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للسودان*

 -1نظــال انة اــي املااقــي قــدية و اجتتاــدواي قاجيت د قــي قانلةدرقــي ين انتةااــا انــدق انلــد
نةس وان قشأن تافقذ اناهد اندقيل اخلدص قدية و اجتتادواي قاجيت د قي قانلةدرقي (،)E/C.12/SDN/2
قذنـ ــل ين يةسـ ــتقهد  66ق( 67انظ ـ ــا ان ـ ـ قةت  E/C.12/2015/SR.66ق )67املاة ـ ـ وت ا ـ ـ مي  1ق2
تشاان األقل/أكت قا  ،2015قا ت دل ،ين يةستهد  78املاة وة ين  9تشاان األقل/أكت قا ،2015
املالحظدل اخلتدمقي انتدنقي.

ألف -مقدمة
 -2تاحــل انة اــي قتةــد انتةااــا انــدق انلــد نةدقنــي ان ــاق ققــدناوقو ان تدققــي ة ـ تد ــي
انةضــداد ( .)E/C.12/SDN/Q/2/Add.1قتاــال انة اــي ــن تةــدااصد أاضــد نفا ــي انتحــدق م ـ ان رــد
رق املست ى نةدقني ان اق.

باء -الجوانب اإليجابية
 -3تاحــل انة اــي قتاــدال اندقنــي ان ــاق ،ماــذ أجــا اعــتااا
انا ك اندقنقي انتدنقي ية و اإلنسدن:
(أ)

أيــا ين ــد  ،2000ة ـ

اتفدتقي حة و األشخدص ذق اإل دتي ،ين د 2009؛

(ل) انربقت كـ ل اججتقـد جتفدتقـي حةـ و ان فـ قشـأن ققـ األافـدل قاعـتاالل األافــدل
ين انباــد قين امل ـ او اإلقدحقــي ،ين ــد  ،2004قانربقت ك ـ ل اججتقــد جتفدتقــي حة ـ و ان ف ـ قشــأن
اشرتاك األافدل ين املادز دل املسةحي ،ين د 2005؛
* ا ت دهتد انة اي ين وق هتد انسدوعي قاخل س ( 21أاة ل/عبت رب  9 -تشاان األقل/أكت قا .)2015
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(ج) اتفدتقي ماظ ـي انا ـ اندقنقـي ناـد  ( 1973تـم  )138املتاةةـي قديـد األول نسـن
اجعــتخدا  ،قاتفدتقــي ماظ ــي انا ـ اندقنقــي ناــد  ( 1999تــم  )182املتاةةــي قأع ـ أ أش ـ دل ـ
األافدل ،ين د 2003؛
(و) قاقت كـ ـ ل ماـ ـ اجخ ــد قدألش ــخدص ،قفد ــي اناس ــد قاألاف ــدل ،قت اـ ـ قاملادتب ــي
جتفدتقي األمم املتحدة مل درحي اجلاميي املاظ ي رب ان ااقي؛ ين د .2004
ةق  ،امل
 -4قتاحــل انة اــي كــذنل قدنتــداقة املتعســقي انتش ـاااقي قاملتعســقي قانسقدعــدتقي انتدنقــي املتخــذة
من أي تازاز اية و اجتتادواي قاجيت د قي قانلةدرقي:
(أ)

ا ت دو تدن ن م درحي اجخد قدنبشا ،ين د 2014؛

(ل) ا ت دو تدن ن املادت  ،ين د 2009؛
(ج)

إنشد املف ضقي انة مقي ية و اإلنسدن.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد على الصعيد المحلي
 -5اسدق انة اـي انةةـل نبعـبدل انتدنقـي( :أ) ـد اج ـرتاق ـااحي ين وعـت اندقنـي ان ـاق
قاــدو مــن اية ـ و املاا ـ ص ةقهــد ين اناهــد ،مــد اضــا؛ وداــي تةــل اية ـ و؛ ق(ل) ــد قي ـ و
أنقــدل نضـ دن ت ارــل تـ ان ان جاــدل مـ أح ــد اناهــد ،ققــذنل تبةـ أح ــد تدن نقــي متاد ضــي مـ
اناهد عد اي ين اندقني ان اق؛ ق(ج) د ا تداو احملدكم قاملتةدض قدجتفدتقي ين اندقني ان اق.
 -6توصيي اللجنية الدولية الطيير :بيأن أ تيدم فيي دوييتورما جمييق الحقيوق المنصييو
تجييري اوتعراً يام ًييامالم لقوانينهييا االتحادييية وقييوانيي الواليييات ب ييية
عليهييا فييي العهييد و
مواءمتها مق العهد و ج تضيق لليية لضيمان توافيق مشياريق القيوانيي المقترحية والمعتميد ميي
الواليييات مييق أحميياع العهييد و د تييي ي وعييي عاميية النييا وأصييحا المهييي القانونييية بأحميياع
العهيد وقابلييية الحقييوق الييوارد فييي ،للتقاًيييك بمييا فييي ملييل فييي الييار بيرام التييدريب الخاصيية
بهييم و تأخييي بعيييي االعتبييار فييي اصييالحاتها القانونييية التوصيييات ال يوارد فييي مييي المالحظييات
الختاميييةت وتحي ي اللجنيية الدوليية الطيير :الييى تعليقهييا العيياع رقييم  1998 9بشييأن التطبيييق
المحلي للعهدت
الوصول الى وب االنتصا:
 -7اســدق انة اــي انةةــل إزا دقواــي ان ـ ل إيف انادانــي ين اندقنــي ان ــاق ،مــد ــا انضــحداد
م ــن ع ــب رادن ــي نالنتا ــدق ين ح ــدل انته ــدك حة ـ تهم اجتتا ــدواي قاجيت د ق ــي قانلةدرق ــي .قانة ا ــي
تةة ــي أاض ــد إزا انتة ــد اا املتاةة ــي ض ــداةي ق ا ــ؛ امل ــدارا ــن ايةـ ـ و اجتتا ــدواي قاجيت د ق ــي
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قانلةدرق ــي ،ققدع ــتا دل اناا ــ؛ ين ت ـ ـ انتحاك ــدل اناامق ــي إيف امل دنب ــي ق ــدية و املااـ ـ ص ةقه ــد ين
اناهد (املدوة .)2
 -8تي ر اللجنة بيالتااع الدولية الطير :بتيوفير ويب انتصيا :قضيائية أو ويب انتصيا :فعالية
أخ ييروك وتوص ييي الدول يية الط يير :بم ييا يل ييي أ زي يياد جهودم ييا الرامي يية ال ييى ت ييدريب الماي ييد م ييي
أصحا المهي القانونية و توويق نطاق الخدمات القضيائية وانايام القيانون خيارج المنيالق
الحضي يرية و ج ً ييمان تي يوافر المس يياعد القانوني يية فعليي يام للض ييحايا والم ييدافعيي و د تش ييجيق
الوص ييول ال ييى للي ييات تق ييديم الش ييماوو المتعلق يية بانتها ييات الحق ييوق االقتص ييادية واالجتماعي يية
والثقافيييةك بمييا فييي ملييل ارليييات يييير القضييائية و ًييمان وعييي الجهييات الااعليية فييي نظيياع
القضيياء العرفييي بييالحقوق المشييمولة بالعهييدت وتح ي اللجنيية الدوليية الطيير :علييى ادانيية ومعاقبيية
المتيورليي فيي أعميال المضيايقة أو التخوييف أو العنيف التيي تسيتهد :أفيرادام يطيالبون بحقييوقهم
المنصييو عليهييا فييي العهييدك واتخييام التييدابير المناوييبة فييي حييق مييي تثبي مسي وليتهم عييي تلييل
األعمالت وتحي اللجنة الدولة الطر :الى تعليقها العياع رقيم  1990 3بشيأن لبيعية التااميات
الدول األلرا:ت
الم وسة الولنية لحقوق اإلنسان
 -9اسدق انة اي انةةـل ألن املف ضـقي انة مقـي يةـ و اإلنسـدن ج تت ارـل ت ارةـد تدمـد مـ املبـدو
املتاةةــي اكــز املتعســدل ان ااقــي نتازاــز حة ـ و اإلنســدن قوداتهــد (مبــدو قــد ا ) .قتشــاا انة اــي
ق ــدنةةل أاض ــد ،ين ع ــقدو امل ـ ا و احمل ــدقوة املت ـ اراة نةدقن ــي ان ــاق ،إزا قي ـ و صق ــدل دم ــي متا ــدوة
مستقني ن حة و اإلنسدن.
 -10توصييي اللجنيية الدوليية الطيير :بجعي الماوًييية القومييية لحقييوق اإلنسييان متوافقيية تميياع
التوافييق مييق مبييادس بيياريسك وبضييمان اوييتقالليتها واوييتقاللها الميياليت وتشييجق اللجنيية الدوليية
الطيير :أيض يام عل ييى تبسيييع لليته ييا المعنييية بحقييوق اإلنس ييان لتجنييب ازدواجي يية العم ي وعل ييى
زييياد المايياء فييي اوييتخداع المييوارد المحييدود ت وتحي ي اللجنيية الدوليية الطيير :الييى تعليقهييا
العيياع رقييم  1998 10بشييأن دور الم وسييات الولنييية لحقييوق اإلنسييان فييي حماييية الحقييوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافيةت
حقوق مستعملي األراًي
 -11تشـاا انة اـي قـدنفز إزا تـأ ا حةـ و مسـتا ةي األ اضـي ،ج عـق د املـزا اناـاد قمـا
املدشــقي ،تــأ اا ع ــةبقد شــد ا إاد ق ــي كباــد انس ــدقو قتــأية األ اض ــي انز ا قــي ة ـ ن ــدو قاع ـ ين
انبة ــد ،قص ــي مش ــد ا ااف ــذصد مس ــتل اقن ةقـ ـ ن أق أيدن ــل قاس ــهةهد ت ــدن ن ن ــز مة ق ــي األ اض ــي
( )1930قت ــدن ن األ اض ــي مل ــة املسـ ـ ةي ( )1970قت ــدن ن ا ــق األ اض ــي ( )1990قت ــدن ن
تش ق اجعتل د انة مي (( )2013املدوتدن  1ق.)11
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 -12تح

اللجنة الدولة الطر :على ًمان ما يلي

أن تعتر :األحماع التشريعية التي تحميي حيياز األراًيي باألًيمال التقليديية
أ
لحيياز األراًيي وتأخييي بعييي االعتبييار المبيادس التوجيهييية الطوعيية المتعلقيية بياإلدار المسي ولة
لحياز األراًي ومصائد األوماك وال ابات في وياق األمي ال يائي الولني 2012
أال تسيييء الدوليية الطيير :اوييتعمال األحميياع التشيريعية التييي تجيييا نييا الملمييية
أليي يرال نالمناعي يية العامي ييةن أو بحجي يية أن األرل نييي يير مسي ييتخدمةن وأال تعتي ييد بتلي ييل األحمي يياع
إلويناد أرال اليى مسييتثمريي ميي القطيا الخييا ك وأن تميون المحيا م مخوليية إلعياد النظير فييي
القرارات التي تتخيما السلطة التناييية في ميا الصدد
ج أال تُمنح األراًي للمستثمريي أو ألييرال المشياريق اإلنمائيية دون االًيطال
و ييلاام بتقي يييم امي ي ألذ يير مل ييل عل ييى حق ييوق اإلنس ييان ودون التم ييا الموافق يية الح يير والمس ييبقة
والمستنير للمجتمعات التي تعتمد على تلل األراًي لمسب قوتها
انتهم ت

د

اتاحيية وييب االنتصييا :لمسييتعملي األراًييي الييييي يشييعرون بييأن حقييوقهم قييد

نظاع االوتثمار
 -13تُاال انة اي ن تةةهـد انشـداد ألن أح ـد املـدوة  4مـن تـدن ن تشـ ق اجعـتل د انةـ مي
( ،)2013انــجت خا ـ أح ــد صــذا انةــدن ن تاة ـ ة ـ أ ن ـ ث تش ـاااي ةــي ،تــت ا عــةبد ين وداــي
اية و اجتتادواي قاجيت د قي قانلةدرقي امل اعي يل ت ان ةقي أجاى نةدقني ان اق (املدوة .)1
 -14تُييي ر اللجن يية ب ييأن حق ييوق المس ييتثمريي ينب ييي أال تق ييولك ب ييأي ح ييال م ييي األح ييوالك
التاامييات الدوليية بحماييية الحقييوق المنصييو عليهييا فييي العهييد واحترامهييا واعمالهييات وفييي ميييا
الصددك توصي اللجنة بأن تما الدولية الطير:ك فيي نظياع اويتثمارماك حماييةم فعاليةم ألصيحا
الحقوق المعنيييك مث العمال والنقابييي وأفراد المجتمعات المحليةت
الحد األقصى مي الموارد المتاحة
 -15اس ــدق انة ا ــي انةة ــل ألن اإلاـ ـااوال ان ب ــةة املس ــت دة م ــن اع ــتاالل املـ ـ ا و ان بقاق ــي تبـ ـ
انفا ــدل ي ــز م ــن انبة ــد م تف ــم إيف تة ــد مة ـ ـ ال ين إ ــدل ايةـ ـ و اجتتا ــدواي قاجيت د ق ــي
قانلةدرقــي ملاظــم ع ـ دن اندقنــي ان ــاق .قتشــاا انة اــي قــدنةةل أاضــد إزا ع ـ إوا ة امل ـ ا و ان بقاقــي
قتفشــي انفســدو ين اندقنــي ان ــاق ،قإزا ضــخدمي اإلنفــدو األمــس قاناس ـ ا انــذ اســتح ذ ة ـ
أم ـ ـ ثال اابا ــي اقا ــهد نة د ـ ــدل مل ـ ـ انتاة ــقم قانا ــحي قاي داـ ــي اجيت د ق ــي ،قص ــي ت د ـ ــدل
ج حتا إج ة خماادل صدمشقي من مقزانقي اندقني (املدوة .)2
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 -16تح

اللجنة الدولة الطر :على ما يلي

تحسيييي الحو ميية العاميية وًييمان الشيياافيةك فييي القييانون وفييي المماروييةك عنييد
أ
تييدبير الش ي ون العامييةك بمييا فييي ملييل ادار المعونيية اإلنسييانية واإلنمائيييةك وميينح رخي الوييت الل
الموارد الطبيعيةك وادار اإليرادات المستمد منها
ت ييوخي الاعالي يية ف ييي ممافح يية الاس يياد وم ييا يتصي ي ب يي ،م ييي اف ييالت م ييي العق ييا ك
وملييل بسييب منهييا حماييية المبل يييي عييي المخالايياتك وتعايييا اوييتقالل م وسييات ممافحيية الاسييادك
ووًق لليات لمنة على المستوييي الولني والمحلي لتقديم الشماوو والتبليغ عي التجاوزات
ج بيييل قُصييارو جهييدماك بمييا فييي ملييل عييي لريييق عملييية المصييالحة الولنيييةك
فييي وييبي ايجيياد تسييوية مسييتدامة للنااعييات فييي الدوليية الطيير:ك والحييد مييي اإلنايياق األمنييي
والعسمريك وتخصي المايد مي الموارد إلعاد بناء المنالق المتأذر بالناا
زياد االوتثمارات االجتماعية العامة ميي أجي التصيدي للشيواي اليوارد فيي
د
ميا التقرير بخصو محدودية التمتق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةت
تدابير التقشف
 -17إذ تالحــا انة اــي ضــاق ة إوجــدل تاــداالل ض ـاابقي ةــل رةــدان حاــي كبــةة مــن إا ـااوال
مقزانقــي اندقنــي ان ــاق ،تُاــال ــن تةةهــد ألن انتــداقة املتخــذة نةتخفقــ؛ مــن تــأ ة قانــدم انتةشــ؛
تةاــق قةــد أكــرب انت ت ـ نة ـ و ماقاــي اــا ةقهــد اناهــد ،كــديل ين اناــذا  ،ج عــق د ين حدنــي
أكلا انف دل هت قشد قحامدند (املدوة .)2
 -18تشييير اللجنيية الييى الروييالة الموجهيية فييي  16أيار/مييايو  2012مييي رئيييس اللجنيية الييى
الييدول األل يرا :بشييأن تييدابير التقشييفك وتييي ر بييأن اإلصييالحات السياويياتية ينب ييي أن تُحييدد
وتحمي المحتوو األواويي األدنيى للحقيوق المنصيو عليهيا فيي العهيد فيي جمييق الظيرو:ك
وينب يي أال يمييون لهييا تييأذير ماييرا فييي الا يات المهمشيية والمحرومييةت وتوصييي اللجنيية أيضيام بييأن
تما ي الدوليية الطيير :أخييي التااماتهييا بموجييب العهييد بعيييي االعتبييار علييى النحييو الواجييب فييي
المااوًات مق الم وسات المالية الدولية صندوق النقد الدوليت
عدع التمييا
 -19تالح ــا انة ا ــي قةة ــل األح ــد انت ققزا ــي ان ــجت ت ــت ا ين اناس ــد قاألتةق ــدل اندااق ــي قامللةق ــدل
قامللةقـ قمزوقيــي املقـ اجلاســي قماــداا ان اــي اجلاســدنقي قحــدمةي ــفدل اجلاسـ  ،قصــي أح ــد
ج تـ ـزال ندر ــذة ين اندقن ــي ان ــاق ،ــد رقه ــد أح ــد انة ــدن ن اجلا ــد ي ،قت ــدن ن األحـ ـ ال انشخا ــقي،
قج حـي اخلدمــي املدنقــي ،قتـدن ن انضـ دن اجيت ــد ي ،قتـدن ن اجلاســقي انسـ وانقي .قانة اـي تةةــي أاضــد
إزا ــد قي ـ و تشـااادل نتافقــذ األح ــد اندعــت اي قأح ــد اناهــد املتاةةــي قاــد انت ققــز .ق ــالقة
ةـ ذنــل ،اســدق انة اــي تةــل جــدص إزا انتةــد اا املتاةةــي قــدنت ققز ضــد األرـااو ةـ أعــدال انــدان
قاملق اجلاسي قان اي اجلاسدنقي (املدوة .)2
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 -20تح ي اللجنيية الدوليية الطيير :علييى تعييدي األحميياع القانونييية التميياييية أو التييي يترتييب
عليه ييا ت ييأذير تميي يياي عل ييى أو ييا الع ييرق أو الل ييون أو الج يينس أو الل يية أو ال ييديي أو الي يرأي
السياوي ييي أو ييي يير مي ييي ارراء أو األص ي ي الي ييولني أو االجتمي يياعي أو الممتلمي ييات أو المولي ييد
أو أي وًييق لخيير وفق يام للميياد  2مييي العهييدت وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير :أيض يام باعتميياد
ق ييانون ً ييام لمن ييق التميي ييا يُع ي رير :التميي ييا ويحظ يير ويعاق ييب علي يي،ت وينب ييي أال يقتص يير م يييا
القييانون علييى التمييييا المباًيير فحسييب ب ي أن يشييم أيض يام التمييييا يييير المباًيير وييين علييى
تنايييي تييدابير خاصيية م قتيية وتييوفير الجبيير لاائييد الضييحايات وعييالو علييى ملييلك توصييي اللجنيية
الدوليية الطيير :بةدانيية ومعاقبيية المتييورليي فييي أعمييال التمييييا ًييد األقليييات الدينييية واألف يراد
علييى أوييا المي ي الجنسييي والهوييية الجنسييانيةت وتحي ي اللجنيية الدوليية الطيير :الييى تعليقهييا
العاع رقم  2009 20بشأن عدع التمييا في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةت
الاوارق اإلقليمية
 -21تالح ــا انة ا ــي قةة ــل قي ـ و ر ـ ا و كب ــةة ق ـ قجا ــدل اندقن ــي ان ــاق ين انت ت ـ ق ــدية و
اجتتا ــدواي قاجيت د ق ــي قانلةدرق ــي ،ر جا ــدل ش ــاو انسـ ـ وان قوا رـ ـ قكاور ــدن تا ــد م ــن ايام ــدن
قا ــفي جد ــي ،حق ــس اس ــت ا تفش ــي انفة ــا امل ــدت رقه ــد ق دقوا ــي ان ـ ل إيف انتاة ــقم قاخل ــدمدل
انا ــحقي قم ــد انش ــال امل ــأم ن .قانة ا ــي تةة ــي ك ــذنل ألن ان جا ــدل احملاقم ــي ج حتا ـ ة ـ م ـ ا و
احتدواي تتادعل قاحتقديدهتد (املدوتدن  2ق.)11
 -22توصييي اللجنيية الدوليية الطيير :بمييا يلييي أ ام يياء الييوعي داخ ي والياتهييا بالتااماتهييا
دمي ي لليي ييات مسي يياءلة علي ييى صي ييعيد االتحي يياد والواليي ييات في ييي تصي ييميم
بموجي ييب العهي ييد
وتنايييي الب يرام والسياوييات الرامييية الييى اعمييال الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية
ج تخصييي مييا يماييي مييي مييوارد المياانييية إلزاليية الاييوارق اإلقليمييية فييي التمتييق بييالحقوق
االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية فييي الدوليية الطيير :د تمثيييف الجهييود الرامييية الييى تييوفير
الخ ييدمات األواو ييية ف ييي المن ييالق النائي يية والمت ييأذر ب ييالناا ك لخ ييي ف ييي االعتب ييار أن التمت ييق
بييالحقوق المنصييو عليهييا فييي العهييد ينب ييي أال يمييون مشييرولام أو محييددام بممييان اإلقامييةت
وتطل ييب اللجن يية ال ييى الدول يية الط يير :تض ييميي تقريرم ييا ال ييدوري المقبي ي بيان ييات احص ييائية تب ييرز
التقدع المحرز في تخصي ميوارد اتحاديية ومحليية لقطاعيات مثي الصيحة والتعلييم والضيمان
االجتماعي واعمال الحقوق مات الصلةت
المشردون داخليام
 -23اســدق انة اــي انةةــل إزا اــي املشــاوان واجةقــد ين اندقنــي ان ــاق .قتشــاا قةةــل جــدص إزا
ق ـ ـ نم احمل ــدقو إيف اخل ــدمدل األعدع ــقي ،ــد ين ذن ــل واجـ ـ املخق ــدل .قانة ا ــي ماش ــاةي أاض ــد
قش ــأن انتة ــد اا املتاةة ــي ق ــدإليال انةس ــا نة ش ــاوان واجةق ــد املس ــت اا ين ما ــدال حضـ ـااي ملـ ـ
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اخلااـ  ،مــد اةـ رــاص انــدمديهم ين ا ت ـ احملةــي .ق ــالقة ةـ ذنــل ،تُاــال ــن أعــفهد إزا
قـُ ــري قتـ ــةة انتةـ ــد ين ض ـ ـ دن دـ ــاقق مال ـ ــي ت ف ـ ـ انا ـ ـ وة ا ماـ ــي ملـ ــن ات ـ ـ ن قـ ــدناي إيف
ماداةهم األ ةقي (املدوة .)2
 -24توص ييي اللجن يية ب ييأن تمث ييف الدول يية الط يير :جهودم ييا ف ييي و ييبي تهي يية ييرو :الع ييود
الطوعييية أو االنييدماج المحلييي للمشييرديي داخلي يامت وفييي ميييا الصييددك ينب ييي أن تتصييدو الدوليية
الطي يير :للعقبي ييات التي ييي تحي ييول دون عي ييود المشي ييرديي داخلي ي يامك مث ي ي انعي ييداع السي ييالمة واعي يياد
األراًييي والممتلميياتك وأن تماي وصييولهم الييى الخييدمات األواوييية فييي حييال اعيياد تييولينهمت
وتوصييي اللجنيية أيض يام بييأن تحت يرع الدوليية الطيير :الحقييوق التييي يمالهييا العهييد للمشييرديي داخلي يام
حيثمييا اوييتقروات لييياك توصييي بييأن تمييف الدوليية الطيير :عييي اجييالء م ي الء األًييخا قس يرام مييي
المستولنات والمخيمات يير النظاميةك دون تطبيق اإلجراءات الواجبةت
ملتمسو اللجوء والالج ون
 -25تاــال انة اــي ــن تةةهــد إزا اناةبــدل ،ــد رقهــد اناةبــدل انةا اــي ،انــجت ا ايههــد مةت س ـ
انة قانالي ن ين اندقني ان اق ين ان ل إيف انا داي اناحقي قانتاةقم (املدوة .)2
 -26توص ييي اللجن يية ب ييأن تماي ي الدول يية الط يير :وص ييول ملتمس ييي اللج ييوء والالج يييي ال ييى
خييدمات الرعاييية الصييحية والتعليييمك بسييب منهييا التعيياون مييق ماوًييية األمييم المتحييد السييامية
لش ون الالج يي والمنظمات يير الحموميةت
األًخا

عديمو الجنسية

 -27تالحــا انة اــي قةةــل أن أر ـااوا مــن يا ـ ل انس ـ وان قــدت ا قــال ياســقي نتق ــي نتاــدا تــدن ن
اجلاســقي انسـ وانقي ين ــد  .2011قتشــاا قــدنةةل كــذنل ألن صــتج األشــخدص املةق ـ ين اندقنــي
ان ــاق ــديزقن ــن اياـ ـ ل ةـ ـ اخل ــدمدل األعدع ــقي ق/أق املس ــد دال ملـ ـ انتاة ــقم قانا ــحي
قانا دني قاملادشدل (املدوة .)2
 -28توصي ييي اللجني يية بي ييأن تضي ييق الدولي يية الطي يير :اج ي يراءات واًي ييحة لتممي يييي األًي ييخا
المنحييدريي مييي جنييو السييودان الموجييوديي فييي اقليمهييا مييي تسييوية أوًيياعهم وًييمان عييدع
حرمييان األف يراد الييييي لييم يحصييلوا بالاع ي علييى جنسييية جنييو السييودان مييي الحصييول علييى
الجنسية السودانية ي ال يبقوا بال جنسيةت
المساوا بيي الرجال والنساء
 -29اسـ ــدق انة اـ ــي انةةـ ــل إزا قض ـ ـ اناسـ ــد ين ماتبـ ــي أول ين األعـ ــاة قين ا ت ـ ـ ين اندقنـ ــي
ان ــاق ،قص ـ قض ـ اــاا ين ــدو مــن األح ــد انةدن نقــي انــجت تةقــد حة ـ تهن .قصــي تةةــي أاضــد
إزا م ــد ن ــذا ان ض ـ م ــن أ ــا ع ــةإ ة ـ ق ـ ل اناس ــد إيف انتاة ــقم قانا دن ــي قانا ــحي ( ــد اش ـ
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اعتةالل اناسد ين ا دذ انةـاا ال املتاةةـي قاـحتهن) قتااضـهن نةااـ؛ .قتالحـا انة اـي ةـ قيـ
اخلا ـ ـ ص أن اناس ــد اُس ــتخدمن قدألع ــدال ين قد ــد ؛ متدنق ــي امله ــد ال قين انة ــد مل ــة انا ــي
(املدوة .)3
 -30تي ر اللجنة بتعليقها العياع رقيم  2005 16بشيأن المسياوا بييي الرجي والميرأ فيي
التمتق بجميق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةك وتوصي الدولة الطر :بما يلي
ام يياء وعييي المشييرعيي بالمسيياوا بيييي الرجييال والنسيياء وال يياء القييوانيي التييي
أ
تناقض أحماع الماد  3مي العهد
تمثيييف الجهييود الرامييية الييى القضيياء علييى التحام ي والمماروييات العرفييية وييرمييا
مي المماروات التي تروخ فمر دونية النساء
ج تشييجيق تمثي ي النسيياء علييى قييدع المسيياوا مييق الرجييال فييي الو ييائف العاميية
ومي ات صنق القرار
اتخام تدابير ملمووة لايياد مشيار ة النسياء فيي القيو العاملية وًيمان أال تتسيبب
د
البيرام التييي تعياز الحقييوق االقتصيادية للنسيياء فيي اوييتمرار تر يامي فييي الو يائف متدنييية المهييارات
وفي االقتصاد يير الرومي
ًمان أن تن جميق السياويات والبيرام القطاعيية عليى تيدابير لحي تمتيق
النساء على قدع المساوا مق الرجال بالحقوق المنصو عليها في العهد
و

اإلورا في اعتماد قانون جديد لممافحة العنف بالمرأ ت

البطالة
 -31تالحا انة اي قةةل ا تفد مادل انب دني ق انشبدل قاناسد ين اندقني ان اق (املدوة .)6
 -32توصييي اللجنيية الدوليية الطيير :بضييمان تنايييي وياوييتها اإلنمائيييةك بمييا يشييم وياويية
االوييتثمارك علييى نحييو يُاضييي الييى اوييتحداا و ييائف للمييوالنييك واإلوييهاع بيييلل فييي اعمييال
الحييق فييي العم ي والحييق فييي مسييتوو معيشيية الئييقت وتوصييي اللجنيية أيض يام بييأن تتيييح ب يرام
التعليييم والتييدريب الييو ياي والمهنييي مهييارات تيسيير الوصييول الييى فيير العم ي ك ال ويييما فييي
المجيياالت مات األولوي يية بالنسييبة ال ييى تنمي يية البلييد االقتص يياديةت وتوج يي ،اللجنيية انتب ييا الدول يية
الطر :الى تعليقها العاع رقم  2005 18بشأن الحق في العم ت
االقتصاد يير الرومي
 -33اســدق انة اــي انةةــل إزا ن ــدو اجتتاــدو ملــة انا ــي ين اندقنــي ان ــاق ،حقــس ج تت ـ ارا
وداي ية و انا دل قاناةدقدل قانض دن اجيت د ي (امل او  7ق 8ق.)9
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 -34توص ييي اللجن يية ب ييأن تتص ييدو الدول يية الط يير :للعقب ييات التنظيمي يية واإلداري يية الت ييي تع ييوق
اوييتحداا الو ييائف فييي االقتصيياد يييير الروييميك وأن تتخييي تييدابير للمضييي تييدريجيام فييي اناييام
ليوائح العمي فييي مييا السيياقت وفييي مييا الصيددك توصييي اللجنية بيأن تووييق الدولية الطير :قييدر
ماتش ييية العمي ي فيه ييا وت ييدر مو ايه ييا عل ييى ياي يية تحس يييي ييرو :العمي ي ف ييي االقتص يياد يي يير
الرويميت وتوجيي ،اللجنية انتبييا الدوليية الطير :الييى توصيية منظميية العمي الدوليية فييي عيياع 2015
رقم  204بشأن االنتقال مي االقتصاد يير الرومي الى االقتصاد الروميت
الحقوق النقابية
 -35تالحــا انة اــي قةة ــل أن اية ـ و اناةدقق ــي مةقــدة ي ــل تــدن ن نةدق ــدل انا ــدل نا ــد .2010
قتاــال أاضــد ــن تةةهــد ألن انا ــدل ميتاا ـ ن ــن املشــدكي ين األنش ـ ي اناةدققــي ج رــد مــن أ ــدل اجنتةــد
(املدوة .)8
 -36توصييي اللجنيية الدوليية الطيير :بمواءميية تش يريعاتها بشييأن نقابييات العمييال مييق أحميياع
الماد 8ك بسب منها ًمان حق العمال فيي تميويي النقابيات التيي يختارونهيا واالنضيماع اليهيا
بحرييية وًييمان حرييية تسييجي النقابيياتك واخضييا األنشييطة النقابييية لقواعييد النقابييات ماتهييات
وتوصي اللجنة أيضام بيأن يسيمح للعميال بيأن يمارويوا بحريية حقيوقهم النقابيية ويتمتعيوا بحمايية
فعلية مي االنتقاعت
الضمان االجتماعي
 -37حتــقري انة اــي ة ــد قأنش ـ ي ــادقو انزكــدة ،ن اهــد تشــاا قــدنةةل ألن انض ـ دن اجيت ــد ي
ج اا ي ع ى ر ي اةة من انس دن ين اندقني ان اق (املدوة .)9
 -38توصي اللجنة بأن تُتخيك الى جانيب أنشيطة صيندوق الا يا ك تيدابير إلنشياء نظياع ًيمان
اجتميياعي يقييوع علييى الحييق فييي الضييمان االجتميياعي وييياود بمييا يماييي مييي مخصصييات المياانييية
العاميية ب ييية تييوفير ت طييية امليية لجميييق ف ييات السييمان فييي الدوليية الطيير:ت وفييي ميييا الصييددك
توصي اللجنة بأن تنظير الدولية الطير :فيي اقيرار أرًيية حمايية اجتماعيية عليى النحيو المنصيو
علي يي ،ف ييي توص ييية منظم يية العمي ي الدولي يية لع يياع  2012رق ييم  202بش ييأن أرً يييات الحماي يية
االجتماعيةت وتحي اللجنة الدولية الطير :اليى تعليقهيا العياع رقيم  2008 19بشيأن الحيق فيي
الضمان االجتماعي وبيانها المتعلق بأرًيات الحماية االجتماعية  2015ت
الحد األدنى لسي الاواج
 -39اســدق انة اــي انةةــل إزا اجلفــد انشــداد نســن زقاج األقجو قانباــدل ين اندقنــي ان ــاق،
أ اخلدمسي شاة قانادشاة من انا ا ة انت ايل (املدوة .)10
 -40توصييي اللجنيية بييأن ترفييق الدوليية الطيير :الحييد األدنييى لسييي اليياواج الييى الثامنيية عشيير
في حالة األوالد والبناتك ب ية حماية األلاال مي الاواج المبمر والقسريت
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تشوي ،األعضاء التناولية األنثوية
 -41حتــقري انة اــي ة ــد قــدنتزا اندقنــي ان ــاق قدنةضــد ة ـ تش ـ ا األ ضــد انتادعــةقي األنل اــي
نة ـ ل ــد  ،2018ن اهــد تاــال ــن تةةهــد ألن صــذل امل د عــي ج ت ـزال متفشــقي ة ـ ان ـاملم م ــن
انتــداقة املتخــذة .قصــي تةةــي أاضــد ألن األح ــد انــجت خــا املت ـ ا ين تش ـ ا األ ضــد انتادع ــةقي
األنل اي أُزاةق من تدن ن حي األافدل (املدوة .)10
 -42توصي اللجنة الدولة الطر :بما يلي أ اإلويرا فيي اعتمياد وتطبييق تشيريعات تمنيق
التصييدي للعقبييات التييي تحييول
تشييوي ،األعضيياء التناوييلية األنثوييية فييي جميييق الواليييات و
دون التخلييي عييي ممارويية تشييوي ،األعضيياء التناوييلية األنثوييية و ج مواصييلة التوعييية باألًيرار
الناجم يية ع ييي تش ييوي ،األعض يياء التناو ييلية األنثوي يية بواو ييطة حم ييالت تراع ييي الجان ييب الثق ييافي
و د تقييديم المسيياعد الييى ًييحايا تش يوي ،األعضيياء التناوييلية األنثويييةك بمييا يشييم اق يرار اج يراءات
لبية لمعالجة المضاعاات الاورية والطويلة األمدت
الاقر
 -43اسـ ــدق انة اـ ــي انةةـ ــل ألن انفةـ ــا ،ـ ــد ين ذنـ ــل انفةـ ــا املـ ــدت  ،مـ ــد زال متفشـ ــقد ين اندقنـ ــي
ان ــاق .قتش ــاا ق ــدنةةل جا ــد ألن انفة ــا ا ــت ا قاـ ـ ة مفاا ــي ين األاف ــدل قاناس ــد قاملش ــاوان
واجةقد قع دن املادال اناافقي.
بسييبُ
 -44توصيي اللجنية بييأن تمثيف الدولية الطيير :جهودميا الرامييية اليى الحيد مييي الاقيرك ُ
منها اتبا نه قائم على حقوق اإلنسان فيي اويتراتيجيتها الخاصية بممافحية الاقير عليى نحيو
يسييتهد :احتياجييات األف يراد المحييروميي والمه جمشيييي والجماعييات المحروميية والمه جمشيية بتييوفير
مييوارد مييي الحموميية االتحادييية والواليييات لتنايييي تلييل االوييتراتيجيةت وفييي ميييا الصييددك توجيي،
اللجنة انتبا الدولة الطر :الى بيانها المتعلق بالاقر والعهد  2001ت
الحصول على السمي بتملاة معقولة
 -45اسـدق انة اـي انةةــل ألن ـدو ان حــدال انسـ اقي انــجت شـقدصد قج هــد ـادقو اإلعـ دن
ج اتادعــل مـ انــاة ايــدو ين املســدكن ين اندقنــي ان ــاق .قصــي تةةــي أاضــد ملــد نــت ــن ذنــل مــن
ا تفد ين أعاد املسدكن ،جد ي ين املادال ايضااي (املدوة .)11
 -46توصيي اللجنية بيأن تعتميد الدولية الطيير :اويتراتيجية اويمان ولنيية قائمية عليى حقييوق
اإلنسييان تتضييمي وتعييرل التييدابير الواجييب اتخاممييا والمييوارد الالزميية للتصييدي تييدريجيام ليينق
المسييا يت وينب ييي أن تلييتمس الدوليية الطيير :تعيياون القطييا الخييا فييي ميييا الصييددت وتوصييي
اللجنية أيضيام بييأن تتخييي الدوليية الطيير :تيدابير تنظيمييية وتييدابير أخييرو لحماييية المسييتأجريي مييي
مبالغ اإليجار وزيادات اإليجار ييير المعقوليةت وتوجي ،اللجنية انتبيا الدولية الطير :اليى تعليقهيا
العاع رقم  1991 4بشأن الحق في السمي الالئقت
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اإلخالء القسري
 -47اســدق انة اــي انةةــل إزا كلــاة ةقــدل صــد املاــدزل قاإلجــال انةســا انــجت نفــذهتد انشــااي
املس ــةحي قانة ـ ال اخلد ــي نةدقن ــي ان ــاق قدع ــتا دل مف ــا نةاا ــ؛ قوقن إج ــد ع ـدقل أق تة ــد
تا اضدل أق ت رة ع ن قدا ج ل (املدوة .)11
 -48توصييي اللجنيية بييأن توقييف الدوليية الطيير :علييى الاييور مييدع المنييازل وتبييادر الييى مواءميية
تشي يريعاتها ولوائحه ييا المتعلق يية ب يياإلخالء القس ييري م ييق المع ييايير الدولي يية وتماي ي ف ييي الق ييانون
تحدي ييد ييرو :اإلخ ييالء
والممارو يية أ ع ييدع اللج ييوء ال ييى اإلخ ييالء اال حي ي أخي يير و
وًي ييمانات ،واحترامهي ييا بص ي يرامة و ج عي ييدع تع ي ي يرل ًي ييحايا اإلخي ييالء القسي ييري ل ف ي يراا في ييي
اوتعمال القو وتاويدمم بمسا ي بديلية مالئمية أو تقيديم التعيويض الييهم ووصيولهم اليى ُويبُ
فعالة لالنتصا :في حيال تعرًيهم لتجياوزات ميي قبوي ميو اي الدولية الطير :اليييي ينب يي أن
يخضيعوا للمسيياءلة عييي أفعييالهم وأال يتمتعييوا بالحصيانة مييي المالحقيية الجنائيييةت وتحيي اللجنيية
الدولة الطر :الى تعليقها العاع رقم  1997 7بشأن حاالت اخالء المسا ي باإل را ت
انعداع األمي ال يائي
 -49اس ــدق انة ا ــي انةة ــل إزا انا ــدا األم ــن انا ــذا ي ين اندقن ــي ان ــاق ،قفد ــي ــد إ ــدل
املســت ى األعدعــي األول مــن ايــل ين اناــذا جلــز مــن انس ـ دن ،ـلـن رــقهم األافــدل انــذان ااــدن ن
نةـ اناــذا قانــذان اات ــدقن ةـ املا نــي اإلنســدنقي .ق ــالقة ةـ ذنــل ،اســدق انة اــي انةةــل ألن
انسقدع ــي انز ا ق ــي نةدقن ــي ان ــاق ج تس ــتهدق قدألع ــدال إ ــدل اي ــل ين انا ــذا  ،ك ــد اش ــي قـ ـ
ث
دق نةاذا (املدوة .)11
اد
تااق؛ انبةد ك ِّ
تخص ي الدوليية الطيير :الم يوارد الالزميية لضييمان اوييتيااء المسييتوو
 -50توصييي اللجنيية بييأن ر
األواوييي األدنييى مييي ال ييياء الييالزع لم ي فييرد ييي ال يتعييرل للجييو ت وتوصييي اللجنيية أيض يام بييأن
تبني الدولة الطر :وياواتها ال يائيية والاراعيية عليى اعميال الحيق فيي ال يياء الميافيت وفيي مييا
الصييددك ينب ييي اعطيياء األولوييية لطييرق اوييتخداع األراًييي والمشيياريق الاراعييية التييي تما ي األمييي
ال ييائي والت يييوي المحليييت وتحيي اللجنيية الدوليية الطيير :الييى تعليقهييا العيياع رقييم 1999 12
بشأن الحق في ال ياء المافيت
الوصول الى خدمات الرعاية الصحية
 -51اســدق انة اــي انةةــل ألن ناــ؛ انس ـ دن ج ااــة ن إيف جــدمدل اناــحي األعدعــقي .قتشــاا
ق ــدنةةل أاض ــد ألن ُة ــس ماار ــل انا ــحي انادم ــي ج اا ـ قا ـ ة كدمة ــي قس ــبل نة ـ امل ـ دف قت ــد
انباق ــي األعدع ــقي املدوا ــي .قانة ا ــي تةة ــي ك ــذنل ألن ص ــذا ان ض ـ اتس ــبل ين اع ــت اا ا تف ــد ما ــدجل
قرقــدل األمهــدل قاألافــدل ملــم تافقــذ عقدعــدل ملـ جد اــي ان ااــل اناامقــي إيف جفــم ماــدل قرقــدل
األمهدل قحدالي ان جوة ين انس وان (املدوة .)12
GE.15-18518

11/13

E/C.12/SDN/CO/2

 -52توصييي اللجن يية ب ييأن تتخ ييي الدول يية الط يير :تييدابير لض ييمان وص ييول الس ييمان افي يةم ال ييى
مجموعيية خييدمات الصييحة األولييية األواويييةت وتوصييي أيض يام بييأن تما ي الدوليية الطيير :تييوفير
التييدريب المناوييب للعييامليي فييي الحقي الطبييي وتييوافر عييدد ييا :مييي مرافييق الرعاييية الصييحيةت
وتوج ،اللجنة انتبا الدولة الطر :الى تعليقها العياع رقيم  2000 14بشيأن الحيق فيي أعليى
مستوو مي الصحة يممي بلوي،ت
الوصول الى التعليم
 -53تُاــال انة اــي ــن تةةهــد إزا ا تفــد ــدو األافــدل ملــة املةتحة ـ قدملــدا ال ،ــد ين ذنــل
ح ــدجل انتس ــال .قتش ــاا انة ا ــي ق ــدنةةل أاض ــد إزا ق ــري قت ــةة انتة ــد ين تـ ـ رة انتاة ــقم اجقت ــدا ي
ا د نة ق (املدوتدن  13ق.)14
 -54توصييي اللجنيية بييأن تما ي الدوليية الطيير :اعتميياد خطييع عم ي ومييوارد وتناييييما علييى
الصعيديي االتحادي واليوالئي بهيد :اإلويرا فيي تيوفير التعلييم االبتيدائي للجمييقك والتصيدي
للعقبييات التييي تحييول دون حصييول المثي يريي مييي األلاييال علييى التعليييمت وتوصييي اللجنيية أيض يام
بيأن تماي الدولية الطير :وفياء الحمومية االتحادييية بالتاامهيا بيأن تح ريول اليى الوالييات األمييوال
الت ييي تعتم ييد عليه ييا لتمويي ي التعل يييمت وتوج يي ،اللجن يية انتب ييا الدول يية الط يير :ال ييى تعليقه ييا الع يياع
رقم  1999 13بشأن الحق في التعليمت
حق المشار ة في الحيا الثقافية
 -55اســدق انة اــي انةةــل ألن ايااــي انالزمــي نةت ت ـ نــل املشــدكي ين ايقــدة انلةدرقــي ،املاا ـ ص
ةق ين املدوة  15من اناهد ،ج ُحترت احرتامد كدمال ين اندقني ان اق (املدوة .)15
 -56تييي ر اللجنيية الدوليية الطيير :بالتاامهييا بموجييب الميياد  15مييي العهييدك وتوصيييها بييأن
تحترع احترامام امالم الحريية الالزمية للتمتيق بحيق المشيار ة فيي الحييا الثقافييةك وبخاصية حريية
التعبي يير والي يرأي واإلب ييدا ك و يييلل النش يير ف ييي الص ييحافة والم ييواد المطبوع يية وعل ييى اإلنترني ي ت
وتحي ي اللجنيية الدوليية الطيير :الييى تعليقهييا العيياع رقييم  2009 21بشييأن حييق ي فييرد فييي
المشار ة في الحيا الثقافيةت

دال -توصيات أخرو
 -57تش ييجق اللجن يية الدول يية الط يير :عل ييى التص ييديق عل ييى البروتو ييول االختي يياري الملح ييق
بالعهييد ال ييدولي الخ ييا ب ييالحقوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي ييةك واتااقي يية القض يياء عل ييى
جميق أًمال التمييا ًد المرأ ت
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 -58توصييي اللجنيية الدوليية الطيير :بييأن تجمييق البيانييات وتسييتخدع اإلحصيياءات المتعلقيية
بم ً يرات حقييوق اإلنسييانك بمييا فيهييا الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيييةت وفييي ميييا
الص ييددك تحييي اللجن يية الدول يية الط يير :ال ييى اإلل ييار الما يياميمي والمنهج ييي لم ًي يرات حق ييوق
اإلنسان اليي وًعت ،الماوًية السامية لحقوق اإلنسان انظر  HRI/MC/2008/3ت
 -59وتدعو اللجنة الدولة الطر :الى مواصلة وتيدعيم تعاونهيا ميق ماوًيية األميم المتحيد
السييامية لحقييوق اإلنسييانك والو يياالت المتخصصييةك وب يرام األمييم المتحييد مات الصييلةك بشييأن
المسائ المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةت
 -60وتطلب اللجنية اليى الدولية الطير :نشير ميي المالحظيات الختاميية عليى نطياق واويق
وعلييى ي مسييتويات المجتمييقك ال ويييما بيييي البرلمييانييي والمييو ايي العمييومييي والسييلطات
القضائيةك وابيال اللجنية فيي تقريرميا اليدوري المقبي بياإلجراءات المتخيي ميي أجي تنايييمات
يجعها علييى اً يراك المنظمييات يييير الحمومييية وأعضيياء لخ يريي مييي المجتمييق المييدني
مييا تشي ر
في عملية المناقشة على الصعيد الولني قب تقديم تقريرما الدوري المقب ت
 -61وتيدعو اللجنية الدوليية الطير :الييى تحيدي وذيقتهييا األواويية وفقيام للمبيادس التوجيهييية
المنسييقة لتقييديم التقييارير بموجييب المعامييدات الدولييية لحقييوق اإلنسييان HRI/GEN/2/Rev.6ك
الاص األول ت
 -62وتطلي ييب اللجني يية الي ييى الدولي يية الطي يير :أن تقي ييدع تقريرم ي يا الي ييدوري الثال ي ي في ييي موعي ييد
أقصييا  31تش يريي األول/أ تييوبر 2020ك وفق يام للمبييادس التوجيهييية ل بييال التييي اعتمييدتها
اللجنة عاع  E/C.12/2008/2 2008ت
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