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للنيجر*

 -١نظرت للجنةر ل لليرتارت لللن لجة(نررت  )E/C.12/NER/1ل ججسرهتاهت للتلبعر للمهتةسر
لللسهتدس ر ر لنظر ررت  E/C.12/2018/SR.4ل SR.5ل ،SR.6لملعرر رريفد ل  ١3ل ١4آذلر/ة ر رهتر ،20١8
للعيمد ل ججسيههت للثهتةةر لللعررتا  ،لملعرريفد ل  29آذلر/ةرهتر  ،20١8هرذه لملالحظرهت
لميهتة( .

ألف -مقدمة
 -2تتحب للجنة ابليرتات لللن لجدلل للطتف ،رغر خررت ترد ررت رو ةيفاجر  .لتعرت عر
لرت(هتحههت لجحيفلر للبةهتء ةع ل د للدلل للطتف للت (ع.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -3تتح ررب للجنةر ر بيو رردار للدللر ر للط ررتف ل ع ررهت  20١4عج رررب للكلتيفا رريفر ل ري( ررهتر
لملجحررر ابلعهررد للرردلن لمررهتا ابتررريفة ل اليوررهتدا لل جيمهتع( ر لللثرهت ( ر  ،للةررت للررذ اسررم
لأل تلد بيردمي بالغهت إىل للجنةر عةرد لنيهرهتحل لترريفة للر ارةا عج(هرهت للعهرد .ل ر(ط عجمرهت ةرع
للير رردات بييفس رر(ع الهتامر ر يس رربهت لليم(( ررع لابظ رريفر  ،ل د للعر رريفاب ل ح ررهت لليم(( ررع ،لحظ ررت
لليحررتا لسةسررا ل للعمررن ل الررهتنيف للعمررن ،للليرردلبع لمليكررذ ليرردع( ة هت حر ل رهتر ابلبرررت،
للعيمهتد الهتنيف ل هتر غع لملرتلع ابملههتجتا .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
انطباق العهد
 -4تالحررا للجنةر ي لجور يفحل للدلل( ر لملورردة عج(هررهت يسرربر( عجرررب للرريفلن لابج(ر  ،ل رررهت
لجمررهتد  ١7١ة ر دسررييفر للدلل ر للطررتف .غررع يرررهت خسررن لعررد ترريف ت ةعجيفةررهت ع ر حررهت
ل حينرهت حح رهت للعهرد يةرهت لابرهتا لابج(ر  .لخسرن ياضرهت لعرد لجريفد ةعجيفةرهت عر لليردلبع
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للتلة(ر إىل تيفع( ر للس ر هت  ،لاررذل للرضررهت للابررهتة لغررعه ةر لملرريفق
لملةويفا عج(ههت ل للعهد لإبة هتن( لليرهتضا برأرهت لملهتد  ،2لل رت .)١

للعمرريفة(  ،ابتررريفة

 -٥حتث اللجنة الدولة الطرف على ماا يلاي إ اراان ينهياالا السيالاة الورنياة للعدالاة
وحقوق اإلنسان وخطة عمل السنوات العشر :2025-2016
ي)

يوعية السكان ابحلقوق اليت ينص عليها العهد وإبمكانية التقاضي بشأهنا؛

) ادناج احلقا ااوق االقتص ا ااادية واالجتماعيا ااة والةقاملي ا ااة وامكانيا ااة املقاض ا ااا
بشااأهنا ومواامون الكويواااوي االختياااني املل ااق ابلعهااد إ بارام معهااد التاادنيب القوااائي
وإ اتيبات التدنيب لهائد القوا واحملامني واملوظهني العموميني؛
) العماال علااى أن ياادنج إ يقريرلااا الاادوني القااادت معلومااات ع ا الق ارانات
اليت اختاهتا اهليئات القوائية احمللية والسلطات اإلدانية اليت حتت ابلعهد.
 -٦ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقها العاات نقام  )1998(9بشاأن يطبياق
العهد على الصعيد الورين.
القانون العرإ وحقوق اإلنسان
 -7اس ررهتلر للجنةر ر للرج ررر ل ل ة ررهتر للر ررهتنيف لجدللر ر للط ررتف ا ررةا بيفض رريف عج رررب ي
للرهتنيف للعتل جيب ي حيو ل ليعلةهت للدلل( لجدلل للطتف ل جمهتر حريفة ل نسهت .
 -8يوصااي اللجن اة الدولااة الطاارف ّن يكيرااف ارانلااا القااانو يااث يتو ا جليااا أن
التزاماهتا الدولية إ جماي حقوق اإلنسان يعلو على القانون العرإ عند نشوب نزاع.
احلد األقصى م املواند املتاحة
 -9تعرروف للجنة ر ابلعيفلةررن لللوررعيفاب للةة( ر لللس ر هتن( للملةهتر( ر لل ر تيفلجههررهت للدلل ر
للطتف للللليفا لملعطهت لجسجع للمدةهت للعهتة ابلةظت إىل لمليفلرد لمليهتح  ،مبهت (هرهت لملريفلرد لمليهتحر
لجيعج(  ،ل ةههت ترعت ابلرجر ة نرا لملريفلرد لملكوور عمرهتر لترريفة للر ارةا عج(هرهت للعهرد
لملهتد  ،2لل رت .)١
 -١0يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
الت قق ابنتظات م أن مواند امليزانياة املصصصاة لتنهياا احلقاوق الايت يانص
ي)
عليها العهد ااملية؛
) ختصيص مزيد م املواند لومان اإلعماي الكامل لل قوق املعافف ااا إ
العهد يدنجييا مبا إ ذلك الومان االجتماعي والص ة ويهتيش العمل وملقا للهقار  1ما
املاد  2م العهد.
 -١١ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقهاا العاات نقام  )1990(3بشاأن ربيعاة
التزامات الدوي األرراف.
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مجع البياانت وحتليلها
( -١2ط للجنة عجمهت ابلب(هتان ل حوهتا( للرع لل الدةيههت للدلل للطتف يثةرهتء لتريفلر،
ب(د يرهت خسن ل يف جعء ابع ة لملعجيفةهت ل حوهتا( لليفلرد ل لليرتات لللن لجدللر للطرتف
اينهتل عهت  20١2لملهتد .)2
 -١3يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
حتسني عملية مجع البياانت الشاملة والقابلة للمقاننة وحتليلهاا ونشارلا ما
ي)
أجل حتديد مدى متتع الهئات واألشصاص احملرومني واملهمشني مبا ملايهم األشاصاص الااي
يعيشون إ املنارق الريهية واملشردون واألقليات اإلثنياة واألشاصاص ذوو اإلعاقاة قاوقهم
االقتصادية واالجتماعية والةقاملية؛
) العمل على أن يدنج إ يقريرلا الدوني القاادت أحادا اإلحصااءات املقانناة
السنوية مصنهة حسب اجلنس والس واإلثنية واملنطقة اجلغراملية واإلعاقاة والادي و ال ذلاك
م املعايل الورونية لتقييم التقدت احملرز إ اعماي احلقوق املنصوص عليها إ العهد.
املؤلسة الورنية حلقوق اإلنسان
 -١4تتحررب للجنة ر ابعيمررهتد للجنة ر لليفةة( ر تررريفة ل نسررهت ل لل ر يلررن ،غررع يرررهت ترررعت
ابلرج ررر إ لء ع ررد لد ررهتذ للدللر ر للط ررتف ت رردلبع ح ررل لة ليبدا ررد نر ريفلغن للجنةر ر لل تع(ر ر لملعة(ر ر
اب عيمررهتد لليهتبع ر لجيحررهتلن للعررهتملا لجموسسررهت لليفةة( ر تررريفة ل نسررهت لل سررينهتب لييف رر(هتاهت
لملهتد  ،2لل رت .)١
 -١٥يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
العمل على أن يكهل ينهيا أحكات القانون نقام  44-2012املاؤن 24
ي)
آب/أ سااطس  2012واملتعلااق ابختيااان أعواااء اللجنااة الورنيااة حلقااوق اإلنسااان ويعيياانهم
عملية اختيان نمسية وموحد ويرايبة مت ركنها م االلتقاللية متاشيا متاما ماع املباادا املتعلقاة
مبراز املؤلسات الورنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (مبادا ابنيس)؛
)

العمل على اختاذ يدابل لزايد نسبة متةيل املرأ إ اللجنة وبني موظهيها؛

) يزويا ااد اللجنا ااة ابملا ااواند الكامليا ااة وختصيصا ااها دون خا اال لتمكينها ااا م ا ا
االضطالع التات بواليتها.
 -١٦ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إ لااا الصادد اىل يعليقهاا العاات نقام )1998(10
بشااأن دون املؤلسااات الورنيااة حلقااوق اإلنسااان إ محايااة احلقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة
والةقاملية.
الشراات التجانية وحقوق اإلنسان
 -١7تالحررا للجنة ر لسهرريفد لملبذلل ر ليحس ر إدلر لمل ريفلرد للطب(ع( ر لجدلل ر للطررتف ،ل ةه ررهت
ترررعت ابلرجررر إ لء لةلر للسررجب( لجيعرردا عجرررب للب( ر لللوررح لعجرررب حررريفة للعمررهتر لل يمعررهت
للتا (ر ر ل ررزهتر لملر رعلرع للملر رعلرع للتع ررهت  ،رهت ر ر لل(يفرلن( رريف للل ررذهب للل ررة ط .لتر ررعت ابس ررعع
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إ لء لةيت :ي) ةسييف لليجيفث ابل(يفرلن(يف لملثع لجرجر ل بجرد آرل(ر ( ) لسريهالحل لليعردا
لهلهتاررن لجم(ررهته لتجيفاث رررت ةوررهتدر لمل(ررهته( ) اث ررت حررهت ةوررهتدر للرلض ررا لألغ رتل للعهتة ر ل
ةةررهتةر لليعرردا  ،لل ر ابرردل لإابرررهت ي للضررمهتان للرهتنيفن( ر مل راللحل للرلضررا لمل ر ايميعرريف حررريفة
ل سيكدل مل و .
 -١8يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
التطبيااق الصااانت ل رااان القااانو املنصااوص عليااه إ الدلااتون والتشاريعات
ي)
املتصلة ابلتغالي املواند الطبيعية ال ليما األحكات املتعلقة ابحلماية البيئية والص ة املهنية
وحقوق اجملتمعات احمللية اليت يعيش إ منارق التعدي ؛
) اعا ااداد دنالا ااات التقصا ااائية مسا ااتقلة ع ا ا أثا اار التعا اادي علا ااى احلقا ااوق
االقتصادية واالجتماعية والةقاملية قبل بدء املشانيع وأثناء ينهيالا؛
) اج اراء عمليااات يهتاايش منتظمااة إ مواقااع التعاادي وختصاايص مااواند يقنيااة
ومالية ااملية للكياانت املسؤولة ع عمليات التهتيش لاه؛
د) يكةيف جهودلا لومان نوعية مصادن املياه مبا إ ذلك ع رريق حتميال
املسؤولية للشراات أو األملراد مم يشانك إ أنشطة التعدي املسببة لتلوا مصادن املياه؛
ه) اح افات الوااماانت القانونيااة لصااا األشااصاص املصااادن أناضاايهم لااواء
اانوا مالكني لألناضي أو مستهيدي م حقوق االلتصدات ويقدمي يعويوات ااملية يعكس
القيمة احلقيقية لألناضي.
 -١9ويوج ااه اللجن ااة انتب اااه الدول ااة الط اارف اىل يعليقه ااا الع ااات نق اام  )2017(24بش ااأن
التزامات الدوي مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والةقاملياة إ
لياق األنشطة التجانية ويعليقها العات نقم  )2002(15بشأن احلق إ املاء.
عدت التمييز
 -20إ للجنة  ،إذ تسج ح ل ةهتر للدسييفر للليرتاعا ايضم يح هتةهت مل هت ح لليم((رع،
مبررهت ل ذل ر ل جمررهت للعمررن لللوررح للليعجرر(  ،ترررعت ابلرجررر ة ر عررد لجرريفد تر رتاع نررهتةن
مل هت ح ر لليم((ررع .لترررعت ابلرجررر ياضررهت إ لء لليم((ررع عجرررب يسررهت للةسررب للررذ اعررهت ةةرررت للتال(ررر
للسررهتبريف لذر ار  ،للةررت للررذ حيرريفر دل مترريعه برربعق لتررريفة للر اررةا عج(هررهت للعهررد ،ةثررن
لتر ل لليعج( لملهتد  ،2لل رت .)2
 -2١يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ل ا يش اريع شااامل ملكامل ااة التمييااز ظاار أي متييااز مباشاار و اال مباشاار
ي)
أاي اان ألاله مبا إ ذلك النسب؛
) اعتماااد ليالااات وبارام
السابقني وذنايهتم ابحلقوق الواند إ العهد.

مبااا إ ذلااك ياادابل مؤقتااة لواامان متتااع الرقيااق

 -22ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقها العات نقام  )2009(20بشاأن عادت
التمييز إ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والةقاملية.
4

GE.18-08899

E/C.12/NER/CO/1

األشصاص ذوو اإلعاقة
 -23رر(ط للجنةر عجمررهت ابليرردلبع لمليكررذ لوررهتا للنرركهتا ذل ل عهتالر  ،مبررهت (هررهت يح ررهت
لملهتد  ١0ة الهتنيف للعمن لل ترةا عجررب دور(ا نسرب  ٥ل لملهتار ةر لليفقرهتان لألنركهتا
ذل ل عهتال  ،إضهت إىل إنرهتء يفف جهتةع  ،ل ةهرهت تررعت ابلرجرر ل للة رهتر ذل ل عهتالر
اعررهتنيف لتتةررهت ةر لليعجرر(  ،لل عررددل الجرر(ال جرردل ةر للنرركهتا ذل ل عهتالر اعمجرريف حجررت.
لترعت للجنة ابلرجر ياضهت إ لء عد إحتل ترد ل جمرهتر سر سربن حوريفر للنركهتا ذل
ل عهتال عجرب للسجع للمدةهت للعهتة لملهتد  ،2لل رت .)2
 -24يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ياوملل يرييباات ييسالية معقولاة لصاا األشاصاص ذوي اإلعاقاة إ القاانون

ي)
واملمانلة؛

) ختصيص املواند لت سني لبل حصوي األرهاي ذوي اإلعاقة على التعليم
مبا إ ذلك التعليم اجلامع؛
) نصد ينهيا التدابل اخلاصة اليت ينص عليها قانون العمل لتشجيع يوظيف
األشصاص ذوي اإلعاقة؛
د) اعتماااد جاادوي زمااين وختصاايص مااا يلاازت ما مااواند لت سااني لاابل حصااوي
األشصاص ذوي اإلعاقة على السلع واخلدمات العامة وييسللا.
املساوا بني اجلنسني
 -2٥ر(ط للجنةر عجمررهت ابليرردلبع لمليكررذ ليحر(ررر لملسررهتلل بر لسةسر ةر رررالر للس(هتسر
لليفةة( لمليعجر هبهت ،غع يرهت تالحا برجر ةهت اجا:
لسيمتلر ةعهتان لملتي لليم((ع ل جمهت

ي)

عد (

) لسيمتلر س(هتد للرهتنيف للعتل للرذ اردمي لليم((رع ل حرر للةسرهتء للل ي(رهت
حريفة لملج ( للملعلث لللعلل  ،ل مجج يةيفر(
)

(مرهت را

لرت هتع نسب للعةن لملمهتر عجرب لملتي  ،مبهت (رت للعةن للعهتاجا للسةسا لملهتد .)3

 -2٦يوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ابر إ ارااان ينهيااالا خطااة العماال الورنيااة بشااأن
املساوا بني اجلنسني:
مواصاالة اختاااذ التاادابل الالزمااة ملنااع مجيااع أشااكاي التمييااز إ حااق النساااء
ي)
بهعالية مبا مليها التمييز إ امللاا واحلصوي على األناضاي والتصادي للممانلاات العرملياة
واملواقف األبوية والنمطية؛
) ينظ اايم مح ااالت اعالمي ااة لتوعي ااة الا ارأي الع ااات ق ااوق املا ارأ وبو اارن بعا ا
املمانلات املتعلقة ابلقانون العرإ؛
) اختاذ التادابل الالزماة لتشاجيع املشااناة الكاملاة للمارأ إ صانع القارانات
إ مجيع ميادي احليا السيالية والعامة؛
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د) املالحقا ااة علا ااى ج ا ارائم العنا ااف ابمل ا ارأ بسا اارعة ونزالا ااة ومالحقا ااة اجلنا ااا
ومعاااقبتهم معاقبااة يتنالااب مااع خطااون أملعاااهلم وي اوملل لاابل االنتصاااف وخاادمات اعاااد
التأليل للو ااي.
 -27ويوج ااه اللجن ااة انتب اااه الدول ااة الط اارف اىل يعليقه ااا الع ااات نق اام  )2005(16بش ااأن
املساوا بني الرجل واملرأ إ التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والةقاملية.
املشردون داخليا والالجئون
ر

 -28إ للجنة  ،إذ تثين عجرب للدلل للطتف ملهت تبذلرت ة جهريفد ل سرب(ن لسيضرهت للالج ر
ة ر للبجرردل ل ررهتلر  ،لإذ رر(ط عجمررهت ابلي رردلبع لابرردد لهل رردف ،ةثررن تيف اررع لتب رريف جمررهتان عج رررب
لملرررتدا دلرج(ررهت لللالج ر  ،ترررعت ابلرجررر إ لء عررد لجرريفد تر رتاعهت لس(هتسررهت لةة( ر نررهتةج
ملس ررهتعد ه ررو ء للن رركهتا ،إض ررهت إىل حمدلدار ر س رربن حو رريفهل عج رررب لم رردةهت ل جيمهتع(ر ر
للسهتس( لملهتدات  2ل.)١١
 -29يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ي)

اعتماد اران قانو يتعلق حتديدا ابملشردي داخليا وابلالجئني؛

) حتس ااني ل اابل حص ااوي املش ااردي والالجئ ااني عل ااى اخل اادمات االجتماعي ااة
األلالية مبا مليها الرعاية الص ية والتعليم واخلدمات العامة األخرى.
األشصاص الاي ينتمون اىل األقليات
 -30رر(ط للجنةر ر عجم ررهت ابهيم ررهت ابلح ررهت للدس ررييفرا للر ر م ررا حر رريفة ي ر رتلد للالج( ررهت
ل ثة(  ،غع يرهت تالحا عد لجيفد لسولت(ن( نهتةج لية (ذ تج للح هت لملهتد .)١٥
 -3١يوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ّن يعتمااد ال افاييجية شاااملة يتواام ياادابل معينااة
وحماادد اهلاادف لت سااني لاابل حصااوي األقليااات علااى احلقااوق املكرلااة إ العهااد مبااا مليهااا
السبل املالئمة لل صوي على التعليم والعمل واخلدمات الص ية واملياه.
احلق إ العمل
تعلر للجنة الجر إ لء لخن رهت نسرب ةررهترا لملرتي ل سريفة للعمرن رغر لليررد للرذ
-32
يحت ترت للدلل للطتف ل هذل لملضمهتر لملهتد .)٦
 -33يوصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ يدابل لتمكني املرأ مبا مليها ار :
انتهاج ليالات العمالة الايت ياوملر بارام مالئماة للتادنيب واعااد التوزياع
ي)
لتيسل وصوي املرأ اىل لوق العمل وامله واألعماي اليت يهيم عليها الرجاي عاد ؛
) ادناج حصا ا ااة املناصا ا ااهة إ القطا ا اااع العا ا ااات وإ ب ا ا ارام التا ا اادنيب املعا ا ااد
للمرش ني لشغل مناصب إ اإلدان العامة؛
) التصدي بهعالياة للعقباات االجتماعياة  -الةقاملياة مةال التطلعاات املتعلقاة
ابملسؤوليات األلرية اليت قد يقوض ملرص حصوي املرأ على عمل.
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أجر الكهاف
 -34رغر لسهرريفد للر تبررذهلهت للدللر للطررتف ،تالحررا للجنةر برجررر ي يجررت لل ررهتف مل ايزررع
ةةذ عهت  20١2لينرت ا ا لييف ع قتلف ع(ش اتمي لجعمهتر ليسته لملهتد .)7
 -3٥يوصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ يدابل يشريعية وادانية يث يعاد النظر ابنتظاات
إ أجر الكهاف و دَّد مبلغ يكهي لتمكني مجيع العماي وألرلم م التمتع بظروف العايش
الكرمي.
 -3٦ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقها العات نقم  )2016(23بشاأن احلاق
إ التمتع بشروط عمل إ ظروف عادلة ومرضية.
القطاع ل النظامي
( -37ط للجنة عجمهت ابليدلبع لل لدذاهت للدلل للطتف لالنيررهتر ةر للعمرن غرع للةظرهتةا
إىل للعمرن للةظررهتةا ،غررع يرررهت ترررعت ابلرجررر ةر ه(مةر ل اليوررهتد غررع للتاررا ،للررذ ثررن  70ل
لملهتا ة لليفقهتان لمليفلد  ٦ل 7ل.)9
 -38يوص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف ّن يو اااعف جهودل ااا لرص ااد انتهاا ااات احلق ااوق
االقتص ااادية واالجتماعي ااة والةقاملي ااة إ االقتص اااد اال النظ ااامي ومكامل ته ااا وأن ي اادم إ
الوقاان نهسااه العماااي اال النظاااميني إ االقتصاااد النظااامي ياادنجييا مبااا إ ذلااك ياادعيم دون
"مراز اإلجراءات التجانية" والسيالات والتدابل الرامية اىل هتيئة بيئاة مؤايياة لتنمياة القطااع
اخلاص النظامي.
 -39ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطارف اىل يوصاية منظماة العمال الدولياة نقام )2015(204
بشأن االنتقاي م االقتصاد ل املنظم اىل االقتصاد املنظم.
يهتيش العمل
 -40ترررعت للجنة ر ابلرجررر يرررهتر نظررهت ت يرر(ش للعمررن ل للدلل ر للطررتف إىل لمل ريفلرد لملهتل( ر
لللبررتا للال ةر لدلء ةههتةرررت ب عهتل(ر ل ارررمن للرطررهتع غررع للةظررهتةا .لترررعت ابلرجررر ياضررهت إ لء
عرد لجرريفد ةعجيفةررهت عر للي يرر(ش ل للرررتاهت للر ارررن عرردد ةيفق (هررهت عر  20ةيفق ررهت ،لهررا
تر ن يغجب( ةوسسهت للعمن ل للدلل للطتف لملهتد .)7
 -4١حت ااث اللجن ااة الدول ااة الط اارف عل ااى اخت اااذ ي اادابل يكه اال أن يش اامل يهت اايش العم اال
االقتصاد ل النظامي أيوا وأن يراز جهودلا علاى االمتةااي لقاوانني العمال وأن ياوملر هلاا
مواند ااملية مبا إ ذلك عددا اامليا م املهتشني املدنبني يدنيبا منالبا.
الومان االجتماعي
 -42ترعت للجنة ابلرجر برأ لليزط( لابدلد جدل لةظهت للضمهت ل جيمهتعا رغر لسهريفد
لل تبذهلهت للدلل للطتف ل هذل للودد لملهتد .)9
 -43حتااث اللجنااة الدولااة الطاارف علااى يكةيااف جهودلااا قصااد انشاااء أنضاايات للواامان
االجتماعي إ أقرب وقن ممك يكهل احلد األدىن ما االلات قاقات لتمكاني أشاد الهئاات
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حرماان وهتميشاا ما العايش الكارمي مباا مليهاا الهئاات الايت يعمال إ االقتصااد ال النظاامي.
ويوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف إ لاااا السااياق ّن يعجاال ابعتماااد التاادابل التش اريعية الاايت
يعتزت الدولة الطرف اختاذلا إلنشااء نظاات للوامان االجتمااعي .ويوجاه اللجناة انتبااه الدولاة
الطرف اىل يعليقها العات نقم  )2007(19بشأن احلق إ الومان االجتمااعي واىل اعالهناا
املتعلا ااق ّنضا اايات احلمايا ااة االجتماعيا ااة :عنص ا ارا ألالا اايا م ا ا عناصا اار احلا ااق إ الوا اامان
االجتماعي وم ألداف التنمية املستدامة (.)2015
الزواج املبكر
لل لل ي(ررهت لملب ررت بسرربب
 -44ترررعت للجنة ر ابلرجررر إ لء للعرردد لل بررع ج ردل ة ر حررهت
للرررهتنيف للعررتل للررذ جي(ررعه .لخسررن لعررد لعيمررهتد ل ررالحهت لليررتاع( للتلة(ر إىل لضررع حررد
لجررعلل لملب ررت حررل لة رغ ر ل عررال للررذ الدةيرررت للدلل ر للطررتف ل عررهت  20١4ل ترتاتهررهت
للدلر لسهتةع  )20١4-20١3ع تة (ذ لمل(ثهتة لل تارا ترريفة ل نسرهت لللررعيف  ،للعرد
لليطتة إىل لملسأل ل لملتسيف لمليعجر حمهتا لل ي(هت للجيفليت مل ارُْيمم درلسيه بعد لتردمي للدع
ل
للملسهتعد هل لملهتد .)١0
 -4٥يوصي اللجنة الدولة الطرف ّن يتصا يدابل حلظر زجيات األرهاي واحليلولة دوهناا
مبوجب القانون العرإ مبا مليها يادابل يشاريعية وادانياة وينظايم محاالت يوعياة منالابة ثقاملياا
بغية التصلي ع لاه املمانلات.
التغالي األرهاي اقتصاداي
 -4٦ترعت للجنة ابلرجر برأ ضكهتة عدد للة هتر للذا اُسيزجيف لغرتل لاليورهتدا ل
لملسررهتو لللعرلع ر لللعمررهتر لملةعل( ر  ،سرر(مهت ل قررتلف رطررت  ،مبررهت ل ذل ر ل لملةررهتج  .لترررعت
ابلرجر ياضهت ل رت للست ل لملةهتةر للتا ( لحمدلدار رتا لتوريفر عجررب لليعجر( ا ضر(هت إىل
د رطت لسيزالر للة هتر لاليوهتد لملهتد .)١0
 -47يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
يعزيااز التش اريعات الاايت حتظاار عماال األرهاااي والعماال علااى ينهيااالا مبااا إ
ي)
ذلك زايد عدد عمليات يهتيش العمل خاصة إ قطاعي التعدي والزناعة وإ املساخل؛
)

مالحقة األشصاص الاي يستصدمون األرهاي إ العمل ومعاقبتهم؛

) اعتماد يدابل إلعاد ليل األرهااي العااملني وياوملل التعلايم هلام بولاائل
منها رريق يعزيز الدعم املقدت لأللر الهقل ل بقاء على األرهاي إ النظات املدنلي؛
د)

اجراء دنالة التقصائية ورنية ع ربيعة عمل األرهاي وحجمه.

احلق إ الغااء
 -48تتحررب للجنة ر ابعيمررهتد للدلل ر للطررتف ترردلبع عداررد ارردف إىل ر(ررر ية ر للس ر هت
للزررذلاا للليزررذل  ،ل ةهررهت تعررت ع ر يس ر ههت ل لنعرردل للة ر للزررذلاا لسرريفء لليزذا ر اورر(بهت
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عر ررددل اب ر رعل ة ر ر للس ر ر هت  .لاسر ررهتلرههت للرجر ررر إ لء عر ررد لجر رريفد ب(ر ررهتان ةور ررة ع ر ر لمليفضر رريفع
لملهتد .)١١
 -49يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ي)

اعتماد قانون اراني بشأن احلق إ الغااء؛

) التنهي ا ا ا ااا الكام ا ا ا اال ملب ا ا ا ااادن «( 3Nالنيجلي ا ا ا ااون يغ ا ا ا اااون النيجا ا ا ا اريني»)
وااللافاييجيات ذات الصاالة مااع احلاارص علااى اشاراك الساالطات احملليااة واجملتمعااات احملليااة
املستهيد اضاملة اىل اجملتمع املد إ يوجيه لاه االلفاييجيات ونصد ينهيالا؛
) يدعيم جهودلا الرامياة اىل زايد انتاجياة صاغان املازانعني ما خاالي ييسال
حصااوهلم علااى التكنولوجيااات املالئمااة والنهاااذ اىل األلااواق قصااد زايد الاادخل إ املنااارق
الريهية؛
د) مجع بياانت ع مدى انتشاان اجلاوع ولاوء التغاياة مصانهة حساب اجلانس
والس والبيئة البشرية (نيهية/حورية).
 -٥0ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقها العات نقم  )1999(12بشاأن احلاق
إ احلصوي على ااء ااف واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمااي التادنجيي لل اق إ
ااااء ااااف إ لااياق األم ا الغاااائي القطااري الاايت اعتماادهتا الاادوي األر اراف إ منظمااة
األ اية والزناعة لألمم املت د إ عات .2014
احلق إ الص ة
 -٥١تتح ررب للجنةر ر مبنهتن(ر ر بع ررق ر رردةهت للتعهتار ر للو ررح( لبيحسر ر بع ررق لملونر رتل
للوح(  ،ل ةههت ترعت ابلرجر إ لء لةيت:
ي)

للتضع لل (هت للةيفة (
لسيمتلر لرت هتع ةعدر ل (هت
ل

) عررد ترريفلت للتعهتا ر للوررح( ل هتن( ر لزهتلب( ر للس ر هت  ،ل سرر(مهت ياثررت لل ررهت
ضع هت( لالج نسب تزط( لليأة للوحا ع  ٥ل لملهتا ة للس هت (
رهت

) ند حمدلدا لعيمهتدل لمل(علن( لملكوو لرطهتع للوح للمدةهت للوح( ،
ل لملةهتةر للتا ( لملهتد .)١2

 -٥2يوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف مبااا يلااي إ ارااان ينهيااالا السيالااة الص ا ية الورنيااة
(:)2035-2016
اخت اااذ ي اادابل عاجل ااة لل ااد ما ا انيه اااع مع اادي وملي ااات األموم ااة ووملي ااات
ي)
األرهاي والعمل على أن ججيرى التوليد مبساعد موظهني مؤللني؛
) يوليع نطاق ملئات الساكان الااي نكانهم احلصاوي علاى الرعاياة الصا ية
اجملانية ال ليما أاةر الهئات ضعها؛

GE.18-08899

9

E/C.12/NER/CO/1

) التعجي اال ابعتم اااد الت اادابل التشا اريعية ال اايت يعت اازت الدول ااة الط اارف اختاذل ااا
اللت داا مني ص ي شامل مبا إ ذلك نظات ال يدملع مليه الهئات الوعيهة م السكان
اشفااات؛
د) التعجياال بت قيااق لاادف اعااالن أبوجااا املتعلااق مبصصصااات امليزانيااة لقطاااع
الصا ا ة ومواص االة اجله ااود لتيس اال احلص ااوي عل ااى اخل اادمات الصا ا ية ويواملرل ااا وجودهت ااا
ال ليما إ املنارق الريهية.
 -٥3ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقها العات نقم  )2000(14بشاأن احلاق
إ التمتع ّعلى مستوى ص ي نك بلو ه.
احلق إ الص ة اجلنسية واإلجنابية
 -٥4ترعت للجنة ابلرجر إ لء لرت هتع ةعد لتمن لملب ت لل تعرع جعا(رهت إىل عرد للرردر
عجرررب لتورريفر عجرررب ررردةهت للوررح لسةسرر( لل ةهتب(ر لملةهتسررب لعررد تيفل تهررهت ،لإىل للوررعيفاب
لل تيفلجهههت لملتي ل لتويفر عجرب ةعجيفةرهت اهت (ر عر للورح لسةسر( لل ةهتب(ر  ،مبرهت ل ذلر
تةظ( للست للسهتان ةةع لتمن لملهتد .)١2
 -٥٥يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
مواعهة اجلهود لتوملل خادمات الصا ة اجلنساية واإلجنابياة وييسال احلصاوي
ي)
عليهااا مبااا إ ذلااك احلصااوي علااى ولااائل منااع احلماال امليسااون التكلهااة واملأمونااة والهعالااة
وولائل منع احلمل الطانئة مبا إ ذلك الولائل املتاحة للمرالقني خاصة إ املنارق الريهية؛
) يطااوير التةقيااف إ جماااي الصا ة اجلنسااية واإلجنابيااة ويدعيمااه مبااا إ ذلااك
ينظيم األلار إ بارام املادانال االبتدائياة والةانوياة للبناات والبناني ياث يكاون التةقياف
شامال ومنالبا لكل ملئة عمرية.
 -٥٦ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقها العات نقم  )2016(22بشاأن احلاق
إ الص ة اجلنسية واإلجنابية.
احلق إ التعليم
 -٥7رر(ط للجنةر عجمررهت ابملعجيفةررهت للرررهتةج للر الرردةههت ل ررد للدللر للطررتف عر لليحررد
لليعج(م( ل للة(نت ،لتتحب ةع ل رت(هت ابلةهج للرهتةن لمليبع لجيزجب عجرب هذه لليحد  .ب(د
يرهت ترعت ابلرجر إ لء ةهت اجا:
لسيمتلر عرد لملسرهتلل ل لتوريفر عجررب لليعجر(  ،للرذ اروثت بيفجررت ررهتا عجررب
ي)
للة هتر ذل ل عهتال لللة هتر للذا اع(ريف ل لملةهتةر للتا ( (
) لرت هتع ةعدر ل نرطهتع ع للدرلس ل لليعج( ل بيدلاا لللثهتنيف  ،س(مهت ب
لل ي(هت  ،ني(ن مجج ة للةريفر ةةهرهت للرعلل لملب رت للليوريفر للرذ ارذهب إىل ي تعجر( لل ي(رهت
عبء عجرب للست(
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) ردلء نيفع( لليعج( بسبب عرد ا هتار عردد لملعجمر لملروهج للملريفلد لليعج(م(ر ،
لنرا للبة( لليحي(  ،رهت ل لملةهتةر للتا ( (
د)

حمدلدا تا لليف يفر إىل ةتل ر لمل(هته لللوتف للوحا ل لملدلر (

ه)

لرت هتع ةعدر للة(  ،س(مهت ل لملةهتةر للتا ( لب للةسهتء لملهتدات  ١3ل.)١4

 -٥8يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ال مش ااكلة وص ااوي األره اااي ال اااي
ي)
ي اادعيم ي اادابللا وبراجمه ااا املصتله ااة حل ا ر
يعيشون إ املنارق الريهية اىل املدانال؛
) املسااانعة اىل خه ا معاادالت االنقطاااع ع ا الدنالااة املريهااع إ املاادانال
االبتدائية والةانوية خاصة بني الهتيات؛
) حتسااني نوعيااة التعلاايم وزايد االلااتةمان إ ياادنيب املعلمااني ال لاايما م ا
خااالي يعزيااز قاادن دان اعااداد املعلمااني يااث يسااتطيع ياادنيب املعلمااني الاااي تاااجون اىل
بناء قدناهتم التدنيب املنالب؛
د) مواعهة اجلهود م أجل حتسني البنية الت تية للمدانال واملاواد التعليمياة
خاصااة إ املنااارق الريهيااة ويزويااد مجيااع املاادانال مبراملااق املياااه والصاارف الص ا ي الكامليااة
ال ليما ملصل املراحي اجلماعية للهتيات ع املراحي اجلماعية للهتيان؛
ه)

يعزيز التدابل الرامية اىل ينهيا السيالة الورنية حملو األمية والتعليم ل الرمسي؛

ل)

التعجيل إبدماج التدنيب إ جماي حقوق اإلنسان إ مجيع مستوايت التعليم.

 -٥9ويوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف اىل يعليقها العات نقم  )1999(13بشاأن احلاق
إ التعليم.
احلقوق الةقاملية
 -٦0رر(ط للجنة ر عجمررهت ابملتحج ر للينتاب( ر ة ر لليرردراا ابلجز ر لل ل للسررةيفل لللىل ة ر
لليعج(  ،غع يرهت خسن لعد لجريفد ةعجيفةرهت عر لليردلبع للررت لمليكرذ ليععارع لليةريفع للثررهتل
ل للدلل للطتف لملهتد .)١٥
 -٦١يوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اخت اااذ ي اادابل اض اااملية لتعزي ااز ثقامل ااة تل ااف اجلماع ااات الةقاملي ااة واإلثنيا ااة
ي)
واللغوية اليت يتألف منها لكاهنا وصوهنا؛
) يا اوملل التعل اايم لألره اااي بلغ اااهتم األت وا ااالك املن ااال الدنال ااية والبيئ ااة
الةقاملية املنالبة مع مراعا خصائص اجلماعات اللغوية واإلثنية.
 -٦2يوجه اللجناة انتبااه الدولاة الطارف اىل يعليقهاا العاات نقام  )2009(21بشاأن حاق
ال ملرد إ أن يشانك إ احليا الةقاملية.
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داي -يوصيات أخرى
 -٦3يوصاي اللجنااة الدولاة الطاارف ّن يراعاي التزاماهتااا مبوجاب العهااد مراعاا مااة وّن
يكهل التمتع الكامل ابحلقوق املكرلة مليه عناد ينهياا خطاة التنمياة املساتدامة لعاات 2030
علاى الصاعيد الاورين مبسااعد ويعااون دوليااني عناد اللازوت .ولتيسار الدولاة الطارف حتقيااق
ألااداف التنميااة املسااتدامة اىل حااد اباال اذا مااا أنشااأت آليااات مسااتقلة لرصااد التقاادت احملاارز
وعامل اان املس ااتهيدي ما ا الا اكام احلكومي ااة بوص ااههم أصا ا اب حق ااوق نك اانهم املطالب ااة
ابلاات قاقات .وم ا شااأن ينهيااا األلااداف علااى ألاااال مبااادا املشاااناة واملساااءلة وعاادت
التمييز أن يوم عدت امهاي أحد.
 -٦4ويوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ابختاااذ خطااوات للعماال ياادنجييا علااى وضااع ويطبيااق
مؤشرات منالابة بشاأن اعمااي احلقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والةقاملياة بغياة ييسال يقيايم
التقدت الااي حتارزه الدولاة الطارف إ االمتةااي اللتزاماهتاا مبوجاب العهاد فااه تلاف شارائ
الس ااكان .وإ ذل ااك الس ااياق حتي اال اللجن ااة الدول ااة الط اارف اىل مجل ااة أم ااون منه ااا اإلر ااان
املهاااليمي واملنهجااي بشااأن مؤشارات حقااوق اإلنسااان الاااي وضااعته مهوضااية األماام املت ااد
السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -٦٥ويطلااب اللجنااة اىل الدولااة الطاارف أن ينشاار لاااه املالحظااات اخلتاميااة علااى نطاااق
والاع علااى مجيااع مسااتوايت اجملتماع مبااا إ ذلااك علااى املساتوى الااورين ومسااتوى األقاااليم
وال ليما إ صهوف الكملانيني واملوظهني العموميني والسلطات القوائية وأن يجطلع اللجنة
إ يقريرلا الدوني املقبل على اخلطوات املتصا لتنهياا لااه املالحظاات .ويشاجع اللجناة
الدولة الطرف على اشراك اللجنة الورنية حلقوق اإلنسان واملنظمات ال احلكومياة و للاا
م ا أعواااء اجملتمااع املااد إ متابعااة لاااه املالحظااات اخلتاميااة وإ عمليااة التشاااون علااى
الصعيد الورين قبل يقدمي يقريرلا الدوني املقبل.
 -٦٦ووملق ااا إلجا اراءات متابع ااة املالحظ ااات اخلتامي ااة ال اايت اعتم اادهتا اللجن ااة يجطل ااب اىل
الدول ااة الط اارف أن يق اادت إ و ااون  18ش ااهرا ما ا اعتم اااد ل اااه املالحظ ااات اخلتامي ااة
معلومااات ع ا ينهيااالا يوصاايات اللجنااة الااواند إ الهق ارات ( 41يهتاايش العماال) و45
(الزواج املبكر) و(52ج) (احلق إ الص ة) أعاله.
 -٦7ويطل ااب اللجن ااة اىل الدول ااة الط اارف أن يجق اادت ل ااوي  31آذان/م ااانال 2023
يقريرلااا الاادوني الةااا الاااي يتعا َّاني اعااداده وملقااا للمبااادا التوجيهيااة لتقاادمي التقااانير الاايت
اعتم اادهتا اللجن ااة إ ع ااات  .)E/C.12/2008/2( 2008وابإلض اااملة اىل ذل ااك ي اادعو اللجن ااة
الدولااة الطاارف اىل حتااديث وثيقتهااا األلالااية املوحااد حسااب االقتواااء وملقااا للمبااادا
التوجيهيا ااة املنسا ااقة لتقا اادمي التقا ااانير مبوجا ااب املعالا اادات الدوليا ااة حلقا ااوق اإلنسا ااان (انظا اار
 HRI/GEN/2/Rev.6الهصل األوي).
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