناً 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما يف ميادين السكن والعمل والتعليم، وذلك رغم            
الطرف لتحسني آلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية إىل مكافحـة         التدابري اليت اعتمدهتا الدولة     

كما ُيقلق اللجنة أن مشروع القانون املقترح بشأن املساواة ال يوفر احلماية من مجيع              . التمييز
لن ينطبق على آيرلندا    وأنه  أشكال التمييز يف كل اجملاالت املتصلة باحلقوق الواردة يف العهد           

  .)٢املادة  (الشمالية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات إصالحية إلنفاذ النـصوص القانونيـة             

 ملكافحة التمييـز يكفـل       شامالً القائمة اليت حتظر التمييز وبأن تسن، دون تأخري، قانوناً        
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ما تقضي به    احلماية من التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفق         
 انطبـاق كما توصي الدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة         .  من العهد  ٢ملادة   من ا  ٢الفقرة  

  .هذا القانون الشامل ملكافحة التمييز يف آيرلندا الشمالية
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء األثر التمييزي لبعض تدابري مكافحة اإلرهاب على التمتع              -٢٤٤

ات يف الدولة الطـرف، وخباصـة       باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبعض اجلماع     
األقليات اإلثنية والدينية، رغم التزام الدولة الطرف باعتماد سياسـات ترمـي إىل تعزيـز               

  . والتنوع، واملساواة يف املعاملة،االندماج
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أال يكون لتدابريها ملكافحة اإلرهاب أثـر              

اردة يف العهد على بعض اجلماعات يف الدولـة الطـرف،           متييزي فيما يتعلق باحلقوق الو    
  .وخباصة األقليات اإلثنية والدينية

ُيقلق اللجنة أن مظاهر عدم املساواة بني الرجل واملرأة مستمرة رغم اجلهـود الـيت                 -٢٤٥
وُيقلق اللجنـة بـصفة     . بذلتها الدولة الطرف لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف مكان العمل         

، قد توقف فجأة  يف األجور بني الرجل واملرأة      التفاوت  قدم يف اجتاه القضاء على      خاصة أن الت  
  .)٧ و٦ و٣املواد  ( لبعض الوقتال سيما يف القطاع اخلاص وبالنسبة ملن يعملون

بشأن احلق املتساوي للرجل واملرأة     ) ٢٠٠٥(١٦ لتعليقها العام رقم     توصي اللجنة، وفقاً  
ادية واالجتماعية والثقافية، الدولة الطرف بـأن جتـري         يف التمتع جبميع احلقوق االقتص    

كمـا  . مراجعة شاملة لسياساهتا من أجل التغلب على مظاهر عدم املساواة بني اجلنسني           
توصي الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها من أجل تعزيز املساواة بـني الرجـل               

ى العمل املتساوي القيمة يف     واملرأة يف مكان العمل، وخباصة فيما يتعلق بتساوي األجر عل         
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ يف االعتبار اسـتنتاجات           . كل قطاعات العمل  

التحقيق الذي ستجريه جلنة املساواة وحقوق اإلنسان وبأن حتـرص علـى أن يتـضمن               
جل  فعالة ترمي إىل ردم اهلوة يف األجور بني الر         مشروع القانون املتعلق باملساواة أحكاماً    

  .واملرأة يف القطاع اخلاص
 واألبوة غري متاحة بنفس القدر الذي تتـاح         الوالديةوتالحظ اللجنة بقلق أن إجازة        -٢٤٦
 وق بني الرجـل واملـرأة     ـواة يف احلق   على املسا  ما ينعكس سلباً   وهو   ازة األمومة، ـبه إج 

  .)٩ و٣املادتان (
 واألبوة، يأخذ يف    الوالدية إلجازة    أكثر مرونة   نظاماً ضعتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     

  .الذي أعدته جلنة املساواة وحقوق اإلنسان" العمل على حنو أفضل"االعتبار التقرير املعنون 
وال تزال اللجنة قلقة إزاء العدد اهلائل من العاطلني، وخباصة أشد األفراد واجلماعات               -٢٤٧
  .دولة الطرف، رغم أهنا تقر مبعدل التوظيف يف ال وهتميشاًحرماناً
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابريها لتقليص العدد اهلائل من العاطلني وملواجهة             
أثر االنكماش االقتصادي على فرص العمل بغية إعمال احلق يف العمـل بـشكل كامـل،        

كما تدعو الدولة الطرف إىل     .  وهتميشاً وخباصة فيما يتعلق بأشد األفراد واجلماعات حرماناً      
 واملـساواة يف    زيز تدابريها الرامية إىل كفالة التكافؤ يف فرص العمل املنتج واجملزي مادياً           تع

األجر عن العمل املتساوي القيمة لذوي اإلعاقات، مبن فيهم ذوو إعاقات التعلم، ومنحهم             
ا العـام   ـ لتعليقه ة، وفقاً ـة للحصول على املؤهالت الالزم    ـ أفضل وأكرب ومتكافئ   فرصاً
  .بشأن األشخاص ذوي اإلعاقات) ١٩٩٤(٥رقم 
بعض اجلماعات، ال سـيما األقليـات        يف صفوف    وُيقلق اللجنة أن معدل البطالة      -٢٤٨

وأن أعـضاء هـذه     اإلثنية، ال يزال أعلى من املعدل املسجل يف أوساط العمال اآلخـرين،             
  .ال يزالون ُيستخدمون يف الوظائف املتدنية األجراجلماعات 

 الطرف بأن تتخذ تدابري فورية ومناسبة لتقليص معدل البطالـة يف            توصي اللجنة الدولة  
  .أوساط األقليات اإلثنية وبأن توفر هلا فرص عمل أفضل

قلق إزاء ظروف العمل غري اآلمنة واألجور املتدنية لـبعض فئـات            ال اللجنة   يساور  -٢٤٩
ف، وال سيما   العمال املهاجرين الذين يعملون لدى أرباب عمل مسجلني خارج الدولة الطر          

  .)٧املادة ( يف قطاع صيد األمساك الذين يدخلون الدولة الطرف بتأشريات العبور العاملون
اللجنة الدولة الطرف على كفالة مطابقة ظروف عمل مجيع العمـال املهـاجرين             تشجع  

 من العهد وتدعو الدولة الطرف إىل أن تتخذ كل اخلطـوات الالزمـة              ٧ألحكام املادة   
ومعاقبة شطة الشركات اليت تستخدم العمال املهاجرين وأن تكفل مالحقة          للتحقيق يف أن  

  .أرباب العمل املخالفني للقانون يف هذا الصدد
ألشـد  مستوى عيش الئقـاً     ال توفر   التقاعدي  وُيقلق اللجنة أن مستحقات املعاش        -٢٥٠

 قليـات اإلثنيـة  وذوو اإلعاقات واأل، مبن فيهم النساء   وهتميشاً ات حرماناً ـاألفراد واجلماع 
  .)٩املادة (

ـ               تشجع  ات اللجنة الدولة الطرف على احلرص على أن يوفر إصالح قـانون نظـام املعاش
 لالدخار سـيدخل     خاصاً  جديداً ، الذي يستحدث نظاماً   ٢٠٠٨التابع للدولة لعام    التقاعدية  

 نـاً ، ما يكفي من املرونة لتمكني أشد األفراد واجلماعـات حرما          ٢٠١٢حيز النفاذ يف عام     
.  على وجه اخلصوص من االستفادة من النظامني وزيادة مـستحقاهتم مـن املعـاش            وهتميشاً

الدولة الطرف على القيام حبملة إعالمية حمددة اهلدف بـشأن إصـالحات نظـام              تشجع  و
كما توصي الدولة الطـرف بـأن       . لتوعية األشخاص حبقوقهم وواجباهتم   التقاعدية  املعاشات  

املعاشـات   تقريرها الدوري املقبل بشأن أثـر إصـالح نظـام            تقدم معلومات مستفيضة يف   
  . وهتميشاً، ال سيما على أشد األفراد واجلماعات حرماناًالتقاعدية
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 املرأة، ال يزال مـشكالً    حبق  وتالحظ اللجنة بقلق أن العنف املرتيل، وخباصة العنف           -٢٥١
قلـق أن عـدد قـضايا       كما تالحـظ ب   .  رغم اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف      متفشياً

كما ال تزال قلقة من أن العقاب البدين لألطفـال  . االغتصاب اليت ُتعَرض على احملاكم ضئيل    
  . حبكم القانونيف البيت ليس بعد حمظوراً

وتوصي الدولـة   . املرأةحبق  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابريها ملكافحة العنف          
 إىل زيادة الوعي خبطورة هذه اجلرمية واآلليـات         الطرف كذلك بأن تكثف جهودها الرامية     

 والقـضاة   القانوناملتاحة لضحايا العنف املرتيل وبأن حتسن تدريب موظفي الشرطة وإنفاذ           
فيما يتعلق بقضايا االغتصاب وبأن ترفع مستوى خدمات الدعم للضحايا علـى الـصعيد              

ناسبة لكفالة التحقيق جبدية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابري م        . احمللي
.  إزاء الضحية املزعومة   ريبةونزاهة يف شكاوى االغتصاب ومالحقة اجلناة دون أي حتيز أو           

  .وتكرر اللجنة توصيتها بأن ُيحظر العقاب البدين لألطفال يف البيت حبكم القانون
  .لية ال ينطبق يف آيرلندا الشما١٩٦٧وُيقلق اللجنة أن قانون اإلجهاض لعام   -٢٥٢

 تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعديل قانون اإلجهاض يف آيرلندا الشمالية جلعله مطابقاً            
 بغرض احليلولة دون وقوع عمليات إجهاض سرية وغـري     ١٩٦٧لقانون اإلجهاض لعام    

  .آمنة يف حاالت االغتصاب أو غشيان احملارم أو إصابة اجلنني بتشوهات
لدنيا اللتحاق األجانب بشركائهم الربيطانيني يف احلياة       وُيقلق اللجنة أن رفع السن ا       -٢٥٣
 سنة له أثر متييزي على بعض الفئات، وخباصة األقليات اإلثنيـة والنـساء              ٢١ إىل   ١٨من  

  .)٢ و١٠املادتان (
 سـنة بااللتحـاق     ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح لألجانب منذ بلـوغهم           

تنظر يف مسألة ختفيف القيود املفروضة على مل مشـل          بشركائهم الربيطانيني يف احلياة وبأن      
كفل أكرب قدر ممكن مـن      ي وبأن   ،األسر يف قوانني اهلجرة بغية االمتثال ملبدأ عدم التمييز        

  .احلماية واملساعدة لألسرة
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول مدة انتظار طاليب اللجوء قبل احلصول على عمل إىل                -٢٥٤

للجوء، بينما تالحظ استحداث نظام دعم إضايف بواسطة قسائم الـصرف           أن ُتعالَج طلباهتم    
إزاء تدين مـستوى الـدعم وصـعوبة         كما ينتاهبا القلق  . لطاليب اللجوء الشديدي الضعف   

  .)٢ و١١املادتان ( احلصول على الرعاية الصحية بالنسبة لطاليب اللجوء الذين ُرِفضت طلباهتم
 ُيقيَّد طالبو اللجوء يف ولـوجهم سـوق         أالَّكفل  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ت      

 ٤كما توصي الدولة الطرف بأن تراجع البند        . العمل بينما جتري معاجلة طلباهتم للجوء     
 املتعلق بالدعم وتقدمي اخلدمات الـذي يـنظم       ١٩٩٩من قانون اهلجرة واللجوء لعام      

املهاجرين غري احلائزين   تقدمي اخلدمات األساسية ملن ُرفضت طلباهتم من طاليب اللجوء و         
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لوثائق اهلجرة، ويشمل ذلك توفري العالج مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                
  .اإليدز عند االقتضاء/املكتسبة
 الوقود، ال سيما يف أوساط األطفال، ال يزاالن ونقصوال يزال ُيقلق اللجنة أن الفقر   -٢٥٥

واخلطـوات  قتـصادية   يتها اال منتشرين على نطاق واسع يف الدولة الطرف رغم مستوى تنم         
كما ُيقلق اللجنة أن مستويات الفقر ختتلف إىل حد كبري فيمـا بـني              . اإلجيابية اليت اختذهتا  

املناطق واملدن وداخلها وكذلك فيما بني خمتلف فئات اجملتمع، وُتسجل املستويات األعلى يف             
ألمهات العازبـات وذوي    أوساط األقليات اإلثنية وطاليب اللجوء واملهاجرين وكبار السن وا        

  .)١١املادة (اإلعاقات 
 الوقود واإلقصاء   ونقصحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة الفقر          
 يف أشد املناطق     وهتميشاً االجتماعي، وخباصة فيما يتعلق بأشد األفراد واجلماعات حرماناً       

حد من الفقر قائمة على أساس      كما تدعو الدولة الطرف إىل وضع برامج لل       . واملدن تأثراً 
حقوق اإلنسان، آخذةً يف االعتبار بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق             

تشجع كما  ). E/C.12/2001/10 (٢٠٠١االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر يف عام       
 فقر ختفيضل يف اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل حتقيق هدفها املتمث        

  .٢٠١٠النصف حبلول عام إىل األطفال 
 االجتماعي،  اإلسكانوتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص املزمن يف السكن، وال سيما             -٢٥٦

، من قبيل ذوي اإلعاقـات، وخباصـة يف          وهتميشاً بالنسبة ألشد األفراد واجلماعات حرماناً    
لك رغم املوارد املالية اليت وفرهتـا الدولـة        سكتلندا، أو األسر الكاثوليكية يف بيلفاست، وذ      ا

 بشأن نطـاق    وتبقى اللجنة قلقة أيضاً   . الطرف والتدابري األخرى اليت اختذهتا يف هذا الصدد       
  .)١١املادة (التشرد يف الدولة الطرف 

بـشأن احلـق يف     ) ١٩٩١(٤ مع تعليقها العام رقم      تدعو اللجنة الدولة الطرف، متاشياً    
 ،تكثيف جهودها من أجل كفالة حصول كل شخص على الـسكن          السكن الالئق، إىل    

مراجعة سياساهتا ووضع استراتيجيات فعالة، مبا يف ذلك نظام لتقييم األثر على اجلنسني،      و
كما .  االجتماعي اإلسكانمبا يف ذلك    املعتدل التكلفة،   ترمي إىل زيادة مستويات السكن      

 املتعلق  ٢٠٠٣لعام   )سكتلنداا(ر قانون   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ يف االعتبا       
 ألفضل املمارسات، وخباصة النص املتعلق فيه بظاهرة التشرد وما إىل ذلك باعتباره منوذجاً  

  . لإلعمال قابالًباحلق يف السكن باعتباره حقاً
الغجـر والرحـل    /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص يف احملطات الالئقـة للرومـا            -٢٥٧

زاء تقارير بشأن عمليات إخالء جلماعات من الروما من مواقعها بسبب أمـر             اآليرلنديني، وإ 
كما أهنا  .  يف لندن  ٢٠١٢غراض تنظيم األلعاب األوملبية لعام      ألالشراء اإللزامي لتلك املواقع     

آيرلنـدا   (٢٠٠٥ غري املرخص هلـا لعـام        املخيماتقلقة إزاء األثر التمييزي لألمر املتعلق ب      
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الغجر والرحل اآليرلنديني لطائلة الطرد من بيوهتم وتدمريها مث         /رِّض الروما ، الذي يع  )الشمالية
  .)١١املادة (أو تغرميهم /حبسهم و

الغجـر  /توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفري حمطات كافية والئقة وآمنة للروما           
 كما توصيها بأن تكفل يف إطار تنظيم أحداث ضخمة محايـة أشـد         . والرحل اآليرلنديني 

، الذين قد يتأثرون بـشكل غـري متناسـب هبـذه             وهتميشاً األفراد واجلماعات حرماناً  
بشأن احلق يف الـسكن     ) ١٩٩٧(٧ مع تعليق اللجنة العام رقم       األحداث، وذلك متاشياً  

الدولة الطرف على مراجعة أحكام األمر      تشجع  كما  . عمليات اإلخالء القسري  : الالئق
وتوفري ترتيبات اإليواء   ) آيرلندا الشمالية  (٢٠٠٥ا لعام   غري املرخص هل  املخيمات  املتعلق ب 

  .الغجر والرحل اآليرلنديني/املالئم للروما
يف آيرلنـدا  املاثلـة  قلق إزاء مستويات احلرمان وعـدم املـساواة         الوينتاب اللجنة     -٢٥٨

  .)١١ة املاد(املساواة اخلاص بآيرلندا الشمالية على ثر األالشمالية، رغم اعتماد نظام تقييم 
 املساواة،  األثر على توصي اللجنة بأن ُينفَّذ إطار حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك نظام تقييم             

بفعالية يف آيرلندا الشمالية، وال سيما يف سياق برامج جتديد املناطق احلـضرية وذلـك               
بكفالة إشراك السكان املعنيني ووضع سياسات مالئمة وتدابري حمددة اهلـدف لتعزيـز             

يف التـدريب   زيادة  جلوهرية وتوفري ما يلزم لتحسني الرعاية الصحية وإحداث         املساواة ا 
الكتساب املهارات وفرص العمل املتاحة للشباب وبرامج السكن الالئق لفائدة الفئـات            

  .الفقرية، وبصفة خاصة، األسر الكاثوليكية
 يف الدولـة    وُيقلق اللجنة أن الفوارق الصحية فيما بني خمتلف الطبقات االجتماعية           -٢٥٩

 يف املائة يف أوساط النـساء،  ١١ يف املائة يف أوساط الرجال و    ٤الطرف اتسعت هوهتا بنسبة     
وخباصة فيما يتعلق باالستفادة من الرعاية واملواد واملرافق واخلـدمات يف ميـدان الـصحة               

  .)٢ و١٢املادتان (
كن بلوغه مـن    بشأن احلق يف أعلى مستوى مي     ) ٢٠٠٠(١٤ مع التعليق العام رقم      متاشياً

نة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل التغلب على الفوارق           جالصحة، توصي الل  
الصحية ومشكل عدم املساواة يف االستفادة من الرعاية الصحية، وخباصة فيما يتعلق بأشد 

كما حتث الدولة الطرف يف هذا الصدد على الوفاء         .  وهتميشاً األفراد واجلماعات حرماناً  
، ويقـاس   ٢٠١٠ يف املائة حبلول     ١٠ها بتقليص مستوى الفوارق الصحية بنسبة       بالتزام

ذلك بوفيات األطفال والعمر املتوقع عند الوالدة بوصفهما مؤشـري القيـاس اللـذين          
كما توصي الدولة الطرف بأن جتمع بيانـات مـصنفة          . حددهتما الدولة الطرف لنفسها   

د بغرض تقييم التقدم احملرز وتقدمي هذه       مناسبة حسب أعوام دورة اإلبالغ يف هذا الصد       
  .الدوري املقبل املعلومات إىل اللجنة يف تقريرها
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 صحية  أن ذوي اإلعاقات الذهنية يعانون أحواالً     بقلق بالغ إذ تالحظ      اللجنة   وتشعر  -٢٦٠
زيـادة احتمـال    أسوأ بكثري ممن ليست لديهم مشاكل تتصل بالصحة العقلية، مبا يف ذلك             

العمر املتوقع عند الـوالدة     واالخنفاض الشديد يف     ،ن األمعاء وسرطان الثدي   سرطاإصابتهم ب 
  .)١٢املادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية، على سبيل األولويـة، ملعاجلـة              
باإلضافة إىل التدابري الرجعيـة      ،مشكل األحوال الصحية السيئة لذوي اإلعاقات الذهنية      

  .يل خدمات الصحة العقليةيف جمال متواملتخذة 
وتالحظ اللجنة بقلق أن أعضاء السلك الطيب على مجيع الصعد ليس لديهم ما يكفي        -٢٦١

كما ُيقلقها أن مهنيي قطـاع الرعايـة        . من الوعي بالتزامات الدولة الطرف مبوجب العهد      
أللزهامير الصحية ال يتلقون التدريب الكايف فيما يتعلق برعاية من يعانون من اخلرف ومرض ا             

  .)١٢املادة  (عامة اجلمهوروأنه يوجد نقص يف الوعي هبذين املرضني وفهمهما لدى 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع مبا يلي

برامج تدريبية لألطباء ومهنيي قطاع الرعاية الصحية بشأن التزامـات           )أ(  
مـرض  والدولة الطرف مبوجب العهد، وكذلك خبصوص الوقاية من مرض اخلـرف            

  ألزهامير وعالجهما؛
  .عامة اجلمهورمحالت توعية هبذين املرضني يف أوساط   )ب(  
تلندا، سكاتزايدة يف آيرلندا الشمالية و    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدالت االنتحار امل        -٢٦٢

وال سيما يف أوساط املصابني باألمراض الذهنية، الذين يواجهون صعوبات يف الوصـول إىل              
  .)١٢املادة (ى نظام الشكاو

االنتحار يف أوسـاط    حاالت  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتقليص عدد          
مبعاجلتها ألسباب االنتحار وتعزيز مستوى توفري خـدمات        وذلك  املصابني باألمراض الذهنية    

 االكتئاب وغريه   وأعراضتدريب مهنيي قطاع الصحة فيما يتعلق بأسباب        واإلرشاد النفسي،   
كما توصي الدولة الطرف بأن تتخـذ مجيـع التـدابري           . املشاكل املتصلة بالصحة العقلية   من  

  .نظام الشكاوى املناسبة لكفالة وصول هؤالء املرضى إىل
من حيث معـدالت األداء يف املـدارس        وجود أوجه تفاوت ملحوظ     وُيقلق اللجنة     -٢٦٣

يات اإلثنية أو الدينية أو القومية،      التالميذ املنتمني إىل األقل   يف صفوف   الدراسة  والتسرب من   
الغجر والرحل اآليرلنديني، وغريهم من الطالب، وذلك رغم اجلهود الـيت           /وال سيما الروما  

بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة مشكل الفوارق االجتماعية واالقتصادية القائمة يف ميدان التعليم            
  .)٢ من املادة ٢ والفقرة ١٣املادة (
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لة الطرف بأن تعتمد مجيع التدابري املناسبة لتقليص اهلوة على صـعيد            توصي اللجنة الدو  
بني التالميذ الربيطانيني والتالميذ املنتمني إىل األقليات اإلثنية أو الدينية أو           املدرسي  األداء  

توفري ما يكفي مـن دورات اللغـة        وذلك باختاذ تدابري تشمل     القومية يف ميدان التعليم،     
يعوزهم إتقاهنا وتفادي الوجود املفرط للطـالب املنـتمني إىل          لذين  الطالب  لاإلنكليزية  

وتوصـي  . أقليات يف الصفوف اخلاصة باألطفال الذين يعانون من صعوبات يف الـتعلم           
اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن جتري دراسات إضافية بشأن العالقة بني اإلخفـاق يف              

ات فعالة ترمي إىل تقلـيص معـدالت        استراتيجيبغية صوغ   الدراسة والبيئة االجتماعية،    
  .التالميذ من األقلياتتؤثر على  غري املتناسبة اليت التسرب
بينما محاية للغة اآليرلندية يف آيرلندا الشمالية،       إذ تالحظ عدم وجود     وُيقلق اللجنة     -٢٦٤

ن  وقـانو  ١٩٩٣مبوجب قانون اللغة الويلزية لعـام       باحلماية  الويلزية والغالية   حتظى اللغتان   
  .)٢ و١٥املادتان ( ، على التوايل٢٠٠٥تلندا للغة الغالية لعام سكا

توصي اللجنة الدولة الطرف، أو اإلدارة املفوضة يف آيرلندا الشمالية، باعتماد قانون للغة             
اآليرلندية، وذلك بغرض احلفاظ على لغات األقليات وتراثها الثقايف وتروجيهما، وتـدعو    

  .علومات مفصلة عن التقدم احملرز يف تقريرها الدوري املقبلالدولة الطرف إىل أن تقدم م
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل ما يكفي من االهتمام ملسألة وضع احلقـوق                -٢٦٥

االقتصادية واالجتماعية والثقافية القابلة لإلعمال يف االعتبار لدى استخالص االسـتنتاجات           
  .ة للحقوق والواجباتشرعبإمكانية وضع من املشاورات املتعلقة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مسألة توقيع الربوتوكـول االختيـاري               -٢٦٦
  .للعهد والتصديق عليه

 ٢ و ١ يف سحب حتفظاهتا على املواد       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر جدياً        -٢٦٧
  .التحفظات اليت عفا عليها الزمن من العهد، وال سيما ١٠ و٩ و٧ و٦و

ة الدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة مـنح العمـال املتراوحـة           ـوتوصي اللجن   - ٢٦٨
 سنة نفس احلد األدىن من األجور الذي يتلقـاه مـن تتجـاوز              ٢٠ و ١٨أعمارهم بني   

  . سنة٢١أعمارهم 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري املقبل بيانات بـشأن               -٢٦٩

عاية االجتماعية، على أن تكون تلك البيانات ُمصنفة على أساس سنوي           آثار خمطط نظام الر   
  .وحبسب أسباب التمييز احملظورة

نطاق التزاماهتا الدولية واإلقليمية يف جمال      توسيع   اللجنة الدولة الطرف على      وتشجع  -٢٧٠
الضمان االجتماعي لتشمل الصكوك املتطورة القائمة، وتوصـي الدولـة الطـرف، هبـذا              

 بـشأن   ١١٨، بأن تنظر يف مسألة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             اخلصوص
). النسخة املنقحـة  (وامليثاق االجتماعي األورويب    ) الضمان االجتماعي (املساواة يف املعاملة    
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 بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية       كامالً كما توصي الدولة الطرف بأن تلزم نفسها إلزاماً       
اليت صدقت عليها الدولة الطرف     ) املستويات الدنيا (تعلقة بالضمان االجتماعي     امل ١٠٢رقم  

  . من االتفاقية٩ و٨ و٦وأن تنظر، لذلك الغرض، يف مسألة سحب حتفظاهتا على األجزاء 
 اللجنـة   تشجعبشأن احلق يف التعليم،     ) ١٩٩٩(١٣ مع التعليق العام رقم      ومتاشياً  - ٢٧١

 من  ١٣ بغرض تنفيذ املادة     العايلساهتا بشأن رسوم التعليم     الدولة الطرف على مراجعة سيا    
كمـا  . يف خمتلف مراحلـه   العهد، اليت تنص على االعتماد التدرجيي لسياسة جمانية التعليم          

توصي الدولة الطرف بأن تزيل ظاهرة التمييز يف املعاملة بني مواطين الدول األعـضاء يف               
يما يتعلق خبفض رسوم التعليم اجلامعي ومـنح        االحتاد األورويب ومواطين الدول األخرى ف     

  .املساعدة املالية
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع      -٢٧٢

على مجيع صعد اجملتمع، وال سيما يف أوساط موظفي الدولة واجلهاز القضائي ومنظمـات               
 على أوسـع    هبذه اللغات لكة املتحدة وأن تروج هلا      اجملتمع املدين، وأن تترمجها إىل لغات املم      

تشجع كما  . نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة يف تقريرها املقبل على اخلطوات املتخذة لتنفيذها           
الدولة الطرف على مواصلة إشراكها ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمـات غـري             

ناقشة على الصعيد الوطين قبل تقـدمي       احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية امل        
  .تقريرها الدوري املقبل

 اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مسألة التصديق على االتفاقية الدوليـة             وتشجع  -٢٧٣
  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

الوثيقـة   لـشروط    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً          -٢٧٤
، اليت وافقـت عليهـا   نسقة لتقدمي التقاريرالواردة يف املبادئ التوجيهية امل   املشتركة  األساسية  
  . حلقوق اإلنسان هيئات املعاهدات الدوليةمؤخراً
 وفـق   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معـداً             -٢٧٥

، )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨ اعتمدهتا اللجنـة يف عـام   املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ اليت    
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠وذلك حبلول 

  الدورة الثالثة واألربعون    

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير مجهوريـة             -٢٧٦

لدورية من الثاين إىل الرابع بشأن تنفيذ العهـد الـدويل           الكونغو الدميقراطية اجلامع للتقارير ا    
 ٣٢ و ٣١يف جلـساهتا    ) E/C.12/COD/5(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
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 E/C.12/2009/SR.31انظر الوثيـقة   (،  ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ و ٣، املعقودة يف    ٣٣و
 / تـشرين الثـاين    ١٧ املعقودتْين يف    ٥٢ و ٥١دت يف جلستْيها    ـ واعتم ،)SR.33 و SR.32و

 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩نوفمرب 

 مقدمة  - ألف  

رحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقارير الدورية من الثـاين إىل             ت  -٢٧٧
كما ترحب أيضاً بالردود    .  سنة عن املوعد املقرر    ٢١الرابع، غري أهنا تأسف لتقدميها متأخرة       

 ).E/C.12/COD/Q/5/Add.1(خلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة ا

وتقدر اللجنة الفرصة املتاحة إلجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف واألجوبة عـن               -٢٧٨
 لكنها تعرب عن أسفها لقلة عدد أعضاء وفد الدولة الطـرف            .األسئلة اليت طرحتها اللجنة   

، يف كثري من احلاالت، مفصلة مبا فيه الكفاية لكي جتـري            ولكون املعلومات املقدمة مل تكن    
 .اللجنة تقييماً أمشل ملستوى التمتع باحلقوق اليت كرسها العهد يف الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو              -٢٧٩

إنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختيـاريني         العقوبة القاسية أو الال   
) ١٩٤٨(٨٧كما ترحب بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم           . امللحقني هبا 

، اجلـربي بشأن إلغاء العمل    ) ١٩٥٧(١٠٥بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم؛ ورقم        
بـشأن  ) ١٩٧٣(١٣٨ال االستخدام واملهنة، ورقم     بشأن التمييز يف حم   ) ١٩٥٨(١١١ورقم  

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفـال       ) ١٩٩٩(١٨٢؛ ورقم   ستخداماحلد األدىن لسن اال   
بشأن توفري احلماية والتـسهيالت     ) ١٩٧١(١٣٥واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، ورقم      

 .ملمثلي العمال يف املؤسسات

، يتضمن طائفـة    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨د يف   وترحب اللجنة بإصدار دستور جدي      -٢٨٠
. واسعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             

 :وترحب اللجنة أيضاً بالتشريعات اهلامة اليت سنتها الدولة الطرف، وهي

 ؛٢٠٠٩يناير /قانون محاية الطفل الصادر يف كانون الثاين •

حبمايـة األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة            القانون املتعلق    •
 ؛ ٢٠٠٨يوليه /اإليدز، الصادر يف متوز/لبشريةا

 والقانون  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ الصادر يف    ٦/٠٢٠القانون رقم    •
 واملتعلق بتنظيم جملـس     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٥ الصادر يف    ٠٨/٠١٣رقم  

 القضاء األعلى وسري عمله؛ 
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 ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦الصادر يف    ٠١٥/٢٠٠٢القانون رقم    •
 املتعلق بقانون العمل؛ 

 .  اخلاص مبدونة التعدين٠٠٧/٢٠٠٢القانون رقم  •

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   

تسلم اللجنة باستمرار عدم االستقرار والرتاعـات املـسلحة املتكـررة يف بعـض                -٢٨١
كل حتديات كبرية لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماهتـا         مقاطعات الدولة الطرف، وهو ما يش     

غري أن اللجنة ترى أن اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنـسان             . مبوجب العهد 
واستغالل املوارد الطبيعية للبلد على حنو غري مشروع، مبا يف ذلـك اسـتغالهلا مـن قبـل                  

 باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      الشركات األجنبية، يشكل عقبات رئيسية أمام التمتع      
وتكرر اللجنة التأكيد على املسؤولية الرئيسية اليت تقع على الدولة . والثقافية يف الدولة الطرف

الطرف يف ضمان األمن يف أراضيها ومحاية املدنيني فيما يتعلق بـسيادة القـانون وحقـوق        
 . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 الرئيسية والتوصياتدواعي القلق   - دال  

تأسف اللجنة ألن تقرير الدولة الطرف والردود اخلطية اليت قدمتها علـى قائمـة                 -٢٨٢
املسائل اليت ينبغي معاجلتها ال تتضمن املعلومات الوقائعية املفصلة وال اإلحصائيات اليت تتيح             

وترى اللجنـة   . للجنة تقييم مدى احترام احلقوق املنصوص عليها يف العهد يف الدولة الطرف           
 .أن هذه البيانات أساسية لرصد تنفيذ العهد

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات أكثر تفصيال يف تقريرها الدوري القادم              
عن التطبيق العملي للعهد، ال سيما من خالل تقدمي البيانات املصنفة واإلحـصاءات ذات              

 .اإلدارية يف خمتلف اجملاالت اليت يشملها العهدالصلة، فيما يتعلق بتنفيذ قوانينها وأحكامها 

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من أن املعاهدات الدولية جتبُّ التشريعات احملليـة،                -٢٨٣
، مل يـتم إلغـاء      ٢٠٠٦وأن العديد من احلقوق املكرسة يف العهد قد أدرجت يف دستور عـام              

 الدستور اجلديد وبالكاد ُنفذت القوانني اليت ُتعِمـل         التشريعات احمللية اليت تتعارض مع العهد ومع      
كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تعمل على إنفاذ أحكام العهـد               . أحكام العهد 

إنفاذاً كامالً يف نظامها القانوين احمللي، ال سيما عن طريق توفري سبل انتـصاف قـضائية وغـري          
 . ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقضائية فيما يتعلق بانتهاكات احلقو

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطابق التشريعات احمللية مع العهد وإبطال مجيـع              
ا العـام   ـوء تعليقه ـويف ض . ة رمسية ـه بصف ـع أحكام ـارض م ـالتشريعات اليت تتع  

على اختاذ  بشأن التطبيق احمللي للعهد، حتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً          ) ١٩٩٨(٩رقم  
خطوات فورية، مبا فيها تدابري تشريعية، لتهيئة وتأمني سبل انتصاف حملية فعالة بالنـسبة              
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جلميع احلقوق الواردة يف العهد وعلى أن تدرج يف تقريرها الدوري القـادم معلومـات               
 . دقيقة عن قرارات احملاكم اليت تقضي بإعمال احلقوق اليت كرسها العهد

مل يـنص    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٨ن الدستور اجلديد الصادر يف      وتأسف اللجنة أل    -٢٨٤
على إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان تأخذ يف االعتبار مبادئ بـاريس املتعلقـة مبركـز                

 .املؤسسات الوطنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تسريع عملية إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وكفالـة              
ويف ضوء تعليقها العام    . فر املوارد املالية والبشرية الكافية هلا     مطابقتها ملبادئ باريس، وتو   

بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة يف محايـة احلقـوق            ) ١٩٩٨(١٠رقم  
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل والية  

 االجتماعية والثقافية بشكل كامل وأن      اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان احلقوق االقتصادية     
والدولة الطـرف مـدعوة ألن      . تكون خمولة تلقي الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات      

تضّمن تقريرها الدوري املقبل تفاصيل عن والية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان وعـن              
 . األنشطة الرئيسية ذات الصلة

الة نظام القضاء الذي يفتقر بشدة إىل القضاة،         إزاء ح  شديدوتعرب اللجنة عن قلقها ال      -٢٨٥
كما . ويعاين من ضعف املوارد ومن التدخل السياسي والعسكري، وارتفاع مستويات الفساد          

تشعر اللجنة بالقلق من أن يبوء اإلصالح بالفشل على الرغم من اعتماد خطة العمل إلصـالح                
ادات امليزانية املخصـصة لقطـاع      ـاعتم كبرية يف العدالة يف اآلونة األخرية، ما مل تتم زيادة         

وتشعر اللجنة بـالقلق  .  يف املائة من ميزانية الدولة ١ة، اليت ال تتعدى يف الوقت احلايل،        ـالعدال
كذلك لعدم توفر املوارد الالزمة جمللس القضاء األعلى ليتسىن له العمل بفعاليـة، والسـتمرار               

 . رارات املتعلقة بتعيني القضاة وعزهلمانتهاك النظام األساسي للجهاز القضائي يف الق

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لبناء نظام قضائي مستقل وفعال ومسؤول      
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التحلي بقدر أكرب من اإلرادة          . وتتوفر له املوارد الكافية   

 الالزمة لتنفيـذ خطـة      السياسية ملكافحة اإلفالت من العقاب من خالل ختصيص املوارد        
العمل إلصالح العدالة اليت اعتمدت مؤخرا تنفيذا فوريا وتاما، وكيما يـؤدي جملـس              

وينبغي للدولة الطرف كذلك، أن تبادر على وجـه  . القضاء األعلى عمله على حنو سليم   
وتدعو اللجنـة   . السرعة، إىل إنشاء مدرسة للقضاة وإصدار مدونة قواعد سلوك للقضاة         

طرف أيضاً إىل االحترام الكامل لسلطة جملس القضاء األعلى فيما يتعلق بتعـيني        الدولة ال 
 .القضاة وعزهلم

وتالحظ اللجنة مع القلق أن الفساد ال يزال مستـشريا يف الدولـة الطـرف، وأن               -٢٨٦
مرصـد احتـرام مدونـة      (مؤسسة الدولة الوحيدة املسؤولة عن مكافحة الفساد، وهـي          

وتأسف اللجنـة أيـضاً ألن      . فتقر إىل املوارد واالستقاللية واملصداقية    ، ت )األخالقيات املهنية 
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 مع جنوب أفريقيا ومكتب األمم املتحـدة  ٢٠٠٨فرباير /االتفاق الثالثي الذي ُوقِّع يف شباط    
 . املعين باملخدرات واجلرمية ملكافحة الفساد مل يوضع موضع التنفيذ بعد

، ترمـي إىل تعزيـز      وموقوتةري قوية وفعالة    حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تداب      
 : ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة على ما يلي. احلكم الرشيد ومكافحة الفساد

التسليم بالضرورة امللحة الستئصال الفـساد مـن مجيـع الوكـاالت             )أ(  
 احلكومية، مبا يف ذلك جهاز الشرطة على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي؛ 

دة الوعي لدى السياسيني وواضعي القوانني وموظفي اخلدمـة املدنيـة    زيا  )ب(  
 على املستوى الوطين واحمللي، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بشأن اآلثار السلبية للفساد؛

تدريب القضاة واملدعني العامني والشرطة وغريهم مـن مـوظفي إنفـاذ             )ج(  
 ة الفساد؛ القانون على التطبيق الصارم لقوانني مكافح

 مراجعة سياستها املتعلقة بإصدار األحكام على مرتكيب جرائم الفساد؛   )د(  

ضمان عدم جلوء موظفي اخلدمة املدنية واألفراد العـسكريني إىل ابتـزاز              )ه(  
 املدنيني عن طريق اختاذ التدابري الالزمة هلذه الغاية، مبا يف ذلك دفع رواتب كافية؛ 

  السلطات العامة، يف إطار القانون واملمارسة؛ ضمان شفافية تصرفات  )و(  

تنفيذ االتفاق الثالثي املوقع مع جنوب أفريقيا ومكتب األمم املتحـدة             )ز(  
 املعين باملخدرات واجلرمية؛ 

تقدمي معلومات مفصلة، يف تقريرها الدوري املقبـل، عـن مبـادرات              )ح(  
 .  يف مكافحة الفسادمكافحة الفساد والتقدم احملرز والعقبات اليت واجهتها

وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن املدافعني عن حقوق اإلنسان، وخاصة أولئك الـذين               -٢٨٧
يشجبون الفساد واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية ويدعمون ضحايا العنف اجلنسي           

ية يتعرضون باستمرار لالحتجاز التعسفي والتهديدات واهلجمات من قبل قوات األمن احلكوم  
وقوات الشرطة واجلماعات املسلحة، وللتقييد غري املشروع ألنشطتهم واملضايقة القـضائية           

 .ومحالت التشهري وغري ذلك من أشكال الوصم

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً لإلعالن املتعلـق حبــق              
 اإلنسان واحلريات األساسـية     األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق       

املعترف هبا عامليا ومسؤوليتهم عن ذلك لوضع حد الستمرار تعرض املدافعني عن حقوق             
اإلنسان للمضايقة واالضطهاد وضمان مقاضاة املسؤولني عن هذه التهديدات واهلجمات          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيـضاً بالـدخول يف حـوار           . ومعاقبتهم حسب األصول  
مع املدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل تنفيذ االستراتيجيات الالزمـة حلمايـة     مستمر  

 .وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيع أحناء البالد
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 ٢٠٠٢وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من اعتماد قانون التعـدين يف عـام                 -٢٨٨
ع عقود التعدين يف الوقت احلايل،      ـض مجي ، فضال عن استعرا   ٢٠٠٤وخطة للتعدين يف عام     

ال يزال االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية للدولة الطرف وسـوء إدارهتـا مـستمرا               
وتالحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن قطاع التعدين الذي يتسم    . وتتورط فيه الشركات األجنبية   

 للسيطرة الفعلية للحكومة، ال يـزال       بأمهية فائقة يف مقاطعة كاتانغا الغنية بالنفط واخلاضعة       
يتعرض لالستغالل على حساب حقوق سكان هذه املقاطعة الذين ما زالوا يعيشون يف فقـر               

كما تعرب اللجنـة عـن      . مدقع وحرمان من اخلدمات االجتماعية والبنية التحتية األساسية       
ديـدة للـشركات    قلقها إزاء انعدام الشفافية يف تنقيح عقود التعدين حاليا ومنح عقـود ج            
 .)٢-١املادة (األجنبية، مثل االمتياز احلصري الذي ُمنِح يف جمال استخراج اليورانيوم 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان عدم تعرض مواردهـا      
الطبيعية لالستغالل غري املشروع وسوء اإلدارة؛ والقيام دون إبطاء باسـتعراض عقـود             

دين استعراضا يقوم على الشفافية واملشاركة؛ وإلغاء مجيع العقود اليت تضر بالشعب            التع
كما تشجع اللجنـة    . الكونغويل؛ وضمان إبرام العقود يف املستقبل بطريقة شفافة وعلنية        

الدولة الطرف على تنفيذ مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية اليت ترشحت            
دوري عن إيـرادات    الف  بالكش، وال سيما فيما يتعلق      ٢٠٠٨م  لالنضمام إليها منذ عا   
كمـا  . ا بطريقة مفتوحة وسهلة وشاملة  مجهور واسع عليه  إلطالع  النفط والغاز والتعدين    

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابري املناسبة ملراقبة تصدير املعادن، وفرض عقوبـات             
وتدعو اللجنـة الدولـة     . املوارد الطبيعية صارمة على املتورطني يف االجتار غري املشروع ب       

الطرف كذلك، إىل ضمان ختصيص اإليرادات املتأتية من قطاع التعدين لتنمية مقاطعـة             
كاتانغا وتوفر اخلدمات االجتماعية والبنية التحتية األساسية لسكاهنا لتمكينهم من حتسني           

 .ظروفهم املعيشية

 احلراجة والوقف املؤقت لالمتيازات مل حيوال       وتشعر اللجنة بالقلق ألن اعتماد مدونة       -٢٨٩
دون استمرار التأثري السليب لالجتار غري املشروع باألخشاب وإساءة استخدام غابات البلـد،             
على البيئة والتنوع البيولوجي وتقويضهما حلقوق السكان األصليني، وال سـيما مجاعـات             

كما تعرب  . فقاً ملمارساهتم التقليدية  البيغمي، يف العيش يف أراضي أجدادهم وإدارة غاباهتم و        
اللجنة عن قلقها لعدم توجيه الدعوة إىل ممثلي جمتمعات السكان األصـليني للمـشاركة يف               
الدورة الثانية للجنة املشتركة بني الوزارات املكلفة باستعراض عقود قطع األشجار بـصورة             

حمللية وشركات قطـع    غري مشروعة، رغم أن الدورة ُخصصت لتوقيع عقود بني السلطات ا          
 .)٢-١املادة (األشجار 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الوقف املؤقت لالمتيازات إىل حني االنتـهاء مـن          
عملية رسم اخلرائط وتقسيم األراضي لضمان عدم حرمان السكان األصليني من التمتع            

زات احلرجية الـيت    الكامل حبقوقهم يف أرض أجدادهم ويف املوارد الطبيعية بسبب االمتيا         
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ُتمنح يف املستقبل واالستفادة من الفوائد اليت ُتجىن من هذه االمتيازات يف التخفيف من              
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تركيز املشاريع اليت تتصل بالغابات علـى            . حدة الفقر 

النهوض حبقوق الشعوب اليت تعتمد على الغابات وعدم تنفيذها إال بعد إجراء دراسات             
ملة تشارك فيها الشعوب املعنية، لتقييم أثر األنشطة املقررة من الناحيـة االجتماعيـة             شا

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى        . والروحية والثقافية والبيئية  
املتعلقة بالشعوب األصلية والقبليـة يف      ) ١٩٨٩(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

 .البلدان املستقلة

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الرتاعات املتصلة باألرض اليت شكلت صلب الـصراع يف               -٢٩٠
إيتوري وما زالت تشكل مصدرا للرتاع يف العديد من املقاطعات، مل يتم التوصل إىل حـل                

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، ألن . بشأهنا، وقد تؤدي بالتايل، إىل مواجهة عرقية جديدة
شأن إعادة النظر يف قانون األراضي، مل تبدأ رمسيا بعد رغم ذكرها يف تقرير              عملية التشاور ب  

الدولة الطرف، وألنه من غري املتوقع القيام بأي مبادرة أخرى ملنع نشوب نزاع على األرض               
وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء تعرض عدد كبري من الفالحني للطرد من             . يف املستقبل 

) كاتانغا(لتعدين يف كيجيبا وكابوشي ونغاليشي وكيفونغا وشيمانغ أراضيهم نتيجة عمليات ا
 .)٢-١املادة (

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلسراع ببدء عملية تشاور هبدف إعادة النظر يف قانون               
ويف انتظار اعتماد وتنفيذ قـانون مـن هـذا          . األراضي احلايل، وضمان حيازة األراضي    

 أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، بالتشاور مع السلطات احمللية    القبيل، ينبغي للدولة الطرف   
واإلقليمية، حلل الرتاعات القائمة على األراضي واحليلولـة دون نـشوب مزيـد مـن               

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر ضمن اجلهود اليت تبذهلا، يف توفري الدعم املايل             . الرتاعات
 /ت يف شـباط   ـفوضية األراضي اليت أنـشئ    ة والوساطة اليت تقوم هبا م     ـألنشطة التوعي 

 يف مقاطعة إيتوري، ويف إنشاء مفوضيات جمتمعية لألراضي يف املقاطعـات            ٢٠٠٨فرباير  
كما ينبغي للدولة الطرف إجراء حتقيق يف طرد املـزارعني يف كاتانغـا ودفـع               . األخرى

 .تعويضات هلم وتزويدهم بأراض زراعية بديلة

  متينـاً   مؤسسياً الشديد ألن الدولة الطرف ال متلك إطاراً      وتعرب اللجنة عن القلق       -٢٩١
كما تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء        . الستيعاب واستغالل املعونة اإلمنائية الدولية اليت قُدِّمت      

االخنفاض املستمر طيلة العقد املاضي، يف املوارد املخصصة للقطاعات االجتماعية، وال سيما            
 يف حني شهدت خمصصات امليزانية للدفاع واألمن العام         قطاع الصحة واحلماية االجتماعية،   

د من قلق اللجنة أن     ـوما يزي . ات الدولة ـ يف املائة من نفق    ٣٠ت نسبتها   ـزيادة كبرية بلغ  
. ما ُيصرف فعليا من خمصصات امليزانية الضئيلة للقطاعات االجتماعية ما هو إال نزر قليـل              

 يف إطار التعاون الـدويل وانعـدام التـوازن يف           وترى اللجنة أن سوء إدارة املعونة املقدمة      
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 ١-٢خمصصات امليزانية يشكالن انتهاكات خطرية اللتزامات الدولة الطرف مبوجب املـادة           
 .)١-٢املادة (من العهد 

بأقصى ‘تقييم االلتزام باختاذ خطوات     "توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا املعنون         
، )E/C.12/2007/1" ( مبوجب بروتوكـول اختيـاري للعهـد   ‘حةما تسمح به املوارد املتا  

 ٢٠١٠ على امليزانية السنوية للعام      وتوصي الدولة الطرف اليت جيري فيها التصويت حالياً       
بتوفري زيادة كبرية يف اإلنفاق الوطين على اخلدمات االجتماعية واملساعدة مثل الـسكن             

ىل اإلعمـال التـدرجيي للحقـوق       والغذاء والصحة والتعليم، وذلك هبدف التوصـل إ       
 من ٢ من املادة ١االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد وفقاً للفقرة    

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف إعداد  . العهد
وضع بنود اسـتراتيجية    للدولة واالستفادة من املعونة اإلمنائية الدولية من خالل         ميزانية  

وتـشجع الدولـة    . واضحة يف امليزانية لصاحل أشد الفئات واحملافظات حرمانا وهتميشا        
الطرف كذلك، على تعزيز الشفافية واملساءلة من أجل حتسني مستوى الفعالية يف تنفيـذ              

 .الربامج اإلمنائية اليت متوهلا جهات ماحنة دولية

ت البيغمي ما زالوا يعانون من أشكال قاسية مـن          ويساور اللجنة القلق ألن مجاعا      -٢٩٢
التهميش االجتماعي وال سيما فيما يتعلق باحلق يف احلصول على وثـائق اهلويـة والتعلـيم                
والصحة والعمالة، وألنه على الرغم من الدعوات املتكررة اليت وجهتـها هيئـات حقـوق               

ـ      دابري الالزمـة لوضـع حـد    اإلنسان للتصدي هلذه احلالة، مل تتخذ الدولة الطرف بعد الت
كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن مجاعات البيغمي يف          . النتهاكات حقوق اإلنسان هذه   

مناطق احلرب، تعرضت وما زالت تتعرض لعمليـات االغتـصاب اجلمـاعي، واإلبـادة              
 .)٢-٢املادة (واالضطهاد اليت ترتكب دون خشية من العقاب 

مان جترمي التمييز العنصري بوصفه جرميـة حمـددة،         حتث اللجنة الدولة الطرف على ض     
وحتث اللجنة  . وتقدمي مرتكيب أعمال التمييز العنصري واجلرائم ضد البيغمي إىل العدالة         

الدولة الطرف أيضاً على تدريب املوظفني العموميني وتنظيم محالت لتعزيز الوعي العـام             
 .بالقضايا املتعلقة بالتمييز ضد البيغمي

 باألحكام اجلديدة املنصوص عليها يف قانون العمل بـشأن          حتيط اللجنة علماً   بينماو  -٢٩٣
األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها تأسف لعدم تقدمي معلومات كافية يف تقرير الدولة الطـرف              
عن احلالة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة والقوانني املتعلقة هبم، مبا يف ذلك ضمانات عـدم               

 اللجنة مع القلق أنه يف غياب اخلدمات االجتماعية املناسبة، يلجأ           وتالحظ. التعسف واإلمهال 
معظم البالغني من ذوي اإلعاقة إىل التسول وُيحرم أطفاهلم من احلصول على التعليم والرعاية              

 )٢-٢املادة . (الصحية
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بشأن املعـوقني وحتـث الدولـة       ) ١٩٩٤(٥توجه اللجنة االنتباه إىل تعليقها العام رقم        
 اعتماد تشريع شامل ملكافحة التمييز يقضي بوضـع بـرامج للـسياسات             الطرف على 

االجتماعية والقضائية متكن املعوقني من أن يعيشوا حياة متكاملة ومستقلة يتحكمون فيها            
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق             . مبصريهم

والدولة الطـرف مـدعوة إىل تقـدمي        . تيارياألشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االخ    
م األطفال والنـساء،    ـمعلومات مفصلة يف تقريرها الدوري املقبل عن املعوقني، مبن فيه         
 .فيما يتعلق بتمتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف ليست على علم بانتـشار التمييـز ضـد                 -٢٩٤
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لقتـل األشـخاص ذوي املهـق             . اص ذوي املهق  األشخ

 .)٢-٢املادة (واستخدام أعضائهم أو االجتار هبم الستخدامهم يف احتفاالت السحرة 

حتث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل االستعجال، على ضمان التحقيق مع املـسؤولني             
املهق وحماكمتهم بشكل فعال ويف الوقـت       عن قتل وتشويه األشخاص الذين يعانون من        

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها ملكافحة التمييز القائم             . املناسب
يف الدولة الطرف ضد األشخاص الذين يعانون من املهق، وحتثها، حتقيقا هلذه الغاية، على              

شخاص الذين يعـانون مـن      حقوق األ املدافعة عن تعزيز    إقامة تعاون وثيق مع اجلمعيات      
، وتقدمي الدعم املايل هلذه اجلمعيات، والقيام حبمـالت توعيـة ملكافحـة             ومحايتهااملهق  

 .املعتقدات اخلرافية اليت تلحق هبم الضرر

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من األحكام الدستورية اليت تكفـل مبـدأ                -٢٩٥
د املرأة، مثل األحكام الواردة يف      ـحكام اليت متيز ض   ل، فإن األ  ـرأة والرج ـاملساواة بني امل  

 من قانون األسرة ال تزال سارية املفعول على الرغم مـن            ٤٥٠ و ٤٤٩ و ٤٤٨ و ٤٤٤املواد  
كما تشعر اللجنة أنه على الـرغم مـن         . تكرار دعوات هيئات حقوق اإلنسان إىل إلغائها      

طرف، مل متنح األولوية ملعاجلة هذه  ارتفاع مستوى العنف القائم على نوع اجلنس يف الدولة ال         
املشكلة، كما يتضح من بطء عملية صياغة قانون املساواة بني اجلنسني وعملية مراجعة قانون           
األسرة؛ ومن حمدودية عدد النساء يف احلياة العامة ومواقع صنع القـرار، واسـتمرار عـدم                

قلقهـا إزاء اسـتمرار     كما تعرب اللجنـة عـن       . املساواة يف األجور بني الرجال والنساء     
ع املهور، وزواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف، وتعدد         فاملمارسات التقليدية الضارة مثل د    

 .)٣املادة (الزوجات، والزواج القسري واملبكر، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

تمتـع  بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق ال       ) ٢٠٠٥(١٦يف ضوء تعليقها العام رقم      
، تذكر اللجنة بأن ذلك واجـب   )٣املادة  (جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

وترى اللجنة أن إلغاء مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة يتطلب        . فوري على الدول األطراف   
 إرادة سياسية ثابتة، وحتث الدولة الطرف، بالتايل، على املضي قدما يف إلغائها، دون مزيـد              

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن ُتسرِّع عملية اعتماد القانون املتعلق باملـساواة            . من التأخري 
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بني اجلنسني، وسن تشريعات حتظر املمارسات التقليدية اليت تلحق الضرر بالنساء والفتيات            
وتوصي اللجنة كذلك بـأن تعتمـد       .  سنة ١٨ورفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات إىل        

رف، دون تأخري، تدابري لتعديل أو إلغاء املمارسات التقليدية والقوالب النمطيـة            الدولة الط 
للتمييز ضد املرأة، وأن جتعل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني عنـصرا واضـحا يف مجيـع                  
استراتيجيات التنمية وإعادة اإلعمار الوطنية، واختاذ تدابري ملموسة لزيادة عدد النـساء يف            

 .بيق مبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمةمواقع صنع القرار وتط

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الطلبات املتكررة اليت قدمتـها جلنـة                 -٢٩٦
اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية، فإن الدولة الطرف            

 APAJ/١٥األمـر رقـم     (ز فرض السخرة على احملتجزين      د التشريعات اليت جتي   ـمل تلغ بع  
يف سياق الربامج الوطنية إلنتـاج املـواد الغذائيـة          ) ١٩٣٨يناير  / كانون الثاين  ٢٠املؤرخ  

 بشأن جهود التنمية الوطنية واألمـر       ١٩٧٦مايو  / أيار ٢١ املؤرخ   ٠١١-٧٦القانون رقم   (
، )١٩٧٦يونيـه   /حزيـران  ١١ املؤرخ   BCE/AGRI/76/٠٠٧٤٨التنفيذي ذي الصلة رقم     

 ٧١/٠٨٧ من املرسوم التشريعي رقـم       ٢١-١٨واب  ـاألب(رض الضرائب   ـوكوسيلة لف 
كما تـشعر اللجنـة   ). ات الشخصية الدنياـ بشأن التربع١٩٧١سبتمرب  / أيلول ١٤املؤرخ  
 علـى   سـالونغو ستمرار ممارسة برنامج اخلدمات املدنية اإللزامي املعروف باسم         من ا بالقلق  

 .)٦املادة  (نطاق واسع

بشأن احلق يف العمـل     ) ٢٠٠٥(١٨حتيل اللجنة الدولة الطرف على تعليقها العام رقم         
 من العهد، وعلى وضع حد      ٦وحتثها على إلغاء التشريعات اليت ال تتفق مع أحكام املادة           

 .إللزامية برنامج اخلدمات املدنية بشكل فوري

دابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف ملعاجلـة        وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الت         -٢٩٧
ف العمال املستخدمني يف أنشطة استخراج املعادن بالطرق احلرفية الذين يعملـون يف             آالوضع  

ظروف شاقة، دون عقود عمل ودون محاية وال ما يكفي من املالبس أو املعدات أو التـدريب         
لجنة بالقلق ألنه يف حني ال تتحمل       كما تشعر ال  . الذي ينبغي أن توفره هلم الشركات التجارية      

احلكومة وال الشركات التجارية اليت تستفيد مباشرة من عمل عمال املناجم احلرفيني، املسؤولية             
عن حياهتم ورفاههم، تقوم السلطات واجلمارك وقوات الشرطة، وكذلك اجلمعيـات الـيت             

وتالحظ اللجنة أيضاً   . عماليفترض أن حتمي مصاحلهم، بانتزاع مبالغ مالية كبرية من هؤالء ال          
مع القلق أن مفتشية العمل تعاين من قلة املوارد، وختضع لتأثريات خارجية وهي بالتـايل غـري                 

 .)٧املادة (قادرة على ممارسة مراقبة فعالة على ظروف عمل عمال املناجم 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة مراجعة عقود التعـدين واعتمـاد اسـتراتيجية              
كما ينبغي أن   . ضحة، وذلك مبشاركة شركات جتارية، ملنع وقوع احلوادث يف املناجم         وا

تضمن الدولة الطرف توقيع الشركات التجارية لعقود عمل مع عمال املناجم والوفـاء             
بالتزاماهتا فيما يتعلق بالسالمة والصحة يف أماكن العمل على النحـو احملـدد يف قـانون       
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الطرف على تعزيز مفتشية العمل، ورفع احلظـر املفـروض        وحتث اللجنة الدولة    . العمل
 وضمان إجراء حتقيقات نزيهة يف مجيع       ١٩٩٤على زيارات التفتيش املعمول به منذ عام        

ما يبلغ عنه من قضايا تتعلق حبدوث وفيات وإصابات يف املنـاجم ويف حـاالت ابتـزاز        
وتوصي . ل حسب األصول  األموال من عمال املناجم ومعاقبة املسؤولني عن تلك األعما        

الدولة الطرف أيضاً بالنظر يف التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                 
ـ    ـة والصح ـ املتعلقة بالسالم  )١٩٨١(١٥٥ ق هبـا،   ـة املهنيتني والربوتوكول امللح

 .املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيتني يف املناجم) ١٩٩٥(١٧٦ة رقم ـوكذلك االتفاقي

لجنة عن قلقها إزاء حاالت عديدة من املضايقات واالعتقال واالحتجـاز           وتعرب ال   -٢٩٨
ملسؤويل النقابات العمالية وعرقلة األنشطة النقابية يف بعض املؤسسات، وإنـشاء نقابـات             
صورية يف القطاع اخلاص، وال سيما يف صناعات املوارد الطبيعية، لتثبيط مـشاريع إنـشاء               

 .نقابات حقيقية

لتحقيق حسب األصول، يف اإلجراءات املناهضة للعمل النقايب، وعلى         حتث اللجنة على ا   
كما تدعو اللجنة   . تقدمي املسؤولني عن هذه األعمال إىل احملاكمة ومعاقبتهم وفقاً للقانون         

الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري مناسبة لضمان احلرية يف تكوين النقابات واالنضمام إليها،             
يل النقابات، وإلغاء القيود املفروضة على احلـق يف إنـشاء           ومنع التدخل يف إدارة وتشغ    

ة أنه  ـد اللجن ـوتؤك. النقابات يف أجهزة اخلدمة املدنية واخلدمات اإلدارية الالمركزية       
 من العهد إالّ يف ٨ال ميكن إعمال حقوق العمال على النحو املنصوص عليه مبوجب املادة     

 ) ٨املادة . (نواع التهديدجو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أ

وتالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تعترف بوجود اختالل يف نطاق الضمان               -٢٩٩
االجتماعي، ومبحدوديته الشديدة، ومع ذلك اتسمت التدابري املتخـذة ملعاجلـة املـشكلة             

وعدم بالقصور كما يشهد على ذلك التباطؤ الشديد يف اعتماد قانون للضمان االجتماعي،             
 .)٩املادة  (اختاذ تدابري ملموسة لتوفري احلماية واملساعدة ألشد الفئات حرمانا وهتميشاً

بينما تعترف اللجنة مبا تواجهه الدولة الطرف من صعوبات، فإهنا ترى أنه ال ينبغي التذرع               
. تماعيبقيود امليزانية باعتبارها املربر الوحيد لعدم إحراز تقدم حنو إرساء نظام للضمان االج            

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد قانون للضمان االجتماعي وإنـشاء             
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التـدابري          . نظام مستدام للضمان االجتماعي   

الالزمة لتوفري املساعدة االجتماعية ملن ال يتمتعون بأي محاية يف الوقت احلاضر هبدف متكني              
ألفراد واألسر احملتاجة، مبن فيهم العاملون يف القطاع غري املنظم واألفراد واألسر األشـد              ا

 . حرمانا وهتميشا من عيش حياة كرمية

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف اجلنسي واألعمال الوحشية،              -٣٠٠
بدوافع إثنية من قبل اجلماعات     مبا يف ذلك عمليات االغتصاب اجلماعية والعلنية اليت ُترتكب          
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) القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة      (املسلحة كافة مبا فيها اجليش الكونغويل       
والشرطة الوطنية الكونغولية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون            

ذْين اعُتِمدا  لقني بالعنف اجلنسي ال   وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ القانونني املتعل     . اإلنساين الدويل 
وتشعر اللجنة باجلزع ألنه . ، تنفيذا فعاال حىت اآلن وإلفالت اجلناة من العقاب٢٠٠٦يف عام 

كثريا ما ُيفرج عن الرجال املتهمني باالغتصاب بكفالة أو ُيطلق سراحهم يف إطار تـسويات               
 من العنف اجلنسي يكون مآهلم ُتجرى خارج احملاكم أو ممارسات فاسدة، يف حني أن الناجني

النبذ من أسرهم، دون أن تقدم هلم الدولة الطرف الرعاية الصحية أو الدعم من أجل إعـادة               
 .)١-١٠املادة (إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا أو دفع التعويض هلم 

وتالحظ اللجنة كذلك مع القلق أن اإلفالت من العقاب يسود أيضاً فيمـا يتعلـق               
اجلنسية اليت ترتكب بصورة متزايدة خارج مناطق الرتاع، فضال عـن العنـف             باالعتداءات  

 .)١-١٠املادة (املرتيل الذي ينتشر على نطاق واسع يف الدولة الطرف 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع بتنفيذ االستراتيجية الشاملة ملكافحـة العنـف             
، وختصيص املوارد البـشرية     ٢٠٠٩أبريل  /اجلنسي اليت صدقت عليها احلكومة يف نيسان      

: واملالية الالزمة لتحقيق األهداف الرئيسية األربعة املتوخاة من هذه االسـتراتيجية وهـي            
مكافحة اإلفالت من العقاب، وتوفري احلماية والوقاية، وإصالح القطاع األمـين وحتقيـق             

فل دون مزيد   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تك      . استجابة متعددة القطاعات للناجني   
من التأخري، ختصيص اعتمادات ثابتة ومستدامة لتقدمي تعويضات فوريـة وتـوفري الـدعم      

 .النفسي والرعاية الصحية للناجيات من العنف اجلنسي

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصدي لالعتداء اجلنسي يف الـسياق األوسـع              
بري املالئمة ملكافحة العنف املرتيل ودعـم       للعنف القائم على نوع اجلنس واختاذ مجيع التدا       

 .متكني املرأة

وتشعر اللجنة بالقلق من أن االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االسـتغالل اجلنـسي               -٣٠١
وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن الرجال والنـساء         . مستفحلةوالتجاري ميثل ظاهرة منتشرة و    

رة منتظمة على يد اجلماعات املسلحة مبا يف ذلك         واألطفال ما زالوا يتعرضون لالختطاف بصو     
القوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وُيعتقلون يف الدولة الطرف أو ُينقلون قسرا إىل             

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن القوانني      . بلدان جماورة ألغراض السخرة أو االستعباد اجلنسي      
 وألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد أية تـدابري ترمـي إىل             احلالية ال حتظر مجيع أشكال االجتار     

 .)٣-١٠املادة (مكافحة االجتار بالبشر 

حتث اللجنة الدولة الطرف على جترمي مجيع أشكال االجتار بالبشر، وإدانة اجلناة، واختـاذ              
تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي والتجاري للنـساء واألطفـال،            
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ري التأهيل البدين والنفسي هلم واختاذ تدابري ترمي إىل إعادة إدماجهم اجتماعيا، مبا يف              وتوف
 .ذلك توفري املأوى وتقدمي املشورة والرعاية الطبية

وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أن مجيع أطراف الرتاع، مبا يف ذلك القـوات                 -٣٠٢
جتند األطفـال يف صـفوفها، وأن آالف        املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية، ما زالت       

األطفال ما زالوا يشاركون يف الوقت احلاضر يف الرتاع املسلح ويتعرضون ألعمال وحـشية              
وتالحظ اللجنة كذلك مع القلق عدم بذل ما يكفـي مـن            . على يد اجلماعات العسكرية   

سـتخدام  اجلهود من أجل حماكمة األشخاص الذين تبني أهنم يقومون بتجنيد األطفـال وبا            
اجلنود األطفال، وال من أجل توفري احلماية وبرامج اإلدماج يف اجملتمع احمللي لصاحل األطفال،              

 .)٣-١٠املادة (وخاصة الفتيات 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلفراج فورا عن مجيع األطفال الذين خيدمون يف القوات              
املرافق العسكرية، وحماكمة مجيـع     املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية واحملتجزين يف       

كمـا  . أفراد القوات املسلحة الذين يقومون بتجنيد األطفال واستخدامهم واحتجازهم         
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي املساعدة املناسبة للفتيان والفتيات            

 .ة إدماجهم يف اجملتمعاملسرحني من اجليش مبا ميكنهم من التعايف اجلسدي والنفسي وإعاد

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف، مبا يف ذلـك العنـف                 -٣٠٣
اجلنسي، الذي يعاين منه األطفال يف الدولة الطرف، وخباصة الفتيات وأطفـال الـشوارع              
واألطفال املتهمني مبمارسة السحر، واألشخاص املصابني باملهق واأليتـام واألطفـال ذوي            

 شديدكما تعرب اللجنة عن قلقها ال     . اإلعاقة، وأطفال السكان األصليني واألطفال احملتجزين     
د وعلى نطـاق واسـع      ـع أحناء البل  ـ يف مجي  اًـمن أن األطفال ُيستغلون جنسيا واقتصادي     

 .)٣-١٠املادة (

حتث اللجنة الدولة الطرف على عدم التغاضي عن العنف ضد األطفال بعـد اآلن وعلـى                
وتوصـي  . ٢٠٠٩ينـاير   /يذ الكامل لقانون محاية الطفل الذي اعتمد يف كانون الثاين         التنف

اللجنة باعتماد تدابري ملموسة للتعرف على األطفال األكثر حرمانا وهتميشا وتوفري احلماية            
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف مبواصلة السعي إىل احلصول على املساعدة مـن           . هلم

 .ومنظمة العمل الدولية يف هذا الصدد) اليونيسيف(للطفولة منظمة األمم املتحدة 

وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية               -٣٠٤
كما تشعر اللجنـة    .  يف املائة من السكان يعيشون يف فقر مدقع        ٧٥للحد من الفقر، ال يزال      

وتعرب اللجنة عن قلقها من     . ملعيشة والعمر املتوقع  بالقلق إزاء االخنفاض املستمر يف مستوى ا      
 يف املائة ال حيصلون     ٧٠ يف املائة من السكان ال حيصلون على مياه الشرب املأمونة، و           ٨٣أن  

ويعود ذلك أساسا إىل    .  يف املائة فقط على الكهرباء     ١على مرافق صحية نظيفة، فيما حيصل       
 .)١١املادة (سوء إدارة مرافق إنغا الكهرمائية 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ استراتيجية احلد من الفقـر،             
وضمان أن ُتدمج بالكامل يف االستراتيجية املذكورة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
والثقافية، على النحو الذي أوصت به اللجنة يف اإلعالن الذي أصدرته بـشأن الفقـر               

). E/CN.12/2001/10(حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      والعهد الدويل اخلاص با   
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة ختصيص املعونة اإلمنائية الدولية وغريها مـن              
املوارد بنقلها من القطاعات اليت ليست هلا أولوية إىل القطاعات ذات األولويـة وعلـى               

إلعمال حقوق الكونغوليني تـدرجييا يف التمتـع        ضمان استخدام املعونة اإلمنائية الدولية      
 .مبستوى معيشي الئق

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية احلادة واملزمنة وتعـرض               -٣٠٥
. السكان للنقص يف املواد الغذائية على الرغم من اإلمكانات الكـبرية يف الدولـة الطـرف               

 هكتار من األراضي الصاحلة للزراعـة يف  اليني م ٦,٧وتالحظ اللجنة مع القلق أنه من أصل        
، وأن استغالل )١١املادة ( مليون هكتار زراعة دائمة ١,١البلد، ال ُيزرع حاليا سوى حوايل  

مصائد األمساك وتربية احليوانات ال يزال دون اإلمكانات املتاحة، وأنه على الرغم من تسليم              
ة لقائمة األولويات، ال تتعدى النسبة املخصصة له     الدولة الطرف بضرورة َتَصدُّر قطاع الزراع     

 .  يف املائة٣,٥، ٢٠٠٨من ميزانية الدولة لعام 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها إلنعاش اقتصاد املناطق الريفية يف البلـد              
وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي، ال سيما من خالل اعتماد قانون زراعي وبرنامج خاص             

وينبغي أن متنح الدولة الطرف أولوية فعلية للقطاع الزراعي من خـالل            .  الغذائي باألمن
ختصيص املوارد الالزمة إلعادة تأهيل البنية األساسية للزراعة والنقل، وتعزيـز قـدرات             
اجملتمعات احمللية من خالل التدريب وحتسني فرص احلصول على املـدخالت الزراعيـة             

 وصيد األمساك وتربية املواشـي واألنـشطة املتعلقـة          والقروض الصغرية لدعم الزراعة   
  .بالصناعات اليدوية، وحتسني التقنيات الزراعية

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من الظروف السكنية الرديئة وغري الصحية يف               -٣٠٦
يـة  مجيع أحناء الدولة الطرف واالنفجار السكاين يف املدن، مل ُتقدَّم أي خمصصات من امليزان             

على مدى السنوات الثالثني املاضية لتحسني الظروف السكنية للسكان، ومل تعتمد الدولـة             
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع غري املـستقر         . الطرف بعد أي سياسة شاملة لإلسكان     

 / عائلة طُردت قسرا من منازهلا يف حملة كاسا فوبـو يف كينـشاسا يف آذار               ٣٠٠ألكثر من   
 من وزارة األراضي دون احلصول على أي تعويض مناسب أو احلـصول            بأمر ٢٠٠٩مارس  

 .)١-١١املادة (على سكن بديل 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل األولوية، باعتماد سياسـة وطنيـة               
لإلسكان من شأهنا رفع مستوى املستوطنات احلضرية الفقرية وضمان أمن احليازة، ُتحدَّد            

 مؤسسية واضحة على الصعيدين الوطين واحمللي وعلى صعيد الواليات،          فيها مسؤوليات 
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كما حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن        . وختصص لتنفيذها الفعال موارد مالية كافية     
تكفل دفع التعويضات املناسبة أو توفري سكن بديل عند تنفيذ عمليات اإلخالء القسري،             

) ١٩٩٧(٧هتا اللجنة يف التعليق العـام رقـم    وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمد     
عمليـات اإلخـالء    ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (بشأن احلق يف السكن الالئق      

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، يف أماكن إعـادة اإلسـكان،        . القسري
ال والتصحاح،  توفري اخلدمات األساسية مبا فيها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق االغتس         

واملرافق الكافية مبا فيها املدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل عنـدما جتـري              
 اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل املبادئ       سترعيويف هذا السياق، ت   . عملية إعادة التوطني  

لسكن التوجيهية بشأن اإلخالء والترحيل بدافع التنمية، اليت أعدها املقرر اخلاص املعين با           
 ).A/HRC/4/18(الالئق بوصفه عنصرا من عناصر احلق يف مستوى معيشي الئق 

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد املتزايد واملقلق للسجناء، ومعظمهم مـن               -٣٠٧
السجناء الذين ينتظرون احملاكمة والذين ميوتون أحيانا يف السجون املكتظة يف الدولة الطرف             

وتـشعر  . والرعاية الصحية، والظروف الصحية الالإنسانية والتعـذيب      بسبب نقص الغذاء    
اللجنة بقلق بالغ من أن هذا الوضع، ورغم التنديد اجلماعي املنتظم به، مل حيـظ حـىت اآلن              
باالهتمام املطلوب من الدولة الطرف اليت ال توفر حاليا األموال الالزمة لسجن واحد فقط يف      

 كذلك مع القلق الشديد أنه على الرغم من اختاذ الرئيس لقرار            وتالحظ اللجنة . البلد بأكمله 
، التزال السلطات األمنية تستخدم العديد مـن        ٢٠٠٦إغالق السجون غري القانونية يف عام       

مراكز االعتقال غري القانونية اليت ُتمنع األسر واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية من             
 .)١-١١املادة (الوصول إليها 

حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإجراء تعداٍد لـرتالء الـسجون وختـصيص      
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تزويد       . األموال الالزمة لتوفري الغذاء للمحتجزين    

كل سجن مبيزانية معقولة واحلد من اكتظاظ السجون، ال سيما عن طريق اسـتخدام              
مجيع السجناء الذين ال يزالـون حمتجـزين يف         بدائل للحبس االحتياطي واإلفراج عن      

كما ينبغي أن تغلق الدولة الطرف مجيع مرافق االحتجاز غـري           . انتهاك للمعايري الدولية  
القانونية دون مزيد من التأخري، وضمان وصول املنظمات الدولية واملنظمـات غـري             

 .احلكومية إىل مجيع أماكن االحتجاز

اء الوضع اخلطري للمشردين داخليا يف الدولة الطـرف،         وتعرب اللجنة عن قلقها إز      -٣٠٨
 مليون والذين يعتمدون فقط على املساعدات اليت تقـدمها املنظمـات            ١,٧البالغ عددهم   

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه نظرا الستمرار انعدام األمـن يف املقاطعـات       . اإلنسانية الدولية 
 خيارا سوى االختبـاء يف الغابـة حيـث          الشرقية للدولة الطرف، ال جيد املشردون داخليا      

وتالحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن املشردين داخليا يقعون بشكل          . ُيحرمون من أي مساعدة   
منتظم ضحايا النتهاكات تتناىف مع أحكام قانون حقوق االنسان والقانون اإلنساين الـدويل             
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لقـوات املـسلحة جلمهوريـة      اليت ترتكبها مجيع الفصائل املشاركة يف القتال، مبا يف ذلك ا          
 . الكونغو الدميقراطية

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تفي، بواسطة وزارة التضامن والشؤون اإلنـسانية،             
 . بالتزاماهتا املتعلقة حبماية املشردين داخليا وتلبية احتياجاهتم

ع وأن  ماليني شخص لقوا حتفهم منذ بـدء الـرتا      ٤ويساور اللجنة قلق بالغ من أن         -٣٠٩
وتعرب اللجنة عن قلقهـا     . معظم الوفيات حدثت بسبب أمراض ميكن الوقاية منها وعالجها        

 يف املائة من السكان حرمانـا       ٣٧الشديد من أن معظم الدوائر الصحية مل تعد تعمل، مما حيرم            
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الرسوم املفروضة       . تاما من أي شكل من أشكال الرعاية الصحية       

االستفادة من اهلياكل األساسية حيثما توفرت، جتعل احلصول على الرعاية الصحية صعب            على  
املنال، مما يؤدي إىل مستويات مقلقة من الوفيات بني الرضع واألطفال دون اخلامسة ووفيـات               

 .)١٢املادة (األمهات وإىل اخنفاض يف التغطية يف جمال التطعيم 

 يف املائة من ميزانيتها لبناء      ١٥ بالتزامها بتخصيص    حتث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء     
وحتث اللجنة أيـضاً    . نظام صحي مستدام كما أعلنت يف التقرير الذي قدمته إىل اللجنة          

الدولة الطرف على تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري القـادم عـن النتـائج               
 .الطرف حالياامللموسة اليت حتققت من خالل الربامج اليت تنفذها الدولة 

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الزيادة الكبرية يف االعتمادات املخصصة               -٣١٠
يف امليزانية لقطاع التعليم، فإن التعليم يف املدارس االبتدائية ال يزال غري جماين، وبالتايل فـإن                

 نـسبة التحـاق     وتالحظ اللجنة مع القلق أيـضاً أن      . الكثريين ال يستطيعون حتمل تكاليفه    
األطفال باملدارس، وال سيما الفتيات، ال تزال منخفضة للغاية، وأن اخنفاض مستوى تسجيل             

كما تشعر  . املواليد يف الدولة الطرف ال يزال يشكل عقبة رئيسية أمام التمتع باحلق يف التعليم             
فق فعليا علـى    اللجنة بالقلق من أن قسطا ضئيال فقط من ميزانية الدولة املخصصة للتعليم ُين            

األساسي التعليمـي   اهليكل  التعليم، وأن هذا اإلنفاق ال يشمل اجملاالت ذات األولوية، مثل           
 .درسنيوختصيص رواتب الئقة للم

بشأن خطط العمل من أجل التعليم االبتـدائي        ) ١٩٩٩(١١يف ضوء تعليقها العام رقم      
 العهد تقضي بأن تتعهد كل       من ١٤، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن املادة        )١٤املادة  (

دولة طرف يف العهد مل تتمكن من ضمان تعليم ابتدائي إلزامي وجماين، بالقيام يف غضون               
سنتني بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعلـيم             

اللجنـة  وحتث  . االبتدائي وجمانيته للجميع خالل عدد معقول من السنني حيدد يف اخلطة          
أيضاً الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تسجيل املواليد يف مجيع أحناء              
البلد، وبأن ُتصرف األموال املخصصة للتعليم فعليا على اجملاالت ذات األولويـة مثـل              

 الدولـة الطـرف أن تقـدم        إىلوتطلب اللجنـة    . األساسي التعليمي واملدرسني  اهليكل  
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قة يف تقريرها الدوري القادم عن التدابري املتخذة لتحقيق هـدف تعمـيم             معلومات دقي 
 .التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي جلميع األطفال

ظم والسيئ ملوارد الغابات يف الدولـة       تتشعر اللجنة بقلق عميق من أن االستغالل املن         -٣١١
وب األصـلية، ال سـيما      الطرف أثر سلبا على األراضي وعلى طريقة حياة العديد من الـشع           

، مما يعوق متتعهم حبقوقهم كمـا يعـوق         إكواتورمجاعات البيغمي الذين يعيشون يف مقاطعة       
 .عالقتهم املادية والروحية مع الطبيعة، ويقوض، يف هناية املطاف، هويتهم الثقافية اخلاصة

بيغمي توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وتدابري تعترف بوضع مجاعات ال           
 الذين يعيشون يف الدولة الطرف، من أجل محاية أراضـي           الشعوب األصلية وغريهم من   

 .  عن هويتهم الثقافية اخلاصةأجدادهم، فضالً

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً لـشروط الوثيقـة               -٣١٢
لإلبالغ، واليت وافقت عليها هيئات     األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املوحدة        

 .املعاهدات الدولية مؤخراً

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مسألة التوقيع والتصديق على الربوتوكول              -٣١٣
 .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لنظر يف توجيه دعوة إىل املقـرر اخلـاص املعـين    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ا     -٣١٤
بالسكن الالئق، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن                
الصحة البدنية والعقلية، واخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة             

لصحي من أجـل االسـتفادة مـن        باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف ا       
 .خرباهتم يف وضع السياسات الالزمة لتبديد خماوف اللجنة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع          -٣١٥
وعلى صعد اجملتمع كافة، مبا يف ذلك يف أوساط موظفي الدولة والقوات املسلحة واجلهـاز               

تمع املدين، وأن تطلع اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل على اخلطوات           القضائي ومنظمات اجمل  
 . املتخذة لتنفيذها

األمم املتحدة املـشترك    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس املساعدة من مكتب           -٣١٦
فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية،      الدميقراطية،  مجهورية الكونغو   حلقوق اإلنسان يف    

كما تشجعها على االستمرار يف إشـراك       .ك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري املقبل      وكذل
املنظمات غري احلكومية وغريها من هيئات اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت جتري علـى               

 .املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

 ٣٠رها الدوري اخلـامس حبلـول       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقري         -٣١٧
اليت وضـعتها   نقحة  املتوجيهية  البادئ  امل، على أن تعدَّه مبا يتماشى مع        ٢٠١٣يونيه  /حزيران

  ).E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨اعُتمدت يف عام اللجنة بشأن تقارير اإلبالغ واليت 



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 92 

  تشاد    

ويل  التقريـر األ   نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف          -٣١٨
تشاد بشأن تنفيذ العهـد     وهي التقارير املقدمة من     لتقريرين الدوريني الثاين والثالث     مقروناً با 

 ٣٥ يف جلـستها     (E/C.12/TCD/3)الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
ـ    (E/C.12/SR.35) ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥املعقودة يف    ، ٥٣ستها  ، واعتمدت يف جل
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
تأسف اللجنة أنه بسبب عدم حضور وفد الدولة الطرف تعذر عليها النظر يف تقارير           -٣١٩

 ٦٢ من املـادة     ٣وقد طبقت اللجنة الفقرة     . الدول األطراف حبضور ممثلني عن الدولة املعنية      
حاملا حيدد موعد لنظر اللجنة يف تقرير الدولة الطرف،          نظامها الداخلي اليت تنص على أنه        من

تباشر اللجنة النظر يف التقرير يف املوعد املقرر حىت ولو كان ذلك يف غياب ممثـل الدولـة                  
لنظـر يف   من عناصر ا   وتود اللجنة تذكري الدولة الطرف بأن احلوار عنصر أساسي           .الطرف

 هذه فرصة ساحنة للجنة والدولة الطرف املعنية كي تفتحا حوارا عميقا وبّناء، مما              التقرير وأن 
على قائمة املسائل    الردود اخلطية قدمه الدولة الطرف و   ت عن التقرير الذي     يتيح للجنة، فضالً  

، أن تقف على التقدم احملرز وحتدد للدولـة         تردعدها اللجنة وغريها من املعلومات اليت       تاليت  
وتؤكد اللجنة على أن هذه الفرصة ضاعت       . جملاالت اليت ينبغي تكثيف اجلهود فيها     الطرف ا 

تعرض تقريرها وتقدم ما يلزم من معلومات إضـافية أو حتـديثها            لكي  على الدولة الطرف    
وتأسف اللجنة أن مهمتها    . وإضافة ما يلزم من توضيحات وردود على أسئلة أعضاء اللجنة         

أعاقها إىل حّد   عهد يف الدولة الطرف بأكرب قدر ممكن من املوضوعية          تقييم تنفيذ ال  املتمثلة يف   
لدولة الطرف على احلـضور     االلجنة  حتث  والنظر يف تقريرها    كبري غياب الدولة الطرف عن      

 ٩الدولة الطرف قدم يوم اً من بيد أن اللجنة حتيط علما بأن وفد. عند النظر يف تقريرها املقبل  
األسباب اليت حالت دون    ، تالياً،   لالجتماع هبا ولكي يوضح هلا     ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .حضوره عند النظر يف التقرير
والتقريرين الدوريني الثاين والثالـث للدولـة       ويل  وترحب اللجنة بعرض التقرير األ      -٣٢٠

 سنة قبل أن    ١٢، لكنها تأسف ألن تشاد انتظرت       )E/C.12/TCD/3(الطرف يف وثيقة واحدة     
قارير وأن التقرير ال يورد ما يكفي من املعلومات املفصلة اليت من شأهنا أن تتيح               تقدم هذه الت  
وترحب اللجنـة   . تطبيق احلقوق املكفولة مبوجب العهد يف الدولة الطرف       مدى  للجنة تقييم   

ـ    كذلك   معاجلتـها  الواجـب   علـى قائمـة املـسائل        الردود اخلطيـة  مع االرتيـاح ب
(E/C.12/TCD/Q/3/Add.1)  عن أسفها ألن بعض الردود على األسئلة املطروحة          لكنها تعرب 

  .اكتفت بتكرار املعلومات نفسها اليت وردت يف التقرير
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  .تعرب اللجنة عن ارتياحها إلنشاء جلنة وطنية للقضاء على األمية  -٣٢١
 PR/2007/007وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف اعتمدت القانون رقم             -٣٢٢

ـ املتعلق حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يقر جلميع األشخاص ذوي اإلعاقـة              التمتع ب
ا الدستور جلميـع املـواطنني التـشاديني وأن إدارة شـؤون            ـباحلقوق نفسها اليت يكفله   

األشخاص ذوي اإلعاقة داخل وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسـرة تتـوىل             
  . املستوى القانوين كي متكّن هذه الفئة من األشخاص من التمتع حبقوقهاتيسري األمر على

      مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حملاربـة الفقـر،            وحتيط اللجنة علماً    -٣٢٣
احلد من الفقـر والعمـل      يف جمال   وال سيما عرب مشروع وزارة العمل االجتماعي واألسرة         

  .لصاحل املرأة

  لعوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهدا  -جيم   
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف متر منذ قرابة ثالثني سنة بأزمات مؤسسية وسياسية               -٣٢٤

عواقب وخيمـة علـى     متيزت حباالت مترد مسلح وصراعات طائفية كانت وما تزال ذات           
عية والثقافية واملدنيـة    احلقوق االقتصادية واالجتما  التمتع ب الوضع يف البلد بصفة عامة وعلى       

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أثر أزمة دارفـور ونـزوح            .  بصفة خاصة  والسياسية
 داخل البلد وعلـى     زال واهياً  السالم الذي ما  ، وإزاء   أعداد غفرية من السكان شرقي تشاد     

  .الذي عّم البالد وما فتئ يتزايدالشديد  والفقر ،حدودها

  رئيسية والتوصياتدواعي القلق ال  -دال   
تعرب اللجنة عن أسفها ألن التقرير يتضمن الرتر اليسري من البيانـات اإلحـصائية                -٣٢٥

، مما حيول دون تقيـيم      ١٩٩٣إىل التعداد السكاين الذي أجنز عام       عهدها  عود  ياملصنفة اليت   
  .تنفيذ العهد يف الدولة الطرف

وري املقبل بيانات إحصائية حمّدثـة      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الد        
عن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصنفة حـسب اجلـنس والـسن            

األشـخاص  /احلضرية وأن حتدد نسبة الـسكان الالجـئني       /والسكان يف املناطق الريفية   
اإليـدز  /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      باملشردين داخل البلد واألشخاص املصابني      

  .خاص ذوي اإلعاقةواألش
املـنقّح  و ١٩٩٦مارس  / آذار ٣١ من دستور    ٢٢٢وإذ حتيط اللجنة علما باملادة        - ٣٢٦

 الذي ينص على أن ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ يف PR/2005/08مبوجب القانون الدستوري رقم 
قلق إزاء التصرحيات   السلطة القوانني، فإهنا تشعر ب    تعلو على   املعاهدات أو االتفاقات    سلطة  

عارضة اليت أدلت هبا الدولة الطرف ومفادها أنه مل يتخذ أي إجراء على الصعيد الوطين               املت
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مباشرة يف حمـاكم    العهد  د وال أمثلة عن حاالت ُنفذت فيها أحكام         ـلتنفيذ أحكام العه  
  .الدولة الطرف

طبيق أحكام العهد بشكل كامـل يف إطـار      توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لت      
.  احمللية، وبتضمني تقريرها الدوري املقبل سوابق قضائية ذات صلة هبذا املوضـوع            القوانني

) ١٩٩٨(٩ام رقـم    تعليقها الع اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل      سترعي  ويف هذا الصدد، ت   
ويتعني على الدولة الطرف أن تكفل بـأن يراعـي التـدريب            . بشأن التطبيق احمللي للعهد   

احلقوق املشمولة بالعهد وأن تتخذ التـدابري        املقاضاة استناداً إىل     أهليةالقضائي مراعاة تامة    
  .لزيادة الوعي بإمكانية االحتجاج بأحكامه أمام احملاكم

ال و    هامها بالكامـل    ال تباشر م  وتأسف اللجنة ألن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          -٣٢٧
الرامي إىل معرفة إذا كان تعزيز      مبادئ باريس وأن الدولة الطرف مل ترّد على السؤال          تتفق مع   

  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها يندرج يف اختصاصات اللجنة املذكورة
اللجنة الوطنيـة   استيفاء  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لكي تضمن          

 املبادئ املتعلقة بوضع    شرطي االستقالل واالستقالل الذايت الواردين يف     لحلقوق اإلنسان   
مبادئ باريس وقرار اجلمعيـة  (املؤسسات الوطنية املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

 الدولة الطرف بأن تسند إىل اللجنـة الوطنيـة          أيضاًوتوصي اللجنة   ). ٤٨/١٣٤العامة  
ة حلقوق اإلنسان مهمة حمددة تتمثل يف الوقوف على انتهاكات حقوق اإلنسان االقتصادي           

  .واالجتماعية والثقافية
وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تتخذ بعد تدابري حازمة وجمدية ملكافحـة               -٣٢٨

 يف هذه الدولـة     ياً عال الفساد واإلفالت من العقاب يف الوقت الذي بلغ فيه الفساد مستوىً          
اإلدانات يف  باملالحقات أو   تتعلق ب وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات        . الطرف

  .قضايا الفساد
موظفي إنفاذ القانون   توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب موظفي الشرطة وغريهم من          

والقضاة على التطبيق الصارم لقوانني مكافحة الفساد وتنظيم محالت         وأفراد النيابة العامة    
. العامـة توعية والقيام مبا يلزم تشريعا وتطبيقا لفرض الشفافية على تصرفات السلطات            

 بتكثيف اجلهود إلجراء مالحقات قضائية يف حاالت        أيضاًاللجنة الدولة الطرف    وتوصي  
وتطلب اللجنة إىل . املتعلقة بالفسادسياستها يف جمال املعاقبة على اجلرائم الفساد ومراجعة 

الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن أوجه التقدم احملـرز             
  . إطار مكافحة الفساد واإلفالت من العقاباليت تواجه يفت والعقبا
 إىل املعلومات اليت أتيحت هلا أن نظام العدالة         قلق واستناداً حتيط اللجنة علماً مع ال    و  -٣٢٩

. لسلطة التنفيذية ويفتقر إىل اإلمكانيات املاليةتأثري اوأنه غالبا ما خيضع ليعاين فساداً ُمستشرياً 
  .القضائية يف بعض احلاالترارات القأيضاً أن احلكومة ال تطبق قلق مع الوتالحظ 
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مناسبة لضمان استقاللية اجلهاز القـضائي،             
أن مـن    إىل الدولة الطرف أن تتحقق       أيضاًوتطلب  . وإعمال هذا املبدأ بالكامل وتعزيزه    

جنة الدولة الطرف إىل تدريب القضاة واحملامني       وتدعو الل .  تطبق فعال  لقضائيةقرارات ا ال
  .على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ٢، الفقرة ٢املادة     
يساور اللجنة قلق إزاء العواقب الوخيمة الستغالل املـوارد الطبيعيـة، وال سـيما                -٣٣٠

ق هذه الشعوب يف    مما ميثل خرقا حل   . التعدين والتنقيب عن النفط يف أقاليم الشعوب األصلية       
  .أرض أجدادها ومواردها الطبيعية

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم ألثر األنشطة االقتصادية، وال سيما التعدين             
كـون  والتنقيب عن النفط، على البيئة واجملتمع واستشارة اجلماعات املعنية كي تضمن            

م حبقوقهـا يف أرض أجـدادها        حترم الشعوب األصلية من التمتع التـا       الهذه األنشطة   
وهلذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف التصديق          . ومواردها الطبيعية 

الـشعوب األصـلية    املتعلقـة ب  ) ١٩٨٩(١٦٩على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم       
  .والقبلية يف البلدان املستقلة

  ٣ادة امل    
 سيما فيما   املستشري ، وال  ن يعانني من التمييز     ويساور اللجنة القلق ألن النساء مازل       -٣٣١

األمالك على الرغم مـن أن      إمكانية وراثة   العمل واألرض والقروض و   حلصول على   يتعلق با 
 أنه على الدولة أن حترص على القضاء على مجيـع           ١٤ من املادة    ٢الدستور ينص يف الفقرة     

. االت احلياة اخلاصـة والعامـة    أشكال التمييز ضد املرأة وتضمن مراعاة حقوقها يف مجيع جم         
اإلبقاء على  الدولة الطرف إن املرأة تساهم بنفسها يف        مقولة  وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء      

  .األفكار النمطية اليت هتمشها
أكثـر حزمـا وفعاليـة      قانونية وعملية   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ تدابري         

اللجنـة  حتث  و. والتمييز ضد املرأة يف الدولة الطرف     ملكافحة عدم املساواة بني اجلنسني      
األحوال الشخـصية واألسـرة      قانون   أن تعتمد سريعاً  على  الدولة الطرف بوجه خاص     

وأن تشري يف تقريرها املقبل إىل األحكام األساسية الواردة يف هـذا            الصياغة  قيد  املوجود  
ومـدى مراعاتـه ملختلـف    قوق يف احلفيما يتعلق باملساواة بني الرجال والنساء   قانون  ال

الفعالة، مبا اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري  تشجع  و. االلتزامات الواردة يف العهد   
والتعليم، للقضاء على األفكار النمطية التقليدية املتعلقـة        فيها االستعانة بوسائط اإلعالم     

 للمـساواة بـني الرجـال       الفعليبوضع املرأة يف احلياة العامة واخلاصة ولضمان التطبيق         
 مـن   ٣ ويف املـادة     ٢ من املادة    ٢رد يف الفقرة    اوو  ـه ملا   والنساء يف مجيع اجملاالت وفقاً    

رقـم  التعليـق العـام     اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل       سترعي  وهلذا الغرض، ت  . العهد
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 التمتع جبميع احلقوق االقتـصادية    يف  يف احلق   بشأن تساوي الرجل واملرأة     ) ٢٠٠٥(١٦
  .واالجتماعية والثقافية

املناصـب احلكوميـة    قلق إزاء ضعف متثيل النساء يف الربملان ويف         الويساور اللجنة     -٣٣٢
  . اجلهاز القضائيالسامية ويف 

مقاعـد  ضمان  لصاحل املرأة، مثل    باختاذ تدابري إجيابية خاصة     اللجنة الدولة الطرف    توصي  
يف مستوى التعيني والتوظيف والترقيـة      نيا للنساء على    يف الربملان هلن وفرض حصص دُ     

. واجلهاز القضائي، وال سيما يف مراكز املسؤولية ويف الدوائر العليـا          الوظائف احلكومية   
إذا كان مشروع القـانون  ما يف تقريرها املقبل بّين وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت    

قد اعتمـد   الوظائف   شغل   حلصص الرامي إىل تدارك تدين نسبة متثيل النساء يف        املتعلق با 
  .ويف حال عدم اعتماده ذكر العقبات اليت حالت دون ذلك

  ٨ و٧ و٦املواد     
 توفر معلومات مفـصلة عـن       ملبطالة وعد انسبة  ارتفاع  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٣٣٣

القطاع الرمسي وغري الرمسي وغري ذلك من االسـتراتيجيات         يف  الوطنية واحمللية   العمالة  برامج  
وتأسف اللجنة ألن قانون العمل ال يضع نظاما للتفتيش         . اضحة الرامية إىل معاجلة املشكلة    الو

  .املتعلق بالعمالة
حتث اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ خطط عمل من أجل العمالـة ترمـي إىل      

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتعـديل   . الرمسيغري احلد تدرجييا من البطالة يف القطاع  
وتطلب املساعدة التقنية   املتعلق بالعمالة   يعاهتا يف جمال العمل كي تضع نظاما للتفتيش         تشر

  . من منظمة العمل الدولية لتدريب املفتشني املذكورين
وتالحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة واخلاصة ال متتثل ملبدأ املساواة بـني             -٣٣٤

  . يف األجرالرجل واملرأة
التدابري اليت اختذهتا مؤخراً لضمان األجر املتساوي       تفعيل   الطرف على    حتث اللجنة الدولة  

عن العمل ذي القيمة املتساوية، على النحو املنصوص عليه يف العهد، واحلد من الفرق بني 
  . يف األجورالرجال والنساء

  ٩املادة     
 علـى   يساور اللجنة قلق ألن نظام الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف ال يـنص              -٣٣٥

الضعيفة واملهمشة حمرومة من هذا النظام، الفئات وأن عددا كبريا من الشاملة  التغطية الصحية   
  .كالعمال املؤقتني واملستقلني
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اخلاصـة بنظـام الـضمان      الشاملة  توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري التغطية الصحية        
ويف هـذا الـصدد،     . ةالضعيفة واملهّمش للفئات  االجتماعي يف تشاد، مع إعطاء األولوية       

تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف اإلمكانيات اليت يتيحها التعاون الدويل وفق     
  . من العهد٢املادة 

  ١٠املادة     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار املمارسات التقليدية اليت تنتـهك الـسالمة البدنيـة                -٣٣٦

تعزيـز  املتعلق ب  PR/2002/06ق أن القانون رقم     والكرامة اإلنسانية للنساء والفتيات وتالحظ بقل     
الصحة اإلجنابية الذي حيظر بوجه خاص تشويه األعضاء التناسلية لألنثى والزواج املبكر والعنف             

وتالحظ اللجنـة بقلـق     . والعنف اجلنسي، ال ينص على عقوبات ملرتكيب هذه األعمال        املرتيل  
بلغ تية بعض أشكال تشويه األعضاء التناسلية       أيضاً أن نسبة الفتيات والنساء الالئي وقعن ضح       

  ).S/2007/400( لتقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف تشاد وفقاً يف املائة ٤٥
 محلة توعية حملاربة هذه املمارسات التقليدية الضارة        نظمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     

لتشويه ادة اجملتمعات احمللية باآلثار الضارة      ، وال سيما األمهات واألطفال وق     آلباءوتوعية ا 
املهينـة، وأن    وأنـسانية    الالإ وأة  قاسي ال لةالذي يندرج يف خانة املعام    األعضاء التناسلية   
 حىت ينص على عقوبات مالئمة جلسامة األعمال املرتكبة         PR/2002/06تعدل القانون رقم    

لطرف أن تتخذ التـدابري الالزمـة       وتطلب اللجنة إىل الدولة ا    . تشريعالواردة يف هذا ال   
للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وأن تقدم            

  .يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة يف هذا الصدد
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار أعمال العنف اجلنسي حبق النساء والفتيات مبـا                -٣٣٧

 ويف خميمـات    ن داخلياً ياألشخاص املشرد اآلهلة ب االغتصاب، وال سيما يف املناطق      يف ذلك   
ويساور اللجنة القلق خاصة إزاء املعلومات اليت تفيد بأن النساء          . الالجئني واملناطق احمليطة هبا   

والفتيات ال يلقني احلماية الالزمة من مجيع أشكال العنـف داخـل جمتمعـات الالجـئني                
وتشعر اللجنة  . دين داخليا وال تتمتعن بالوسائل الكافية للحماية واإلنصاف       واألشخاص املشر 

طرق تقليدية تؤدي إىل استمرار اإلفالت مـن العقـاب          ببالقلق أيضاً إزاء تسوية الرتاعات      
  .وتساهم يف العنف

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن وضع النساء             
لالجئني واملشردين داخليا يف تشاد، وال سيما عن اإلمكانيات املستعملة حلماية  واألطفال ا 

إلتاحة سبل االنتـصاف هلـم      النساء واألطفال من مجيع أشكال العنف واآلليات القائمة         
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اختاذ تدابري        . إعادة اندماجهم يف اجملتمع   وإمكانية  

بة مجيع املتورطني يف أعمال العنف حبق النساء واألطفال الالجـئني           إلجراء حتقيقات وملعاق  
يف صـفوف   األفـراد   وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد        . واملشردين داخليا 
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 املزيد من   مج ود الشرطة املكلفة باألمن يف خميمات الالجئني واألشخاص املشردين داخلياً        
اً الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع       وتشجع اللجنة أيض  . النساء يف صفوف الشرطة   

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف تشاد ووكـاالت األمـم املتحـدة               
  .القائمة يف امليداناملتخصصة 

 إزاء انتشار عمل األطفال، وال سيما االستغالل االقتصادي         الشديدوتشعر اللجنة بالقلق      -٣٣٨
تالميـذ  ) األطفال الرعاة( مريب املاشية الرحل انملسخرين حلراسة قطعواإلساءة املتكررة لألطفال ا 

  .  أو خدم املنازل)املهاجرين (أواملدارس القرآنية الذين ُيبعثون للتسول 
التدابري معلومات عن   يف تقريرها الدوري املقبل     قدم  حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ت      

األطفال لظاهرة  األطفال ووضع حد    لعمل  دي  اليت اختذهتا والنتائج احملرزة من أجل التص      
 واخلدم يف املنازل، وأن تقدم معلومات عن املساعدة املقدمة لضحايا           "املهاجرين"الرعاة و 

  .هذه املمارسات وأسرهم
املعـسكرات ويف   وتالحظ اللجنة بقلق وجود األطفال اجلنود، مبن فيهم البنات، يف             -٣٣٩

هؤالء األطفال املتمثل يف تشجيع     لتجنيد  وب املتبع   املسلحة وكذلك األسل  صفوف اجلماعات   
  .هايل على إرسال أبنائهم مقابل عوض مايلاأل

ألطفال، مبن فيهم البنـات، يف صـفوف        لكل جتنيد ا   على الدولة الطرف أن تضع حداً     
وهلذا الغرض، على الدولة الطرف أن تضع نظاما للمراقبة يـشمل           . املسلحةاجلماعات  

راكز التدريب العسكري بغية تفـادي أي جتنيـد         ململعسكرات و قبة ا ملرازيارات منتظمة   
تكثف جهودها مـن أجـل مـساعدة        ويتعني على الدولة الطرف أن      . جديد للقاصرين 

  .دين يف صفوف اجليش وإعادة إدماجهم يف اجملتمعاألطفال اجملن

  ١١املادة     
 واهلياكل األساسية   تالحظ اللجنة بقلق أن األموال املخصصة للخدمات االجتماعية         -٣٤٠

 مـن   ٢١٢املوارد الطبيعية، ورغم أن املـادة       وة الكبرية اليت متثلها     العامة غري كافية رغم الثر    
  . الدستور تنص على أن تعود نسبة من ناتج املوارد السطحية واجلوفية إىل السلطات احمللية

 استخدام عائـدات    مبا يف ذلك  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة،         
النفط، من أجل التعجيل بإعادة بناء اهلياكل األساسية العامة واخلدمات االجتماعيـة يف             

أن املوارد الطبيعية تستغل لفائدة التنمية الوطنيـة        من  املناطق احلضرية والريفية، والتأكد     
  . ورفاه السكان

 الفقر ما زالت نسبة عالية تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من استراتيجية احلد من    -٣٤١
من السكان تعاين من الفقر ومن الفقر املدقع، وال سيما سكان املناطق الريفيـة واملنـاطق                
احلضرية احملرومة واألشخاص الذين ال ميلكون أراض والنساء واألطفال واألسر اليت تعيلـها             
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وو اإلعاقـة   اإليـدز واألشـخاص ذ    /نساء واألسر املتأثرة بفريوس نقص املناعة البـشرية       
بقلق أيضاً أن الدولة الطرف مل تـضع بعـد          اللجنة  وتالحظ  . ياًواألشخاص املشردون داخل  

  . من أجل حماربة الفقرالفّعال آليات للتنسيق 
لحد مـن   لحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الناجعة لتنفيذ استراتيجية            

الـذي   لإلعـالن    واالجتماعية والثقافية وفقاً  الفقر تأخذ يف احلسبان احلقوق االقتصادية       
بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           أصدرته  

)E/2002/22–E.12/2001/17،  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري      ).  املرفق السابع
تطلب من الدولة   الضعف فيها و  الرامية إىل تقييم أثر استراتيجيتها والوقوف على مواطن         

بيانات مقارنة مـصنفة حـسب اجلـنس     الطرف أن توافيها، يف تقريرها الدوري املقبل ب       
والسن والسكان احلضريني والريفيني ومؤشرات عن عدد األشخاص الذين يعانون مـن            

  . الفقركافحةالفقر املدقع والتقدم احملرز يف م
الذي تعاين منه نسبة كبرية املزمن دام األمن الغذائي وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انع    -٣٤٢

  . من السكان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع فعليا برامج وثيقة الصلة هبذه املسألة وأن ختصص              

 كافية لكي يتمكّن اجلميع، وال سيما األفراد والفئات االجتماعية األكثر حرمانـاً           أمواالً  
االقتصادي باحلد األدىن من الغذاء الضروري الكايف لسد        ، من االنتفاع املادي و    وهتميشاً

للجنة  ١٢رقم  تعليق العام   اجلوع، وذلك وفقا لل   اتقاء   بغية   احلاجة واملالئم غذائيا وصحياً   
وبياهنـا بـشأن األزمـة الغذائيـة العامليـة          ) ١٩٩٩(باحلق يف الغذاء الكـايف      املتعلق  

)E/C.12/2008/1.(  
دولة الطرف بأن مجيع السكان، باستثناء عـدد        القلق بإفادة ال  حتيط اللجنة علماً مع       -٣٤٣

املياه الصاحلة للشرب والتخلص    املرافق األساسية، مثل    شون يف املدن، تنقصهم     هم يعي قليل من 
  . الصرف الصحي والكهرباءمرافق من النفايات و

ـ    اجلماعات  حتث اللجنة الدولة الطرف على مّد مجيع         وء إىل  الريفية واحلضرية، عرب اللج
بنية أساسية مالئمـة    باملساعدة والتعاون الدوليني عند االقتضاء، باملياه الصاحلة للشرب و        

  .للصرف الصحي
وإزاء عـدم   الذين ال مأوى هلم     تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبرية من السكان           -٣٤٤

حمـدودي  وجود تدابري فعالة ترمي إىل توفري اإلسكان االجتماعي لألشخاص والفئات مـن             
املستضعفني واملهمشني الذين يعيشون يف مساكن عشوائية ومعظمهم ال حيـصلون           الدخل و 

  .بسعر ميّسر على املياه الصاحلة للشرب وال على املرافق املالئمة للصرف الصحي
كبرية مـن اخلطـط وسياسـات اإلسـكان         جمموعة  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع      
 لضمان تنفيذها، وال سيما لصاحل األشخاص والفئـات         وختصيص موارد كافية يف ميزانيتها    
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وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باختـاذ       . واملهمشنياملستضعفني  من حمدودي الدخل و   
للصرف الصحي ولو بتكـاليف     املالئمة  رافق  املتدابري فورية لتوفري املياه الصاحلة للشرب و      

وتطلب اللجنة  ). ٢٠٠٢(يف املاء   باحلق   املتعلق ١٥لتعليق اللجنة العام رقم      ميّسرة، وفقاً 
من ال مأوى هلـم     إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات عن ظاهرة             

  . مصنفة حسب اجلنس والسن والسكان الريفيني واحلضريني
ة من عمليات اإلخـالء القـسري وتـدمري    ـويساور اللجنة قلق إزاء النسبة العالي      -٣٤٥

 حدثت يف أحياء جنامينا دون إخطار مسبق، ودون توفري سكن بديل أو تقـدمي               املساكن اليت 
  .تعويض مناسب

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة لضمان عـدم اللجـوء إىل عمليـات               
اإلخالء القسري إال كمالذ أخري، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهيـة حتـدد بدقـة         

لتعليـق   يف إطارها تنفيذ عمليات اإلخالء القسري، وفقاً       الظروف والضمانات اليت ميكن   
)  من العهـد   ١-١١املادة  (املتعلق باحلق يف السكن الالئق      ) ١٩٩٧(٧رقم  اللجنة العام   

وتوصي اللجنة كذلك باختاذ التدابري املالئمة لدفع التعويض        . وعمليات اإلخالء القسري  
طار األطراف املعنيـة وأن يـتمكن       أو توفري سكن بديل وأن ال ينفذ أي إجراء دون إخ          

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف        . بل االنتصاف توخي س ضحايا اإلخالء من    
تقريرها الدوري املقبل بيانات عن عمليات اإلخالء القسري مـصنفة حـسب اجلـنس             

  .احلضريني/والسن والسكان الريفيني

  ١٢املادة     
توفره من معلومات يف الفقـرات      ا  مبائيات املفصلة و   باإلحص حتيط اللجنة علماً  فيما    -٣٤٦
 من العهد، يساورها القلق     ١٢من تقرير الدولة الطرف فيما خيص املادة         ٢٠٦ إىل   ١٩٣من  

فريوس نقص  سّن اخلامسة وتفشي    إزاء نسبة وفيات األمهات والرّضع ووفيات األطفال دون         
ملني يف قطاع الرعايـة الـصحية يف        نقص عدد العا  على نطاق واسع و   اإليدز  /املناعة البشرية 

أي معلومـات   وتأسف اللجنة لعدم وجود     . املناطق الريفية وتدين مستوى اخلدمات الصحية     
  .١٩٩٨عام أطلقت الوطنية للصحة اليت عن نتائج السياسة 

معاجلة الوضع الراهن يف قطاع الصحة الذي       على  حتث اللجنة الدولة الطرف على العمل       
للسكان يف هذا اجملال، وال سيما عرب حتـسني اخلـدمات           األساسية   ال يليب االحتياجات  

اخلـدمات الـصحية    الصحية األساسية عن طريق رفع خمصصات ميزانية الدولة يف جمال           
فـريوس نقـص املناعـة       واختاذ التدابري الوقائية والعالجية الالزمة حملاربة وباء      األساسية  
 بأن  أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . ةاإليدز وغري ذلك من األمراض املعدي     /البشرية

 بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن          ١٤رقم  تعليقها العام   تأخذ يف احلسبان    
 الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات           إىلوتطلب اللجنة   . الصحة
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 اليت متكّنها من تقييم     مفصلة وحمدثة، مبا يف ذلك املؤشرات والبيانات اإلحصائية املصنفة،        
  .مدى التقدم احملرز يف هذا اجملال

للحقوق يف جمـال الـصحة      ة على اجلزع    ـالباعثق احلالة   ـوتالحظ اللجنة بقل    - ٣٤٧
يف األساسية  نسية واإلجنابية   اجلاجلنسية واإلجنابية للسكان وقصور خدمات الرعاية الصحية        

  .الدولة الطرف
ذ تدابري خاصة لتوفري اخلـدمات والرعايـة الـصحية          توصي اللجنة الدولة الطرف باختا    

  .يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابيةية تنفيذ برامج تعليماألساسية واجلنسية واإلجنابية 
وتالحظ اللجنة بقلق املخاطر البالغة اليت حتدق بالصحة بسبب تلوث امليـاه اجلوفيـة                -٣٤٨

، ٢٠٠٠ من السكان ال ميلكون مراحيض مناسبة عام          يف املائة  ٧٠ومياه األمطار ألن أكثر من      
  .تفعون بنظام الصرف الصحي املالئمنط يـ من السكان فق يف املائة٢٤يف حني كان 

اليت الريفية واحلضرية بالنظم املالئمة     اجلماعات  حتث اللجنة الدولة الطرف على مّد مجيع        
رف الصحي، وعند االقتـضاء     الصاحلة للشرب وبنية أساسية مناسبة للص     تؤمن هلم املياه    

  .ميكن طلب املساعدة والتعاون الدوليني

  ١٣املادة     
 من الدستور تكفل لكل مواطن احلق يف التعليم وأن ٣٥تالحظ اللجنة أن املادة   فيما    -٣٤٩

التعليم العام جماين وأن التعليم األساسي إلزامي، تأسف ألن الدولة الطرف مل تقدم ردا مقنعا               
ذ هذه املادة، وال سيما بالنسبة إىل األطفال الفقراء يف املناطق احلضرية والريفية        فيما خيص تنفي  

، مما حيول دون تقييم ظروف تنفيذ هذه املادة من الدسـتور الـيت      سكان األصليني وأطفال ال 
وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للربنامج العشري، الذي يدعم إصـالح           . تكفل هذا احلق  
ارتفاع  والذي اعتمدته الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء         ٢٠١٥-٢٠٠٤النظام التعليمي   

  .البالد واملناطق الريفية بوجه خاصنسبة االنقطاع عن الدراسة، وال سيما يف أفقر مناطق 
التعلـيم  ُيتاح  يف تقريرها الدوري املقبل كيف      بّين  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت      

ع األطفال، مبن فيهم األطفال الفقراء يف املناطق احلـضرية  األساسي اإللزامي واجملاين جلمي   
ويف هذا الصدد، تذكّر اللجنـة الدولـة الطـرف          . السكان األصليني والريفية وأطفال   

 من العهد اليت تنص على أن تكفل        ١٤بااللتزامات اليت أخذهتا على نفسها مبوجب املادة        
أن بوتوصي اللجنة الدولة الطرف     ". جميعجعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته جمانا لل      "

التعليقني العـامني   ل التعليم،   ـذ خطتها الوطنية من أج    ـتأخذ يف احلسبان، يف إطار تنفي     
وجيـدر  . للجنة، وأن تنشئ آلية فعالة ملراقبة اخلطة املـذكورة        ) ١٩٩٩(١٣ و ١١رقم  

 األمـم املتحـدة      من منظمة  تني أن تطلب املشورة واملساعدة التقني     أيضاًبالدولة الطرف   
  .فيما يتعلق بتنفيذ هذه اخلطة) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة 
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ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار النسبة العالية لألمية يف الدولة الطـرف، وهـذه                -٣٥٠
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً أن األطفال الـذكور        . النسبة أعلى عند اإلناث مقارنة بالذكور     

  . باألفضلية يف جمال التعليمحيظون تقليديا
وال سيما   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الفعالة لرفع نسب حمو األمية،            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف اجلهود حىت يتـاح التعلـيم للبـنني             . اإلناثأمية  
لتعلـيم  تاحـة ا  إلوحتث الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة         . والبنات بالتساوي 

التعليقني  من إطار عمل داكار، مع األخذ يف احلسبان      ١٦للجميع، وفق ما تنص عليه املادة       
 للجنة حقوق الطفل    )٢٠٠١(١رقم  التعليق العام   للجنة و ) ١٩٩٩(١٣ و ١١رقم  العامني  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل           . بشأن أهداف التعليم  
لومات مفصلة عن التدابري املتخذة لالرتقاء مبستوى التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع            مع

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف       . يف جمال التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين       
  . بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم١٩٦٠التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 

  ١٥املادة     
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف بغيـة                -٣٥١

  .صون احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية ومحايته وتعزيزه
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن التـدابري               

  . احلياة الثقافية ومحايته وتعزيزهاليت اختذهتا بغية صون احلق يف املشاركة يف
هـذا  . استغالل املوارد الطبيعية يف الدولـة الطـرف     نظام  ويساور اللجنة قلق إزاء       -٣٥٢

حقوقهم من االستغالل الذي يؤثر سلبا يف األرض وأمناط حياة السكان األصليني، مما حيرمهم        
  .املتعلقة بأرض أجدادهم وهويتهم الثقافية

 الطرف باختاذ تدابري خاصة حلماية هوية السكان األصليني الثقافيـة           توصي اللجنة الدولة  
  .وأرض أجدادهم

التثقيـف يف جمـال احلقـوق االقتـصادية         إتاحة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٣٥٣
التدريب الواسع النطاق   تنظيم  واالجتماعية والثقافية للطالب على مجيع مستويات التعليم، و       

فراد من مجيع املهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً يف تعزيز           يف جمال حقوق اإلنسان لأل    
درسـون  ومحاية حقوق اإلنسان، مبن فيهم القضاة واحملامون وموظفو اخلدمـة املدنيـة وامل            

  .إنفاذ القوانني وموظفو اهلجرة وأفراد الشرطة واجليشوموظفو 
ملقبل قائمة دقيقـة جبميـع      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري ا          

وتطلب إىل الدولـة الطـرف      . االتفاقيات الدولية يف جمال محاية البيئة اليت هي طرف فيها         
وتـود اللجنـة أن     . كذلك أن حتدد مهام كل من وزارة البيئة واللجنة الوطنية العليا للبيئة           
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حـدة ملكافحـة     يف اتفاقية األمم املت    اًتعرف إذا كانت الدولة الطرف تنتفع، بوصفها عضو       
  .التصحر وخطط العمل دون اإلقليمية و صندوق البيئة العاملية من أجل تنفيذ هذه االتفاقية

الدولة الطرف بطلب خدمات املساعدة التقنية من مفوضـية         بشدة  وتوصي اللجنة     -٣٥٤
هبـذا  ذات الصلة   املتخصصة وبرامج األمم املتحدة     الوكاالت  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان و    

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقـا لاللتزامـات       إعمال احلقوق   ال من أجل ضمان     اجمل
إعداد تقريرها املقبل وتقدميه اسـتنادا      لدى  اليت أخذهتا على نفسها مبوجب العهد، و      القانونية  

  .إىل هذه املالحظات اخلتامية
 منظمة العمل الدولية    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكري يف التصديق على اتفاقيات          -٣٥٥
 ١١٧ورقـم   ) ١٩٥٢( بشأن الضمان االجتماعي     ١٠٢ورقم  ) ١٩١٩( بشأن البطالة    ٢رقم  

 بشأن املساواة   ١١٨ورقم  ) ١٩٦٢) (األهداف واملعايري األساسية  (بشأن السياسة االجتماعية    
ورقـم  ) ١٩٦٢( بشأن سياسة العمالـة      ١٢٢ ورقم   ١٩٦٢) الضمان االجتماعي (يف املعاملة   

) ١٩٨٩( بشأن الشعوب األصلية والقبلية      ١٦٩ورقم  ) ١٩٨٥( بشأن إحصائيات العمل     ١٦٠
  ).١٩٩٣( بشأن منع احلوادث الصناعية الكربى ١٧٤ورقم 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكري يف التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة               -٣٥٦

 األشـخاص ذوي اإلعاقـة      حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقـوق        
  .وبروتوكوهلا االختياري

للتعليمات املتعلقـة    ىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً    إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       -٣٥٧
املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعـداد التقـارير   بالوثيقة األساسية املوحدة واليت تتضمنها   

  .ات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان هيئات املعاهدواليت وافقت عليها مؤخراً
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف التصديق على الربوتوكول االختياري             -٣٥٨

  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع          -٣٥٩

الدولة، والقضاء ومنظمـات اجملتمـع   اجلهات املسؤولة يف   شرائح اجملتمع، وخباصة    بني مجيع   
كما تـشجع   . املدين، وإبالغ اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري القادم         

اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين يف             
  .ى املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبلعملية النقاش عل

دم تقريريها الدوريني الرابـع واخلـامس       ـوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تق        -٣٦٠
  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠حبلول 
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  مدغشقر    
 خالل  (E/C.12/MDG/2)  تنفيذ العهد  بشأننظرت اللجنة يف التقرير الثاين ملدغشقر         -٣٦١

ــساهتا  ــودة يف ٤١ و٤٠ و٣٩جل ــاين ١٠ و٩، املعق ــشرين الث ــوفمرب / ت  ٢٠٠٩ن
)E/C.12/2009/SR.39 وSR.40 و SR.41( املعقودتني  ٤٥ و ٤٤دت خالل جلستْيها    ـ، واعتم

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩ و١٨يف 

 مقدمة  - ألف  

لـه   غري أهنا تأسف لتقدميها      رف تقريرها الثاين  ـة بتقدمي الدولة الط   ـترحب اللجن   -٣٦٢
  وترحب اللجنة أيضا بالردود اخلطية على قائمـة املـسائل          .املوعد املقرر من   سنة   ١٧بعد  

(E./C.12/MDG/Q/2/Add.1)  ،  حلوار الصريح والبناء مع الوفد الذي ضم عدداً من         باوكذلك
 .فةاملمثلني القادمني من وزارات خمتل

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
حب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن             تر  -٣٦٣

ـ   ـالقاسية أو الالإنساني  ة  ـأو العقوب ضروب املعاملة     /ول كـانون األ   ١٣ة يف   ـة أو املهين
 /أيلـول  ٢٢تفاقية حقوق الطفـل يف      الالربوتوكولني االختياريني   على  ، و ٢٠٠٥ديسمرب  
الربوتوكول االختيـاري امللحـق     ، على   ٢٠٠٧يف  وترحب أيضا بالتوقيع    ،  ٢٠٠٤سبتمرب  

اللجنـة  كمـا ترحـب     . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
مبـادئ  ق  ـة بتطبي ـاملتعلق) ١٩٤٩(٩٨منظمة العمل الدولية رقم     ات  بالتصديق على اتفاقي  

 ل اجلـربي،  ـإلغاء العم ة ب ـاملتعلق) ١٩٥٧(١٠٥رقم  و ،ة اجلماعية ـفاوض التنظيم وامل  حق
ـ  واالستخدام،املتعلقة باحلد األدىن لسن  ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  و  املتعلقـة  )١٩٩٩(١٨٢م رق

 وعالوة على ذلـك،  .ة للقضاء عليها ـفوريال اإلجراءاتحبظر أسوأ أشكال عمل األطفال و     
  . جبنسية املرأة املتزوجةتعلقةاالتفاقية املعلى ، ٢٠٠٨ق الدولة الطرف يف ـترحب بتصدي

تضمن جمموعة  ي،  ١٩٩٢سبتمرب  / أيلول ١٨ترحب اللجنة باعتماد دستور جديد يف       و  -٣٦٤
.  من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة جمموعةواسعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك     

اليت مت التـصديق عليهـا حـسب        تفيد بأن املعاهدات الدولية     اليت  علومات   بامل وترحب أيضا 
يتجزأ من القانون الوطين وميكن االحتجاج هبا أمام         ذلك العهد، تعترب جزءا ال     مبا يف    األصول،

 : وترحب اللجنة كذلك بالتشريعات اهلامة اليت سنتها الدولة الطرف، وهي. احملاكم احمللية

 الزواج ونظم    بشأن ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٠املؤرخ   ٠٢٢- ٢٠٠٧القانون رقم    •
 عامـاً بالنـسبة    ١٨ يفسن الزواج    حدد   الذيهـو القانون   امللكية الزوجية، و  
  للذكور واإلناث؛
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 بشأن حقوق الطفل    ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٠ املؤرخ ٠٢٣-٢٠٠٧القانون رقم    •
  ؛يذاءاإلاألطفال ضحايا مجيع أشكال ته، ويشمل ومحاي

األشـخاص  حقوق  بشأن   ١٩٩٨فرباير  /شباط ٢ املؤرخ ٠٤٤-٩٧القانون رقم    •
  ؛ذوي اإلعاقة

 بشأن محاية ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول  ١٤ املؤرخ ١٠٤٠-٢٠٠٥القانون رقم    •
  اإليدز؛/ملصابني بفريوس نقص املناعة البشريةااألشخاص 

 ٠٠٤-٢٠٠٤  والقانون رقم  ١٩٩٥مارس  / آذار ١٣ املؤرخ   ٠٣٣-٩٤ رقم   القانون •
  .يالتعليم االبتدائي اجملاين واإللزاماملتعلقان ب ٢٠٠٤ هيولي/متوز ٢٦ املؤرخ

مؤخرا  ٢٠١٢-٢٠٠٧  للفترة اعتماد خطة عمل مدغشقر   بللجنة مع التقدير     ا وتنوه  -٣٦٥
  .ةمكافحة الفقر وتعزيز التنميمن أجل 

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  -جيم   

قدرهتا على  نالت من    أزمة سياسية خطرية     تها اللجنة بأن الدولة الطرف واجه     تسلم  -٣٦٦
  .الوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد

 والتوصياتدواعي القلق الرئيسية   -دال   

تعرب اللجنة عن أسفها ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن معلومات وإحصاءات              -٣٦٧
بالقدر الكايف لكي يتسىن هلا إجراء تقييم كامل ملدى احترام احلقوق املنصوص عليها             ُمحّدثة  

 .يف العهد يف الدولة الطرف

يف تقريرها الدوري املقبل عـن      حّدثة  تقدم معلومات مُ  بأن  توصي اللجنة الدولة الطرف     
بيانات مفصلة وإحصاءات ذات صلة      طريق تقدمي    نعلعهد، مبا يف ذلك     لالتطبيق العملي   

طـط وبـرامج    ملا جـرى تنفيـذه مـن خ       والنتائج العملية   ها   بتنفيذ قوانين  فيما يتعلق 
  .دالعهشمولة بواستراتيجيات يف خمتلف اجملاالت امل

 احملاكم احملليـة    جانب تنفيذ أحكام العهد من      التقصري يف  اللجنة بالقلق إزاء     عروتش  -٣٦٨
بينة العديد من احلقوق امل   رغم إدراج    املعاهدات الدولية جزءا من التشريع احمللي و       اعتباررغم  

  .١٩٩٢يف العهد يف دستور عام 

ـ      اجلميـع  اج حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فورية لضمان إمكانية احتج
حمـددة   تقريرها الدوري القادم معلومات      تضمنيبأحكام العهد أمام احملاكم احمللية وعلى       

  .حمدثة عن القرارات القضائية اليت تقضي بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهدو

 التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس وتدريب موظفي           ألن وتشعر اللجنة بالقلق    -٣٦٩
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيأخذ يف االعتبار  ال ءقضاالعاملني يف الو املدنية اخلدمة
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وعدم قابليتها للتجزئة، توصي الدولـة      ترابط حقوق اإلنسان    إىل مبادئ   اللجنة  إذ تشري   
 مجيع مستويات التعليم، وتوفري يف للطالب اإلنسانالطرف بتوفري التثقيف يف جمال حقوق 

 مجيع املهن والقطاعات ممن يـؤدون       العاملني يف يب يف جمال حقوق اإلنسان لألفراد       التدر
دوراً مباشراً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبن فيهم القضاة واحملامون وموظفو اخلدمة             

  .نفاذ القوانني وأفراد الشرطة واجليشاملدرسون وموظفو إاملدنية و
 مـن   ٢الفقرة  ا على   ـتحفظهب الدولة الطرف    كـإزاء متس ة بالقلق   ـوتشعر اللجن   -٣٧٠
  .التعليم االبتدائيأهنا تتعلق بوال سيما  العهد،  يف١٣املادة 

حىت من العهد   ) ٢(١٣أن تنظر يف سحب حتفظها على املادة        إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف     
  تتعلـق   من العهد، وبوجه أخص بقدر ما      ١٣ من املادة    ٢تأجيل تطبيق الفقرة    "تستمر يف   ال  

بالتعليم االبتدائي، إذ بينما توافق حكومة مدغشقر متاما على املبادئ اجملـسدة يف هـذه               
ليتها يف أقرب وقـت ممكـن، فـإن          وتتعهد باختاذ اخلطوات الالزمة لتطبيقها بكُ      ،الفقرة

 أن التطبيـق الكامـل      تؤدي إىل مشاكل التنفيذ، وخباصة ما يترتب عليها من آثار مالية،          
  ".ةعنية ال ميكن ضمانه يف هذه املرحلللمبادئ امل

إفالت من  ما يالزمه من    الفساد و إزاء استمرار تفشي    قلق  تشعر بال  اللجنة   وال تزال   -٣٧١
دون متتـع اجلميـع بـاحلقوق االقتـصادية      األمر الذي حيـول      ،العقاب يف الدولة الطرف   

  .لطرف ملكافحة الفساد الدولة اتبذهلاواالجتماعية والثقافية، على الرغم من اجلهود اليت 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عملية ملكافحة الفساد بـصورة فعالـة              
مـالت  ا؛ والقيـام حب  الفساد ومعاقبة املسؤولني عنهمن أجل التحقيق يف حاالت    وخاصة  

 مبوجـب مان الشفافية يف سلوك السلطات العامـة،        ؛ وض اآلثار السلبية للفساد  بتوعية  لل
كافحة الفساد وتدريب الشرطة وموظفي     مل تشريعات   وسن ؛املمارسة العملية ويف  ن  القانو

كمـا توصـي   . اتلتشريعالصارم لتطبيق الاملدعني العامني والقضاة على   إنفاذ القوانني و  
ما أحرزتـه    ع مفصلةيف تقريرها الدوري املقبل معلومات      بأن تقدم   اللجنة الدولة الطرف    

  .ديف مكافحة الفساق وما واجهته من عوائتقدم من 

كـانون   ١٤ املؤرخ ٠٣٦-٢٠٠٧لقانون رقم   من أن يكون ل   اللجنة بالقلق   تشعر   و  -٣٧٢
األراضي حبيازة  لمستثمرين األجانب   يسمح ل علق بقانون االستثمار الذي     املت،  ٢٠٠٨يناير  /الثاين

علـى  يـة   صول الفالحني وسكان املناطق الريف    ح على    سليب أثرمبا يف ذلك ألغراض الزراعة،      
 مـن أن تـشكل    كما تشعر اللجنة بالقلق     . مواردها الطبيعية وعلى  لزراعة  األراضي الصاحلة ل  
  ).١املادة (حق يف الغذاء مدغشقر للسكان  على هذا النحو عائقا دون ممارسة حيازة األراضي

 األراضي حيازة وتسهيل ٠٣٧-٢٠٠٧توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح القانون رقم 
. وارد الطبيعية باإلضافة إىل تسهيل حصوهلم على امل     املناطق الريفية   سكان  ني و  الفالح على

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حوار وطين بـشأن االسـتثمار يف الزراعـة               
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مـن  ملوافقة احلرة واملستنرية    على ا أي عقود مع الشركات األجنبية،      إبرام  قبل  واحلصول  
  .ألشخاص املعنينيا

للجنة بالقلق من أن يستمر التمييز ضد ذرية األرقاء على الرغم من التشريع             وتشعر ا   -٣٧٣
 ). ٢املادة (الذي حيمي من التمييز 

ذريـة  التمييز ضد   على اختاذ التدابري املالئمـة للقضاء على       حتث اللجنة الدولة الطرف     
 اختاذ تدابري مبا يف ذلك عن طريق تطبيق التشريعات القائمة ملكافحة التمييز، وعلىاألرقاء 
الوعي حملاربة املواقف السلبية واألفكار النمطية اليت ال تزال رائجـة، وعلـى أن             إلذكاء  

 .    تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة ذرية األرقاء

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون اجلنسية احلايل ال يسمح للطفل املولـود ألم                - ٣٧٤
 باحلصول علـى اجلنـسية امللغاشـية        ل جنسية أجنبية  ـشية وأب حيم  حتمل اجلنسية امللغا  

  ). ١٠ و٣املادتان (
نـسية امللغاشـية    هبدف مـنح اجل   حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع منقح         

 جنسية أجنبية، على قدم     حيملنسية امللغاشية وأب    حتمل اجل لألطفال الذين يولدون من أم      
 .أم من أصل أجنيبملغاشي ومن أب مع األطفال املساواة 

ملساواة بني املرأة والرجل    بشأن ا وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي           -٣٧٥
 ).٣املادة (

بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع        ) ٢٠٠٥(١٦يف ضوء تعليقها العام رقم      
 الدولة الطرف لجنة  ال يوصت ،)٣املادة  (جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

باعتماد تشريع حمدد بشأن املساواة بني املرأة والرجل لتأسيس االستراتيجيات واخلطـط            
 .على أساسه

عدم تساوي وضع املرأة يف الزواج وشـؤون        استمرار  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       - ٣٧٦
ـ    م  ـ على الرغ  ةـف العرفية والتقليدي  ـاألسرة بسبب املواق   انون رقـم   من اعتمـاد الق

الـذي  و بشأن الزواج ونظم امللكية الزوجيـة     ٢٠٠٧أبريل  / نيسان املؤرخ ٠٢٢- ٢٠٠٧
احلقـوق والواجبـات    كفل نفس   والنسبة للذكور واإلناث،     للزواج ب  اسنعاما   ١٨حدد  

 .ة األسرداخللزوجني ل

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابري فعالة وال سيما من خالل مواصلة احلـوار   
تشجيع تقـدمي صـورة     و فهم املساواة بني املرأة والرجل       ، لتعميق  الزعماء التقليديني  مع

  .ةإجيابية وغري منطيه عن املرأ
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 من القـانون    ٨٣لمادة  ، وفقا ل  النساء ما زلن يعانني   من كون   وتشعر اللجنة بالقلق      -٣٧٧
علق بانتقـال   التمييز فيما يت  ، من   بشأن املرياث  ١٩٦٨ هيولي/متوز ٤ املؤرخ ٠١٢-٦٨رقم  

 .رهن عن طريق اإلرثغري املنقولة داخل أسملكية األموال 

تدابري شاملة للقضاء علـى املمارسـات   بأن تبادر إىل اختاذ   توصي اللجنة الدولة الطرف     
لتـشريعات  التطبيق العملـي ل ز ضد املرأة وضمان يمتيتنطوي على   النمطية اليت    والصور
 املساواة يف احلقوق بـني      إعمال الزوجية، فضال عن     لزواج ونظم امللكية  يف جمال ا  القائمة  

 ترثبأن ذ التشريع الذي يسمح يالدولة الطرف بتنف كما توصي. ة األسرداخلالزوجني 
  .نقولة على قدم املساواة مع الرجلامل غري األموال املرأة

    إزاء ارتفاع معدالت العمالة الناقصة يف الدولـة الطـرف          هاقلقعن  اللجنة  وتعرب    -٣٧٨
وعـالوة  . بني النساءإزاء حدة ارتفاعها  الفئات الضعيفة من السكان، و   يف أوساط وال سيما   

تشعر بالقلق إزاء ظروف العمل غري املستقرة وتدين األجور يف القطاعني الرمسـي   على ذلك،   
 .)٧ و٦املادتان (وغري الرمسي 

 علـى الـشباب      تركـز  ةلالعمفعالة ل ضع استراتيجيات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    
 إىل حتسني ظروف العمل واألجور      ترمي تشريعات وسياسات    باإلضافة إىل وضع  والنساء،  

  .يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي

/ كانون الثـاين   ١٤ املؤرخ ٠٣٧-٢٠٠٧م  ـاللجنة القلق ألن القانون رق    ويساور    -٣٧٩
يف هذه املناطق مـن  عاملني  ال األشخاص   حيرماحلرة  واألعمال  تعلق باملناطق   وامل،  ٢٠٠٨يناير  

 ).٧املادة ( التمتع بنفس احلقوق واحلماية املمنوحة للعمال اآلخرين مبوجب قانون العمل

احلرة من أجـل    واملنشآت  ىل تعديل القانون املتعلق باملناطق      إتدعو اللجنة الدولة الطرف     
  .ص العاملني يف هذه املناطقألشخاعلى اتطبيق قانون العمل 

عمال  وبعض   الرمسياملرأة الريفية والعاملني يف القطاع غري       ألن  اللجنة بالقلق   وتشعر    -٣٨٠
 ).٩املادة (ي شكل من أشكال الضمان االجتماعي ال حيظون بأاملنازل 

كيفية متديد الضمان االجتماعي ليـشمل نـساء        بالنظر يف   توصي اللجنة الدولة الطرف     
لضمان االجتماعي لصاحل مجيع عمـال      الريف وعمال القطاع غري الرمسي وتنفيذ قانون ا       

عن التـدابري    معلومات شاملة ودقيقةتقدمي الدولة الطرف   إىلكما تطلب اللجنة    . املنازل
  .لحصاءات يف تقريرها الدوري املقباليت مت اختاذها باإلضافة إىل إ

ء إزاشعر بالقلق   ا ت أن عمل األطفال حمظور مبوجب القانون، فإهن       اللجنة   الحظوإذ ت   -٣٨١
 الصناعاتم األطفال يف    اتخدإزاء اس لى نطاق واسع يف الدولة الطرف، و      استمرار انتشاره ع  

كما تشعر  . اخلدمة املرتلية يف املناطق الريفية واحلضرية     وكذلك يف   عدين  ة الت الزراعية وصناع 
 الـربامج   بالقلق ألن النتائج العملية ما زالت غري كافية على الرغم من اعتماد شـىت             اللجنة  

 ).١٠املادة (خلطط وا
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  :يتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل

تعزيز اإلطار القانوين ملكافحة عمل األطفال واختاذ مجيع التدابري القانونية            )أ(  
   هذه الظاهرة؛الستئصالوالقضائية الالزمة 

دعم وتعزيز دور األسرة باعتبارها عنصرا أساسـيا حلمايـة األطفـال              )ب(  
 ؛ومكافحة عمل األطفال

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتنفيذ الفعال جلميع الـسياسات املتعلقـة             )ج(  
مبكافحة عمل األطفال، مبا يف ذلك عن طريق محالت توعية اجلماهري بشأن محاية األطفال، 

 .وتعزيز التدابري الوقائية ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم

    يف أمـاكن العمـل      تشر بكثرة ينالتحرش اجلنسي ما زال     وتالحظ اللجنة بقلق أن       -٣٨٢
كما تشعر اللجنة بالقلق    . يف مناطق جتهيز الصادرات على الرغم من حظره قانوناً        وال سيما   

  ).  ١٠ و٧املادتان (ألن العديد من حاالت التحرش اجلنسي ال ُيبلّغ عنها 
ي تنفيذ القانون الذي حيظر التحرش اجلنـس      ) أ: (حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي      

وشن محالت توعية ضد التحرش اجلنسي يف مكان العمل مبا يف ذلـك منـاطق جتهيـز                 
متكني الضحايا من تقدمي شكاوى دون خوف من التعرض لالنتقـام           ) ب(الصادرات؛ و 

تقريرهـا  كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتـَضمِّن          . ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم  
 .اجلناة يف حقخذت جراءات اليت اتُّاإلعن وى ومعلومات عن عدد الشكا الدوري القادم

 الزوجيالغتصاب  انتشار العنف ضد النساء، مبا يف ذلك ا        اللجنة بالقلق إزاء     وتشعر  -٣٨٣
ألن هـذا   يساورها القلـق    كما  . عنف ضد األطفال  ال و ،كجرمية جنائية الذي ال ُيعترف به     

حيدو بالـضحايا إىل عـدم       مما    بسبب ممارسة الصمت،   ال ُيبلغ عنه  اجتماعيا و مقبول  عنف  ال
 معلومات  توفرقلق إزاء عدم    بال اللجنة   وعالوة على ذلك، تشعر   .  شكاوى ضد اجلناة   ميقدت

 ).١٠املادة (وبيانات مفصلة بشأن العنف املرتيل 

كافحة العنف ضد النساء واألطفال مـن خـالل تنفيـذ    مبتوصي اللجنة الدولة الطرف     
كمـا  .  شاملة للتصدي جلميع أشكال العنف املـرتيل       التشريعات القائمة واعتماد تدابري   

للضحايا إمكانية االحتكام إىل القضاء، من خالل       بأن تكفل   توصي اللجنة الدولة الطرف     
وتدعو اللجنة الدولة   . مالحقة اجلناة ومعاقبتهم  على  اجلرائم و  التشجيع على اإلبالغ عن   

 الدولة الطرف زيادة الوعي     ىلإوتطلب  . الزوجيالغتصاب  جترمي ا لعمل على   اىل  إالطرف  
. العنف ضد النساء واألطفـال    ية، بشأن   ربامج التعليم ال اإلعالم و  طالعام من خالل وسائ   

 باإلضـافة إىل  معلومات عن أثر هذه التدابري      تقدمي  الدولة الطرف   إىل  تطلب اللجنة   كما  
 .عن مدى انتشار خمتلف أشكال هذا العنفمصنفة حبسب الفئات العمرية بيانات 

يف ، مبا يف ذلك      يف البلد  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار االجتار بالنساء واألطفال         -٣٨٤
 على  ، وذلك  يعشن يف فقر يف املناطق الريفية والنائية       الاليتلبنات  االسياحة اجلنسية وال سيما     
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عـدل   امل ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١٤ املؤرخ ٠٣٨-٢٠٠٧الرغم من اعتماد القانون رقم      
تدابري منع االجتـار باألشـخاص والـسياحة        اجلنائي بشأن   قانون  البعض أحكام   املكمل ل و

اجلنسية، وقانون تصديق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء            
توكـول  برو (األطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة          و

 بيانات  توفروتأسف اللجنة لعدم    .  السياحة اجلنسية  بشأنن محالت التوعية    فضال ع ) بالريمو
 ).١٠املادة (االجتار والبغاء بكل من تتعلق 

هودها جل ا مكافحة االجتار، تكثيف   لقوانني التطبيق العملي حتث اللجنة الدولة الطرف على      
 ستغالل اجلنـسي  النساء واألطفال، ألغراض اال   بمكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما      يف  

 ،نع االجتـار  ملعالمية  ا اإل راجمها ومحالهت تكثيف ب توصي الدولة الطرف ب   كما  . بوجه خاص 
 ومالحقـة اجلنـاة    والقـضاة،    للمسؤولني عن إنفاذ القـانون    توفري التدريب اإللزامي    و

التصدي للسبب اجلذري لالجتـار     ب توصي الدولة الطرف     وفضال عن ذلك،  . تهمومعاقب
إجياد  أنشطة   وهتيئةألطفال  اريق زيادة جهودها الرامية إىل حتسني تعليم        عن ط الستغالل  وا

  .ةللنساء يف املناطق الريفية والنائيال سيما  وفرص العمل

لحد من  ل الدولة الطرف استراتيجية     اعتمادرغم من   على ال قلق أنه   بوتالحظ اللجنة     -٣٨٥
 فقر، وال سيما النساء والـشباب        يف املائة من السكان يعيشون يف      ٦٩، ما زال حوايل     الفقر

عـدم   إزاء أيضا    بالقلق  اللجنة وتشعر. واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية      
سكان ال يف املائة من     ٥٠ توفر املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي الكافية حلوايل        

 ).١١املادة (يف املناطق الريفية وخاصة الدولة الطرف يف 

 اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ استراتيجيتها املتعلقـة            توصي
بالفقر وضمان حتقيق التكامل بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل           
كما أوصت اللجنة بذلك يف بياهنا عن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              

 علـى اختـاذ     الدولة الطرف  اللجنة   حتثكما  ). E/C.12/2001/10 (واالجتماعية والثقافية 
تدابري فورية وفعالة لضمان حصول السكان على مياه صاحلة للشرب بتكلفـة معقولـة              

 ١٢ و ١١املادتان   (املياهبشأن احلق يف    ) ٢٠٠٢(١٥شيا مع تعليقها العام رقم      امتوذلك  
 .)من العهد

ملعاجلـة  ي استراتيجية أو برنامج لدى الدولة الطرف        لعدم وجود أ   اللجنة القلق    ويساور  -٣٨٦
 ).١١املادة (ضمان مستوى معيشي الئق للمشردين مداها ولدراسة ومشكلة التشرد، 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية أو برنامج ملعاجلة مشكلة التـشرد بعـد               
كما تـدعو اللجنـة     . شردين مستوى معيشي الئق للم    لتوفري وأسباهبا، وذلك    مداهادراسة  

ـ تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة      ضمن  أن ت إىل  الدولة الطرف    سب نـوع اجلـنس     حب
 .فالتشرد يف الدولة الطر، عن نطاق مشكلة احلضرية/الريفيةاملناطق سكان والعمر و
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عديـدة أُجـربت   أسر عدم االستقرار اليت تعيشها  إزاء حالة  هاقلقعن  اللجنة  وتعرب    -٣٨٧
 ).١١املادة ( بديل سكنعويض مناسب أو ا دون احلصول على تمنازهلى إخالء عل

 عمليـات   عدم تنفيـذ  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان           
ـ    ألشخاص الذين   حصول ا اإلخالء القسري إال كمالذ أخري و      ارهم أُكرهوا على إخالء دي

شيا مع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة       امت بديل وذلك    سكنتعويض مناسب أو    على  
): من العهد ) ١(١١املادة  (بشأن احلق يف السكن املالئم      ) ١٩٩٧(٧م  يف تعليقها العام رق   

 تقريرهـا   إىل تـضمني  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف      . حاالت إخالء املساكن باإلكراه   
 أو  الريفيـة سـكان املنـاطق     الدوري القادم بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر و        

 .يف الدولة الطرف  اإلخالء القسريحاالت عدد عناحلضرية 

أن السجناء و االحتجاز يف السجون ال سيما    رداءة ظروف لق إزاء   بالق اللجنة   وتشعر  -٣٨٨
 نـسبة تشعر بـالقلق إزاء     اللجنة  ال تزال   و. يعانون من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية      

 يف الوقـت نفـسه   وحتيط علماجون ومرافق االحتجاز يف الدولة الطرف،       االكتظاظ يف الس  
 ).١١املادة ( الطرفالدولة ها تاإليضاحات اليت قدمب

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري الطوارئ ملكافحة مشكلة سـوء التغذيـة              
وتزويـدهم  املستمرة يف السجون، مبا يف ذلك بزيادة املوارد املخصصة لتغذية الـسجناء            

تقدمي معلومـات عـن   بكما توصي الدولة الطرف  . بسبل احلصول على الرعاية الصحية    
وحتث .  يف السجون  نوعية الطعام لتحسني  اليت نفذت   الربامج   حتققت بفضل    النتائج اليت 

اللجنة أيضا الدولة الطرف على اختاذ تدابري مالئمة لتقليل االكتظاظ يف السجون ومنعه،             
 .ةخدام تدابري بديلة للعقوبمبا يف ذلك باست

 يف الدولـة    ألن متوسط العمر املتوقع ما زال شديد االخنفاض       وتشعر اللجنة بالقلق      -٣٨٩
وفيـات  الن معـدل    أليساورها القلـق    كما  .  للرجال ٥٦,٣ سنة للنساء و   ٥٨,١: الطرف

ب من  ألسبا جدا   ا مرتفع ما زال )  يف املائة  ٩٣(دون سن اخلامسة    النفاسية ووفيات األطفال    
 يعشن  الاليت، وال سيما للنساء احلوامل       اإلجنابية  مراكز كافية يف جمال الصحة     توفر عدم   بينها

 عدم تـوفر   بسبب   املزمنتغذية  الألطفال الذين يعانون من سوء      وايف املناطق الريفية والنائية،     
 معلومات   لعدم توفر  عن أسفها  اللجنة   كما تعرب .  املعيشية واألحوالالرعاية الصحية الكافية    

 نقص اعتمادات امليزانية املخصـصة      ن الدولة الطرف، وع   نفذهتاطط اليت    اخل دقيقة عن نتائج  
 ).١٢املادة (للرعاية الصحية 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

 رفع العامة بوضع أهداف واضحة ترمي إىل   صحة  تها الوطنية لل  تعزيز خط   )أ(  
  األوضاع املعيشية السيئة؛ة والتخفيف من وطأ العمر املتوقع متوسط
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ـ اختاذ التدابري الالزمة ومواصلة اجلهود لتحسني    )ب(   لـى  عصول املـرأة  ح
  الرعاية الـصحية وعلى خدماتاملواليد رعاية رعاية التوليد ويف جمال دمات األساسية  اخل

   وال سيما يف املناطق الريفية والنائية؛األساسية

وفيات األطفال، مبا يف ذلك     لطفل لتقليص   صحة ا تعزيز برناجمها الوطين ل     )ج(  
ألطفال دون سن   األوضاع املعيشية السيئة لألطفال وحتسني حصول       التصدي ل  عن طريق 
  ؛ على التلقيحاخلامسة

  زيادة املوارد املخصصة للرعاية الصحية؛  )د(  

توفري معلومات وبيانات دقيقة عن التقدم احملـرز يف حتـسني الوضـع               )ه(  
  .فلة الطرالصحي يف الدو

كان، وال سيما النساء واألطفـال،      إزاء قلة الفرص املتاحة للس    وتشعر اللجنة بالقلق      -٣٩٠
اإلجنابية، وخاصة  واجلنسية  الصحة  و يف جمال تنظيم األسرة      ساسيةللحصول على اخلدمات األ   

نسية والصحة  برامج التربية اجل  م  اعدانكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      . يف املناطق النائية والريفية   
مـشروع القـانون    بالقلق ألن    تشعر اللجنة    وفضال عن ذلك،  . اإلجنابية يف النظام املدرسي   

  .ة مل ُيعتمد حول احلق يف الصحة اإلجنابي١٩٢٠لتعديل قانون 

اخلدمات األساسية لتنظيم األسـرة والـصحة       ) أ: (بتوفريتوصي اللجنة الدولة الطرف     
التثقيف يف جمال الصحة    ) ب(و ؛صا للنساء واألطفال  اجلنسية واإلجنابية للسكان، وخصو   

 ١٩٢٠قانون  املعدل ل  مشروع القانون    وإقرار املدرسي،   اـهة يف نظام  ـاجلنسية واإلجنابي 
  .املذكور أعاله

أن الوصول إىل املدارس ال يزال ميثل مشكلة لألطفال الذين   من  تشعر اللجنة بالقلق    و  -٣٩١
كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الرسوب والتـسرب         . ائيةيعيشون يف املناطق الريفية والن    

ألن كـذلك   تشعر اللجنة بالقلق    و. املدارس الثانوية يف  من التعليم، ال سيما بالنسبة للفتيات       
الرواتـب  فيما يتعلق ب  غريهم من املوظفني العموميني     سيئة مقارنة بأوضاع    املدرسني  أوضاع  
عالوة على ذلك، تشعر اللجنة     و. لتعليم ال تزال غري كافية    ن امليزانية املخصصة ل   وألواملزايا،  

 .)١٣املادة (يف النظام املدرسي ذوي اإلعاقة بالقلق إزاء حالة األطفال 
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  : املختلفة من أجلهاحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابريها وبراجم

والنائية ألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية       امشكلة وصول   معاجلة    )أ(  
  ؛إىل املدارس

 واحلد من املواظبة على الذهاب إىل املدارساختاذ التدابري املناسبة لضمان       )ب(  
  املدارس الثانوية؛يف معدل تسرب األطفال ال سيما 

  ؛إعادة النظر يف أوضاعهم وهم من خالل تدريبدرسنيتعزيز قدرات امل  )ج(  

   يف التعلـيم    اإلعاقـة    ذويوضع برامج هتدف إىل إدمـاج األطفـال           )د(  
  .النظامياملدرسي 

املـساعدة  التماس  واملخصصة للتعليم   ميزانيتها  بزيادة  كما توصي اللجنة الدولة الطرف      
  .املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقةاملسائل الدولية ملعاجلة املسائل املذكورة أعاله، ال سيما 

باء اليت تعوق االلتحاق باملدارس ألهنم      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املواقف النمطية لآل        -٣٩٢
يعتقدون أن التعليم ال يفيد يف احلياة اليومية وكسب الرزق واحلصول على فـرص العمـل                

 ). ١٣املادة (

أمهيـة تعلـيم    بشأن  آلباء واألمهات   اتوعية  ل محالت    بشن توصي اللجنة الدولة الطرف   
تـشمل  كـي  سية يف املدارس، تحديث املناهج الدرابكما توصي الدولة الطرف   . أبنائهم

  .عملاحلصول على كسب العيش وفرص معارف ومهارات متكن الطالب من حتسني 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حرية الدين، على النحو املنـصوص عليـه يف               
  .دستور الدولة الطرف

ـ ي  ذة ال اللجنة بالقلق إزاء االستغالل املنظم لألراضي واملوارد الطبيعي       وتشعر    -٣٩٣ ؤثر ي
 هذه  منعإىل  بالتايل  يؤدي   املختلفة، و  اإلثنية مجاعاهتمعلى مستوى معيشة سكان مدغشقر و     

أرض مـع   على روابطها الثقافية واالجتماعية مع بيئتـها الطبيعيـة و         احملافظة   من   اجلماعات
 ).١٥املادة  (اأجداده

ة حلمايـة أراضـي     تدابري حمددة وتشريعات مناسب   باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف     
  .املختلفة يف الدولة الطرفاإلثنية ات جماعاألجداد واهلوية الثقافية لل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً ملتطلبات الوثيقة            و  -٣٩٤
  .األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير

نة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري           وتشجع اللج   -٣٩٥
 .ةامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية منظمـة العمـل                -٣٩٦
  .لقبلية يف البلدان املستقلةاملتعلقة بالشعوب األصلية وا) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف دعوة املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف                 -٣٩٧
لدولة الطرف والنظر يف توجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني         إىل ا ببعثة  إىل االضطالع   الغذاء  

  .احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعيةاملعنيني ب ينخراآل

الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني   إىل  وتطلب اللجنة     -٣٩٨
 ومنظمـات   مجيع قطاعات اجملتمع، ال سيما بني املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية          

  .، وإطالعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة اخلطوات املتخذة لتنفيذهااجملتمع املدين

إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء إىل مواصلة  جنة الدولة الطرف    تدعو الل   -٣٩٩
  .اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

، معداً وفق املبادئ    القادم الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري        إىلوتطلب اللجنة     -٤٠٠
، وذلـك   )E/C.12/2008/2( ٢٠٠٨لإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة يف عـام        التوجيهية املنقحة   

  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حبلول 

  بولندا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -٤٠١

ـ           ة والثقافيـة   اخلامس لبولندا عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي
)E/C.12/POL/5 (   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٦ املعقودتْين يف    ٣٨ و ٣٧يف جلستْيها 
)E/C.12/2009/SR.37 و SR.38(     املعقودتني على التـوايل     ٥٧ و ٥٦، واعتمدت يف جلستْيها 
  : ، املالحظات اخلتامية الواردة أدناه٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و١٩ يف

  مقدمة  - ألف  
رحب اللجنة بالتقرير الدوري اخلامس املقدم من بولندا وبالردود اخلطية على قائمة            ت  -٤٠٢

 وكالمها تضمن معلومات مفـصلة      ،)E/C.12/POL/Q/5/Add.1(املسائل اليت وضعتها اللجنة     
  . عن احلالة السائدة يف الدولة الطرف

رف وتالحـظ   ترحب اللجنة بفرصة الدخول يف حوار مفتوح وبّناء مع الدولة الط          و  -٤٠٣
مع التقدير حضور وفد كبري ميثل عدة قطاعات، فضالً عن الردود اليت قدمتها على األسـئلة               

  . الشفوية اليت طرحتها اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف ضـمان التمتـع بـاحلقوق                -٤٠٤

 أن نظرت اللجنة يف تقريرها الدوري السابق مبا يف ذلك      االقتصادية واالجتماعية والثقافية منذ   
  . التحسن الكبري يف مستوى املعيشة

وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابري التشريعية وغري التشريعية اليت سامهت             -٤٠٥
يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليهـا يف العهـد، ومنـها              

  :التالية التدابري
التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة            )أ(  

النساء واألطفال، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل 
، يف  )بروتوكـوالت بـالريمو   (التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،          

؛ ٢٠٠٣؛ وتنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة ومنع االجتار بالبشر منذ عام           ٢٠٠٣مرب  سبت/أيلول
وإنشاء شبكة من اهليئات على خمتلف املستويات تتوىل مسؤوليات شىت يف مكافحة االجتـار              

  غري املشروع؛ 
 وهو القانون   ٢٠٠٣نوفمرب  /اعتماد قانون العالوات العائلية يف تشرين الثاين        )ب(  

اق املزايا املتاحة لألسر اليت تعول أطفاالً؛ ومتديد مدة إجازة األمومة اعتباراً من           الذي وسع نط  
  ؛ "جمموعة تدابري األسرة"؛ وإطالق ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

تنفيذ برامج خمتلفة ملكافحة التمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل          )ج(  
  ؛ )٢٠١٣-٢٠٠٤(ما يف بولندا بذلك من تعصب، وتنفيذ الربنامج املعين جبماعة الرو

أبريـل  /اعتماد قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمـل يف نيـسان            )د(  
  ، وخمتلف التدابري والربامج اليت تعاجل البطالة؛ ٢٠٠٤

  الزيادة الكبرية يف احلد األدىن لألجور؛   ) ه(  
لـصناعية  اعتماد جمموعة من اللوائح املنظمة حلماية البيئة وحتسني الصحة ا           )و(  

  . البلد يف
وترحب اللجنة بالوثيقة األساسية املشتركة احملدثة اليت قدمتـها الدولـة الطـرف               -٤٠٦
 ٢٠٠٦، وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة اليت ُوضعت يف عام      ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  ١ يف

  . بشأن تقدمي التقارير إىل اهليئات الدولية لرصد معاهدات حقوق اإلنسان

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  - جيم  
تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات يعتد هبا تعوق تنفيذ العهـد تنفيـذاً                 -٤٠٧

  .فعاالً يف الدولة الطرف
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - دال  
طابع  ألن الدولة الطرف ما زالت تنظر إىل العهد بوصفه ذا            شديدتشعر اللجنة بقلق      -٤٠٨

وال تزال اللجنة تـشعر بـالقلق ألن    . برناجمي وتطلعي وال ميكن االحتكام إىل القضاء بشأنه       
الدولة الطرف مل تتخذ بعد التدابري الالزمة لضمان تطبيق العهد تطبيقاً تاماً يف نظامها القانوين 

از  يقضي بعـدم جـو  ٢٠٠٠احمللي، ال سيما يف ضوء صدور قرار عن احملكمة العليا يف عام      
  . احتجاج األفراد بأحكام العهد أمام احملاكم الوطنية

تؤكد اللجنة موقفها بإمكانية التقاضي التام بشأن مجيع احلقوق الواردة يف العهد، وحتـث              
 بـشأن التطبيـق     ٩الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة، متشياً مع تعليقها العام رقم            

اضي بشأن احلقوق الواردة يف العهد وإتاحة سـبل         احمللي للعهد، من أجل ضمان إجازة التق      
  . انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الربامج التدريبية للقضاة واملدعني العامني وأعضاء جملـس              -٤٠٩
املوظفني العمـوميني املعنـيني      واألخصائيني االجتماعيني فضالً عن      واملدرسنينقابة احملامني   

  .بتنفيذ احلقوق الواردة يف العهد، ال تتناول بشكل منهجي أحكام العهد وتطبيقها
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توفري التدريب املنتظم على أحكام العهد وتطبيقها علـى              

قـوق  مجيع العاملني يف املهن والقطاعات اليت تضطلع بدور مباشر يف تعزيز ومحايـة احل             
 و وموظف واملدرسون اخلدمة املدنية    ون وموظف والواردة يف العهد، مبن فيهم القضاة واحملام      

  . اهلجرة والشرطة واجليشو بتقدمي الرعاية الصحية وموظفون واملختصواننيإنفاذ الق
. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود وعي كاف بأحكام العهد لدى عامة اجلمهـور              -٤١٠

القلق ألن املناهج الدراسية الوطنية ال ختصص حيزاً كافياً للتثقيف يف جمال            كما تشعر اللجنة ب   
  .حقوق اإلنسان

  : تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي
اختاذ تدابري فعالة لزيادة الوعي لدى اجلمهور بوجه عام بشأن احلقـوق              )أ(  

لك بسبل االنتصاف القـضائية     االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف العهد، وكذ      
وغريها من السبل املتاحة لألفراد يف حالة وقوع انتهاكات هلذه احلقوق، وتشجع الدولة             

  الطرف على إشراك اجملتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف هذا الصدد؛ 
ضمان توفري التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس علـى مجيـع               )ب(  

  . العهد  وتناوله للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يفاملستويات،
وتشعر اللجنة بالقلق ألن مكتب املفوض املعين حبماية احلقوق املدنية مل يركز تركيزاً               -٤١١

  . كافياً على رصد التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

117 GE.10-41219 

مكتب املفوض املعين حبماية احلقوق املدنيـة  حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عمل    
، ورصد إعمال مجيع احلقوق االقتصادية      ١٠ملبادئ باريس وتعليق اللجنة العام رقم       اً  وفق

  . واالجتماعية والثقافية
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشـد األفـراد                 -٤١٢
 األقليات اإلثنيـة وذوي اإلعاقـات، واملثلـيني واملثليـات           حرماناً وهتميشاً، مثل  لفئات  وا

ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً يف التمتع حبقوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة            
 /ة يف نيـسان   ـاواة يف املعامل  ـم من تعيني املفوض املعين باملس     ـوالثقافية، وذلك على الرغ   

ن مشروع القانون املتعلق بتنفيذ بعض توجيهـات  كما تشعر اللجنة بالقلق أل    . ٢٠٠٨أبريل  
االحتاد األورويب يف جمال املساواة يف املعاملة ال يوفر محاية شاملة ضد مجيع أشكال التمييز يف                

  ).٢-٢املادة (مجيع اجملاالت ذات الصلة باحلقوق الواردة يف العهد 
اخلاص بتنفيذ بعض   حتث اللجنة بقوة الدولة الطرف على تعديل أحكام مشروع القانون           

توجيهات االحتاد األورويب يف جمال املساواة يف املعاملة ليتماشى مع تعليق اللجنـة العـام       
وتوصي اللجنة  .  بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ٢٠ رقم
 ،فعـاالً  اًبأن تكفل الدولة الطرف تطبيق التشريعات السارية ملكافحة التمييز تطبيق         اً  أيض

وأن تعزز التدابري املتخذة ملكافحة التمييز حبكم الواقع، مبا يف ذلك عن طريق احلمـالت               
اليت هتدف إىل مكافحة األفكار النمطية، وخاصة ما تعلق منها باألفراد والفئات احملرومـة      

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات . واملهمشة
  . عن نتائج العمل الذي اضطلع به املفوض املعين باملساواة يف املعاملة

علـى حنـو    " أقليات إثنية "و" أقليات وطنية "وتشعر اللجنة بالقلق ألن التفرقة بني         -٤١٣
ورد يف القانون بشأن األقليات الوطنية واإلثنية وبشأن اللغة اإلقليمية الذي اعتمدته الدولة              ما

 تنطوي على متييز ضد بعض األقليات، وألن بعض األقليات املوجودة ،٢٠٠٥الطرف يف عام 
حالياً يف إقليم الدولة الطرف ال يشملها تعريف هاتني الفئتني، وبالتايل ال تستفيد من تنفيـذ                

وتأسف اللجنة أيضاً ألهنا مل تتلق معلومات عن تنفيذ احلكم الوارد يف القانون             . هذا القانون 
 لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات لغوية باستخدام اللغات اخلاصة          والذي ينص على السماح   

   ).١٥، ٢-٢املادة (يف التعامل مع السلطات العامة " لغات مساعدة"هلذه األقليات بوصفها 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنقيح املعايري املستخدمة لتحديد األقليات حىت حتظى مجيع        

. مبوجب هذا القـانون   اً   إقليم الدولة الطرف باالعتراف رمسي     اجملتمعات احمللية الكبرية يف   
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومـات عـن               
التدابري املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة يف هذا الصدد، وكذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ             

  . القانون نفسه
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الروما يف الدولة الطرف للتمييـز      مجاعات  ستمرار تعرض   وال تزال اللجنة قلقة من ا       -٤١٤
على نطاق واسع يف جماالت مثل التوظيف والتعليم وحيـازة األراضـي واحلـصول علـى       
استحقاقات الرعاية االجتماعية واإلسكان والرعاية الصحية، وهو األمر الـذي حيـول دون             

  ).٢-٢ املادة(متتعهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الروما يف  مجاعات  تؤكد اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على مكافحة التمييز ضد            

جماالت مثل التوظيف والتعليم وحيازة األراضي واحلصول علـى اسـتحقاقات الرعايـة             
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيـع         . االجتماعية واإلسكان والرعاية الصحية   

الروما مبا يف ذلك عن طريق ختصيص أموال كافية لتنفيذ          ماعات  ة للنهوض جب  التدابري الفعال 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان مراعاة خـصوصية حالـة           . برامج حتقق منافع هلم   

  .الروما يف الدولة الطرف، يف تنفيذ خمتلف الربامج الوطنية لإلدماج االجتماعيمجاعات 
 عدم وجود إطار تشريعي يكرس مبدأ املساواة بـني          وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء      -٤١٥

  ). ٣املادة (الرجل واملرأة يف احلقوق 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وإدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق              
يف التشريعات، وعلى اختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تطبيق تدابري خاصة مؤقتـة، عنـد                

 من  ٢ان املساواة بني الرجل واملرأة على النحو املنصوص عليه يف الفقرة            الضرورة، لضم 
وتطلب اللجنة إىل . ١٦مع تعليق اللجنة العام رقم اً  من العهد، وذلك متشي٣ و٢املادتني 

الدولة الطرف تقدمي معلومات وبيانات إحصائية مصنفة يف هـذا الـصدد يف تقريرهـا               
  . الدوري املقبل

ويساور اللجنة القلق   . نة أن معدالت البطالة مرتفعة يف الدولة الطرف       وتالحظ اللج   -٤١٦
بشكل خاص إزاء معدالت البطالة املرتفعة بني بعض الفئات احملرومة واملهمشة، مبا يف ذلك              

ن عن العمل ألجل طويل واألشخاص من أصل غجـري          و اإلعاقة، والعاطل  واألشخاص ذو 
  . )٦املادة (والشباب فضالً عن كبار السن 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للحد من البطالة وتكثيف التـدابري             
الرامية إىل احلد من البطالة يف صفوف الفئات احملرومة واملهمشة مبا يف ذلك األشـخاص               

ن عن العمل على املدى الطويل، واألشخاص من أصـل غجـري            و اإلعاقة والعاطل  وذو
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فعالة تكفل         . عن كبار السن    والشباب فضالً 

مع تعليق اللجنة   اً  للمعوقني احلصول على فرص متكافئة للعمل املنتج واملدر للدخل، متشي         
  . املعوقني بشأن) ١٩٩٤(٥العام رقم 

.  يف األجـور   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الالمساواة بني الرجال والنـساء           -٤١٧
للجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الفجوة الكبرية يف األجور يف القطـاع العـام ويف               وتشعر ا 

  ).٣ و٧املادتان (صفوف املهنيني ذوي التعليم العايل 
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تؤكد اللجنة التوصية اليت قدمتها لدى النظر يف التقرير الرابع للدولة الطرف، بـأن تتخـذ                
 بـني  اإلدارية السارية اليت تضمن املـساواة التدابري الالزمة إلنفاذ األحكام القانونية واللوائح     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تـشريعاهتا حكمـاً            .  يف األجور  الرجل واملرأة 
وعالوة على ذلك، حتث    . حمدداً بشأن األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي واملتكافئ القيمة        

صة باألجور من أجل سد الفجـوة يف        الدولة الطرف على استعراض سياساهتا وممارساهتا اخلا      
  .األجور بني النساء والرجال الذين يعملون يف اإلدارة العامة

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل ساعات العمل الطويلة وعدم دفـع                -٤١٨
كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم التحقيق على النحـو  . مقابل العمل اإلضايف يف القطاع اخلاص 

  ).٧املادة (واجب، يف مثل هذه احلاالت ال
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة لضمان التطبيق الفعال لتشريعات العمل            

سيما ملن يعملون يف القطاع  اليت حتمي حقوق العاملني يف ظروف عمل عادلة ومواتية، وال
 االدعـاءات املتعلقـة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء حتقيق كامـل يف         . اخلاص

وتدعو اللجنة  . بانتهاكات قانون العمل واختاذ إجراءات ضد من يثبت انتهاكهم للقانون         
الدولة الطرف إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل إحصاءات عن انتهاكات احلقـوق     

 ، اليت مت مجعها من خالل عمليات تفتيش العمل، فضالً         ٨ و ٧املنصوص عليها يف املادتني     
عن بيانات إحصائية عن الشكاوى املسجلة والتحقيقات اليت أُجريت بشأهنا والنتائج اليت            

  .مت التوصل إليها والعقوبات املفروضة
وتالحظ اللجنة مع القلق أن عدداً من االتفاقات اجلماعية مت تعليقهـا، وأن إعـادة           -٤١٩

  ). ٦ و٧ادتان امل(التفاوض بشأن هذه االتفاقات مل تكن لصاحل العمال بعد ذلك 
  . حتث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ممارسة تعليق االتفاقات اجلماعية

وتشعر اللجنة بالقلق ألن بعض الشركات تعرضت لزعماء نقـابيني وأعـضاء يف               -٤٢٠
  ).٨املادة (نقابات العمال بالطرد أو املضايقة ظلماً 

ن محاية الزعماء النقابيني والعمـال      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضما       
املشاركني يف النقابات أو األشخاص الراغبني يف االنضمام إليها من أي إجراءات انتقامية،            

  . العهد  من٨ومتكينهم من ممارسة حقوقهم حبرية مبوجب املادة 
وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تأخذ، عند إصالح نظـام املعاشـات                -٤٢١
عدية، بتوصية اللجنة بتصحيح الفرق يف سن التقاعد بني املرأة والرجـل، وهـو فـرق                التقا
ينطوي على متييز فحسب وإمنا حيرم النساء من الوصول إىل املناصب الرفيعة أيضاً ويقلص               ال

  ). ٣ و٩املادتان (معاشاهتن التقاعدية 
 الـسن لتقاعـد   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتحديـد نفـس    

  . والنساء الرجال
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وتشعر اللجنة بالقلق ألن تشريعات الدولة الطرف ال تنص على جترمي العنف املرتيل               -٤٢٢
  .)١٠املادة (وال حتظر العقاب البدين يف املرتل الزوجي واالغتصاب 

، ٢٠٠٥التعديالت على قانون عـام  العمل على تضمني    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      
اً وحظرالزوجي  للعنف املرتيل مبا يف ذلك االغتصاب       اً   مبكافحة العنف املرتيل، جترمي    املتعلق

  . للعقاب البدين يف املرتل
وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف متثل بلد منشأ ومقصد ونقطة عبور لالجتار               -٤٢٣

  ). ١٠املادة (بالبشر، وال سيما األطفال والنساء، وألغراض االستغالل اجلنسي 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة االجتار بالبشر واعتمـاد             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي بيانات       . استراتيجيات فعالة للتصدي هلذه الظاهرة    
  . إحصائية عن حجم مشكلة االجتار يف تقريرها الدوري املقبل

يادة حاالت األمراض العقلية، ال سيما بني النـساء،         وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ز       -٤٢٤
وتفاقمها بسبب قلة توافر خدمات الصحة العقلية اليت يتم تقدميها عن طريق مرافق مؤسسية              
بشكل أساسي، وقلة فرص احلصول عليها وخاصة بالنسبة ملن يعيشون يف املنـاطق الريفيـة         

  .)٣ و١٢املادتان (
اذ تدابري فعالة ملعاجلة أسباب املشاكل املتعلقة بالصحة        حتث اللجنة الدولة الطرف على اخت     
كما تدعو الدولة الطرف إىل اختاذ التدابري الالزمـة         . العقلية، وخاصة فيما يتعلق باملرأة    

لتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية اإلسعافية وذلك إلعمال حق املصابني بـاألمراض            
ف إىل تقدمي بيانات إحصائية مفصلة عـن        وتدعو اللجنة الدولة الطر   . العقلية يف الصحة  

  . الصحة النفسية يف تقريرها الدوري املقبل
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة استهالك الكحول والتدخني يف الدولة الطرف،              -٤٢٥

  ). ١٢املادة (ال سيما يف صفوف النساء واألطفال 
عدِّل للقانون املتعلق بالتبغ من     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد مشروع القانون املُ        

أجل مكافحة التدخني وخباصة بني األطفال، وإىل اختاذ تدابري فعالة تشمل محالت التوعية             
  . سواء العامة، للحد من التدخني وتعاطي الكحول على حد

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن عدداً قليالً فقـط مـن متعـاطي                  -٤٢٦
ملخدرات وأن هذا العالج أصـعب      اإلدمان على ا  لون على العالج البديل من      املخدرات حيص 

  ).١٢املادة (مناالً يف مرافق االحتجاز 
اإلدمان علـى   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري لضمان توفري عالج فعال من             

  .ملخدرات للجميع مبن يف ذلك احملتجزونا
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ولة الطرف ال تضمن توفري اخلدمات األساسـية يف    وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن الد       -٤٢٧
جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية وأهنا ال تضمن توفري وسائل منع احلمل وخـدمات تنظـيم               

وتأسف اللجنة أيضاً لقرار الدولـة الطـرف بعـدم إدراج           . األسرة يف نظام الصحة العامة    
ق أن الدولة الطرف مل تتخـذ       وتالحظ اللجنة بقل  . خدمات تنظيم األسرة يف ميزانية الدولة     

  ).١٠ و١٢تني املاد(تدابري كافية لتنفيذ توصيتها السابقة فيما يتعلق هبذه القضايا 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية يف جمـال             

تنظيم وتؤكد اللجنة توصيتها بأن توفر الدولة الطرف خدمات     . الصحة اجلنسية واإلجنابية  
 وسـائل منـع   األسرة عن طريق نظام الرعاية الصحية العام، مبا يف ذلك عن طريق توفري         

  .احلمل بأسعار معقولة
. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد املريع لعمليات اإلجهاض السرية يف الدولة الطرف             -٤٢٨

 يف كثري مـن     وما يقلق اللجنة بصفة خاصة هو جلوء املرأة إىل اإلجهاض السري وغري اآلمن            
األحيان، بسبب رفض األطباء والعيادات إجراء عمليات إجهاض قانونية بوازع من الضمري            

  ).١٠ و١٢املادتان (
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الفعالة لضمان متتع املـرأة حبقهـا يف                

ملتعلقـة باإلجهـاض    الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك من خالل إنفاذ التشريعات ا          
وتنفيذ آلية لإلحالة يف الوقت املناسب وبشكل منتظم يف حالة االمتنـاع بـوازع مـن                

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إطالع ممارسي مهنة الطب على األحكـام             . الضمري
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف       . املتعلقة باإلجهاض القانوين يف التشريع البولندي     

رها الدوري القادم معلومات مفصلة عن اإلجهاض مبا يف ذلـك البيانـات             تضمني تقري 
املقارنة، وكذلك عن التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف             

  .الصدد لتنفيذ توصية اللجنة يف هذا
 السلبية وتالحظ اللجنة بقلق االخنفاض املستمر يف اإلنفاق العام على الصحة والنتائج       -٤٢٩

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن التحويل التدرجيي للرعايـة  . لذلك على التمتع باحلق يف الصحة  
الصحية إىل القطاع اخلاص من شأنه أن حيد من إمكانية احلصول عليها وجيعلـها يف غـري                 

  ).١٢املادة (املتناول 
لتصدي للعـدد   توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة خمصصات امليزانية للصحة من أجل ا          
تؤدي خصخصة   املتزايد من القضايا الناشئة يف جمال الرعاية الصحية يف البلد، وضمان أال           

النظام الصحي إىل عرقلة التمتع باحلق يف الصحة، وال سيما بالنسبة لألفـراد والفئـات               
  .احملرومة واملهمشة

ضادة للفريوسات العكوسة   وبينما حتيط اللجنة علماً بربنامج توفري العالج بالعقاقري امل          -٤٣٠
، )٢٠٠٦-٢٠٠٥(اإليدز يف بولنـدا     /اص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     ـلألشخ
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تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير تشري إىل ضعف إمكانية حصول املصابني بفريوس              
نقص املناعة البشرية وال سيما متعاطي املخدرات منهم، على العالج، وإزاء عـدم وجـود               

  ).١٢املادة (معلومات عن توفري العالج عقب انتهاء الربنامج املشار إليه أعاله 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لضمان توفري العالج والرعايـة لألشـخاص             

اإليدز وجعلهما يف متناوهلم، وإتاحة فرص احلصول     /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    
انتهاء برنامج توفري العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة        على العالج البديل بعد     

  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(اإليدز يف بولندا /لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
وتشعر اللجنة بقلق عميق ألن املناهج التعليمية الوطنية ال تشمل التثقيف يف جمـال                -٤٣١

ن توفر معلومات موضوعية وفقاً للمعايري الطبية والتعليم        الصحة اجلنسية واإلجنابية اليت ينبغي أ     
  ). ١٣املادة (

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف توفري برامج كافية يف جمال التثقيف بشأن الصحة اجلنسية 
  . سية الوطنيةاواإلجنابية يف املناهج الدر

اصة املضايقات اليت   ره املثليني، وخب  كويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود تقارير عن           -٤٣٢
  ). ١٣املادة (يتعرضون هلا يف املدارس 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري وعلى وجه اخلصوص زيادة الوعي، للتـصدي             
ره املثليني يف األوساط التعليمية، وضمان عدم تعرض األفراد للتمييز علـى أسـاس              كل

الدولة الطرف بـأن تـدخل يف   اً ضوتوصي اللجنة أي  . ميوهلم اجلنسية وهويتهم اجلنسانية   
النظام التعليمي، الدليل حول التربية على حقوق اإلنسان مع الـشباب الـذي نـشره               

  . أوروبا جملس
وتشعر اللجنة بالقلق ألن التعليم العايل يف اجلامعات اليت تديرها الدولة ليست جمانية               -٤٣٣

ويترك هذا الوضع أثراً    . لة الطرف متاماً على الرغم من الضمانات اليت نص عليها دستور الدو         
وتأسف اللجنة  . سلبياً غري متناسب على الفئات احملرومة واملهمشة وخاصة يف املناطق الريفية          

  ). ٢-١٣املادة (ألهنا مل تتلق معلومات كافية عن التحاق الطالب الغجر بالتعليم العايل 
بالتعليم العايل اجملاين وضمان فيذ احلكم الدستوري املتعلق    نتوصي اللجنة الدولة الطرف بت    

إتاحته بكافة الوسائل املناسبة، للجميع، وال سيما للفئات احملرومة واملهمشة، على أساس            
وتوصي اللجنـة الدولـة     .  من العهد  ١٣الكفاءة، على النحو املنصوص عليه يف املادة        

  . م العايلالطرف باختاذ تدابري استباقية لتحسني فرص حصول الطالب الغجر على التعلي
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم مزيـداً مـن             -٤٣٤

  : املعلومات بشأن املسائل التالية
  نتائج التدابري املتخذة حلماية البيئة وحتسني الصحة الصناعية؛   )أ(  
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 اخلاصة  احلق يف املاء والصرف الصحي، مبا يف ذلك نتائج التدابري التنظيمية            )ب(  
  مبياه اجملارير؛

  التحرش اجلنسي يف مكان العمل؛   )ج(  
طبيعة ونطاق جرائم الكراهية يف أراضيها، ونتائج الربنامج الوطين ملكافحة            )د(  

  التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
  . صددمعلومات عن الفصل التأدييب من اخلدمة واألحكام القضائية يف هذا ال  ) ه(  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها الدوري القـادم معلومـات                -٤٣٥

مفصلة تشمل بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع اجلنس وحبسب التوزيع الريفي واحلضري            
 وكذلك عن السياسات وتدابري احلماية اليت اعتمدهتا الدولـة          رمسيعن حجم االقتصاد غري ال    

  . القطاع، إن ُوجدتالطرف للتصدي هلذا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق علـى الربوتوكـول               -٤٣٦

  . االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص                -٤٣٧
اإلعاقة والتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             ذوي  

  .وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل               -٤٣٨

 وبـشأن   ،)١١٧االتفاقية رقم   (املعايري األساسية للسياسة االجتماعية     الدولية بشأن األهداف و   
االتفاقيـة  (ي  ـال الضمان االجتماع  ـاواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جم        ـاملس

  ). ١٧٤االتفاقية رقم (وبشأن منع احلوادث الصناعية الكربى ) ١١٨رقم 
 هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع        وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إتاحة       -٤٣٩

وتيسري إمكانية الوصول إليها ونشرها بني خمتلف شرائح اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل 
الدولة والقضاء ومنظمات اجملتمع املدين، وإبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري القادم، جبميـع             

  . اخلطوات املتخذة لتنفيذها
 الطرف على مواصلة إشراك املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق           وتشجع اللجنة الدولة    -٤٤٠

اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى             
  .الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس معـداً وفـق                -٤٤١
 ٣٠، وذلك حبلـول   )E/C.12/2008/2(ئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ اليت اعتمدهتا اللجنة        املباد

  . ٢٠١٤يونيه /حزيران
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  مجهورية كوريا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريـر الـدوري              -٤٤٢

وق االقتـصادية واالجتماعيـة     الثالث جلمهورية كوريا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلق        
 تـشرين   ١١ و ١٠، املعقـودة يف     ٤٤ و ٤٣ و ٤٢يف جلـساهتا    ) E/C.12/KOR/3(والثقافية  

، ٥٥واعتمـدت يف جلـستها      ) SR.44 و SR.43 و E/C.12/2009/SR.42 (٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
  .، املالحظات اخلتامية الواردة أدناه٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩املعقودة يف 

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته مجهورية كوريا وكذلك بالردود             -٤٤٣

). E/C.12/KOR/Q/3/Add.1(اخلطية على قائمة املسائل، مبا يف ذلك البيانـات اإلحـصائية            
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عـدداً           

  .  عن وزارات خمتلفة، هلم خربة بشأن املواضيع املشمولة بالعهدمن املمثلني
وأخذت اللجنة علما مع التقدير باملسامهة اليت قدمتها اللجنة الوطنية الكورية حلقوق              -٤٤٤

  .اإلنسان يف عملية إعداد التقارير

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
اليت تبذهلا الدولة الطرف يف تعزيز تنفيذ       باجلهود اإلجيابية   مع التقدير   حتيط اللجنة علماً      -٤٤٥

  : وتعرب اللجنة عن ترحيبها بوجه خاص مبا يلي. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ٢٠١١-٢٠٠٧وضع خطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها     )أ(  

ؤولة عن تنفيذ   وبإنشاء اجمللس الوطين لسياسات حقوق اإلنسان، بوصفه هيئة استشارية مس         
  هذه اخلطة؛ 

  ؛ Hojuبدء االلتزام بإلغاء نظام رب األسرة   )ب(  
  تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛   )ج(  
بـشأن   ١٥٥ و ١٨٧التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة رقـم            )د(  

  السالمة والصحة املهنيتني؛
راقبة اهلجرة ملنح األشخاص احلاصلني علـى       إدخال تغيريات على قانون م      )ه(  

وضع إنساين احلق يف العمل وإتاحة الفرصة أمام طاليب اللجوء لتقدمي طلبات للحصول علـى    
  إذن عمل؛ 

ـ  ـي ليشمل التعلي  ـاق التعليم اجملاين واإللزام   ـتوسيع نط   )و(   وي يف  ـم الثان
  ؛ ٢٠٠٤عام 
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ب البدين  ا عن العق  يئة، بديالً إدخال نظام جترييب إلعطاء عالمات جيدة وس        )ز(  
  يف املدارس؛ 

استخدام برامج القسائم الثقافية لتسهيل حضور األفراد واألسر مـن ذوي             )ح(  
  . الدخول املنخفضة للعروض الثقافية

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  - جيم  
العهد تنفيـذاً   تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبرية تعوق تنفيذ              -٤٤٦

  . فعاالً يف الدولة الطرف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   - دال  
تشعر اللجنة بالقلق ألن العهد مل يدمج بعد يف القانون احمللي بشكل كامل، رغـم                 -٤٤٧

وال تـزال   . (E/C.12/1/Add.59) ٢٠٠١املالحظات اخلتامية اليت صدرت عن اللجنة يف عام         
  :ألسباب التاليةلاللجنة تشعر بالقلق 

نطاق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار الدستور، أضيق مما            )أ(  
  هو عليه يف العهد؛ 

  ؛ )٣املادة (الدستور إال على املواطنني ال ينطبق   )ب(  
احلقوق املنصوص عليها يف العهد أمام احملـاكم احملليـة أو           نادراً ما ُيحتج ب     )ج(  

  .  أو السلطات اإلدارية أو ُتنفذ من قبلها تنفيذا مباشرااهليئات القضائية
تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن متنح العهَد مركزا قانونيا جيعل مـن املمكـن               

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة على تعليقها       . مباشرة يف النظام القانوين احمللي    جاج به   االحت
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف       . للعهدبشأن التطبيق احمللي    ) ١٩٩٨(٩العام رقم   

تضمني تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن قرارات صادرة عـن احملـاكم أو              
غريها من اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الوطنية تقضي بإعمال احلقوق الواردة            

  . يف العهد
اإلمنائية الرمسية للدولة الطرف    تشعر اللجنة بالقلق ألن اهلدف املتوخى من املساعدة           -٤٤٨
 يف املائة من الناتج احمللي      ٠,٧ املتمثل يف     أدىن بكثري من اهلدف املتفق عليه دولياً       ٢٠١٥لعام  

 وألن املساعدة الثنائية ال تزال مقيدة جزئيا، يف حني تأخذ اللجنة علماً           ) ١-٢املادة  (اإلمجايل  
حتققت يف الدولة الطرف وحتولت بفضلها إىل دولة        مع االرتياح بوترية التنمية االقتصادية اليت       

ماحنة للمعونة، وكذلك باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم االستمرار يف زيادهتـا              
  .املطردة للمساعدة اإلمنائية الرمسية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة الرقم املستهدف ملساعدهتا            
 وهو اهلدف   ٢٠١٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام          ٠,٧رمسية إىل   اإلمنائية ال 

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بالتوصـيات           . املتفق عليه دوليا  
اليت قدمتها جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي،             

صر املنح يف التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية ألقل البلدان منوا يف            بشأن زيادة عن  
  . احملافظ اليت ختصصها الدولة الطرف للمساعدة

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوالية القضائية احملدودة للجنة الوطنية الكورية حلقوق              -٤٤٩
وتشعر اللجنـة   . قارها إىل سلطة التحقيق   اإلنسان فيما يتعلق باحلقوق الواردة يف العهد وافت       
 يف املائة، يف حني مل تتجـاوز نـسبة          ٢١ببالغ القلق إزاء تقليص عدد موظفي اللجنة بنسبة         

وتشعر اللجنة بـالقلق بوجـه      .  يف املائة على األكثر    ٢التقليص يف مجيع الوزارات األخرى      
رية عرَّضت استقاللية اللجنة خاص، إزاء ما شهدته الدولة الطرف من تطورات يف اآلونة األخ 

  . إىل ضغط شديد
تذكِّر اللجنة الدولة الطرف مبسؤوليتها عن ضمان امتثال اللجنة الوطنية الكورية حلقوق            

  :كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي. اإلنسان ملبادئ باريس بشكل دائم
  دة يف العهد؛تعزيز والية اللجنة وتوسيع نطاقها لتشمل مجيع احلقوق الوار  )أ(  
ختصيص موارد بشرية ومالية كافية، مبا يف ذلك تعيني خـرباء يف جمـال            )ب(  

  حقوق اإلنسان، عمال بالقانون اخلاص باللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان؛ 
متكني األفراد من تقدمي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية           )ج(  

  . لجنة مباشرةوالثقافية واالجتماعية إىل ال
وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد قانونا شامال ضد التمييز نظرا                -٤٥٠

ألن مشروع قانون مكافحة التمييز الذي قدم إىل اجلمعية الوطنية السابعة عشرة يف كـانون               
احلالية كما تشعر اللجنة بالقلق ألن الصيغة       . ، مت رفضه دون النظر فيه     ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

اليت تتوىل فرقة العمل تقييمها مل تذكر أسباب مناهضة التمييز على سبيل احلصر بل نـصت                
ة من األسباب اليت ُيحظر التمييز على أساسها، كمثال، وألهنا          ـعوضا عن ذلك، على قائم    

مل تتضمن سوى بعض أسباب التمييز واستبعدت أسبابا أخرى وردت يف مشروع القـانون              
  ). ٢املادة (جلنسية وامليل اجلنسي األصلي، مثل ا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع باعتماد قانون شامل ضد التمييز ينص بوضوح             
 من العهد، ومتشيا مع تعليـق       ٢-٢على مجيع أسباب التمييز على النحو املبني يف املادة          

عيـة والثقافيـة     بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتما       ٢٠اللجنة العام رقم    
  ). ٢ من املادة ٢الفقرة (
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات اليت تواجه مقدمي طلبات احلصول على مركز              -٤٥١
وال تزال  . الالجئ وحق اللجوء بسبب فترات االنتظار الطويلة اليت تستغرقها معاجلة طلباهتم          

كز الالجئ وطاليب اللجـوء يف      اللجنة تشعر بالقلق إزاء شدة اخنفاض معدالت االعتراف مبر        
الدولة الطرف وإزاء اإلجراءات اليت تؤدي إىل احلصول على هذا املركز اليت ال تزال تستغرق               

  .وقتا طويال
توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود الختصار فترة انتظار احلصول على             

  : ري التاليةاالعتراف مبركز الالجئ ومركز طالب اللجوء من خالل التداب
توفري املوارد الكافية لتنفيذ قانون مراقبة اهلجرة املنقح واملرسوم اخلاص            )أ(  

  بتنفيذه، مبا يف ذلك عن طريق زيادة عدد موظفي اهلجرة؛ 
  توحيد إجراءات اللجوء؛   )ب(  
  . مجع البيانات املتعلقة بالالجئني وطاليب اللجوء بصورة منتظمة  )ج(  

لة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن التـدابري          تطلب اللجنة إىل الدو   
  . املتخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك إحصاءات منح مركز الالجئ وحق اللجوء

ويف حني تعترف اللجنة باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإهنا تعرب عن               -٤٥٢
واة بني اجلنسني على مستوى الصالحيات واملوارد       قلقها ألن التغيريات اليت شهدهتا وزارة املسا      

  ). ٢املادة (املخصصة هلا، أثرت سلبا على متتع املرأة اجلوهري باملساواة 
  مناسـباً   مؤسـسياً  تكرر اللجنة توصيتها اخلتامية السابقة بأن توفر الدولة الطرف إطاراً         

العمل بفعاليـة وتطبيـق   وختصص املوارد الالزمة لتمكني وزارة املساواة بني اجلنسني من   
وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على . املنظور اجلنساين على التشريعات والربامج

سبيل األولوية، مبراجعة شاملة لتشريعاهتا هبدف ضمان املساواة القانونية والفعليـة بـني             
 ٣ واملادة ٢ من املادة ٢النساء والرجال يف مجيع جماالت احلياة، كما تقضي بذلك الفقرة       

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العـام رقـم              . من العهد 
بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتـصادية            ) ٢٠٠٥(١٦

واالجتماعية والثقافية، وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرهـا الـدوري القـادم             
  . عن التقدم احملرز يف هذا اجملالمعلومات مفصلة

األجنبيات املتزوجات من رعايا كوريني مـا زال        وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن         -٤٥٣
  ). ٢املادة (مرتبطاً بأزواجهن  (F-2)وضع إقامتهن 

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود للقضاء على التمييز الذي تواجهـه              
ملتزوجة من مواطن كوري عن طريق السماح هلا باحلصول على اإلقامة أو            املرأة األجنبية ا  

  . التجنيس مبعزل عن الزوج
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وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن التمييز ضد املرأة ال يزال قائما يف كـثري مـن                   - ٤٥٤
جماالت احلياة على الرغم من التعديالت اليت أدخلت على القانون املدين، وال سيما إلغـاء               

وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار الفجوة بني الرجال . Hoju رب األسرة نظام
، وتدين نسبة النساء الاليت يتقلدن مناصب رفيعة يف احليـاة الـسياسية         يف األجور  والنساء

كما تشعر اللجنة بالقلق حيال اخنفـاض معـدل         . والعامة، والفصل بني اجلنسني يف املهن     
وق العمل يف الدولة الطرف، وهو أدىن من متوسط منظمة التعـاون            مشاركة النساء يف س   

وتالحظ . والتنمية يف امليدان االقتصادي رغم ارتفاع معدل التحاق اإلناث بالتعليم العايل          
اللجنة أيضاً مع القلق أن اخنفاض معدل اخلصوبة عند املرأة يف الدولة الطرف قد يعكـس                

  ). ٣املادة (لتوفيق بني احلياة املهنية واألسرية الصعوبات اليت تواجهها عندما تريد ا
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

اختاذ التدابري التشريعية والسياسية الالزمة للتأكد من أن النظـام البـديل       )أ(  
  اخلاص بتسجيل األسر يكفل املساواة بني اجلنسني، وكرامة الفرد، وخصوصيته؛

سية، مثل التخفيضات الضريبية ومنح حوافز يف       النظر يف الترتيبات املؤس     )ب(  
  واملهنية؛األسرية جمال الضمان االجتماعي لتمكني الرجال والنساء من التوفيق بني احلياة 

تشجيع الرجال على املشاركة يف رعاية األسرة عن طريق أمـور منـها               )ج(  
  اختاذ تدابري سياساتية حافزة مثل إجازة األبوة واإلجازة الوالدية؛ 

السماح بنظام اجلداول الزمنية املرنة يف العمل، مما يتيح للرجال والنساء             )د(  
  ؛األسريةاجلمع بني العمل املدفوع األجر ومسؤولياهتم 

توسيع شبكة اخلدمات االجتماعية، مبا فيها مرافق رعاية الطفل، مثـل             )ه(  
  . رسمراكز الرعاية النهارية العامة وتقدمي الوجبات الغذائية يف املدا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر فرص العمل يف الدولـة الطـرف، وال سـيما         -٤٥٥
وتعرب اللجنة عن أسفها ألن املعلومات املقدمة بشأن السياسات الوطنيـة         . للشباب والنساء 

  ). ٦املادة (لتوظيف الشباب مل تكن مفصلة مبا فيه الكفاية 
زيادة فرص عمالة النساء والـشباب الـذين        توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشجيع على       

وتوصي الدولة الطرف أيضاً باختـاذ مجيـع التـدابري          . يتسم متثيلهم يف قوة العمل بالنقص     
، عن  ٢٠١٠ يف املائة من املشاركة النسائية يف سوق العمل حبلول عام            ٥٥الالزمة لتحقيق   

يب وإعادة التدريب   طريق تكثيف جهودها خللق فرص عمل مستدامة وتوفري الدعم والتدر         
الكافيني للنساء لتمكينهن من العودة إىل سوق العمل بعد االنقطاع عـن العمـل لتربيـة                

كما توصي اللجنة الدولة الطرف خبلق فرص عمل للشباب من خـالل تعزيـز              . األطفال
  .أنشطة التدريب املهين اليت تتناسب مع احتياجات السوق
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 املائة من إمجايل القوة العاملة تتألف من عمـال          يف ٣٤,٩وتشعر اللجنة بالقلق ألن       -٤٥٦
يف املائة من النساء العامالت يعملن يف وظائف غري نظامية وألن            ٤٤,١غري نظاميني، وألن    

وتعرب اللجنة عـن    . معظم العاملني يف املناطق االقتصادية اخلاصة ال يعملون بشكل منتظم         
  :لألسباب التاليةقلقها أيضاً 

و نصف متوسط الدخل حنلدخل الشهري للعامل غري النظامي      متوسط ا يبلغ    )أ(  
  الشهري للعامل النظامي؛ 

ظروف العمل والضمان االجتماعي للعمال غري النظـاميني والعمـال          تعد    )ب(  
  املنتدبني غري مالئمة؛ 

احتمال تعرضهم للفـصل    حيول  عدد العمال املشار إليهم أعاله يف تزايد، و         )ج(  
نتهاء مدة السنتني املنصوص عليها يف عقود عملهم دون حتـوهلم إىل            دون سابق إنذار قبل ا    

  عمال نظاميني؛ 
ال غري النظاميني من الفصل التعسفي غري فعالة        ـضمانات محاية العم  تعد    )د(  

  ). ٧املادة (
ـ  ـتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تس      ع العمـال غـري   ـارع إىل إكمال تقييمها لوض

وتوصي اللجنة بشدة بأن حيصل العمال غري النظاميني علـى          . نيالنظاميني والعمال املنتدب  
  :احلقوق التالية

  املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة؛   )أ(  
  تغطية كافية فيما يتعلق بالضمان االجتماعي؛   )ب(  
احلماية مبوجب قانون العمل، مبا يف ذلك تعويض إهناء اخلدمـة وبـدل               )ج(  

  إلضايف؛ العطالت والعمل ا
  . ضمانات ضد الفصل التعسفي  )د(  
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد املتزايد من العمال الذين ال حيق هلم احلصول                 -٤٥٧

على احلد األدىن لألجور وأن التشريعات املتعلقة باحلد األدىن لألجور ال تنطبق على مجيـع               
، ٢٠٠٥انون احلد األدىن لألجور لعام      القطاعات على الرغم من التعديل الذي أدخل على ق        
  ). ٧املادة (الذي وسع نطاق تطبيق احلد األدىن القانوين لألجور 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لتـضمن تطبيـق احلـد األدىن               
 ٧ من املادة    ‘٢‘)أ( للفقرة   لألجور فعليا وتوفري مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم وفقاً        

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق تطبيق التشريعات املتعلقـة            . من العهد 
باحلد األدىن لألجور ليشمل القطاعات اليت ال تسري عليها، وأن تكثف جهودها إلنفاذ             
احلد األدىن القانوين لألجور عن طريق زيادة عمليات التفتيش يف مكان العمل وفـرض              
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قوبات املناسبة على أصحاب العمل الذين ال ميتثلون للتشريعات         غرامات أو غريها من الع    
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل عدم تأثري التغريات          . املتعلقة باحلد األدىن  

اليت ُينظر حاليا يف إدخاهلا على حساب احلد األدىن لألجور ليأخذ يف االعتبـار املبـالغ                
  . لى العمال املهاجرين بصورة غري متناسبةاملقتطعة لوجبات الطعام واإلقامة، ع

  :وال تزال اللجنة تشعر بالقلق لألسباب التالية  -٤٥٨
  عدم التوصل حىت اآلن لفهم ماهية التحرش اجلنسي يف العمل؛  )أ(  
  التحرش اجلنسي يف مكان العمل؛جترمي عدم   )ب(  
ائفهم أو  عدم التماس الضحايا لالنتصاف إال فيما ندر خوفا من فقدان وظ            )ج(  
  مهاجرين؛لكوهنم 

  .التعتيم على التحرش اجلنسي يف غالب األحيان أثناء إجراءات الدعوى  )د(  
توصي اللجنة الدولة الطرف بإحلاح بأن تعتمد وتنفذ التشريعات اليت جتـرم التحـرش              

كما توصي اللجنـة الدولـة   . اجلنسي يف مكان العمل، وُتنشئ آليات لرصد هذا التنفيذ   
املنظمات العامة اليت تتصدى للتحرش اجلنسي يف مكان العمل سلطة كافية           الطرف مبنح   

 بأن تستمر الدولة الطرف يف إذكاء       أيضاًوتوصي  . لفرض تدابري عقابية وتعويض ضحاياه    
  . الوعي العام بشأن الطابع اإلجرامي للتحرش اجلنسي

دولة الطرف وقلة عدد وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد احلوادث الصناعية يف ال  -٤٥٩
كما تعرب عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تفيد بأن عمليات التفتيش           . املفتشني يف جمال العمل   

مهاجرين بدال من التركيز على السالمة املهنية وظـروف         بصفتهم  تركز على وضع العمال     
  ).٧املادة (العمل 

التدريب الكـايف علـى     توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد مفتشي العمل وتوفري          
  . السالمة املهنية وظروف العمل ملفتشي العمل وأرباب العمل واملوظفني

وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن التمتع باحلقوق النقابية غري مكفـول، وفقـاً              -٤٦٠
.  من الدستور، إال لبعض املوظفني العموميني الذين يتم تعيينهم مبوجب القـانون            ٣٣للمادة  

لجنة علما بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان حقوق املوظفني احلكـوميني            وحتيط ال 
ومع ذلك، تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها ألن القـانون حيظـر النقابـات يف               . درسنيوامل

، مل  ٢٠٠١ الكوريني اليت مت تأليفها يف عـام         درسنياجلامعات العامة واخلاصة وألن نقابة امل     
  ). ٨املادة ( من العهد ٨ ما ميثل خمالفة صرحية للمادة حتظ باملوافقة وهو

توصي اللجنة بتعديل التشريعات املتعلقة باخلدمة املدنية وذلـك هبـدف رفـع القيـود      
املفروضة على حق موظفي اخلدمة املدنية يف االنضمام إىل النقابات العمالية واإلضـراب             
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، ٢٠٠١بعة ملنظمة العمل الدولية يف عام       متشيا مع التعليقات اليت قدمتها جلنة اخلرباء التا       
  ).٨٧االتفاقية رقم (بشأن اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ بسبب كثرة اللجوء إىل حماكمة العمال يف إطار العالقـات                -٤٦١
ناد بـصورة   بني العمال واإلدارة، واالستخدام املفرط للقوة ضد العمال املضربني، باالسـت          

". عرقلة األعمال التجاريـة   "فيما خيص    من قانون العقوبات املتعلقة      ٣١٤رئيسية إىل املادة    
وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها من أن احلقوق النقابية ليست مكفولة على حنو كـاف يف                

  ).٨املادة (الدولة الطرف 
النقابات واالنـضمام   توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تكفل حق كل فرد يف تكوين             

ضراب إلإليها حبرية، واحلق يف الدخول يف مفاوضات مجاعية من خالل النقابات واحلق يف ا             
بـشكل منـهجي    " عرقلة األعمال التجارية  "وذلك باالمتناع عن اللجوء إىل استخدام بند        

دام القوة مبا يتجاوز احلـد الـالزم        ـدم استخ ـإلضعاف احلق يف اإلضراب، وكذلك بع     
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف يف التصديق         . للحفاظ على النظام العام   اً  إطالق

االتفاقيـة  (ل الدولية بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم         ـات منظمة العم  ـعلى اتفاقي 
  ).٩٨االتفاقية رقم ( اجلماعية ة، وبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوض)٨٧رقم 
ـ   ـق لتعرض العم  ـة بالقل ـجنوتشعر الل   -٤٦٢ دم ـال املهاجرين لالستغالل والتمييز وع

  .دفع الرواتب
توصي اللجنة بإجراء مزيد من التنقيح لنظام تصاريح العمل الذي يعترف بالفعـل حبـق               

كما توصي بإيالء اهتمام خاص لكون      . العمال املهاجرين يف احلماية مبوجب قانون العمل      
ويصح هذا بـصفة خاصـة يف       . حة لتغيري العمل ال تكفي أبدا     املمنوالثالثة  شهر  األفترة  

سياق احلالة االقتصادية الراهنة حيث ال جيد العامل املهاجر من خيار يف الغالب، سـوى               
. القبول بوظائف تتسم بظروف عمل غري مواتية جملرد احلفاظ على وضعه كعامل نظـامي      

كمة العليا مبنح الصفة القانونيـة      وتوصي اللجنة كذلك بأن تؤيد الدولة الطرف قرار احمل        
  .لنقابة العمال املهاجرين

 مبعدالت غري مسبوقة يف     -وتشعر اللجنة بالقلق ألن الوترية السريعة للنمو االقتصادي           -٤٦٣
تل املرتبة الثانية عشرة من حيث حجم االقتصاد مل تقابلها زيادة يف            حي اليت جعلت البلد     -آسيا  

األشـد  لفئـات   االجتماعية والثقافية، وال سيما بالنسبة لألفراد وا      إعمال احلقوق االقتصادية و   
 يف املائـة مـن   ٨,٢ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اسـتبعاد       . حرمانا وهتميشا 

احملرومة واملهمشة، من نظام التـأمني الـوطين        الفئات  جمموع السكان، وخاصة بعض األفراد و     
لألشخاص الـذين  "  أدىن على الصعيد الوطينحداً"دئيا،  األساسي لسبل العيش الذي يضمن مب     

يعيشون يف أشد الظروف حرمانا، وذلك يف ظل عدم وجود شبكة وطنية راسخة لتوفري األمان               
ولذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضعف اإلنفاق االجتماعي العـام وارتفـاع    . االجتماعي
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لرعاية الصحية والتعليم وإمدادات امليـاه      مستوى خصخصة اخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلك ا       
األشد حرمانا وهتميشا علـى     الفئات  والكهرباء، األمر الذي زاد من صعوبة حصول األفراد و        

  . الوصول إىل هذه اخلدمات
إن اللجنة إذ تالحظ املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن استعراض نظام التـأمني              

أو معيار الثروة وانضمام " واجب اإلعالة"دا إىل معيار   الوطين األساسي لسبل العيش استنا    
اجلميع إىل هذا النظام، حتث الدولة الطرف على إكمال االستعراض على وجه الـسرعة              
وضمان أن يستفيد منه األشخاص الذين مل يكملوا احلد األدىن لفترة العيش املستقر مبـن               

  . ن والذين يعيشون يف املالجئوفيهم األشخاص املشرد
ن الذين  ـار الس ـدد الكبري من كب   ـا إزاء الع  ـة اإلعراب عن قلقه   ـوتكرر اللجن   -٤٦٤

ومما يفاقم هذا القلق    . لمعاشات التقاعدية إال بصورة جزئية    الوطين ل نظام  الال يستفيدون من    
هو أن معدالت أصحاب األعمال احلرة يف الدولة الطرف من املعدالت األعلى يف العامل، وأن     

 سنة فقط، لتنتقل    ٢٢ف خالل   ـ عاما ستتضاع  ٦٠ن الذين تزيد أعمارهم عن      نسبة السكا 
  ). ٩املادة ( يف املائة ١٤ يف املائة إىل ٧من 

الـوطين  لنظـام  لتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف وضع سياسات بديلة أو مكملة        
مـن  لمعاشات التقاعدية، مثل وضع حد أدىن شامل للمعاشات التقاعدية أو غري ذلك             ل

استحقاقات املساعدة االجتماعية اليت من شأهنا أن متكن األشخاص املسنني من أن يعيشوا             
  .حياة كرمية

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن ضحايا العنف املرتيل ما زالوا ال حيظـون حبمايـة       -٤٦٥
ة للغايـة   كما تشعر اللجنة بالقلق ألن نسبة اإلبالغ اإللزامي عن العنف املرتيل متدني           . كافية

وألن اجلناة ال ُتتخذ يف حقهم اإلجراءات القانونية إال يف حاالت نادرة، وألن بعض احلاالت               
  ).١٠املادة (اليت متت تسويتها مل ُترفع فيها دعاوى 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة تشريعية كانت أم غري تشريعية،             
وتوصي على وجه اخلصوص، بأن تستمر الدولـة     .  كاف للتصدي للعنف املرتيل على حنو    

الطرف يف زيادة الوعي بشأن الطابع اإلجرامي للعنف املرتيل، ومقاضاة اجلنـاة وإنـزال              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد       . العقوبة هبم، وتعزيز برامج إسداء املشورة     

  .املالجئ وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي للضحايا
يف وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من جترمي التشريعات لالجتار غـري املـشروع          -٤٦٦

بل ألي غرض بدافع الربح، فإنه      فقط  اء أو االستغالل اجلنسي     ـألغراض البغ الدولة الطرف ال    
ال يزال ُيتاَجر بعدد كبري من النساء واألطفال من البلد وعربه وداخله ألغـراض االسـتغالل                

لعمل القسري وال سيما بالنساء العامالت الاليت دخلن البالد يف األصـل، بتأشـرية      اجلنسي وا 
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ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء اخنفاض معدل املالحقـة القـضائية            ). ترفيه( ٦-هاء
  ).١٠املادة (واإلدانة للمتجرين 

لنـساء  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة االجتار بالبشر وخصوصا ا          
  :واألطفال، ألي غرض من األغراض، بوسائل منها

  ؛٦-هاء تعزيز رصد إصدار تأشريات   )أ(  
  دعم الربامج واحلمالت اإلعالمية الرامية إىل مكافحة االجتار؛  )ب(  
إتاحة التدريب اإللزامي ملوظفي إنفاذ القوانني، واملدعني العامني والقضاة           )ج(  

  على تشريعات مكافحة االجتار؛
  زيادة الدعم الطيب والنفسي والقانوين للضحايا؛  )د(  
إنشاء آلية فعالة لرفع الشكاوى، ميكن للعمال املهاجرين الوصول إليها            )ه(  

  بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛
  .إجراء حتقيق كامل يف حاالت االجتار بالبشر وضمان حتقيق العدالة  )و(  
الفقر وحدته على الرغم من ارتفاع معدل منو        وتالحظ اللجنة مع القلق تزايد انتشار         -٤٦٧

  ). ١١املادة (الناتج احمللي اإلمجايل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافيـة مـن أجـل التنفيـذ الكامـل                

وبينما تالحظ اللجنة وجود خط رمسـي للفقـر         . استئصال الفقر يف جمال   الستراتيجيتها  
يشة، فإهنا توصي بأن تقوم الدولة الطرف برصـد  ُتحدد على أساسه التكاليف الدنيا للمع    

وحتث . فعال لتأثري استراتيجيتها الستئصال الفقر على احملرومني واملهمشني، أفرادا وفئات         
اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل        

 بياهنا بشأن الفقر والعهد الدويل كامل يف تلك االستراتيجية، كما أوصت اللجنة بذلك يف
وتطلب اللجنة إىل ). E/C.12 / 2001/10(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن نتائج التـدابري              
حدَّثة، علـى أسـاس     اليت اعتمدهتا مبوجب االستراتيجية، مبا يف ذلك بيانات إحصائية مُ         

سنوي، تتعلق بنسبة السكان الذين يعيشون يف حالة فقر، ومصنفة حبسب نوع اجلـنس              
والفئة العمرية وعدد األطفال لكل أسرة معيشية وعدد األسر املعيشية الوحيدة الوالـد             

  .احلواضر، واجلماعة اإلثنية/ألريافوسكان ا
متلك استراتيجية للتصدي ملشكلة التشرد     وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف ال          -٤٦٨

  . ودراسة مدى انتشارها وأسباهبا وتوفري مستوى معيشي الئق للمشردين
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية ملعاجلة مشكلة التشرد، بعد دراسة مدى            

لطرف وتدعو اللجنة الدولة ا   . انتشارها وأسباهبا، وضمان مستوى معيشي الئق للمشردين      
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إىل أن تدرج يف تقاريرها الدورية املقبلة بيانات عن مدى انتشار التشرد يف الدولة الطرف،               
  . احلواضر/األريافمصنفة حسب نوع اجلنس والسن وسكان 

، يفيد  ٢٠٠٥داد السكاين والسكين لعام     ـمن أن التع  شديد  ة بقلق   ـوتشعر اللجن   -٤٦٩
)  من مجيع األسر املعيشية اليت مشلـها التعـداد          يف املائة  ١٣( مليون أسرة معيشية     ٢,٠٦بأن  

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء نظـام        . تعيش يف مساكن ال تتوفر فيها املعايري الدنيا للسكن        
  ).١١املادة (تأجري املساكن احلكومية 

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإنشاء جهة تنسيقية يف احلكومة ملعاجلـة الـشكاوى              
كمـا  . كن وتلبية النداءات اخلاصة باحلصول على املساعدة يف جمال اإلسكان         املتعلقة بالس 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الـربامج الراميـة إىل       
ضمان احليازة والسكن امليسور التكلفة، وخباصة لصاحل أشد األفراد واجلماعات حرمانـا            

وتوصي . بشأن احلق يف السكن املالئم    ) ١٩٩١(٤العام رقم   وهتميشا، مبا يتفق مع تعليقها      
كمـا  . متدنية للغايـة  اللجنة بشدة بإيالء األولوية للمشردين أو الذين يعيشون يف ظروف           

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة على أساس سنوي، مصنفة حبسب             
  .نوع اجلنس والسن واألسر املعيشية

ة قلق بالغ إزاء عدم وجود تشاور فعال مع األشخاص املتأثرين أو الذين             ويساور اللجن   -٤٧٠
حيتمل تأثرهم باإلبعاد القسري أو عمليات اإلخالء القسري وعدم توفري التعويض الكـايف أو              

كما تأسف اللجنـة لعـدم      . املواقع املناسبة إلعادة توطني األفراد واألسر الذين أُبعدوا بالقوة        
 الطرف على معلومات كافية عن مدى انتشار عمليات اإلخالء القـسري            احتواء تقرير الدولة  

  ). ١١املادة (اليت نفذت يف الدولة الطرف، ال سيما نتيجة احلجم اهلائل للمشاريع اإلمنائية 
توصي اللجنة بعدم استخدام اإلخالء القسري إال كإجراء أخري، وبعدم تنفيذ أي مـشروع              

رية من دون إخطار مسبق وبإعطاء مساكن مؤقتة للمتضررين         لإلمناء أو لتحسني املناطق احلض    
  .يونغسانلتجنب اللجوء إىل العنف، مثل أعمال العنف اليت وقعت يف حادث 

 بشأن  ٧وحتث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل األولوية، ومتشيا مع تعليقها العام رقم             
  :اإلخالء القسري على ما يليحاالت 
ين أُكرهوا على إخالء مـساكنهم التعـويض        أن تكفل لألشخاص الذ     )أ(  
  أو إعادة توطينهم؛ /الكايف و
أن ُتجري مشاورات عامة وجمدية مع املتضررين من السكان واجملتمعات            )ب(  

  احمللية قبل تنفيذ املشاريع اإلمنائية وخطط هتيئة البيئة السكنية؛ 
رافق العامـة   أن تضمن، يف مواقع اإلسكان اجلديدة، توفري اخلدمات وامل          )ج(  

األساسية، مثل مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق االغتسال والصرف الصحي، وسـهولة     
  الوصول إىل املدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل؛ 
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أن توفر معلومات مفصلة عن عمليات اإلخالء القسري مع بيانات علـى              )د(  
  .  تقريرها الدوري املقبلأساس سنوي حبسب نوع اجلنس والسن واألسر املعيشية يف

ود برنامج االستحقاقات الطبيـة ال      ـم من وج  ـوتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغ       -٤٧١
 لألفراد احملرومني واملهمشني احلصول على ما يكفي من اخلدمات الطبية يف املستشفيات  يتسىن

 بالقلق ألن نظـام     كما تشعر اللجنة  .  يف املائة من مجيع املستشفيات     ٩٠اخلاصة، اليت تشكل    
 يف املائة من جمموع النفقات الطبيـة، وأنـه          ٦٥التأمني الصحي الوطين ال يغطي سوى حنو        

  ).١٢املادة  (نتيجة لذلك، يكون املبلغ الذي يسدده األفراد من جيوهبم كبرياً
وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية، واختاذ مجيع التدابري 

ناسبة لضمان حصول اجلميع على الرعاية الصحية، وبأسعار يف متناول اجلميع، وتوجه            امل
بشأن احلق يف التمتـع بـأعلى       ) ٢٠٠٠(١٤انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        

  . والعقليةلبدنيةمستوى من الصحة ا
سية، هناك نقـص  وتشعر اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من إلزامية برامج التربية اجلن            -٤٧٢

كما تـشعر اللجنـة     . يف التربية املنهجية والدقيقة عن الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املدارس         
هن إىل اإلجهاض   ئبالقلق إزاء انقطاع عدد من املراهقات احلوامل عن النظام املدرسي، وجلو          

  . بسبب الوصمة اليت ُتلصق باألمهات غري املتزوجات
أن تنفذ برناجمها اإللزامي للتربية اجلنسية يف املـدارس بطريقـة     توصي اللجنة الدولة الطرف ب    

منتظمة، وأن تضمنه معلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية وعن استخدام وسـائل منـع              
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدمي الدعم املـايل والنفـسي لألمهـات غـري               . احلمل

  . تحامل اجملتمعي الشديد ضدهناملتزوجات، والقيام حبمالت إعالمية ملكافحة ال
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن تلوث شبكات املياه يف القـرى بعناصـر                 -٤٧٣

كما تشعر بالقلق حيـال     . إشعاعية تتجاوز احلدود اليت تسمح هبا معايري سالمة مياه الشرب         
عات احمللية ألغـراض    استخدام شركات تسويق املياه املعبأة للمياه اجلوفية اليت حتتاجها اجملتم         

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الكشف عن وجود مواد مـسرطنة             . الزراعة والشرب 
  . يف مياه الشرب املعبأة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لضمان عدم حرمان اجملتمعات احمللية من             
صي أيضاً الدولة الطرف بأن     وتو. موارد املياه اجلوفية الالزمة ألغراض الزراعة والشرب      

تكفل حصول اجلمهور على ما يكفي من املعلومات املتعلقة باملخاطر الصحية املتعلقة مبياه             
وتوصي اللجنة كـذلك الدولـة      . الشرب املعبأة اليت تبني أهنا حتتوي على مواد مسرطنة        

نفيذا فعاال، وأن الطرف بأن تنفذ معايري منظمة الصحة العاملية املتعلقة جبودة مياه الشرب ت      
 بشأن احلق يف التمتع بأعلى مـستوى مـن   ١٤تأخذ يف االعتبار تعليق اللجنة العام رقم      
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 بشأن احلق يف املياه، يف املعلومات الـيت         ١٥ والعقلية، والتعليق العام رقم      لبدنيةالصحة ا 
  ). ١١املادة (تقدمها يف تقريرها الدوري املقبل 

ء ارتفاع التكاليف املرتبطة بالتعليم اليت يتعني علـى         وتعرب اللجنة عن قلقها إزا      - ٤٧٤
كما تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بتفاقم عدم املساواة يف           . اآلباء واألمهات دفعها  

التعليم وارتباط فرص الطالب بدخول جامعة ذات مستوى عال، يف كثري من األحيـان،              
ية بعد املدرسة أو تكاليف الدراسة يف       بقدرة الوالدين على حتمل تكاليف الدروس اخلصوص      

  . املدارس اخلاصة
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلميع             

وإذ تـدرك   . يف احلصول على التعليم دون متييز، على أساس الكفاءة وليس القدرة املالية           
فرض أعباء كبرية على اقتـصاد األسـر        اللجنة أن اإلنفاق املفرط على التعليم اخلاص ي       

املعيشية وميثل السبب الرئيسي لتراجع نوعية احلياة بالنسبة للطبقة املتوسطة، فإهنا توصي            
الدولة الطرف بتعزيز نظام التعليم العام وتوفري الدعم املايل لألسر ذات الدخل املنخفض             

  ). ١٣املادة (لتغطية التكاليف املرتبطة بالتعليم 
شعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حاالت االكتئاب السريري واالضطراب املتمثـل           وت  - ٤٧٥

فرط النشاط بني الطالب بسبب املنافسة الشديدة والتـوتر األكـادميي           /يف قصور االنتباه  
  ).١٣ و١٢املادتان (

  : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي
رية بشأن حتديد ساعات عمـل      تنفيذ القرار الذي اختذته احملكمة الدستو       )أ(  

  مدارس التعليم املكثف اخلاصة؛
  إعداد مناذج تعلم بديلة منوذجية؛  )ب(  
توعية اآلباء واألمهات وعامة الناس حول اآلثار الطويلة األجل إلرهاق            )ج(  

  األطفال بالعمل املدرسي؛
  احلد من نشاط املدارس الليلية ومدارس التعليم املكثف اخلاصة؛  )د(  
، الذي خيلق منافسة غري ضرورية بني املدارس        إجليغوساعادة تقييم نظام    إ  )ه(  

  . ويقلص خيارات املسارات الدراسية يف التعليم العايل
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تنظيم ذايت وتنوع يف التعلـيم اجلـامعي يف                  -٤٧٦

لسياحة من اجلامعة الوطنية    جماالت اآلداب والثقافة، بعد أن طلبت وزارة الثقافة والرياضة وا         
  .فقط" التعليم العملي"الكورية لآلداب التركيز على 
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وبينما تالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بـشأن ضـرورة مراجعـة              
احلسابات العامة، فإهنا توصي بضمان احلرية للجامعات يف ممارسة سـلطتها األكادمييـة             

  .ئل التدريس فيهابشكل كامل ومراقبة مناهجها ووسا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع على الربوتوكـول االختيـاري      -٤٧٧

  .امللحق بالعهد
تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع  أن  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٤٧٨

ة ومنظمات اجملتمع   بني مجيع قطاعات اجملتمع، وال سيما بني موظفي الدولة، والسلطة القضائي          
املدين، لترمجتها ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وإبالغ اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيـذها       

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على االسـتمرار يف إشـراك           . يف تقريرها الدوري املقبل   
مع املدين املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملت     
  . يف عملية املناقشة اليت جتري على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية              -٤٧٩
  . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

، ٢٠١٤يونيـه  / حزيران٣٠ف أن تقدم، قبل حلول وتطلب اللجنة إىل الدولة الطر      -٤٨٠
تقريرها الدوري الرابع املعد وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة باإلبالغ اليت وضـعتها             

  ). E/C.12/2008/2(اللجنة 

  السادسالفصل 
 ذ العهد الدويل اخلاصـة يف إطار تنفيـة الناشئـا املوضوعيـالقضاي

  جتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصادية واال

 بشأن عدم التمييـز يف احلقـوق االقتـصادية          ٢٠اعتماد التعليق العام رقم       -ألف   
  واالجتماعية والثقافية

 ١٧ناقشت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف جلستيها            - ٤٨١
، مشروع تعليقها العام )الدورة الثانية واألربعون (٢٠٠٩مايو / أيار١٤ املعقودتني يف ١٨و

واعتمدت اللجنة،  . بشأن عدم التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
 مـن   ٢الفقرة   (٢٠، تعليقها العام رقم     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨ املعقودة يف    ٢١يف جلستها   

  .ذا التقريرويرد النص الكامل للتعليق العام يف املرفق السادس هب).  من العهد٢املادة 
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   بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية٢١اعتماد التعليق العام رقم   -باء   
 تـشرين   ١٣ و ١٢ املعقودة يومي    ٤٧ و ٤٦ و ٤٥جلساهتا  ، يف   ناقشت اللجنة   -٤٨٢
حق كل فرد بشأن مشروع تعليقها العام  ،)الثالثة واألربعون الدورة (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 تشرين ١٣املعقودة يف ٤٧ واعتمدت اللجنة، يف جلستها . احلياة الثقافية يفأن يشاركيف 
).  من العهـد   ١٥من املادة   ) أ(١الفقرة   (٢١ ، تعليقها العام رقم      ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  .ويرد النص الكامل للتعليق العام يف املرفق السابع هبذا التقرير

نية مبسألة التزامات حقـوق اإلنـسان       اخلبرية املستقلة املع  احلوار التفاعلي مع      - جيم  
  املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

، اجتمعت اللجنة يف جلسة خاصة      ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ املعقودة يف    ١٩يف اجللسة     -٤٨٣
تعلقة اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان امل      مع السيدة كاتارينا البوكريكي،     

وبعد تقدمي اخلبرية املـستقلة    . باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي       
جتميع أحسن املمارسات، وتوضيح التزامات حقوق      ( للمهام الرئيسية اليت تضطلع هبا       اًعرض

اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الـصحي، ووضـع             
الـيت  سـباب   األ، أوضحت ألعضاء اللجنة     )غ األهداف اإلمنائية لأللفية   توصيات بشأن بلو  

وقد .  على خدمات الصرف الصحي    ٢٠٠٩يف عام   استدعت تركيز واليتها بشكل رئيسي      
، واستغلت  ٢٠٠٩أبريل/أجرت هلذا الغرض مشاورات مع خمتلف اخلرباء يف جنيف يف نيسان          

حقوق اإلنسان وكذلك التزامات    تلك الفرصة لتحديد خدمات الصرف الصحي من زاوية         
  :وأثناء التبادل الذي جرى مع أعضاء اللجنة، أثريت املسائل التالية. الدول يف هذا الصدد

  تلوث املياه والتحديات اليت يطرحها تغري املناخ يف جمال توافر املياه؛  )أ(  
         اخلصخصة املتزايدة خلدمات توزيع املياه وأثر ذلك علـى تكلفـة امليـاه،             )ب(  

  ال سيما على من هم أكثر ضعفا؛
 من االهتمام إىل خدمات الـصرف الـصحي،         ضرورة إيالء اللجنة مزيداً     )ج(  

ع أحكام قضائية حمددة خبـصوص      ـة، ووض ـات وطني ـوالتشجيع على اعتماد استراتيجي   
  هذه املسألة؛

ة التبعات اليت قد خيلفها الصرف الصحي ليس على التمتع باحلق يف الصح              )د(  
  فحسب، بل أيضا على احلق يف التعليم وعلى حظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية؛

  الِصالت بني الصرف الصحي واحلق يف املاء ويف السكن؛  )ه(  
املعايري الواجب تطبيقها يف جمال الصرف الصحي والوسيلة العملية لرصـد             )و(  

  .املسألة املتعلقة بالصرف الصحي
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   الصحة اجلنسية واإلجنابية جمال يفوقاحلقاملعقودة بشأن  ةعالمياإل اجللسة  - دال  
، عقدت اللجنة جلـسة     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ املعقودة يف    ٤٩يف اجللسة     -٤٨٤

خاصة لبحث املشاركة يف جلسة إعالمية عن احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية نظمها صندوق             
وافتتح اجللسة رئيس اللجنـة، أعقبتـه       . لعامليةاألمم املتحدة للسكان مبشاركة منظمة الصحة ا      

السيدة روسيو باراهونا، مقررة التعليق العام بشأن احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية، اليت أدلت              
حملـة عـن   : واستمعت اللجنة إىل إحاطات إعالمية تناولت املواضيع التالية  . مبالحظات متهيدية 

اء العامل ودواعي القلق الرئيسية، قدمتها الـسيدة هديـة          حالة الصحة اجلنسية واإلجنابية يف أحن     
؛ ومسائل خمتـارة يف جمـال       )من صندوق األمم املتحدة للسكان    (بلحاج والسيدة هنية دكاك     

الصحة اجلنسية واإلجنابية يف سياق معايري حقوق اإلنسان اآلخذة يف التطور، قدمتها الـسيدة              
؛ واملعايري الدوليـة    )من منظمة الصحة العاملية   (كاترين داركونغس، والسيدة إيستر كيسمودي      

من (حلقوق اإلنسان يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، مقدم من غزميينا أنديون ولورا كاتزيفي        
وقد أتيحت ألعضاء اللجنة أيضا الفرصة لتبادل اآلراء وطرح         ). املركز املعين باحلقوق اإلجنابية   

  .أسئلة يف املواضع املعروضة
احلق يف املعلومات، واالستفادة من     : لت القضايا الرئيسية اليت جرى التركيز عليها      ومش  -٤٨٥

برامج تنظيم األسرة، والرعاية يف حاالت الطوارئ، ورعاية املواليد اجلدد، وشرعية اإلجهـاض         
ألسباب معينة، والعوائق اليت حتول دون توفري خدمات صحة األم، وتشويه األعضاء التناسـلية              

وأشار املتحدثون إىل أنه بالرغم من ارتفاع اإلنفاق على الـصحة           . وسائل منع احلمل  لألنثى، و 
. عموما، فقد ظل اإلنفاق على الصحة اجلنسية واإلجنابية يراوح مكانه يف خمتلف أحناء العـامل              

وجرى التسليم بوجه عام يف اجللسة بأن القضايا املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة معقـدة               
  .لعوامل الثقافية واالقتصادية وبغريها من العواملوتتأثر با

االجتماع العاشر لفريق اخلرباء املشترك بني      : التعاون مع الوكاالت املتخصصة     -هاء   
واجمللـس االقتـصادي    ) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات   (اليونسكو  

املعـين  ) افيةاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق     (واالجتماعي  
  مبراقبة إنفاذ احلق يف التعليم

) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات    (عقد فريق اخلرباء املشترك بني اليونسكو         -٤٨٦
) اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      (واجمللس االقتصادي واالجتماعي    

. ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٨ يـوم    باريس يف   العاشر هبة إنفاذ احلق يف التعليم اجتماع     املعين مبراق 
والـسيدة فريجينيـا      رايدل يبإياع عضوان من أعضاء اللجنة مها السيد        ـوشارك يف االجتم  

وحـضر  . وشارك يف املشاورات السيد برايان فيغاجي مـن اليونـسكو         .  داندان -بونوان  
يسيزا إنغاراو والسيدة االجتماع أيضا ليندا كينغ وكيشور سينغ وروال مومين والسيدة أندريام 
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وحـضر  . وممثل عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ) اليونسكو(دوريس والسيدة أميغانفي    
وكان املوضوع  . مندوبون من الوفود الدائمة جلمهورية كوريا ومدغشقر وهنغاريا والربتغال        

 وهـو املوضـوع     ،"التعليم باللغة األم والتعدد اللغوي واحلق يف التعليم       "املطروح للنقاش هو    
الذي أعدت اليونسكو بشأنه ورقة للمناقشة ركزت على املعايري الدولية ذات الصلة الواردة             
يف اتفاقيات األمم املتحدة واليونسكو وعلى الكيفية اليت جيري هبا تطبيق هذه املعايري علـى               

ة حمل نقاش   وكانت مسألة اإلنفاذ القضائي من قبل احملاكم الوطني       . الصعيدين الدويل والوطين  
ـ  : وحدد فريق اخلرباء املشترك قضايا رئيسية منها ما يلي        . هي األخرى  ة األم  ـالتعليم باللغ
دد اللغات، ال سيما فيما يتعلق بتعليم حقوق اإلنسان، واحلصول على أدوات            ـوالتعليم املتع 

ني وق اللغوية لألقليات، واحترام لغـات الـسكان األصـلي         ـالتعلم باللغات الوطنية، واحلق   
سبتمرب، جرت يف باريس مناقشة غري رمسية يف إطار املتابعة بـني            / أيلول ٢٥ويف  . وتعزيزها

السيد إييب رايدل والسيد برايان فيغاجي والسيد كيشور سينغ لوضع اللمسات األخرية على             
ويرد تقرير االجتماع العاشر لفريـق  . تقرير االجتماع العاشر وملناقشة األنشطة املقبلة للفريق 

  .رباء املشترك يف املرفق الثامن هبذا التقريراخل

احللقة الدراسية للخرباء املتعلقة بالربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص      -واو   
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف         -٤٨٧
ـ   ختاالربوتوكول  ال ة ياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافي
وقد فتح هـذا الـصك للتوقيـع        . ٦٣/١١٧، والوارد يف القرار     )الربوتوكول االختياري (

أودع حىت  وقد  . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤والتصديق عليه يف مناسبة جرت يف نيويورك يف         
 نة حبيث تشمل إمكانية تلقيها بالغات األفـراد       توسيع مهام اللج  يتطلب  و.  توقيعاً ٣٠اآلن  

استخالص الدروس من املمارسات القائمة هليئات معاهدات أخرى، وكذلك آلليات وطنية           
. وإقليمية حلقوق اإلنسان، من أجل متكني اللجنة من أداء مهامها اجلديدة على النحو املالئم             

ذلك هذه املهام اجلديـدة للجنـة،   وقد نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مراعية يف       
أهلية املقاضاة فيما يتصل    حلقة دراسية ألعضاء اللجنة استغرقت ثالثة أيام تناولت موضوع          
وُعقدت احللقة الدراسية . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالربوتوكول االختياري  

 النظام الداخلي فجـرت     ا املناقشة بشأن  ـ، أم ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ و ٢٨يومي  
  .أكتوبر/ تشرين األول٣٠يوم 
 املسائل املوضوعية واإلجرائية اهلامة جلوكان اهلدف من احللقة الدراسية هو مناقشة   -٤٨٨
، يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       إىل القضاء    تفعوى رُ ا دع أثارهتااليت  

 يف هـذا    ذات الـصلة  خربات املقارنة   لل ل لجنة بعرض شام  المن أجل تزويد أعضاء     وذلك  
ـ  قضايا متعلقـة  يف  معنيني بالبت   خرباء  مثانية   احللقة الدراسية    قد مجعت و. املضمار احلقوق ب
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، مثـل أعـضاء        
، ني الـوطني  نيألخـصائي  والقـضاة وا   ، واحملاكم ،اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان    

وكذلك خرباء من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف اجملاالت الفنيـة واإلجـراءات ذات              
وقّدم املتحدثون عروضا عن معايري إصدار األحكام يف جمال احلقـوق االقتـصادية              .الصلة

. رئيسية بشأن حقوق حمددةواالجتماعية والثقافية، واملسائل اإلجرائية، وأمثلة عن املنازعات ال
وركّزت أعمال احللقة الدراسية يف اليوم الثالث على حبث املواد ذات الـصلة مـن النظـام           

  .الداخلي وتنظيم أعمال اللجنة يف سياق مهامها اجلديدة

 تنفيذ الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل     -برنامج احللقة الدراسية    
ع به  ـالدور الذي ستضطل  : الجتماعية والثقافية اخلاص باحلقوق االقتصادية وا   

 تـشرين   ٣٠-٢٨جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـستقبالً،        
  ، قصر ويلسون٢٠٠٩أكتوبر /األول

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨األربعاء، 
شـعبة جملـس حقـوق بكر وايل ندياي، مدير    السيد   -جلسة االفتتاح برئاسة      ٥٠/١٠-٠٠/١٠

  إلنسان واملعاهداتا
 وا كانغ، نائبة املفوضة السامية، املفوضية السامية-كيونغ  كلمة ترحيب، السيدة      ١٠/١٠-٠٠/١٠

  حلقوق اإلنسان
  مالحظات، السيد خاميي مارتشان رومريو، رئيس اللجنة  ٢٠/١٠-١٠/١٠
 بالعهد، السيدعرض التطورات احلاصلة فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري امللحق  ٣٥/١٠-٢٠/١٠

  ، عضو اللجنةفيليب تيكسيي
  مقدمة للتعريف بالربوتوكول االختياري، السيد أييب ريدل، عضو اللجنة  ٥٠/١٠-٣٥/١٠
ـ     ـمعايري إص : اجللسة األوىل   ٠٠/١٣-٥٠/١٠ ال احلقـوق االقتـصاديةـدار األحكـام يف جم

شعبة جملـس بكر وايل ندياي، مديرالسيد : واالجتماعية والثقافية رئيس اجللسة
  حقوق اإلنسان واملعاهدات

املعـايري احليويـة/استخدام احملكمة الدستورية الكولومبية املعايري األساسية الدنيا  "  ١٠/١١-٥٠/١٠
الـسيد إدواردو، "الدنيا يف جمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        

  سيفوينتس، من جامعة لوس أنديس، كولومبيا
على احلقوق االقتصادية" املعقولية"كمة الدستورية جلنوب أفريقيا وتطبيق مبدأ احمل"  ٢٠/١١-١٠/١١

 عرض مقدم من شعبة البحـوث واحلـق يف التنميـة-" واالجتماعية والثقافية 
  باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

  مناقشة  ٤٥/١٢-٢٠/١١
   مقدمة من األمانة-مسائل عملية   ٠٠/١٣-٤٥/١٢
   الغداءاستراحة  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
املسائل العالقة يف سياق النظر يف القضايا املعقدة املتصلة بـاحلقوق: اجللسة الثانية   ٠٠/١٨-٠٠/١٥

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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السيد ماركوس مشيت، رئيس وحدة االلتماسات بفرع معاهدات: رئيس اجللسة   
  حقوق اإلنسان

ملتحدة مدى مالءمة التعلـيم العـام؟ املـسائلكيف قّيمت حماكم الواليات ا    "  ٢٠/١٥-٠٠/١٥
، السيد مايكل ريبل، من جامعة كولومبيا، الواليـات"ةـاملوضوعية واإلجرائي 

  املتحدة
.جتربة اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية يف الفصل يف الشكاوى اجلماعيـة          "  ٤٠/١٥-٢٠/١٥

نة األوروبية للحقـوق، السيدة بولونكا كونكار، رئيسة اللج     "الدروس املستفادة 
  االجتماعية

  مناقشة وتلخيص مداوالت اليوم  ٠٠/١٨-٠٠/١٦
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩اخلميس، 

املسائل العالقة يف سياق النظر يف القضايا املعقدة املتصلة بـاحلقوق: اجللسة الثانية   ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

   إبراهيم سالمة، رئيس فرع معاهدات حقوق اإلنسان:رئيس اجللسة  
جتربة احملكمة العليا األرجنتينية مع النظر يف القضايا اجلماعية املتعلقة بـاحلقوق"  ٢٠/١٠-٠٠/١٠

، السيد لـورونزييت،"تطورات إجرائية جديدة  : االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  رئيس قضاة احملكمة العليا باألرجنتني

قضايا املصلحة العامة وجتربة القضاء اهلندي يف التعامل مع القـضايا اجلماعيـة"  ٤٠/١٠-٢٠/١٠
، السيد بابو ماثيو، مدير قطري،"املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ، اهلندAction Aidمنظمة 
يال ميلو، مـديرة، السيدة أجن  "جتربة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب     "  ٠٠/١١-٤٠/١٠

  شعبة حقوق اإلنسان واألمن اإلنساين والفلسفة، اليونسكو
  مناقشة  ٠٠/١٣-٠٠/١١
  استراحة الغداء  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
  أمثلة عن قضايا بارزة واملعايري القضائية بشأن حقوق حمددة: اجللسة الثالثة  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ة واملسائل االقتـصاديةمسائل التنمي السيد إبراهيم واين، من فرع      : رئيس اجللسة   

  واالجتماعية
   التربية-السيد مايكل ريبل   ١٥/١٥-٠٠/١٥
  العمل/ الضمان االجتماعي-السيد لورونزييت   ٣٠/١٥-١٥/١٥
   الصحة- سيفوينتسالسيد   ٤٥/١٥-٣٠/١٥
السيد فلينترمان، الفصل يف قضايا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق            ٠٠/١٦-٤٥/١٥

  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جتربة اللجنة –مراعاة االعتبارات اجلنسانية 
   الغذاء والفقر والبيئة-السيد ماثيو   ١٥/١٦-٠٠/١٦
  مناقشة  ١٥/١٧-١٥/١٦
  مالحظات ختامية  ٠٠/١٨-١٥/١٧

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠اجلمعة، 
  االفتتاح  ١٥/١٠-٠٠/١٠
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، رئيس وحدة االلتماسات بفرع معاهدات حقوق اإلنسانالسيد ماركوس مشيت  
وكـذلك(عرض عام عن آليات هيئات املعاهدات بـشأن تقـدمي الـشكاوى            ٤٥/١٠-١٥/١٠

  )االستفسارات والشكاوى بني الدول
 إيف فريديريك، موظفة شـؤون حقـوق اإلنـسان بوحـدة-السيدة ماري     

  نااللتماسات التابعة لفرع معاهدات حقوق اإلنسا
  مناقشة  ٣٠/١١-٤٥/١٠
  اخلصائص احملددة للربوتوكول االختياري للعهد  ٠٠/١٢-٣٠/١١
السيدة ناتايل ستايدملان، موظفة شؤون حقوق اإلنسان بوحدة االلتماسات التابعة  

  لفرع معاهدات حقوق اإلنسان
السيد كريستيون كورتيس، موظف شؤون حقوق اإلنسان، بوحـدة: املتحدث  

  صادية واالجتماعية والثقافية التابعة لفرع البحوث واحلق يف التنميةاحلقوق االقت
  مناقشة  ٠٠/١٣-٠٠/١٢
  استراحة الغداء  ٠٠/١٥-٠٠/١٣
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: االجتهادات القانونية هليئات املعاهدات  ٣٠/١٥-٠٠/١٥
  ساتإيفو بيتروف، موظف شؤون حقوق اإلنسان، وحدة االلتما  
  مناقشة  ٠٠/١٦-٣٠/١٥
   عناصر رئيسية-هيكل النظام الداخلي   ٣٠/١٦-٠٠/١٦
السيد ماركوس مشيت، رئيس وحدة االلتماسات بفرع معاهدات حقوق اإلنسان  
   اخلطوات املقبلة–مناقشة وتلخيص املداوالت   ٠٠/١٨-٣٠/١٦

  بعالفصل السا    
 الثانية  يف دورتيهاا اللجنة ومسائل ناقشتهاـمقررات إضافية اعتمدهت

  ة واألربعنيواألربعني والثالث

  املشاركة يف اجتماعات ما بني الدورات  -ألف   
ة واألربعني أن ميثل األعضاء التالية      الثانية واألربعني والثالث  قررت اللجنة يف دورتيها       -٤٨٩

  : أمساؤهم اللجنة يف شىت االجتماعات اليت تعقد بني الدورات يف مسار العام
الـسيد  ) ٢٠٠٩يه  يول/متوز ٣-٢(العشرون للرؤساء   احلادي و االجتماع    )أ(  

  ؛)رئيساً (خاميي مارتشان رومريو
يوليـه  / متـوز ١ -يونيه / حزيران٢٩(االجتماع التاسع املشترك بني اللجان       )ب(  
  ؛)رئيساً(السيد وليد سعدي والسيد حممد عبد املنعم والسيد خاميي مارتشان رومريو ): ٢٠٠٩
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 كانون  ٢ -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠(جتماع العاشر املشترك بني اللجان      اال  )ج(  
  ؛السيد خاميي مارتشان رومريو والسيدة ماريا فرجينيا براس غوميز): ٢٠٠٩ديسمرب /األول

): ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين  ١٣- ١٢(املنتدى املعين بقضايا األقليات       )د(  
  ؛السيد عزوز كردون

السيدة ): ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢ -أغسطس  / آب ٣١(ي  احملفل االجتماع   )ه(  
  .ماريا فرجينيا براس غوميز

  التعليقات العامة املقبلة  -باء   
 ٢٠٠٩ نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢٠، املعقودة يف    ٥٧قررت اللجنة، يف جلستها       - ٤٩٠

نسية ستواصل العمل على إعداد تعليق عام بشأن الصحة اجل ا، أهن)األربعونالثالثة والدورة (
مقررة ملـشروع   ، وستعمل السيدة روسيو باراهوما ريريا       ) من العهد  ١٢املادة  (واإلجنابية  

نظرت اللجنة أيضا يف إمكانية الشروع يف العمل خبصوص تعليق عـام            و . هذا التعليق العام 
  . هذا السيد وليد سعدي مقرراً ملشروع التعليق العام من العهد وسيعمل١٠بشأن املادة 

  يانات املقبلةالب  -جيم   
، ٥٧ يف جلـستها     ،اللجنةالسيد زديسالف كيدزيا، بدأت     بناًء على اقتراح املقرر       -٤٩١

عملية استكشاف ، يف )واألربعونالثالثة الدورة  (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املعقودة يف 
  .ةأولية إلمكانية وضع بيان عن قطاع الشركات واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

  التعاون مع الوكاالت املتخصصة  -دال   
 / تـشرين الثـاين  ٢٦ودة يف   ـ املعق واألربعني ةـالثالث يف دورهتا    ،ةـعقدت اللجن   -٤٩٢

، اجتماعاً غري رمسي مع أعضاء جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية             ٢٠٠٩نوفمرب  
 يعقد بني هيئيت الرصد هاتني هبدف  اجتماعبعوكان ذلك سا  . بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  

 هذا االجتماع، الذي استضافته مؤسـسة فـردريش         حضر أيضا قد  و.  التعاون بينهما  تعزيز
وكان موضوع االجتمـاع هـو      . ممثلون عن اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية     إيربت،  

 املعنيـة   وكانـت اللجنـة   . ‘الضمان االجتماعي واملساعدة االجتماعية واحلماية من الفقر      ’
 تعليقا عاما بشأن احلق     ٢٠٠٨باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد اعتمدت يف عام         

وقد فرغت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية من توها من إمتـام  . يف الضمان االجتماعي 
دورة اإلبالغ بشأن األحكام املتعلقة بالضمان االجتماعي وأصدرت اسـتنتاجات موجهـة            

 ٢٠٠٨وأدرجت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف تقريرها العام لعام       . ل املعنية للدو
وقد بدأت هذه اللجان الثالثـة      . فصال عن الضمان االجتماعي يف زمن األزمة املالية العاملية        
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واسـتنادا إىل هـذه     . ٢٠٠٩أيضا يف إجراء استقصاء عام عن الضمان االجتماعي يف عام           
فرصة لتبادل التجارب بغية زيادة االنسجام وتعزيز       " اللجان الثالث " أتاح اجتماع    املساعي،

  .الُنُهج الكفيلة بالنهوض بالضمان االجتماعي للجميع

  أساليب عمل اللجنة  -هاء   
الدورة  (٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦املعقودة يف    ٥٠ناقشت اللجنة، يف جلستها       -٤٩٣

. ب عملها استنادا إىل أوراق غري رمسية قدمها فرادى أعضاء اللجنـة           ، أسالي )الثالثة واألربعون 
وحددت اللجنة عددا من املسائل العالقة اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة بشأهنا والبت فيهـا،                

وأكـدت اللجنـة جمـددا       .لزيادة الفعالية يف إدارة الوقت واملوارد ولتعزيز فعالية عمل اللجنة         
تمثلة يف االقتصار على النظر يف مخسة تقارير لدول أطراف يف كـل دورة              ممارستها السابقة امل  

وختصيص ثالثة اجتماعات للنظر يف تقرير كل دولة طرف ما مل يطلب املكتـب أو الفريـق                 
  .العامل بني الدورات خالف ذلك، استنادا إىل اعتبارات حمددة

 ٢٠١٢ وعام   ٢٠١١ام   إىل ضرورة عقد دورات إضافية يف ع       أشارت اللجنة جمدداً  و  -٤٩٤
ومن املسائل األخرى اليت تناولتها     . لتدارك التأخر الشديد يف النظر يف تقارير الدول األطراف        

  .اللجنة يف مناقشاهتا جولة اإلبالغ املقبلة وتاريخ تقدمي التقرير املقبل، ودور املقرر القطري
ـ      ـوقررت اللجنة استئناف مناقشاهت     -٤٩٥ دورة املقبلـة يف  ا بشأن أساليب العمـل يف ال
  .٢٠١٠مايو /أيار

  الثامنالفصل     
  ٢٠٠٩أنشطة أخرى للجنة يف عام 

ظاهرة االستيالء على األراضي علـى الـصعيد العـاملي           بشأن   دراسيةحلقة    -ألف   
  وحقوق اإلنسان

ظـاهرة  "، حضر بعض أعضاء اللجنة حلقة دراسـية عـن           ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٦يف    -٤٩٦
، ُعقدت يف   "من أجل هنج يراعي حقوق اإلنسان     :  الصعيد العاملي  االستيالء على األراضي على   

وتناول برنامج احللقة الدراسية مواضيع من      . املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية يف جنيف      
األسـباب واالنعكاسـات،    : قبيل شراء مساحات شاسعة من األراضي الزراعيـة األجنبيـة         

تيالء على األراضي واآلثار احملتملة ملثل هذه الصفقات على         واالنعكاسات احمللية والوطنية لالس   
حقوق اإلنسان، وردود الفعل على ظاهرة االستيالء على األراضي علـى الـصعيد العـاملي               
ومقاومتها، والُنُهج القائمة على مراعاة احلقوق يف إتاحة الفرص للمجتمعات احمللية للحـصول             

ما السبيل جلعل   ) أ: ( أثريت يف احللقة الدراسية ما يلي      ومن املسائل الرئيسية اليت   . على األراضي 
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كيف ميكن مساءلة   ) ب(اهليئات االستثمارية اليت حتوز على األراضي الزراعية ختضع للمساءلة؟          
ما هي الطرق اليت ميكن للـدول       ) ج(الدول اليت مل توقع على العهود الدولية حلقوق اإلنسان؟          

اإلنتاج الغذائي اتباعها لضمان إمداداهتا الغذائية يف املستقبل        اليت تعاين مشاكل خطرية يف جمال       
  دون أن يؤدي هبا ذلك إىل تقويض حقوق اإلنسان يف بلدان أخرى؟

   وتغري املناخمشاورات غري رمسية بشأن حقوق اإلنسان  -باء   
يف مشاورات غري رمسيـة     للمشاركة   أعضاء اللجنة    ُدعي،  ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨يف    -٤٩٧
قوق اإلنسان وتغري املناخ اشترك يف تنظيمها مؤسسة فريـدريك إيـربت ومركـز              حبشأن  

 ةاجمللس الدويل لـسياس   وحضر االجتماع أيضا ممثلون عن      . القانون البيئي الدويل يف جنيف    
وقد تقرر إجراء هـذه     .  واملقرر اخلاص السابق املعين باحلق يف السكن الالئق        حقوق اإلنسان 

ت تغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان وملواصـلة النظـر يف            املشاورات يف ضوء انعكاسا   
وكانت ). A/HRC/10/61(الدراسة اليت أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املوضوع          

املشاورات ترمي إىل استكشاف الكيفية اليت ميكن أن تتبعها اللجنة لتعزيز حقوق اإلنسان يف              
 مل يبد حىت اآلن اهتماما كبريا باالنشغاالت علـى صـعيد            احلوار الدائر بشأن املناخ والذي    

وحضر االجتماع اثىن عشر عضوا من أعضاء اللجنة وقّدم فيه خرباء مـن             . حقوق اإلنسان 
  .مؤسسات شىت عددا من العروض

  الفصل التاسع    
  اعتماد التقرير

، يف  ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٠، املعقودة يف    ٥٧نظرت اللجنة يف جلستها       -٤٩٨
األربعـني  الثانيـة و  مشروع تقريرها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن أعمال دورتيها          

واعتمدت اللجنة التقرير بـصيغته     . CRP.3 و CRP.2 و E/2010/22/CRP.1(  واألربعني والثالثة
  .املعدلة يف أثناء املناقشات
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  املرفقات

  املرفق األول

  دية واالجتماعية والثقافيةأعضاء اللجنة املعنية باحلقوق االقتصا    

  بلد اجلنسية  اسم العضو
 ٣١املدة تنتهي يف 
 ديسمرب/كانون األول

  ٢٠١٠  الكامريون  السيد كليمنت أتانغانا
  ٢٠١٢  كوستاريكا  السيدة روسيو باراهونا ريريا

  ٢٠١٠  الربتغال  السيدة ماريا فريجينا براس غوميز
  ٢٠١٠  الفلبني   داندان-السيدة فريجينيا بونوان 

  ٢٠١٢  موريشيوس  السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيالي
  ٢٠١٢  فرنسا  السيد فيليب تكسييه

  ٢٠١٠  اهلند  السيد شاندراشيكار داسغوبتا 
  ٢٠١٢  الصني  السيد داودي ْدجاين

  ٢٠١٠  أملانيا   رايدليبالسيد إي
  ٢٠١٢  بولندا  السيد أندريه رزبلينسكي

  ٢٠١٢  األردن  سعدي. السيد وليد م
  ٢٠١٢  هولندا  لسيد نيكوالس يان شريفر ا

  ٢٠١٢  مصر  السيد حممد عز الدين عبد املنعم
  ٢٠١٠  اجلزائر  السيد عزوز كردون

  ٢٠١٠  االحتاد الروسي  السيد يوري كولوسوف
  ٢٠١٢  بيالروس  السيد سريجي مارتينوف

  ٢٠١٠  إكوادور  السيد خاميي مارشان رومريو
  ٢٠١٠  بياكولوم  السيد ألفارو تياردو ميخييا
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  املرفق الثاين

باحلقوق االقتصادية  املعنيةجدول أعمال الدورة الثانية واألربعني للجنة         -ألف   
  )٢٠٠٩مايو / أيار٢٢-٤( واالجتماعية والثقافية

  .افتتاح الدورة  -١
  .انتخاب الرئيس وباقي أعضاء مكتب اللجنة  -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .تنظيم العمل  -٤
املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            القضايا    -٥

  .واالجتماعية والثقافية
  . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني   -٦
  .العالقات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب املعاهدات  -٧
  :النظر يف التقارير  -٨

   من العهد؛١٧ و١٦التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني   )أ(  
  . من العهد١٨التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة مبوجب املادة   )ب(  

  . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير األطراف مبوجب املادتني   -٩
لتقارير املقدمة من   صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف ا            -١٠

  .الدول األطراف يف العهد والوكاالت املتخصصة
  .مسائل متنوعة  -١١

املعنية باحلقوق االقتـصادية    جدول أعمال الدورة الثالثة واألربعني للجنة         -باء   
  )٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢ (واالجتماعية والثقافية

  .إقرار جدول األعمال  -١
  .تنظيم العمل  -٢
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ائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             املس  -٣
  .واالجتماعية والثقافية

  . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني   -٤
  .العالقات مع أجهزة األمم املتحدة وغريها من هيئات املعاهدات  -٥
  :النظر يف التقارير  -٦

   من العهد؛١٧ و١٦ر املقدمة من الدول األطراف وفقاً للمادتني التقاري  )أ(  
  . من العهد١٨التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة وفقاً للمادة   )ب(  

  : من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير الدول األطراف وفقاً للمادتني   -٧
ير املقدمة من   صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقار            -٨

  .الدول األطراف يف العهد ومن الوكاالت املتخصصة
  .اعتماد التقرير السنوي  -٩

  .مسائل متنوعة  -١٠
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  املرفق الثالث

 االقتصادية  احلقوقاللجنة املعنية ب   قائمة بالتعليقات العامة اليت اعتمدهتا        
  واالجتماعية والثقافية

ة إىل اآلن يف التقارير الـسنوية التاليـة       ـجنا الل ـة اليت اعتمدهت  ـترد التعليقات العام    
  *:ذات الصلة

، E/1989/22-/E/C.12/1989/5الدورة الثالثـة؛    (تقارير الدول األطراف        )١٩٨٩(١رقم 
  ؛)املرفق الثالث

الدورة الرابعـة؛   ) ( من العهد  ٢٢املادة  (تدابري املساعدة التقنية الدولية         )١٩٩٠(٢رقم 
E/1990/23-E/C.12/1990/3 ، ؛)املرفق الثالث  

)  مـن العهـد    ٢ من املادة    ١الفقرة  (طبيعة التزامات الدول األطراف         )١٩٩٠(٣رقم 
  ؛)، املرفق الثالثE/1991/23-E/C.12/1990/8الدورة اخلامسة؛ (

)  مـن العهـد  ١١ من املادة ١الفقرة (احلـق فـي السكن الالئـق         )١٩٩١(٤رقم 
  ؛)، املرفق الثالثE/1992/23- E/C.12/1991/4الدورة السادسة؛ (

 E/1995/22-E/C.12/1994/20الـدورة احلاديـة عـشرة؛       (املعوقون      )١٩٩٤(٥رقم 
  ؛)، املرفق الرابعCorr.1و

الـدورة الثالثـة    (احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنني          )١٩٩٥(٦رقم 
  ؛)، املرفق الرابعE/1996/22-E/C.12/1995/18عشرة؛ 

عمليـات  ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (ق يف السكن الالئق     احل    )١٩٩٧(٧رقم 
ــسري  ــالء الق ــشرة؛ (اإلخ ــسادسة ع ــدورة ال -E/1998/22ال

E/C.12/1997/10؛)، املرفق الرابع  
العالقة بني اجلزاءات االقتـصادية واحتـرام احلقـوق االقتـصادية               )١٩٩٧(٨رقم 

-E/1998/22الــدورة الــسابعة عــشرة؛ (واالجتماعيــة والثقافيــة 

E/C.12/1997/10؛)، املرفق اخلامس  
-E/1999/22الــدورة الثامنــة عــشرة؛ (التطبيــق احمللــي للعهــد     )١٩٩٨(٩رقم 

E/C.12/1998/26؛)، املرفق الرابع  

__________ 

 . رمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعيوثائقنشرت بوصفها   *  
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دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتـصادية             )١٩٩٨(١٠رقم 
-E/1999/22 الــدورة التاســعة عــشرة؛(واالجتماعيــة والثقافيــة 

E/C.12/1998/26؛)، املرفق اخلامس  
الـدورة  ) ( مـن العهـد    ١٤املـادة   (خطط العمل للتعليم االبتدائي        )١٩٩٩(١١رقم 

  ؛)، املرفق الرابعCorr.1 وE/2000/22-E/C.12/1999/11العشرون؛ 
الـدورة العـشرون؛    ) ( من العهـد   ١١املادة  (احلق يف الغذاء الكايف        )١٩٩٩(١٢رقم 

E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق اخلامس  
الدورة احلاديـة والعـشرون؛     ) ( من العهد  ١٣املادة  (احلق يف التعليم       )١٩٩٩(١٣رقم 

E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق السادس  
ـ  ١٢املادة  (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه             )٢٠٠٠(١٤رقم   ن م

، E/2001/22-E/C.12/2000/22رون؛  ـة والعـش  ـة الثاني الدور) (العهد
  ؛)املرفق الرابع

الـدورة التاسـعة    ) ( مـن العهـد    ١٢ و ١١املادتان  (احلق يف املاء       )٢٠٠٢(١٥رقم 
  ).، املرفق الرابعE/2003/22-E/C.12/2002/13والعشرون؛ 

قتـصادية  املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقـوق اال             )٢٠٠٥(١٦رقم 
الدورة الرابعة والثالثـون؛  ) ( من العهد٣املادة  ( واالجتماعية والثقافية 

E/2006/22-E/C.12/2005/3املرفق الثامن ،.(  
النامجة عن أي   حق كل فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية               )٢٠٠٥(١٧رقم 

 ) العهـد  مـن ) ج)(١(١٥ملادة  ا(صنعه   أديب من     فين أو  أو علميإنتاج  
  ).، املرفق التاسعE/2006/22-E/C.12/2005/5الدورة اخلامسة والثالثون؛ (

الدورة اخلامـسة والثالثـون؛     ) ( من العهد  ٦املادة  (احلق يف العمـل       )٢٠٠٥(١٨رقم 
E/2006/22-E/C.12/2005/5املرفق العاشر ،.(  

ورة التاسـعة   الـد ) ( من العهد  ٩املادة  (احلق يف الضمان االجتماعي        )٢٠٠٧(١٩رقم 
  ).، املرفق العاشرE/C.12/2005/5والثالثون 

الـدورة الثانيـة واألربعـون؛      ) ( من العهـد   ٢املادة  (عدم التمييز      )٢٠٠٩(٢٠رقم 
E/2010/22-E/C.12/2010؛)، املرفق السادس  

 مـن العهـد     ١٥املـادة   (حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية             )٢٠٠٩(٢١رقم 
  ).، املرفق السابعE/2010/22-E/C.12/2010واألربعون؛ الدورة الثانية (
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ــدهتا     ــيت اعتم ــات ال ــة بالبيان ــ قائم ــة ب ــة املعني    احلقوقاللجن
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ذات  *ترد البيانات والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة إىل اآلن يف تقاريرها الـسنوية             
  :الصلة وهي

توصـيات مقدمـة إىل     : لتحضريية املتصلة باملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان     األنشطة ا   -١
، E/1992/23-E/C.12/1991/4الدورة الـسادسة؛    (اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي     

  ؛)الفصل التاسع
-E/1993/22الدورة الـسابعة؛    (بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           -٢

E/C.12/1992/2، ؛)رفق الثالثامل  
مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية          -٣

 E/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة العاشـرة؛    (بيان اللجنة   : واالجتماعية والثقافية 
  ؛)، املرفق اخلامسCorr.1و

قمـة العـاملي للتنميـة      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار مؤمتر ال         -٤
، E/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلاديـة عـشرة؛      (بيان اللجنة   : االجتماعية

  ؛) املرفق السادس،Corr.1و
بيـان اللجنــة    : املساواة والتنمية والسلـم  : املؤمتـر العاملي الرابـع املعين باملرأة      -٥

  ؛)السادس، املرفق E/1996/22-E/C.12/1995/18الدورة الثانية عشرة؛ (
بيــان اللجنــة    ): املوئل الثاين (مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية         -٦

  ؛)، املرفق الثامنE/1996/22-E/C.12/1995/18الدورة الثالثة عشرة؛ (
الدورة الثامنة  (العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           -٧

  ؛)٥١٥ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة ؛E/1999/22-E/C.12/1998/26عشرة؛ 
الـدورة احلاديـة    (بيان اللجنة إىل املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العامليـة             -٨

  ؛)، املرفق السابعCorr.1 وE/2000/22-E/C.12/1999/11والعشرون؛ 

__________ 

 . للمجلس االقتصادي واالجتماعيرمسية وثائق بوصفها نشرت  *  
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 األساسـية يف االحتـاد      بيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر املعين بصياغة ميثاق للحقـوق           -٩
  ؛)، املرفق الثامنE/2001/22-E/C.12/2000/21الدورة الثانية والعشرون؛ (األورويب 

بيان اللجنة  : الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         -١٠
العـشرون؛  الدورة اخلامسة و  (املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منواً       إىل مؤمتر األمم    

E/2002/22-E/C.12/2001/17؛)، املرفق السابع  
بيان اللجنة املقدم إىل الدورة االستثنائية للجمعية العامة املخصصة إلجراء استعراض             -١١

املوئل (وتقييم شاملني لتنفيذ مقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية    
الدورة اخلامـسة والعـشرون؛     ) (٢٠٠١ يونيه/ حزيران ٨ إىل   ٦نيويورك،  ) (الثاين

E/2002/22-E/C.12/2001/17؛)، املرفق احلادي عشر  
بيان اللجنة املقدم إىل املؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم املدرسي املتصل حبرية              -١٢

-E/2002/22الدورة الـسابعة والعـشرون؛      (الدين واملعتقد والتسامح وعدم التمييز      

E/C.12/2001/17؛)رفق الثاين عشر، امل  
الـدورة الـسابعة    (بيـان اللجنة بشأن حقـوق اإلنسان وامللكيـة الفكريــة           -١٣

  ؛)، املرفق الثالث عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17والعشرون؛ 
 إىل جلنة التنمية املستدامة بوصفها اللجنـة التحضريية ملؤمتر القمـة العـاملي             لجنةبيان ال   -١٤

الـدورة  ) (٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٧ -مايو  / أيار ٢٧، إندونيسيا،   بايل(للتنمية املستدامة   
  ؛)، املرفق السادسE/2003/22-E/C.12/2002/13الثامنة والعشرون؛ 

بيان مشترك  : األهداف اإلمنائية لأللفية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        -١٥
عنـيني بـاحلقوق    مقدم من اللجنة واملقررين اخلاصني للجنة حقـوق اإلنـسان امل          

-E/2003/22الـدورة التاسـعة والعـشرون؛       ) (االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

E/C.12/2002/13؛)، املرفق السابع  
" بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة     "بيان اللجنة بشأن تقييم االلتزام باختاذ خطوات          -١٦

-E/2008/22 الـدورة الثامنـة والثالثـون؛     (مبوجب بروتوكول اختياري للعهـد      

E/C.12/2007/1؛)، املرفق الثامن  
-E/2009/22الـدورة األربعـون؛     (بيان اللجنة بشأن األزمـة الغذائيـة العامليـة            -١٧

E/C.12/2008/1املرفق السادس ،.(  
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واالجتماعية والثقافية   أيام خصصتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية         
  للمناقشة العامة

  :سائل التالية حمور االهتمام خالل املناقشاتكانت امل  
  ؛)١٩٨٩الدورة الثالثة، (احلق يف الغذاء   -١
  ؛)١٩٩٠الدورة الرابعة، (احلق يف السكن   -٢
  ؛)١٩٩١الدورة السادسة، (املؤشرات االقتصادية واالجتماعية   -٣
  ؛)١٩٩٢الدورة السابعة، (احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية   -٤
  ؛)١٩٩٣الدورة الثامنة، ( الشيوخ واملسنني حقوق  -٥
  ؛)١٩٩٣الدورة التاسعة، (احلق يف الصحة   -٦
  ؛)١٩٩٤الدورة العاشرة، (دور شبكات األمن االجتماعي   -٧
  ؛)١٩٩٤الدورة احلادية عشرة، (تعليم حقوق اإلنسان واألنشطة اإلعالمية   -٨
الـدورة  (عاتق الدول األطراف    التفسري والتطبيق العملي لاللتزامات اليت تقع على          -٩

  ؛)١٩٩٥الثانيـة عشرة، 
، والـدورتان   ١٩٩٥الدورة الثالثة عـشرة،     (مشروع بروتوكول اختياري للعهد       -١٠

  ؛)١٩٩٦الرابعة عشرة واخلامسـة عشرة، 
  ؛)١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، (تنقيح املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير   -١١
  ؛)١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، ( للحق يف الغذاء احملتوى املعياري  -١٢
الـدورة  (العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيــة            -١٣

  ؛)١٩٩٨الثامنة عشرة، 
  ؛)١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة، (احلق يف التعليم   -١٤
النامجة عن أي أثر علمي     حق كل فرد يف أن ُيفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية              -١٥

  ؛)٢٠٠٠الدورة الرابعة والعشرون، (أو فين أو أديب من صنعه 
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املشاورة الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف األنشطة اإلمنائية            -١٦
) فرنسا(للمؤسسات الدولية، اليت ُنظِّمت بالتعاون مع اجمللس العايل للتعاون الدويل           

  ؛)٢٠٠١امسة والعشرون، الدورة اخل(
املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               -١٧

  ؛)٢٠٠٢الدورة الثامنة والعشرون، ) ( من العهد٣املادة (والثقافية 
  ؛)٢٠٠٣الدورة احلادية والثالثون، ) ( من العهد٦املادة (احلق يف العمل   -١٨
ة ـالـدورة الـسادس   ) ( مـن العهـد    ٩املادة  (ي  ـن االجتماع اـاحلق يف الضم    -١٩

  ؛)٢٠٠٦والثالثون، 
الـدورة  ) ( من العهد  ١٥من املادة   ) أ(١الفقرة  (احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية         -٢٠

  ؛)٢٠٠٨األربعون، 
 مـن   ٢ من املادة    ٢الفقرة  (عدم التمييز واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         -٢١

  ).٢٠٠٨الدورة احلادية واألربعون، ) (العهد
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  ٢٠التعليق العام رقم     
     ٢الفقـرة   (عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

ادية ـ من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـص           ٢من املادة   
  )ة والثقافيةـاالجتماعيو

  مقدمة ومنطلَقات أساسية  -أوالً   
لنسبة كـبرية مـن      يقوِّض التمييز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -١

فالنمو االقتصادي، يف حد ذاته، مل يؤدِّ إىل تنمية مستدامة، وال يـزال أفـراد               . سكان العامل 
وجمموعات من األفراد يواجهون عدم املساواة االجتماعية واالقتـصادية، بـسبب أشـكال      

  .ز، تارخيية ومعاصرة، يف أغلب األحيانمترسخة من التميي
واملساواة وعدم التمييز عنصران أساسيان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان وال غىن              -٢

 ٢ من املادة    ٢فالفقرة  . عنهما ملمارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع هبا       
ُتلزم كل دولـة    ) العهد(عية والثقافية   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما      

بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة مـن أي متييـز                "طرف  
بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي،                

  ".ذلك من األسبابأو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري 
فالديباجة تشدد على   . دم التمييز ـوُيقر العهد، يف مجيع مواده، مببدأي املساواة وع         -٣
، وُيقر العهد صراحةً حبقوق     "من حقوق متساوية وثابتة   ... ما جلميع أعضاء األسرة البشرية      "
ملثال، احلق يف التمتع مبختلف احلقوق املنصوص عليها يف العهد ومنها، على سبيل ا          " كل فرد "

يف العمل، واحلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية، واحلق يف ممارسة احلريات النقابية، واحلق يف        
الضمان االجتماعي، واحلق يف مستوى معيشي كاٍف، واحلـق يف الـصحة والتعلـيم ويف               

  .املشاركة يف احلياة الثقافية
فيما يتعلق ببعض احلقوق    ويذكُر العهد صراحةً كذلك مبدأي املساواة وعدم التمييز           -٤

 منه ُتلزم الدول بضمان مساواة املرأة والرجل يف التمتع باحلقوق املنصوص            ٣فاملادة  . الفردية
وعلى " احلق يف أجر متساوٍٍ عن عمل ذي قيمة مساوية        " على   ٧عليها يف العهد، وتنص املادة      

لة أمور منـها أنـه       على مج  ١٠وتنص املادة   . يف العمل " تساوي اجلميـع يف فرص الترقية    "
ينبغي أن ُتمنح األمهات محاية خاصة طيلة فترة معقولة قبل الوالدة وبعدها وعلى اختاذ تدابري               
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جبعـل التعلـيم     "١٣وُتقر املـادة    . خاصة حلماية األطفال واليافعني ومساعدهتم دون متييز      
عليم العايل متاحـاً    جيب جعل الت  " كما تنص على أنه      "جماناًللجميع  االبتدائي إلزامياً وإتاحته    
  ".للجميع على قدم املساواة

  من ٥٥ واملادة   ١ من املادة    ٣وحتظر كل من ديباجة ميثاق األمم املتحدة، والفقرة           -٥
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، التمييز يف التمتع         ٢ من املادة    ١، وكذلك الفقرة    امليثاق

تضمن املعاهداُت الدوليـة املتعلقـة بـالتمييز        وت. باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
العنصري وبالتمييز ضد املرأة وحبقوق الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية وحبقوق الطفـل            
والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم واألشخاص ذوي اإلعاقة ممارسـة احلقـوق االقتـصادية             

 على التمييـز يف جمـاالت       ، بينما تقتضي معاهدات أخرى القضاء     )١(واالجتماعية والثقافية 
وباإلضافة إىل احلكم املتعلق باملساواة وعدم التمييز املـشترك         . )٢(بعينها، كالتوظيف والتعليم  

 مـن  ٢٦بني كل من هذا العهد والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فإن املادة           
ئماً بذاتـه بتـوفري محايـة       العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تشكّل ضماناً قا        

  .)٣(متساوية وفعالة أمام القانون
وقد نظرت اللجنة، يف تعليقات عامة سابقة هلا، يف تطبيق مبدأ عدم التمييـز علـى        -٦

حقوق بعينها منصوص عليها يف العهد تتعلق بالسكن والغذاء والتعلـيم والـصحة وامليـاه               
وة على ذلك، يركّز التعليق العام رقم       وعال. )٤(وحقوق املؤلف والعمل والضمان االجتماعي    

 من العهد بضمان مساواة املرأة والرجل       ٣ على التزامات الدول األطراف مبوجب املادة        ١٦
، ٦ و ٥يف التمتع جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد، بينما ُيعىن التعليقان العامان رقـم               

__________ 

انظر االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال                )١(
 األشخاص عدميي اجلنسية،    التمييز ضد املرأة، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، واالتفاقية بشأن وضع         

واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية             
 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة؛ واتفاقية اليونسكو       ) ١٩٥٨(١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٢(
 .ز يف التعليمملناهضة التميي

 .للجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتعلق بعدم التمييز) ١٩٨٩(١٨انظر التعليق العام رقم  )٣(
احلق يف الـسكن    ): ١٩٩١(٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           ) ٤(

املـادة  (ت إخالء املساكن بـاإلكراه      حاال: احلق يف السكن املالئم   ): ١٩٩٧(٧املالئم؛ التعليق العام رقم     
؛ التعليــق   )١١املـادة  (احلـق يف الغذاء الكايف     ): ١٩٩٩(١٢؛ التعليق العـام رقم     )١، الفقـرة   ١١

احلق يف التمتـع    ): ٢٠٠٠(١٤؛ التعليق العام رقم     )١٣املادة  (احلق يف التعليم    ): ١٩٩٩(١٣العـام رقم   
 ١١املادتـان   (احلق يف املـاء     : ١٥؛ التعليق العام رقم     )١٢ة  املاد(بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه       

حق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبـة            ): ٢٠٠٥(١٧؛ التعليق العام رقم     )١٢و
؛ التعليـق العـام رقـم       ))ج(١، الفقـرة    ١٥املـادة   (على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صـنعه            

 .احلق يف الضمان االجتماعي): ٢٠٠٨(١٩؛ التعليق العام رقم )٦املادة ( العمل احلق يف): ٢٠٠٥(١٨
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ويرمي هذا التعليق العام    . )٥(لسنعلى التوايل، حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق كبار ا        
 من العهـد، مبـا يف ذلـك نطـاق           ٢ من املادة    ٢إىل توضيح فهم اللجنة ألحكام الفقرة       

، والتنفيذ على الصعيد    )الفرع ثالثاً (، وأسبـاب حظر التمييز     )الفرع ثانياً (التزامـات الدول   
  ).الفرع رابعاً(الوطين 

  نطاق التزامات الدول  -ثانياً   
 ٢ من املـادة     ٢فالفقرة  . لتزام بعدم التمييز هو التزام فوري وشامل يف العهد        إن اال   -٧

تقضي بأن تضمن الدول األطراف عدم التمييز بني األشخاص يف ممارسة كل حق من احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد وبأنه ال ميكن تطبيـق العهـد إالّ       

وجتدر اإلشارة إىل أن التمييز يتمثل يف أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو    . مبمارسة هذه احلقوق  
تفضيل، أو غري ذلك من أوجـه املعاملة التفاضليـة املبنية بشكل مباشر أو غري مباشر على               
أسباب متييز حمظورة، بقصد إبطـال أو إضعاف اإلقـرار باحلقوق املنصوص عليها يف العهد             

ويشمـل التمييـز   . )٦(رستها على قـدم املساواة، أو مبا يؤدي إىل ذلك        أو التمتع هبا أو مما    
  .أيضـاً التحريض على التمييز واملضايقة

الدول األطراف ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهـد دون أي           " تضمن"وحىت    -٨
  :)٧(متييز من أي نوع، فإنه جيب القضاء على التمييز شكالً وموضوعاً

يتطلب القضاء على التمييز الشكلي ضمان خلو دستور        : ليالتمييز الشك   )أ(  
الدولة وقوانينها ووثائق سياساهتا من التمييز ألسباب حمظورة؛ مثالً، ينبغي أالّ حترم القـوانني     
النساء من االستفادة على قدم املساواة مع الرجال من استحقاقات الـضمان االجتمـاعي              

  استناداً إىل حالتهن االجتماعية؛
 إن التصدي للتمييز الشكلي وحده لن يكفل املـساواة          :التمييز املوضوعي   )ب(  

فكثرياً ما يتأثر التمتع الفعلـي      . )٨(٢ من املادة    ٢املوضوعية باملعىن املقصود واحملدَّد يف الفقرة       

__________ 

بشأن املعـوقني؛   ) ١٩٩٤(٥التعليقان العامان للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم           )٥(
 .بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن) ١٩٩٥(٦ورقم 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            ١تعريف مماثل، انظر املادة     لالطالع على    )٦(
 من اتفاقية حقوق    ٢ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة            ١العنصري؛ واملادة   

 مـن   ٧ و ٦ني  وختلص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل تفسري مماثل يف الفقرت         . األشخاص ذوي اإلعاقة  
 .وقد اختذت اللجنة موقفاً مماثالً يف تعليقات عامة سابقة. ١٨تعليقها العام رقم 

املساواة بـني   ): ٢٠٠٥(١٦اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٧(
 .)٣املادة (فية الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقا

 .املرجع نفسه )٨(
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باحلقوق املنصوص عليها يف العهد بانتماء الشخص إىل جمموعة تتوفر فيها أسـباب التمييـز              
ب القضاء على التمييز يف الواقع العملي إيالء العناية الكافية جملموعات األفراد            ويتطل. احملظورة

اليت تعاين من حتّيز تارخيي أو مستمر بدالً من جمرد املقارنة باملعاملة الشكلية اليت يتلقاها أفراد                
ولذلك السبب، جيب على الدول األطراف أن تعتمد على الفور التدابري           . يف حاالت مشاهبة  

رورية للحيلولة دون نشوء الظروف واملواقف اليت تسبب أو تدمي التمييز املوضـوعي أو              الض
فمثالً، سيـساعد ضـمان     . الفعلي، ولتخفيف تلك الظروف، أو املواقف أو التخلص منها        

مساواة مجيع األفراد يف احلصول على السكن الالئق واملياه واملرافق الصحية على القضاء على              
 واألطفال البنات واألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري رمسية ويف           التمييز ضد النساء  

  .املناطق الريفية
وللقضاء على التمييز املوضوعي، قد ُتلَزم الدول األطراف، بل إن عليها التزامـاً يف                -٩

وتكون . بعض احلاالت، بأن تعتمد تدابري خاصة لتخفيف أو كبح الظروف اليت تدمي التمييز            
 مشروعة ما دامت متثل وسائل معقولة موضوعية ومتناسبة للتصدي للتمييز حبكم            تلك التدابري 

غري أن تلك التـدابري     . الواقع ويتم التخلي عنها عندما تتحقق مساواة موضوعية قابلة للدوام         
اإلجيابية قد حتتاج، يف حاالت استثنائية، إىل أن تكون دائمة، كتوفري خدمات الترمجة الفورية              

لغوية وترتيبات معقولة تيّسر لألشخاص ذوي اإلعاقات احلسية الوصول إىل مرافق       لألقليات ال 
  .الرعاية الصحية

وقد تبلغ أشكال املعاملة التفاضلية املباشرة وغري املباشرة حد التمييز حسب ما تنص               -١٠
  : من العهد٢ من املادة ٢عليه الفقرة 

شخاص معاملـة أقـل     حيدث عندما يلقى شخص من األ     : التمييز املباشر   )أ(  
حظوة من غريه يف ظروف مماثلة لداعٍ يتعلق بأحد األسباب احملظورة؛ كاحلالة اليت يعتمد فيها      
التوظيف يف مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو العضوية يف نقابة مـن النقابـات علـى اآلراء                 

 أو حـاالت    ويشمل التمييز املباشر كذلك أفعاالً    . السياسية لطاليب العضوية أو املستخَدمني    
امتناع عن أفعال ختلِّف ضرراً ألحد األسباب احملظورة يف حال انتفاء ظـرف مماثـل قابـل            

  ؛)مثالً، حالة امرأة حامل(للمقارنة 
حييل إىل قوانني أو سياسات أو ممارسات تبدو حمايدة         : التمييز غري املباشر    )ب(  

قوق املنصوص عليها يف العهـد     يف ظاهرها، ولكنها ُتخلِّف أثراً غري متناسب على ممارسة احل         
إن اشتراط تقدمي شهادة امليالد من أجل التسجيل يف املدرسـة مـثالً      . ألسباب متييز حمظورة  

قد ميّيز ضـد أقليات عرقية أو ضد أشخاص من غري املـواطنني ال تتـوفر لـديهم تلـك                   
  .الشهادات أو ُرفض منحهم إّياها
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  اجملال اخلاص    
فمثالً، .  اُألسر ويف أماكن العمل ويف قطاعات أخرى من اجملتمع         التمييز متواتر داخل    -١١

كأصحاب األمالك اخلاصة، ومـاحني     (قد ترفض األطراف املؤثرة يف قطاع السكن اخلاص         
، بشكل مباشر أو غري مباشر، متكني أشخاص من احلصول          )القروض، وموفِّري السكن العام   

لة االجتماعية أو اإلعاقـة أو امليـول        على سكن أو على رهن عقاري بسبب العرق أو احلا         
لذلك، جيب علـى الـدول      . اجلنسية، بينما قد ترفض بعض اُألسر إرسال بناهتا إىل املدرسة         

األطراف أن تعتمد تدابري، بعضها تشريعية، لضمان عدم ممارسة أفراد وكيانـات يف اجملـال             
  . اخلاص التمييز ألسباب حمظورة

  التمييز البنيوي    
جنة بشكل مستمر أن التمييز ضد بعض اجملموعات مـتفشٍٍ ومـستمر            وجدت الل   -١٢

يترسخ بعمق يف السلوك والتنظيم االجتماعيني، وكثرياً ما ينطوي على متييز ُمسلَّم به أو غري               
وقد يتمثل التمييز البنيوي يف القواعد القانونية أو يف الـسياسات أو املمارسـات أو               . مباشر

سواء يف القطاع العام أو اخلاص، اليت تضع عراقيل نسبية أمام بعض            املواقف الثقافية السائدة،    
  . اجملموعات ومتنح امتيازات جملموعات أخرى

  النطاق املُباح للمعاملة التفاضلية    
ُتعترب املعاملة التفاضلية املبنية على أسباب حمظورة معاملة متييزية ما مل يكـن ُمـربر                 -١٣

كان املُراد من التدابري أو     ما إذا    يشمل إجراء تقييم ملعرفة      وهذا. التفاضل معقوالً وموضوعياً  
من عدم اختاذها، واآلثار النامجة عن ذلك، أموراً مشروعة تتوافق مع طبيعة احلقوق املنصوص              

وباإلضـافة إىل   . عليها يف العهد وهل هي فقط بغرض تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي            
ناسب واضحة ومعقولة بني الغاية املُراد حتقيقها والتدابري        ذلك، جيب أن تكون هناك عالقة ت      

وليس شح املوارد املتاحة ُمربراً موضوعياً وال معقوالً لعـدم          . أو عدمها وما لذلك من آثار     
التخلص من املعاملة التفاضلية ما مل ُتبذل كل اجلهود املمكنة الستخدام مجيع املوارد املتاحـة    

  . للتمييز والقضاء عليه، كمسألة ذات أولويةللدولة الطرف من أجل التصدي
ومبوجب القانون الدويل، فإن عدم التصرف حبسن نية للتقّيد بااللتزام املنصوص عليه              -١٤

 لضمان ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز يعـادل            ٢ من املادة    ٢يف الفقرة   
وص عليها يف العهد بسبب فعـل أو  ومن املمكن انتهاك احلقوق املنص   . حدوث انتهاك للعهد  

تقصري مباشر من الدول األطراف، مبا يف ذلك من خالل مؤسـساهتا أو وكاالهتـا علـى                 
وينبغي للدول األطراف كذلك أن تكفل امتناعها عن أي ممارسات . الصعيدين الوطين واحمللي

ها مجيـُع   متييزية يف التعاون واملساعدة الدوليني وأن تتخذ خطوات تضمن أن حيذو حـذوَ            
  .األطراف الفاعلة اخلاضعة الختصاصها القضائي
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  أسباب التمييز احملظورة  -ثالثاً   
العرق، أو اللون، أو اجلنس،     " أسباب التمييز احملظورة وهي      ٢ من املادة    ٢ُتعدِّد الفقرة     -١٥

أو أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتمـاعي،                 
أن " غري ذلك من األسباب   "ويعين إدراج عبارة    ". الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب       

وُتناقَش أدنـاه  . هذه القائمة قابلة لالستكمال وأنه ميكن إضافة أسباب أخرى إىل هذه اجملموعة   
مثلة واأل". غري ذلك من األسباب   "األسباب الصرحية وبعض األسباب املشار إليها ضمناً بعبارة         

على املعاملة التفاضلية املقدَّمة يف هذا الفرع هي جملرد التوضيح وليس املقصود منها متثيل النطاق               
الكامل ألشكال املعاملة التمييزية املمكنة للسبب احملظور ذي الصلة، وال التوصل إىل اسـتنتاج              

  .هنائي بأن تلك املعاملة التفاضلية تعادل متييزاً يف كل حالة من احلاالت

  فئةاالنتماء إىل     
يف تقرير ما إذا كان الشخص مييَّز عن غريه بواحد أو أكثر من األسباب احملظـورة،                 -١٦

على حتديده هو هلويته، ما مل يوجد مـا يـربر            الشخص املعين  يتعني أن يرتكز حتديد هوية    
سـباب  أيضاً وجود رابطة معها تتوفر فيها أحد األ       فئة  ويشمل مفهوم االنتماء إىل     . العكس

، أو إدراك الغري بأن الشخص جزء       )مثالً، أن يكون الشخص والداً لطفل ذي إعاقة       (احملظورة  
معينة أو عضو سابق    فئة  مثالً، شخص له لون بشرة مشابه أو مؤيد حلقوق           (لفئـةمن تلك ا  

  ).فئة مايف 

  )٩(التمييز املتعدد    
 من سبب حمظور، كالنساء     يواجه بعض أفراد أو جمموعات من األفراد التمييز ألكثر          -١٧

ولذلك التمييز التراكمي أثر فريد وحمدد على األفـراد         . املنتميات إىل أقليات عرقية أو دينية     
  .وهو يستدعي حبثاً وعالجاً حمّددين

  األسباب الصرحية  -ألف   
دأبت اللجنة على اإلعراب عن قلقها بشأن التمييز الـشكلي واملوضـوعي الـذي         -١٨

ألصلية واألقليات العرقية وغريها فيما خيص طائفة واسعة من احلقـوق           تتعرض له الشعوب ا   
  .املنصوص عليها يف العهد

__________ 

 . أدناه٢٧انظر الفقرة  )٩(
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  "العرق واللون"    
، الذي يـشمل األصـل العرقـي        "العرق واللون "حيظر العهد التمييز على أساس        -١٩

 .للشخص، كما حتظره معاهدات أخرى منها االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري           
يف العهد أو يف هذا التعليق العام ال يعين ضمناً قبول نظريـات             " العرق"واستخدام مصطلح   

  .)١٠(حتاول إقرار وجود أعراق بشرية مميَّزة

  اجلنس    
يكفل العهد مساواة املرأة والرجل يف حق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة              -٢٠

كسبب حمظور بشكل كبري، فأصبح     " اجلنس" ومنذ اعتماد العهد، تطور مفهوم       .)١١(والثقافية
ال يشمل اخلصائص الفيزيولوجية فحسب، بل يشمل كذلك التركيبة االجتماعية لألمنـاط            
والتحيزات واألدوار املتوقعة من اجلنسني، وهو ما عرقـل املـساواة يف إعمـال احلقـوق                

ة ألهنا قد حتمل، أو     وهكذا فمن التمييز رفُض توظيف امرأ     . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
ختصيص وظائف متدنية املستوى أو بدوام جزئي للنساء بناًء، مثالً، على االفتراض النمطـي              

وكـذلك  . املتمثل بأهنن غري راغبات يف أن خيّصصن لعملهن من الوقت ما خيصصه الرجال            
  .لاألمر بالنسبة لرفض منح إجازة األبوة الذي قد يعادل، هو اآلخر، متييزاً ضد الرجا

  اللغة    
كثرياً ما يرتبط التمييز بسبب اللغة أو اللهجة احمللية ارتباطاً وثيقاً بعدم املـساواة يف                 -٢١

فمن شأن حواجز اللغة أن تعيق التمتع بالعديد من         . املعاملة بسبب األصل القومي أو العرقي     
افية الذي تكفلـه    احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا فيها احلق يف املشاركة يف احلياة الثق            

ولذلك السبب، ينبغي أن تتاح، قدر اإلمكـان، املعلومـات املتعلقـة            .  من العهد  ١٥املادة  
باخلدمات العامة والبضائع، مثالً، بلغات األقليات أيضاً، وينبغي للدول األطراف أن تكفـل             

  .استناد أي شروط لغوية تتعلق بالتوظيف والتعليم إىل معايري معقولة وموضوعية

  لدينا    
يشمل هذا السبب من أسباب التمييز احملظورة جماهرةَ الشخص بالدين أو املعتقـد               -٢٢

اليت ميكن التعبري عنها عالنية أو يف       ) مبا يف ذلك عدم اجملاهرة بأي دين أو معتقد        (الذي خيتاره   
__________ 

أن يؤكد من جديـد     ): "، الفصل أوال  A/CONF.211/8(انظر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان،         )١٠(
مجيع الشعوب واألفراد أسرة بشرية واحدة، ثرية يف تنوعها، وأن مجيع أفـراد البـشر يولـدون أحـراراً       

ة واحلقوق؛ ويرفض بقوة أي مذهب يقوم على التفوق العرقي، ويـرفض معـه أي               ومتساوين يف الكرام  
 ).٦الفقرة " (نظريات حتاول إقرار وجود ما يسّمى بأعراق بشرية ممّيزة

 . للجنة١٦ من العهد، والتعليق العام رقم ٣انظر املادة  )١١(
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عندما فمثالً، حيدث التمييز    . )١٢(اجملال اخلاص يف العبادة وإقامة الشعائر واملمارسة والتدريس       
ُيحرم أشخاص ينتمون إىل أقلية دينية بسبب دينهم من فـرص االلتحـاق باجلامعـات أو                

  .على قدم املساواة مع غريهم بالوظائف أو من اخلدمات الصحية

  الرأي السياسي أو غري السياسي    
كثرياً ما تشكل اآلراء السياسية وغري السياسية أسباباً للمعاملة التمييزيـة وتـشمل               -٢٣
ق رأي أو عدم اعتناقه إىل جانب التعبري عن آراء أو االنضمام إىل مجعيات مبنية علـى                 اعتنا

فيجب أال تكون خطط احلصول علـى املـساعدة         . الرأي أو إىل نقابات أو أحزاب سياسية      
  .الغذائية، مثالً، مشروطة بالتعبري عن الوالء حلزب سياسي بعينه

  األصل القومي أو االجتماعي    
إىل الدولة أو األمة اليت ينتمي إليها الشخص أو مكان          " األصل القومي "ة  تشري عبار   -٢٤

وبسبب هذه الظروف الشخصية، قد يواجه أفراد أو جمموعات أفراد متييزاً بنيويـاً يف           . منشئه
األصـل  "أما عبـارة    . اجملالني العام واخلاص عند ممارسة حقوقهم املنصوص عليها يف العهد         

ركز االجتماعي الذي يرثه الشخص، وهو أمر يناقَش أدناه بقـدر           فتشري إىل امل  " االجتماعي
، والتمييز بسبب النسب حتت عنواين      "الثروة"أكرب من اإلسهاب يف سياق احلديث عن مركز         

  .)١٣("املركز االقتصادي واالجتماعي"و" النسب"

  الثروة    
 األمـالك  مركز الثروة، بوصفه أحد أسباب التمييز احملظورة، مفهوم واسع يـشمل         -٢٥

كامللكيـة الفكريـة، والـسلع      (، وامللكية اخلاصة    )مثالً ملكية أو حيازة األراضي    (العقارية  
وقد علّقت اللجنة يف السابق بالقول إن احلقـوق         . ، أو عدم وجودها   )واملنقوالت، والدخل 

املنصوص عليها يف العهد، كاحلصول على خدمات املياه واحلماية مـن إخـالء املـساكن               
، ينبغي أال تكون مشروطـةً مبركز حيازة الشخـص ألرض، كـأن يعـيش يف           باإلكـراه

  .)١٤(مستوطنة غري رمسية

__________ 

 التعصب والتمييز القائمني    ، إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال      ٣٦/٥٥انظر أيضاً قرار اجلمعية العامة       )١٢(
 .على أساس الدين أو املعتقد

 . أدناه٣٥ و٢٦ و٢٥انظر الفقرات  )١٣(
، على التوايل، الصـادرين عـن اللجنــة املعنيـة بـاحلقوق     ٤ ورقم ١٥انظـر التعليقني العامني رقم    )١٤(

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  النسب    
 من العهد، على سـبيل      ١٠ من املادة    ٣فالفقرة  . التمييز القائم على النسب حمظور      -٢٦

ن أي  دو"املثال،  تنص حتديداً على أنه ينبغي اختاذ تدابري خاصة نيابة عن األطفال واملراهقني               
لذلك جيب عدم التمييز ضد من يولد خارج إطار رابطة الزواج أو َمن             ". متييز بسبب النسب  

ويشمل السبب احملظـور    . يولد ألبوين عدميي اجلنسية أو َمن يتم تبّنيه أو َمن يشكّلون أُسرته           
ـ             املتعلق بالنسب احلسب   م أيضاً، ال سيما يف إطار نظام الطبقة االجتماعية وما شاهبه من ُنظُ

وينبغي للدول األطراف أن تتخذ خطوات، مثالً، للحيلولة دون ظهـور          . )١٥(املراكز املوروثة 
ممارسات متييزية توجَّه ضد أفراد من اجملتمعات املرتكزة على احلسب وحلظرهـا والقـضاء              

  .عليها، كما ينبغي عليها أن تكافح نشر أفكار التفوق والدونية املستندة إىل احلسب

  )١٦(ب األخرىسبااأل  -اء ب  
لذلك جيب اتبـاع    . ختتلف طبيعة التمييز باختالف السياق وهي تتطور مبرور الزمن          -٢٧

من أجل حتديد أشكال أخرى من املعاملة التفاضلية        " األسباب األخرى "هنج مرن يف معاجلة     
اليت ال ميكن تربيرها تربيراً معقوالً وموضوعياً وهي أشكال ذات طبيعة مـشاهبة لألسـباب               

وُيعترف هبذه األسباب اإلضافية عادةً عنـدما       . ٢ من املادة    ٢ترف هبا صراحةً يف الفقرة      املع
وقد أقرت اللجنة يف . ُتعبِّر عن جتربة جمموعات اجتماعية ضعيفة عانت وال تزال من التهميش        

تعليقاهتا العامة ومالحظاهتا اخلتامية بوجود أسباب أخرى خمتلفة يرد وصفها بتفصيل أكـرب             
وميكن أن يكون من بني األسـباب احملظـورة         .  غري أن هذه القائمة قابلة لالستكمال      .أدناه

األخرى احملتملة حرمان شخص من األهلية القانونية بسبب وجوده يف السجن أو احتجـازه              
كرهاً يف مؤسسة نفسانية، أو اجتماع سببني من األسباب احملظورة للتمييز، مـثالً، عنـدما               

  . ماعية بسبب نوع جنسه وإعاقتهُيحرم شخص من خدمة اجت

  اإلعاقة    
بأنـه   )١٧(، التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة     ٥عّرفت اللجنة، يف تعليقها العام رقم         -٢٨

ة مما  اإلعاق ببسبمعقولة  حرمان من ترتيبات تيسريية      أو تفضيل أو     ييدقتقصاء أو   إأي متييز أو    

__________ 

للجنـة  ) ٢٠٠٢(٢٩التعليق العام رقم    د، انظر   لالطالع على موجز شامل اللتزامات الدول يف هذا الصد         )١٥(
 . املتعلقة بالنسب١ من املادة ١املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بشأن الفقرة 

 . أعاله١٥انظر الفقرة  )١٦(
:  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنص على مـا يلـي       ١لالطالع على تعريف، انظر املادة       )١٧(

 عقليـة أو   كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنيـة أو       "األشخاص ذوي اإلعاقة  "يشمل مصطلح   "
حسية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف اجملتمـع                 ذهنية أو 

 ".على قدم املساواة مع اآلخرين
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ادية واالجتماعية والثقافية أو التمتع هبا أو       بطال أو تعطيل االعتراف باحلقوق االقتص     إيؤدي إىل   
وينبغي إدراج احلرمان من االستفادة من الترتيبـات التيـسريية املعقولـة يف             . )١٨(".ممارستها

. )١٩(التشريعات الوطنية بوصفه أحد األشكال احملظورة اليت يتخذها التمييز بـسبب اإلعاقـة            
املنع املتعلقة باحلق يف التعليم، واحلرمـان  وينبغي للدول األطراف أن تتصدى للتمييز، كحاالت     

من الترتيبات التيسريية للوصول إىل األماكن العامة كمرافق الرعاية الصحية العامـة وأمـاكن              
، وكذلك إىل األماكن اخلاصة، إذ ُيحَرم مستعِملو الكراسي املتحركة بالفعـل مـن              )٢٠(العمل

  .على حنو مينع دخول الكراسي املتحركة إليهاحقهم يف العمل طاملا أن الفضاءات ُتصمَّم وُتبىن 

  السن    
وقد أبرزت اللجنـة  . السن هو أحد أسباب التمييز احملظورة يف العديد من السياقات    -٢٩

ضرورة التصدي للتمييز ضد األشخاص األكرب سّناً العاطلني عن العمل يف حبثهم عن عمل أو               
شخاص األكرب سناً الذين يعيـشون    يف احلصول على تدريب أو إعادة تدريب مهين وضد األ         

يف فقر مع عدم مساواهتم يف احلصول على معاشات الشيخوخة املستحقة للجميـع بـسبب           
وفيما يتعلق بالشباب، ُيعترب عدم املساواة بني املراهقني يف احلصول علـى          . )٢١(مكان إقامتهم 

  .زاملعلومات واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية مبثابة متيي

  اجلنسية    
ينبغي أال تشكل اجلنسية سبباً يف احلرمان من التمتع باحلقوق املنصوص عليهـا يف                -٣٠
، فمثالً جلميع األطفال املوجودين داخل دولة من الدول، مبن فيهم األطفال بـدون              )٢٢(العهد

وثائق رمسية، احلق يف احلصول على التعليم وعلى الغذاء الكايف وعلـى الرعايـة الـصحية                
فاحلقوق املنصوص عليها يف العهد تطبق على اجلميع مبن فـيهم غـري املـواطنني،               . توفرةامل

__________ 

 .وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجنة املعنية باحلق٥ من التعليق العام رقم ١٥انظر الفقرة  )١٨(
الترتيبات التيسريية املعقولـة    : " من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت تنص على أن          ٢انظر املادة    )١٩(

غري ضروري، واليت تكون      غري متناسب أو   تفرض عبئاً  تعين التعديالت والترتيبات الالزمة واملناسبة اليت ال      
 حمددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس املساواة مـع اآلخـرين            هناك حاجة إليها يف حالة    

 ."جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها
 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٥ من التعليق العام رقم ٢٢انظر الفقرة  )٢٠(
 . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجنة املعنية٦انظر أيضاً التعليق العام رقم  )٢١(
للبلدان الناميـة  : " من العهد اليت تنص على ما يلي    ٢ من املادة    ٣ليس يف هذه الفقرة ما خيلّ بتطبيق الفقرة          )٢٢(

أن تقرر، مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إىل أي مدى ستـضمن احلقـوق                 
 ".ا يف هذا العهد لغري املواطننياالقتصادية املعترف هب
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كالالجئني وطاليب اللجوء واألشخاص عدميي اجلنسية والعمال املهاجرين وضحايا االتِّجـار           
  .)٢٣(الدويل، بغض النظر عن املركز القانوين والوثائق القانونية

  احلالة االجتماعية واألسرية    
 ختتلف احلالة االجتماعية واألسرية باختالف األفراد ألسـباب منـها كـوهنم             قد  -٣١

متزوجني أو غري متزوجني، أو متزوجني مبقتضى نظام قانوين بعينه، أو كوهنم على عالقـة                
حبكم الواقع، أو عالقة غري معترف هبا قانوناً، أو كوهنم مطلّقني أو أرامل، أو يعيشون يف أُسر 

وعة تربطها صلة قرابة أو يتحملون أشكاالً خمتلفة من املـسؤولية عـن             موّسعة أو داخل جمم   
وجيب تربير املعاملة التفاضلية يف احلـصول       . األطفال واملعالني أو عن عدد معّين من األطفال       

على استحقاقات الضمان االجتماعي استناداً إىل كون الشخص متزوجاً أو غري متزوج وفق             
حيدث التمييز أيضاً، يف بعض احلاالت، عندما يعجز شخص         وقد  . معايري معقولة وموضوعية  

عن ممارسة حقه احملمي مبوجب العهد بسبب مركزه أو مركز أسرته أو عندما ال يتسىن لـه                 
  .ممارسة ذلك احلق إالّ مبوافقة قرينه أو برضا أو ضمان أحد أقربائه

  امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية    
، امليـل   ٢ من املادة    ٢، كما أُِقّرت يف الفقرة      "سبابغري ذلك من األ   "تشمل عبارة     -٣٢

وينبغي للدول األطراف أن تضمن أالّ يكون امليل اجلنسي للشخص عائقاً أمـام           . )٢٤(اجلنسي
. إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد، كاحلقوق املتعلقة باحلصول على معـاش الورثـة           

كسبب من أسباب التمييز احملظورة؛ فاألشخاص وباإلضافة إىل ذلك، مت إقرار اهلوية اجلنسانية 
ل املثـال،   ـات اجلنسني، على سبي   ـو صف ـاً أو حامل  ـون جنسي ـثنائيو اجلنس أو احملّول   

ـ   ـكثرياً ما يواجهون انتهاكات خطرية حلق      رش يف املـدارس أو يف      ـوق اإلنسان، كالتح
  .)٢٥(أماكن العمل

  احلالة الصحية    
وينبغي للدول األطراف   . )٢٦(لشخص البدنية أو العقلية   ُيقصد باحلالة الصحية صحة ا      -٣٣

أن تضمن أالّ تشكّل احلالة الصحية احلقيقية أو املتصوَّرة لشخص من األشخاص عائقاً أمـام          
__________ 

بشأن غري املواطنني، للجنة املعنية بالقضاء على مجيـع أشـكال           ) ٢٠٠٤(٣٠انظر أيضاً التعليق العام رقم       )٢٣(
 .التمييز العنصري

 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٥ و١٤انظر التعليقني العامني رقم  )٢٤(
 انظر مبادئ بوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق             لالطالع على التعاريف،   )٢٥(

 .بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
 للجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        ١٤ من التعليق العام رقم      ٢٩ و ٢٨ و ١٨و) ب(١٢انظر الفقرات    )٢٦(

 .واالجتماعية والثقافية
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وكثرياً ما تذكر الدول محاية الصحة العامة كأساس . إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد   
قيوداً كثرية من هذا القبيل     غري أن   . ية للشخص لتقييد حقوق اإلنسان يف سياق احلالة الصح      

تكون متييزية عندما ُيستّغل وضع شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية، مثالً، كسبب   
ملعاملته معاملة تفاضلية فيما يتعلق باحلصول على التعليم أو العمل أو الرعايـة الـصحية أو                

وينبغي للدول األطـراف أيـضاً أن       . )٢٧(السفر أو الضمان االجتماعي أو السكن أو اللجوء       
تعتمد تدابري للتصدي النتشار وصم األشخاص بسبب حالتهم الصحية، كاإلصابة مبـرض            
عقلي، أو بأمراض من قبيل اجلذام أو إصابة النساء مبرض الناسور أثناء الوالدة، األمر الـذي                

وُيعترب . عليها يف العهـد  كثرياً ما يقوِّض قدرة األفراد على التمتع الكامل حبقوقهم املنصوص           
احلرمـان من التأمني الصحي بسبب احلالة الصحية متييزاً ما مل تربَّر تلك التفرقـة معـايري                

وُيعترب احلرمـان من التأمني الصحي بسبب احلالة الصحية        . معقولة أو موضوعية يف العهـد    
  .متييزاً ما مل تربَّر تلك التفرقة معايري معقولة أو موضوعية

  ن اإلقامةمكا    
ينبغي أالّ تكون ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد مشروطة مبكان اإلقامـة               -٣٤

احلايل أو السابق للشخص؛ مثالً، إذا كان الشخص يعيش يف منطقة حـضرية أو ريفيـة أو                 
مسجالً فيها، أو يعيش يف مستوطنة رمسية أو غري رمسية، أو إذا كان مشرداً داخلياً أو يعيش                 

وينبغي التخلص يف الواقع العملي من الفوارق بني البلدات واملنـاطق بكفالـة             . ترحالحياة  
  .مرافق الرعاية الصحية األساسية والثانوية وامللطِّفة التوزيع العادل، يف وفرة ونوعية،

  احلالة االقتصادية واالجتماعية    
 انتمائهم إىل جمموعة   جيب أالّ يعاَمل األفراد وجمموعات األفراد معاملة تعسفية بسبب          -٣٥

فقـد تـؤدي حالـة الـشخص        . اقتصادية أو اجتماعية معينة أو إىل طبقة اجتماعية بعينها        
االجتماعية واالقتصادية عندما يعيش يف فقر أو بال مأوى إىل متييز ووصم وتنمـيط سـليب                

وعية يتخلل مجيع مناحي احلياة مما قد يؤدي إىل رفض منحه تعليماً ورعاية صحية من نفس الن    
اليت حيصل عليها غريه أو يؤدي إىل عدم حصوله على ذلك التعليم والرعاية على قدم املساواة                

  .مع غريه، فضالً عن حرمانه أو عدم مساواته مع غريه يف دخول األماكن العامة

__________ 

        املعـين         املشتركفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة        انظر املبادئ التوجيهية اليت نشرهتا امل      )٢٧(
 "International Guidelines on، )٢٠٠٦ (        املكتـسب           املناعـة        نقـص         متالزمة/       البشرية        املناعة     نقص       بفريوس

"HIV/AIDS and Human Rights, 2006 Consolidated Versionعلى شبكة اإلنترنت علـى املوقـع    وموجودة 
 .http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/JC1252-InternGuidelines_en.pdf: التايل
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  التنفيذ على الصعيد الوطين  -رابعاً   
ل األطراف أن تتخـذ تـدابري     باإلضافة إىل االمتناع عن األفعال التمييزية، ينبغي للدو         -٣٦

ملموسة ومدروسة وحمددة األهداف لضمان القضاء على التمييز يف ممارسة احلقوق املنـصوص             
وينبغي أن ُيكفل حق األفراد وجمموعات األفراد الذين قد ُيميَّزون عن غريهـم           . عليها يف العهد  

ار املتعلقة باختيار تلك    لسبب أو أكثر من األسباب احملظورة يف املشاركة يف عمليات صنع القر           
  .وينبغي للدول األطراف أن ُتقيِّم بانتظام مدى فعالية التدابري املختارة يف الواقع العملي. التدابري

  التشريعات    
. ٢ من املـادة    ٢إن اعتماد تشريعات تتصدى للتمييز أمر ال غىن عنه للتقيد بالفقرة              -٣٧

اد تشريعات حمددة حتظر التمييـز يف جمـال         لذلك، تشجِّع اللجنة الدول األطراف على اعتم      
وينبغي أن ترمي تلك القوانني إىل القـضاء علـى        . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

التمييز الشكلي واملوضوعي وإىل وضع التزامات على عاتق األطراف الفاعلة من القطـاعني             
وينبغي مراجعة قوانني أخـرى     . العام واخلاص وأن تشمل األسباَب احملظورة املذكورة أعاله       

بشكل منهجي وتعديلها، عند الضرورة، لضمان أالّ تشكل متييِزاً أو تؤدي إىل متييز، شكالً أو 
  .موضوعاً، فيما يتعلق مبمارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد والتمتع هبا

  السياسات واخلطط واالستراتيجيات    
ستراتيجيات وسياسـات وخطـط عمـل       ينبغي للدول األطراف أن تضمن وضع ا        -٣٨

وتنفيذها بقصد التصدي لكل من التمييز الشكلي والتمييز املوضوعي على يد أطراف فاعلة من              
وينبغي أن تتناول تلـك     . القطاعني العام واخلاص فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها يف العهد         

عن غريها ألسباب حمظـورة،     السياسات واخلطط واالستراتيجيات مجيع اجملموعات اليت ُتميَّز        
وتشجِّع اللجنة الدول األطراف على اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، من مجلة خطـوات أخـرى               

وينبغي أن تراعي الـسياسات االقتـصادية،       . ميكن اختاذها، من أجل التعجيل بتحقيق املساواة      
 الفعلـي   كمخصصات امليزانية وتدابري تنشيط النمو االقتصادي، احلاجة إىل ضـمان التمتـع           

وينبغي مطالبة املؤسسات العامة واخلاصة بوضع      . باحلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز      
برامج عمل تتناول عدم التمييز، وينبغي للدولة أن تنفِّذ برامج تثقيف وتدريب يف جمال حقوق               

مناصب اإلنسان لفائدة املوظفني العموميني وأن تتيح ذلك التدريب للقضاة وللمرشحني لشغل            
وينبغي إدماج تدريس مبادىء املساواة وعدم التمييز يف نظام التعليم الـشامل املتعـدد    . قضائية

الثقافات الرمسي وغري الرمسي بغية تفكيك مفاهيم التفوق أو الدونية املبنية على أسباب حمظورة،              
ن تتخـذ   وينبغي للدول األطراف كذلك أ    . تشجيع احلوار والتسامح بني خمتلف فئات اجملتمع      

  .تدابري وقائية مناسبة لتفادي ظهور جمموعات مهّمشة جديدة
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  القضاء على التمييز البنيوي    
جيب على الدول األطراف أن تتبع هنجاً نشطاً من أجل القضاء على التمييز البنيوي                -٣٩

وستتطلب معاجلة ذلك التمييز عادة سلوك هنـج شـامل          . وممارسة العزل يف الواقع العملي    
. لى طائفة من القوانني والسياسات والربامج، تشمل اختاذ تدابري خاصـة مؤقتـة            ينطوي ع 

وينبغي للدول األطراف أن تنظر يف استخدام حوافز تشجع األطراف الفاعلة من القطـاعني              
العام واخلاص على تغيري مواقفها وسلوكها جتاه أفراد وجمموعات من األفراد يواجهون التمييز             

وكثرياً ما تكون قيادة اجلمهور وبـرامج التوعيـة         . يف حال عدم امتثاهلا   البنيوي، أو تعاقبها    
. بالتمييز البنيوي واعتماد تدابري صارمة ملكافحة التحريض على التمييز خطـوات ضـرورية            

ويتطلب القضاء على التمييز البنيوي يف كثري من األحيان ختصيص قدر أكرب مـن املـوارد                
ونظراً الستمرار العداء جتاه بعض اجملموعـات،       . مهاهلاللمجموعات اليت جرت العادة على إ     

سيكون من الضروري إيالء اهتمام خاص لضمان تنفيـذ املـوظفني وغريهـم للقـوانني               
  .والسياسات يف الواقع العملي

  املساءلة وسبل االنتصاف    
ينبغي أن تنص التشريعات واالستراتيجيات والسياسات واخلطط الوطنية على آليات            -٤٠

سات تتصدى بفعالية للطبيعة الفردية والبنيوية للضرر الذي خيلِّفه التمييز فيما يتعلـق             ومؤس
ومن املؤسسات اليت تعاجل عادةً ادعاءات التمييـز  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 أو أمناء /احملاكم واهليئات القضائية والسلطات اإلدارية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و         
وينبغـي أن   . املظامل، وينبغي أن يكون الوصول إىل تلك املؤسسات متاحاً للجميع دون متييز           

تبت تلك املؤسسات يف الشكاوى أو حتقق فيها فـوراً برتاهـة واسـتقاللية، وأن تعـاِلج                 
، مبا فيها فعل أو تقصري أطـراف        ٢ من املادة    ٢االنتهاكات املدعى حدوثها املتعلقة بالفقرة      

ويف احلالة اليت يقتصر فيها عرض الوقائع واألحداث موضوع الرتاع، كليـاً أو     . فاعلة خاصة 
جزئياً، على السلطات أو غريها من األطراف املّدعى عليها، ينبغي اعتبار أن عبء اإلثبـات               

وينبغـي أن ُتخـوَّل هلـذه       . يقع على عاتق السلطات أو املّدعى عليه اآلخر، على التـوايل          
وفري وسائل انتصاف فعالة، كالتعويض، وجرب الضرر، ورد احلق،         املؤسسات كذلك سلطة ت   

ورد اإلعتبار، وتقدمي ضمانات بعدم التكرار واالعتذار العلين، وينبغي للدول األطـراف أن             
وينبغي أن تفسِّر هذه املؤسسات ضـمانات املـساواة       . تكفل تنفيذ هذه التدابري تنفيذاً فعاالً     

 البلد بشكل ييسِّر ويـشجِّع محايـة احلقـوق االقتـصادية            وعدم التمييز اليت مينحها قانون    
  .)٢٨(واالجتماعية والثقافية محاية تامة

__________ 

أيـضاً  وانظـر   . ية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف      ٩ و ٣انظر التعليقني العامني رقم      )٢٨(
 .ممارسة اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقارير الدول األطراف يف العهد
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  الرصد واملؤشرات واملعامل    
 مـن   ٢ من املادة    ٢الدول األطراف ملزمة برصد تنفيذ تدابري التقيُّد بأحكام الفقرة            -٤١

خلطوات املتخذة والنتـائج    وينبغي أن يشتمل الرصد على تقييم كل من ا        . العهد رصداً فعاالً  
وينبغي أن تستخدم االستراتيجيات والسياسات واخلطـط       . املتحقَّقة يف القضاء على التمييز    

  .)٢٩(الوطنية مؤشرات ومعامل مناسبة مصّنفة حسب أسباب التمييز احملظورة

__________ 

 للجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة    ١٩ و ١٧ و ١٥ و ١٤ و ١٣انظر التعليقات العامة رقم      )٢٩(
 .(E/C.12/2008/2) تقدمي التقاريرقة بلاملتعة اجلديدتوجيهية والثقافية، وكذلك مبادئها ال
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  املرفق السابع

  ٢١التعليق العام رقم     
 ١٥من املادة ) أ(١قرة الف(حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية 

  )من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  مقدمة ومنطلقات أساسية  - أوالً  
احلقوق الثقافية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وهي، مثل احلقوق األخرى، عاملية   -١

ا بشكل تام أمران جوهريـان      وتعزيز احلقوق الثقافية واحترامه   . ومترابطة وغري قابلة للتجزئة  
لصون كرامة اإلنسان وللتفاعل االجتماعي اإلجيايب بني األفراد واجملتمعات يف عامل متنـوع             

  .ومتعدد الثقافات
وحق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية وثيق االرتبـاط بـاحلقوق الثقافيـة                  -٢

) ب(١الفقرة  (قدم العلمي وبتطبيقاته    احلق يف التمتع بفوائد الت    : ١٥األخرى الواردة يف املادة     
؛ وحق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة علـى أي               )١٥من املادة   

؛ واحلق يف احلرية الـيت      )١٥من املادة   ) ج(١الفقرة  (إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه         
وحق كل فـرد يف  ). ١٥ من املادة ٣الفقرة (غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي      ال

 ١٣املادتـان   (أن يشارك يف احلياة الثقافية مرتبط كذلك ارتباطاً جوهرياً باحلق يف التعلـيم              
، الذي من خالله ينقل األفراد واجملتمعات تفاصيل قيمهم ودينهم وعـاداهتم ولغتـهم        )١٤و

عة جـو مـن التفـاهم       ومرجعياهتم الثقافية األخرى إىل غريهم، والذي يساعدهم على إشا        
واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية وثيق االرتباط أيـضاً          . واالحترام املتبادلني للقيم الثقافية   

) ١املادة (حبقوق أخرى منصوص عليها يف العهد، مبا فيها حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري 
  ).١١املادة (واحلق يف مستوى معيشي الئق 

 مـن   ١ركة يف احلياة الثقافية معترف به أيـضاً يف الفقـرة            وحق كل فرد يف املشا      -٣
لكل شخص حق املشاركة " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تنص على أن         ٢٧ املادة

وتشري صكوك دولية أخرى إىل احلق يف االشتراك على قـدم           ". احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية    
؛ واحلق يف االشـتراك يف مجيـع جوانـب احليـاة            )١(املساواة يف األنشطة الثقافية للمجتمع    

؛ واحلـق يف    )٣(؛ واحلق يف املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنيـة         )٢(االجتماعية والثقافية 
__________ 

  .‘٦‘) ه(٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة  )١(
  .)ج(١٣، املادة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )٢(
 .٣١ من املادة ٢اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة  )٣(
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؛ واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية على قـدم       )٤(الوصول إىل احلياة الثقافية واملشاركة فيها     
ي على أحكام مهمة بشأن هذا املوضوع الصكوك املتعلقة         كما حتتو . )٥(املساواة مع اآلخرين  

، وحبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف التمتـع بثقافتـهم           )٦(باحلقوق املدنية والسياسية  
، واالشتراك  )٧(اخلاصة وإعالن وممارسة دينهم اخلاص واستخدام لغتهم اخلاصة، سراً وعالنية         

الشعوب األصلية يف مؤسساهتا الثقافية وأراضي أسالفها       ، وحبقوق   )٨(بفعالية يف احلياة الثقافية   
  .)١٠(، وباحلق يف التنمية)٩(ومواردها الطبيعية ومعارفها التقليدية

) أ(١ويف التعليق العام احلايل، تتناول اللجنة بالتحديد حق كل فرد مبوجب الفقـرة                -٤
 بـالنظر إىل    ٤ و ٣ و ٢رات   يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، باالقتران مع الفق         ١٥من املادة   

تعلقها بالثقافة والنشاط اإلبداعي وتنمية االتصاالت الدولية والتعاون الـدويل يف اجملـاالت             
 حق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة          وكان  . الثقافية، على التوايل  

) ج(١ منصوص عليه يف الفقـرة       على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه، وفقاً ملا هو            
  ).٢٠٠٥(١٧، موضوع التعليق العام رقم ١٥من املادة 

وقد اكتسبت اللجنة خربة واسعة النطاق يف هذا املوضوع من خالل قيامها بـالنظر          -٥
وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا قامـت مـرتني        . يف التقارير وإجراء حوارات مع الدول األطراف      

، مـع ممثلـي     ٢٠٠٨ ومرة أخرى يف عـام       ١٩٩٢رة يف عام    بتنظيم يوم مناقشة عامة، م    
  .املنظمات الدولية واجملتمع املدين بغية إعداد التعليق العام احلايل

__________ 

 ).ز(١، الفقرة ٤٣ملادة فراد أسرهم، ااالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأ )٤(
 .٣٠ من املادة ١اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الفقرة  )٥(
 .٢٢ و٢١ و١٩ و١٨ و١٧ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املواد  )٦(
 .٢٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  )٧(
 ١ ، الفقرتان ٢ قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، املادة          اعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات      )٨(

ألوروبيـة   ا جمموعة املعاهدات   جملس أوروبا،(االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية اً انظر أيض. ٢و
 .١٥، املادة )١٥٧ رقم

 واملواد الـيت    ١٣-١٠ و ٨ و ٥إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وبصفة خاصة املواد            )٩(
 بشأن الشعوب األصـلية والقبليـة يف البلـدان          ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      اً  انظر أيض . تليها

 .تليها واملواد اليت ١٥-١٣ و٨ و٧ و٥ و٢املستقلة، وبصفة خاصة املواد 
 من تعليقهـا    ٩قرة  ترى اللجنة، يف الف    .١، املادة   )٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة    (إعالن احلق يف التنمية      )١٠(

، أن هذه احلقوق ال ميكن النظر إليها مبعزل عن سائر حقوق اإلنسان الـواردة يف العهـدين                  ٤العام رقم   
 .الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك الدولية املنطبقة
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  ١٥من املادة ) أ(١املضمون املعياري للفقرة   -ثانياً   
ضـمان هـذا   يقتضي و. احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية بأنه حرية   ميكن وصف     -٦

أي عدم التدخل يف املمارسات الثقافيـة ويف        (لطرف االمتناع عن التدخل     احلق من الدولة ا   
ضمان توافر الشروط   (واختاذ إجراءات إجيابية    ) سبل احلصول على السلع واخلدمات الثقافية     

املؤاتية للمشاركة، وتيسري احلياة الثقافية وتعزيزها، والوصول إىل الـسلع الثقافيـة              املسبقة
  ).واحلفاظ عليها

قرار الذي يتخذه شخص مبمارسة احلق يف املشاركة، أو عدم املشاركة، يف احلياة             وال  -٧
الثقافية مبفرده، أو باالشتراك مع غريه، خيار ثقايف وبالتايل ينبغي االعتراف بـه واحترامـه               

وهذا مهم بشكل خاص جلميع الشعوب األصلية، اليت هلا احلق          . ومحايته على أساس املساواة   
، كجماعات أو أفراد، جبميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعترف هبا           يف التمتع الكامل  

يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان،             
  .وكذلك يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  ١٥من املادة ) أ(١مكونات الفقرة   - ألف  
، بشأن  ١٥من املادة   ) أ(١ فهم مضمون أو نطاق التعابري املستخدمة يف الفقرة          يتعني  -٨

  :حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، على النحو املبني أدناه

  "كل فرد"    
 بشأن حق كل فرد يف اإلفادة من محايـة املـصاحل            ١٧يف تعليق اللجنة العام رقم        -٩

، تسلم اللجنة بـأن     )١١(ي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه        املعنوية واملادية املترتبة على أ    
إىل مجاعـة؛ وبعبـارة      قد يشري إىل فرد أو     ١٥يف السطر األول من املادة      " كل فرد "التعبري  

أو باالشـتراك مـع    ) ب(باعتباره فرداً،   ) أ(أخرى، جيوز أن ميارس شخص احلقوق الثقافية        
  . فته تلكأو داخل جمتمع أو مجاعة، بص) ج(آخرين، 

  "احلياة الثقافية"    
يف املاضي وقد توضع تعـاريف أخـرى يف         " ثقافة"وضعت تعاريف خمتلفة للتعبري       -١٠

املتعدد اجلوانب الذي ينطوي عليـه       بيد أن كل هذه التعاريف تشري إىل املضمون       . املستقبل
  .)١٢(مفهوم الثقافة

__________ 

 ).٢٠٠٥(١٧ من التعليق العام رقم ٨ و٧يف الفقرتني " املؤلف"انظر تعريف  )١١(
جممل السمات املميزة، الروحية واملادية والفكرية والعاطفية، الـيت يتـصف هبـا جمتمـع               ) "أ(الثقافة هي    )١٢(

 ونظم  اً، إىل جانب الفنون واآلداب، طرائق احلياة، وأساليب العيش مع         ،تشمل] واليت[جمموعة اجتماعية،  أو
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. يع مظاهر الوجود البشري   والثقافة، يف رأي اللجنة، مفهوم واسع شامل يتضمن مج          -١١
إشارة حمددة إىل الثقافة باعتبارها عملية حيـة، تارخييـة وديناميـة            " احلياة الثقافية "والتعبري  

  .ومتطورة، ذات ماض وحاضر ومستقبل
وجيب أن ينظر إىل مفهوم الثقافة ال على أنه سلسلة من املظاهر املنعزلة أو الوحدات                 -١٢

لية تفاعلية يعرب مبوجبها األفراد واجملتمعات، مـع احتفـاظهم          حمكمة الغلق وإمنا على أنه عم     
ويؤخذ يف االعتبار يف هذا املفهـوم الطابعـان         . خبصائصهم وأغراضهم، عن ثقافة اإلنسانية    

  .الفردي والغريي للثقافة باعتبارها إبداع اجملتمع ونتاجه
، تشمل، ضـمن    ١٥من املادة   ) أ(١وترى اللجنة أن الثقافة، ألغراض تنفيذ الفقرة          -١٣

أمور أخرى، أساليب احلياة، واللغة، واألدب الشفوي واملكتوب، واملوسـيقى واألغـاين،            
واالتصال غري الشفوي، والدين أو جمموعات املعتقدات، والطقوس واالحتفاالت، والرياضة          

لبس واأللعاب، وأساليب اإلنتاج أو التكنولوجيا، والبيئات الطبيعية واالصطناعية، واملأكل وامل         
واملأوى، والفنون والعادات والتقاليد اليت من خالهلا يعـرب األفـراد وجمموعـات األفـراد               
واجملتمعات عن إنسانيتهم واملعىن الذي يعطونه لوجودهم، ويكونون رؤيتهم للعامل اليت متثـل       

وتشكل الثقافة وتربز قيم الرفـاه واحليـاة        . مواجهتهم للقوى اخلارجية املؤثرة على حياهتم     
  .قتصادية واالجتماعية والثقافية لألفراد وجمموعات األفراد واجملتمعاتاال

  "يشارك"أو " يشترك"    
نفس املعىن ويستخدمان كمترادفني بالتبادل بينهما يف       " يشارك"و" يشترك"للتعبريين    -١٤

  .الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى

__________ 

؛ )الفقرة اخلامسة من الديباجة   إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف،       ". (القيم، والتقاليد، واملعتقدات  
حبكم ذات طبيعتها ظاهرة اجتماعية من حيث هي حصيلة اإلبداع املشترك للبشر والتـأثريات              "وهي  ) ب(

اً ال تقتصر على االنتفاع باملصنفات الفنية والعلوم اإلنسانية، بل متثل يف آن واحد اكتساب             ] و[املتبادلة بينهم   
توصية اليونسكو بشأن مشاركة    " (بأسلوب معني وحاجة إىل االتصال    من مطالب العيش    اً  للمعارف ومطلب 

مـن  ) ج(و) أ(، توصية نريويب، الفقرة اخلامسة      ١٩٧٦اجلماهري الشعبية يف احلياة الثقافية وإسهامها فيها،        
تشمل القيم واملعتقدات والقناعات واللغات واملعارف والفنون والتقاليد واملؤسسات         "وهي  ) ج(الديباجة؛  

" اليت يعطيها لوجـوده وتطـوره   اط العيش اليت يعرب هبا الشخص، أو اجملموعة، عن إنسانيته والدالالت         وأمن
جممل األنشطة والنواتج املاديـة     "وهي  ) د(؛  )التعاريف) (أ(٢إعالن فريبورغ بشأن احلقوق الثقافية، املادة       (

منظومة قـيم ورمـوز وجمموعـة       ] و[والروحية جملموعة اجتماعية اليت متيزها عن جمموعات مماثلة أخرى          
ممارسات تستنسخها جمموعة ثقافية معينة على مر الزمن وتزود األفراد باملعامل واملعاين الالزمـة للـسلوك                

 (Rodolfo Stavenhagen, “Cultural Rights: A social science"والعالقات االجتماعية يف احليـاة اليوميـة  

perspective”, in H. Niee (ed.), Cultural Rights and Wrongs: A collection of essays in 

commemoration of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Paris and 

(Leicester, UNESCO Publishing and Institute of Art and Law. 
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ية مترابطة حلق كل فرد     وهناك، ضمن مكونات رئيسية أخرى، ثالثة مكونات رئيس         -١٥
والوصـول  ) ب(االشتراك يف احلياة الثقافية،     ) أ: (يف أن يشترك أو يشارك يف احلياة الثقافية       

  .واإلسهام فيها) ج(إليها، 
 مبفرده أو باالشتراك    - يغطي، على وجه اخلصوص، حق كل فرد         االشتراك  )أ(  

ويتـه، واالرتبـاط أو عـدم     يف التصرف حبرية، واختيار ه     -مع آخرين أو يف نطاق جمتمع       
االرتباط مبجتمع واحد أو عدة جمتمعات أو تغيري هذا االختيار، واملشاركة يف حياة اجملتمـع               

ولكل فـرد   . السياسية، واالخنراط يف ممارساته الثقافية، والتعبري عن نفسه باللغة اليت خيتارها          
التعبري الثقايف وتنميتها وتقامسها أيضاً احلق يف السعي إىل التوصل إىل املعارف الثقافية وأشكال 

  مع اآلخرين، ويف العمل على حنو إبداعي واملشاركة يف النشاط اإلبداعي؛
 مبفرده أو باالشتراك    -يغطي، على وجه اخلصوص، حق كل فرد        الوصول    )ب(  

 يف معرفة وفهم ثقافته وثقافة اآلخرين من خـالل التعلـيم            -مع آخرين أو يف نطاق جمتمع       
.  ويف احلصول على تعليم وتدريب جيدين مع إيالء اعتبار خاص للهوية الثقافيـة             واإلعالم،

ولكل فرد أيضاً احلق يف معرفة أشكال التعبري والنشر من خالل أي واسطة تقنيـة لإلعـالم            
واالتصال، واتباع أسلوب حياة مرتبط باستخدام السلع واملوارد الثقافيـة مثـل األراضـي              

ولوجي واللغة ومؤسسات معينة، واإلفادة من التراث الثقايف وإبـداع          ، والتنوع البي  )١٣(واملياه
  غريه من األفراد واجملتمعات؛

يشري إىل حق كل فرد يف املـشاركة يف إجيـاد            اإلسهام يف احلياة الثقافية     )ج(  
وهذا أمر يدعمه احلق يف املشاركة      . أشكال تعبري اجملتمع الروحية واملادية والفكرية والعاطفية      

مية اجملتمع الذي ينتمي إليه الشخص، ويف حتديد ووضع وتنفيذ السياسات والقـرارات             يف تن 
  .)١٤(اليت هلا تأثري على ممارسة الشخص حلقوقه الثقافية

   عناصر احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  -باء   
سية الشروط التالية ضرورية لإلعمال التام حلق كل فرد يف املشاركة يف احلياة السيا              -١٦

  .على أساس املساواة وعدم التمييز
هو وجود السلع واخلدمات الثقافية املتاح لكل فـرد التمتـع هبـا             التوافر    )أ(  

واإلفادة منها، مبا فيها املكتبات واملتاحف واملسارح ودور السينما واملالعـب الرياضـية؛              
فتوحـة املـشتركة   واآلداب، مبا يف ذلك الفولكلور، والفنون جبميع أشكاهلا؛ واألمـاكن امل      

الضرورية للتفاعل الثقايف، مثل املترتهات وامليادين واجلادات والشوارع؛ وهبات الطبيعة، مثل           
__________ 

 .١١ و٦، الفقرتان )٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم  )١٣(
إعالن فريبورغ بشأن احلقوق الثقافيـة،      اً  انظر أيض . ٥يونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة       إعالن ال  )١٤(

 .٧املادة 
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البحار والبحريات واألهنار واجلبال والغابات واحملميات الطبيعية، مبـا يف ذلـك النباتـات              
لسلع الثقافية غري   واحليوانات املوجودة فيها، اليت تعطي األمم طابعها وتنوعها البيولوجي؛ وا         

املادية، مثل اللغات والعادات والتقاليد واملعتقدات واملعارف والتاريخ، وكذلك القيم، الـيت            
وهناك، من بـني كـل الـسلع        . تشكل هوية األفراد واجملتمعات وتسهم يف تنوعهم الثقايف       

دث حيثمـا   الثقافية، سلعة ثقافية ذات قيمة خاصة هي التقارب املثمر بني الثقافات الذي حي            
  يتسىن للجماعات واألقليات واجملتمعات املختلفة تقاسم نفس األرض حبرية؛

 تتألف من فرص فعالة وملموسة متاحة لألفراد واجملتمعات         إمكانية الوصول   )ب(  
للتمتع التام بالثقافة، وتكون يف متناول اجلميع مادياً ومالياً يف املناطق احلضرية والريفية على              

ومن الضروري، يف هذا الصدد، إتاحة وتيسري الوصـول إىل هـذه            . )١٥(ييزالسواء، دون مت  
. الفرص لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك لألشخاص الذين يعيشون يف فقـر            

وتتضمن إمكانية الوصول أيضاً حق كل فرد يف طلب وتلقي وتقاسم املعلومات املتعلقة جبميع 
خص، ووصول اجملتمعات إىل الوسائل اخلاصة بأشـكال  الثقافة باللغة اليت خيتارها الش     مظاهر
  والنشر؛ التعبري

 تستلزم صياغة وتنفيذ القـوانني والـسياسات واالسـتراتيجيات          املقبولية  )ج(  
والربامج والتدابري اليت تعتمدها الدولة الطرف لتحقيق التمتع التام باحلقوق الثقافية، حبيـث             

ويف هذا الصدد، ينبغي إجراء مشاورات مع       . جملتمعاتتكون مقبولة من املعنيني من األفراد وا      
  املعنيني من األفراد واجملتمعات لضمان أن حتظى تدابري محاية التنوع الثقايف بالقبول منهم؛

 تشري إىل مرونة ومالءمـة االسـتراتيجيات والـسياسات          القابلية للتكيف   )د(  
ال من جماالت احلياة الثقافية، والـيت       والربامج والتدابري اليت تعتمدها الدولة الطرف يف أي جم        

  جيب أن حتترم التنوع الثقايف لألفراد واجملتمعات؛
 تشري إىل إعمال حق حمدد من حقوق اإلنسان بطريقـة مالئمـة             املالءمة  ) ه(  

ومناسبة ألسلوب أو سياق ثقايف معني، أي حتترم ثقافة األفراد واجملتمعات، مبـن فـيهم               
وقد أشارت اللجنة يف حاالت كثرية      . )١٦( وحقوقهم الثقافية  األقليات والشعوب األصلية،  

يف التعليقات العامـة الـسابقة،      ) أو املقبولية أو املناسبة الثقافية    (إىل فكرة املالءمة الثقافية     
. يتصل على وجه اخلصوص باحلقوق يف الغذاء والصحة واملـاء والـسكن والتعلـيم      فيما

د يكون هلا أيضاً تأثري يف احلياة الثقافيـة والتنـوع           والطريقة اليت يتم هبا إعمال احلقوق ق      
وتود اللجنة أن تشدد يف هذا الصدد على ضرورة أن تراعـى يف هـذا الـصدد،           . الثقايف
أقصى حد ممكن، القيم الثقافية املرتبطة جبملة أمور من بينها الغذاء واالستهالك الغذائي،  إىل

__________ 

  ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )١٥(
 ). ه(١إعالن فريبورغ بشأن احلقوق الثقافية، املادة  )١٦(
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ية والتعليميـة، وطريقـة تـصميم       واستعمال املياه، وطريقة تقـدمي اخلـدمات الـصح        
  .وتشييدها املساكن

  القيود على احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  -جيم   
يرتبط حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بـاحلقوق                 -١٧

ألطراف عليها وبالتايل، فإن الدول ا. األخرى املعترف هبا يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
، إىل جانـب التزاماهتـا      ١٥من املادة   ) أ(١واجب يتمثل يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة        

مبوجب األحكام األخرى املنصوص عليها يف العهد والصكوك الدولية، بغية تعزيز ومحايـة             
  .اجملموعة الكاملة من حقوق اإلنسان املكفولة مبوجب القانون الدويل

لتذكري بأنه بينما يتعني مراعـاة اخلـصوصيات الوطنيـة واإلقليميـة     وتود اللجنة ا    -١٨
واخللفيات التارخيية والثقافية والدينية املختلفة، فإن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها             
السياسية أو االقتصادية أو الثقافية، تعزيز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات                

 ألحد أن يستند إىل التنوع الثقايف لكي ينتهك حقـوق           ومن مث، فإنه ال جيوز    . )١٧(األساسية
  .)١٨(اإلنسان اليت يضمنها القانون الدويل أو لكي حيد من نطاقها

وقد يلزم، يف بعض الظروف، فرض قيود على حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة                  -١٩
ة اليت تعزى إىل    الثقافية، وبصفة خاصة يف حالة املمارسات السلبية، مبا فيها املمارسات السلبي          

وجيب أن تكون هذه القيود ذات هدف       . العادات والتقاليد، اليت تنتهك حقوق إنسان أخرى      
مشروع، ومتوافقة مع طبيعة هذا احلق، وضرورية متاماً لتعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي،      

تعني اختاذ أقل   ومن مث جيب أن تكون أي قيود متناسبة، مبعىن أنه ي          .  من العهد  ٤وفقاً للمادة   
وتود اللجنة أيضاً أن تـشدد علـى        . التدابري تقييداً عندما جيوز فرض عدة أنواع من القيود        

ضرورة مراعاة ما هو قائم من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة بـالقيود الـيت ميكـن        
 املـشاركة  ميكن فرضها بشكل مشروع على احلقوق املرتبطة ارتباطاً جوهرياً باحلق يف         ال أو

يف احلياة الثقافية، مثل احلقوق يف اخلصوصية، ويف حرية الفكر والضمري والدين، ويف حريـة               
  .الرأي والتعبري، ويف التجمع السلمي، ويف حرية تكوين اجلمعيات

 على أهنا تنطوي علـى أي حـق ألي       ١٥من املادة   ) أ(١ل الفقرة   يوال جيوز تـأو    -٢٠
رة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار أي من            دولة أو مجاعة أو شخص يف مباش      

احلقوق واحلريات املعترف هبا يف العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنـصوص                 
  .)١٩(عليها فيه

__________ 

  .٥إعالن وبرنامج عمل فيينا، الفقرة  )١٧(
 .٤يف، املادة اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقا )١٨(
  .١، الفقرة ٥العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة  )١٩(
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  مواضيع خاصة ذات تطبيق واسع  - دال  

  واملساواة يف املعاملةعدم التمييز     
العهد أي متييز يف ممارسة حق كل فرد يف          من   ٣ واملادة   ٢ من املادة    ٢حتظر الفقرة     -٢١

أن يشارك يف احلياة الثقافية بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي                 
السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غـري                

  .)٢٠(ذلك من األسباب
 جيوز التمييز ضد أي شخص بـسبب اختيـاره أن           وعلى وجه اخلصوص، فإنه ال      -٢٢

ينتمي، أو أال ينتمي، إىل جمتمع ثقايف معـني أو مجاعـة ثقافيـة معينـة، أو أن ميـارس،                    
وباملثل، ال جيوز حرمان أي شخص من املمارسات والسلع         . ميارس، نشاطاً ثقافياً بعينه    أال أو

  .واخلدمات الثقافية
ى مجيع أشكال التمييز من أجل ضمان ممارسة حق         وتشدد اللجنة على أن القضاء عل       -٢٣

 )٢١(كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية ميكن، يف حاالت كثرية، حتقيقه مبوارد حمـدودة               
وعلـى وجـه    . وذلك باعتماد أو تعديل أو إلغاء تشريعات، أو من خالل الدعاية واإلعالم           

 سواء كان مباشراً أم غري مباشر،    اخلصوص، فإن خطوة أوىل ومهمة حنو القضاء على التمييز،        
تتمثل يف اعتراف الدول بوجود هويات ثقافية متنوعة لألفراد واجلماعات املوجودين علـى             

) ١٩٩٠(٣ من تعليقها العام رقـم       ١٢كما حتيل اللجنة الدول األطراف إىل الفقرة        . أراضيه
ات وجود قيود شديدة بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف، اليت تنص على أنه، حىت يف أوق  

على املوارد، ميكن، بل وجيب فعالً، محاية أشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً عن طريق          
  .اعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً

وال يشكل اعتماد تدابري مؤقتة وخاصة، لغرض وحيد هو حتقيق املساواة الفعليـة،               -٢٤
ابري احلماية غري املتساوية أو تشكل نظاماً منفصالً حلماية أفراد          متييزاً، بشرط أال تدمي هذه التد     

معينني أو جمموعات معينة من األفراد، وأن جيري إيقافها عندما يتم حتقيق األهـداف الـيت                
 .اختذت من أجلها

__________ 

  ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )٢٠(
تسمح به املوارد    بأقصى ما "اللتزام باختاذ خطوات    اتقييم  : ؛ بيان اللجنة  )١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم      )٢١(

  .(E/C.12/2007/1)ياري للعهد مبوجب بروتوكول اخت" املتاحة
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  األشخاص واجملتمعات احملتاجون إىل محاية خاصة  -هاء   

  النساء  -١  
التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية      املرأة يف احلق يف     إن ضمان املساواة بني الرجل و       -٢٥

ويتطلـب تنفيـذ   . )٢٢( التزام إجباري وفوري بالنسبة للدول األطراف  واالجتماعية والثقافية 
، مجلة أمور منها القـضاء علـى        ١٥من املادة   ) أ(١ من العهد، باالقتران مع الفقرة       ٣املادة  

ى أساس املمارسات السلبية، مبـا يف ذلـك         العوائق املؤسسية والقانونية والعوائق القائمة عل     
العوائق اليت تعزى إىل العادات والتقاليد، اليت متنع النساء من املشاركة التامة يف احلياة الثقافية               

  .)٢٣(وتعليم العلوم والبحث العلمي

  األطفال  -٢  
. يليؤدي األطفال دوراً أساسياً بوصفهم محلة القيم الثقافية وناقليها من جيل إيل ج              -٢٦

وينبغي أن تتخذ الدول األطراف كل اخلطوات الالزمة الستحثاث وتنمية اإلمكانات الكاملة            
لألطفال يف جمال احلياة الثقافية، مع إيالء االعتبار الواجب حلقـوق ومـسؤوليات آبـائهم               

وعلى وجه اخلصوص، فإن الدول، عندما تضع يف االعتبـار التزاماهتـا            . واألوصياء عليهم 
 وغريه من صكوك حقوق اإلنسان خبصوص احلق يف التعليم، مبـا يف ذلـك               مبوجب العهد 

، ينبغي أن تتذكر أن اهلدف األساسي لتطوير التعليم هو نقـل            )٢٤(يتعلق بأهداف التعليم   فيما
. )٢٥(وإثراء القيم الثقافية واألخالقية املشتركة اليت جيد فيها الفرد واجملتمع هويتهما وقيمتهما           

 أن يكون التعليم مالئماً ثقافياً، وأن يتضمن التثقيف يف جمال حقـوق             وبناء على ذلك، جيب   
اإلنسان، وأن ميكن األطفال من تنمية شخصيتهم وهويتهم الثقافية ومعرفـة وفهـم القـيم          
واملمارسات الثقافية للجماعات اليت ينتمون إليها، وكذلك القـيم واملمارسـات الثقافيـة             

  .للجماعات واجملتمعات األخرى
تود اللجنة أن تذكر يف هذا الصدد بأنه ينبغي أن حتترم الربامج التعليميـة للـدول           و  -٢٧

األطراف اخلصوصيات الثقافية لألقليات القومية أو اإلثنية، واللغوية والدينيـة، وللـشعوب            
األصلية، وأن تدرج يف هذه الربامج تاريخ ومعارف وتكنولوجيات هذه األقليات والشعوب،            

وينبغي إدراج هذه الـربامج يف      . اهتا االجتماعية واالقتصادية والثقافية   وكذلك قيمها وطموح  
وينبغي .  فقط  املناهج الدراسية لألقليات والشعوب األصلية     يفاملناهج الدراسية للجميع وليس     

__________ 

 .١٦، الفقرة )٢٠٠٥(١٦التعليق العام رقم  )٢٢(
  .٣١املرجع نفسه، الفقرة  )٢٣(
  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٩ و٢٨ال سيما املادتان  )٢٤(
 .٣ - املادة األوىل ،االستجابة الحتياجات التعليم األساسية: اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع )٢٥(
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أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة وأال تدخر جهداً لضمان تنفيـذ بـرامج تعليميـة           
ية خبصوص لغتها أو بلغتها، مع مراعاة الرغبات املعرب عنها مـن            لألقليات والشعوب األصل  

وينبغي أيضاً أن تنقل    . )٢٦(جانب اجملتمعات ويف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال         
الربامج التعليمية املعارف الالزمة لتمكني مجيع األفراد من املشاركة التامة وعلى قدم املساواة             

  .اهتم ويف اجملتمعات الوطنيةمع غريهم يف جمتمع

  كبار السن  -٣  
ترى اللجنة أن الدول األطراف يف العهد ملزمة بإيالء اهتمام خاص لتعزيز ومحايـة                -٢٨

وتشدد اللجنة على الدور اهلام الذي يواصـل كبـار الـسن            . احلقوق الثقافية لكبار السن   
نية والفكريـة، وباعتبـارهم     االضطالع به يف معظم اجملتمعات بفضل قدراهتم اإلبداعية والف        

وبالتايل، تويل اللجنة أمهية خاصة للرسالة      . ناقلي املعلومات واملعارف والتقاليد والقيم الثقافية     
 من خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، واليت تدعو إىل تطوير ٤٨ و٤٤الواردة يف التوصيتني 

 وناقلني للمعارف والثقافـة والقـيم       الربامج التعليمية اليت تربز كبار السن باعتبارهم معلمني       
الروحية، وتشجع احلكومات واملنظمات الدولية على تسهيل الوصول الفعلي لكبار السن إىل            

  .)٢٧()كاملتاحف واملسارح وقاعات احلفالت املوسيقية ودور السينما(املؤسسات الثقافية 
 يف مبادئ األمم    التوصيات الواردة ولذلك حتث اللجنة الدول األطراف على مراعاة          -٢٩

، الذي يقضي بأنه ينبغي أن يظل كبار السن ٧ املبدأ ال سيمااملتحدة املتعلقة بكبار السن، و
 السياسات اليت تـؤثر تـأثرياً        وتنفيذ ياغةوأن يشاركوا بنشاط يف ص    مندجمني يف اجملتمع،    

، الذي  ١٦بدأ  مباشراً يف رفاههم، وأن يتقامسوا معارفهم ومهاراهتم مع األجيال الشابة، وامل          
يقضي بأنه ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من مـوارد اجملتمـع التعليميـة                

  .)٢٨(والثقافية والروحية والتروحيية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٤  
 من القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص لألشـخاص ذوي           ١٧تنص الفقرة     -٣٠

فل لألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة اسـتغالل قـدراهتم         اإلعاقة على أنه ينبغي للدول أن تك      
اإلبداعية والفنية والفكرية، ال لفائدهتم وحدهم فحسب بل أيضاً إلثراء جمتمعهم احمللي، سواء           

__________ 

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويـة، وإعـالن              عالن حقوق   إ ال سيما  )٢٦(
حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة              

 ).١٦٩االتفاقية رقم (
  .٤٠ و٣٨، الفقرتان )١٩٩٥(٦التعليق العام رقم  )٢٧(
 .٣٩، الفقرة )١٩٩٥(٦قم التعليق العام ر )٢٨(
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كانوا يف مناطق حضرية أم ريفية، وأنه ينبغي للدول أن تعمل على تيسري وصوهلم إىل أماكن                
  .)٢٩(ألماكنالعروض واخلدمات الثقافية وعلى توفري هذه ا

ولتسري مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة الثقافية، ينبغي للدول األطراف أن   -٣١
تقر، ضمن أمور أخرى، حبق هؤالء األشخاص يف التمتع باملواد الثقافية والربامج التلفزيونيـة            
 واألفالم والعروض املسرحية واألنشطة الثقافية األخرى بأشكال ميسرة؛ ويف الوصـول إىل           

األماكن املخصصة للعروض أو اخلدمات الثقافية، مثل املسارح واملتـاحف ودور الـسينما             
واملكتبات واخلدمات السياحية، وكذلك، قدر اإلمكان، إىل املعامل األثريـة واملواقـع ذات             
األمهية الثقافية الوطنية؛ ويف االعتراف هبويتهم الثقافية واللغوية اخلاصة، مبا يف ذلـك لغـة               

ات وثقافة الصم؛ ويف تشجيع وتعزيز مشاركتهم، قدر اإلمكان، يف األنشطة التروحيية            اإلشار
  .)٣٠(والترفيهية والرياضية

  األقليات  -٥  
 من العهد تتضمن أيضاً، يف رأي اللجنة، حق األقليات          ١٥من املادة   ) أ(١إن الفقرة     -٣٢

للمجتمع، وكذلك يف صـون     واألشخاص املنتمني إىل أقليات يف املشاركة يف احلياة الثقافية          
ويستتبع هذا احلق التزام الدول األطراف باالعتراف بثقافات        . )٣١(ثقافتهم وتعزيزها وتنميتها  

وبالتـايل، فـإن   . األقليات واحترامها ومحايتها باعتبارها عنصراً أساسياً يف هوية الدول ذاهتا        
شكال التعليم اخلاصة هبا ولغاهتا     لألقليات احلق يف تنوعها الثقايف وتقاليدها وعاداهتا ودينها وأ        

واملظاهر األخـرى   ) الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت   (ووسائط االتصال اخلاصة هبا     
  .هلويتها الثقافية وانتمائها الثقايف

ولألقليات، وكذلك لألشخاص املنتمني إىل أقليات، احلق ال يف هويتها فحسب وإمنا          -٣٣
ومن مث، فإن أي برنامج الغرض منه تعزيـز         . االت احلياة الثقافية  أيضاً يف التنمية يف مجيع جم     

الدمج البناء لألقليات واألشخاص املنتمني إىل أقليات يف جمتمع دولة طرف ينبغي أن يرتكـز            
  . على اإلدماج واملشاركة وعدم التمييز، بغية احلفاظ على الطابع املميز لثقافات األقليات

  هاجرونامل  -٦  
تويل الدول األطراف اهتماماً خاصاً حلماية اهلويات الثقافية للمهـاجرين،          ينبغي أن     -٣٤

وكذلك لغاهتم ودينهم وفولكلورهم، وحقهم يف عقد لقاءات ثقافية وفنية ولقاءات للحـوار    

__________ 

  .، املرفق٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة  )٢٩(
  .٣٠اتفاقية حقوق األشخاص ذوي لإلعاقة، املادة  )٣٠(
عالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات       إ ؛٢٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة         )٣١(

 )١(١قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، الفقرة 
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وينبغي أال متنع الدول األطراف املهاجرين من االحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع           . بني الثقافات 
  .)٣٢(بلداهنم األصلية

وبالنظر إىل أن التعليم مرتبط ارتباطاً جوهرياً بالثقافة، فإن اللجنة توصي بأن تتخذ               -٣٥
الدول األطراف التدابري املالئمة لتمكني أطفال املهاجرين من االلتحاق، على أساس املساواة            

  .يف املعاملة، باملؤسسات والربامج التعليمية اليت تديرها الدولة

  شعوب األصليةال  -٧  
ينبغي أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة لضمان أن تنطوي ممارسة احلـق يف                -٣٦

املشاركة على إيالء االعتبار الواجب لقيم احلياة الثقافية، اليت قد تكون ذات بعد مجاعي قوي   
والبعـد  . )٣٣(أو اليت ال ميكن أن تعرب عنها الشعوب األصلية وتتمتع هبا إال بصفتها اجلماعية             

 القوي للحياة الثقافية للشعوب األصلية ال غىن عنه لوجودها ورفاههـا وتنميتـها              اجلماعي
احلق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت دأبت على امتالكهـا أو شـغلها            الكاملة، ويتضمن   

وينبغي النظر باحترام إىل القيم الثقافية للشعوب       . )٣٤(تقليدياً، أو اليت استخدمتها أو اكتسبتها     
وحقوقها املرتبطة بأراضي أسالفها وعالقتها مع الطبيعة ومحاية هذه القيم واحلقوق،           األصلية  

بغية منع تدهور منط حياهتا، مبا يف ذلك سبل عيشها، وفقدان مواردها الطبيعية وكذلك، يف               
ولذلك جيب أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمـة         . )٣٥(خامتة املطاف، هويتها الثقافية   

وق الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها وأقاليمها ومواردها املشاع وتنميتـها           لالعتراف حبق 
والسيطرة عليها واستخدامها وحلماية هذه احلقوق، وأن تتخذ اخلطوات الالزمـة، حيثمـا             
يكون قد جرى السكن فيها أو استخدامها على حنو آخر دون احلصول على موافقة حـرة                

  .ه األراضي واألقاليم إليهاومستنرية من هذه الشعوب، إلعادة هذ
وللشعوب األصلية احلق يف العمل بشكل مجاعي على ضـمان احتـرام حقهـا يف              -٣٧

  التقليديـة   الثقـايف  أشكال تعبريها واحلفاظ والسيطرة على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية        
 يف ذلك   مبا هتا، علومها وتكنولوجياهتا وثقافا   ملظاهر، وكذلك األمر بالنسبة     نميتها وت ومحايتها

 خصائص احليوانات والنباتـات والتقاليـد       ومعرفةاملوارد البشرية واجلينية والبذور واألدوية      
 فنـون الو واأللعاب التقليدية والفنون البصرية      بأنواعهاالشفوية واآلداب والرسوم والرياضة     

__________ 

 .٣١تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، املادة اال )٣٢(
اتفاقية منظمة العمل الدولية    اً  انظر أيض . ١انظر إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املادة           )٣٣(

 . ٢لفقرة ، ا١، املادة )١٦٩االتفاقية رقم (بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 
 ).أ(٢٦إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املادة  )٣٤(
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب األصـلية،         اً  انظر أيض . ١٦-١٣، املواد   ١٦٩االتفاقية رقم    )٣٥(

  .٣٣ و٢٠املادتني 
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ـ         . )٣٦(االستعراضية سبقة واملـستنرية   وينبغي أن حتترم الدول األطراف مبدأ املوافقة احلرة وامل
 .)٣٧( اليت تغطيها حقوقها اخلاصةللشعوب األصلية يف مجيع املسائل

  األشخاص الذين يعيشون يف فقر  -٨  
ترى اللجنة أن كل شخص ينعم، أو كل جمموعة من األشخاص تنعم، بثراء ثقـايف                 -٣٨

. ة الثقافـة  متأصل يف إنسانيتهما ولذلك ميكنهما تقدمي، ومواصلة تقدمي، إسهام كبري يف تنمي           
ومع ذلك، جيب أن يوضع يف االعتبار أن الفقر، يف الواقع العملي، حيد على حنو خطري مـن                  
قدرة شخص أو جمموعة من األشخاص على القيام، على قدم املساواة مـع غـري الفقـراء،         

، مبمارسة احلق يف املشاركة يف مجيع جماالت احلياة الثقافية والنفاذ إليها واإلسهام فيها، وأنـه     
وهذا أهم، يؤثر بشكل خطري على آماهلما يف املستقبل وقدرهتما على التمتع على حنو فعـال                

واملوضوع األساسي املشترك يف جتربة األشخاص الذين يعيشون يف فقر هو الشعور     . بثقافتهما
ومن شأن الوعي حبقوق اإلنـسان      . بالعجز الذي كثرياً ما يكون نتيجة مترتبة على حالتهم        

هلم، وبصفة خاصة حق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية، أن حيقق قـدراً               املكفولة  
  .)٣٨(كبرياً من التمكني ملن يعيشون يف فقر من األشخاص أو جمموعات األشخاص

والثقافة، باعتبارها نتاجاً اجتماعياً، جيب إتاحتها للجميع، على أساس املساواة وعدم     -٣٩
نه جيب على الدول األطراف، عند تنفيذ االلتزامات القانونيـة          ومن مث، فإ  . التمييز واملشاركة 

 من العهد، أن تعتمد، دون إرجاء، تدابري حمددة        ١٥من املادة   ) أ(١املنصوص عليها يف الفقرة     
لضمان احلماية الكافية واملمارسة الكاملة حلق األشخاص الذين يعيشون يف فقر وجمتمعاهتم يف  

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدول األطراف إىل بياهنا         . شاركة فيها التمتع باحلياة الثقافية وامل   
  .)٣٩(بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  التنوع الثقايف واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  -واو   
وهـي  . م كرامة اإلنـسان   حتمية أخالقية ال تنفصل عن احترا      محاية التنوع الثقايف    -٤٠

تنطوي ضمناً على التزام باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتقتضي اإلعمال التام            
  .)٤٠(للحقوق الثقافية، مبا فيها احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

__________ 

تحدة بـشأن حقـوق     إعالن األمم امل  اً  انظر أيض . ٣١ و ٥، املادتان   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٣٦(
 .١٣-١١الشعوب األصلية، املواد 

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب      اً  انظر أيض ). أ(٦، املادة   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٣٧(
 .١٩األصلية، املادة 

  .٥، الفقرة E/C.12/2001/10انظر الوثيقة  )٣٨(
  .١٤املرجع نفسه، الفقرة  )٣٩(
  .٥ و٤لتنوع الثقايف، املادتني انظر اإلعالن العاملي بشأن ا )٤٠(



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

GE.10-41219 184 

وقد حققت ظواهر اهلجرة واإلدماج واالستيعاب      . والثقافات ليست هلا حدود ثابتة      -٤١
، أكثر من أي وقت مضى، زيادة توثيق الصالت بني الثقافات واجلماعات واألفـراد           والعوملة

  .يف وقت حتاول فيه كل فئة منها احلفاظ على هويتها
وبالنظر إىل أن للعوملة تأثريات إجيابية وسلبية، فإنه جيب على الدول األطـراف أن                -٤٢

شاركة يف احليـاة الثقافيـة،      تتخذ خطوات مالئمة لتجنب عواقبها الضارة على احلق يف امل         
اً، مثل األشـخاص الـذين      وهتميشاً  اجلماعات حرمان  و األفراد شدوبصفة خاصة بالنسبة أل   

والعوملة، البعيدة كل البعد عن أن تكون قد أوجدت ثقافة عاملية واحـدة،             . يعيشون يف فقر  
  .تلفةأظهرت بوضوح أن مفهوم الثقافة ينطوي ضمناً على التعايش بني الثقافات املخ

وينبغي أن تضع الدول األطراف يف اعتبارها أيضاً أن األنشطة والسلع واخلـدمات               -٤٣
وجيب عدم معاملتها علـى     . الثقافية هلا أبعاد اقتصادية وثقافية، حتمل هويات وقيم ودالالت        

من العهد  ) ٢(١٥وعلى وجه اخلصوص، ومع وضع املادة       . )٤١(أهنا ذات قيمة جتارية فحسب    
 ينبغي أن تعتمد الدول األطراف تدابري حلماية وتعزيز تنـوع أشـكال التعـبري               يف االعتبار، 

ويف هـذا  . )٤٣(، ومتكني كل الثقافات من التعبري عن نفسها والتعريـف بنفـسها       )٤٢(الثقايف
الصدد، ينبغي إيالء اهتمام خاص ملعايري حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف احلـصول علـى                

وميكـن أن   . ورة محاية التدفق احلر لألفكار بالكلمة والـصورة       املعلومات ويف التعبري، ولضر   
هتدف التدابري أيضاً إىل منع إخراج إشارات ورموز وأشكال تعبري ثقافة معينة مـن سـياقها      

  .لغرض وحيد هو تسويقها أو استغالهلا من جانب وسائط اإلعالم

  التزامات الدول األطراف   -ثالثاً   

   العامةااللتزامات القانونية  -ألف   
يفرض العهد على الدول األطراف االلتزام الفوري بضمان ممارسة احلق املنـصوص              -٤٤

 دون متييز، واالعتراف باملمارسات الثقافية وعدم التدخل        ١٥من املادة   ) أ(١عليه يف الفقرة    
  . )٤٤(يف التمتع هبا وتنميتها

عليها يف أحكامـه    للحقوق املنصوص   " التدرجيي"وبينما ينص العهد على اإلعمال        -٤٥
ويقر باملشاكل الناشئة عن حمدودية املوارد، فإنه يفرض على الدول األطراف االلتزام احملـدد              

__________ 

اإلعالن اً  انظر أيض . ١٨اتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، الديباجة، الفقرة             )٤١(
  .٨العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة 

  .٥ -ادة اً، امل رابع-اجلزء اتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،  )٤٢(
  .٦اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة انظر  )٤٣(
 ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )٤٤(
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واملستمر باختاذ تدابري مدروسة وملموسة هتدف إىل اإلعمال التام حلق كل فرد يف أن يشارك               
  . )٤٥(يف احلياة الثقافية

 العهد، فإن من غري املسموح به       وكما يف حالة احلقوق األخرى املنصوص عليها يف         -٤٦
وبناء على ذلك   . اختاذ تدابري تراجعية فيما يتعلق حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية             

فإن الدولة الطرف، إذا اختذت متعمدة أي تدبري من هذا القبيل، يتعني عليها إثبات أن التدبري                
 املعين له ما يربره، مع وضع اجملموعة الكاملة    اختذ بعد النظر بعناية يف مجيع البدائل وأن التدبري        

  .)٤٦(للحقوق املعترف هبا يف العهد يف االعتبار
انظر ( من العهد    ١٥وبالنظر إىل الترابط الوثيق بني احلقوق املنصوص عليها يف املادة             -٤٧

 أيضاً  ، فإن اإلعمال التام حلق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية يقتضي             ) أعاله ٢الفقرة  
اختاذ اخلطوات الالزمة لصون العلم والثقافة وتنميتهما وإشـاعتهما، وكـذلك اخلطـوات             
الضرورية لضمان احترام احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي، طبقـاً              

  .)٤٧(١٥، على التوايل، من املادة ٣ و٢للفقرتني 

  االلتزامات القانونية احملددة  -باء   
 حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، مثل احلقوق األخرى املنصوص              يفرض  -٤٨

اللتـزام   )أ: (عليها يف العهد، ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات على الدول األطراف           
ويقتضي االلتزام باالحترام أن متتنـع      . االلتزام بالوفاء ) ج(االلتزام باحلماية؛   ) ب(باالحترام؛  

ف عن التدخل، بشكل مباشر أو غري مباشر، يف التمتع باحلق يف املـشاركة يف               الدول األطرا 
ويقتضي االلتزام باحلماية أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة ملنع أطراف           . احلياة الثقافية 

وأخرياً، يقتضي االلتزام بالوفـاء أن      . ثالثة من التدخل يف احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية         
 الدول األطراف تدابري تشريعية وإدارية وقضائية، وتدابري يف إطـار امليزانيـة وتـدابري      تتخذ

__________ 

، )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٤، الفقرة   )١٩٩٩(١٣، ورقم   ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليقات العامة رقم      )٤٥(
مبادئ ليمبورغ  اً  انظر أيض . ٢٠، الفقرة   )٢٠٠٥(١٨، ورقم   ٢٦، الفقرة   )٢٠٠٥(١٧، ورقم   ٣١الفقرة  

 .٢١بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 
، )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٥، الفقرة   )١٩٩٩(١٣، ورقم   ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليقات العامة رقم      )٤٦(

 . ٢١، الفقرة )٢٠٠٥(١٨، ورقم ٢٧، الفقرة )٢٠٠٥(١٧، ورقم ٣٢الفقرة 
، ٣٣، الفقـرة    )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٧ و ٤٦، الفقـرتني    )١٩٩٩(١٣ليقات العامـة رقـم      انظر التع  )٤٧(

 . ٢٢، الفقرة )٢٠٠٥(١٨، ورقم ٢٨، الفقرة )٢٠٠٥(١٧ ورقم
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) أ(١تعزيزية، مالئمة وتدابري أخرى هتدف إىل اإلعمال التام للحق املنصوص عليه يف الفقرة              
  .)٤٨( من العهد١٥من املادة 

 احترام حـق كـل   ويتضمن االلتزام باالحترام اعتماد تدابري حمددة هتدف إىل حتقيق         -٤٩
  :فرد، مبفرده أو باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمع أو مجاعة، يف

اختيار هويته الثقافية حبرية، واالنتماء أو عدم االنتماء إىل جمتمع ما، وضمان   )أ(  
  احترام اختياره؛

هذا يشمل احلق يف عدم التعرض ألي شكل من أشكال التمييز القائم علي اهلويـة                 
، وحق مجيع األشخاص يف التعبري عن       )٤٩( اإلقصاء، أو اإلدماج القسري    الثقافية، أو 

وينبغي بالتايل أن   . هويتهم الثقافية حبرية وممارسة أنشطتهم الثقافية وأسلوب حياهتم       
تكفل الدول األطراف أال تعوق تشريعاهتا التمتع هبذه احلقوق من خـالل التمييـز              

  .املباشر أو غري املباشر
ة الرأي، وحرية التعبري باللغة أو اللغات اليت خيتارها، واحلـق يف            التمتع حبري   )ب(  

طلب وتلقي ونقل املعلومات واألفكار من مجيع األنواع واألشكال، مبا فيها األشكال الفنية،             
  بعض النظر عن احلدود من أي نوع؛ 

ينطوي هذا على حق مجيع األشخاص يف النفـاذ إىل، واملـشاركة يف، العمليـات             
ة لتبادل املعلومات، والوصول إىل السلع واخلدمات الثقافية، اليت من املفهوم            املختلف

  .)٥٠(أهنا حامالت للهوية والقيم والداللة
التمتع حبرية اإلبداع، مبفرده أو باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمـع أو               )ج(  

الثقافيـة يف   مجاعة، مما يعين ضمناً أن الدول األطراف جيب أن تلغي الرقابة على األنـشطة               
  جماالت الفن وأشكال التعبري األخرى، إن وجدت؛

، ١٥ من املادة    ٣هذا االلتزام وثيق االرتباط بواجب الدول األطراف، مبوجب الفقر            
  ".احترام احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي"املتمثل يف 

  ث الثقايف واللغوي لآلخرين؛الوصول إىل تراثه الثقايف واللغوي وإىل الترا  )د(  

__________ 

، ٣٣، الفقـرة    )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٧ و ٤٦، الفقـرتني    )١٩٩٠(١٣انظر التعليقات العامـة رقـم        )٤٨(
مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيـذ  اً  ظر أيض ان. ٢٢، الفقرة   )٢٠٠٥(١٨، ورقم   ٢٨، الفقرة   )٢٠٠٥(١٧ ورقم

 .٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 
 .٣١االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، املادة  )٤٩(
  .٨اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة  )٥٠(
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جيب، على وجه اخلصوص، أن حتترم الدول حرية وصول األقليـات إىل ثقافتـها                
. وتراثها وأشكال تعبريها األخرى، وكذلك ممارسة هويتها وأنشطتها الثقافية حبرية         

وجيب أن حتترم الـدول     . )٥١(وهذا يتضمن احلق يف أن ُيعلَّم ثقافته وثقافة اآلخرين        
يضاً حقوق الشعوب األصلية يف ثقافتها وتراثها ويف صون وتعزيز عالقتها           األطراف أ 

الروحية بأراضي أسالفها واملوارد الطبيعية األخـرى الـيت متتلكهـا أو تـشغلها              
  . تستخدمها تقليدياً، واليت ال غىن عنها حلياهتا الثقافية أو

ي عمليـة اختـاذ     املشاركة احلرة بطريقة فعالة ومستنرية، ودون متييز يف أ          ) ه(  
مـن  ) أ(١قرارات مهمة قد تؤثر على أسلوب حياته أو على حقوقه املكفولة مبوجب الفقرة              

  . ١٥املادة 
وااللتزامات باحترام ومحاية احلريات والتراث الثقايف والتنوع الثقايف تكون مترابطة            -٥٠

يقتضي من الدول أن    وبناء على ذلك، يتعني فهم االلتزام باحلماية على أنه          . يف حاالت كثرية  
.  أعـاله  ٤٩تتخذ تدابري ملنع األطراف الثالثة من التدخل يف ممارسة احلقوق املبينة يف الفقرة              

  :وباإلضافة إىل ذلك، فإن الدول ملزمة مبا يلي
احترام ومحاية التراث الثقايف جبميع أشكاله يف أوقات احلـرب والـسلم               )أ(  

  والكوارث الطبيعية؛
ثقايف وتنميته وإثراؤه ونقله إىل األجيال املقبلة كـشاهد علـى       ب صون التراث ال   جي  

اإلنسان وطموحاته، بغية تشجيع اإلبداع بكل تنوعه واحلفز علـى قيـام              جتارب 
وتتضمن هذه االلتزامات العناية باملواقع التارخيية واملعامل       . حوار حقيقي بني الثقافات   

  . )٥٢( وصوهنا وإثراءها وترميمهاالفنية واألدبية، ضمن غريها، األثرية واألعمال 
احترام ومحاية التراث الثقايف لكل اجلماعات واجملتمعات، وبصفة خاصة           )ب(  

محاية أشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً، يف سياسات وبرامج التنميـة االقتـصادية             
  والسياسات والربامج البيئية؛

ة، واخلصخصة اليت ال مـربر هلـا        ينبغي إيالء اهتمام خاص للعواقب الضارة للعومل        
  .للسلع واخلدمات، وإلغاء الضوابط، على احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

احترام ومحاية اإلنتاج الثقايف للشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك معارفهـا               )ج(  
  التقليدية وعالجاهتا الطبيعية وفولكلورها وطقوسها وأشكال تعبريها الثقايف األخرى؛

__________ 

 ).ب(٧و) ب(٦الثقافية، املادتان  بشأن احلقوق غإعالن فريبور )٥١(
 .٧اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة  )٥٢(
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 يف ذلك احلماية من االستغالل غري املشروع وغري العادل ألراضيها وأقاليمها            يدخل  
ومواردها من جانب الكيانات التابعة للدولة أو املؤسسات والشركات اخلاصـة أو            

  .عرب الوطنية
إصدار وإنفاذ تشريعات حلظر التمييز القائم على أساس اهلويـة الثقافيـة،              )د(  

لقومية أو العرقية أو الدينية اليت تشكل حتريضاً علـى التمييـز          وكذلك الدعوة إىل الكراهية ا    
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٠ و ١٩العداء أو العنف، مع مراعاة أحكام املادتني         أو

  .  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري٤املدنية والسياسية واملادة 
  . والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفريالوفاء إىل التزام بالتيسريتقسيم االلتزام بوميكن   -٥١
والدول األطراف ملزمة بتيسري ممارسة حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية                -٥٢

وذلك باختاذ جمموعة كبرية من التدابري اإلجيابية، مبا فيها تدابري مالية، اليت من شأهنا أن تسهم                
  :ن أمثلتهايف إعمال هذا احلق، وم

اعتماد سياسات حلماية وتعزيز التنوع الثقايف، وتيسري الوصول إىل جمموعة            )أ(  
خصبة ومتنوعة من التعابري الثقافية، عن طريق وسائل من بينها تدابري هتدف إىل إنشاء ودعم               
املؤسسات العامة والبنية األساسية الثقافية الالزمة لتعزيز التنوع من خالل البـث اإلذاعـي              

  التلفزيوين العام باللغات اإلقليمية ولغات األقليات؛و
اعتماد سياسات متكن األشخاص املنتمني إىل جمتمعات ثقافية متنوعة مـن             )ب(  

االخنراط حبرية ودون متييز يف ممارساهتم الثقافية وممارسات غريهم الثقافية، واختيار أسـلوب             
  حياهتم حبرية؛

ة واللغوية للحق يف تكوين اجلمعيات بغية تنمية تعزيز ممارسة األقليات الثقافي  )ج(  
  حقوقها الثقافية واللغوية؛

منح مساعدات مالية أو غري مالية للفنانني واملنظمات العامة واخلاصة، مبا يف        )د(  
ذلك أكادمييات العلوم واجلمعيات الثقافية والنقابات العمالية وغريها من املؤسسات واألفراد           

  العلمية واإلبداعية؛العاملني يف األنشطة 
تشجيع العلماء والفنانني وغريهم على املشاركة يف أنشطة البحث العلمي            ) ه(  

  والثقايف الدولية، كالندوات واملؤمترات واحللقات الدراسية وحلقات العمل؛
اختاذ تدابري مالئمة، أو تنفيذ برامج مالئمة، لدعم األقليـات أو الـشرائح               )و(  

  ا فيها جمتمعات املهاجرين، يف جهودها الرامية إىل احلفاظ على ثقافتها؛اجملتمعية األخرى، مب
اختاذ تدابري مالئمة لتصحيح أشكال التمييز اهليكلية بغية ضمان أال يلحـق              )ز(  

تدين متثيل األشخاص املنتمني إىل جمتمعات معينة يف احلياة العامة تـأثرياً ضـاراً حبقهـم يف                 
  املشاركة يف احلياة الثقافية؛
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اختاذ تدابري مالئمة لتهيئة ظروف مواتية إلقامة عالقة بناءة متعددة الثقافات             )ح(  
  بني األفراد واجلماعات على أساس االحترام املتبادل والتفاهم والتسامح؛ 

اختاذ تدابري مالئمة لتنظيم محالت عامة، عن طريـق وسـائط اإلعـالم               )ط(  
رى، بغية القضاء على أي شكل مـن أشـكال          واملؤسسات التعليمية والقنوات املتاحة األخ    

  .التحيز ضد األفراد أو اجملتمعات على أساس اهلوية الثقافية هلؤالء األفراد أو هذه اجملتمعات
وااللتزام بالتعزيز يقتضي من الدول األطراف أن تتخذ تدابري فعالة لـضمان تـوفري          -٥٣

ة الثقافية، وبصفة خاصة يف املناطق      تعليم وتوعية مالئمني خبصوص احلق يف املشاركة يف احليا        
الريفية واملناطق احلضرية احملرومة، أو فيما يتعلق باحلالة احملددة لألقليات والشعوب األصلية،            

ويدخل يف ذلك توفري التعليم وإذكاء الوعي بشأن ضرورة احتـرام        . ضمن غريها من الفئات   
  .التراث الثقايف والتنوع الثقايف

ء يقضي بأنه جيب على الدول األطراف توفري كل ما يلزم إلعمـال             وااللتزام بالوفا   -٥٤
احلق يف املشاركة الثقافية عندما يكون األفراد أو اجملتمعات غري قادرين، ألسباب خارجة عن              

ويتضمن مستوى االلتـزام    . سيطرهتم، على إعمال هذا احلق ألنفسهم بالوسائل املتاحة هلم        
  :هذا، على سبيل املثال، ما يلي

أو سن تشريعات مالئمة وإنشاء آليات فعالة تسمح لألشخاص، مبفردهم            )أ(  
باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمع أو مجاعة، باملـشاركة بفعاليـة يف عمليـات اختـاذ                 
القرارات، واملطالبة حبماية حقهم يف املشاركة يف احلياة الثقافية، واملطالبة بتعويض واحلصول            

  عليه إذا انتهكت حقوقهم؛ 
  وضع برامج هتدف إىل صون واستعادة التراث الثقايف؛  )ب(  
إدراج التعليم الثقايف على كل مستوى يف املناهج الدراسية، مبـا يف ذلـك        )ج(  

  التاريخ واألدب واملوسيقي وتاريخ الثقافات األخرى، بالتشاور مع مجيع املعنيني؛
ايل أو أي وضـع  ضمان أن يتيسر للجميع، دون متييز على أساس الوضع امل   )د(  

آخر، دخول املتاحف واملكتبات ودور السينما واملسارح واملشاركة يف األنـشطة الثقافيـة             
  . واالستفادة من اخلدمات الثقافية وحضور املناسبات الثقافية

  االلتزامات األساسية  -جيم   
عاتق كـل   ، على أنه يقع على      )١٩٩٠(٣شددت اللجنة، يف تعليقها العام رقم         - ٥٥

، على أقل تقـدير،     ن الدول األطراف حد أدىن من االلتزام األساسي بضمان الوفاء         دولة م 
ومن مث، فـإن  . باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد     

اللجنة ترى، وفقاً للعهد والصكوك الدولية األخرى اليت تتناول حقوق اإلنـسان ومحايـة      
 من العهد تستتبع، على األقل، االلتزام بإجياد        ١٥من املادة   ) أ(١ة  التنوع الثقايف، أن الفقر   
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أو باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمـع أو          وتعزيز بيئة يستطيع فيها أي شخص، مبفرده      
مجاعة، أن يشارك يف الثقافة اليت خيتارها، وهو االلتزام الذي يتضمن االلتزامات األساسـية              

  :لفورالتالية الواجبة التطبيق على ا
اختاذ خطوات تشريعية وأي خطوات أخرى الزمة لضمان عـدم التمييـز              )أ(  

  واملساواة بني اجلنسني يف التمتع حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية؛
احترام حق كل فرد يف االرتباط أو عدم االرتباط مبجتمع واحد أو أكثـر،           )ب(  

  وحقه يف تغيري اختياره؛
ة حق كل فرد يف االخنراط يف ممارساته الثقافية، مع احتـرام            احترام ومحاي   )ج(  

حقوق اإلنسان وهو ما يستتبع، على وجه اخلصوص، احترام حرية الفكر واملعتقد والـدين؛              
وحرية الرأي والتعبري؛ وحرية كل شخص يف استخدام اللغة اليت خيتارها؛ وحريـة تكـوين               

  ء املؤسسات التعليمية؛اجلمعيات والتجمع السلمي؛ وحرية اختيار وإنشا
القضاء على أي حواجز أو عوائق متنع أو تقيد وصـول أي شـخص إىل                 )د(  

  ثقافته أو إىل الثقافات األخرى، دون متييز ودون مراعاة احلدود من أي نوع؛ 
السماح مبشاركة األشخاص املنتمني إىل مجاعات األقليات أو الـشعوب            ) ه(  

وضع وتنفيذ القوانني والسياسات اليت تـؤثر علـيهم،         األصلية أو اجملتمعات األخرى يف      
وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للدول األطراف أن حتـصل         . والتشجيع على هذه املشاركة   

على موافقتهم املسبقة احلرة واملستنرية عندما تكون مواردهم الثقافية، وبصفة خاصة تلك            
  . املرتبطة بأسلوب حياهتم، معرضة للخطر

   الدوليةااللتزامات  -دال   
، إىل التزام الدول األطراف     )١٩٩٠(٣يف تعليقها العام رقم     تسترعي اللجنة االنتباه،      -٥٦

بأن تتخذ خطوات، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وبصفة خاصة عن طريق  
بغـي  وين. التعاون االقتصادي والتقين، بغية حتقيق اإلعمال التام للحقوق املعترف هبا يف العهد  

 من ميثاق األمم املتحدة، وأحكام حمددة من أحكـام          ٥٦للدول األطراف، من منطلق املادة      
، ٢ مـن املـادة      ١الفقرة  (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 يف إعمال احلقوق املعترف     تعترف بالدور األساسي للتعاون الدويل    ، أن   )٢٣ و ١٥واملادتان  
العهد، مبا فيها حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، وتعزز ذلك الـدور، وأن                 هبا يف   

  .تفي بالتزامها باختاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة حتقيقاً هلذه الغاية
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وينبغي أن تكفل الدول األطراف، عن طريق االتفاقات الدولية حسب االقتضاء، أن              -٥٧
  .)٥٣( احلياة الثقافية باالهتمام الواجبحيظى إعمال حق كل فرد يف أن يشارك يف

وتذكر اللجنة بأن التعاون الدويل من أجل التنمية وبالتايل من أجل إعمال احلقـوق                -٥٨
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، هو التزام يقع              

الدول اليت تستطيع تقدمي مساعدات إىل على عاتق الدول األطراف، وبصفة خاصة على عاتق 
 من ميثاق األمم املتحـدة،      ٥٦ و ٥٥ويقع هذا االلتزام وفقاً للمادتني      . غريها يف هذا الصدد   

  .)٥٤( من العهد٢٣ و١٥ واملادتني ٢ من املادة ١وكذلك الفقرة 
وينبغي للدول األطراف، يف املفاوضات مع املؤسسات املالية الدولية وعنـد إبـرام               -٥٩
مـن  ) أ(١تفاقات ثنائية، أن تضمن عدم إعاقة التمتع باحلق املنـصوص عليـه يف الفقـرة         ا

وعلى سبيل املثال، فإن االستراتيجيات والـربامج والـسياسات الـيت           .  من العهد  ١٥ املادة
تعتمدها الدول األطراف يف إطار برامج التكيف اهليكلي ينبغي أال ختل بالتزاماهتا األساسـية              

ق كل فرد، وبصفة خاصة أشد األفراد واجلماعـات حرمانـاً وهتميـشاً، يف              فيما يتعلق حب  
  .)٥٥(املشاركة يف احلياة الثقافية

  االنتهاكات  -رابعاً   
جيب على الدول األطراف، إلثبات امتثاهلا اللتزاماهتا العامة واحملددة، أن تبني أهنـا               -٦٠

ثقافية، وكذلك اخلطوات الالزمـة     اختذت التدابري املالئمة لضمان احترام ومحاية احلريات ال       
لتحقيق اإلعمال التام للحق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، مستخدمة يف ذلك أقصى ما هـو               

وجيب على الدول األطراف أيضاً أن تبني أهنا كفلـت متتـع الرجـال        . متاح هلا من املوارد   
  .والنساء هبذا احلق على قدم املساواة ودون متييز

ما إذا كانت الدول األطراف قد امتثلت اللتزاماهتا باختاذ اإلجـراءات           وعند تقييم     -٦١
الالزمة، تبحث اللجنة ما إذا كان التنفيذ معقوالً أو متناسباً فيما يتعلق بإعمال احلقوق ذات               
الصلة، وميتثل حلقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية، وما إذا كان موضـوع إطـار رصـد               

  .ومساءلة مالئم
هاكات ميكن أن حتدث من خالل فعل مباشر تقوم به دولة طرف أو كيانات              واالنت  -٦٢

أو مؤسسات أخرى غري منظمة تنظيماً كافياً من جانب الدولة الطرف، مبا فيها، على وجه               
وحتدث انتهاكات كـثرية للحـق يف       . اخلصوص، كيانات أو مؤسسات يف القطاع اخلاص      

__________ 

  .٢٩، الفقرة )٢٠٠٥(١٨انظر التعليق العام رقم  )٥٣(
  .٣٧، الفقرة )٢٠٠٥(١٨اً التعليق العام رقم انظر أيض. ١٤، الفقرة )١٩٩٠(٣التعليق العام رقم  )٥٤(
  .٣٠، الفقرة )٢٠٠٥(١٨انظر التعليق العام رقم  )٥٥(
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دول األطراف وصول األفراد أو اجملتمعات إىل احلياة        املشاركة يف احلياة الثقافية عندما متنع ال      
  . واملمارسات والسلع واخلدمات الثقافية

 من خالل تقصري الدول األطراف      ١٥من املادة   ) أ(١وحتدث أيضاً انتهاكات للفقرة       -٦٣
اذ يف اختاذ التدابري الالزمة لالمتثال اللتزاماهتا القانونية مبوجب هذا احلكم أو عدم قيامها باخت             

وتتضمن االنتهاكات من خالل التقصري يف اختاذ اخلطوات الالزمـة لتحقيـق            . هذه التدابري 
اإلعمال التام حلق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، وعدم إنفاذ القوانني ذات الـصلة            
أو عدم توفري سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو غريها من الـسبل املالئمـة لـتمكني                 

  .اص من املمارسة الكاملة للحق يف املشاركة يف احلياة الثقافيةاألشخ
وحيدث انتهاك أيضاً عندما تتقاعس دولة طرف عن اختاذ اخلطوات الالزمة ملكافحة              -٦٤

وتشكل هذه املمارسات الضارة، . املمارسات الضارة برفاه شخص أو جمموعة من األشخاص
والتقاليد، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث       مبا فيها املمارسات اليت تعزى إىل العادات        

ومزاعم ممارسة السحر، عوائق حتول دون املمارسة الكاملة من جانب األشخاص املتضررين            
  .١٥من املادة ) أ(١للحق املنصوص عليه يف الفقرة 

 وأية تدابري تراجعية متعمدة فيما يتعلق باحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية تتطلـب              -٦٥
دراسة متأنية للغاية ويلزم تربيرها تربيراً تاماً باإلشارة إىل كامل احلقوق املنصوص عليهـا يف               

  .العهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقصى ما هو متاح من املوارد

  التنفيذ على املستوى الوطين  -خامساً   

  التشريعات واالستراتيجيات والسياسات  -ألف   
اف هامشاً تقديرياً واسعاً فيما يتعلق باختيار اخلطوات اليت         يف حني أن للدول األطر      -٦٦

ترى أهنا أنسب خطوات لإلعمال التام للحق، فإهنا جيب أن تتخذ فوراً اخلطوات املعتزمـة               
  .لضمان وصول كل فرد، دون متييز، إىل احلياة الثقافية

ألداء وجيب أن تتخذ الدول األطراف، دون إرجاء، اخلطوات الالزمـة لـضمان ا              -٦٧
والكثري ).  أعاله ٥٦انظر الفقرة   (الفوري ملا ال يقل عن املضمون األدىن لاللتزامات األساسية          

من هذه اخلطوات، مثل اخلطوات املعتزمة لضمان عدم التمييز حبكم القـانون، ال يتطلـب               
ويف حني أنه قد تكون هناك خطوات أخرى تتطلب موارد، فإن هذه            . بالضرورة موارد مالية  

وهذه اخلطـوات ليـست     . ات، مع ذلك، ضرورية لضمان تنفيذ هذا املضمون األدىن        اخلطو
ساكنة، والدول األطراف ملزمة بالتقدم تدرجيياً حنو اإلعمال التام للحقوق املعترف هبـا يف              

) أ(١العهد وكذلك، بقدر ما يتعلق األمر هبذا التعليق العام، للحق املنصوص عليه يف الفقرة                
  .١٥من املادة 
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وتشجع اللجنة الدول األطراف على االستفادة إىل أقصى حد ممكن مـن املـوارد                -٦٨
الثقافية القيمة اليت ميتلكها كل جمتمع وجعلها يف متناول كل فرد، مع إيالء اهتمام خـاص                
ألشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً، بغية ضمان أن يتسىن لكل فرد الوصول فعالً إىل              

  .احلياة الثقافية
وتشدد اللجنة على أن التمكني الثقايف الشامل، املستمد من حق كـل فـرد يف أن                  -٦٩

يشارك يف احلياة الثقافية، يشكل وسيلة للحد من التفاوتات كيما يتسىن لكل فرد أن يتمتع،               
  .على قدم املساواة مع غريه، بقيم ثقافته داخل جمتمع دميقراطي

 من  ١٥من املادة   ) أ(١ق املكرس يف الفقرة     وينبغي للدول األطراف، عند إعمال احل       -٧٠
مثل املتاحف واملكتبـات واملـسارح ودور   (العهد، أن تتجاوز نطاق اجلوانب املادية للثقافة        

وتعتمد سياسات وبرامج وتدابري استباقية تعزز أيـضاً   ) السينما واملعامل األثرية ومواقع التراث    
  ).مثل اللغة واملعارف والتقاليد( املادية الوصول الفعلي للجميع إىل السلع الثقافية غري

  املؤشرات واملعايري  -باء   
ينبغي أن حتدد الدول األطراف، يف استراتيجياهتا وسياساهتا الوطنيـة، مؤشـرات              -٧١

ومعايري مالئمة، مبا يف ذلك إحصاءات مفصلة وأطر زمنية تتيح هلا أن ترصد على حنو فعـال      
احلياة الثقافية، وأن تقيم أيضاً التقدم احملرز حنو اإلعمال         إعمال حق كل فرد يف أن يشارك يف         

  .التام هلذا احلق

  سبل االنتصاف واملساءلة  -جيم   
ينبغي أن تنص السياسات واالستراتيجيات اليت تعتمدها الدول األطراف على إنشاء             -٧٢

تهاكات آليات ومؤسسات فعالة، حيثما ال توجد هذه اآلليات واملؤسسات، للتحقيق يف االن           
 وحبث هذه االنتهاكات، وحتديد املسؤوليات، وإعـالن        ١٥من املادة   ) أ(١املزعومة للفقرة   

النتائج، وتوفري سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو سبل االنتصاف األخرى الـضرورية             
  .لتعويض الضحايا

  التزامات اجلهات الفاعلة غري الدول  -سادساً   
هد هو، بصفة رئيسية، مسؤولية الدول األطراف، فإن مجيع         يف حني أن االمتثال للع      -٧٣

 األفراد واجلماعات واجملتمعات واألقليات والشعوب األصلية واهليئات        -أعضاء اجملتمع املدين    
 عليهم أيضاً مـسؤوليات   -الدينية واملنظمات اخلاصة وقطاع األعمال واجملتمع املدين عموماً         

وينبغـي أن تـنظم     . ل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية       فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال حلق ك     
الدول األطراف املسؤولية الواقعة على عاتق قطاع الشركات واجلهات الفاعلة األخرى غـري   

  .التابعة للدولة فيما يتصل باحترام هذا احلق
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وتضطلع اجملتمعات واجلمعيات الثقافية بدور أساسي يف تعزيز حق كل فـرد يف أن                -٧٤
رك يف احلياة الثقافية على الصعيدين احمللي والوطين، ويف التعاون مع الدول األطـراف يف              يشا

  .١٥من املادة ) أ(١تنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة 
وتالحظ اللجنة أن الدول األطراف، بوصفها أعضاء يف منظمات دولية مثل منظمة              -٧٥

) الويبـو (واملنظمة العاملية للملكية الفكرية     ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      
ومنظمة الصحة العاملية   ) الفاو(ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة         

ومنظمة التجارة العاملية، عليها التزام باعتماد كل ما ميكنها اعتماده من تدابري لضمان توافق              
 الثقافة وما يتصل هبا من جماالت مـع التزاماهتـا           سياسات وقرارات هذه املنظمات يف جمال     

 ٢ من املادة ١ والفقرة ١٥مبوجب العهد، وبصفة خاصة االلتزامات املنصوص عليها يف املادة    
  . خبصوص املساعدة والتعاون الدوليني٢٣ و٢٢واملادتني 

 وينبغي ألجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة أن تعتمد، يف إطـار جمـاالت              -٧٦
 من العهد، تدابري دولية من شأهنا أن تـسهم يف    ٢٣ و ٢٢اختصاصها ووفقاً ألحكام املادتني     

وعلى وجه اخلصوص، فإن اليونسكو والويبـو       . ١٥من املادة   ) أ(١التنفيذ التدرجيي للفقرة    
ومنظمة العمل الدولية والفاو ومنظمة الصحة العاملية وغريها من وكاالت األمـم املتحـدة              

براجمها املعنية مدعوة إىل تكثيف جهودها بغية مراعـاة املبـادئ وااللتزامـات          وصناديقها و 
اخلاصة حبقوق اإلنسان يف أعماهلا املتعلقة حبق كل فرد يف أن يشارك يف احليـاة الثقافيـة،                 

  .بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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  الثامناملرفق 

 يق اخلرباء املـشترك بـني اليونـسكو     لفر عاشر ال تقرير عن االجتماع      
واجمللـس االقتـصادي    ) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات    (

واالجتماعيـة   حلقوق االقتـصادية    بـا  املعنيـة لجنة  ال( واالجتماعي
   إنفاذ احلق يف التعليمبرصدواملعين  )والثقافية

  اللغة األم والتعدد اللغوي واحلق يف التعليم    
 )اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصـيات    (اء املشترك بني اليونسكو     فريق اخلرب عقد    -١

) حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    با املعنيةلجنة  ال(واالجتماعي   واجمللس االقتصادي 
مـايو  / أيـار  ٨ اجتماعه العاشر يف مقر اليونـسكو يف          إنفاذ احلق يف التعليم    برصدواملعين  
داندان والسيد إييب ريدل، عضوا جلنة      . ع السيدة فرجينيا ب   وشارك يف االجتما  . )١(٢٠٠٩

األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفريـق اخلـرباء املـشترك،             
 التابعـة لليونـسكو     اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات   واألستاذ برايان فيغاجي، عضو     

السفري أورتيغاو، املندوب الدائم السابق للربتغـال لـدى   ومل يتمكن  . وفريق اخلرباء املشترك  
  .)٢(اليونسكو وعضو فريق اخلرباء املشترك، من حضور االجتماع

واعترب أعضاء فريق اخلرباء املشترك أن أوجه التكامل وكذلك أوجه االخـتالف يف               -٢
فيما يتعلـق   و. ينبغي أخذها بعني االعتبار على الدوام      أساليب عمل كل واحدة من اللجنتني     

حلقوق االقتـصادية   بـا  املعنيـة لجنـة   فال. بوالية الرصد، مثة اختالفات كبرية بني اللجنتني      
اللجنة املختصة باالتفاقيـات     تتألف من خرباء مستقلني، بينما تتألف        واالجتماعية والثقافية 

 عنيـة امللجنـة   وتنظر ال .  من ممثلي الدول األعضاء يف اجمللس التنفيذي لليونسكو        والتوصيات
 يف ذلك حوارا بناًء     ة يف فرادى تقارير الدول معتمد     حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   با

__________ 

أن "، اليت طلب فيها اجمللس التنفيذي من فريق اخلرباء املـشترك            ٢٤/ م ت  ١٨١متاشيا مع الفقرة من القرار       )١(
؛ وتقـدم هـذه     "يقدم يف تقاريره املقبلة صورة أمشل عن املداوالت اليت جتري ضمن فريق اخلرباء املشترك             

 . يف اجتماعه العاشرالوثيقة عرضا شامال عن املناقشات اليت أجراها فريق اخلرباء املشترك
، والـسيدة  السيدة ليندا كينغ، مديرة بالوكالة لشعبة التعليم األساسي باليونـسكو    حضر االجتماع العاشر     )٢(

أمني فريق اخلرباء   (السيد كيشور سينغ،    روال مؤمن، والسيدة نورة أندرياميسيزا، والسيدة دلفني دورسي، و        
 والسيدة كارولني شليكر من املفوضية الـسامية حلقـوق        ، من شعبة التعليم األساسي باليونسكو،     )املشترك
 املندوبون الدائمون للربتغال ومجهورية كوريـا ومدغـشقر         كما حضر االجتماع بصفة مراقب    . اإلنسان

 .وهنغاريا لدى اليونسكو
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 يف  اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات   مع الدولة الطرف يف العهد الدويل، يف حني تنظر          
 تعـدها   ، الـيت  )يف حالة التوصيات  (ويف التقرير املوحد    ) يف حالة االتفاقيات  (موجز التقرير   

حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     بـا  املعنيةلجنة  وبعد النظر يف التقارير، تعتمد ال     . األمانة
مغلقة، مالحظات ختامية تتضمن توصيات للدولة الطرف الختاذ ما يلزم          جلسة  ، يف   والثقافية

 إىل  اللجنة املختصة باالتفاقيـات والتوصـيات     من إجراءات يف إطار املتابعة، يف حني تقدم         
للجنـة املختـصة    وخالفـا   . اجمللس التنفيذي مشروع قرار وتوصيه بالنظر فيه واعتمـاده        

 حلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     با املعنيةلجنة  ، بإمكان ال  باالتفاقيات والتوصيات 
االستمرار يف حبث تقرير الدولة يف جلسة عامة ملدة تصل إىل تسع ساعات وأن حتلل فحوى                

 على حبث ملخصات التقارير     للجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات    تقتصر ا  التقرير، يف حني  
 إىل  حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      با املعنيةلجنة  وتستند ال . املشار إليها أعاله  

املعلومات اليت تقدمها وكاالت متخصصة تابعة لألمم املتحدة وغريها مـن بـرامج األمـم          
ومية فيما يتعلق بتقارير فرادى الول، يف حني أن املنظمات غـري            املتحدة ومنظمات غري حك   

حكومية تقدم معلوماهتا بطلب من اليونسكو وعن طريق اللجـان الوطنيـة وال تـشارك               
  .للجنة املختصة باالتفاقيات والتوصياتاملنظمات غري احلكومية يف أعمال ا

 على أمهية فريـق     ورحب السيد ريدل، الذي ترأس االجتماع، باملشاركني وشدد         -٣
اخلرباء املشترك بوصفه آلية مؤسسية فريدة من نوعها يف جمال تعاون اليونسكو مع هيئـات               

. معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف حتليل القضايا اليت تتطلـب عمليـات رصـد              
وأضاف أن هذا التعاون يتيح سبل تآزر للجنتني لتتعلم إحدامها من جتارب األخرى يف جمال               

  .صد مدى إنفاذ احلق يف التعليمر
وذكرت السيدة ليندا كينغ، مديرة بالوكالة لشعبة التعليم األساسي باليونسكو، يف             -٤

ويتنـاول  . مالحظاهتا التمهيدية أن اللغة مل تزل تكتسب يف التعليم أمهية تتزايد أكثر فـأكثر        
أن مسألة اللغة يف التعلـيم      على  . االجتماع مسألة يف غاية األمهية، أال وهي اإلطار القانوين        

واجلوانب األكثر صـعوبة هـي اجلوانـب     . تشري أيضا إىل جوانب تقنية وسياسية وعاطفية      
وترتبط مـسألة اللغـة     . السياسية والتقنية، ومنها مسألة املواد التعليمية على وجه اخلصوص        

  ".توفري التعليم للجميع"ارتباطا وثيقا حبركة 
التعدد اللغوي واللغة األم    ‘موضوع  فريق اخلرباء املشترك    االجتماع العاشر ل  وتناول    -٥

وقد جرى تناول مسألة اللغات يف اليونسكو يف عدة مناسـبات، مبـا يف           . ‘واحلق يف التعليم  
ذلك يف أثناء مناقشة مواضيعية للمجلس التنفيذي، ورأى فريق اخلـرباء املـشترك أن مـن                

وجيري إيالء اهتمـام    .  التعليم واحلق يف التعليم     للغة يف  اإلطار القانوين املناسب التركيز على    
متزايد للغة كأداة لنقل الثقافة، ولضرورة احترام ثراء التنوع اللغوي والثقايف والتعليم املتعدد             

 نقل التعليم باللغة األم أو      -فاللغة كواسطة للتعليم    . اللغات يف عامل اليوم الذي تسوده العوملة      
 أصبحت موضـوعا    - الوطنية، وعن طريق التعليم املتعدد اللغات        الرمسية أو ) اللغات(باللغة  
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 على الصعيد الدويل    -" اإلطار القانوين "وسلّم فريق اخلرباء املشترك بأن      . يثري تأمالت نقدية  
 يكتسي أمهية حامسة عند التفكري يف هذه املسائل وصلتها باحلق يف التعليم،             -وكذلك الوطين   

ويف ضوء ذلـك،    . ين مل يدرس حىت اآلن دراسة شاملة ووافية       خاصة وأن هذا اإلطار القانو    
  .أعدت األمانة لالجتماع جمموعة من الوثائق بالتشاور مع أعضاء فريق اخلرباء املشترك

   القانونية الدوليةالصكوك    
بعد إقرار جدول أعمال االجتماع، استعرض فريق اخلرباء املشترك الصكوك القانونية             -٦

لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريه من االتفاقيات          العهد ا  -الدولية  
 اليت تتضمن معايري سياسية ملزمة قانونا ومعايري سياسية غري ملزمـة            -والتوصيات ذات الصلة    

واملعايري السياسية غري امللزمة قانونا ال تقل أمهية يف جمال رصد إنفاذ احلـق              . قانونا، على التوايل  
وتتضمن بعض الـصكوك    . التعليم وحتمل الدولة مسؤوليتها ملا هلذه املعايري من قوة أخالقية         يف  

أو  )٣()١٩٩٠ (االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       الدولية، مثل   
، أحكاما خبصوص توفري التعليم بلغة الطفل، وتتضمن التوصية         )٤()١٩٨٩(اتفاقية حقوق الطفل    

ومن املهم محايـة حـق      . شأن تطوير تعليم الكبار هي األخرى أحكاما عن التعليم بلغة األم          ب
الشعوب األصلية يف التعليم من أجل احلفاظ على هويتهم الثقافية، وينبغي إيالء عناية خاصـة               

ومن املهم أيضا التحلي بفهم     ). ٢٠٠٧(عالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        إل
  . حلمايتهة هذا احلق ونطاقه، وللصكوك واآلليات القائمةجيد لطبيع

وجرى التأكيد على أن مبدأ عدم التمييز املنصوص عليه يف اتفاقية اليونسكو بـشأن         -٧
مكافحة التمييز يف جمال التعليم ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             

مسائل اللغات يف التعليم مـن منظـور قـانوين؛          والثقافية، يكتسي أمهية أساسية يف معاجلة       
وتتحمل الدول األعضاء التزاما قانونيا باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أسـاس        

  .)٥(اللغة يف نطاق نظام التعليم العام
وتتمثل املـسائل   ". لإلطار القانوين "وأكد فريق اخلرباء على أمهية إجياد فهم واسع           -٨

ا الشأن يف تعزيز اإلطار القانوين، وتناول تقارير الدول مع التركيـز علـى              األساسية يف هذ  

__________ 

 ألف  ٢٢٠٠ام إليها مبوجب قرار اجلمعية العامة       ـق عليها واالنضم  ـاعُتمدت وفُتح باب التوقيع والتصدي     )٣(
 .١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢١-د(

 ٤٤/٢٥ا واالنضمام إليها مبوجب قرار اجلمعيـة العامـة          ـع والتصديق عليه  ـاعُتمدت وفُتح باب التوقي    )٤(
 .١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املؤرخ 

 مـن   ٢ة  الفقر(ة والثقافية   ـوق االقتصادية واالجتماعي  ـ بشأن عدم التمييز يف احلق     ٢٠التعليق العام رقم     )٥(
نظـر املرفـق   ا (٢١من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقـرة     ) ٢املادة  

 ).السادس من هذا التقرير
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وينبغي أن يكون هذا اإلطار أيضا األساس يف صـياغة االسـتراتيجيات            . التزاماهتا القانونية 
أما فيما يتعلق بتشغيل اإلطار القانوين والصكوك املعيارية الدولية، فقد          . والسياسات والربامج 

رير الدول األطراف املقدمة إىل اللجنتني ليست نقدية مبا فيه الكفايـة فيمـا              أشري إىل أن تقا   
وبالنظر إىل أمهية اللغة والتعليم باللغة األم والتعليم واملتعـدد          . يتعلق باحلق يف التعليم واللغات    

وتكتسي املسائل املتصلة بالنتـائج     . اللغات، ينبغي االستفادة من هاتني اهليئتني على حنو أجنع        
ـ ليندا كينغ، وقّدمت السيدة . تعليمة اليت تراعي التعليم باللغة األم أمهية هي األخرى ال ديرة امل

بالوكالة لشعبة التعليم األساسي باليونسكو، والسيد كيشور سينغ، أمـني فريـق اخلـرباء              
  .املشترك، معلومات وتوضيحات يف أثناء املناقشات

لدويل املشار إليه أعاله، اقترح فريق اخلرباء ونتيجة للمناقشات بشأن اإلطار القانوين ا  -٩
اإلطار القانوين الدويل على نطاق واسع بني الدول األعضاء يف          بشأن  املشترك إشاعة الوثيقة    

اليونسكو، وكذلك بني الدول األطراف يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
حدة حلقوق اإلنـسان، واملقـررين      واالجتماعية والثقافية وسائر هيئات معاهدات األمم املت      

اخلاصني، ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة املعنية، واللجان الوطنيـة العاملـة يف إطـار              
ال سيما  (اليونسكو، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضال عن منظمات اجملتمع املدين           

  ).االحتاد الوطين ألندية ورابطات اليونسكو
، أحاط أعضاء فريق اخلرباء املشترك علما بالدراسة األوليـة عـن            ويف أثناء املناقشات    -١٠

اجلوانب الفنية والقانونية لصك دويل حمتمل حيدد املعايري الالزمة حلماية اللغات األصلية واملهددة            
الوثيقة (بالزوال، مبا يف ذلك دراسة لنتائج الربامج اليت نفذهتا اليونسكو فيما يتعلق هبذه املسألة               

، ومشروع القرار الوارد فيها والذي يدعو املدير العام إىل مواصلة رصد أثـر              )١٤/م ت ١٨١
وسُيدرج هذا البند يف حد ذاته يف جدول        . الصكوك القائمة لتحديد املعايري على محاية اللغات      

دراسة أولية عن اجلوانب الفنيـة      "أعمال الدورة اخلامسة والثالثني للمؤمتر العام ضمن العنوان         
ة لصك دويل حمتمل حيدد املعايري الالزمة حلماية اللغات األصلية واملهددة بالزوال، مبـا              والقانوني

  ".يف ذلك دراسة لنتائج الربامج اليت تنفذها اليونسكو فيما يتصل هبذه املسألة
واقترح يف هذا الصدد إعداد وثيقة توضح مجيع صكوك األمم املتحدة واليونـسكو               -١١

تلخيص الصكوك القائمة املتعلقة بتحديد املعايري، ومن مث التمكني ذات الصلة بغية استعراض و
ورأى أعضاء فريق اخلرباء    . صك إضايف إىل  من إجراء تقييم ملعرفة ما إذا كانت هناك حاجة          

املشترك أن من املناسب استكشاف إمكانية لفت اهتمام الدورة اخلامسة والثالثني للمـؤمتر             
الدراسـات  ‘ ١‘، وبـاألخص    املـشترك  ناقشها فريق اخلرباء     إىل الوثائق الرئيسية اليت   العام  

  .والسوابق القضائية، وذلك للعلم فقط‘ ٢‘القطرية؛ 
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املالحظـات  املشترك  وفيما يتعلق بتنفيذ اإلطار القانوين، ناقش أعضاء فريق اخلرباء            -١٢
وكـذلك   )٦(افيـة اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق        

 ١٧٧امللخصات املتعلقة باللغة يف التقرير التحليلي املقدم إىل اجمللس التنفيـذي يف دورتـه               
 جلولة السابعة من مشاورات الدول األعضاء بشأن        ٢٠٠٧أكتوبر  /املعقودة يف تشرين األول   

واستعرضـوا  . لـيم التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية والتوصية املتعلقتني مبكافحة التمييز يف التع     
امللخصات ذات الصلة للتقارير املقدمة إىل اليونسكو من الدول األعـضاء خصيـصا هلـذه           
املشاورات، وكانت املعلومات الواردة فيها بشأن احلقوق التعليمية لألقليات قـدر ركـزت     

  .أساساً على اللغة كواسطة تعليمية
ا حتسني تناول املسائل املتعلقة باللغة      وناقش فريق اخلرباء املشترك الكيفية اليت ميكن هب         -١٣

واحلق يف التعليم يف املالحظات اخلتامية اليت تعتمدها هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق             
، والـسبيل   - وال سيما اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -اإلنسان  

وأقروا بأن هذه مـسألة معقـدة       . جراء اإلبالغ إلدراج املسائل املتعلقة بالتعددية اللغوية يف إ      
  .وتنطوي على مهمة يصعب حتقيقها

مسألة األقليات الثقافية واإلثنية واللغوية بوصفها      املشترك  وناقش أعضاء فريق اخلرباء       -١٤
كفئات مستفيدة من احلق يف التعليم وكفئات معترف هبا يف إطار القانون الـدويل حلقـوق                

بأمهية كفالة إنفاذ حقوق األقليات يف التعليم بطريقة تعـزز التكامـل            وذكّروا   .)٧(اإلنسان
وناقش أعضاء فريق اخلرباء   . )٨("توفري التعليم للجميع  "والتماسك االجتماعي يف سياق مبادرة      

 وصلته باحلق يف التعليم وأحملوا إىل إمكانية استـشارة      "حقوق األقليات "أيضا مفهوم   املشترك  
  .عريف واضح ودقيقاخلرباء للحصول على ت

وأقر أعضاء فريق اخلرباء املشترك بضرورة إجياد تصور أوسع للحق يف التعليم بالنسبة           -١٥
 وكذلك األفراد واجلماعات الذين يعانون احلرمان والتهميش على الـصعيد           ئات األقليات لف

__________ 

من العهد الدويل ال تشمل حقوق األقليات، فإن املسائل املتعلقة بتقدمي           ) احلق يف التعليم   (١٣رغم أن املادة     )٦(
 .ت واحلق يف التعليم مشمولة يف املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنةالتعليم باللغة األم واللغا

لألقليات الثقافية واإلثنية واللغوية مبّينة يف اتفاقية مكافحـة         األسس املعيارية اليت يقوم عليها احلق يف التعليم          )٧(
ممارسـة  متـع بـاحلق يف     من االتفاقية على أن األقليات تت     ) ‘ج’١ (٥وتنص املادة   . التمييز يف جمال التعليم   

أنشطتهم التعليمية اخلاصة، مبا يف ذلك إقامة املدارس وإدارهتا، فضالً عن استخدام أو تعليم لغتهم اخلاصـة،         
وينبغي أن جتري ممارسة هذا احلق يف قبل أفراد األقليات يف ظل احتـرام  رهناً بالسياسة التعليمية لكل دولة،     
 . تؤدي هذه املمارسة إىل املساس بالسيادة الوطنيةثقافة ولغة اجملتمع ككل، وينبغي أال

أنه ال ينبغي أن حتـرم      "ت ومفادها   بقضايا األقليا لقد جرى، يف هذا الصدد، التذكري بتوصيات احملفل املعين           )٨(
أي جمموعة من األقليات من احلق يف التعليم ال لشيء إال ألهنا أقلية من حيث الوصول إىل مؤسسات التعليم                   

ومن واجب األقليات أن حتترم ثقافة ولغة البلد ككل يف الوقت الذي تتمتع فيـه حبقهـا يف                 . بلدالعام يف ال  
أنظر تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، توصـيات       ." إنشاء وإدارة مؤسساهتا التعليمية اخلاصة هبا     

 ).٩، الفقرة  A/HRC/10/11/Add.1(احلق يف التعليم : احملفل املعين بقضايا األقليات
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كشاف وسلموا بضرورة است  . االجتماعي أو االقتصادي أو الثقايف أو على هذه الُصُعد كافة         
مسألة لغات التعليم واحلق يف التعليم بطريقة تسهل عملية تعميم هذا احلـق ليـستفيد منـه          

. اجلميع، والتأكد من أن أحداً لن يتعرض للحرمان أو يقع ضحية متييز أو هتميش بسبب اللغة               
هتا ومن بني فئات األفراد واجملموعات احملرومة واملهّمشة، حتتل الشعوب األصلية بثقافاهتا ولغا           

وفضال عن ذلك، يتلقى السكان الصاميون، على سبيل املثال، تعليما باللغـة            . مكانة خاصة 
  .الرمسية يف املدارس العامة، وباللغة الصامية عرب التعليم التقليدي

حمفل األمم املتحـدة املعـين بقـضايا    ونظر فريق اخلرباء املشترك أيضا يف توصيات    -١٦
، وباألخص يف التوصية اليت تنص      )٢٠٠٨ديسمرب  /نون األول كا(احلق يف التعليم    : األقليات
ينبغي أن تتخذ الدول التدابري املناسبة حبيث ُتتاح لألشخاص املنتمني إىل األقليات،            "على أنه   

وتكتـسي هـذه    . عند اإلمكان، فرص ساحنة لتعلُّم لغتهم األم أو تلقي تعليمهم بتلك اللغة           
حضريية واالبتدائية لكن الكثري منها ميكن أن ينطبق علـى          التدابري أمهية خاصة يف املدارس الت     

وجيب أن تشجع املقررات الدراسية معرفة مجيع الطـالب لتـاريخ           . مراحل تعليمية الحقة  
األقليات املوجودة داخل إقليمهم وتقاليدها ولغاهتا وثقافاهتا وأن تكفل لألقليات أيضاً فرصاً            

ينبغـي أن   "وا أيضا على التوصية اليت تنص على أنـه          وركّز. )٩("ساحنة ملعرفة اجملتمع برمته   
تستخدم النظم اللغوية يف مراحل التعليم األولية اللغة اليت يتحدثها الطفل باعتبارها وسـيلة              
التعليم الرئيسية، وأن يقوم مدرسون ناطقون باللغتني وعلى دراية باخللفيات الثقافية ألطفال            

الدولة أو اللغة احمللية الرئيسية بـصورة تدرجييـة إن          األقليات، يف مرحلة الحقة، بدمج لغة       
  .)١٠("اختلفت عن لغة الطفل

ومن املسائل الرئيسية اليت حددها فريق اخلرباء املشترك مسألة معرفة كيفية تطـوير               -١٧
املواد التعليمية وإتاحتها جمانا لتالميذ التعليم االبتدائي املنتمني إىل شـىت فئـات احملـرومني               

أفرادا ومجاعات، ليس ألفراد األقليات فحسب وإمنا ألفراد الـسكان األصـليني            واملهمشني  
والبدو الُرّحل والالجئني واملهاجرين ولغريهم، بالغات األصلية هلؤالء مجيعا، وجلميع أطفـال         

وهذه املسألة معقدة للغاية وميكن إجياد حلول هلا على املستويات الوطنية متاشيا . األسر الفقرية
وينبغي لكل دولة أن تعتمد هنجا خاصا بذلك القطر من          . يري الدولية واإلطار القانوين   مع املعا 

  .حيث نظامه التعليمي، مع مراعاة اإلطار القانوين الدويل الذي وافق عليه

__________ 

ينبغـي أن تتـيح   :" اليت جاء فيها ما يلي٥٨أنظر أيضا الفقرة  . A/HRC/10/11/Add.1 من الوثيقة    ١٦الفقرة   )٩(
الدول ألفراد األقليات فرصاً ساحنة لتعلم لغتهم األم أو التعلم بلغتهم األم، على أال ُيعترب هـذان اخليـاران                   

ألشكال احملددة لتلك الترتيبات بالتشاور مع أفراد األقليـات         وينبغي اختيار ا  . بديلني يستبعد أحدمها اآلخر   
 ".ومبراعاة رغباهتم الصرحية

 .٥٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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   على الصعيد الوطيناملعايريوضع     
يها احلق  ناقش أعضاء فريق اخلرباء املشترك األسس الدستورية والقانونية اليت يقوم عل            -١٨

وقّدم السيد كيشور سينغ، أمني فريق اخلرباء املشترك، وثيقة أعـدهتا           . يف التعليم ولغة التعلم   
األمانة، تبّين أن مثة طائفة متنوعة من التجارب والُنُهج مستقاة مبنظور املقارنة مـن خمتلـف                

ة واسعة مـن    الدول من مجيع مناطق العامل، ليتسىن حبث املسائل املطروحة باالسترشاد بطائف          
وقد اعُترب مثل هذا التحليل مفيدا إللقاء الضوء على النشاط املتمثل يف وضـع               .)١١(التجارب

املعايري على الصعيد الوطين وإىل أي مدى يعكس ذلك االلتزامـات الدوليـة والتعهـدات               
 واستنادا إىل هذه الوثيقة، حبث أعضاء فريق اخلـرباء        . السياسية النامجة عن الصكوك الدولية    

املشترك عدة مسائل أساسية من الناحية القانونية، وال سيما كيفية أخذ النظم القانونية الوطنية 
ويف هذا الـصدد، أحـاطوا علمـا أيـضا          ". اإلطار القانوين " هبذا   - الدساتري والقوانني    -

اهلنـد وبـريو    (بالتطورات األخرية اليت طرأت على التشريعات الوطنيـة يف هـذا اجملـال              
  .)١٢()نوريوالكام
تناول أعضاء فريق اخلرباء املشترك بعض املسائل املتعلقة بالعقبات املتصلة          : اللغة األم   -١٩

حيث الكثري من األسـر      ،)١٣(باللغة األم اليت تواجهها بعض البلدان، مثل احلالة يف مدغشقر         
 أيضا  ومثة مشاكل . متعددة اللغات، وبالتايل فإن األطفال ليسوا بالضرورة وحيدي اللغة األم         

ونظـرا لتركيـز    ). قضية اللغات املكتوبة واللغات غري املكتوبة     (فيما يتصل باللغات املكتوبة     
االجتماع على اإلطار القانوين الدويل ومسألة وضع املعايري على الصعيد الوطين، رأى فريـق         

مـن  اخلرباء املشترك أن مسألة التعليم باللغة األم باعتباره حق من احلقوق مسألة معقـدة؛ ف              
واعُترب أن من األمهيـة مبكـان أن   . تعليم االبتدائيالصعب جتسيد هذا احلق حىت يف مرحلة ال  

__________ 

خاصـة اهلنـد    (اللغات األصلية من حيث العالقة باللغات الرمسية        /من أمثلة ذلك، تقدمي التعليم باللغة األم       )١١(
اهلنـد  (، والتعليم املتعدد اللغة )وأفغانستان والكامرونكندا (، والتعليم املزدوج اللغة    )وإندونيسيا ومدغشقر 

اهلنـد وجنـوب    (، واحلق يف تعليم السمات اللغوية والثقافية واإلثنية والدينية لألقليات           )وكندا وإندونيسيا 
واحلقوق التعليمية  ) الوطنية(، واالنفصام بني اللغة الرمسية      )مولدفا(، وبذل مساع حثيثة يف بلد صغري        )أفريقيا

، وتـوفري   )بريو(اللغة األم   /، السكان األصليون وحقهم يف التعليم باللغة األصلية       )استونيا(لألقليات القومية   
، )أفغانستان(، وإعمال احلقوق اللغوية يف بلد متزقه الصراعات         )الربازيل(التعليم األساسي لفئة الكويالمبوال     

 ).الكامرون واهلند ومولدفا وبريو(ق يف التعليم تطوير تشريعات بشأن لغات التعلم واحل/والتطور حنو وضع

ناقش فريق اخلرباء املشترك يف وقت سابق موضوع احلق يف التعليم وأسسه يف الـنظم القانونيـة الوطنيـة                    )١٢(
 ).٩/ م ت١٨١الوثيقة (

علم أشري إىل جتربة مدغشقر حيث يفضل اآلباء أن يتعلق أبناؤهم باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية بدال من الـت                  )١٣(
كما . بلغتهم األم على اعتبار أن التعليم باللغة امللغاشية ميكن أن يؤدي بالفرد إىل أن يكون حمروما اجتماعيا                

أشري إىل النهج املتبع يف كينيا حيث اللغة األوىل يف املدارس هي اإلنكليزية وإن كانـت اللغـة األم هـي                     
ت جبعل اللغة اإلنكليزية اللغة الرمسية      ـياسة قض وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت رواندا مؤخرا س      . السواحيلية
 .يف التعليم
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تضع اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          
  .والثقافية هنجا مشتركا يف معاجلة هذه املسألة

إلقرار باحلق يف التعلـيم باللغـة األم يف سـنوات           واعترب فريق اخلرباء املشترك أن ا       -٢٠
التكوين من تعليم الطفل على األقل مهم يف الوقت الذي جيري فيه متكني الطفل من تعلـم                 

ويف هذا السياق، أشار أعضاء الفريق إىل التعريـف العملـي للتعلـيم     . الوطنية/اللغة الرمسية 
وجاء يف هذا التعريف العملي      .)١٤(شتركاألساسي املستمد من توصية سابقة لفريق اخلرباء امل       

التعليم األساسي ُيقدم باللغة األم، يف مراحله األوىل على األقل، مع احتـرام متطلبـات               "أن  
وهذا التعريف مفيد لرصد مدى إنفاذ احلق يف التعليم األساسي          ." واحتياجات التعدد اللغوي  

م، يف سياق مبادرة التعليم للجميع،      وأشري إىل أن اليونسكو تستخد     .)١٥(يف سياق لغة التعليم   
ويف هذا الصدد، ميكن زيادة التأكيد      . ‘التعليم املتعدد اللغات القائم على اللغة األم      ‘مصطلح  

  .على التعليم باللغة األم يف مرحلة التعليم قبل املدرسي، وهي مسألة يف غاية األمهية
 اللغوي إىل ورقة موقف اليونسكو      أشري يف أثناء املناقشة بشأن التعدد     : التعدد اللغوي   –٢١

، وأشري بوجه خـاص إىل مـا        )٢٠٠٣ (يف عامل متعدد اللغات    التعليم: بشأن التعليم بعنوان  
أوردته هذه الورقة من مبادئ أساسية ثالثة اعتربت أهنا ذات أمهيـة مـن حيـث وضـع                  

  :السياسات، وهذه املبادئ هي
تبارها وسيلة لتحسني نوعية التعليم أن اليونسكو تدعم التعليم باللغة األم باع   )أ(  

  وذلك باالستناد إىل معارف وجتارب املتعلمني واملعلمني؛
أو املتعـدد اللغـات يف مجيـع        /أن اليونسكو تدعم التعليم الثنائي اللغة و        )ب(  

مستويات التعليم باعتبارها وسيلة لتعزيز املساواة االجتماعية واجلنسانية معا وعنصرا رئيسيا           
  اجملتمعات املتنوعة لغويا؛من عناصر 

أن اليونسكو تدعم اللغة باعتبارها عنصرا أساسيا للتعليم املـشترك بـني              )ج(  
  .الثقافات من أجل تشجيع التفاهم بني خمتلف فئات السكان وكفالة احترام احلقوق األساسية

وملة، تعزيـز   ويرى فريق اخلرباء املشترك أن من األمهية مبكان، يف عامل اليوم املتسم بالع              -٢٢
التعدد اللغوي ألغراض التبادل التعليمي واألعمال التجاريـة والتواصـل العـام وألغـراض              

__________ 

التعريف العملي للتعليم األساسي يف جلسة مشاورات اخلرباء بشأن التعريف العملي للتعليم األساسي،            ُوضع   )١٤(
وجاء ذلك تلبية لتوصية لفريـق      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ و ١٧عقدت يف مقر اليونسكو يومي      

 . بوضع تعريف عملي للتعليم األساسي يكون مقبوال ومعترفا به عامليااخلرباء املشترك

ينبغي أن تستخدم النظم اللغويـة يف مراحـل         :" ما يلي  A/HRC/10/11/Add.1 من الوثيقة    ٥٩جاء يف الفقرة     )١٥(
التعليم األولية اللغة اليت يتحدثها الطفل باعتبارها وسيلة التعليم الرئيسية، وأن يقـوم مدرسـون نـاطقون            

اللغتني وعلى دراية باخللفيات الثقافية ألطفال األقليات، يف مرحلة الحقة، بدمج لغة الدولة أو اللغة احمللية                ب
 ".الرئيسية بصورة تدرجيية إن اختلفت عن لغة الطفل
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بيد أنه ال يوجد إطار قانوين دويل يقتضي        . االستراتيجية األوسع املتمثلة يف توفري التعليم للجميع      
جع اليونسكو هنج   وبينما تش . من الدول توفري التعليم املتعدد اللغات كجزء من احلق يف التعليم          

التعليم املتعدد اللغات القائم على اللغة األم يف سياق مبادرة التعليم للجميع، ال يـزال يـتعني                 
وأوصى . التوعية هبذا املوضوع يف إطار اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

اثل لدى حبث احلـق يف التعلـيم        فريق اخلرباء بأن تدعو اللجنتان، يف سعهما إىل اعتماد هنج مم          
  .حلقة دراسية مشتركة ملناقشة هذه املسألة/ومسألة اللغات، إىل عقد حلقة عمل

  إنفاذ احلق يف التعليم وإمكانية املقاضاة على أساسه    
ناقش أعضاء فريق اخلرباء املشترك مسأليت اإلنفاذ وإمكانية املقاضاة فيما يتعلق باحلق              -٢٣

لسيد كيشور سينغ، أمني فريق اخلرباء املشترك، وثيقـة تتـضمن حتلـيال             وقدم ا . يف التعليم 
وأقر أعضاء فريق اخلـرباء     . للسوابق واالجتهادات القضائية املتعلقة باحلق يف التعليم و اللغة        

املشترك بأن الدستور يكتسي، يف حالة تضمنه أحكاما عن احلق يف التعليم، أمهية جوهرية يف               
ات وطنية وملمارسة احلق يف التعليم باللغة األم والتعلـيم املتعـدد            إتاحة أساس لوضع تشريع   

ولعلـه مـن    . وتبّين القوانني القائمة يف العديد من البلدان إمكانية املطالبة هبذا احلق          . اللغات
األمهية مبكان إيالء عناية متعمقة للقانون الدستوري لبلد ما ولالجتهادات القـضائية فيـه،              

ات اهليئات شبه القضائية، كاحملاكم واملؤسسات الوطنية حلقـوق         وكذلك لقرارات وتوصي  
فاألحكام اليت تنطق هبا احملاكم تكون ذات طابع إلزامي وتتيح نظرة مستنرية عـن              . اإلنسان

الكيفية اليت تؤّول وتطبق هبا عملية وضع املعايري على الصعيد الوطين، وكذلك عن كيفيـة               
  .والتعليم املتعدد اللغاتمحاية وتعزيز التعليم باللغة األم 

ولوحظ أن الوثيقة اليت حتلل االجتهادات القضائية بشأن احلق يف التعليم واللغة، اليت               -٢٤
واستعرض فريق اخلرباء   . أعدهتا األمانة، مفيدة جدا للمناقشات اليت تتناول مثل هذه املسائل         

تلف البلدان، وسلّم بـضرورة     املشترك السوابق القضائية وقرارات احملاكم يف هذا اجملال يف خم         
إشاعة العلم هبذه القضايا باعتبارها أمثلة عملية لزيادة الوعي بكيفية املطالبة باحلق يف التعليم              

. يف خمتلف البلدان ملا يتمتع به من قوة اإلقناع وتعزيز نفاذه وقابلية املقاضاة علـى أساسـه                
 ينفذ هبا اإلطار القانوين الـدويل علـى         وتكتسي سوابق احملاكم أمهية ألهنا تبّين الكيفية اليت       

وقد اعُترف أيضا بأمهية اآلليات شبه القضائية وبأمناء املظامل حيثما وجدت           . الصعيد الوطين 
  .تلك اآلليات وهؤالء األمناء
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املسائل الرئيسية اليت تناوهلا فريق اخلرباء املشترك فيما خيص التعاون املؤسسي               
يات والتوصيات واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      بني اللجنة املختصة باالتفاق   

  واالجتماعية والثقافية
إضافة إىل مناقشة املسائل املتصلة مباشرة مبوضوع االجتماع، تناول أعضاء فريـق              -٢٥

اخلرباء املشترك بعض املسائل الرئيسية فيما خيص إرساء املزيد من التعاون املؤسـسي بـني               
 الرصد وإجراءات اإلبالغ وأسلوب العمل لدى كل واحدة من          اللجنتني، واستعرضوا آليات  

وأكدوا على أن اآلليات القائمة لدى اليونسكو ولدى األمم املتحدة فيما يتعلـق             . اللجنتني
بإبالغ الدول بشأن إعمال احلق يف التعليم تشمل مسائل اللغة ويتعني زيادة فاعليتها يف ضوء               

. ن أجل تعزيز التعليم املتعدد اللغات القائم على اللغة األم استراتيجيات توفري التعليم للجميع م    
وينبغي أن يؤدي تنفيذ الصكوك املوجودة إىل تيسري الفرص للجميع للحصول على التعلـيم              

ويتبّين من ذلك أيضا مـا لإلطـار        . األساسي يف سبيل حتقيق مسعى توفري التعليم للجميع       
  .القانوين من أمهية

الربوتوكول االختيـاري امللحـق     املشترك اخلرباء مسألة اعتماد     وناقش أعضاء فريق      -٢٦
ة وانعكاساته على التعاون بـني      بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      

اللجنتني لكونه يتيح سبل انتصاف قانونية وشبه قضائية حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية            
بعد (ومبجرد بدء سريان مفعول الربوتوكول االختياري       . حلق يف التعليم  والثقافية، مبا يف ذلك ا    

 )١٦(، سيكتسب التعاون بني اللجنة املختصة باالتفاقيـات والتوصـيات         ) تصديقات ١٠إيداع  
مزيدا من األمهية على اعتبـار أن        )١٧(واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 متشاهبتني بقدر أكرب من حيث اشتمال كل منهما على عنـصرين            والية كل منهما ستصبحان   
والنظر يف القضايا والبالغات بشأن انتهاك احلـق  ‘ ٢‘رصد تنفيذ الصكوك؛ ‘ ١‘: رئيسيني مها 

ويعد اعتماد الربوتوكول االختياري حدثا مشهودا فيما يتعلـق حبمايـة احلـق يف              . يف التعليم 
واعترف فريق اخلرباء   . ق أول قضية يف هذا السياق باللغات      التعليم، بل لعل من املعقول أن تتعل      

بأمهية تبادل املعلومات والتفاعل فيما بني اللجنتني يف عملية النظر يف فرادى القضايا والبالغات              
وأعربوا عن القلق إزاء أوجه التناقض      . املتعلقة بانتهاكات احلق يف التعلم بغية جتنب االزدواجية       

 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املختصة باالتفاقيات         احملتملة بني اللجنة  
والتوصيات خبصوص مسائل اللغة يف التعليم واقُترح أن يعتمدوا مبادئ توجيهية مـشتركة يف              

__________ 

، الذي تنظر اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات مبقتضاه يف         )٣-٣/ م ت  ١٠٤القرار  (إجراء اليونسكو    )١٦(
اليت تتلقاها املنظمة فيما خيص قضايا ومسائل متعلقة بادعاء وقوع انتهاكات حقوق اإلنـسان يف               البالغات  

 .نطاق اختصاص اليونسكو، يشمل احلق يف التعليم

تتألف اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خرباء مستقلني وتعقد جلسات عامة، يف               )١٧(
 .باالتفاقيات والتوصيات من ممثلي دول أعضاء وتتبع إجراًء سرياحني تتألف اللجنة املختصة 
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اليت يقدمها أفراد يـدعون وقـوع        )١٨(وفيما يتعلق بالنظر يف القضايا والبالغات     . هذا الصدد 
ق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التعليم، فإن اللجنـة املختـصة باالتفاقيـات               انتهاكات حلقو 

 ،)١٩(والتوصيات تتبع إجراًء خاصاً واكتسبت خربة طويلة يف تسوية القضايا، وهو إجراء سري            
ويستفيد من اإلجراءات اليت يقوم هبا املدير العام يف إطار املساعي احلميدة واملصاحلة، وهو مـا                

. ىل العدد الكبري من القضايا اليت ُسّويت، مبا يف ذلك يف جمال احلـق يف التعلـيم                تأكد بالنظر إ  
وتشهد على ذلك النتائج اليت أسفر عنها إجراء اليونسكو والطريقة اليت يؤثر هبا يف محاية مجلـة    

  .من احلقوق منها احلق يف التعليم
حقهم يف التعليم فهم كـل     ويتعني على األفراد الذين يعتربون أنفسهم ضحايا انتهاكات           -٢٧

واحد من اإلجراءات الختيار أحدها، ويتعني عليهم أن يكونوا على وعي بكل التفاصيل امللموسة              
  .واملطلوب زيادة التعاون بني اللجنتني يف هذا الصدد. ملا تقوم به كل واحدة من اللجنتني

ـ             -٢٨ سة إعالميـة   وأوصى فريق اخلرباء املشترك بأن تنظم كل واحدة من اللجنتني جل
تدعى إليها ممثلني عن اللجنة األخرى من أجل حتسني فهم إجراءات البالغات الـيت تتبعهـا         

. اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات واإلجراءات املقررة مبوجب الربوتوكول االختياري        
جه اإلجراءات بغية إظهار أو   النوعني من   وأوصى أعضاء الفريق أيضا بإعداد مقارنة بني كال         

وبالتايل سيكون من املفيد إعداد وثيقة عن آليات الرصـد    . التكامل وجماالت التعاون املمكنة   
اليت تتبعها كل واحدة من اللجنتني لكي تكون هذه اآلليات معروفة مبا فيه الكفاية يف ضـوء    

ى وسلط فريق اخلرباء املشترك الضوء أيضا عل      . احلاجة إىل حتقيق التكامل فيما بينها مستقبال      
  . أعاله٢٢حلقة عمل هلذا الغرض، على النحو املذكور يف الفقرة /أمهية تنظيم حلقة دراسية

واعترب فريق اخلرباء املشترك أن من املهم تسمية أعـضاء مـن اللجنـة املختـصة                  -٢٩
باالتفاقيات والتوصيات لعضوية فريق اخلرباء املشترك، فمواصلة العضوية يف الفريق مـسألة            

وميكن حتقيق ذلك باختيار عضو واحد من اللجنة املختـصة          .  يف االعتبار  جديرة بأن تؤخذ  
باالتفاقيات والتوصيات ممن بقي هلم سنتان يف عضوية اجمللس التنفيذي، وعضو واحد لديـه              

ومن املأمول أن تسمي اجملموعات اإلقليمية دوال       . فترة أربع سنوات عمل يف اجمللس التنفيذي      
االتفاقيات والتوصيات ممن كان ملمثليها خربة سـابقة يف هـذا           أعضاء يف اللجنة املختصة ب    

اجملال، واقترح بأن يتوىل عضو يف فريق اخلرباء املشترك من اللجنـة املختـصة باالتفاقيـات       
  .والتوصيات إحالة هذا املقترح كتابة إىل رئيس هذه اللجنة

جمللـس التنفيـذي    وأحاط أعضاء فريق اخلرباء املشترك علما بالقرار الذي اختـذه ا            -٣٠
فيما يتعلق بكامل األنشطة اليت اضطلع هبا       )٢٨/ م ت  ١٨١القرار   (١٨١لليونسكو يف دورته    

__________ 

 .بإمكان املنظمات غري احلكومية توجيه بالغات إىل اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات )١٨(

 من البعثة الدائمة للربتغال لدى اليونسكو مبداخلة عن طبيعة وعمـل اللجنـة              أدىل املشارك بصفة مراقب    )١٩(
 . والتوصيات، وعن املواقف املتباينة للدول األعضاءاملختصة باالتفاقيات
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فريق اخلرباء املشترك؛ ومن مث أكدوا على ضرورة وأمهية إعداد وثيقة تقدم حملة عامة شـاملة                
تكون هذه وس. عن هذه األنشطة وجمموع األعمال اليت أجنزها فريق اخلرباء املشترك حىت اآلن       

اخلطوة مفيدة جدا من أجل زيادة توضيح الرؤية بشأن هذه األنشطة وإلقاء الـضوء علـى                
الكيفية اليت حلل هبا فريق اخلرباء املشترك قضايا رئيسية بغية زياد الفعالية يف رصد مدى إنفاذ             

  .احلق يف التعليم
 مبـساعدة األمانـة،     وقرر أعضاء فريق اخلرباء املشترك مواصلة التفاعل فيما بينهم،          -٣١

  .٢٠١٠مايو /خبصوص املوضوع املقرر تناوله يف االجتماع املقبل للفريق املزمع عقد يف أيار
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  التاسعاملرفق 

  األربعنيوقائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا الثانية   -ألف   
E/C.12/42/1  ربعني للجنةمشروع جدول األعمال وبرنامج عمل الدورة الثانية واأل  
E/C.12/42/2  حالة عمليات التصديق واإلبالغ  
E/C.12/1990/4/Rev.1  النظام الداخلي للجنة  
E/C.12/2008/2  مبادئ توجيهية منقحة لإلبالغ 
A/62/224  تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان عن اجتماعهم التاسع عشر 

HRI/GEN/1/Rev.8    والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقوق        ةمجتميع للتعليقات العا 
  اإلنسان

HRI/GEN/2/Rev.4             جتميع للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب تقدميها مـن
 الدول األطراف

HRI/GEN/3/Rev.2 

Add.1و 

رة مـذك : جتميع للُنظم الداخلية اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان           
 من األمانة

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1    شروع الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         التنقيح الثاين مل
  واالجتماعية والثقافية االقتصادية

E/C.12/AUS/4  التقرير الدوري الرابع ألستراليا: التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد  
E/C.12/BRA/2  التقرير الدوري الثاين للربازيل: لتقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهدا 
E/C.12/KHM/1  التقرير األويل لكمبوديا: التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد 
E/C.12/CYP/5  التقرير الدوري اخلامس لقربص: التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد  
E/C.12/GBR/5        التقرير الدوري اخلـامس للمملكـة      : التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد

  املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
HRI/CORE/AUS/2007  أستراليا: الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف 
HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1  الربازيل: شكل جزءاً من تقارير الدول األطرافالوثيقة األساسية اليت ت 
HRI/CORE/1/Add.94  كمبوديا: الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف  
HRI/CORE/CYP/2007  قربص: الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف  
HRI/CORE/1/Add.62/Rev.1     اململكـة املتحـدة    : اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف      الوثيقة األساسية

  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
E/C.12/AUS/Q/4  الرابع ألسترالياقائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري  
E/C.12/BRA/Q/2  الثاين للربازيلر الدوريقائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقري   
E/C.12/KHM/Q/1   التقرير األويل لكمبودياقائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف 
E/C.12/CYP/Q/5  اخلامس لقربصقائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري  
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E/C.12/GBR/Q/5       للمملكة املتحدة   اخلامس    النظر يف التقرير الدوري    قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند
  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

E/C.12/AUS/Q/4/Add.1      الـدوري  الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقريـر
 الرابع ألستراليا

E/C.12/BRA/Q/2/Add.1  الثاين اوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تن
  للربازيل

E/C.12/KHM/Q/1/Add.1   التقريـر  ا عند النظر يف     ـي يتعني تناوهل  ـة املسائل الت  ـى قائم ـالردود عل
  األويل لكمبوديا

E/C.12/CYP/Q/5/Add.1       الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقريـر الـدوري
 امس لقربصخلا

E/C.12/GBR/Q/5/Add.1                اخلـامس  الردود على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الـدوري
  للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

E/C.12/1/Add.50          علـى   املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة 
   الثالث ألسترالياالدوريالتقرير 

E/C.12/1/Add.87             املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة علـى
 التقرير األويل للربازيل

E/C.12/1/Add.28             املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة علـى
 قرير الدوري الثالث لقربصالت

E/C.12/1/Add.79             املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة علـى
 للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةالتقرير الدوري الرابع 

   واألربعنيثالثةالقائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا   -باء   
E/C.12/43/1   مشروع جدول األعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة واألربعني للجنة  
E/C.12/43/2   حالة عمليات التصديق واإلبالغ  
E/C.12/1990/4/Rev.1   النظام الداخلي للجنة  
E/C.12/2008/2   مبادئ توجيهية منقحة لإلبالغ 
A/64/276   ت حقوق اإلنسان عن اجتماعهم احلادي والعشرينتقرير رؤساء هيئات معاهدا 
HRI/GEN/1/Rev.9  

)اجمللد األول والثاين(  
جتميـع للتعليقـات العامـة والتوصيـات العامة الـيت اعتمـدهتا هيئـات             

  معاهدات حقوق اإلنسان
HRI/GEN/2/Rev.6            ها جتميع للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكـل وحمتـوى التقارير املطلوب تقـدمي

 من الدول األطراف
HRI/GEN/3/Rev.2  

Add.1و  

: ة اليت اعتمدهتا هيئات معاهدات حقـوق اإلنـسـان        ـجتميع للُنظم الداخلي    
 ن األمانةممذكرة 

E/C.12/TCD/3   التقرير الدوري الثالث لتشاد: التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد 
E/C.12/COD/5      التقارير الدورية مـن الثـاين إىل       : ول األطراف يف العهد   التقارير املقدمة من الد

 اخلامس جلمهورية الكونغو الدميقراطية



E/2010/22 
E/C.12/2009/3 

209 GE.10-41219 

E/C.12/KOR/3    التقريـر الـدوري الثالـث    : دـة من الدول األطراف يف العه     ـالتقارير املقدم
 جلمهورية كوريا

E/C.12/MDG/2   وري الثاين ملدغشقرالتقرير الد: التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد 
E/C.12/POL/5   التقرير الدوري اخلامس لبولندا: التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد 
HRI/CORE/1/Add.88   تشاد:الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف   
E/C.12/1/Add.59   مجهورية كوريا:ل األطرافالوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدو  
HRI/CORE/POL/2009   بولندا:الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف  
E/C.12/TCD/Q/3/Rev.1          قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقارير من التقرير األويل إىل التقرير

 الدوري الثالث لتشاد
E/C.12/COD/Q/5   ائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقارير الدوريـة مـن الثـاين إىل            ق

 اخلامس جلمهورية الكونغو الدميقراطية
E/C.12/KOR/Q/3   مهورية كورياقائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثالث جل  
E/C.12/MDG/Q/2   ناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثاين ملدغشقرقائمة املسائل اليت يتعني ت 
E/C.12/POL/Q/5    قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس لبولندا 
E/C.12/TCD/Q/3/Add.1                  الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقـارير مـن

  يل إىل التقرير الدوري الثالث لتشادالتقرير األو
E/C.12/COD/Q/5/Add.1                الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقارير الدورية

 من الثاين إىل اخلامس جلمهورية الكونغو الدميقراطية
E/C.12/KOR/Q/3/Add.1         تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري       الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني 

 مهورية كورياالثالث جل
E/C.12/MDG/Q/2/Add.1                الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري

 الثاين ملدغشقر
E/C.12/POL/Q/5/Add.1             النظر يف التقرير الدوري    الردود املقدمة على قائمة املسائل اليت يتعني تناوهلا عند

 اخلامس لبولندا 
E/C.12/1988/4            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على

 تقرير مجهورية الكونغو الدميقراطية 
E/C.12/1/Add.59          افية على  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

 مهورية كورياالتقرير الدوري الثاين جل
E/C.12/1/Add.82            املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على

 التقرير الدوري الرابع لبولندا 

        


