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الثاني*

 -١نظــال انة اــي املااقــي قــدية و اجتتاــدواي قاجيت د قــي قانوةدنقــي ي ةااــا انق نــد انــدق
انوــدع ــف ااقــعهد اناوــد انــدقق ا ــدت قــدية و اجتتاــدواي قاجيت د قــي قانوةدنقــي )E/C.12/GRC/Q/2
ي يةسـتقود انسـنياو قايدواـي قانسـنياو  E/C.12/2015/SR.70ق ،)71املاةـ و و ي  5ق 6شـااف األق
أكت ـ قا  ،20١5قا ت ــدل ي يةســتود انودماــي قانس ـنياو ،املاة ـ وة ي  9ش ـااف األق أكت ـ قا ،20١5
املالحظدل ا تدمقي انتدنقي.

ألف -مقدمة
احــا انة اــي قــدنتةااا انــدق انوــدع انــع ت ّدمتــ ،اندقنــي اناــام ،ققدملاة مــدل انت قةقــي
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ّ
املةدمــي ي انــاوقو ةــة تدس ــي املســدس ) ،(E/C.12/GRC/Q/2/Add.1ققدن ثقةــي األسدســقي انــه تــدمتود
اندقنــي اناــام  ،)HRI/CORE/1/Add.121ققــدناوقو انشــاوقي انــه تــدمود ان نــد .ق اــا انة اـي ــف
امتادهــد نةدقنــي اناــام ةــة مــد تدمتــ ،مــف ماة مــدل لحاــدسقي ســد دل انة اــي كوـ ا ي ةقــقم مــد
ل ــد ايةـ ـ و اجتتا ــدواي قاجيت د ق ــي قانوةدنق ــي ي اندقن ــي انا ــام .ك ــد اح ــا انة ا ــي ق ــدي ا
اننيادّء انع ُةد مع قند اندقني اناام ان ني انانقع املست .

باء -الجوانب اإليجابية
احا انة اي قتاداق اندقني اناـام ةـة اناـ ل انتدنقـي أق قدنهـ دمود لنقوـد ماـع ايـ ا
-٣
ّ
انع سنيق أ أيا  ،مع اندقني اناام ي دم :2005
 أ)
ا نق20١5 ،؛

اج ادتقــي اندقنقــي ي داــي مجقــع األش ـ دت مــف اجختاــدء انةســا قتــد ا  9مت ـ

* ا ت دهتد انة اي ي وق هتد انسدوسي قا سو  2١أاة
)GE.15-18517 (A

201115

**1518517

171115

سنيت رب  9 -شااف األق أكت قا .)20١5

E/C.12/GRC/CO/2

 ) ا ادتق ـ ــي حة ـ ـ و األش ـ ـ دت ذق اإل دت ـ ــي ققاق ك هل ـ ــد اجختق ـ ــد  ،ي  ٣١أا ـ ــد
مدا 20١2؛
 ج) انربق كـ اجختقــد ج ادتقــي مادههـي انتاــعاا قهـ مــف ملــاق املادمةــي أق اناة قــي
انةدسقي أق اناللنسدنقي أق املوقاي ،ي  ١١شنيدط نربااا 20١4؛
 و) انربق ك ـ اجختقــد ج ادتقــي حة ـ و اناا ـ املتاةــق قنيقــع األطاــد قاســتهلالهلم ي
اننيهلدء قي امل او اإلقدحقي ،ي  22شنيدط نربااا .2008
 -4ق الح ــل انة ا ــي م ــع انتة ــداا انت ــداق ان ــه ايف ــعهتد اندقن ــي انا ــام ي سـ ـنيق
اية و اجتتادواي قاجيت د قي قانوةدنقي قمحداتود قمف مجةتود مد اةي:

اإلنسدنقي؛

أ)

ا ت ـ ـ ــدو انة ـ ـ ــدن

س ــو ا اـ ـ

ت ـ ـ ــم 20١5 4٣20املتاة ـ ـ ــق قدنت ـ ـ ــداق انا ا ـ ـ ــي ملادجل ـ ـ ــي األ م ـ ـ ــدل

) ا ت ــدو انالسحــي تــم ِ ،20١4 22٣
املاشــلي ناــادقو املا نــي األق قققــي ألشــد انالــدل

حامدند؛

ج) ا ت ــدو انةــدن تــم  20١٣ 4١98قش ـ ماــع قم دنحــي اججتــد قدننيشــا قمحداــي

ملــحداد قأح ــدم أخــا  ،انــع اــد ِج ي انةــدن ان ـ طي ن ـ انت يقــ 2011/36/EU ،اناــدو ــف
انربملد األق قيب قجمةس اج دو األق قيب؛

و)

ا ت دو اجسرتا ق قي ان طاقي إلومدج اناقمد ي دم .20١١

والتوصيات 

 دواعي القلق الرئيسيةجيم 
تطبيق العهد على الصعيد المحلي
ــقا انة اــي ة ــد قدملاة مــدل انــه تــدمتود اندقنــي اناــام قانــه مادوهــد أ اناوــد اش ـ
-5
ي ـ ءا ج ات ـ أ م ــف انة ــدن ااة ــي انق ن ــدع قق ن ــ ،ااة ـ ة ــة أ أح ــدم تدن نق ــي ـ دنا ــي ن ــ،،
ه ـ أهنــد س ـ ناــدم قي ـ و ماة مــدل ــف ت ـاا ال ــد ل ــف ااــدكم ااةق ـي اتــد نقوــد قدناوــد
املدوة .))١ 2
 -6توصييي اللجنيية بييأن تقييدر الدوليية الطييري فييي تقريرمييا الييدوري المقب ي معلومييات ع ي
قيرارات اتخي تها محيياجم مي جميييو الييدرجات واعتييدت فيهييا بالعهييدت وتوصييي أي ييا بييأن تي جي
الدوليية الطييري وعييي أع يياء عييلا الق يياء وعاميية الن ييا بالعهييد وب م انييية التقاضييي بش ييأن
الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيييةت وتوجيين اللجنيية عناييية الدوليية الطييري إلييى تعليقهييا
العار رقم  )1998(9بشأن تطبيق أح ار العهد محليات
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التزامات الدولة الطري بموجب العهد في عياق األزمة االقتصادية
 -٧الحــل انة اــي قةةــق أ األ مــي املدنقــي قاجتتاــدواي تــد أثـّـال قشــدة ةــة انت تــع قــدية و
اجتتا ــدواي قاجيت د ق ــي قانوةدنق ــي ،قج س ــق د ة ــة قا ــف انال ــدل اااقم ــي قاملو ش ــي نق ــد اتاة ــق
ق ــدية و ي انا ـ ـ قانهـ ـ د اجيت ــد ي قانا ــحي ،قذن ــري ة ــة ان ــاهم م ــف انت ــداق ان ــه ايف ــعهتد
اندقنـ ــي اناـ ــام مـ ــف أي ـ ـ يفاق ـ ـ قط ـ ـ ة األثـ ــا اجتتاـ ــدو قاجيت ـ ــد ي نةتـ ــداق انتةشـ ــاقي انـ ــه
ا تُ ــدل ااقــعا ملــعكاال انتاــدهم امل تاــي ي أ ـ ام  20١0ق 20١2ق .20١5ق ــقا انة اــي ة ــد
قدهت ــدم قدملاة م ــدل ان ــه ت ــدمود قن ــد اندقن ــي انا ــام ّ ــد قُــع قس ـ م ات ا ـ قعن ــ ،م ــف يو ـ و
ناـ ايةـ و اا قــي ل يــا اناوــد ،قذنــري ي لطــد انتاــدق ةــة ا ادتــدل مــع انــداساو قلقااموــد
قي لطد ااقعهد اناةا د  ١ق 2مف املدوة  ،2قامل او  ،6ق ،٧ق ،9ق.)١4-١١
 -8تُي جر اللجنيية الدوليية الطييري بييااللتزار الي ي يقييو علييى عاتقهييا بموجييب العهييد بييأن تحتييرر
الحق ييوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية وتحميه ييا وتُعمله ييا ت ييدريجيا وبأقص ييى م ييا تس ييم ب يين
الم يوارد المتاحيية لهييات ومييو أن اللجنيية تقيير بأنيين ال مأيير أحيانييا م ي بع ي التييأقلم مييو الظييروي
ف نهي ييا توجي يين عنايي يية الدولي يية الطي ييري إلي ييى رعي ييالتها المأتوحي يية الم ر ي يية  16أيار/مي ييايو 2012
والموجه يية إل ييى ال ييدوب األ ي يراي بش ييأن الحق ييوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية ف ييي ع ييياق
األزمة االقتصادية والمالية و صوصيا إليى التوصييات اليواردا فيي الرعيالة فيميا يتعليق بمقت ييات
العه ييد بش ييأن تطبي ييق ت ييدابير التقش ييفت وف ييي لل ييا الس ييياق توص ييي اللجن يية ب ييأن تراج ييو الدول يية
المعتمي ييدا في ييي إ ي ييار برني ييامف م ي ي جرات التأي ييامم التي ييي تنأ ي ي من ي ي
الطي ييري السياعي ييات والب ي يرامف
ب
عييار  2010وأي إصييالحات اقتصييادية ومالييية أ ييرز تلييي األزميية االقتصييادية والمالييية حرصييا
علييى التخلييي ت ييدريجيا ع ي تييدابير التقش ييف وعلييى تعزيييز الحماي يية الأعاليية للحقييوق المنص ييو
عليها في العهد بما يتماشى مو التقدر الي ي يُحيرز فيي عمليية االنتعيات االقتصيادي بعيد األزميةت
وينبغييي للدول يية الط ييري أي ييا أن ت أ ي مراع يياا التزاماته ييا بموج ييب العهييد عل ييى النح ييو الواج ييب
عندما تتأاوض على مشاريو المساعدا المالية وبرامجها حتى مو الم عسات المالية الدوليةت
عدر التمييز
 -9الح ــل انة ا ــي قةة ــق أ اندقن ــي انا ــام ا ــرتم قدألتةق ــي اندااق ــي املس ــة ي ي ااتق ــد انهلاقق ــي،
قحدهد وق ه هـد مـف األتةقـدل ،قد تنيد هـد أتةقـي .ق شـ انة اـي أاهـد لف ـدم ـ نا لحاـدءال تاةـق
قدنرتكقــا انس ـ دع ي اندقنــي اناــام .قاســدق انة اــي انةةــق ل اء اســت اا انت قق ـ ي حــق األش ـ دت
املاحـد اف مــف أ ـ موــدياة قي حـق انسـ د اناقمـد ي اندقنــي اناـام ،قج ســق د ي جمـدجل انا ـ
قانتاةقم قانا داي اناحقي قانس ف املدوة .))2)2
 -١0توصييي اللجنيية بييأن تجمييو الدوليية الطييري بيانييات إحصييائية ع ي الترجيييب الس ي اني علييى
أعييا نظييار التعريييف الي اتي الطييوعي بهييدي وضييو بيرامف وعياعييات منسييقة وواضييحة األمييداي
وتنأيي ما ورصييدما علييى الصييعيدي الييو ني واإلقليمييي تتييو ى زيييادا التمتييو بييالحقوق االقتصييادية
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3/12

E/C.12/GRC/CO/2

واالجتماعييية والثقافيييةت وفييي م ي ا الصييدد تشييجو اللجنيية الدول يةب الطييري مشيييرا إلييى توصيييتها
العاميية رقييم  )2009(20بشييأن عييدر التمييييز فييي الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية
على إعيادا النظير فيي تأسييرما ال ييق لمصيطل ااألقليياتا جميا توصيي بيأن تتخي الدولية الطيري
تييدابير فعاليية لالعت يراي بجميييو األقليييات م ي أج ي تييوفير الحماييية ال امليية لحقوقهييا بمييا فيهييا
الحقوق المتعلقة بلغة األقلية ودينها وثقافتها ومويتهات
المهاجرون وملتمسو اللجوء والالجئون
 -١١اــا انة اــي ــف ةــدااهد نةدقنــي اناــام ةــة مــد نيعنــ ،مــف يو ـ و جســتةنيد قاستهــدني
اناــدو املا اــع قشـ اســتوادسي مــف املوــديااف قاألشـ دت اناــد اف مــف اناـاا املســة أق اجملــاودو
ق ةة ادقهند املست ا مـع ما ملـقي األمـم املتحـدة انسـدمقي نشـالق اناليلـو ي هـعا اناـدو .قاسـدق
انة اي انةةق ل اء دم كاداي دو مااكـ اسـتةنيد املوـديااف قاألشـ دت اناـد اف مـف اناـاا املسـة
أق اجملــاودو قل اء انظــاقم املرتواــي ي ةــري املااك ـ  .قاســدق هد انةةــق أاهــد أل املوــديااف قاألش ـ دت
اناـد اف مــف اناـاا دل املســةحي أق اجملــاودو انـعاف ااــة لف شـ اط اندقنــي اناــام ج ات تاـ
قدية و املش ني قدناود لجّ تةقال املدوة .))2 2
 -١2توصييي اللجنيية بييأن ت ثييف الدوليية الطييري جهودمييا ل ييمان تمتييو المهيياجري وملتمسييي
اللج ييوء والالجئ ييي ب ييالحقوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية تمتع ييا ج ييامالت جم ييا توص ييي ب ييأن
تلييتمس الدوليية الطييري عنييد تنأي ي التزاماتهييا بموجييب العهييد تجيياأل م ي الء األشييخا التعيياون
والمسيياعدا الييدوليي وال عيييما مييو الييدوب األع يياء فييي االتحيياد األوروبييي وبييأن تعم ي علييى
تعزيزممات وتوصي اللجنية جي لا بيأن تتخي الدولية الطيري تيدابير لزييادا عيدد المراجيز االعيتقباب
ولتحسييي الظ ييروي المعيش ييية فيه ييا ول ييمان حص ييوب ج ي ف ييرد ف ييي تل ييا المراج ييز عل ييى الرعاي يية
الطبية و دمات المترجمي الشأويي وما ي أي م الغ اء وال ساء والدعم االجتماعيت
البطالة
 -١٣ةة اناهم مـف انتـداق انـه ايفـعهتد اندقنـي اناـام ،اسـدق انة اـي انةةـق أل ماـد اننيادنـي
ما ا ــع قشـ ـ اس ــتوادسي ،حقـ ـ اته ــا ماو ــد انشـ ـنيد أكو ــا م ــف هـ ـ هم ،نقنية ــب ما ــد اننيادن ــي ي
ــا نوم حـ ـ اق  50ي املدس ــي .قاس ــدق هد انةة ــق قشـ ـ خ ــدت ل اء اننيادن ــي انا اة ــي األيـ ـ ان ــه
اادنقوــد  ٧٣ي املدس ــي م ــف جم ـ ــدو انا ــدطةو ــف انا ـ ي اندقن ــي انا ــام .قي ح ــو الح ــل
انة ا ــي ونإــع ل دن ــي اننيادن ــي انا اة ــي األي ـ جل ق ــع نل ــدل األش ـ دت انا ــدطةو ــف انا ـ  ،اس ــدق
انةةق انة اي أل ليااءال ايا ةقود انيي املدوة .)6
 -١4توصييي اللجنيية بييأن ت ثييف الدوليية الطييري جهودمييا للحييد م ي البطاليية وال عيييما فييي
صييأوي الشييبال والنسيياء بغييية التوص ي تييدريجيا إلييى إعميياب الحييق فييي العم ي إعميياال تامييا
بوعائ منها:
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(أ) تعزيي ييز الب ي يرامف واالعي ييتراتيجيات الراميي يية إلي ييى الحي ييد م ي ي معي ييدالت البطالي يية
وضييمان أن ترجييز السياعييات الرامييية إلييى زيييادا فيير العم ي ترجي يزا فعيياال علييى الأئييات األشييد
ت ررا م البطالة؛
(ل) معالجيية أعييبال البطاليية فييي صييأوي الشييبال وإتاحيية فيير العم ي للشييبال
وتحسي نوعية ما يقيدر مي تيدريب تقنيي ومهنيي ومي تعلييم ميو إييالء االعتبيار للأير المتاحية
فييي عييوق العم ي ع ي ريييق تنأي ي االخطيية الو نييية ل أاليية الشييبالا التييي د ل ي حيييز النأييال
في عار 2013؛
ييا علييى العييا لي عي
(ج) زيييادا دعييم البيياحثي عي عمي مييو الترجيييز بشي
العم من فترا ويلة بوعائ منها تزويدمم بالتدريب المناعب وال افي لتحسي مهاراتن؛
(د) الم ي في تقييم أثر التدابير االقتصيادية وال يريبية التيي اتُّخي ت أثنياء األزمية
المالية واالقتصادية في عوق العم وفي التمتو بالحق في العم صوصات
وتحي اللجنة الدولة الطري إلى تعليقها العار رقم  )2005(18بشأن الحق في العم ت
المساواا بي الرج والمرأا
 -١5ةة اناهم ممّد ايفع مف خا ال نتا اـ املسـدقاة قـو انايـ قاملـاأة ،اسـدق انة اـي انةةـق ل اء
اناــد و ان ني ـ قاملســت ا قــو أيــا اناي ـ قأيــا امل ـاأة قل اء ك ـ ــدو اناســدء انة ـ ا اا ةــف نا ـ
انــدقام اا ـ و ــدو انايــد  .قج ا ـ ا انةةــق اســدق انة اــي أل متوق ـ امل ـاأة ج ا ـ ا ندتاــد ي مجقــع
مســت ادل ايقــدة انسقدســقي قانادمــي ،لــد ي ذنــري ي ماد ــا ــاع انةـاا  .قاســدق انة اــي انةةــق مــف
أ نسـنيي اناســدء ،قاــد انت دقــدل أاة سـنيت رب  ،20١5ج ت ــدق  ١9ي املدســي ي انربملــد انق نــدع
قمف أ اي مي اجلدادة هـم سـنيع ق اـاال ةـة انـاهم مـف يفاـق حاـي انوةـ نةاسـدء املاشـحدل
املدوة .)٣
 -١6ف ي ييي ض ي ييوء توص ي يييات ع ي ييبق أن ص ي ييدرت عي ي ي اللجن ي يية (انظ ي يير الأق ي ييرا  13مي ي ي الوثيق ي يية
 )E/C.12/1/Add.97وفي ييي ضي ييوء تعليقهي ييا العي ييار رقي ييم  )2005(16بشي ييأن المسي يياواا بي ييي الرج ي ي
والمي يرأا ف ييي التمت ييو بجمي ييو الحق ييوق االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية توص ييي اللجن يية ب ييأن تق ييور
الدولة الطري بما يلي:
(أ) المبيادرا إلييى اتخييال تيدابير لتحقيييق المسيياواا بييي الرجياب والنسيياء فييي الأيير
المهنية ع ريق تشجيو مواصلة التعليم والتيدريب فيي المجياالت التيي يغليب فيهيا عيادا وجيود
أحد الجنسي على وجود اآل ر؛
(ل) اتخال تدابير إلزالة الأجيوا فيي األجير بيي الجنسيي ومي جملتهيا بي ب الجهيود
لم افحة الأص المهني بي الجنسي أفقيا ورأعيا في عوق العم ؛
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(ج) تعزيييز فيير النسيياء فييي الوصييوب إلييى المناصييب الرفيعيية فييي القطيياعي العييار
والخ ييا بوع ييائ منه ييا اعتم يياد ت ييدابير اص يية م قت يية وتنأيي ي ما وتي ي لي العقب ييات الت ييي تعي ييق
تقدمه الوظيأي؛
(د) تحقيييق حصيية الثل ي للنسيياء المرشييحات فييي جميييو األحييواب وضييمان تمتييو
النساء بحقوق تساوي حقوق الرجاب في تقلُّد المناصب السياعية ومناصب صنو القرارت
التمتو بشروط عم عادلة وم اتية
 -١٧قا انة اـي ة ـد قدنشـال انـع تدمتـ ،اندقنـي اناـام قشـ انهـ دندل انةدس ـي نـد ء ممد سـي
اجستادملـي ــف ةـ و انا ـ ااـدوة املــدة قاةـ و ـ ناـ انـدقام ،ن ــف انةةــق ج اـ ا دجلوــد ل اء
ق قو ةــد اا اقــد قدســت اا هــع امل د ســي قل اء األثــا انســة انــع تــد اــا م اوــد نق ــد اتاةــق قت تــع
انادمةو حبة توم املدوة .)٧
 -١8توصي ييي اللجني يية بي ييأن تتخ ي ي الدولي يية الطي ييري جميي ييو التي ييدابير المناعي ييبة ل ي ييمان تطبيي ييق
ال ييمانات القائميية درءا لممارعيية االعتعاضيية ع ي العقييود المحييددا المييدا بعقييود عم ي نصييف
الدوار وبغيرما م أش اب العمالية المرنية بيأجر مينخأ ولليا بوعيائ منهيا إيجياد فير عمي
الئقة توفر األم الوظيأي والحماية ال افية والمناعبة للعاملي حرصا على احترار حقوقهمت
الحد األدنى لألجور
 -١9ة ــة ان ــاهم م ــف أ اندقن ــي انا ــام ـ ّـاحم قد ت امو ــد انان ــع م ــف اي ــد األو ن ي ـ  ،اس ــدق
انة اـي انةةــق ل اء ةقــدل خاــف ايـد األو ن يـ انادمجــي ــف ـداق انتةشـ  ،ج ســق د نق ــد ـ
ماّنيدل انادمةو انشنيد انه ُخ ّاهم أكوا مـف ماّنيـدل هـ هم مـف اناـدمةو .قاسـدق انة اـي انةةـق
أل ايــد األو ن يـ املا ـ قــ ،حدنقــد ج ا اــي نتـ ن مســت ماقشــي جســق نةاــدمةو قأســاهم
املدوة .)٧
 -20توصي اللجنة بأن تتخ الدولية الطيري الخطيوات الالزمية ل يمان حصيوب جمييو العياملي
علييى الحييد األدنييى لألجييور ال ي ي يم يينهم م ي جأاليية مسييتوز معيشييي الئييق ألنأسييهم وألعييرمم
والعتعراض يين وتعديل يين دوري ييات وف ييي مي ي ا الص ييدد تي ي جر اللجن يية الدولي ية الط ييري بالتزاماته ييا بالتقي ييد
بالعهييد وب ييمان التخلييي تييدريجيا ع ي تييدابير التقشييف تو يييا للحماييية الأعاليية التييي تيين عليهييا
المادا  7م العهدت
التأاوض الجماعي
 -2١اس ــدق انة ا ــي انةة ــق ل اء اإلط ــد انة ــدن ع اجلداـ ــد ان ــع اس ــتُحد نق ــد اتاة ــق قـ ــديق ي
انتاــدق اجل ــد ي ،انــع اهل ـ هق ـ انتاــدق اجل ــد ي مــف أسدســ ،قمــف ش ـ ن ،أ اهــا م ت ـ
داد األي قشاقط انا مف خال انتادق املنيدشا املدو د  ٧ق.)8
املست دمو نق د
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 -22توصييي اللجنيية بييأن تتخ ي الدوليية الطييري جميييو التييدابير الالزميية وم ي جملتهييا إنشيياء
آليييات فعاليية للمراقبيية والرصييد بغييية ضييمان أن تحتييرر االتأاقييات المبرميية علييى مسييتوز الم عسيية
التجارييية حقييوق المسييتخدمي احترامييا جييامال وال عيييما منهييا تلييا الحقييوق المنصييو عليهييا فييي
المادتي  7و 8م العهد ول مان إتاحة ُعب االنتصاي المالئمة في الواقو العمليت
ال مان االجتماعي
 -2٣اســدق انة اــي انةةــق ل اء ل ــدوة هق ةــي نظــدم انهـ د اجيت ــد ي ي اندقنــي اناــام نتق ــي
ااقــع ــداق انتةش ـ انــه أول لف خاــف قةقــب ي اســتحةدتدل انه ـ د اجيت ــد ي قلف ةققــد
اجســتحةدتدل ق شــداد شــاقط اجســتادوة ماوــد .ك ــد اســدق هد انةةــق مــف أ انتهلاقــي قاجســتحةدتدل
ج اــي نهـ د مســت ماقشــي جســق نة ســتاقداف قألنـااو أســاهم ،قمــف أهنــد يفــدن املــدوة  9مــف
اناوــد .قاســدق انة اــي انةةــق كــعنري ل اء ــدم كاداــي املســد دة املة ذدمــي لف األش ـ دت انــعاف يــا
خاــف اســتحةدتدهتم أق لنهلدزهــد قل اء انت اقهــدل قانا ـاامي ي األح ــدم قانشــاقط املااقملــي ةــة
اســتحةدتدل انشــق خي ه ـ انةدس ــي ةــة اش ـرتاكدل ،قه ـ مــد اــالثا س ـةنيد ةــة ــاقم ــق كنيــد
انسف قأساهم املدوة .)9
 -24توصي اللجنية بيأن تعييد الدولية الطيري النظير فيي أي مبيالق االعيتحقاقات المتأتيية
م ي طيير قييير قائميية علييى االشييتراح حي ي إنهييا ت يير بييأجثر الأئييات حرمانييا وتهميشييا جمييا
توصيييها بييأن تلغييي فييي أقييرل وق ي مم ي أ ي اعييتحقاقات ال ييمان االجتميياعي القائميية
علييى االشييتراحت وإل تحيي اللجنيية الدوليية الطييري إلييى تعليقهييا العييار رقييم  )2007(19بشييأن
الحق في ال مان االجتماعي ف نها توصي بيأن تعتميد الدولية الطيري نهجيا قائميا عليى حقيوق
اإلنسان في تقييم أثر أ االعتحقاقات وبيأن تقيدر إحصياءات مأصيلة فيي تقريرميا اليدوري
المقب بشأن األثر ال ي لأتن تدابير التقشف في التمتو بالحق في ال مان االجتماعيت
العم المنزلي
 -25اا انة اي ف تةةود ل اء ـدم قيـ و شـااادل شـدمةي ـ نا اي داـي انتدمـي يةـ و ـد
املا ــد  ،قل اء ش ــاقط انا ـ ـ  ،ل ــد نقو ــد األيـ ـ ققاـ ـ و ا ا ــدو انا ـ ـ  ،ان ــه مل ــع م ــف خ ــال لقـ ـاام
ا ادتدل ناواي قو ـدحا انا ـ قانادمـ املاـ ق .ق الحـل انة اـي مـع انةةـق ـدم ـ نا لحاـدءال
د املاد  ،ماااي حبسا انسف قن اجلاس ،ي اندقني اناام املدو د  6ق.)٧
قش
 -26توصي اللجنة بأن تنظم الدولية الطيري العمي المنزليي عي
وبأن تحر على أن ت دي تشريعاتها ونُظُمها الوظائف التالية:

رييق عي قيانون يا

بين

(أ) ضييمان أن تتييوفر لعميياب المنييازب نأييس ظييروي قيييرمم مي العميياب فيمييا يتعلييق

بالمساواا في األجر عليى العمي المتسياوية قيمتين وبالحمايية مي الأصي التعسيأي وبالصيحة
والسييالمة المهنيتييي ووق ي الراحيية والأ يراس وتحديييد عيياعات العم ي وال ييمان االجتميياعي
وتغيير صاحب العم ؛
والس
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(ل) إيييالء امتمييار ييا
واالعتداء الجنسي؛
(ج)

للظييروي التييي تجع ي عميياب المنييازب عرضيية للعم ي القسييري

إنشاء آلية تأتيش لمراقبة الظروي التي ي دي فيها عماب المنازب عملهمت

العنف األعري
 -2٧ــا انة اــي شــال وقا ــي انةةــق ل اء ا اــد ماــدجل اناا ـ األســا قا اــد ماــدجل
املالحة ــي انةهـ ــدسقي ق ــدم قي ـ ـ و ــداق نادنـ ــي ي داـ ــي انه ــحداد ،انـ ــه س ـ ـنيق أ أقملـ ــحتود انظـ ــا
اح ــا انة ا ــي قدننيقدن ــدل اإلحا ــدسقي ان ــه ت ــدمتود
اناةا ــد  ١6ق ٣٧م ــف ان ثقة ــي  .)E/C.12/1/Add.97ق ّ
اندقنــي اناــام ،قق ــد أهنــد س ـ نا ــدم ل دحــي اجطــال ة ــة ةــري املاة مــدل قس ــو ني نة و ـ انا ــدم،
قأل ةري املاة مـدل ج تهـ ف ققدنـدل ماـااي حسـا نـ اجلـاس قانسـف قاملاكـ قاناالتـي قـو انهـحقي
قاجلدع املدوة .)١0
 -28توصيي اللجنيية بيأن تعييزز الدوليية الطيري التييدابير الراميية إلييى منييو العنيف المنزلييي وم افحتيين
م يالب معالجية أعيبابن الج ريية وضيمان التنأيي الأعياب لأل ير القانونيية والسياعياتية لات الصيلة
وللا بوعائ منها:
متابعة جهود التوعية التيي تسيتهدي عامية الجمهيور عليى نطياق واعيو وبياأل

(أ)
الأتيان والرجاب بعدر جواز أي ش م أش اب العنف المنزلي وبطبيعتن اإلجرامية؛
(ل) مواصييلة التشييجيو علييى التبليييق ع ي حيياالت العنييف المنزلييي بوعييائ منهييا تعريييف
النسيياء بحقييوقه وبالسييب القانونييية المتاحيية م ي أج ي الحصييوب علييى الحماييية م ي العنييف المنزلييي
وزيادا الخدمات المقدمة لل حايا بم فيه ال حايا م لوي اإلعاقة؛
(ج) تييأمي اعييتمرار حصييوب السييلطات الم لأيية ب نأييال القييانون وج ي لا العيياملي فييي
مجيياب الخييدمات الطبييية والمرشييدي االجتميياعيي علييى التييدريب المناعييب للتعام ي مييو حيياالت
العنف المنزلي بما في للا التدريب على االحتياجات الخاصة لألشخا لوي اإلعاقة؛
(د)

ضمان مقاضاا الجناا ومعاقبتهم فعال؛

(ه) جمو بيانيات إحصيائية عي العنيف المنزليي بصيورا منهجيية ومنتظمية مصينأة
حسييب نييو الجيينس والس ي واألص ي العرقييي/األقلييية والعالقيية بييي ال ييحية والجيياني وإتاحيية
المعلومات اإلحصائية بسهولة للجمهورت
الأقر
 -29اس ـ ــدق انة ا ـ ــي انةة ـ ــق قسـ ـ ـنيا ان ا ـ ــدوة اي ـ ــدوة ي ـ ــدو انسـ ـ ـ د املاامل ـ ــو ا ـ ــا اناة ـ ــا
أق اإلتا ــدء اجيت ــد ي ما ــع ــدم  ،20١0حقـ ـ قةهل ــم نسـ ـنيتوم  ٣6ي املدس ــي ي ــدم ،20١٣
قذن ــري ة ــة ان ــاهم مم ــد نيعن ــ ،اندقن ــي انا ــام م ــف يوـ ـ و ي سـ ـنيق م دنح ــي اناة ــا ق س ــدس ماو ــد
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اجس ـ ـرتا ق قي ان طاق ـ ــي نموم ـ ــدج اجيت ـ ــد ي .قاس ـ ــدق انة ا ـ ــي انةة ـ ــق أاه ـ ــد ل اء ا ا ـ ــد ما ـ ــدجل
اناة ــا ي ــا م أش ــد األنـ ـااو قاجل د ــدل حامدن ــد قهت قش ــد .ك ــد اس ــدق هد انةة ــق م ــف أ نسـ ـنيي
األشـ دت املااملــو اــا اناةــا أق اإلتاــدء اجيت ــد ي مــف انا داــد األيدنــا املةق ــو ي انق نــد
تد قةهلم  68.٣ي املدسي ي دم  20١٣املدوة .)١١
 -٣0توج يين اللجن يية عناي يية الدول يية الط ييري إل ييى بيانه ييا المتعل ييق ب ييالأقر وإل ييى العه ييد ال ييدولي
الخييا بييالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية ()E/C.12/2001/10ت وتوصييي اللجنيية بييأن
تعييزز الدوليية الط ييري جهودمييا لم افحيية الأق يير مييو الترجي ييز بصييأة اصيية عل ييى أجثيير األفي يراد
نظامهييا للمسيياعدا
والجماعييات حرمانييا وتهميشييات وينبغييي للدوليية الطييري ضييمان أن يسييتهدي ُ
اء على نحو فعابت جما ينبغي لهيا أن ت أي تخصيي الميوارد الماليية ال افيية
االجتماعية الأقر ب
لتنأيي ي بي يرامف الح ييد مي ي الأق يير تنأيي ي ا فع يياال بوع ييائ منه ييا المس يياعدا والتع يياون ال ييدوليان
وت ييف م أل البرامف وفقا ل لا عندما ال تحقق التدابير المتخ ا النتائف المتوقعةت
اعتغالب األ أاب اقتصاديا
 -٣١ي مل ـ ـ ء انت ـ ــقدل انـ ــه أ ـ ــد هتد انة اـ ــي سـ ــدقةد انظـ ــا اناةـ ــا و  ١9ق 40مـ ــف ان ثقةـ ــي
 ،)E/C.12/1/Add.97ج ا ـ ا انةةــق اســدق انة اــي ل اء انتشــد ـ األطاــد  ،لــد نقــ ،اإلك ـاا ةــة
انتس ـ ـ قانا ـ ـ ا اـ ــا قه ـ ـ انا،ـ ــي ي انش ـ ـ ا  ،قل اء ك ـ ـ األطاـ ــد ي هـ ــع ايـ ــدجل املـ ــي
نالستهلال قاججتد قدألش دت املدوة .)١0
 -٣2تح اللجنة الدولة الطري على ت ثيف ما تب لين مي جهيود لم افحية عمي األ أياب
بوعيائ منهييا إجيراء عمليييات تأتييش العمي بشي منهجييي وفعياب والتحقيييق مييو مي يخييالف
القيانون ومقاضيياتن ومعاقبتيين ومسيياعدا ال ييحايا وإعييادا تييأميلهمت وينبغييي للدوليية الطييري أي ييا
أن ت يينظم حم ييالت توعي يية بمخ ييا ر عمي ي األ أ يياب وبأممي يية التعل يييم توج يين ألص ييحال العمي ي
واآلبيياء جمييا ينبغييي لهييا أن تجمييو ج ي البيانييات المتاحيية ألق يراض تقييييم األثيير ال ي ي تحققيين
تدابير م افحة اعتغالب األ أاب اقتصاديات
حاالت اإل الء القسري وتيسير الس

الالئق ب لأة معقولة للروما

 -٣٣ي مل ـ ء انت ــقدل ان ــه سـ ـنيق أ أ ــد هتد انة ا ــي انظ ــا اناة ــا و  22ق 44م ــف ان ثقة ــي
 )E/C.12/1/Add.97ققدناهم مف اجلوـ و انـه نيـعهلد اندقنـي اناـام ،ج اـ ا انةةـق اسـدق انة اـي أل
مــف طدساــي اناقمــد ااقش ـ ي مــدستو ةــة األت ـ مــف األمــدكف
مــد اةــا مــف  ١40 000ش ـ
املسـ ـ ـتنيادة ايت د ق ـ ــد ،قي ـ ــاقم سـ ـ ـ ف وق املس ـ ــت املاةـ ـ ـ  ،قكوـ ـ ـ ا م ـ ــد ج ا ـ ــة ة ـ ــة
ا ــدمدل األسدس ــقي ،مو ـ مق ــد انش ــا امل م ن ــي أق ماان ــق انا ــام انا ــحي أق ان واق ــدء أق ماان ــق
انــت ة مــف انااداــدل .قاســدق انة اــي انةةــق أل طدساــي اناقمــد تــد اســتُنيادل مــف اجســتادوة مــف
انت يــ ،اناــدم ي ـ س ـ اي قملــاقي املاــد ضه ـ اناظدمقــيض ق ااملــم نمخــالء انةســا ممــد ــال أس ـاا
GE.15-18517

9/12

E/C.12/GRC/CO/2

نــداود أطاــد وق أ س ـ ف قــدا قج ا ـ اف أق محداــي .قاســدق انة اــي انةةــق ل اء تةــي املاة مــدل
املتدحــي ــف ــدو األشـ دت انــعاف ج مـ ق هلــم أق انــعاف ااقشـ ي مســدكف هـ مالس ــي ،نهــال
ف تةي املالي ا د ي لف ج م ق هلم املدو د  )2 2ق.)١١
 -٣4توص ييي اللجن يية ف ييي ض ييوء تعليقه ييا الع ييار رق ييم  )1991(4بش ييأن الح ييق ف ييي السي ي
الالئق بأن تعتمد الدولة الطري جمييو التيدابير المناعيبة ل يمان حصيوب الروميا عليى السي
الالئييق بوعييائ منهييا تسييوية وضييعية المنييازب اقييير النظاميييةا قييدر اإلم ييان وضييمان تخصييي
الميوارد ال افييية لزيييادا المعييروض مي وحييدات السي االجتميياعي وإتاحيية أشي اب مناعييبة مي
الدعم الميالي مثي إعانيات اإليجيارت وتوصيي اللجنية أي يا بيأن تتخي الدولية الطيري طيوات
ل ييمان التش يياور م ييو مجتمع ييات الروم ييا يل يية إجي يراءات اإل ييالء وب ييأن ت ييزودمم بال ييمانات
الواجبيية مراعاتهييا وبييأن تييوفر لهييم السي البييدي وتعوضييهم علييى نحييو يم يينهم مي الحصييوب
علييى عي الئييق جمييا توصييي بييأن تراعييي الدوليية الطييري تعليييق اللجنيية العييار رقييم )1997(7
بشأن حاالت اإل الء القسيريت وتشيجو اللجنية الدولية الطيري عليى االعيتأادا مي الصيناديق
اإلقليمييية القائميية م ي أج ي زيييادا فيير أف يراد الرومييا فييي الحصييوب علييى ع ي الئييقت وينبغييي
للدوليية الطييري أي ييا أن تجمييو بيانييات ع ي عييدد األشييخا ال ي ي ال مييأوز لهييم أو ال ي ي
يعيشيون فيي مسياج قيير الئقية وأن تتخي عياعيات وتيدابير ماليية لتيوفير المزييد مي المسيياج
االجتماعية وتحسي نوعيتها لأائدا م ال مأوز لهم واألعر لات الد المنخأ ت
نظار الرعاية الصحية
 -٣5اســدق انة اــي انةةــق ل اء األثــا انشــداد انــع خةاتــ ،األ مــدل املدنقــي ةــة اناظــدم اناــحي،
قج ســق د ي تاــد اناــحي اناةةقــي ،األمــا انــع أو لف خاــف انااةــدل اناــحقي قنةـ حــدو ي
دو اناـدمةو ي نظـدم انا داـي اناـحقي .ق ـقا انة اـي ة ـد قدنشـال انـع تدمـ ،ان نـد ،ن ـف انةةـق
دجلوــد مــف أ مةت ســي انة ـ ء قاملوــديااف قــدق قثــدسق ،قــي ج ا ان ـ ــدق ــا قي ي وخ ـ
ماانق انا داي اناحقي قايا ةة انسةع قا دمدل قاملاة مدل املدوة .)١2
 -٣6اعتبييارا للتعليييق العييار رقييم  )2000(14الصييادر عي اللجنيية بشييأن الحييق فييي التمتييو
بأعلى مستوز م الصحة يم بلوقن توصي اللجنة بأن تقور الدولة الطري بما يلي:
(أ) زي ييادا تدريجي يية ف ييي اإلنأ يياق عل ييى الرعاي يية الص ييحية جنس ييبة مي ي الن يياتف المحل ييي

اإلجمييالي بقصييد ترجميية التزامهييا ب عميياب الحييق فييي الصييحة بموجييب العهييد ودعييتور الدوليية الطييري
إلى أمر واقو؛
(ل) اتخييال تييدابير فعاليية ل ييمان تييوفر العييدد ال ييافي م ي مهنيييي الرعاييية الصييحية
بما فيهم العاملون في مجاب الصحة العقلية للوفاء بمتطلبات العالج الطبي؛
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(ج) اتخي ييال طي ييوات ل ي ييمان أن تتي ييوفر لجميي ييو األشي ييخا ال ي ي ي ينتمي ييون إلي ييى
الأئات المحرومة والمهمشة وال عيما لطيالبي اللجيوء والمهياجري بيدون وثيائق رعيمية وأفيراد
أعرمم إم انية الحصيوب عليى الرعايية الصيحية األعاعيية بوعيائ منهيا ضيمان إجيراء فحيو
بي يية لهي ي الء األشييخا ل ييدز وص ييولهم إل ييى الدول يية الط ييري وجأال يية ت ييوفير ييدمات الترجم يية
وتقديم المعلومات ع دمات الرعاية الصحية؛
(د)
فيرو نق

اتخال تدابير لزيادا تحسي الهي

األعاعي لنظار الرعاية الصحية األول 
يةت

المناعة البشرية/اإليدز

 -٣٧الحــل انة اــي مــد نيعنــ ،اندقنــي اناــام مــف يو ـ و ي س ـنيق ماــع قم دنحــي ن ـ ق نة ـ
املاد ــي اننيش ـااي اإلاد  ،ققــد أهنــد اــا ــف أســاود نةرتايــع املةح ـ ن ي ةــري انتــداق قمــف أش ـ دن،
قت ُ اع اناندجل جمدند قسنيا األ مـي املدنقـي قاجتتاـدواي .ق الحـل انة اـي مـع انةةـق أاهـد ان اـدوة
ي دو اإل دقدل قدنا ق املنيةب اود قو مف اتادط امل د ال قديةف املدوة .)١2
 -٣8توصييي اللجنيية بييأن تواصي الدوليية الطييري جهودمييا الرامييية إلييى منييو وم افحيية فيييرو
نقي ي المناع يية البشي يرية/اإليدز عي ي ري ييق تعزي ييز االع ييتراتيجية الوقائي يية الو ني يية بوع ييائ منه ييا
أنشييطة التوعييية مييو إيييالء االعتبييار النتشييار العييدوز بأيييرو نق ي المناعيية البش يرية ييارج
الأئييات المعرضيية للخطيير األصييلية ومييو تييوفير التموي ي ال ييافي ألنشييطة الوقاييية التييي تقييور بهييا
وم جملتها برامف اعتبداب اإلبر والحق ت
توفير التعليم الجامو لأل أاب لوي اإلعاقة
 -٣9قـدناهم مـف انتـداق انـه ايفـعهتد اندقنـي اناـام ،قمـف مجةتوـد ل ـدا انةـدن تـم 20١٣ 4١١5
انــع اقســا لومــدج اناــال ذق اجحتقديــدل انتاةق قــي ا د ــي ي املــدا انادواــي ،اســدق انة اــي انةةــق
ل اء انتةــد اا انــه شـ لف أ ماــد سـ ق األطاــد ذق اإل دتــي ي املــدا مــا اف نةهلداــي ،قلف أ
نسنيي ج ت دق  ١5ي املدسي مف األطاد ذق اإل دتي اعهني لف املدا املدوة  ١٣قاملدوة .))2 2
 -40توصي اللجنة بأن تجمو الدولية الطيري بيانيات مصينأة حسيب نيو الجينس واألصي
القييومي أو اإلثنييي ع ي معييدالت التسييجي فييي المييدار واالنقطييا ع ي الدراعيية فيمييا يخ ي
األ أيياب لوي اإلعاقيية فييي مختلييف مسييتويات التعليييم وبييأن تسييتبي العقبييات التييي تعتييرض
حصييولهم علييى التعليييم واعييتمرارمم فييين وبييأن ت ييو االعييتراتيجيات المناعييبةت وينبغييي للدوليية
الطري أي ا أن ت أ لجميو األ أاب لوي اإلعاقة الحصوب على التعليم الجيد والجاموت
تعليم أ أاب الروما
 -4١ةــة انــاهم مــف انتــداق اإل دققــي انــه ايفــعهتد اندقنــي اناــام ،قمــف مجةتوــد مشــاق املاــدطق
ذال األقن اـ ــي ي انتاةـ ــقم ،اـ ــا انة اـ ــي ـ ــف تةةوـ ــد ل اء انتةـ ــد اا انـ ــه ش ـ ـ لف ا اـ ــد ماـ ــد
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انتس ـ ـ ق ي امل ــدا  ،قا اـ ــد مس ــت ادل امل ا نيـ ــي ة ــة ان ــعهد لف املـ ــدا  ،قا ا ــد ماـ ــد
اجنةاــد ــف اند اســي ي ــا م أطاــد اناقمــد ي املــدا مــف ن ـ خــدت ،قناــةوم ــف قــدتي
األطاد حب م ان اتع املدو د  ١٣ق.))2 2
 -42توصييي اللجنيية بييأن ت يياعف الدوليية الطييري جهودمييا فييي عييبي التصييدي للقصييور فييي
المستوز التعليمي للروميا وبيأن تتخي تيدابير فوريية لرفيو معيدالت مواظبية التالميي الروميا عليى
المدرعيية واعييتمرارمم فيهييا بوعييائ منهييا تقييديم الييدعم المييالي ال ييافي لتغطييية نأقييات التعليييم
ورفيو مسيتوز الييوعي بأمميية التعلييم بييي األعير الروميات وتوصييي اللجنية أي يا بييأن تلغيي الدوليية
الطري اإلجراءات التي ت دي إلى فص التالمي الروما ع باقي التالمي بح م الواقوت
الحصوب على دمات اإلنترن
 -4٣اا انة اـي ـف تةةوـد ل اء تةـي اناـات املتدحـي نـنياف انالـدل اااقمـي قاملو شـي نةحاـ
ةة خدمدل اإلنرتنم املدوة .)١5
 -44توصييي اللجن يية ب ييأن تواصي ي الدوليية الط ييري توع يييو نط يياق تييوفُّر ييدمات اإلنترني ي ف ييي
جميييو أنحيياء البلييد وبييأن تيسيير اعييتأادا الأئييات المحروميية والمهمشيية م ي ييدمات اإلنترن ي
وقييرأل مي التطييورات العلمييية والت نولوجييية حتييى تزيييد تمتُّعهييا بييالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية
والثقافيةت

داب -توصيات أ رز 
 -45تش ييجو اللجن يية الدول يية الط ييري عل ييى التص ييديق عل ييى البروتوج ييوب اال تي يياري الملح ييق
بالعهد الدولي الخا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةت
 -46وتطلييب اللجنيية إلييى الدوليية الطييري أن تنشيير م ي أل المالحظييات الختامييية علييى نطيياق
واعي ييو وأن تعممهي ييا في ييي المجتمي ييو بجميي ييو ش ي يرائحن وال عي يييما بي ييي البرلمي ييانيي والمي ييوظأي
العمييوميي والس ييلطات الق ييائية وأن تبلييق اللجني يةب ف ييي تقريرمييا ال ييدوري المقبي ي ب يياإلجراءات
المتخي ا مي أجي تنأيي مات وتشيجو اللجنيية الدولية الطييري أي يا علييى إشيراح المنظمييات قييير
الح وميية وأع ياء المجتميو الميدني اآل يري فيي عمليية التشياور عليى المسيتوز اليو ني قبي
تقديم تقريرما الدوري المقب ت
 -4٧وتطل ييب اللجن يية إل ييى الدول يية الط ييري أن تق ييدر ف ييي تقريرم ييا ال ييدوري الثالي ي الي ي ي
يتع ييي إع ييدادأل وفق ييا للمب يياد التوجيهي يية المنقح يية الت ييي اعتم ييدتها اللجن يية ف ييي ع ييار 2008
( )E/C.12/2008/2في موعد أقصاأل  31تشري األوب/أجتوبر 2020ت
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