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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل

لغينيا*

ت ر ر ر ر ( )E/C.12/GIN/1جاس ر ر ررن ل يف ا ا ر ر ررو يف نيف ر ر ررو
نظ ر ر ررنة يف الت ر ر ررو يف نين ر ر ررن يف
-1
(يفنظن(ي)  ،)SR.4 E/C.12/2020/SR.3يفمل يودتني  19 18شرا /فربايف ن  ،2020يفعنمرتة ذر
يفملالحظ ة يفخلن م و جاسنل يف االثني ،يفمل يودة  16آذيفرفم رس .2020

ألف -مقدمة
ات ررو يف ت ررن ررت ررو لة ررن تيت ر ر ر ة و ا ررو .ت ررن عر ر
تنح ررل يف الت ررو ر نين ررن يف
-2
تيررت نذ اويفرذر يف اتر ف مررد ربررت يف ت ررو يف تررن ام اومر ة يف ررو ذررتم ثتر ف  .ذ تر كن يف التررو أبهنر
يفضتنة ع م  1996ىل يف تظن تت رت ت يف لت يف ت يفخل ص رايرو يفقذنار د و يفقجنم ع رو
يف اي رب و م د ن يفقسنت د ىل تين ن ،ت رن عر تيرت نذ جلرود يف ت رو يف ترن مر جرف ح رور ربرت
جنيفف حويفر.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
تنحل يف التو ر نتيف ري يف و يفعنمتهت يف ت رو يف ترن يف رو تسرلو عمر حل يفايرو يف رويفردة
-3
(يف ينيفة ،)56-31
يف لت ،ماف يف يويفنني يف س س ة يفقس يفت ل ة يف ت تة يفمل كورة تين نذ يف
ق س م يفعنم د ةتو يف نتم و يفقذنا د و يفقجنم ع و يف و ت و ا ر ة  2020-2016تتير ذر نون يف ن رت
ع م .2013

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
انطباق العهد
تالحظ يف التو ن يفمل دة  151م يف تسنور ترت عارأ ن يفمل ذرتيفة يف ت رو تارا جرءفيفً مر
-4
يف تظ ر م يف ي ر نول يففاررد ربررور دةول ر ح ررء يف ت ر ذ ،د ن يفا جررو ىل ذ ر نون تيال ر  ،ن يف ي ر نون يف ررت ر
يف سرراي و عاررأ يف ي ر نون يففاررد .ررت هن ر لس ر ررتم جررود م اوم ر ة ع ر يف ن رتيف ري يف ررو يفهت ر هت يف ت ررو
يف تن نوع و يف سك ن ،كر يف ي ر ة يففر مني رترريذو مر يفملروع ني يف مروم ني ،رايرو يفملتاروص
عا ل يف لت إبمك ن و يف ني ضد شأهن .

__________

*

يفعنمتهت يف التو
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إذ تذذّرر اللجنذذة بتعليقهذذا العذذا قذذم  )1998(9بشذذأن تنذيذذّ العهذذد علذ الصذذعيد الذذو
-5
تذذدعو الدولذذة الطذذرإ إحت نيسذذر تذذد يب مذذولذي الدولذذة عل ذ احلقذذوق املنصذذو عليهذذا العهذذد
وإمكانية التقاضي بشأهنا.
املؤسسة الو نية حلقوق اإلنسان
تالحر ررظ يف التر ررو ن يف ي ر ر نون يف س سر ررد رذر ررو  L/08/CNT/2011يفمل ر ر ر  14متوزف و ر ر
-6
يفملن اق نتظ و يفمل سسو يف و ت و يفملسنياو ايو يفإلنس ن تش ال ق نم شأ مد يفملا دئ يفملن ايو مبنكرء
يفمل سسر ة يف و ت ررو ن ء ررء ق ررو حيررو يفإلنسر ن (مار دئ رر ررم) ،ق سر م سررال مشر ركو ماانيفمرراالة
اساتو يف نت و يفهت ذ يف ينيفريفة.
2011

توصي اللجنة الدولة الطذرإ صصذالا املؤسسذة الو نيذة املسذتقلة حلقذوق اإلنسذان حذ تتما ذ
-7
مع مبادئ اب يس ويتسىن اعتمادها لدى التحالف العاملي للمؤسسات الو نية حلقوق اإلنسان.
املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان
تش ن يف التو ر ياق زيفف يفمل اوم ة يفملنااو ر ظن
-8
حيو يفإلنس ن.

يف و مف رب ل يفملتيفرب ون يفملتيفرب ة ع

إذ ت ذذّرر اللجن ذذة ببياهن ذذا املتعل ذذق ابمل ذذدافعر ع ذذن حق ذذوق اإلنس ذذان واحلق ذذوق االقتص ذذادية
-9
واالجتماعيذة والثقافيذة ( )E/C.12/2016/2توصذي الدولذذة الطذرإ من نيمذي املذدافعر واملذذدافعات
عن حقوق اإلنسان محاية فعالة من رذ ماذايقة وترهيذب وانتقذا  .لذّا تشذجعها علذ إجذراء مشذاو ات
واسذعة مذذع املذدافعر واملذذدافعات عذن حقذذوق اإلنسذان بشذذأن مسذودو مشذذروي القذانون الرامذذي إحت تعذذدي
القذانون قذم  L/2005/013/ANاملذذؤ خ  4متوز/يوليذ  2005الذّي دذذدد نظذا اجلمعيذات ةهو يذذة
غينيذذا والتعجيذ ابلعمذ عل ذ مسذذودو مشذذروي قذذانون احلصذذوع علذ املعلومذذات ومشذذروي القذذانون
األساسي املتعلق ابلنهوض ابملدافعر واملدافعات عن حقوق اإلنسان ومحايتهم .ونيثها عل تنظيم
محالت إعالمية وللتوعية ممهية العم الّي يقذو بذ املذدافعون واملذدافعات عذن حقذوق اإلنسذان
من أج هتيئة منذاخ يسذودا التسذاممي و كذنهم مذن أداء مهمذتهم دون فذوإ مذن أي ذك مذن أ ذكاع
الرتهيب أو التهديد أو االنتقا .
الذساد
ات ررو يف تررن عر يف نرتيف ري
 -10ت رن يف التررو عر سر ل ررتم جررود م اومر ة يف نين ررن يف
يفملنخ ة ملك ربحو يف س د .س رذ يف ياق زيفف عرتم رب رو يف نرتيف ري يف ي ،مرو ،يفقربنير ر ىل يفملرويفرد يفملخاارو
آل ة يفملنيفذاو ،عتم توربري يفام و يف ك رب و مل اا ون ع يف س د حيييون رب .
 -11توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرإ بتنذيذذّ تذذدابح فعالذذة ملكافحذذة الذسذذاد ابلتصذذدي ألسذذباب ومحايذذة
املبلغر عن املخالذات والاحااي والشهود.
احلد األقص من املوا د املتاحة
 -12ررتررو يف تمررو يفقذنار دي يف يرروي يف سررتويفة يف ةرررية ،ربر ن عررتديفًكارررييفً مر يف سررك ن ق نمنررد يم ررد
حيوذ يفقذنا د و يفقجنم ع و يف اي رب و ،ة صو جم يف ارحو يف ن ار و .ت ر يف الترو ر ار ورة يف رو
تويفجللر يف ت ررو يف تررن  ،كتلر تشر ن ر ياررق زيفف نير يفملرويفرد يفملخااررو إلعمر حل يفايررو يف ررو ررت عا لر
يف لت زيفف كون ة ريفة يفمل ءيفن و تات مشن و كان رملويفع ت يفقننخ و متل رحن ج ة يف سك ن.
2
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 -13إذ تذذّرر اللجنذذة بتعليقهذذا العذذا قذذم  )1990(3بشذذأن بيعذذة التتامذذات الذذدوع األ ذراإ
توصي الدولذة الطذرإ بتخصذيم مذوا د امليتانيذة الالزمذة إلعمذاع احلقذوق الذي يذنم عليهذا العهذد
وذلك بتعبئة املوا د الو نية هّا الصدد و لب املساعدو والتعاون الدولير عند االقتااء.
ةع البياانت ونيليلها
ات و يف تن ق ن م سوى عتد ذا ف م يف رذ م ،ن
 -14لس يف التو ن يف نين ن يف
ً تم جود انة مات و.
اندريفً م تكون ذ يف ا انة حت او ،ن ذكنة .لس
-15

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:

أن نيسذن عمليذذة ةذذع البيذذاانت الشذذاملة والقابلذذة للمقا نذذة ونيليلهذذا ونشذذرها مذذن
()
أج نيديد مدى متتع الذئات واأل خا احملرومر واملهمشر ال سيما األ خا الّين يعيشون
املنا ق الريذية واأل ذخا ذوو اإلعاقذة والنسذاء واأل ذذاع ققذوقهم االقتصذادية واالجتماعيذة
والثقافية؛
( ) أن تد ج تقريرها الدو ي القاد أحدث اإلحصذاءات املقا نذة السذنوية مصذنذة
حسذذب اجلذذنس والسذذن واإلانيذذة واملنطقذذة اجلغرافيذذة واإلعاقذذة والذذدين واألص ذ اإلا ذ وغذذح ذلذذك مذذن
املعايح الارو ية لتقييم التقد احملرز إعماع احلقوق املنصو عليها العهد.
التعدين
 -16تالح ررظ يف الت ررو يف نتير ر يف ر ر ي ج ررني ع ر ر م  2013ير ر نون يف ن ررت ر رت ر ص ررتت يف نتم ررو
يف ت رو يف ترن  .رترري هنر تظرف تشر ن
يفقذنا د و يففاد هبت حتي رق توز رد رب رف إل رنيفديفة يف ن رت
ر ياررق زيفف يفآل ر يف سرراا و ان ررت عاررأ يف ا اررو صررحو يف.نم ر ة يففا ررو .سر رذ ر ررر يف ياررق شررأن يف نير ر ن
يف ررو ت ررت نشررن ت يف سررك ن د ن ت ررو يف كر  ،مبر ذ ر مر شررنك ة يف ن ررت يف ت ذررو يف كلنم  ،ررو،
شأن يف نأةن يف نات ق عاأ يفت ذ ة يف نتم و يف.نم و يف و تت عا ل يفمل دة  130م ذ نون يف ن ت .
-17

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:

ضمان امتثاع قانون التعدين ال سيما األحكا املتعلقذة ابتذاقيذات التنميذة اجملتمعيذة
()
واألداء السليم للجان التشاو منا ق التعدين وتذعي صندوق التنمية االقتصادية اجملتمعية
ةيع هّا املنا ق للتأرد من استذادو اجملتمعات احمللية من املنافع االقتصادية لصناعة التعدين فاصذة
إجياد فر عم مستقرو وجيدو األجر إضافة إحت متيد من الشذافية ومن اقتذائية اإليرادات؛
( ) إعذذداد د اسذذات مسذذتقلة عذذن دي التعذذدين واألنشذذطة الكهرمائيذذة عل ذ احلقذذوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية قب بدء تنذيّ املشا يع االستثما ية وأاناءا؛
(ج) إجراء عمليات تذتيش منتظمة ملواقع التعدين والطاقة الكهرمائية وتوفح املوا د
البشرية والتقنية واملالية الكافيذة للكيذاانت املسذؤولة عذن عمليذات التذتذيش هذّا ال سذيما علذ الصذعيد
احمللي صيالء اهتما فا ملكافحة الذساد؛
تكثيف جهودها لامان نوعية مصاد املياا بطرق منها نيمي املسؤولية للشذررات
(د)
أو األفراد ممن يشا ك أنشطة التعدين املسببة لتلوث مصاد املياا؛
(ه) احرتا الاماانت القانونيذة لصذاا األ ذخا املصذاد و أ اضذيهم سذواء أرذانوا
مالكر لأل اضي أ مستذيدين من حقوق االستعماع وضمان استشا هتم وتقدمي تعوياذات رافيذة
هلم تعكس القيمة احلقيقية لأل اضي.
GE.20-04710
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عد التمييت
 -18تساو يف التو أبن ر يف ت و يف تن يف تسنوري يف نشن د ن م حك م ً ملك ربحرو يف نم رء،
ة صو جم قة يف مف يف احو يف ن ا و ،كتل تالحظ عتم جود تشن د ش مف ملك ربحو يف نم ء.
ض ر ربو ىل ذ ر  ،ق ررند يف نم ررء عاررأ س ر س يفمل ررف يف تسررد ضررم سررا يف نم ررء يففظررورةر مررنم
يفمل دة  274م ذ نون يف يورة يف الذ ة يف تس و رني يف ار ني يفمل يفضرني مر ن رم يف رتم .تالحرظ
ً ن يفملا ني رمل َلق ق نمن ون رام و م يف نم ء.
َ
 -19إذ تّرر اللجنة بتعليقها العا قم  )2009(20بشذأن عذد التمييذت احلقذوق االقتصذادية
واالجتماعية والثقافية توصي الدولة الطرإ مبا يلي:
اعتماد تشريع ام ملكافحة التمييت دظر التمييت املبا ر وغح املبا ر أايً رذان
()
أساس مبا ذلك املي اجلنسي؛
( )

إلغاء املادو  274من قانون العقوابت؛

(ج) سذذن مشذذروي القذذانون املتعلذذق بتعتيذذت حقذذوق املصذذابر ابملهذذق ومحايتهذذا واعتمذذاد
تشريعات لتنذيّ هّا القانون؛
ضمان التنذيّ الذعاع لألحكا التشريعية القائمذة املتعلقذة ابلتمييذت ووصذوع الاذحااي
(د)
إحت سب االنتصاإ الذعالة؛
(ه) تنظذذيم محذذالت توعيذذة ملكافحذذة القوالذذب النمطيذذة املتعلقذذة ابأل ذذخا والذئذذات
املعرضة خلطر التمييت مث املصابر بذحوس نقم املناعة البشرية/اإليدز واملصابر ابملهق.
املساواو بر الرجاع والنساء
 -20حت ط يف التو عام ً مد يفقرت ح رعنم د ذر نون يفملت صر و
م اد مد ذ :
()
يف ء يفجر
( )
-21

ق ت رءيفحل يف تس ر ف يف ن ر ة ن نض ر انم ررء

2

ايرفمر و  ،2019كتلر تالحرظ

يفمررنالو يف ريفضررد

يف مررف يف ن ا ر و

ق تءيفحل ح قة يف ت ضت يفملنة ،ة صو يف ت يف ،اد يف ت يف تسد ،ش  ،و جتيفً.

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:

مواصلة اختاذ التدابح الالزمة ملنع ةيع أ كاع التمييت حق النساء والذتيات
()
بذعالية مبا فيها التمييت التملك والعم والتعليم وخبصو تعدد األزواج والتوجات والتصدي
للمما سات العرفية واملواقف األبوية والنمطية؛
( )

جترمي االغتصاب التوجي؛

(ج) العمذ ذ علذ ذ إفا ذذاي ح ذذاالت العن ذذف ض ذذد املذ ذرأو وتش ذذوي األعا ذذاء التناس ذذلية
األنثوية للمقاضاو بسرعة ونتاهة وعل حمارمة اجلناو وإنصاإ الاحااي وتنظيم محالت إعالمية
هّا الصدد؛
مراعاو تعليق اللجنذة العذا قذم  )2005(16بشذأن املسذاواو بذر الرجذ واملذرأو
(د)
التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
4
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األ خا

ذوو اإلعاقة

 -22حتر ر ط يف الت ررو عامر ر ً رعنمر ر د يف ير ر نون رذ ررو  L/2018/021/ANيفملر ر ر  15ايرفمر ر و  2018يفملن ا ررق
حبم ررو يف شررخ ص ذ ي يفإلع ذررو يف تلررو هبررو ،رتررري هنر تظررف تشر ن ر ياررق ن تشررن ة تت ر ذر يف
يف ي نون مل ت نمت ت ،ن يفملر دة  23مر يف ير نون ق ت رن صرنيفحو شرن /يف ت ار ة يف ن سرري و يفمل يو رو.
تش ر ن يف التررو ر ياررق ر ً ن يف شررخ ص ذ ي يفإلع ذررو ذررف حظرروة ربررنص يفق نح ر ر ن ا ر و
يف مف ،يف ساد يفخلتم ة يف مو (يفمل دة .)2
-23

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:
()

( )
ابلتعليم اجلامع؛

اعتماد تشريعات تنذيّ القانون قم L/2018/021/AN؛
ختصيم املوا د الالزمة وتد يب املعلمر لامان التحاق األ ذاع ذوي اإلعاقة

(ج) اعتماد جدوع زم و صد ما يلت من موا د لتحسذر سذب حصذوع األ ذخا
ذوي اإلعاقة عل السلع واخلدمات العامة وتيسحها.
احلق

العم

 -24حتر ط يف التررو عامر ً ر نرتيف ري يف ررو يفهتر هت يف ت ررو يف تررن ن ء ررء ربررنص يف مررف .رتررري هنر لسر
تم مش ركو يف شنك ف يفقجنم ع ني يف م حل ،مب رب لو يف م حل يف ن ون يف ماون يف يت ع رتري يف نمسد،
ضد س س ة يف م و .حت ط عام ً ً تم جود انة حت او مات و ع يف م و ،ق تءيفحل
تش ن ر ياق زيفف يفرت ر ع م رتقة يف ات رو يف م رو يف ت ذارو ،يف رو تر ثن عارأ يف تسر ف يف شرا لثررييفً رترري
منت سل (يفمل دة .)6
-25

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:

ماذذاعذة اجلهذذود خلذذذت معذذدالت البطالذذة والعمالذذة الناقصذذة عذذن ريذذق اعتمذذاد
()
اسرتاتيجيات مشذوعة خبطط عم تتامن أهدافاً حمددو ونيديد املوا د املالية والتقنية الالزمة لتنذيّها؛
( ) إيذذالء األولويذذة لالسذذتثما ات القطاعذذات الكثيذذذة العمالذذة إلجيذذاد فذذر عم ذ
الئقة تتما مع التعليق العا قم  )2016(23بشأن احلق التمتع بشروط عم عادلة ومرضية؛
(ج)

إيالء األولوية أل د فئات السكان تار اً ال سيما النساء والشباب؛

إصالا وتنويع عروض التد يب امله والتق من أج تشجيع ارتساب املها ات
(د)
الالزمة سوق العم ؛
(ه) نيسر نظامها لتجميع البياانت املتصلة ابلبطالة والعمالذة الناقصذة قصذد جعلهذا
أداو ملكافحذذة هذذّا الظذذاهرو بذعاليذذة بواسذذطة إنتذذاج بيذذاانت مصذذنذة حسذذب العوام ذ املتعلقذذة مرثذذر
الذئات حرماانً وهتميشاً؛
()

أن ترجع إحت التعليق العا قم  )2005(18بشأن احلق

العم .

االقتصاد غح النظامي
ماررون ذت ر ع يفقذنا ر د رتررري يف تظ ر مد ق حتم ر لو
 -26تالحررظ يف التررو ياررق ن يف م ر حل يف ر
تشن ة يف مف مب ك د سويف مشمو ني تظ م يف م ن يفقجنم عد (يفمل داتن .)9 7
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 -27توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرإ مباذذاعذة جهودهذذا للتعجي ذ ابالنتقذذاع مذذن االقتصذذاد غذذح
النظذذامي إحت االقتصذذاد النظذذامي وتوسذذيع نطذذاق تشذذريعات العمذ إحت أقصذ حذذد ممكذذن غاذذون
ذلك ال سيما جمذاع مكافحذة االسذتغالع االقتصذادي وأجذر الكذذاإ والصذحة والسذالمة املهنيتذر
قيث تشم العاملر االقتصاد غح النظامي.
 -28ونيي ذ اللجنذذة الدولذذة الطذذرإ هذذّا الصذذدد إحت تعليقاهتذذا العامذذة قذذم  )2005(18بشذذأن
احلق العم و قم  )2007(19بشأن احلق الامان االجتماعي و قم  )2016(23بشذأن احلذق
التمت ذذع بش ذذروط عمذ ذ عادل ذذة ومرض ذذية وإحت بياهن ذذا املعن ذذون عأ ض ذذيات احلماي ذذة االجتماعي ذذة :عنصذ ذراً
أساسذذياً مذذن عناصذذر احلذذق الاذذمان االجتمذذاعي ومذذن أهذذداإ التنميذذة املسذذتدامةع (.)E/C.12/2015/1
ونييلها أيااً إحت توصية منظمة العم الدولية لعا  2015بشأن االنتقاع مذن االقتصذاد غذح املذنظم
إحت االقتصاد املنظم ( قم .)204
استغالع األ ذاع اقتصادايً
 -29تش ن يف التو ر يارق زيفف يف رتد يف كارري مر يف ر حل يف ر سرن اون
عن ةتنة (يفمل دة .)10
ق س م يف يت ع رتري يف تظ مد ،مب ذ
-30

يف نشرتو يفقذنار د و،

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:

تدعيم تشريعاهتا وضمان تنذيّها الذعذاع ومعاقبذة مذرتك اجلذرائم املتعلقذة بعمذ
()
األ ذاع فاصة أسوأ أ كاع عم األ ذاع؛
( ) اختاذ تدابح إلعادو أتهي األ ذاع العاملر وإدمذاجهم اجملتمذع وضذمان التحذاقهم
ابلتعليم بسب منها تعتيت الدعم املقد لألسر احملرومة.
تسجي الوالدات
 -31حت ر ط يف التررو عام ر ً رإلصررالح يفملءمررد نحسررني ديفرة يفا ررو يفملتن ررو ،كتل ر تالحررظ ياررق ن
م ررتحل تسررل ف يف رروقديفة ق رءيفحل متخ ر ً ،ق سر م يف.نم ر ة يف ن ررو ،يف مررن يف ر ي حيررنم يف ر حل
يف نمند حبيوذلو يفقذنا د و يفقجنم ع و يف اي رب و ،ة صو حيوذلو يف احو يف ن ا و.
 -32توصي اللجنة الدولة الطرإ بتكثيف جهودها لرفع معدع تسجي الوالدات وضذمان إصذدا
هادات امليالد مع مراعاو معدع األمية املرتذع البلد .وتدعوها إحت اآليت عل وج اخلصو :
()

إاتحة جمانية تسجي الوالدات وإصدا

هادات امليالد؛

( ) التمكر من الوصوع إحت مكاتب السجالت املدنية املكلذة بتسذجي الذوالدات
ةيع أحناء البلد مبا ذلك بواسطة جمموعات متنقلة؛
(ج)
املنا ق الريذية.

تنظيم محالت توعية ممهية تسجي الذوالدات وابإلجذراءات املتعلقذة بذ فاصذة

التواج املبكر
 -33حت ط يف التو عام ً أبن تشن ة يف ت و يف تن ق م ء يف ء يفج يفملاكن ،كتل تالحظ ياق ن
ق ءيفحل ش  ،ً ،ق س م يف س  /يففن مو.
 -34توصي اللجنة الدولة الطرإ ابختاذ التذدابح الالزمذة فاصذة التذدابح الثقافيذة والتعليميذة
للقااء عل التواج املبكر ال سيما األسر املعيشية املنخذاة الدف .
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االجتا ابلبشر
 -35تالحرظ يف التررو ياررق ن يفقمر ر ر
م يف ي .
-36

ر حل ق رءيفحل شرركف مشرركاو ر ،سر وً كاررييفً مر ار مي ربررو

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:
()

إجراء نيقيق فعاع

االجتا قصد مقاضاو اجلناو ومعاقبتهم؛

( ) إنشذذاء مرارذذت اسذذتقباع لاذذحااي االجتذذا وضذذمان اسذذتذادهتم مذذن بذرام املسذذاعدو
وإعادو التأهي وإعادو اإلدماج.
الذقر
 -37تش ن يف التو ر ياق شأن م تقة يف ين يفملنت و يف ت و يف تن  ،ة صو يفملت ق يف ن و
ررني يف تس ر ف يف ر حل ،ررتررو تت ر رنيفمق يفاررت م ر يف يررن ماررف ةتررو يف نتم ررو يفقذنا ر د و يفقجنم ع ررو
يف و ت و .2020-2016
 -38توصذذي اللجنذذة الدولذذة الطذذرإ مبواصذذلة مكافحذذة الذقذذر بسذذب منهذذا فاصذذة اختذذاذ تذذدابح
حمذذددو تسذذتهدإ املنذذا ق الريذيذذة والنسذذاء واأل ذذذاع .وإذ تذذّرر ابهلذذدإ األوع للتنميذذة املسذذتدامة
توجذ انتبذذاا الدولذذة الطذذرإ إحت بياهنذذا بشذذأن الذقذذر والعهذذد املعتمذذد عذذا )E/C.12/2001/10( 2001
وتدعوها إحت إد اج هن قائم عل حقوق اإلنسان اسرتاتيجيات مكافحة الذقر.
احلق

الغّاء

 -39حتر ط يف التررو عامر ً ر رراانمق يفملكار امر يف ر يف،د يف ن ر ي يفإلرشر د يف ءريفعررد يفملسررنتيفم
رت ت  ، 2020-2016كتل تالحظ ياق ن يف ت ت م يف ت س ما ون يرن يف رتم مر زيف رويف ويفجلرون
يفن تيفم يف م يف يف،د ،ن يفااوحل عاأ م يف شن يفآلمتو ةتم ة يف ان يف احد ق ءيفحل مشكاو
م تحل يف نض عو يف تا و.
ر ،س و ،ق س م يفملت ق يف ن و .لس قخن
-40

تدعو اللجنة الدولة الطرإ إحت ما يلي:

ضذذمان وصذذوع ةيذذع امل ذتا عر واملتا عذذات – ابلتذذد ي  -دون متييذذت إحت ب ذرام
()
الدعم واحللوع الت اعية اإليكولوجية مع احرتا فيا اجلميع وفقاً إلعالن األمم املتحدو املتعلذق
ققوق الذالحر وغحهم من العاملر املنا ق الريذية ( A/RES/73/165املرفق)؛
( )
املنا ق الريذية؛

تعتي ذذت وص ذذوع املذ ذتا عر واملتا ع ذذات إحت األس ذذواق احمللي ذذة للح ذذد م ذذن الذق ذذر

(ج) تعتيذذت قذذد و الت اعذذة علذ التكيذذف مذذع الصذذدمات املنافيذذة مذذع مراعذذاو اهلذذدإ
من أهداإ التنمية املستدامة؛

5-1

اختاذ تذدابح لاذمان احلصذوع علذ ميذاا الشذرب اآلمنذة وفذدمات الصذرإ الصذحي
(د)
ةيع أحناء البلد؛
(ه) تشذذجيع الرضذذاعة الطبيعيذذة اخلالصذذة
منها فرض ترتيبات عل أ ابب العم ؛

غاذذون سذذتة أ ذذهر مذذن الذذوالدو بسذذب

تيسذذح سذذب الوصذذوع إحت املطذذاعم املد سذذية والوجبذذات الشذذعبية اجملانيذذة ونوعيذذة
()
األغّية املقدمة هّا املؤسسات ةيع أحناء البلد؛
(ز)
GE.20-04710
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احلق

املسكن

 -41تش ن يف التو ر ياق زيفف ص و و حاوحل شت يف ا ة ض ً عاأ سك ق،ق .تالحظ ياق
ن يف ت ت م عما ة يفإلةرالف يف يسرني يف رو ذ مر هبر يف ت رو يف ترن حنمر يف ت رت مر يف شرخ ص
مر يفملررأ ى د ن ن نمكترويف مر يفملت اررو حبيرروذلو ،كاررييفً مر كررون ذ ر د ن ت ررو يف كر  ،ررف د ن
دعو نس ل.
 -42توصي اللجنة الدولة الطرإ مبااعذة جهودهذا لتمكذر اجلميذع مذن احلصذوع علذ سذكن
الئق .ونيثها عل اختاذ التدابح الالزمة لامان أن تتسم عمليات اإلفالء حيثما استحاع جتنبها
ابحرتا السب القانونية وأن تسبقها مشاو ات مع املعنير واستعراض للتذدابح البديلذة وأن تكذون
ِ
مؤهلة للتقاضذي ومتكذن مذن احلصذوع علذ تعذويت مناسذب أو تذوفر سذكناً بذديالً رافيذاً .وتذّرر اللجنذة
الدولة الطرإ بتعليقها العا قم  )1997(7بشأن حاالت اإلفالء القسري.
احلق

الصحة

 -43حتر ط يف التررو عامر ً ر رايفمق يف ت ررتة يف ررو يفعنمررتهت يف ت ررو يف تررن نحسررني مسررنوى يف سررك ن
يف اررحد ،مب ر ذ ر ضررد س سررو صررح و ت ررو .تالحررظ ن ر ك ر ن ررورف مررن ربررري س ارروق
عر مد  2015 2014ثررن مررتمن عاررأ يف تظر م يف اررحد يف ت ررو يف تررن  .ق ترءيفحل يف التررو تشر ن ر ياررق
زيفف يفرت ر ع م ررتقة رب ر ة يف ملر ة يف نضررد ،ت شرد ربررري س نير يفملت عرو يف اشررن وفيفإل تز ،يفقربنير ر
ىل عالج ر ة م ر دة ري س ر ة يف تسرر ،يف كسررد ،يفقربني ر ر ىل يف ارري يف نحن ررو يف تا ررو ت رتيفعد يف ارري يف نحن ررو
يف ي ،مو ،ذاو ترتر ل يفملروع ني يف تا رني ،يفخن ر عرتد يف ربرنيفد ر تسراو ىل عرتد يفملروع ني يف تا رني ،يفإلن ر
يفمل ن /اسن يفمل ش و يفملتخ و يف تةف عاأ يف نع و يف اح و.
 -44تدعو اللجنة الدولة الطرإ إحت أن ترجع إحت تعليقها العا قم  )2000(14بشأن احلذق
احلصوع أعل مستوى صحي كن بلوغ وأن تتخّ ةيع التدابح الالزمة لتحقيق ما يلي:
()

مكافحة وفيات األمهات والرضع بذعالية؛

( ) زايدو فر احلصوع علذ عالجذات ماذادو لذحوسذات النسذك العكسذي واحلذد مذن
انتشا فحوس نقم املناعة البشرية/اإليدز؛
(ج)

نيسر املرافق الصحية وتد يب العاملر

(د)

زايدو عدد األ باء واملساعدين الطبير.

جماع الرعاية الصحية؛

الصحة اجلنسية واإلجنابية
 -45تش ن يف التو ر ياق زيفف يفرت ع م تحل ح قة يفامف يفملاكن رترري يفمليارود ،ضر يف ناي ر
يف تسد يفإلجنر  ،،ذارو ربرنص يفااروحل عارأ سر ،ف مترد يفامرف ،يف ظرن يف ني ت رو ا رو يف رو ر رس
رب ل يفإلجل .
 -46إذ تّرر اللجنة بتعليقها العا قم  )2016(22بشأن احلذق
توصي الدولة الطرإ مبا يلي:

الصذحة اجلنسذية واإلجنابيذة

مااعذة جهودهذا لتذوفح فذدمات الصذحة اجلنسذية واإلجنابيذة وتسذهي احلصذوع
()
عليها ورّلك احلصوع عل وسائ منع احلم امليسو و التكلذذة واملأمونذة والذعالذة ووسذائ منذع
احلاالت الطا ئة مبا ذلك للمراهقات فاصة املنا ق الريذية؛
احلم
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( ) تدعيم التثقيف جماع الصحة اجلنسية واإلجنابية مبذا ذلذك منذع احلمذ
برام التعليم االبتدائي والثانوي للبنات والبنر قيث يكون التثقيف امالً ومناسباً لك فئة عمرية؛
(ج)
احلق

ختذيف الظروإ الي يسممي فيها ابإلجهاض.

التعليم

يفملن ا ررق ر نح ررتاية
 -47حتر ر ط يف الت ررو عامر ر ً رمل اومر ر ة يف ر رويفردة تين ررن يف ت ررو يف ت ررن يف
يف ن ا م و ،تنحل ر نتيف ري يف كارية يفمل نمتة ان ال عا ل  ،رتري هن تش ن ر ياق زيفف م اد:
()

عتم ك و يف نمو ف يفملخا

ان ا ور

( ) يفسررنمنيفر عررتم يفملس ر يفة ربررنص يفق نح ر ر ن ا ر و ،يف ر ي ر ثن وج ر ة ر ص عاررأ
شون يفملت ق يف ن ور
حل ذ ي يفإلع ذو يف

يف

(ج) يفرت ر ع م ررتحل يفقنيت ر ع ع ر يف تريفسررو يف ن ا ر و يفق ن رتيف،د يف ا ر نوي ،ق س ر م ررني
يف ن ة ،نن لو مجاو م يف مور متل يف ء يفج يفملاكن تاو ن ت ا و يف ن ة عاأ ن علف عاأ يف سنر
رديففة نوع ررو يف ن ار ر و س ررال ع ررتم ك ررو ع ررتد يفمل ام ررني يفملر ر ذاني يفملر رويفد يف ن ا م ررو،
(د)
يف اي يف نحن و ،ة صو يفملت ق يف ن ور

ني

(ه)
()
-48

حمت د و ربنص يف وصوحل ىل منيفربق يفمل
يفرت ع م تحل يف م و،

ةتم ة يف ان يف احد

يفملتيفرسر

يفملت ق يف ن و س س ً ني يف تس ف ةاوص ً.

توصي اللجنة الدولة الطرإ مبا يلي:
()

زايدو املوا د املخصصة للتعليم؛

( ) تدعيم تدابحها وبراجمها املختلذة حل مشكالت وصوع األ ذاع الّين يعيشون
املنا ق الريذية إحت املدا س؛
(ج) املسذا عة إحت معاجلذذة ا تذذذاي معذذدع االنقطذذاي عذذن الد اسذذة
والثانوية فاصة بر الذتيات؛

املذذدا س االبتدائيذذة

نيسر نوعية التعلذيم وزايدو االسذتثما تذد يب املعلمذر ال سذيما مذن فذالع
(د)
تعتيت قد و معاهد إعداد املعلمر قيث تستطيع تذد يب املعلمذر الذّين دتذاجون إحت بنذاء قذد اهتم
التد يب املناسب؛
(ه) نيس ذذر الب ذذىن التحتي ذذة املد س ذذية وامل ذذواد التعليمي ذذة فاص ذذة املن ذذا ق الريذي ذذة
واحلر عل تتويد ةيع املدا س مبا يكذي من مرافق املياا وفذدمات الصذرإ الصذحي ال سذيما
فص املرافق املخصصة للذتيات عن مرافق الذتيان؛
()
اخلا

اإل راإ الكا عل املؤسسات التعليمية اخلاصة وضمان أال يذؤدي تطذوير التعلذيم
(ز)
إحت تعليم ذي مستوير عل حساب األ ذاع احملرومر أو الّين يعيشون املنا ق الريذية؛
(ح)

GE.20-04710

تعتيت التدابح الرامية إحت تنذيّ السياسة الو نية حملو األمية والتعليم غح النظامي؛

الرجوي إحت تعليقها العا قم  )1999(13بشأن احلق

التعليم.

9

E/C.12/GIN/CO/1

داع -توصيات أفرى
 -49تشجع اللجنة الدولذة الطذرإ علذ التصذديق علذ الربوتورذوع االفتيذا ي امللحذق ابلعهذد
الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -50وتوصي اللجنة الدولة الطرإ من تراعي التتاماهتا مبوجب العهد مراعاو اتمذة ومن تكذذ
التمتع الكامذ ابحلقذوق املكرسذة فيذ عنذد تنذيذّ فطذة التنميذة املسذتدامة لعذا  2030علذ الصذعيد
الو مبساعدو وتعاون دولير عنذد اللذتو  .وستيسذر الدولذة الطذرإ نيقيذق أهذداإ التنميذة املسذتدامة
إحت حد ربذح إذا مذا أنشذأت دليذات مسذتقلة لرصذد التقذد احملذرز وعاملذي املسذتذيدين مذن الذربام
احلكومية بوصذهم أصحاب حقوق كنهم املطالبة ابستحقاقات .ومن ذأن تنذيذّ األهذداإ علذ
أساس مبادئ املشا رة واملسذاءلة وعذد التمييذت أن ياذمن عذد إمهذاع أحذد .وتوجذ اللجنذة عنايذة
الدولذذة الطذذرإ هذذّا الصذذدد إحت البيذذان الذذّي اعتمدتذ بشذذأن التعهذذد بعذذد تذذرك أي أحذذد فلذذف
الررب (.)E/C.12/2019/1
 -51وتوصي اللجنة الدولة الطرإ ابختاذ فطوات للعم تد جيياً عل وضع وتطبيق مؤ رات
مناسبة بشأن إعماع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بغية تيسح تقييم التقد الّي نيرزا
الدولذذة الطذذرإ االمتثذذاع اللتتاماهتذذا مبوجذذب العهذذد جتذذاا كتلذذف ذرائمي السذذكان .و ذلذذك السذذياق
نيي اللجنة الدولة الطرإ إحت ةلة أمو منها اإل ا املذاهيمي واملنهجذي بشذأن مؤ ذرات حقذوق
اإلنسان الّي وضعت مذوضية األمم املتحدو السامية حلقوق اإلنسان (انظر(ي) .)HRI/MC/2008/3
 -52وتطلذب اللجنذة إحت الدولذة الطذرإ أن تنشذر هذّا املالحظذات اخلتاميذة علذ نطذاق واسذع
علذ ةيذذع مسذتوايت اجملتمذذع مبذا ذلذذك علذ املسذتوى الذذو ومسذتوى األقذذاليم وال سذذيما
صذوإ الربملانير واملولذر العمومير والسلطات القاائية وأن تُطلع اللجنة تقريرها الدو ي
املقب عل اخلطوات املتخّو لتنذيّ هّا املالحظات .وتشجع اللجنة الدولة الطرإ عل إ راك
اللجنذة الو نيذة حلقذوق اإلنسذان واملنظمذذات غذح احلكوميذة وغحهذا مذذن أعاذاء اجملتمذع املذدة متابعذذة
هّا املالحظات اخلتامية و عملية التشاو عل الصعيد الو قب تقدمي تقريرها الدو ي املقب .
 -53ووفقاً إلجراء متابعة املالحظات اخلتامية الي اعتمدهتا اللجنة يُطلب إحت الدولذة الطذرإ
غاون  24هراً من اعتماد هّا املالحظات اخلتامية معلومات عذن تنذيذّ توصذيات
أن تقد
اللجنذذة الذقذرات ( 17التعذذدين) و(23أ) (األ ذذخا ذوو اإلعاقذذة) و( 32تسذذجي الذذوالدات)
الوا دو أعالا.
 -54وتطلذ ذذب اللجنذ ذذة إحت الدولذ ذذة الطذ ذذرإ أن تقذ ذ ِذد قلذ ذذوع  31دذا /مذ ذذا س  2025تقريرهذ ذذا

الدو ي الثاة الّي يتعر إعدادا وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقا ير الي اعتمدهتا اللجنة
عذذا ( 2008انظذذر(ي)  .)E/C.12/2008/2وابإلضذذافة إحت ذلذذك تذذدعو اللجنذذة الدولذذة الطذذرإ إحت
نيذديث وايقتهذا األساسذية املوحذدو حسذب االقتاذذاء وفقذاً للمبذادئ التوجيهيذة املنسذقة لتقذدمي التقذذا ير
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان (انظر(ي)  HRI/GEN/2/Rev.6الذص األوع).
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