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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من

لبنان*

 -١نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة التقريةر الةيوال الثةا
للبن ةةا  )E/C.12/LBN/2جلس ةةتي ا  6١و 62انظ ةةر  E/C.12/2016/SR.61و )62املعق ةةود
ية ةةو  26و 27أيلة ةةو /سة ةةبتمر  ،20١6واعتمة ةةيت جلسة ةةت ا  ،78املعقة ةةود  7ش ة ةري
األو /أكتوبر  ،20١6املالحظات اخلتا ية التالية.

ألف -مقدمة
رح ةةل اللجن ةةة بتق ةةي التقري ةةر ال ةةيوال الث ةةا وباس ةةت ناط حواا ةةا ة اليول ةةة ال ةةرط.
-2
و عرب اللجنة ع أسف ا لتةخرر قةي ةاا التقريةر ً نةال ةويالل جةيال ولعةيم الةرد علةا العييةي ة
األس لة الوااد قائمة القضايا انظر  .)E/C.12/LBN/Q/2/Add.1و رحل اللجنة باحلواا البناء
الال جرى وفي اليولة ال رط.

باء -الجوانب اإليجابية
-٣

رحل اللجنة بالتصييق علا الصكوك اليولية التالية

جما حقوق اإلنسا :

ا فاقية ةةة نا ضة ةةة التعة ةةايل وبة ةةمل ة ة وة ةةروب املعا لة ةةة أو العقوبة ةةة القاسة ةةية
أ)
أو الالإنس ةةانية أو امل ين ةةة 5 ،شة ةري األو /أكت ةةوبر  ،2000وبرو وكوهل ةةا االرتي ةةاال22 ،
كانو األو /ديسمر 2008؛
ب)
األ فا
__________

*

ج) الرو وكةةو االرتيةةاال ال فاقيةةة حقةةوق ال فةةل بشةةخ بي ة األ فةةا واسةةت ال
الب اء و املواد اإلباحية 8 ،شري الثا /نوفمر .200٤

اعتميهتا اللجنة
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ا فاقية القضاء علا مجي أشكا التمييز وي املرأ  ١6 ،نيسا /أبريل ١997؛

دواهتا التاسعة واخلمس

 ١9أيلو /سبتمر  7 -شري األو /أكتوبر .)20١6
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 -٤و رحةةل اللجنةةة بالتةةيابم التش ةريعية وامللسسةةية والسياسةةا ية الةةن ا ةةات ،نةةا النظةةر
التقرير األويل ،أجل عزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليولةة ال ةرط ،ةا
ذلك ا يل :
القةةانو اقةةم  ،١6٤املةةلا  2٤آب/أبس ة
أ)
االجتاا باألشخاص؛

 ،20١١املتعلةةق عاقبةةة جر ةةة

ب) القانو اقةم  ،29٣املةلا  7أياا /ةايو  ،20١٤املتعلةق حبمايةة النسةاء وسةائر

األسرل؛
أفراد األسر العنف
ج) القةةانو اقةةم  ،١50املةةلا  ١7آب/أبس ة  ،20١١الةةال قضةةا بةلزا يةةة
املة ة ةةياا احلكو ية ة ةةة ،والقة ة ةةانو اقة ة ةةم  ،2١١املة ة ةةلا  ٣0آذاا/
وجمانية ة ةةة التعلة ة ةةيم األساس ة ة ة
ةةاا  ،20١2الةةال يسةةمي بتوًي ة الكتةةل املياسةةية جمان ةال علةةا التال يةةا ايةةا األ فةةا
املياا الرمسية؛
والتعليم األساس
د) املرس ةةوم اق ةةم  ،9825امل ةةلا  ١ش ةةباا/فراير  ،20١٣والق ةةانو اق ةةم ،267
امللا  ١5نيسا /أبريل  ،20١٤بشخ استحقاقات إجاً األ و ة؛
ه) املرسة ةةوم اقة ةةم  ،8987املة ةةلا  29أيلو /سة ةةبتمر  ،20١2الة ةةال اظة ةةر اسة ةةتخيام
األشخاص دو س الثا نة عشر األعما الن عر صحت م أو سال ت م أو أرالق م للخ ر؛
و)

الرنا ج الو ين للتنمية االجتماعية واالقتصادية احمللية ،الال ان لق عام 20١٣؛

ُقرت عام 20١2؛
ً) االسرتا يجية الو نية لوقاية ومحاية األ فا
العنف ،الن أ َّ
ح) االس ة ةرتا يجية الو نية ةةة للم ة ةرأ للفة ةةرت  ،202١-20١١و شة ةةروف ي ة ةةيط إ
حتييي النصوص التمييزية الكتل املياسية واملنا ج اليااسية؛
ا)

برنا ج خ

حقوق املعوق .

 -5و ش ةةيي اللجن ةةة باليول ةةة ال ةةرط اللتزا ةةا بقض ةةايا الالج ة  ،ومل ةةا أبي ة ة س ةةخاء
استضافة عيد كبم جيال الالج .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتو 
صيات

المحلي
تطبيق العهد على الصعيد
شةةعر اللجنةةة بةةالقلق لعةةيم ةةوفر علو ةةات ع ة س ةوابق قضةةائية يشةةاا في ةةا إ أحكةةام
-6
الع ي ابم أ الع ي قابل للت بيق باشر اليولة ال رط ،ال سيما وأ دسةتوا اليولةة ال ةرط
ال يعرتط باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املاد .))١ 2
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 -7توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة بل ييمان حماي يية الحق ييوق االقتص ييادية واالجتماعي يية
والثقافييية بموجييب الد.ييتوري وتوصييي الدوليية الطييرة أيلييا بويييادل مسييتو الييوعي بييالحقوق
المنص ييول عليه ييا ف ييي العه ييد وضم اني يية التقاا ييي بش ييأنهاا ال  .يييما ف ييي أو .ييا القل ييال
والمحامين والمسؤولين عن ضنفاذ القانونا وكذا عامة الجمهوري وتوجه اللجنة انتبيا الدولية
الطرة ضلى تعليقها العام رقم  )1998(9بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحليي
أثر الواع السيا.ي على التمتع بالحقوق الواردل في العهد
شعر اللجنةة بةالقلق أل اومةود السياسة املسةتمر اليولةة ال ةرط أدى إ ةخرر اعتمةاد
-8
ةةيابم ش ةريعية وسياسةةا ية حامسةةة إلعمةةا احلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،وأعةةاق بشةةي
قيا اليولة ال رط علا واج ة احلاالت ال اائة ،ثل يفق الالج وأً ة إداا النفايات.
 -9توصييي اللجنيية الدوليية الطييرة بالسييعي ضلييى الوفيياء بالتواماتهييا بموجييب العهييد ر ييم
الحالة السيا.ية السائدلي
الموارد العامة
 -١0شة ةةعر اللجنة ةةة بة ةةالقلق لعة ةةيم اعتمة ةةاد يزانية ةةة عا ة ةةة نة ةةا عة ةةام  ،2005وعة ةةيم راعة ةةا
اإلج ةراءات الي قرا ي ةةة إق ةراا امليزاني ةةة و راقب ةةة نفي ةةا ا ولك ةةو املخصص ةةات الق اعي ةةة احلالي ةةة
مل عي تماشةا ة االحتياجةات واألولويةات اليولةة ال ةرط .و الحةا اللجنةة أيضةال أ جةزءال
كبمال خمصصةات ق ةاع الصةحة والتعلةيم امليزانيةة العا ةة يُنفةق علةا عقةود تعلةق ةي ات
قي ا املياا اخلاصة واملرافق ال بية اخلاصة املاد .))١ 2
 -١١تدعو اللجنة الدولة الطيرة ضليى تجياول العقبيات السيا.يية التيي تعييق االنتظيام فيي
عملية الميونة من أجل امان المساءلة وتوفير مخصصات كافيية لالحتياجيات والقطاعيات
ذات األولويةي وتوصي اللجنة أيلا بأن تعيد الدولة الطرة النظر فيما ضذا كيان التعاقيد ميع
ش ييركات القط يياص الخ ييال لت ييوفير الخ ييدمات األ.ا .ييية يمث ييل اال .ييتخدام األمث ييل للم ييوارد
المتاحة من أجل امان الحقوق الواردل في العهد دون تمييوي
خدمة الدين
 -١2يسةةاوا اللجنةةة القلةةق أل صةةي النسةةبة األكةةر ة امليزانيةةة العا ةةة خلي ةةة الةةيي اةةرم
اليولةةة ال ةةرط ة امل ةوااد الالً ةةة للوفةةاء بالتزا اهتةةا األساسةةية فيمةةا يتعلةةق بضةةما التمت ة باحلةةي
احلقوق الن يكفل ا الع ي ل البية السكا املاد .))١ 2
األدىن األساس
 -١٣توصي اللجنة بأن تتخذ الدولية الطيرة تيدابيرا تشيمل التفياوا ميع اليدائنينا مين
أجل خفض عبء خدمة الدين على الميوانية العامة ضلى مستو يم نهيا مين ايمان الوفياء
بالتواماتها األ.ا.ية تجا  .انهاي وتوصي اللجنة أيلا بأن تراعي الدولة الطيرة التواماتهيا
بموجب العهد في حوارها مع صندوق النقيد اليدوليا وتوجيه انتبيا الدولية الطيرة فيي هيذا
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الصدد ضلى بيانها المؤرخ  24حويران/يونيه  2016المتعلق بالدين العام وتيدابير التقشيف
والعهييد الييدولي الخييال بييالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية والسيا.ييية ()E/C.12/2016/1ي
وعالول على ذلكا توصي اللجنية بيأن تليع الدولية الطيرة ض يارا قانونييا ومؤ.سييا واايحا
للمان الشفافية والمساءلة في التفاوا على القروا وضبرام العقود وضدارل الديني

الفساد
رساا كبم
 -١٤شعر اللجنة بالقلق الستشراء الفساد اليولة ال رط وملا يسفر عن
امل ةوااد الةةن حتتةةاج إلي ةةا نفيةةا الع ةةي .و شةةعر اللجنةةة بةةالقلق أيض ةال لعةةيم ةةور الشةةفافية
والفعالية راقبة الشلو العا ة ،وكالك النتشاا احملابا واحملسوبية احليا السياسية .وعةالو
علةا ذلةةك ،الحةةا اللجنةةة احتجةةاج القضةةا بخحكةةام ا فاقيةةة األ ةةم املتحةةي ملكافحةةة الفسةةاد
ق ةرااات احملةةاكم ،لكن ةةا ال ةزا شةةعر بةةالقلق للتةةخرر اعتمةةاد عةةي شةةااي ق ةوان ر ة إ
نفيا اال فاقية املاد .))١ 2
 -١5توصييي اللجنيية الدوليية الطييرة بت ثيييف جهودهييا لم افحيية الفسيياد واإلفييالت ميين
العقاب على جرائم الفساد كما توصيها بما يلي:
اييمان تييوخي الشييفافية فييي الشييؤون العاميية ميين خييالم ضتاحيية المعلومييات
(أ)
ألصحاب الحقوقا وفي ا.تخدام الموارد العامةا بما في ذلك األميوام التيي حصيل عليهيا
البلد في ض ار التعاون الدولي؛
(ب) امان فعالية آليات الرقابة على الشؤون العامية وايمان مسياءلة الهي يات
الح ومية و يرها من الهي ات في الممار.ة العملية؛
(ج)

اإل.راص في اعتماد مشاريع قوانين ترمي ضلى م افحة الفساد؛

(د) ضذكاء وعي السيا.يين وأعلاء البرلميان و ييرهم مين المسيؤولين بالت ياليف
االقتصادية واالجتماعية للفسادي
المؤ.سة الو نية لحقوق اإلنسان
 -١6يس ةةاوا اللجن ةةة القل ةةق لع ةةيم وج ةةود لسس ةةة و ني ةةة حلق ةةوق اإلنس ةةا
املاد  ١ 2
)).

اليول ةةة ال ةةرط

 -١7توصييي اللجنيية الدوليية الطييرة بييأن تبييادر .يريعا ضلييى ضنشيياء مؤ.سيية و نييية لحقييوق
اإلنسييان تتمتييع بوالييية وا.ييعة ومييوارد كافييية تمتثييل للمبييادت المتعلقيية بمركييو المؤ.سييات
الو نية لتعويو وحماية حقوق اإلنسان (مبادت باريس) امتثاال تاما ي
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التمييو
 -١8شةةعر اللجنةةة بةةالقلق للتمييةةز الةةال تعةةر ل ة الف ةةات امل مشةةة .و شةةعر بةةالقلق أيض ةال
لعيم إ احة سبل انتصاط فعالة ،قانونية أو بم قانونية ،لضحايا التمييز املاد .))2 2
 -١9توصي اللجنة الدولة الطرة بما يلي:
اعتماد ض ار قانوني شامل لم افحية التميييو يحظير التميييو المباشير و يير
(أ)
المباشرا وينص على تدابير خاصة مؤقتة؛
(ب) تلمين الد.تور مبدأ عيدم التميييو ا.يتنادا ضليى قائمية األ.يباب المحيددل
في المادل  )2(2من العهد ب املها؛
(ج) تنظيييم حمييالت لم افحيية التحيييو والوصييم اييد أف يراد الف ييات المهمشييةا
كاألش ي ييخال ذوي اإلعاق ي ييةا واألش ي ييخال المص ي ييابين بفي ي ييرو نق ي ييص المناع ي يية البشي ي يريةا
والمثليات والمثليين ومودوجي المييل الجنسيي ومييايري الهويية الجنسيانية وحياملي صيفات
الجنسينا والالج ين؛
(د)

ضنشاء آليات ت فل للحايا التمييو ضم انية التما .بل انتصاة فعالةي

 -20وتوجه اللجنة انتبا الدولة الطرة ضلى تعليقها العام رقم  )2009(20بشأن عدم
التمييو في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةي
األشخال ذوو ضعاقة
 -2١الحا اللجنة املعلو ات الن قي ا الوفي بشخ ب اقة اإلعاقة الشخصةية وًيةاد فةرص
ذول اإلعاق ةةة االس ةةتفاد ة ة اخل ةةي ات العا ةةة .ب ةةم أ اللجن ةةة ال ة ةزا ش ةةعر ب ةةالقلق أل
سلولية اعاية األشخاص ذول اإلعاقة ُحت َّمل ألسر م املقةام األو  .و شةعر بةالقلق أيضةال أل
فرص األشخاص ذول اإلعاقة احلصو علا عليم جا ال زا حميود لل اية .وعالو علا
ذلك ،الحا اللجنة بقلق أ  80املائة ة األشةخاص ذول اإلعاقةة ال يزاولةو عمةالل أو مل
يس ةةبق هل ةةم ذل ةةك أب ةةيال وأ ص ةةي حص ةةة ة ة الوئ ةةائف هل ةةال الف ةةة ،وج ةةل الق ةةانو اق ةةم
 ،2000/220ال يُ بَّق املاد .))2 2
 -22توصي اللجنة الدولة الطرة باعتمياد .يا.يات وبيرامج قائمية عليى الحقيوق تخيدم
مصلحة األشخال ذوي اإلعاقة من أجل ما يلي:
(أ)

مواءمة تعريف اإلعاقة في القانون رقم  2000/220مع المعايير الدولية؛

(ب) امان تخصيص موارد كافية للصندوق الخال باألشيخال ذوي اإلعاقية
في ض ار ميوانية ولارل الصحةا وامان ضتاحة خدمات بية و ير بية قائمية عليى الحقيوق
لألشخال ذوي اإلعاقةا وقبوم بطاقة اإلعاقة الشخصية في جميع المرافق ذات الصلة؛
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(ج) امان مساوال األشخال ذوي اإلعاقة بييرهم في الحصوم عليى التعلييم
والتدريبا بما في ذلك عن ريق تعويو التعليم الجامع؛
(د) دعم توفير ترتيبيات تيسييرية معقولية ولييادل اال.يتثمار فيي ضتاحية المعلوميات
والس ييلع والخ ييدمات العام ييةا بم ييا يتماش ييى م ييع المر .ييوم رق ييم  7194الم ييؤرخ  16ك ييانون
األوم/ديسمبر 2011؛
(هي) تنفيي ي ييذ نظي ي ييام الحصي ي ييص في ي ييي التونيي ي ييف المنصي ي ييول عليي ي ييه في ي ييي القي ي ييانون
رق ييم  2000/220وتطي يوير ف ييرل العم ييل الت ييي ت ييوفر مس ييتو معيش يييا الئقي يا وآفاقي يا ونيفي يية
لألشخال ذوي اإلعاقة؛
(و) اييمان حييق األشييخال ذوي اإلعاقيية فييي كسييب العيييل ميين مواوليية عمييل
يختارونه أو يقبلونه وعاا بسبل منها القلاء عليى الممار.ية التقليديية المتمثلية فيي ض.يناد
ونائف معينة لألشخال ذوي اإلعاقةي
الالج ون السوريون
 -2٣الحةةا اللجنةةة بقلةةق عةةيم ةةوفر املةوااد املاليةةة وعةةيم وجةةود فةةرص عمةةل تاحةةة لالج ة
السةواي  ،وكةةالك الظةةروط املعيشةةية املزايةة الةةن يعةةا ن ةةا بعضة م ،علةا الةةربم ة املةوااد الةةن
ستثمر ا اليولة ال رط قي اليعم هلم وإل اء "التع ي بعةيم العمةل" .و خسةف اللجنةة أيضةال
ملوقف اليولة ال رط الن رى أ ةني كا ةل احلقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة لالج ة
قي يثني م ع العود إ بلي م األصل املاد .))2 2
 -2٤ف ييي ن ييل ت ييوافر م ييوارد مح ييدودل ل ييدعم الالج ييينا تحي ي اللجن يية الدول يية الط ييرة
علييى اإل .يراص فييي ضصييدار الوثييائق الاللميية لالج ييين ل ييي يتم نييوا ميين البح ي عيين عمييل
والحص يوم علييى الخييدمات األ.ا.ييية دون خييوة ميين التعييرا لالعتقييامي وتييدعو اللجنيية
الدولة الطرة أيلا ضلى اتباص نهيج قيائم عليى الحقيوق فيي تقيديم اليدعم لالج يينا بميا فيي
ذلك ضلياء األح ام القانونية والتنظيمية التي تمييو ايدهم فيي التمتيع بيالحقوق االقتصيادية
واالجتماعية والثقافيةي
الالج ون الفلسطينيون
 -25يسة ةةاوا اللجنة ةةة القلة ةةق لة ةةرتدل املسة ةةتوى املعيش ة ة السة ةةائي املخيمة ةةات واملسة ةةتو نات
العشةوائية الةةن يق ن ةةا الالج ةةو الفلسة ينيو  ،وكةةالك ملةةا يواج ونة ة عقبةةات سةةعي م إ
حتس ة لةةك الظةةروط .ويسةةاوا اللجنةةة القلةةق أيض ةال لفةةر شةةروا قانونيةةة و نظيميةةة ،جم ةا
العمةةل والضةةما االجتمةةاع واإلسةةكا  ،جيةةز وةةي الالج ة الفلس ة يني املةةاد  ،١١قةةروء
املاد .))2 2
باالقرتا
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 -26توصي اللجنة الدولة الطرة بما يلي:
تخفيييف القيييود المفروايية علييى نقييل م يواد البنيياء ضلييى مخيمييات الالج ييين
(أ)
الفلسطينيين وتيسير والمساهمة في تحسين األحيوام المعيشيية فيي المخيميات بشي ل عياما
حسب االقتلاء؛
(ب) ضلالي يية العقبي ييات التي ييي تحي ييوم دون تونيي ييف الالج ي ييين الفلسي ييطينيين في ييي
االقتصاد النظاميا والعملا بالتعاون مع الرابطات المهنيية وميع المهنييين المسيتقلينا عليى
تيسير عمل الالج ين الفلسطينيين في  36مهنة تمنع عليهم مواولتها حتى اآلن؛
(ج) ا ييمان ا .ييتفادل الالج ييين الفلس ييطينيين م يين مجموع يية ا .ييتحقاقات الل ييمان
االجتميياعي بال امييلا بمييا فييي ذلييك جمي ييع ا.ييتحقاقات الصييحة واأل.ييرل التييي يسيياهمون فيه ييا
بالمبالغ المطلوبة؛
(د) تعييديل القييانون رقييم  296لعييام 2001ا المعييدم للمر.ييوم الصييادر فييي
عام  1969بشأن اكتساب ير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فيي لبنيانا حتيى يحسيم
لالجئ الفلسطيني بحيالل الممتل يات يير المنقولية فيتمتيع تمتعيا كيامال بحقيه فيي السي ن
الالئق دون تمييوي
المساوال في الحقوق بين الرجل والمرأل
 -27شةةعر اللجنةةة بةةالقلق لوجةةود أحكةةام قانونيةةة جييزيةةة ة قبيةةل األحكةةام املتعلقةةة باونسةةية
واإلاث ،واملواق ة ةةف األبوي ة ةةة املتج ة ةةاا  ،والص ة ةةوا النم ي ة ةةة الس ة ةةائي ع ة ة امل ة ةرأ بوص ة ةةف ا جم ة ةةرد أم
أو وًوجةةة ،األ ةةر الةةال اةةو دو جتع ةةا بةةاحلقوق املنصةةوص علي ةةا الع ةةي علةةا قةةيم املسةةاوا
ة الرجةةل .ويسةةاوا اللجنةةة القلةةق بوج ة رةةاص لشةةي ةةي املشةةااكة النسةةائية القةةو العا لةةة
املاد .)٣
 -28توصي اللجنة الدولة الطرة بما يلي:
ا.تعراا جميع القوانين واألنظمية بهيدة ضليياء أو تعيديل ميا انطيو منهيا عليى
(أ)
تمييو أو كان له أثر تمييوي على المرألا بما في ذلك القوانين المتعلقة بالجنسية والميراث؛
(ب) ت ثيي ييف الجهي ييود المبذولي ييةا مي يين خي ييالم تنظي يييم حمي ييالت التوعيي ييةا لتيييي يير
المواقييف األبوييية والصييورل النمطييية السييائدل عيين الم يرأل فييي األ.ييرل والمجتمييعا واالعت يراة
بالمرأل كفرد له حقوق متساوية؛
(ج) تنفيييذ تييدابير خاصيية مؤقتيية مييع تحديييد ومعالجيية األ.ييباب الجذرييية لتييدني
مشاركة المرأل في القول العاملةي
 -29وتحيل اللجنة الدولة الطرة ضلى تعليقها العام رقيم  )2005(16بشيأن المسياوال
بين الرجل والمرأل في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةي
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البطالة
 -٣0حتيط اللجنة علمةال ختلةف التةيابم الةن ا ةاهتا اليولةة ال ةرط ملكافحةة الب الةة ،ةا
ذلةةك التةةيابم الةةن هتةةيط إ دعةةم املشةةااي الص ة م واملتوس ة ة احلجةةم .بيةةي أ اللجنةةة ال ةزا
شعر بالقلق الا فاف ستوى الب الة بشكل كبم اليولة ال رط ،ال سيما أوساا الشباب
والنسةةاء ،ةةا ذلةةك محلةةة الش ة ادات اوا عيةةة ،و ة شةةكلة فاقم ة ة وصةةو الالج ة .
وعةةالو علةةا ذلةةك ،يسةةاوا اللجنةةة القلةةق لشةةي ةةي عةةيد الوئةةائف اوييةةي الةةن سةةتحيث
سةةنويال ،حةةق قبةةل أ بةةيأ أً ةةة الالج ة  ،قياس ةال إ عةةيد الشةةباب الةةيارل إ سةةوق العمةةل.
ولالك ،شعر اللجنة بالقلق أكثر الفتقاا سياسات اليولة ال ةرط وبراجم ةا ملكافحةة الب الةة إ
الفعالية املاد .)6
 -٣١توصي اللجنة الدولة الطرة بالعميلا ليد صييا ة ر يية اقتصيادية مسيتقبليةا عليى
ما يلي:
معالجة األ.باب الهي لية للبطالة في الدولة الطرةا بميا فيي ذليك النميو
(أ)
االقتصادي الذي ال يوفر فرل العمل؛
(ب) ضعادل النظر في البرامج المهنية والجامعية للمان تلبيتهيا متطلبيات .يوق
العمل الحالية واال.تفادل من ارتفاص مستو التعليم بما يلمن ا.تحداث فرل عمل؛
(ج) رصيد أثير ربرنيامج أوم عميل للشيبابر واعتمياد تيدابير فيي مجيام العمالية
تستهدة النساء تحديدا؛
(د)

ا.تحداث خدمات لمساعدل العا لين عن العمل؛

(هي) الحرل على أن ت ون أي .يا.يات تميزيوا بح يم الواقيعا ايد الالج يين
والمهاجرين الخااعين لواليتها ذات ابع مؤقت وعلى ضليائها في أ.رص وقت مم ني
 -٣2وتحيييل اللجنيية الدوليية الطييرة ضلييى تعليقهييا العييام رقييم  )2005(18بشييأن الحييق

العملي
في
الحد األدنى لألجور
 -٣٣يسةةاوا اللجنةةة القلةةق لعةةيم إعةةاد النظةةر احلةةي األدىن لمجةةوا نةةا عةةام  20١2ة
أجل واكبة عي التضخم ،الال جتاوً  ٣0املائة عام  20١5املاد .)7
 -٣٤توصي اللجنة الدولة الطرة بالحرل على أن يتيي الحيد األدنيى لألجيور مسيتو
معيشيييا كريميا للعمييام وأ.ييرهما بسييبل منهييا ربطييه بت يياليف المعيشيية واعتميياد تييدابير ضنفيياذ
ص ييارمة لل ييمان تطبي ييق الح ييد األدن ييى لألج ييور فعليي ياي وتحي ييل اللجن يية الدول يية الط ييرة ضل ييى
الفقرات  18ضليى  24مين تعليقهيا العيام رقيم  )2016(23بشيأن الحيق فيي نيروة عميل
عادلة ومواتيةي
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حماية الحق في نروة عمل عادلة ومواتية
 -٣5يسةةاوا اللجنةةة القلةةق لعةةيم جت ة عةةي ف ةةات ة العمةةا باحلمايةةة املنصةةوص علي ةةا
قانو العمل ،ا ذلك ف ات العما الةاي يعملةو الق اعةات بةم النظا يةة و االقتصةاد
بةم الرمسة  .و عةةرب عة قلق ةةا أيضةال بشةةخ بعةح أحكةةام قةةانو العمةل وبةةمل ة القةوان ذات
الص ةةلة ،ة ة قبي ةةل نظ ةةام الكفال ةةة وج ة ةواً التعاق ةةي ش ةةفويال ،ال ةةن ك ة ة أ جتع ةةل العم ةةا عرو ةةة
لالسةةت ال  .وعةةالو علةةا ذلةةك ،الحةةا اللجنةةة بقلةةق أ فتشةةية العمةةل عةةا ة نق ة
املوااد املاد .)7
 -٣6تدعو اللجنة الدولة الطرة ضلى ما يلي:
تو.يع نطاق قانون العمل ليشمل جميع ف ات العماما بمن فييهم العميام
(أ)
المنوليييون والعمييام الوراعيييون والعمييام المييياومون والعمييام المؤقتييون فييي الخدميية العامييةا
والعاملين في القطاعات ير النظامية وفي االقتصاد ير الر.ميا امانا للحق فيي التمتيع
بشرو عمل عادلة ومواتية دون تمييو؛
(ب) واع ليوائ لتنظييم قطاعيات مين قبييل التيي لهيا صيلة بالتعيدين والهند.ية
المي اني يي يية وورط الطي ييالءا واتخي يياذ تي ييدابير متسي ييقة لتسي ييوية الواي ييع القي ييانوني لقطاعي ييات
االقتصاد ير الر.مية على نحو تدريجي؛
(ج) ا.تعراا القوانين ذات الصلة بهدة ضلياء الترتيبيات التيي تجعيل العميام
عراة لال.تيالما كال فالة والتعاقد شفويا؛
(د) رفع قدرات مفتشية العمل بدرجية كبييرل والحيرل عليى أن تشيمل واليتهيا
العمييام فييي االقتصيياد ييير الر.ييمي بمييا يتييي لهييم بييدورهم التمتييع بشييرو عمييل عادل يية
ومواتيةا وبالحماية المنصول عليها في قانون العملي
 -٣7وتوجه اللجنة انتبا الدولة الطرة ضلى تعليقها العام رقم 23ي
الحق في اإلاراب
 -٣8يسة ةةاوا اللجنة ةةة القلة ةةق لعة ةةيم جت ة ة ة ةةوئف اخلي ة ةةة املينية ةةة اليولة ةةة ال ة ةةرط بة ةةاحلق
اإلوراب .و شعر بالقلق أيضال بشةخ الشروا املفرووة علا ممااسة احلق اإلوراب املاد .)8
 -٣9توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة بمواءم يية قوانينه ييا وأنظمته ييا المتعلق يية ب ييالحق ف ييي
اإلاراب مع المعايير الدوليةا بطيرق منهيا قصير القييود المفرواية عليى ممار.ية الحيق فيي
اإلاراب على مونفي الخدمة المدنية المعنيين بتقديم الخدمات األ.ا.يةا واال.تناد ضلى
قييانون المسييؤولية المدنييية دون ييير لييد النظيير فييي القلييايا التييي تنطييوي علييى مطالبييات
بجبر اللرر الناجم عن أية مظاهرات لها صلة باإلارابا فتفصيل بيذلك جبير الليرر عين
ممار.ة الحق في اإلارابي
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الحقوق النقابية
 -٤0الح ةةا اللجن ةةة بقل ةةق أ ةةوئف اخلي ةةة امليني ةةة واألجان ةةل ال يس ةةمي هل ةةم بتك ةةوي
وًاا العمل
نقابات .و شعر بالقلق أيضال أل إنشاء النقابات ر و باحلصو علا رري
ووًاا اليارلية .وعالو علا ذلك ،شعر اللجنةة بةالقلق ة فةر شةروا بةال في ةا للمشةااكة
التفاو علا اال فاقات اوماعية وعلا إبرام ال اال فاقات املاد .)8
 -٤١توصيي اللجنيية الدوليية الطييرة بييأن تتييي ضم انييية ت ييوين النقابييات لمييونفي الخدميية
المدنييية واألجانييبا والتمتييع ب امييل حقييوقهم النقابيييةا وفق يا للمييادل  8ميين العهييدي وينبيييي
للدولة الطرة مواءمة الشرو المفرواة عليى تفياوا النقابيات عليى االتفاقيات الجماعيية
مع المادل  8من العهدي

االجتماعي
الحق في اللمان
 -٤2حتة ةةيط اللجنة ةةة علم ة ةال ا ة ةةود اليولة ةةة ال ة ةةرط لضة ةةما احلصة ةةو علة ةةا الرعاية ةةة الصة ةةحية
األساسية رال نظام الضما االجتماع  ،ودف النفقات ال بية عة أفةراد الف ةات احملرو ةة،
و شةةروف القةةانو املتعلةةق باملعاشةةات التقاعييةةة واحلمايةةة االجتماعيةةة والضةةما االرتيةةاال .لك ة
اللجنةةة شةةعر بةةالقلق لكةةو نسةةبة و ة يلة فقةةط ة سةةكا اليولةةة ال ةةرط ة الةةن سةةتفيي ة
اسة ةةتحقاقات الضة ةةما االجتمة ةةاع يلة ةةة فة ةةرت حية ةةاهتم ،ولتجة ةةز نظة ةةام الضة ةةما االجتمة ةةاع ،
إذ ي عيدال حميودال املخا ر االجتماعية املاد .)9
 -٤٣توصي ييي اللجني يية الدولي يية الطي ييرة بمواصي ييلة اإلصي ييالحات المومعي يية لنظي ييام اللي ييمان
االجتماعيا بحي ييطي جميع اللبنيانيين دون ا.يتثناءا وبوايع ض يار لمنيي معقيوم لتنفييذ
هذ اإلصالحاتي وتحقيقا لهذ اليايةا توصي اللجنة الدولية الطيرة بيأن تليع حيدا أدنيى
للحماييية االجتماعييية يشييمل اللييمانات األ.ا.ييية التييي يوفرهييا اللييمان االجتميياعيا يليية
دورل الحيالا لتلمن بذلك ضم انية الحصوم على الرعايية الصيحية وأمين اليدخل األ.ا.يي
ألكبي يير عي ييدد مم ي يين مي يين المقيمي ييين فيهي يياي وتوصي ييي اللجني يية الدولي يية الطي ييرةا علي ييى وجي ييه
الخصولا باتخاذ التدابير الفورية التالية:
نقييل مسييؤولية دفييع ا.ييتحقاقات األموميية ميين أصييحاب العمييل ضلييى نظييام
(أ)
اللمان االجتماعي لمنع التمييو اد المرأل في .وق العمل؛
(ب) ضبطام تعليق العمل بالقانون رقم  248الميؤرخ  9أيلوم./يبتمبر 2000
بشيأن تيوفير التييأمين الصيحي ل بيار السيين ل يي تلييمن عيدم شيطب المشييتركين مين النظييام
بعد تقاعدهمي
 -٤٤وتلفييت اللجنيية انتبييا الدوليية الطييرة ضلييى تعليقهييا العييام رقييم  )2007(19بشييأن
الحق في اللمان االجتماعي وبيانها بشأن أرايات الحماية االجتماعية ( 2015
)ي
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أ فام الشوارص
 -٤5حتةةيط اللجنةةة علم ةال بةةخ اليولةةة ال ةةرط نفةةات املاو ة محةةالت ملن ة و عاوةةة ئةةا ر
أ فا الشوااف أجل إبعاد م ع الشااف ،لكن ا نظر بقلق إ املعلو ةات الةن قةي ا الوفةي
بشةةخ االفتقةةاا إ املةوااد وعةةيم ا ةةتالك لسسةةات اليولةةة ال ةةرط للقةةيا الكافيةةة علةةا سةةاعي
أ فا الشوااف املعرو لالعتياء واالست ال املاد .)١0
 -٤6توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة باتخ يياذ ضجي يراءات بش ييأن نت ييائج الدرا .يية المعنون يية
راأل فييام الييذين يعيشييون ويعملييون فييي شييوارص لبنييانر وبتعب يية المييوارد لتييوفير مييا يلييوم ميين
خييدمات الوقاييية وضعييادل التأهيييل أل فييام الشييوارصي وتوصييي الدوليية الطييرة أيل يا بتييوخي
الفعالية في ضنفاذ التشريعات المعموم بها بهدة م افحة عمالة األ فامي
العقوبة البدنية
 -٤7شعر اللجنة بالقلق بشخ اإلحصاءات الن شم إ أ عظم األ فا يعيشةو جتربةة
"التخديل" القائم علا العنف املنز واملياسة املاد .)١0
 -٤8توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة باتخ يياذ جمي ييع الت ييدابير الاللم يية لتش ييجيع اآلبي يياء
والمدر.ييين علييى نبييذ ممار.يية العقوبيية البدنيييةا بسييبل منهييا التوعي ية بآثارهييا اللييارل وتنقييي
تعي ييديل عي ييام  2014الي ييذي أدخي ييل علي ييى قي ييانون العقوبي ييات لحظي يير العقوبي يية البدنيي يية في ييي
جميع األماكني
الفقر
 -٤9الح ةةا اللجن ةةة بقل ةةق زاي ةةي ع ةةيد األش ةةخاص ال ةةاي يعيش ةةو حال ةةة فق ةةر اليول ةةة
ال رط .ويساوا اللجنة القلق أيضال أل األسر املعيشية األشةي عانةا ة احلر ةا والت مةيق قةي
ال يكةةو قةةيوا ا إإلةةاً اإلج ةراءات اإلداايةةة امل لوبةةة لالسةةتفاد ة برنةةا ج التحويةةل النقةةيل،
الال ير إ التخفيف حي الفقر املاد .)١١
 -50توصي اللجنة الدولة الطيرة باعتمياد نهيج قيائم عليى الحقيوق فيي تنفييذ برنامجهيا
للتخفيف من حدل الفقري وتوصي الدولة الطرةا على وجه الخصولا بيججراء تقيييم ألثير
ونطاق برنامج التحويل النقديا يشارك فييه المتيأثرون بيه مشياركة فعليية وعين وعييا وذليك
تحدييدا بهييدة تقيييم مييا ضذا كانيت شييرو أهلييية اال.يتفادل ميين البرنيامج معقوليية ومتنا.ييبةي
وعييالول عل ييى ذل ييكا توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة ب ييالحرل عل ييى أال ت ييؤدي الص ييعوبات
اإلجرائييية ضلييى ضم انييية .ييحب اال.ييتحقاقات أو خفلييها أو تعليقهيياي وتوجييه اللجنيية انتبييا
الدولة الطرة ضلى بيانها بشأن الفقر ( 2001
)ي
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حقوق اإل .ان
 -5١حت ةةيط اللجن ةةة علمة ةال بالت ةةيابم ال ةةن ا ةةاهتا اليول ةةة ال ةةرط لتعزي ةةز إ كاني ةةة جل ةةك املن ةةاً
والتخفي ة ةةف ة ة ة أع ة ةةر اا ف ة ةةاف أس ة ةةعاا العق ة ةةااات عل ة ةةا اإل ة ةةااات ة ة ة ر ة ةةال ق ة ةةانو اإل ة ةةااات
لعام  .20١٤لك اللجنة شعر بالقلق لعيم إنشاء صةنيوق املسةاعي اخلةاص الرا ة إ سةاعي
املسةةتخجري  .و خسةةف اللجنةةة أيض ةال لعةةيم وجةةود علو ةةات ع ة احلمايةةة اإلجرائيةةة الةةن ةةنظم إرةةالء
املستخجري وعمليات اإلرالء القسرل الن ُنفا إ اا املشااي اإلمنائية املاد .)١١
 -52توصي اللجنة الدولة الطرة بما يلي:
ا ييمان اتخ يياذ ت ييدابير لتعوي ييو ف ييرل الف ييات األش ييد معان ييال م يين الحرم ييان
(أ)
والتهميييل فييي تملييك المس ي ن علييى قييدم المسيياوال مييع الف ييات األخيير ا فلييال عيين بنيياء
وحدات  .نية اجتماعية لفائدتها؛
(ب) ضنشاء صندوق المساعدل الخال لمساعدل المستأجرين فيي .يياق تنفييذ
قانون اإليجارات لعام 2014؛
(ج) مواءميية قوانينهييا ولوائحهييا المتعلقيية بحيياالت اإلخييالء مييع المعييايير الدولييية
وتوعية الس ان بهذ القوانين واللوائ ؛
(د) اييمان ضم انييية الطعيين لللييحايا المسييتائين ميين شييرو اإلخييالءا كمييا هييو
الحام بالنسبة للمتلررين من رمشروص .وليديرري
 -5٣وتحيييل اللجنيية الدول ية الطييرة ضلييى تعليقهييا العييام رقييم  )1997(7بشييأن حيياالت
ضخييالء المسيياكن بيياإلكرا وضلييى المبييادت األ.ا.ييية والمبييادت التوجيهييية المتعلقيية بعمليييات
اإلخالء والترحيل بدافع التنمية (A/HRC/4/18ا المرفق األوم)ي

الصحي
الحق في الحصوم على الميا وخدمات الصرة
 -5٤حتةةيط اللجنةةة علمةال باملعلو ةةات الةةن قةةي ا الوفةةي بشةةخ الوسةةائل اوييةةي للةةتخل ة
النفايةةات ،لكن ةةا شةةعر بةةالقلق أل حةةل أً ةةة إداا النفايةةات الةةن حةةيع ةةلررال اسةةت رق ً ن ةال
ويالل .و شعر اللجنة بالقلق أيضال لعيم كفاية فةرص الوصةو إ يةال الشةرب املخ ونةة ،و خسةف
لعيم وجود علو ات ع التيابم املتخا ملعاوة اا الوو املاد ا  ١١و.)١2
 -55توصي اللجنة الدولة الطرة بما يلي:
اتخاذ تدابير لمنع ألمات ضدارل النفايات في المستقبلا بالنظر ضلى آثارهيا
(أ)
الخطيرل المحتملة على الصحة في المنا ق الم تظة بالس ان في الدولة الطرة؛
(ب) اييمان الحصييوم علييى ميييا الشييرب المأمونيية وخييدمات الصييرة الصييحي
دون تمييوا بسبل منها اال.تثمار في البنى التحتية؛

12

GE.16-18396

E/C.12/LBN/CO/2

(ج) ضنش يياء جه ييال تنظيم ييي مس ييتقلا حس ييب االقتل يياءا لرص ييد تي يوفير المي ييا
وخدمات الصرة الصحي وخدمات ضدارل النفاياتي
 -56وتحيل اللجنة الدولة الطرة ضلى تعليقها العام رقم  )2002(15بشأن الحيق فيي
الماء وضلى بيانها بشأن الحق في خدمات الصرة الصحي ()2010ي
الحق في الصحة
وًي ة املرافةةق الصةةحية ،ةةا ذلةةك
 -57عةةرب اللجنةةة ع ة قلق ةةا لعةةيم الت ةواً او ةرا
املرافةةق املر ب ةةة بعق ةةود ة وًاا الص ةةحة ،ال ةةن ك ة للمحةةرو وامل مش ة  ،أف ةرادال ومجاع ةةات،
الوصو إلي ا .و شعر اللجنة بالقلق أيضال لتي نوعية اخلي ات املرافق الصحية العا ة الناجم
ع حميودية املوااد املخصصة لالستثماا البنية التحتية و املوئف الصحي املاد .)١2
 -58ضن اللجنييةا ضذ تلييع فييي اعتبارهييا الت يوام الدوليية الطييرة بلييمان تييوافر الخييدمات
الصييحية وضم انييية الوصييوم ضليهييا ومقبوليتهييا وكفايتهييا وجودتهيياا دون تمييييوا تييدعو الدوليية
الطرة ضلى القيام بما يلي:
الحرل على توخي تصحي الخلل في التولييع الجيرافيي للمرافيق الصيحية
(أ)
في اال.تثمارات التي تدخل فيي ض يار الخطية اال.يتراتيجية الو نيية لتيوفير مجموعية خيدمات
الرعاية الصحية األولية الشاملةا وكذلك من خالم التعاون مع المنظمات الشري ة؛
(ب) ضع ييادل النظ يير ف ييي ريق يية تولي ييع مخصص ييات ميواني يية ولارل الص ييحة وف ييي
الممار.يية المتمثليية فييي اال.ييتعانة بمصييادر خارجييية فييي الخييدمات العامييةا وفييي ضص ييال
اللمان االجتماعيا من أجل امان ميوارد كافيية للعملييات واالحتياجيات اال.يتثمارية فيي
المرافق الصحية العامةي
 -59وتوجييه اللجنيية انتبييا الدوليية الطييرة ضلييى تعليقهييا العييام رقييم  )2000(14بشييأن
الحق في أعلى مستو من الصحة يم ن بلو هي
الحق في التعلم
 -60الحةةا اللجنةةة الضة ط الةةال تعةةر لة اهلياكةةل األساسةةية واملةوااد التعليميةةة
ال ةةرط ،ألسةةباب ن ةةا ةةيفق الالج ة  ،لكن ةةا شةةعر بةةالقلق لتةةي وا نوعيةةة التعلةةيم
احلكو ي ةةة ،و ةةو ةةا ف ةةاقم بقي ةةة التعل ةةيم اس ةةتنادال إ الووة ة االقتص ةةادل اليول ةةة ال
يتمك أ فا األسر املعيشية امليسةوا ة احلصةو علةا علةيم أفضةل نوعيةة املةياا
الفقر  2املاد .)2
املاد ا  ١٣و ،١٤قروء ا باالقرتا

اليولةةة
املةةياا
ةةرط ،إذ
اخلاصةة

 -6١توصييي اللجنيية الدوليية الطييرة بمواصييلة اال.ييتثمار فييي تحسييين نوعييية التعليييم فييي
الميدار الح ومييية ميين أجييل منييع التميييو علييى أ.ييا الواييع االجتميياعي  -االقتصيياديي
وتحيل اللجنة الدولة الطرة ضلى تعليقها العام رقم  )1999(13بشأن الحق في التعليم ي
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األ فام ير الملتحقين بالمدار
 -62يسةاوا اللجنةة القلةةق بشةخ عةيد األ فةةا  ،ال سةيما األ فةا الالج ةةو  ،بةم امللتحقة
باملياسةةة أو الةةاي رك ةوا املياسةةة ألسةةباب ن ةةا وةةعف القةةيا االس ةةتيعابية لل ياكةةل األساس ةةية
التعليمية ،أو عيم حياً الوعائق الالً ة ،أو االو راا إ العمل إلعالة أسر م ،أو عيم إملةا م
بل ات التياي  ،أو الض ط علي م لاللتحاق بامليليشيات املاد ا  ١٣و.)١٤
 -6٣توصييي اللجنيية الدوليية الطييرة باتخيياذ التييدابير الاللميية لمعالجيية األ.ييباب الجذرييية التييي
تييدفع األ فيياما ال .يييما األ فييام الالج ييونا ضلييى تييرك المدر.يية أو عييدم االلتحيياق بهيياا وتوجييه
انتباههاا على وجه الخصولا ضلى االلتوام بلمان ضم انيية االلتحياق بيالتعليم ومقبوليتيه وتيوافر
وقابلي يية ت ييف ييها وه ييو التي يوام يقل ييي بت يي ييف التعل يييم م ييع احتياج ييات المجتمع ييات المتحول ييةي
وتوصي اللجنة الدولة الطيرة أيليا باتخياذ تيدابير فوريية كيي تيسيرا عليى .يبيل المثياما ضصيدار
الوثييائق لأل فييام الييذين بلي يوا .يين االلتحيياق بالمدر.ييةا وتعويييو التعليييم ييير النظيياميا وتونيييف
مدر.ييين .ييوريين مييؤهليني وعييالول علييى ذلييكا توصييي اللجنيية الدوليية الطييرة بتعييديل القييانون
رقييم  150لعييام  2011ل ييي يصييب التعليييم األ.ا.ييي مجانييا وضلواميياا حتييى ليييير الميوا نيني
وتحيل اللجنة الدولة الطرة ضلى تعليقها العام رقم  )1999(13بشأن الحق في التعليمي
الحقوق الثقافية
 -6٤نةةول اللجنةةة باحلمايةةة املقي ةةة إ بعةةح جمموعةةات األقليةةات ،لكن ةةا عةةرب عة أسةةف ا
لل مةةو الةةال يكتنةةف اإل ةةاا القةةانو ذل الصةةلة املتعلةةق حبقةةوق األقليةةات اليولةةة ال ةةرط
و الحا بقلق العقبات الن عرت االعرتاط باحلقوق الثقافية لليوم والبيو املاد .)١5
 -65توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة بل ييمان تواف ييق اإل ييار الق ييانوني المتعل ييق بحق ييوق
األقليييات اإلثنيييةا وكييذا االعت يراة بهييا وحمايتهييا وتعويوهيياا مييع المعييايير الدوليييةي وتوصييي
اللجن يية الدول يية الط ييرة أيلي يا بحماي يية وتعوي ييو الحق ييوق الثقافي يية لجمي ييع األقلي ييات اإلثني ييةا
بمييا فييي ذلييك الييدوم والبييدوا دون تمييييوي وتحيييل اللجنيية الدوليية الطييرة ضلييى تعليقهييا العييام
رقم  )2009(21بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحيال الثقافيةي
حرية النشا اإلبداعي
 -66حتةةيط اللجنةةة علمةال باملعلو ةةات الةةن قةةي ا الوفةةي بشةةخ حريةةة التعبةةم والةةيعم املقةةيم إ
األنش ة ة اإلبياعيةةة اليولةةة ال ةةرط ،لكن ةةا شةةعر بةةالقلق بشةةخ بعةةح القيةةود املفرووةةة علةةا
األنش ة الثقافية.
 -67توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة ب يياحترام الحري يية الت ييي ال ن ييى عنه ييا ف ييي النش ييا
اإلبداعيا بسبل منها امان عيدم تقيييدها بأشي ام مين الرقابية ال مبيرر لهياي وتوجيه اللجنية
انتبا الدولة الطرة ضلى الفقرات من  17ضلى  20من تعليقها العام رقم  21ي
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دام -توصيات أخر 
 -68تشييجع اللجنيية الدوليية الطييرة علييى توقيييع البروتوكييوم االختييياري الملحييق بالعهييد
الدولي الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليهي
 -69وتوص ييي اللجن يية الدول يية الط ييرة ضل ييى النظ يير ف ييي التص ييديق عل ييى اتفاقي يية حق ييوق
األشخال ذوي اإلعاقةا واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمام المهياجرين وأفيراد
أ.ي ييرهما والبروتوكي ييوم االختيي يياري التفاقيي يية حقي ييوق الطفي ييل بشي ييأن اشي ييتراك األ في ييام في ييي
المنالعات المسلحةا واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخال من االختفاء القسريي
 -70توصييي اللجنيية الدوليية الطييرة بييجيالء االعتبييار ال امييل اللتواماتهييا بموجييب العهييد
وا ييمان التمت ييع ال ام ييل ب ييالحقوق الم ر .يية في ييه ل ييد تنفي ييذ خط يية التنمي يية المس ييتدامة
لعام  2030على الصعيد الو نيا بمساعدل وتعاون دوليين عند الحاجةي و.تيسير الدولية
الطييرة تحقيييق هييذ األهييداة ضلييى حييد كبييير ضذا مييا أنشييأت آليييات مسييتقلة لرصييد التقييدم
المحرل وعاملت المستفيدين من البيرامج الح وميية كأصيحاب حقيوق يجيول لهيم المطالبية
با.ييتحقاقاتي وميين شييأن تنفيييذ األهييداة ا.ييتنادا ضلييى مبييادت المشيياركة والمسيياءلة وعييدم
التمييو أن يلمن عدم ترك أحد خلف عن الركبي
 -7١توصي اللجنية الدولية الطيرة باتخياذ خطيوات للتيدرج فيي وايع وتطبييق مؤشيرات
مالئميية بشييأن ضعمييام الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيييةا ميين أجييل تيسييير تقييييم
التق ييدم الي ييذي تح ييرل في ييي االمتث ييام اللتواماتهي ييا بموج ييب العهي ييد تج ييا مختلي ييف الش ي يرائ
الس ي انيةي وفييي هييذا السييياقا تحيييل اللجنيية الدوليية الطييرةا فييي جمليية أمييورا ضلييى اإل ييار
المفياهيمي والمنهجيي لمؤشيرات حقيوق اإلنسييان اليذي وايعته المفوايية السيامية لحقييوق
)ي
اإلنسان (انظر  HRI/MC/2008/3
 -72وتطلب اللجنة ضلى الدولة الطرة أن تنشر هيذ المالحظيات الختاميية عليى نطياق
وا.ييع وأن تعممهييا علييى المجتمييع بجميييع ش يرائحها ال .يييما بييين البرلمييانيين والمييونفين
العميوميين والسيلطات القليائيةا وأن تبلايغ اللجنيةق فيي تقريرهيا اليدوري المقبيل بيياإلجراءات
المتخذل من أجل تنفيذهاي وتشجع اللجنة الدولية الطيرة عليى مواصيلة ضشيراك المنظميات
ييير الح ومييية والمييدافعين عيين حقييوق اإلنسييان و يييرهم ميين أعليياء المجتمييع المييدنيا
بما في ذلك ضشراكها في ضعداد تقريرها الدوري المقبلي
 -7٣وتطلييب اللجنيية ضلييى الدوليية الطييرة أن تقييدم تقريرهييا الييدوري الثال ي فييي موعييد
أقصا  31تشرين األوم/أكتوبر 2021ا وفقا للمبادت التوجيهيية لببيالا التيي اعتميدتها
)ي وتييدعوها كييذلك ضلييى تحييدي وثيقتهييا األ.ا.يييةا
اللجنيية عييام  E/C.12/2008/2( 2008
حسييب االقتليياءا وفقييا للمبييادت التوجيهييية المنسييقة لتقييديم التقييارير بموجييب المعاهييدات
الدولية لحقوق اإلنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6ا الفصل األوم)ي
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