األمــم املتحـدة

E/C.12/VEN/CO/3

المجلس االقتصادي واالجتماعي

Distr.: General
7 July 2015
Arabic
Original: Spanish
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المالحظ ااال المتا ي ااة بت اار التقيي ااي ال ااهوري الثالا ا لجم وري ااة فنا ا ويال
البوليفارية*
 -1نظ ـ ا اجنة ــع امل اــع ــقتصاد ا وتالــقاعع ا لتققفاــع اجقصقراــع ر اجتص ع ـ اجــد اجققج ـ
جلقها ع ــع ر ــل عل اجراجابق ع ــع ــهد ا با ــخل اج ه ــد اج ــد ي او ــقم ــقتصاد ا وتال ــقاعع ا لتققفا ــع
اجقصقرا ــع  )E/C.12/VEN/3ر لنسـ ــتاهق  25 24امل صـ ــااام عـ ــام  3 2حلع اد/عانا ـ ـه 2015
 ،)SR.25 E/C.12/2015/SR.24افتق ـ ــدا ر لنس ـ ــتهق  ،50امل ص ـ ــااة ر  19حلع اد/عانا ـ ـه ،2015
امللحظقا اوتقماع اجتقجاع.

ألف-

قه ة
 -2ا ح ــل اجنة ــع ــقجتص ع اج ــد اجققج ـ ـ جلقها ع ــع ر ــل عل اجراجابق ع ــع قجاثاص ــع األةقة ــاع
املاح ـ ـ ــدة  )HRI/CORE/VEN/2011اج ـ ـ ـ ا ا فن ـ ـ ـ وق ق ـ ـ ــع اجصض ـ ـ ــقعق .)E/C.12/VEN/Q/3/Add.1
قجتكــقر
ا حــل اجنة ــع أعضـقً ــقتاا اجر ــقذ اجــخل أل اــه مـ اجارــد اج راـ املســتاد جند جــع اج ـ
ر متقال اجل سم ر اجارد امل جف من خرباذ من خمتنف اجازا اا.

باء -الجوانب اإليجابية
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ا حل اجنة ع تالدعق اجد جع اج

فن اجالكاك اجد جاع اجتقجاع:

اابقوا ـ ـ ـ ــع حص ـ ـ ـ ــاد األت ـ ـ ـ ــيقم ،
أ)
أعنال/ةرتقرب 2013؛
ب) اجرب اا ــال ا ختاــق
املسنحع ،ر  23أعنال/ةرتقرب 2003؛

ا فقو ـ ـ ـ ــع

ابقواــع حصــاد اج بــل ــهد اتـلاك األ بــقل ر امل قزفــقا

* افتقدهتق اجنة ع ر ا هتق اوقمسع اوقسم  19-1حلع اد/عاناه .)2015
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اا ا ـ ـ ـ ــق ا ختا ـ ـ ـ ــق  ،ر 24
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ج) اجرب اا ــال ا ختاــق ابقواــع حصــاد اج بــل املت نــق را ـ األ بــقل اةــتهلل م ر
اجرهلقذ ر املااا ا قحاع ،ر  8أعق  /مقعا 2002؛
ا) اجرب اا ــال ا ختا ــق
ر  13أعق /مقعا .2002
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ابقوا ــع اجصض ــقذ فن ـ ـ

اـ ـ أت ــكقل اجتقاا ــل ــد امل ـ ـ أة،

ا حل اجنة ع قفتققا:

أ) وــقناد ا لعــل محقعــع اتــق ر املســق اة جألتــيقم املالــق م بــص ا نص ـ
اجر عع/ا عدز أة هم ،ر آب/أغس س 2014؛

امل قفــع

ب) اجصقناد األةقة جن قل اج ققل اج قملا ،ر ناسقد/أ عل 2012؛
ج)

اجصقناد األةقة جنت نام ،ر آب/أغس س 2009؛

ا)

وقناد جهلقا اجسكقد األصنام ،ر أعق /مقعا 2008؛

هـ)

وقناد ا ةا اج قفع اج را اع محقعتهق ،ر أعنال/ةرتقرب .2007

حتاط اجنة ع فنققً م ا ااقح ه لـه اجتصـد اجـي أح زهتـق اجد جـع اج ـ ر لـقل مكقرحـع
-5
اجبص اتد من فد املسـق اة .ـخلج ،،ا حـل اجنة ـع قجتصـد اجرـقج اجـخل أح زاـه اجد جـع اج ـ ر
لـقل مكقرحــع ةــاذ اجتهلخلعــع فــن عــق ااةـا ن ـقد نــقمل اجتهلخلعــع املد ةـاع اصــدا اجــدفم اجهلــخلا
جألة ،اا اجدخل احملد ا.
حت ــاط اجنة ــع فنق ـ ـقً م ـ ـ ا اا ــقح ـ ـق أ ــدا ر ــد اجد ج ــع اج ـ ـ م ــن اجت ـ ـلا ن ــد  ،غ ــم
-6
مـ ــق عاالهـ ــه مـ ــن ص ـ ـ ا قا اوتالـ ــقاعع نتاةـ ــع نـ ــع ـ ـ  ،مـ ــن ا هـ ــق احسـ ــق فق ـ ــداا اج ـ ـ بط،
ق ة ـ ــتق ا ر ـ ــخلل ـ ــل م ـ ــق عن ـ ــل م ـ ــن له ـ ــاا جنح ـ ـ ـ ل ا د ا ـ ــهثص ان ـ ــ ،اتقج ـ ــع ر ا ة ـ ــتققق
ا لتققف  ،ا فققل اجتد جي جنحصاد ا وتالقاعع ا لتققفاع اجقصقراع.

جيم -أوجه القلق اليئيسية والتوصيال
إ كانية التقاضي بتر الحقوق الواردة في الع ه
ــهد إفقــقل اتصــاد اجـاا اة ر
 -7حتــاط اجنة ــع فنقـقً قمل نامــقا اجــي وــدمتهق اجد جــع اج ـ
اج هــد مــن لقنــل احملــق م احملناــع .اــد أد اجنة ــع ونصــع إزاذ فــد ا اســقد ر إفقــقل انــ ،اتصــاد،
إزاذ م ــق ا م ــن م نام ــقا ابا ــد ــهد حمكق ــع اج ــدل اج نا ــق وـ ـ ا ر ــا ات ــق ا أد اتص ــاد
ا وتالقاعع ا لتققفاع اجقصقراع اص خق ج ن قد اتققعع اجصضق اع.
توصااي اللجنااة الهولااة ال ااي بضااما إعمااا جميااا الحقااوق المنصااو علي ااا فااي
الع ه ،واتماذ اا يلا م اد تاهابيي لتع يا الاوعي بمضامو الحقاوق المبيناة فاي الع اه وإ كانياة
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االحتجاااب ب ااا أ ااام المحااا م ،وخصوصااً لااه القضاااة والمحااا يد والعااا ليد فااي جااا إنفاااذ
القااانو  ،فض االً عااد أعضاااء الجمعيااة الوغنيااة و يااي ذلا ااد الج ااال الفاعلااة المس ا ولة عااد
تنفيذ الع ه ،ناهي برصحاب الحقاوق وتوجاه اللجناة أيضااً انتباا الهولاة ال اي إلال تعليق اا
الع ااام رق اام  )1998(9المتعل ااق بإنف اااذ ااواد الع ااه حليا ااً ،وتت ااجع ا عل اال التص ااهيق عل اال
البيوتو و االختياري للع ه
نقض االتفاقية األ ييكية لحقوق اإلنسا
 -8حت ــاط اجنة ــع فنقـ ـقً ـ ـ صا اجد ج ــع اج ـ ـ جلابقوا ــع األم عكا ــع تص ــاد ا نس ــقد ،ا ـ ـ
ــقجصنق مــن أد ميــس هــخلا اج ـ صا ب قجاــع محقعــع اتصــاد ا وتالــقاعع ا لتققفاــع اجقصقراــع ر اجد جــع
اج .
تحا ا اللجن ااة الهول ااة ال ااي عل اال النظ ااي ف ااي إع ااادة ان ااه اج ا ف ااي نظ ااام الحماي ااة
المنهرب في إغار االتفاقية األ ييكية لحقوق اإلنسا
حقوق التعوب األصلية
 -9ا قــق الحــا اجنة ــع م ـ ا ااــقح أد حــق اج ـ اب األصــناع ر أد است ــق م ــل ــه ر
اج ظــق اجصــقنال جند جــع اج ـ  ،ا ـ ب فــن ونصهــق إزاذ اجتصــق ع اج ـاا اة ــهد فــد انتظــق امل ــق اا
م ـ ـ اج ـ ـ اب األصـ ــناع ،رض ـ ـلً فـ ــن اـ ــارص ـ ــققنقا قمنـ ــع ـ ــق ،خالاص ـ ـقً ر مـ ــق عتالـ ــل ـ ـ
ا متاقزاا املت نصع قةتك ق املاا ا اج را اع اةتهلل ق املقاة  ،1اجبص ة .)2
توصي اللجنة الهولة ال ي بما يلي:
(أ) اتم اااذ ااا يلا ا م ااد ت ااهابيي لض ااما وافق ااة الت ااعوب األص االية وافق ااة ح ااية
و ساابقة و سااتنيية علاال اام ااا يتعلااق باتماااذ الق ايارال التااي ااد ااارن ا أ ت ا ي فااي مارسااة
تل ا ا التا ااعوب لحقوق ا ااا االقتصا ااادية واالجتماعيا ااة والثقافيا ااة ،وخصوص ا ااً فا ااي جا ااا ا اان
ا تيازال استكتا وارد التعهيد والنفط والغاز واستغالل ا؛
(ب) ضااما احت ايام ق ايار التااعوب األصاالية ااد جانااب الج ااال افااة ،الحكو ي اة
ن ا والماصة ،في ظم جو د األ ا التام؛
(ب) اتماااذ الم ااوال الالز ااة السااتكما عمليااة تيساايم حااهود األراضااي واألقاااليم
التااي توار ااا السااكا األصااليو عااد أجااهادهم و اانح م ساانهال لكيت ااا ،بغيااة ضااما حااق
الت ااعوب األص االية ف ااي ا ااتالم األراض ااي واألق اااليم والم ااوارد العائ ااهة ل ااا بموج ااب الملكي ااة
تاغم أو االساتمهام التقليهياة ،فضاالً عاد تلا التاي تكاو
التقليهية أو يي ذل د أنماط ال َ
تل التعوب قه حازت ا بمال ذل  ،واساتمهام تلا األراضاي واألقااليم والماوارد وتنميت اا
والتحكم ب ا
GE.15-11219

3/13

E/C.12/VEN/CO/3

استقال السل ة القضائية
 -10ا ـ ب اجنة ــع فــن ونصهــق إزاذ امل نامــقا املت نصــع ــد ا باــخل ا ل ـ اذ امل الــام فناــه وقنان ـقً
ــهد ا اــم اجصضــقة إوــقجتهم ،رض ـلً فــن ا ابــق فــدا اجصضــقة امل ا ــم ر م قصــل م وت ـع احتقــقل
ا ـ ـ اة ـ ــتصلل ه ـ ـ ذ و ـ ـ ـ منح ـ ــا نتاة ـ ــع ف ـ ــد مت ـ ــت هم ق ة ـ ــتص ا ر فقنه ـ ــم امل ـ ــقاة ،2
اجبص ة .)1
توصااي اللجنااة ب اار تتمااذ الهول ااة ال ااي ااا يل ا م ااد تااهابيي للتر ااه ااد أ عملي ااة
اختي ااار القض اااة والم ااوظفيد القض ااائييد وتعيي اان م تج اايي بت اافافية تض اامد تعي اايد ها ا الء وفقا ااً
لمعاااييي الن اهااة والكفاااءة ااذل  ،توصااي اللجنااة باار تتمااذ الهولااة ال ااي ااا يلا م ااد تااهابيي
لضما استقال السل ة القضائية
كتب أ يد المظالم
 -11الحــا اجنة ــع صنــق أد مكتــل أمــم املظــقت ت ميــق ا عتــه رص ـقً جنقرــقاا املت نصــع ــل
امل ةسـقا اجا اـع امل اـع ت لعـل حصـاد ا نسـقد محقعتهـق مرـقاا ـق عس) ،ةـاقق مـق عت نـق م هــق
قةتصلل ،ج ،املكتل املقاة  ،2اجبص ة .)1
تح اللجنة الهولة ال ي علل اتمااذ ام اا يلا م اد تاهابيي لضاما ا تثاا
أ يد المظالم ا تثاالً تا اً لمبادئ باريس

كتاب

الفساد
 -12غــم اجتــدا ص اجــي الــخلهتق اجد جــع اج ـ ملكقرحــع اجبســقا ،عســق اجنة ــع اجصنــق إزاذ فــد
اـاار م نامــقا حمــداة ــهد نتــق ل اجصضــقعق اجــي اجتحصاــق إل ـ اذ احملق قــقا ــه ق ،رض ـلً فــن
اجتصق ع اجي ا ص إىل فد اةتصلل ا ائقا اجي أن ئت مل ان ،اجظقه ة مكقرحتهق.
توصي اللجنة الهولة ال ي بما يلي:
(أ) اتماااذ ااا يل ا م ااد خ ااوال لضااما اسااتقال ال يوااال المس ا ولة عااد نااا
الفساااد و كافحت ااه ،وفقا ااً لألحكااام المنص ااو علي ااا ف ااي اتفاقيااة األ اام المتح ااهة لمكافح ااة
الفس اااد ،تمكين ااا لتلا ا ال يو ااال ااد إجا اياء تحقيق ااال س ااتقلة ون ي ااة ف ااي جمي ااا ح اااالل
الفساد ،و قاضاة المس وليد عن ا؛
(ب) االضا ا الب بمبا ااادرال توعويا ااة تسا اات ه علا اال وجا ااه المصا ااو الما ااوظفيد
العمااو ييد وأعضاااء ال يوااة التت اييعية فااي ااا يتعلااق ب ااار الفساااد التااي تمااس ب االتمتا الكا اام
ب ااالحقوق االقتص ااادية واالجتماعي ااة والثقافي ااة ،فضا االً ع ااد القض اااة والم ااهعيد الع ااا يد وأفا اياد
التيغة بتر ضيورة الت بيق الصارم للقانو ؛
(ب)
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الوصو إلل المعلو ال المتعلقة بالمصلحة العا ة
 -13عسـ ــق اجنة ـ ــع اجصنـ ــق إزاذ اجتصـ ــق ع اج ـ ـاا اة فـ ــن حمد اعـ ــع اجاصـ ــال إىل امل نامـ ــقا املت نصـ ــع
قملالـنحع اج قمـع فــد لـاا وــقناد عـ ظم فقناــع اجاصـال انـ .،ا ـ اجنة ـع ــخلج ،ـقجصنق ج ــد
لــاا آجاــقا مســقذجع ر قجــع ،مــق ــد مــن إلـ اذ اصاــام ما ــاف جنتــدا ص اجــي الــخلهتق اجد جــع اج ـ
جضققد ا فققل اجكقمل جنحصاد ا وتالقاعع ،ا لتققفاع اجقصقراع املقاة  ،2اجبص ة .)1
توصي اللجنة الهولة ال ي بما يلي:
(أ) اتماااذ ااا يل ا م ااد تااهابيي لضااما حييااة الوصااو إلاال المعلو ااال المتعلقااة
بتنظاايم اإلدارة العا ااة ،وأدائ ااا وعمليااال صاانا الق ايار في ااا ،بمااا يتاامم تااهابيي اعتماااد قااانو
يضاامد الوصااو إلاال المعلو ااال المتعلقاة بالمصاالحة العا اة ،والتاافافية فااي الممارسااة العمليااة
لإلدارة العا ة؛
(ب) ضااما فعالي ااة الي ااال المساااءلة ،ااد قبياام اإلب ااال فااي حين ااه ع ااد النفق ااال
واإلييادال ،فضالً عد عاييي اليقابة المستقلة؛
(ب) إنتا اااء اليا ااال فعالا ااة لنتا ااي المعلو ا ااال التا ااي ت ا اام أصا ااحاب الحقا ااوق فا ااي
ااا يتعلااق بإعمااا الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،ااد قبياام عاااييي أهليااة الب ايا
االجتماعية ،ونتائ الم ايال ،فضالً عد تقاريي المساءلة
التعاو ا نظمال المجتما المهني
 -14عســق اجنة ــع اجصنــق إزاذ امل نامــقا اجـاا اة فــن ان ــدا اجت ــق د ــم ةــن قا اجد جــع اج ـ
م ظقـ ــقا ا تق ـ ـ املـ ــدل امل اـ ــع قجـ ــدرق فـ ــن حصـ ــاد ا نسـ ــقد ،مـ ــق أاد ر ـ ــا اتـ ــق ا إىل
ــكل خ ــص .ا ـ اجنة ــع ــقجصنق أعض ـقً ج ــد اح ـلا اجضــققنقا
اصــاعا ــع اجد جــع اج ـ
اجكقمنــع ر فقــل مقن ـ م ظقــقا ا تق ـ املــدل اجــخلعن ع ــق اد ــهقاهتم ر آجاــقا محقعــع األمــم
املتحدة تصاد ا نسقد املقاة  ،2اجبص ة .)1
توص ااي اللجن ااة الهول ااة ال ااي بمض اااعفة ج ودها اا ف ااي س اابيم إقا ااة تع اااو بن اااء ااا
نظماال المجتمااا المااهني والتر ااه اد أ جميااا المااهافعيد عااد حقاوق اإلنسااا  ،بماد فااي م
المااهافعو عااد الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،قااادرو علاال ترديااة عمل اام علاال
نحو جايد اد أي ااكم اد أااكا التيهياب أو الت هياه وتحا اللجناة الهولاة علال وقاف
البيانال التت ييية ضاه بعاض األااما الاذيد يتاار و علنااً فاي اا تاوفي اللجناة لمنظماال
المجتما المهني ،وفقاً ألساليب عمل ا ،د حي للتعبيي عد رأي ا
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البيانال اإلحصائية
 -15حتــاط اجنة ــع فنقـقً ق عضــقحقا اجــي وــدمهق اجارــد ــهد نظــق ـ اجراقنــقا املســتحد .
ــهد
اــد أد اجنة ــع اهةــف ج ــد بقعــع اجراقنــقا ا حالــق اع املســتكقنع اجـاا اة مــن اجد جــع اج ـ
إفققل اتصاد ا وتالقاعع ا لتققفاع اجقصقراع راهق املقاة  ،2اجبص ة .)1
توصااي اللجنااة الهولااة ال ااي باار تواص ام تع ي ا عمليااة الجمااا المن جااي للبيانااال،
فضاالً عااد ت ااويي واسااتمهام اإلحصاااءال المتعلقااة بم اايال حقااوق اإلنسااا  ،بمااا فااي ذلا
الحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة ،اسااتناداً إلاال تل ا البيانااال وفااي هااذا الصااهد،
تحياام اللجنااة الهولااة ال ااي إلاال اإلغااار المفاااهيمي والمن جااي لم ا ايال حقااوق اإلنسااا ،
ال اذي وضااعته فوضااية األ اام المتحااهة السااا ية لحقااوق اإلنسااا (انظااي )HRI/MC/2008/3
وتحا اللجنااة الهولااة ال ااي علاال أ تضاامد تقيييهااا الااهوري التااالي بيانااال إحصااائية ساانوية
قارنة بتر إعماا ام حاق اد الحقاوق المنصاو علي اا فاي الع اه ،وزعاة حساب العماي،
والج اانس ،واالنتم اااء اإل نا اي ،واالنتم اااء الحض اايي أو الييف ااي و ي ااي ذلا ا ااد المع اااييي ذال
الصلة
التتييعال المناهضة للتميي
 -16غ ــم اجت ــدا ص اجت ـ ـ ع اع امل تق ــدة جت لع ــل مر ــدأ ف ــد اجتقاا ــل ،ا ـ ـ اجنة ــع ــقجصنق رتص ــق
اجد جــع اج ـ حــىل اطد إىل إ ــق وــقنال تــقمل ملكقرحــع اجتقااــل ،ع ــقل ا ـ امل ــقعص امل الــام
فناهق ر اج هد املقاة  ،2اجبص ة .)2
توصي اللجنة الهولة ال اي بالتعجيام بوضاا واعتمااد تتاييا يضامد الحماياة الكافياة
ضه التميي بموجب الفقية  2د المادة  2د الع اه ،ويتامم جمياا أساس التمييا  ،بماا فاي
ذلا ا أي حال ااة اجتماعي ااة أخ ااي  ،ا اد قبي اام المي اام الجنس ااي وال وي ااة الجنسا اانية وف ااي ه ااذا
الصهد ،توجه اللجنة انتباا الهولاة ال اي إلال تعليق اا العاام رقام  )2009(20المتعلاق بعاهم
التميي وبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
المساواة بيد الجنسيد
 -17غــم مــق الخلاــه اجد جــع اج ـ مــن اــدا ص جت لعــل املســق اة ــم اجل ســم ،ةــاقق افتق ــقا
خ ــع املســق اة ا نالــق ــم اجل ســم جنبــلة  2019-2013خ ــع "مقمــق زا") ،عســق اجنة ــع
اجصنـق إزاذ اةــتق ا اجتبـق ا ــم اج لــل املـ أة ر اجتقتـ ــقتصاد ا وتالـقاعع ا لتققفاــع اجقصقراــع،
خالاصقً ر لقل اج ققجع املقاة .)3
توص ااي اللجن ااة الهول ااة ال ااي بتع يا ا سياس اات ا المتعلق ااة بالمس اااواة ب اايد الجنس اايد
وضما فعالية تنفيذها وهي توصاي ا اذل بتكثياف بادرات اا اد أجام تغيياي الصاور النم ياة
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والتصااورال المتعلقااة بمااا ينبغااي لكااال الجنساايد أ ي ديااه ااد دور سااواء فااي األسااية أو فااي
المجتماا ،وذلا  ،فاي جملااة أ ااور ،عاد غييااق تنظايم حمااالل توعيااة وتثقياف لليجااا والنساااء
بتر المس ولية المتتي ة عد الواجبال األسيية وتكااف فاي االرتقااء الم ناي نتيجاة التعلايم
والتهريب في جاالل تمتلف عد تل التي ي يمد علي ا تقليهياً أحه الجنسيد
الب الة
 -18غــم حــد اضبــق ر م ــدل اجر قجــع ر اجد جــع اج ـ  ،عســق اجنة ــع ونــق ةــتق ا
لــاا فــدا رــص مــن اج ــق نم فــن اج قــل ،نت ــق اجر قج ــع ــكل خــقم ر صــبا اج ــرقب
اج سقذ املااا .)7 6 3
توصي الهولة ال ي اللجنة بتع ي اساتياتيجيت ا الوغنياة المتعلقاة بالعمالاة ،عاد غيياق
العماام برهااها حااهدة وتوجيااه تلا االسااتياتيجية بوجااه خااا صااوب الحااه ااد الب الااة فااي
صاافو التااباب والنساااء ،ااد خااال جملااة تااهابيي تتاامم عالجااة أوجااه عااهم الت ااابق باايد
التعلاايم وأسااواق العماام عااد غييااق تحساايد نوعيااة التعلاايم والتااهريب التقنااي والم نااي وتوجااه
اللجنة انتبا الهولة ال ي إلل تعليق ا العام رقم  )2005(18بتر الحق في العمم
الحه األدنل لألجور
 -19حت ــاط اجنة ــع فنقـ ـقً قجتح ــدعققا اج ــي أل ع ــت فنـ ـ ات ــد األاج جألل ــا  .ا ــد أد اجصن ــق
عس ــق اجنة ــع إزاذ امل نام ــقا اج ــي ابا ــد ــهد ات ــد األاج امل ق ــال ــه جألل ــا عكبـ ـ جض ــققد
مس ــتاد م ا ـ ـ ــق جن قـ ــقل أر ـ ـ اا أة ـ ـ هم ،رض ـ ـلً ف ــن ف ــد لـ ــاا نظ ــق ت ــبق جنقصقعسـ ــع
اجت دعل املقاة .)7
توص ااي اللجن ااة الهول ااة ال ااي بكفال ااة إجا اياء تنق ااي للح ااه األدن اال ال ااوغني لألجا اور
بواس ة نظام فعا وافا للمقايسة والتعهيم يحهد قاهراً يتاي لجمياا العماا وأفاياد أسايهم
التمتااا بمسااتو عيتااي الئااق وتااذ ي اللجنااة الهولااة ال ااي برهميااة إج اياء فاوضااال ال يااة
افافة بيد سل ال الهولة و مثلي العما المنتمبيد وأصاحاب العمام ،بغياة إقا اة نظاام فعاا
لتحهيه الحه األدنل لألجور
الحقوق النقابية
 -20الحـا اجنة ــع صنـق اجتصــق ع اجـاا اة ـهد أفقــقل اج ـف اجلهاــل اجــي ا اكـل ــد وــقاة
اج صق ــقا أفضــق هق .عســق اجنة ــع أعض ـقً اجصنــق إزاذ اــدخل ــا ةــن قا اجد جــع ر انتيق ــقا
مقن اجت ظاققا اج صق اع املقاة .)8
تح اللجنة الهولة ال ي علال حماياة الحقاوق النقابياة والتحقياق بفعالياة فاي جمياا
التااكاو المتعلق ااة بانت ا ااال الحق ااوق النقابي ااة التااي تع ااي علي ااا وتوصااي اللجن ااة الهول ااة
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ال ااي بإع ااادة النظ ااي ف ااي الق ااوانيد الت ااي تقيا اه ح ااق التنظيم ااال النقابي ااة ف ااي تنظ اايم انتم اااب
مثلي ا بحيية
الضما االجتماعي
 -21غــم اجلهــاا اجــي ــخلجتهق اجد جــع اج ـ ر ةــرال ااةــا ن ــقد اتققعــع ا لتققفاــع ،ا ـ ب
اجنة ع فن ونصهق إزاذ ا رتصق إىل م نامقا ـهد اجتـدا ص املتيـخلة جكبقجـع مشـال اـ األرـ اا ظـق
اجضــققد ا لتقــقف  ،ـن رــاهم أ قـ األرـ اا اجبئــقا ح مقنـقً هتقا ـقً ،جضــققد اجارــقذ قملســتاعقا
األةقةــاع اجــدناق ج ظــق اجضــققد ا لتقــقف  .رض ـلً فــن ،جــ ،،عســق اجنة ــع اجصنــق إزاذ اةــتق ا
غا ـ ــقب نظ ـ ــق اجض ـ ــققد ا لتق ـ ــقف اج ـ ــخل مينا ـ ــه اجص ـ ــقناد األةقة ـ ـ ج ظ ـ ــق اجض ـ ــققد ا لتق ـ ــقف
املقاة .)9
فااي ضااوء تعليق ااا العااام رقاام  ،)2008(19المتعلااق باالحق فااي الضااما االجتماااعي،
وإعالن ا ااا المتعلا ااق بالمعا اااييي الا ااهنيا للحمايا ااة االجتماعيا ااة ( ،)2015تح ا ا اللجنا ااة الهولا ااة
ال ي علل ا يلي:
(أ) تكثيا ااف ج ودها ااا ا ااد أجااام ضا ااما اا اامو جميا ااا األف ا اياد بنظاااام الضا ااما
االجتم اااعي ،بما اد ف ااي م أ ث ااي األفا اياد والجماع ااال حي انا ااً أو ت ميتا ااً ،دو تمييا ا عل اال أي
أساس د األسس المحظورة في الفقية  2د المادة  2د الع ه؛
(ب) اتماااذ ااا يل ا م ااد تااهابيي لضااما تغ يااة اسااتحقاقال المساااعهة االجتماعيااة
تكاليف المعيتة الحقيقية لجميا األفياد واألسي ،اد خاال جملاة تاهابيي تتامم إنتااء نظاام
قايسة افا وفعا ؛
(ب) اتماااذ ااا يلا م ااد تااهابيي إلنتاااء نظااام الضااما االجتماااعي المنصااو
في القانو األساسي لنظام الضما االجتماعي

عليااه

االستغال االقتصادي لألغفا
 -22إد اجنة ــع ،إ ،حتــاط فنق ـقً قجتصــد احمل ـ ز ر لــقل مكقرحــع فقــل األ بــقل ،ا ـ ــقجصنق
إزاذ امل نام ــقا اج ـاا اة ــهد اب ـ فققج ـع األ ب ــقل ر اجد ج ــع اج ـ  ،اهة ــف ج ــد اص ــدا أ
اقنقا إحالق اع مستكقنع اتا اصاام هخل امل كنع املقاة .)10
توصااي اللجنااة الهولااة ال ااي بتع ي ا كافحااة االسااتغال االقتصااادي لألغفااا  ،عااد
غييااق ضااما ت بيااق القااوانيد ت بيق ااً فعاااالً وتع ي ا اليااال رصااه عمال اة األغفااا  ،فض االً عااد
تااهابيي دعاام األسااي الفقيااية وتح ا اللجنااة الهولااة ال ااي علاال أ تااهرب فااي تقيييهااا المقباام
بيانال إحصائية فصلة تتي تقييم أ ي االستغال االقتصادي في الهولة ال ي
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العنف األسيي
 -23عســق اجنة ــع اجصنــق إزاذ تـ اجتحصاصــقا ا اانــقا املت نصــع بـق ا اج ــف امل اكــل ــد
امل أة ،نقها ،د لاا اةلاااةاع اع مل اج ف األة اج ف اجل سقل املقاة .)10
توصي اللجنة الهولة ال ي بما يلي:
(أ) التحقيااق فااي جمي ااا أعمااا العن ااف األس اايي والعنااف الجنس اااني و حا مت ااا
والمعاقبة علي ا بصورة فعالة؛
(ب) وضااا اسااتياتيجية تماسااكة لمنااا العنااف األساايي والعنااف الجنساااني ،تتاامم
تنظاايم حمااالل توعيااة تساات ه السااكا عمو ااً ااد أجاام رفااا سااتو الااوعي لااه السااكا
بتر اآل ار السلبية المتيتبة علل العنف المن لي والعنف الجنساني؛
(ب) تنفي ااذ با ايا تهريبي ااة تعلق ااة بال ااابا اإلجيا ااي للعن ااف األس اايي والجنس اااني
وخ ورتااه ،تس اات ه ااوظفي المه ااة المهني ااة ،ااد قبياام األفا اياد المكلف اايد بإنف اااذ الق ااانو ،
والمهعيد العا يد والقضاة ،فضالً عد األخصائييد االجتماعييد وأعضاء هيوال التهريس؛
(د) توس اايا ن اااق حماي ااة ض ااحايا العن ااف األس اايي والجنس اااني ع ااد غيي ااق جمل ااة
تاهابيي تتاامم إنتاااء عااهد ااا ااد األ ااا د إلياواء المحتاااجيد فااي جميااا أنحاااء الاابالد ،بماد
في ذل األاما الذيد ينتمو إلل السكا األصلييد
الفقي
 -24غــم ا ضبــق اجكرــص ر مســتاعقا اجبصـ  ،مــن خــلل ا باــخل ـ امل التققفاــع ا نــق فناهــق
اســقاع " ةــق ا" ،الحــا اجنة ــع صنــق أد اجس ـ ااا األخــصة تــهدا ا ال ـقً ر نتــق ل مكقرحــع
اجبص املقاة .)11
توصااي اللجنااة الهولااة ال ااي بااإجياء تقياايم اااا م و سااتقم لبايا اليساااالل  ،بغيااة
تحهياه العقباال التاي تحااو دو تحقياق ياه ااد التقاهم فاي جااا كافحاة الفقاي ،وبالتااالي
اتماااذ ااا يل ا م ااد تااهابيي تصااحيحية تضاامد ااامو تل ا الب ايا وسااواها ااد الم ااط ذال
األهااها ما لااة ن ج ااً يقااوم علاال حقااوق اإلنسااا  ،وتااوفيي ااا يكفااي ااد ااوارد لتنفيااذ تل ا
البايا  ،ااا إيااالء االهتمااام الواجااب ألوجااه التبااايد والفجااوال القائمااة باايد المناااغق الحضايية
والييفية ،فضالً عد احتياجال أ ثي الفوال حي اناً وت ميتاً
الحق في سكد الئم
 -25غ ــم اجتص ــد احملـ ـ ز ر و ــق ا ة ــكقد م ــن خ ــلل ا با ــخل " ة ــقجع ر ــل عل اجك ــربد املت نص ــع
ق ةكقد" ق ع خمتنـف ات ـقا اج ـ راع ،عسـق اجنة ـع اجصنـق إزاذ اةـتق ا لـاا املسـتا قا
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غــص اج ظقماــع اج ـ ص املســتق ر فــدا املســق ن ر اجد جــع اج ـ  ،رض ـلً فــن امل نامــقا املت نصــع
ه له اجصالا ر املسق ن اجي قؤهق ادها اجرائع اتض عع املقاة .)11
فااي ضااوء تعليق ااا العااام رقاام  )1991(4بتاار الحااق فااي سااكد الئااق ،توصااي اللجنااة
الهولة ال ي باعتماد استياتيجية اا لة لإلسكا االجتماعي:
(أ) تقوم علل حق ام فايد فاي الحصاو علال ساكد الئاق بساعي عقاو وبمعااييي
واضحة للجودة والصالحية؛
(ب) ال تا دي إلال التفيقااة وفقااً لمعاااييي تتعلاق باالظيو االقتصاادية أو االجتماعيااة
أو باليأي السياسي ،أو بري سبب اخي د أسباب التميي المحظورة في الع ه؛
(ب) تنص علل توفيي وارد ،بما في ذلا اواد التتاييه ،بماا يتناساب واحتياجاال
اإلساكا االجتماااعي التااي لام تلااب بعااه ،فضاالً عاد اتماااذ تااهابيي فعالاة ليصااه حالااة اإلسااكا
في الهولة ال ي ووضا إغار للمساءلة عد تنفيذ السياسال والم ط؛
(د) ض ااما ت ااوافي خ ااه ال أساس ااية افي ااة ،ااد قبي اام المي ااا والص ااي الص ااحي
والك يباااء ،والوصااو إلاال تلا المااه ال ،فض االً عااد تااوافي الميافااق والمااه ال التااي تس ا م
استمهام النقم العام وتتجا علل است الم ال اقة است ال اً رايهاً
الحق في الغذاء
 -26غــم اجتصــد اجــخل أح زاــه اجد جــع اج ـ ر ا لعــل ا نتــقج اجل اف ـ إامــقج صــهلق امل تةــم
ر ا وتالــقا احملن ـ  ،عســق اجنة ــع اجصنــق إزاذ الاعــد افتقــقا اجد جــع اج ـ فن ـ اج ـاا ااا اجهلخلا اــع،
فن حا أاد إىل نص رص ر األغخلعع اجسن األةقةاع إىل ند هتق املقاة .)11
توصي اللجنة الهولة ال ي ب يادة استثمارها فاي اإلنتااب ال راعاي المحلاي ،عاد غيياق
تحساايد إنتاجيااة صااغار الم ا ارعيد ووصااول م إلاال األسااواق المحليااة ،بغيااة تحساايد سااتويال
الااهخم فااي المناااغق الييفيااة اذل  ،تح ا اللجنااة الهولااة ال ااي علاال إج اياء تقياايم لنتااائ
عمليااة اإلصااالز ال راعااي ي ا دي إلاال إعااادة تصااميم اسااتياتيجيت ا الوغنيااة إلعمااا الحااق فااي
الغااذاء وتوصااي اللجنااة الهولااة ال ااي باتماااذ تااهابيي عاجلااة لمعالجااة تااكلة نقااص المااواد
الغذائيااة والساالا األساسااية ،وتحيل ااا إلاال تعليق ااا العااام رقاام  )1999(12بتاار الحااق فااي
ذاء ا  ،والمباادئ التوجي ياة ال وعياة لاهعم اإلعماا التاهريجي للحاق فاي اذاء اا فاي
سياق األ د الغذائي العالمي ،التي اعتمهت ا نظمة األ م المتحهة لأل ذية وال راعة
نظام اليعاية الصحية
 -27الح ــا اجنة ــع صن ــق امل نام ــقا اج ـ ـاا اة ــهد اتقج ــع ات ل ــع اج ــي ااال ــه نظ ــق اج فقع ــع
اجال ــحاع ر اجد ج ــع اج ـ ـ  ،س ــرل اج ـ ـ ص ات ـ ـقا ر امل ــدخلا ،األا ع ــع ،املس ــتنلمقا اج را ــع
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اجل احاــع امل ــداا اج راــع ،رضـلً فــن فــد انتظــق اــارص انــ ،ا حتاقلــقا .ا ـ اجنة ــع ــخلج،
ـقجصنق حاــقل اجتــدها اتقصــل ر ــا املست ــباقا مــق ا مــن م نامــقا ــهد نص ـ اج ــقمنم
ر ا قل اج يب املقاة .)12
توصي اللجنة الهولاة ال اي بتمصايص اا يكفاي اد اوارد للق ااب الصاحي ،وتحا
الهولااة ال ااي علاال التعجياام باتماااذ ااا يل ا م ااد تااهابيي لضااما تااوافي المااه ال الصااحية
وجودت ااا ،عااد غييااق تااوفيي عااهد ااا ااد الميافااق والساالا والمااه ال الصااحية العا ااة ،ا ود
بعااا ليد غبياايد ا هليد ،وعقاااقيي و عااهال استتاافائية عتمااهة وفااي حالااة جيااهة ،فض االً عااد
ايوط النظافة المالئمة
الصحة الجنسية واإلنجابية
 -28عســق اجنة ــع اجصنــق إزاذ ا ابــق م ــد ا راــقا األمهــقا اج قجتــع ،ر نــع فاامــل ،مــن
ا رتصــق إىل خــدمقا صــحاع ل ســاع إئق اــع مل قــع ا ابــق فــدا حــق ا ا لهــق غــص املــهماد.
ا اجنة ع أعضقً قجصنق إزاذ ا ابق م د ا اتقل ر صبا امل اهصقا املقاة .)12
توصي اللجنة الهولة ال ي بما يلي:
(أ) اتماذ اا يلا م اد تاهابيي تتاييعية وإدارياة لمعالجاة تاكلة وفياال األ اال،
ااا ياعاااة التوج ااال التقنيااة لمفوض اية األ اام المتحااهة السااا ية لحقااوق اإلنسااا بتاار اتباااب
ن ا يقااوم علاال بااادئ حقااوق اإلنسااا فااي إعمااا السياسااال والبايا اليا يااة إلاال الحااه ااد
عهالل الوفيال واإلصابة باأل يا الميتب ة باأل و ة القابلة للوقاية ()A/HRC/21/22؛
(ب) إعااادة النظااي فااي تتاييعات ا المتعلقااة بحظااي اإلج ااا لمواء ت ااا ااا الحقااوق
األساسااية األخااي  ،ااد قبياام حااق الم ايأة فااي الصااحة والحياااة ،فض االً عااد حق ااا فااي صااو
يا ت ا؛
(ب) ضاااعفة ج ودهااا اليا يااة إلاال ضااما إتاحااة الوصااو إلاال خااه ال الص ااحة
الجنس ااية واإلنجابي ااة ،خصوصا ااً ف ااي المن اااغق الييفي ااة ،وت ااوافي تلا ا الم ااه ال والق ااهرة عل اال
تحمم تكاليف ا؛
(د) توس اايا وتع يا ا التعل اايم الت ااا م والمالئ اام ف ااي ااا يتعل ااق بالص ااحة الجنس ااية
واإلنجابية لكم سد في المناه الهراسية للتعليم االبتهائي والثانوي لكال الجنسيد
الوقاية د األ يا

وعالج ا

 -29ا ـ ب اجنة ــع فــن ونصهــق إزاذ الاعــد حــق ا رــص ا نص ـ امل قفــع اجر ـ عع/ا عدز ر اجد جــع
اج ـ اج ـ ص اجــدا م ر اج صــقوص املضــقاة جنبص ةــقا اج ل اــع .عســق اجنة ــع اجصنــق أعض ـقً إزاذ
ا ابق حق ا ا صق ع قملل عق غصهق من األم ا اجي ا تصل فن عق اجر ا املقاة .)12
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توصي اللجناة الهولاة ال اي باعتمااد خ اة وغنياة لمناا انتتاار فيايوس نقاص المناعاة
البتاييةإلاإليهز والوقايااة ااد المالريااا و ييهااا ااد األ ايا التااي تنتقاام عااد غييااق البعااو  ،ااا
إيااالء االهتمااام الواجااب للفوااال الضااعيفة فضاالً عااد ذلا  ،تاهعو اللجنااة الهولااة ال ااي إلاال
اتماااذ الم ااوال الالز ااة لضااما التغ يااة الكافيااة ااد العقاااقيي المضااادة للفييوسااال اليجعيااة
وتيسا ايي وص ااو األا ااما المص ااابيد بفي اايوس نق ااص المناع ااة البتا اييةإلاإليهز إلي ااا وتحا ا
اللجنة الهولاة ال اي علال القياام برنتا ة توعوياة ت اه إلال تع يا التعاي علال غايق انتقاا
فياايوس نقااص المناعااة البت ايية والتسااا تجااا األاااما المصااابيد بفياايوس نقااص المناعااة
البت اييةإلاإليهز ،ال ساايما فااي أوساااط العااا ليد فااي المجااا ال بااي ،وأرباااب العماام والسااكا
بتكم عام
الحق في التعليم
 -30الحــا اجنة ــع مـ ا ااــقح مــق الخلاــه اجد جــع اج ـ مــن اــدا ص جلعــقاة ا ةــتققق حتســم
ر ـ ـ م اجاص ــال إىل اجت ن ــام .ا ــد أد اجنة ــع ا ـ ـ ــقجصنق إزاذ امل نام ــقا اج ــي ا ــص إىل اضـ ــقم
اج ـ ـ ـربامل اجت ناقا ـ ــع م ـ ـ ـااا أن ـ ـ ـ ع انصا ا ـ ــع و ـ ــد ات ـ ـ ـااذ اجت قا ـ ــع اجكقمن ـ ــع جن يال ـ ــاع ا نس ـ ــقناع
إحسقةهق قجك امع ،رضلً فن احلا حصاد ا نسقد ات عقا األةقةاع املقاة .)13
توصي اللجنة الهولة ال اي باتمااذ ام اا يلا م اد تاهابيي لضاما أ يفضاي التعلايم
إلل تع ي االحتيام الكا م لحقاوق اإلنساا والحيياال األساساية ،فضاالً عاد المتاار ة الفعالاة
في جتما حي يسود التفاهم والتسا والصهاقة بيد األ م
الحقوق الثقافية وحيية التعبيي واإلعالم
 -31عسـق اجنة ـع اجصنــق إزاذ ا رتصـق إىل م نامــقا ـهد اجتــدا ص املتيـخلة مل ـ اجصاـاا املب ــع
فن مق ةع ح عـع ا فـل اجت رـص اصـبهق ف الـ اً غـ ف ـه ر مق ةـع اتـق ر امل ـق ع ر اتاـقة
اجقصقراع ا ةتبقاة من اجتصد اجتك اجال اج نق املقاة .)15
تح اللجنة الهولاة ال اي علال اعتمااد تاهابيي فعالاة للقضااء علال القياود المفيوضاة
عل اال حيي ااة التعبي ااي واإلع ااالم ف ااي الهول ااة ال ااي  ،بم ااا يمك ااد جمي ااا األا ااما الماض ااعيد
لواليت ا د المتار ة في الحياة الثقافية والتمتا بفوائه التقهم العلمي وت بيقاته

دا  -التوصيال األخي
 -32تتااجا اللجنااة الهولااة ال ااي علاال التصااهيق علاال االتفاقيااة الهوليااة لحمايااة حقااوق
جمي ااا العم ااا الم اااجييد وأفا اياد أس اايهم واالتفاقي ااة الهولي ااة لحماي ااة جمي ااا األا ااما ااد
االختفاء القسيي
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 -33ت لااب اللجنااة إلاال الهولااة ال ااي أ تنتااي هااذ المالحظااال المتا يااة علاال ن اااق
واسااا وعلاال سااتويال المجتمااا افااة ،خصوص ااً فااي صاافو التااعوب األصاالية ،والمااوظفيد
الع ااا يد ،والس اال ال القض ااائية ،والمت اايعيد ،والمح ااا يد و نظم ااال المجتم ااا الم ااهني ،وأ
تبلا اللجنااة فااي تقيييهااا الااهوري المقباام بمااا اتمذتااه ااد تااهابيي لتنفيااذ ذلا وتتااجا اللجنااة
الهولااة ال ااي أيض ااً علاال التماااس تااار ة نظمااال المجتمااا المااهني فااي المناقتااال التااي
تجيي علل المستو الوغني قبم تقهيم تقيييها الهوري المقبم
 -34ت لا ااب اللجنا ااة إلا اال الهولا ااة ال ا ااي أ تقا ااهم تقيييها ااا الا ااهوري اليابا ااا فا ااي وعا ااه
أقصااا  30ح ييا إليونيااه  2020وتااهعوها إلاال تحااهي الو يقااة األساسااية الموحااهة ،حسااب
االقتضاااء ،وفق ااً للمبااادئ التوجي يااة المنسااقة لتقااهيم التقاااريي إلاال ال يوااال المنتاارة بموجااب
المعاههال الهولية لحقوق اإلنسا ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصم األو )
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