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  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقوق احلاملعنية بة جنلال

مبادئ توجيهيـة بشأن الوثائق املتعلقة مبعاهدة حمددة اليت ينبغي         
   من العهد   ١٧ و ١٦األطراف مبوجب املادتني    أن تقدمها الدول    

  )١(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  مذكرة من األمني العام

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قام اجمللـس االقتـصادي              ١٧عمالً باملادة     -١
 بوضع برنامج تقوم مبقتضاه الدول األطراف       ١٩٧٦مايو  / أيار ١١املؤرخ يف   ) ٤٠-د(١٩٨٨واالجتماعي مبوجب قراره    

 على طلب اجمللس  من العهد على مراحل، وبعد ذلك قام األمني العام بناًء١٦يف العهد بتقدمي التقارير املشار إليها يف املادة 
املعنيـة  لجنـة  الة جديدة لإلبالغ، اعتمـدت     واستجابة لألخذ بدور  . بوضع جمموعة مناسبة من املبادئ التوجيهية العامة      

 ١٤نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٦احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفترة من            ب
  .ة، جمموعة من املبادئ التوجيهية العامة املنقحة اليت حلت حمل املبادئ التوجيهية األصلي١٩٩٠ديسمرب /كانون األول

ويتمثل الغرض من املبادئ التوجيهية لإلبالغ يف تقدمي املشورة إىل الدول األطراف بشأن شكل ومضمون   - ٢
  .تقاريرها، لكي يتسىن للدول األطراف إعداد التقارير وضمان كوهنا شاملة ومقدمة يف شكل موحد

 باملبادئ التوجيهيـة    (E/C.12/1991/1)وقررت اللجنة االستعاضة عن املبادئ التوجيهية العامة املنقحة           - ٣
، (HRI/GEN/2/Rev.5)احلالية ملراعاة املبادئ التوجيهية املنسقة لإلبالغ مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

وكذلك املمارسات املتطورة اليت تقدم هبا اللجنة فيما يتصل بتطبيق العهد، على النحو الذي تعكسه املالحظات                
  .قاهتا العامة وبياناهتااخلتامية للجنة، وتعلي

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة نص املبادئ التوجيهية املتعلقة بوثائق خاصة مبعاهدة حمددة تقـدمها الـدول                   - ٤
  . من العهد١٧ و١٦األطراف مبوجب املادتني 

                                                      

الدورة (يف اجتماعها التاسع واألربعني لثقافية وااحلقوق االقتصادية واالجتماعية املعنية بلجنة الاعتمدهتا  )١(
، مع مراعاة املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨املعقود يف ) احلادية واألربعون

  .(HRI/GEN/2/Rev.5)ووثائق خاصة مبعاهدات حمددة، على النحو الوارد يف املبادئ التوجيهية املنسقة 
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  املرفق
مبادئ توجيهيـة بشأن الوثائق املتعلقة مبعاهدة حمددة اليت ينبغي أن تقدمها 

   من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٧ و ١٦وجب املادتني   الدول األطراف مب  
  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                  

نظام اإلبالغ املنقح وتنظيم املعلومات الواجب إدراجها يف الوثيقة     - ألف 
األساسية املشتركة والوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة، املقدمـة إىل         

   االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوقاملعنية بلجنة ال

تقارير الدول املقدمة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لإلبالغ مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان               - ١
  وثيقة أساسية مـشتركة ووثـائق      : تتألف من جزأين  ") املبادئ التوجيهية املنسقة  "املشار إليها فيما بعد بعبارة      (

وينبغي أن تتضمن الوثيقة األساسية معلومات عامة عن الدولة املبلغة، واإلطار العام حلماية             . دةتتعلق مبعاهدة حمد  
وتعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك معلومات عن عدم التمييز واملساواة، وسبل االنتصاف الفعالة، عمالً باملبـادئ               

  .التوجيهية املنسقة

احلقوق االقتصادية واالجتماعية املعنية بلجنة الة، املقدمة إىل وينبغي أال تكرر الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمدد  - ٢
والثقافية، معلومات ترد يف الوثيقة األساسية املشتركة أو أن تقتصر على إدراج أو وصف التشريع الذي تعتمده                 

 العهد يف  من١٥ إىل ١بل ينبغي أن تتضمن بدالً من ذلك، معلومات حمددة تتعلق بتنفيذ املواد من . الدولة الطرف
القانون ويف الواقع، مع مراعاة التعليقات العامة للجنة، وكذلك املعلومات املتعلقة بالتطورات األخرية اليت حدثت  

كما ينبغـي أن تتـضمن      . يف القانون واملمارسة واليت تؤثر على اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف العهد            
 ما عدا الوثائق    -  حتقيق ذلك اهلدف، وعن التقدم احملرز، مبا يف ذلك           معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة حنو     

 معلومات عن اخلطوات املتخذة للتصدي لقضايا تثريها اللجنـة يف مالحظاهتـا             - األولية املتعلقة مبعاهدة حمددة     
  .اخلتامية أو يف تعليقاهتا العامة عن تقارير سابقة للدول األطراف

  :مبعاهدة حمددة أن تبني فيما يتعلق بكل حق من احلقوق املعترف هبا يف العهد، ما يليوينبغي للوثيقة املتعلقة   - ٣

ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعاً إطارياً وطنياً وسياسات أو استراتيجيات لتنفيذ   )أ(  
ية من حيث التكلفة كل حق من احلقوق املدرجة يف العهد، وحددت املوارد املتاحة هلذا الغرض وأكثر الطرق فعال

  الستخدام هذه املوارد؛
أي آليات موجودة لرصد التقدم حنو اإلعمال الكامل للحقوق الواردة يف العهد، مبا يف ذلـك                  )ب(  

 ٣حتديد املؤشرات واملعامل املتعلقة بكل حق من احلقوق املدرجة يف العهد، وكذلك املعلومات الواردة يف التذييل                 
نسقة، مع مراعاة إطار وجداول املؤشرات التوضيحية اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق من املبادئ التوجيهية امل

  ؛)HRI/MC/2008/3(اإلنسان 
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أي آليات موجودة لضمان إيالء املراعاة الكاملة اللتزامات الدولة الطرف مبوجب العهد عندما               )ج(  
، وكذلك عندما تتفاوض بشأن اتفاقات دوليـة        تتصرف كعضو يف املنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية       

والتصديق عليها، بغية ضمان عدم املساس باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال سيما ألكثر اجملموعات              
  ؛ وهتميشاًحرماناً

 اإلدماج والتطبيق املباشر لكل حق من احلقوق املدرجة يف العهد، يف النظام القانوين الداخلي، مع  )د(  
  اإلشارة إىل أمثلة حمددة لسوابق قضائية ذات صلة؛

سبل االنتصاف القضائية وغريها من سبل االنتصاف املناسبة املوجودة اليت متكن الضحايا مـن                )ه(  
  احلصول على اإلنصاف يف حالة انتهاك حقوقهم املنصوص عليها يف العهد؛

يطرة الدولة الطـرف وحتـول دون       أي عقبات هيكلية أو غريها تترتب على عوامل تتجاوز س           )و(  
  اإلعمال الكامل للحقوق املدرجة يف العهد؛

بيانات إحصائية عن التمتع بكل حق من احلقوق املدرجة يف العهد، مصنفة حبسب العمر ونوع                 )ز(  
الريفيني وغري ذلك من األوضاع ذات الصلة، وعلى أساس سنوي ميكن /اجلنس واألصل اإلثين، والسكان احلضريني

  .رنته خالل السنوات اخلمس األخريةمقا

  اإلنكليزيـة  (وينبغي أن تشفع الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة بنسخ كافية بإحدى لغات العمل يف اللجنة                 - ٤
بالنسبة جلميع الوثائق اإلضافية األخرى اليت قد ترغب الدولة الطرف يف أن            ) أو الفرنسية أو الروسية أو اإلسبانية     

  .مجيع أعضاء اللجنة لتيسري النظر يف التقريريتم توزيعها على 

 من املبادئ ٢وإذا كانت الدولة طرفاً يف أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املدرجة يف التذييل   - ٥
التوجيهية املنسقة، أو يف أي اتفاقية أخرى ذات صلة من اتفاقيات الوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة، 

جلان إشرافية معنية ذات صلة بأي حق من احلقوق املعترف هبا يف العهد، فينبغي أن / بالفعل تقارير إىل جلنةوقامت
ومع ذلك، . ترفق األجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف الوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة

حمددة مجيع املسائل اليت ُتثار مبوجب العهد وال تتم تغطيتها بالكامل ينبغي أن تعاجل الوثيقة احلالية املتعلقة مبعاهدة        
  .يف تلك التقارير

  . وينبغي للتقارير الدورية أن تتناول بصورة مباشرة املقترحات والتوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة  -٦

جزء من وثيقة متعلقة مبعاهدة حمددة، قُدمت         - باء 
  أحكام عامة واردة يف العهدإىل اللجنة بشأن 

   من العهد١املادة 

  ما هي الطريقة اليت اتبعت إلعمال احلق يف تقرير املصري؟  - ٧
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ويرجى بيان السبل والوسائل اليت تتبعها الدولة الطرف لالعتراف حبقوق جمتمعات السكان األصليني يف                - ٨
صورة تقليدية يف أسباب عيشها، ومحاية الدولة       ملكية وحيازة األراضي واألقاليم اليت تعيش فيها أو تستخدمها ب         

كما يرجى بيان ما إذا كانت جترى مشاورة جمتمعات السكان األصليني واجملتمعات            . )٢(هلذه احلقوق، إن وجدت   
احمللية كما ينبغي، وما إذا كانت الدولة تسعى للحصول على موافقة هذه اجملتمعات بصورة مسبقة وعن علم يف                  

ويرجى .  عمليات صنع القرارات اليت تؤثر على حقوقها ومصاحلها املنصوص عليها يف العهد            إطار أي عملية من   
  .تقدمي أمثلة

   من العهد٢املادة 

يرجى بيان آثار املساعدة والتعاون االقتصاديني والتقنيني الدوليني، سواء كانت الدولة الطرف متلقية هلذه   - ٩
اإلعمال الكامل لكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، يف           املساعدة وهذا التعاون أو مقدمة هلما، على        

  .الدولة الطرف أو، وفقاً للحالة، يف بلدان أخرى، وال سيما البلدان النامية

 من املبادئ التوجيهية    ٥٨- ٥٠الفقرات  (وباإلضافة إىل املعلومات املقدمة يف الوثيقة األساسية املشتركة           - ١٠
ومات تتضمن بيانات إحصائية مصنفة وميكن مقارنتها عن فعالية التدابري احملددة املتعلقة      ، يرجى تقدمي معل   )املنسقة

مبكافحة التمييز وعن التقدم احملرز لكفالة متتع اجلميع على قدم املساواة بكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف                  
  .العهد، وال سيما األفراد واجملموعات احملرومة واملهمشة

 ٣لدولة الطرف من البلدان النامية، يرجى تقدمي معلومات عن أي قيود تفرض يف إطار الفقرة                وإذا كانت ا    - ١١
  .  من العهد، على متتع غري املواطنني باحلقوق االقتصادية الواردة يف العهد٢من املادة 

   من العهد٣املادة 

قائم على نوع اجلنس فيما يتعلق بكل حق ما هي اخلطوات اليت اختذت للقضاء على التمييز املباشر وغري املباشر ال       -١٢
  من احلقوق املعترف هبا يف العهد، ولكفالة متتع الرجل واملرأة هبذه احلقوق على قدم املساواة، يف القانون ويف الواقع؟

 يتعلق باملساواة بني اجلنسني والتقدم احملرز       ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعاً           - ١٣
كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تقييماً يستند إىل نوع اجلنس ألثر                . يذ هذا التشريع  يف تنف 

تشريعات وسياسات التغلب على األمناط الثقافية التقليدية اليت ال تزال تؤثر بصورة سلبية على متتع الرجل واملرأة                 
  .افيةعلى قدم املساواة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق

  من العهد ٥و ٤املادتان 

  .من املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بوثيقة أساسية مشتركة) ج(٤٠انظر الفقرة   - ١٤

                                                      

  .٢٧، الفقرة ١٤؛ والتعليق العام رقم ١٣، الفقرة ١٢يق العام رقم التعل )٢(
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   جزء من التقرير املتعلق حبقوق حمددة- جيم 

   من العهد٦املادة 

  :يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للحد من البطالة على أن تشمل ما يلي  - ١٥

ر برامج التوظيف احملددة اهلدف املطبقة لتحقيق التوظيف التام واملُنتج يف صفوف األشـخاص            أث  )أ(  
واجملموعات الذين يعتربون حمرومني بصفة خاصة، وال سيما املرأة والشباب وكبار السن واملعوقـون واألقليـات    

  اإلثنية يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية احملرومة؛
ملتخذة لتيسري إعادة توظيف العمال، وال سيما املرأة والعمال العاطلون عن العمل لفترة             أثر التدابري ا    )ب(  

   .زمنية طويلة، الذين مت تسرحيهم نتيجة خلصخصة املشاريع العامة واخلاصة وتقليص حجمها وإعادة هيكلتها االقتصادية

الطرف، مبا يف ذلك حجـم هـذا        ويرجى تقدمي معلومات عن العمل يف االقتصاد غري الرمسي يف الدولة              - ١٦
االقتصاد وقطاعاته اليت تعمل فيها نسبة مئوية عالية من العمال، وبيان التدابري املتخذة إلخراجهم من االقتصاد غري 

  .الرمسي وكفالة وصوهلم، وال سيما كبار السن والعامالت، إىل اخلدمات األساسية واحلماية االجتماعية

  .قانونية املوجودة حلماية العمال من الفصل التعسفيويرجى توضيح الضمانات ال  - ١٧

ويرجى توضيح ما هي برامج التدريب التقين واملهين املتاحة يف الدولة الطرف وأثرها على متكني القوى                  - ١٨
  .العاملة، وال سيما احملرومون واملهمشون، من الدخول إىل سوق العمل أو العودة إليه من جديد

   من العهد٧املادة 

يرجى بيان ما إذا كان قد مت مبوجب القانون وضع احلد األدىن الوطين لألجور، وبيان فئـات العمـال                     - ١٩
وإذا كانت أية فئة من العمال غري مـشمولة باحلـد    . املشمولني به، وكذلك عدد األشخاص املشمولني بكل فئة       

  :ح ما يليويرجى باإلضافة إىل ذلك توضي. األدىن الوطين لألجور، يرجى بيان أسباب ذلك

بيان ما إذا كان هناك نظام للمقايسة والتسويات املنتظمة لضمان مراجعة احلد األدىن لألجـور                 )أ(  
بشكل دوري وحتديده عند مستوى يكفي حلصول مجيع العمال، مبن فيهم العمال غري املشمولني باتفاق مجاعي،                

  وأسرهم، على مستوى معيشي الئق؛ 
 وطين لألجور، ُيرجى بيان أي آليات بديلة موجودة لضمان حصول           يف حالة عدم وجود حد أدىن       )ب(  

  . مجيع العمال على أجور كافية لتوفري مستوى معيشي كاٍف ألنفسهم وألسرهم

ويرجى تقدمي معلومات عن شروط العمل جلميع العمال، مبا يف ذلك ساعات العمل اإلضايف واإلجـازات                  - ٢٠
  .فيق بني احلياة املهنية واحلياة األسرية والشخصيةاملدفوعة وغري املدفوعة وتدابري التو

ويرجى بيان أثر التدابري املتخذة لضمان أن أال تعمل املرأة ذات املؤهالت املماثلـة ملـؤهالت الرجـل يف               - ٢١
  . األجر املتساوي عن العمل املتساوي القيمة مببدأ وظائف مبرتبات أقل، وذلك عمالً
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دولة الطرف قد اعتمدت ونفّذت بالفعل تشريعات جترم التحرش اجلنـسي يف            ويرجى بيان ما إذا كانت ال       - ٢٢
كما يرجى بيـان عـدد احلـاالت املـسجلة،          . مكان العمل، وتقدمي وصف آلليات رصد تطبيق هذه التشريعات        

  . واجلزاءات املفروضة على مرتكيب هذه الفعال والتدابري املتخذة لتعويض ضحايا التحرش اجلنسي ومساعدهتم

ويرجى بيان األحكام القانونية أو اإلدارية أو غريها اليت توفر ظروف آمنة وصحية يف مكان العمل، وكيفية       - ٢٣
  تطبيقها عملياً؟

   من العهد٨املادة 
  :وُيرجى توضيح ما يلي  - ٢٤

  ما هي الشروط املوضوعية أو الرمسية، إن وجدت، اليت جيب الوفاء هبا لتشكيل نقابات العمال                 )أ(  
كما يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي قيود علـى ممارسـة             . م شخص باالنضمام إىل النقابة اليت خيتارها      أو لقيا 

يرجى تقدمي معلومات عن الطريقة اليت ُتكفـل هبـا          ) ب(العمال للحق يف تكوين نقابات أو االنضمام إليها، و        
حتادات واالنضمام إىل منظمات نقابية     استقاللية النقابات يف تنظيم أنشطتها دون تدخل، وكذلك احلق يف إنشاء ا           

  . ويرجى بيان ما إذا كانت هناك قيود قانونية وعملية مفروضة على ممارسة هذا احلق. دولية

  .ويرجى تقدمي معلومات عن آليات املفاوضة اجلماعية يف الدولة الطرف وعن تأثريها على حقوق العمال  - ٢٥

  :وُيرجى توضيح ما يلي  - ٢٦
 كان احلق يف اإلضراب مكفوالً مبوجب الدستور أو القانون، وما مدى االلتزام بذلك بيان ما إذا  )أ(  

  يف املمارسة الفعلية؛ 
بيان أي قيود مفروضة على ممارسة هذا احلق يف القطاعني العام واخلاص، وطريقة تطبيقهـا يف                  )ب(  

  املمارسة الفعلية؛
  . اإلضراباتسية اليت ُتحظر فيهاحتديد قطاعات اخلدمات األسا  )ج(  

   من العهد٩املادة 

كما يرجى بيان أي فرع     . يرجى بيان ما إذا كانت يف الدولة الطرف تغطية شاملة بالضمان االجتماعي             - ٢٧
الرعاية الصحية، املرض، الشيخوخة، البطالة، إصابات العمل،       : من الفروع التالية مشمولة بالضمان االجتماعي     

  .)٣(اقة، الناجون من الكوارث واأليتامدعم األسرة والطفل، األمومة، اإلع

ويرجى بيان ما إذا كانت هناك حدود دنيا ملبالغ اإلعانات منصوص عليها يف القانون ويعاد النظر فيها                   - ٢٨
بصورة دورية، مبا يف ذلك املعاشات التقاعدية، وما إذا كانت هذه املبالغ كافية لضمان مستوى معيشي الئـق                  

  .)٤(للمستفيدين منها وأسرهم

                                                      

  .١٩رقم ، التعليق العام )ط(إىل ) أ(١٢الفقرة  )٣(
  ).أ(٥٩ و٢٢ الفقرتان ،املرجع السابق )٤(
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ويرجى بيان ما إذا كان نظام التأمني االجتماعي يكفل أيضاً اإلعانـات املقدمـة يف إطـار املـساعدة         - ٢٩
االجتماعية غري القائمة على االشتراكات لألفراد احملرومني واملهمشني وأسرهم الذين ال تشملهم برامج االشتراك              

  .)٥(يف نظام الضمان االجتماعي

ت برامج التأمني االجتماعي العامة املشار إليها أعاله تستكمل بأي برامج خاصة أو ترتيبات              ويرجى بيان ما إذا كان      -٣٠
  . وإذا كان األمر كذلك، يرجى تقدمي وصف هلذه الربامج والترتيبات وعالقتها املتبادلة مع الربامج العامة. )٦(غري رمسية

ساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلـق بـسن         ويرجى بيان ما إذا كان التمتع حبقوق التقاعد يقوم على امل            - ٣١
  .)٧(التقاعد وفترات التأهيل للحصول عليه واملبالغ املستحقة

ويرجى تقدمي معلومات عن برامج الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك النظم غري الرمسية، حلماية العمال يف                  - ٣٢
  .)٨(مومة والشيخوخةاالقتصاد غري الرمسي، وال سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية واأل

ويرجى بيان مدى استفادة غري املواطنني من برامج الضمان غري القائمة على االشتراكات للحصول على                 - ٣٣
  .)٩(دعم الدخل، واحلصول على الرعاية الصحية ودعم األسرة

   من العهد١٠املادة 

صة يف إبرام عقد زواج وبناء    يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تكفل حق الرجل، واملرأة بصفة خا              - ٣٤
  . أسرة مبوافقة كاملة وحرة

ويرجى تقدمي معلومات عن توافر ومتويل اخلدمات االجتماعية لدعم األسر، وعن األحكـام القانونيـة                 - ٣٥
املوجودة لضمان توفري فرص متكافئة جلميع األسر، وال سيما األسر الفقرية، واألسر املنتمية إىل أقليـات إثنيـة،           

  :ب الوحيدة العائل، وذلك فيما يتعلق واألسر

  ؛)١٠(رعاية األطفال  )أ(  
تقدمي اخلدمات االجتماعية اليت متكن كبار السن واملعوقني من البقاء ألطول فترة ممكنة يف الوسط   )ب(  

 الذي اعتادوا العيش فيه، مع حصوهلم على الرعاية الصحية واالجتماعية املالئمتني يف حالة عجزهم عن االعتماد               
  . )١١(على أنفسهم

                                                      

  .٥٠و) ب(٤ الفقرتان ،املرجع السابق )٥(
  .٥ الفقرة ،املرجع السابق )٦(
  .٣٢لفقرة ، ا١٩رقم والتعليق العام  ٢٦، الفقرة ١٦التعليق العام رقم  )٧(
  .٣٤ و١٦، الفقرتان ١٩رقم التعليق العام  )٨(
  .٣٧ الفقرة ،املرجع السابق )٩(
 . ٣١، الفقرة ٦؛ التعليق العام رقم ٣٠، الفقرة ٥رقم ؛ التعليق العام ٢٨ و١٨ الفقرتان ،املرجع السابق )١٠(

  عـام  ؛ التعليـق ال   ٣٠، الفقرة   ٥رقم  ؛ التعليق العام    ٢٠ و ١٨ و ١٥، الفقرات   ١٩رقم  التعليق العام    )١١(
 .٣١، الفقرة ٦رقم 
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ويرجى تقدمي معلومات عن نظام محاية األمومة يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك ظروف عمل املرأة احلامل                   - ٣٦
  :ويرجى اإلشارة بصفة خاصة إىل ما يلي. وحظر تسرحيها

  يت  وعلى النساء الـال )١٢(ما إذا كان هذا النظام يطبق أيضاً على املرأة العاملة يف عمل غري منطي      )أ(  
  ال تشملهن مزايا نظام األمومة املرتبط بالعمل؛

مدة إجازة األمومة املدفوعة األجر قبل الوضع وبعده واملبالغ النقدية والدعم الطيب وغريه مـن                 )ب(  
  ؛)١٣(تدابري الدعم املقدمة أثناء احلمل والوضع وبعد الوالدة

  .)١٤(ذه اإلجازة مكفولة للرجل واملرأةما إذا كانت إجازة األبوة مكفولة للرجل وما إذا كانت ه  )ج(  

 :ويرجى وصف تدابري احلماية واملساعدة اليت تتخذ بالنيابة عن األطفال والشباب، ويشمل ذلك  - ٣٧

بيان السن الذي يكون دونه عمل األطفال بأجر يف خمتلف املهن حمظوراً مبوجب قانون الدولـة                  )أ(  
  ة للمعاقبة على استخدام األطفال دون السن القانونيـة وعلـى           وما هي أحكام القانون اجلنائي الساري     . الطرف

 ؛)١٥(سخرة األطفال

بيان ما إذا كان قد جرى يف الدولة الطرف أي مسح وطين بشأن طبيعة وحجم ظاهرة عمـل                    )ب(  
  األطفال، وما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية ملكافحة عمل األطفال؛

ألطفال من العمل يف ظروف خطرة ضارة بصحتهم، ومحايتهم         بيان أثر التدابري املتخذة حلماية ا       )ج(  
  .)١٦(من التعرض ملختلف أشكال العنف واالستغالل

ويرجى تقدمي معلومات عن التشريعات واآلليات املوجودة حلماية احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                - ٣٨
امج املتعلقة بالتصدي إليـذاء هـؤالء       والثقافية لكبار السن يف الدولة الطرف، وال سيما عن تنفيذ القوانني والرب           

  .األشخاص وإمهاهلم وإساءة معاملتهم

ويرجى تقدمي معلومات عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية مللتمسي اللجوء وأسرهم، وعن التشريعات              - ٣٩
  .واآلليات املتعلقة بلم مشل أسر املهاجرين

                                                      

  .١٩، الفقرة ١٩رقم التعليق العام  )١٢(
  . املرجع السابق )١٣(
 ‘٧‘و) ب(١٠، الفقرة   ٢٠ مشروع التعليق العام رقم      ؛ انظر أيضاً  ٢٦، الفقرة   ١٦رقم  التعليق العام    )١٤(

  .١٦والفقرة 
 .٢٤، الفقرة ١٨رقم التعليق العام  )١٥(

  .١٥املرجع السابق، الفقرة  )١٦(
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  : ما يليويرجى توضيح  - ٤٠

بيان ما إذا كان هناك تشريع يف الدولة الطرف جيّرم بالتحديد أفعال العنف املرتيل، وال سـيما                   )أ(  
  . مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الزواج واالعتداء اجلنسي علـى املـرأة والطفـل            ،)١٧(العنف ضد املرأة والطفل   

  يب هذه األفعال؛كما يرجى اإلشارة إىل عدد احلاالت املسجلة، واجلزاءات املفروضة على مرتك
بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية ملكافحة العنف املرتيل، والتدابري املتخذة لدعم وإعادة                 )ب(  

  ؛)١٨(تأهيل الضحايا
إعطاء معلومات عن التدابري املتخذة للتوعية بالطبيعة اإلجرامية ألعمال العنف املرتيل، وتـوفري               )ج(  

  .كلفني بإنفاذ القوانني وغريهم من املهنيني املعنينيالتدريب يف هذا اجملال للموظفني امل

  :ويرجى توضيح ما يلي  - ٤١

بيان ما إذا كان هناك تشريع يف الدولة الطرف جيّرم بصفة خاصة االجتار بالبشر، وآليات لرصد             )أ(  
  ة الطرف أو إليهـا     ويرجى بيان عدد حاالت االجتار املبلّغ عنها املتعلقة باالجتار من الدول          . إعماله بصورة صارمة  

  .أو عرب أراضيها، وكذلك األحكام الصادرة بشأن مرتكيب هذه األفعال
بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار وتقدمي معلومات عن التدابري املتخذة                 )ب(  

  . لدعم الضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبية واالجتماعية والقانونية

  د من العه١١املادة 

  احلق يف حتسني متواصل للظروف املعيشية -  ألف

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت خط الفقر الوطين وما هو األساس املستخدم يف حـساب                     - ٤٢
  ويف حالة عدم وجود حتديد خلط الفقر، ما هي اآلليات املستخدمة لقياس ورصد حاالت الفقر ومدى انتشاره؟. ذلك

  :ما يليويرجى توضيح   - ٤٣

بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل وطنية أو استراتيجية وطنية ملكافحـة                  )أ(  
، وما إذا كانت هناك آليات وإجراءات حمددة        )١٩(الفقر تدمج بالكامل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
  .ال القضاء بصورة فعالة على الفقرلرصد تنفيذ اخلطة أو االستراتيجية وتقييم التقدم احملرز يف جم

                                                      

  .٥١ و٢١، الفقرتان ١٤؛ والتعليق العام رقم ٢٧لفقرة ، ا١٦رقم التعليق العام  )١٧(
  .٢٧، الفقرة ١٦التعليق العام رقم  )١٨(
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص         املعنية ب لجنة  الانظر بيان    )١٩(

  ).٢٠٠١(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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بيان ما إذا كانت هناك سياسات وبرامج حمددة اهلدف حملاربة الفقر، مبا يف ذلـك يف أوسـاط                    )ب(  
النساء واألطفال، وللتصدي لإلقصاء االقتصادي واالجتماعي لألفراد واألسر املنـتمني إىل جمموعـات حمرومـة               

  .كان األصليون وسكان املناطق الريفية أو املناطق احلضرية الفقريةومهمشة، وال سيما األقليات اإلثنية والس

  احلق يف غذاء كاف -  باء

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان توفري غذاء بأسعار معقولة يكون كافياً مـن حيـث                   - ٤٤
ـ                  ضارة، ومقبـوالً مـن     النوعية والكمية لتلبية االحتياجات الغذائية لكل فرد، ويكون خاليـاً مـن املـواد ال

  .)٢٠(الناحية الثقافية

  .ويرجى بيان التدابري املتخذة لنشر املعرفة مببادئ التغذية، مبا يف ذلك األغذية الصحية  - ٤٥

ويرجى اإلشارة إىل التدابري املتخذة لتعزيز مساواة احملرومني واملهمشني من األفراد واجلماعات، ويشمل               - ٤٦
ألراضي الزراعية واألشخاص املنتمني إىل أقليات، يف الوصول إىل الغـذاء واألرض            ذلك الفالحني غري املالكني ل    

  .)٢١(والقروض واملوارد الطبيعية والتكنولوجيا إلنتاج األغذية

يف إطار " مبادئ توجيهية طوعية"ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أو تنظر يف اعتماد   - ٤٧
وإذا مل يكن األمر    . )٢٢(درجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين         زمين حمدد لدعم اإلعمال الت    

  .كذلك، يرجى توضيح األسباب

  املاءعلى احلق يف احلصول  -  جيم

  :ما يلييرجى توضيح   - ٤٨

بيان التدابري املتخذة لضمان حصول كل شخص على املاء الكـايف واملـأمون لالسـتخدامات                 )أ(  
  ؛)٢٣(لية بأسعار معقولةالشخصية واملرت

بيان النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت ال تستطيع الوصول إىل ماء كاف ومأمون يف منازهلا أو ضمن                   )ب(  
  وما هي التدابري املتخذة لتحسني الوضع؛ )٢٤(الريفيني/منطقة جماورة هلا، موزعة حبسب املنطقة والسكان احلضريني

                                                      

  .٨ة ، الفقر١٢التعليق العام رقم  )٢٠(
  .٧، الفقرة ١٥التعليق العام رقم  )٢١(
  .٢٠٠٤نوفمرب /، يف تشرين الثاين)الفاو( جمللس منظمة األغذية والزراعة ١٢٧اعتمدهتا الدورة  )٢٢(
  ).ج(٤٣، الفقرة ١٤؛ والتعليق العام رقم )أ(٣٧و) أ(١٢، الفقرة ١٥التعليق العام رقم  )٢٣(
  ).ج(٣٧ والفقرة ‘١‘)ج(١٢ة ، الفقر١٥التعليق العام رقم  )٢٤(
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لضمان أن تكون اخلدمات اخلاصة أو العامة املتعلقة باإلمـداد بامليـاه            بيان التدابري اليت اختذت       )ج(  
  ؛)٢٥(خدمات ميكن لكل شخص حتمل نفقاهتا

  ؛)٢٦(تقدمي معلومات عن النظام املوجود لرصد نوعية املاء  )د(  

د ويرجى تقدمي معلومات عن التثقيف يف جمال االستخدام الصحي للماء، ومحاية املوارد املائية وطرق احل                - ٤٩
  .)٢٧(من إهدار املياه

  احلق يف سكن الئق -  دال

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت دراسة استقصائية وطنية لظاهرة التشرد والسكن غـري                   - ٥٠
الالئق، ونتائج هذه الدراسة، وال سيما عدد األفراد واألسر احملرومني من املأوى، والذين يعيشون يف مساكن غـري                  

ر هلا الوصول إىل اهلياكل األساسية واخلدمات مثل املاء والتدفئة والتخلص من النفايات، ومرافق الصرف الئقة ال يتوف
  .الصحي، والكهرباء، وكذلك عدد األشخاص الذين يعيشون يف مساكن مكتظة أو غري آمنة من حيث البناء

  : ما يليويرجى توضيح  - ٥١

ئم ميكن حتمل تكلفته مع ضمان احليازة لكـل         التدابري املتخذة لضمان احلصول على سكن مال        )أ(  
  شخص مبوجب القانون بغض النظر عن الدخل أو القدرة على الوصول إىل املوارد االقتصادية؛

أثر تدابري اإلسكان االجتماعي، مثل توفري مساكن يف إطار اإلسكان االجتماعي يف وحـدات                )ب(  
  وتوضـيح  . هم، وال سيما يف املناطق الريفية واحلضرية الفقرية    منخفضة التكلفة لألفراد احملرومني واملهمشني وأسر     

  ما إذا كانت هناك قوائم انتظار للحصول على هذا السكن ومعدل مدة االنتظار؛
ما هي التدابري املتخذة إلتاحة السكن الذي ميكن أن يعيش فيـه ذوو االحتياجـات الـسكنية                   )ج(  

  .)٢٩(واملعوقون )٢٨(سنوناخلاصة، مثل األسر اليت لديها أطفال أو امل

ويرجى توضيح التدابري القانونية وغريها من التدابري املعمول هبا لضمان عدم بناء الوحدات الـسكنية يف               - ٥٢
  .)٣٠(مواقع ملوثة أو قريبة جداً من مصادر التلوث اليت هتدد صحة ساكنيها

                                                      

  .٢٧ و٢٤املرجع السابق، الفقرتان  )٢٥(
 .)ب(١٢املرجع السابق، الفقرة  )٢٦(

  .٢٥املرجع السابق، الفقرة  )٢٧(
  .٣٣، الفقرة ٦التعليق العام رقم  )٢٨(
  .املرجع السابق )٢٩(
  ).و(٨، الفقرة ٤التعليق العام رقم  )٣٠(
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 أو املهمشني، مثـل األقليـات       كما يرجى حتديد ما إذا كانت هناك أي جمموعات من األفراد احملرومني             - ٥٣
اإلثنية، يف الدولة الطرف تأثرت بصفة خاصة من اإلخالء القسري، وبيان التدابري املتخذة لضمان عدم ممارسة أي 

  .)٣١(شكل من أشكال التمييز يف أي حالة من احلاالت الذي حيدث فيها اإلخالء

القسري خالل السنوات اخلمس األخـرية،      ويرجى بيان عدد األشخاص واألسر الذين تعرضوا لإلخالء           - ٥٤
واألحكام القانونية املتعلقة بالظروف اليت جيوز مبوجبها اإلخالء، وبيان حق املستأجرين يف البقـاء يف املـساكن                 

  .)٣٢(ومحايتهم من اإلخالء

   من العهد١٢املادة 

كان هناك نظام وطين    يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت سياسة صحية وطنية وما إذا                 - ٥٥
  .للرعاية الصحية األولية يشمل مجيع السكان

  :التدابري املتخذة لكفالة ما يليويرجى توفري معلومات عن   - ٥٦

أن تكون املرافق الصحية الوقائية والعالجية واملتخصصة يف إعادة التأهيـل، وكـذلك الـسلع          )أ(  
  ؛)٣٣(السن واملعوقونواخلدمات، يف متناول مجيع األفراد، مبا يف ذلك كبار 

أن تكون تكاليف خدمات الرعاية الصحية والتأمني الصحي اخلاص أو العام ميسورة للجميع،               )ب(  
  ؛)٣٤(مبن فيهم اجملموعات املهمشة اجتماعياً

  أن تكون األدوية واملعدات الطبية ُمجازة من الناحية العلمية وضمان عدم انتهاء صالحيتها؛  )ج(  
  .)٣٥(ملناسب للعاملني الصحيني مبا يف ذلك التدريب يف جمايل الصحة وحقوق اإلنسانتوفري التدريب ا  )د(  

  : ويرجى توفري معلومات عن التدابري املتخذة لكفالة ما يلي  -٥٧

حتسني صحة الطفل والرعاية الصحية لألمهات، وكذلك تقدمي خدمات وبرامج الصحة اجلنسية              )أ(  
يف والتوعية وإتاحة تنظيم األسرة والرعاية قبل الوالدة وبعدها وخـدمات           واإلجنابية مبا يف ذلك عن طريق التثق      

  ؛)٣٦(الوالدة الطارئة، ال سيما يف املناطق الريفية، للنساء املنتميات إىل جمموعات حمرومة ومهمشة
                                                      

  .١٠، الفقرة ٧التعليق العام رقم  )٣١(
ادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة      املب ؛ انظر أيضاً  ١٥ إىل   ١٣ ومن   ٩املرجع السابق، الفقرات     )٣٢(

  ).A/HRC/4/18, annex 1(بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية 
  ).ب(١٢الفقرة ، ١٤التعليق العام رقم  )٣٣(
  . ٣٦ و١٩و) ب(١٢املرجع السابق، الفقرات  )٣٤(
  .)ه(٤٤و) د(١٢املرجع السابق، الفقرتان  )٣٥(
  ).أ(٤٤ والفقرة ٢٣- ٢١؛ والفقرات ١٤املرجع السابق، الفقرة  )٣٦(
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الوقاية من األمراض املرتبطة باملاء ومعاجلتها والسيطرة عليها، وضمان الوصـول إىل املرافـق                )ب(  
  ؛ )٣٧( املالئمةالصحية

  ؛)٣٨(تنفيذ وتعزيز برامج التحصني وغريها من اإلستراتيجيات املتعلقة بالسيطرة على األمراض املعدية  )ج(  
منع إدمان املخدرات والتدخني، واستخدام العقاقري احملظورة وغريها من املواد الضارة، وال سيما   )د(  

  ؛)٣٩(هيل مدمين املخدرات وتقدمي الدعم ألسرهميف صفوف األطفال واملراهقني، وضمان عالج وإعادة تأ
اإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريـق        /ةالوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        )ه(  

 عن عامة اجلمهور، بشأن انتقـال هـذه          واألطفال واملراهقني، فضالً   اجلنس، وتثقيف اجملموعات األشد تعرضاً    
اإليدز وأسرهم، واحلد من الوصم     /ة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      األمراض، وتقدمي الدعم إىل   

  ؛)٤٠(والتمييز اجملتمعي
 منظمة الصحة العاملية، مبا تهضمان توفري العقاقري األساسية بتكلفة معقولة، على النحو الذي حدد  )و(  

  ؛)٤١(املزمنةيف ذلك مضادات فريوسات النسخ العكسي، وتوفري أدوية عالج األمراض 
ضمان العالج والرعاية املالئمني يف مرافق الصحة النفسية ملرضى األمراض العقليـة، وكـذلك                )ز(  

  .املراجعة الدورية واملراقبة القانونية الفعالة لإليداع يف هذه املؤسسات

   من العهد١٣املادة 

ل واملضمون حنو حتقيـق األهـداف        من حيث الشك   يرجى بيان ما إذا كان التعليم يف الدولة الطرف موجهاً           - ٥٨
، وما إذا كانت املناهج الدراسية تتضمن التعليم يف جمـال احلقـوق             )٤٢(١٣ من املادة    ١واألغراض احملددة يف الفقرة     

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

جملان للجميـع،   ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تراعي التزام توفري التعليم االبتدائي اإللزامي با               - ٥٩
  :وتقدمي معلومات بصفة خاصة عما يلي

   للجميع؛ وجمانياًإىل أي مستوى يكون التعليم إلزامياً  )أ(  
  أي تكاليف مباشرة مثل الرسوم الدراسية وكذلك التدابري املتخذة إللغائها؛  )ب(  

                                                      

  .‘١‘ ٣٧ و٨، الفقرتان ١٥التعليق العام رقم  )٣٧(
 ).ب(٤٤ و١٦الفقرتان ، ١٤رقم التعليق العام  )٣٨(

  .١٦املرجع السابق، الفقرة  )٣٩(
  .١٦املرجع السابق، الفقرة  )٤٠(
  ).د(٤٣، الفقرة املرجع السابق )٤١(
  .٤٩ و٥- ٤، الفقرات ١٣التعليق العام رقم  )٤٢(
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لرسوم اخلاصة  مثل مصاريف الكتب املدرسية والزي املوحد والنقل وا       ( أي تكاليف غري مباشرة       )ج(  
، والتدابري املتخذة لتخفيـف     )مثل رسوم االمتحانات واالشتراكات يف جمالس التعليم يف احملافظات، وما إىل ذلك           

  .عبء هذه التكاليف على أطفال األسر املعيشية الفقرية

تقين واملهين،  ويرجى توضيح التدابري املتخذة جلعل التعليم الثانوي مبختلف أشكاله، مبا يف ذلك التعليم ال               - ٦٠
  :ويرجى بيان ما يلي. متاحاً بصورة عامة للجميع

  ؛)٤٣(اخلطوات امللموسة اليت تتخذها الدولة الطرف لتحقيق جمانية التعليم الثانوي، بصورة تدرجيية  )أ(  
توافر التعليم التقين واملهين وما إذا كان ميكِّن الطالب من اكتساب املعارف واملهارات اليت تسهم   )ب(  

  .)٤٤(منوهم الشخصي واعتمادهم على الذات وقدرهتم على إجياد عمليف 

وُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة جلعل التعليم العايل متاحاً على قدم املساواة ودون متييز على                  - ٦١
  .)٤٥(أساس القدرات، وبيان التدابري امللموسة املتخذة لتحقيق جمانية التعليم العايل بصورة تدرجيية

وُيرجى اإلشارة إىل أثر التدابري املتخذة للتشجيع على حمو األمية، وكذلك تعليم الكبار والتعليم املستمر                 - ٦٢
  .طوال احلياة

وُيرجى بيان ما إذا كانت هناك فرص كافية متاحة للطالب املنتمني إىل أقليات لتلقي التعلـيم بلغـاهتم                    - ٦٣
، وعزهلم يف صفوف )٤٦(خذة ملنع تدين مستويات تعليم أطفال األقلياتاألصلية أو تعلم هذه اللغات، واخلطوات املت
  . خاصة واستبعادهم من نظام التعليم العام

ويرجى بيان التدابري املتخذة لضمان اتباع معيار واحد للقبول بالنسبة للصبيان والفتيات يف مجيع مـستويات                  - ٦٤
  .)٤٨(قيمة تعليم الفتيات، وتوعية اآلباء واملعلمني وصانعي القرار ب)٤٧(التعليم

  وُيرجى بيان التدابري املتخذة للحد من معدالت التـسرب، علـى املـستويني االبتـدائي والثـانوي،                   - ٦٥
لألطفال والشباب، وال سيما الفتيات واألطفال من أبناء األقليات اإلثنية واألسر الفقرية واملهاجرين والالجـئني               

  .واملشردين داخلياً

                                                      

  .١٤املرجع السابق، الفقرة  )٤٣(
  .١٦ و١٥ابق، الفقرتان املرجع الس )٤٤(
  .٢٠املرجع السابق، الفقرة  )٤٥(
  .٣٠، الفقرة املرجع السابق )٤٦(
  .٣٠، الفقرة ١٦التعليق العام رقم  )٤٧(
  . املرجع السابق )٤٨(
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   من العهد١٤املادة 

إذا مل يكن التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين متوافراً حالياً يف الدولة الطرف، ُيرجى تقدمي معلومات عن                  - ٦٦
. إلعمال هذا احلق بصورة تدرجيية، خالل عدد معقول من السنوات ُيحدد يف هذه اخلطة             )٤٩(خطة العمل املطلوبة  

رف يف اعتماد وتنفيذ خطة العمل املذكورة، وكـذلك         كما ُيرجى بيان أي صعوبات حمددة تصادفها الدولة الط        
  .التدابري املتخذة للتغلب عليها

   من العهد١٥املادة 

يرجى تقدمي معلومات عن اهلياكل األساسية املؤسسية املتاحة لتشجيع املشاركة الشعبية يف احلياة الثقافية،   - ٦٧
ويف هذا الصدد، ُيرجى    . اطق الريفية واحلضرية الفقرية   وال سيما على مستوى اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك يف املن          

بيان التدابري املتخذة لتشجيع املشاركة على نطاق واسع يف األنشطة واملؤسسات الثقافية، وتوضيح التدابري املتخذة 
  :لتحقيق ما يلي

ية وغريها كفالة الوصول إىل احلفالت املوسيقية واملسارح ودور عرض األفالم واملناسبات الرياض  )أ(  
  من األنشطة الثقافية بأسعار معقولة جلميع شرائح السكان؛

لكفالة تعزيز الوصول إىل التراث الثقايف للبشرية، مبا يف ذلك عن طريق التكنولوجيات اجلديدة                )ب(  
  يف جمال املعلومات مثل اإلنترنت؛

 الالجئني على املشاركة يف     تشجيع األطفال مبن فيهم أطفال األسر األفقر، وأطفال املهاجرين أو           )ج(  
  احلياة الثقافية؛

القضاء على احلواجز املادية واالجتماعية واملتعلقة باالتصاالت اليت حتول دون وصول كبار السن   )د(  
  . )٥٠(اركة الكاملة يف احلياة الثقافيةواملعوقني إىل املش

   التوعية بالتراث الثقايف اخلاص باألقليات اإلثنيـة  كما ُيرجى بيان التدابري املتخذة حلماية التنوع الثقايف وتعزيز         - ٦٨
أو الدينية أو اللغوية وجمتمعات السكان األصليني، وإجياد ظروف مؤاتية هلم لصون وتطوير هويتهم وتارخيهم وثقافتهم                

  . ولغتهم وعاداهتم وتقاليدهم ومتكينهم من التعبري عنها ونشرها

  .درسي واملهين يف جمايل الثقافة والفنونوُيرجى تقدمي معلومات عن التعليم امل  - ٦٩

  :ما يليويرجى توضيح   - ٧٠

                                                      

، طلبت اللجنة من الدول األطراف تقدمي خطط عملها كجـزء           ١١، الفقرة   ١١يف التعليق العام رقم      )٤٩(
  .أساسي من التقارير املطلوب تقدميها مبوجب العهد

  .٤١- ٣٩، الفقرات ٦؛ والتعليق العام رقم ٣٨- ٣٦، الفقرات ٥التعليق العام رقم  )٥٠(
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التدابري املتخذة لضمان وصول اجلميع، مبن يف ذلك األفراد واجملموعات احملرومة واملهمشة، إىل               )أ(  
  ؛منافع استخدام التقدم العلمي والتقين بتكلفة معقولة

ي والتكنولوجي ألغراض ختالف متتع اإلنسان بكرامته       التدابري املتخذة ملنع استخدام التقدم العلم       )ب(  
  .وحقوقه اإلنسانية

  :، وال سيما)٥١(ويرجى بيان التدابري املتخذة لضمان احلماية الفعالة ملصاحل املادية واملعنوية للمبدعني  - ٧١

  ؛)٥٢(ية والفنيةمحاية حقوق املؤلفني يف االعتراف بأهنم املبدعني ومحاية سالمة منتجاهتم العلمية واألدب  )أ(  
محاية املصاحل املادية األساسية للمؤلفني النامجة عن منتجاهتم، مبا ميكنهم من التمتـع مبـستوى                 )ب(  

  ؛)٥٣(معيشي الئق
  ؛)٥٤(ضمان محاية املصاحل املعنوية واملادية للشعوب األصلية املتعلقة بتراثهم الثقايف ومعارفهم التقليدية  )ج(  
اجب بني احلماية الفعالة للمصاحل املعنوية واملادية للمـؤلفني والتزامـات   املوازنة على النحو الو     )د(  

  .)٥٥(الدولة الطرف فيما يتعلق باحلقوق األخرى اليت يكفلها العهد

وُيرجى بيان األحكام القانونية املعمول هبا حلماية احلرية اليت ال غىن عنها إلجراء البحوث العلمية والقيام          - ٧٢
  .رجى بيان أية قيود ُتفرض على ممارسة هذه احلريةبنشاط إبداعي، كما ُي

ويرجى بيان التدابري املتخذة لصون وتطوير ونشر العلوم والثقافة، ولتشجيع وتطوير االتصاالت الدولية               - ٧٣
  .والتعاون الدويل يف جمايل العلوم والثقافة

 -  -  -  -  - 

                                                      

  ).أ(٣٩، الفقرة ١٧التعليق العام رقم  )٥١(
  ).ب(٣٩املرجع السابق، الفقرة  )٥٢(
  ).ج(٣٩املرجع السابق، الفقرة  )٥٣(
  .٣٢، الفقرة املرجع السابق )٥٤(
  ).ه(٣٩املرجع السابق، الفقرة  )٥٥(


