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الفصل األول
املسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف  -ال دددول األطد درا يف العه ددد الد دددوي اخل ددا
والثقافية وبروتوكوله االختياري

ابحلق ددوق االقتص ددادية واالجتماعيد ددة

 - ١حأأى  ١٢تشأأرين األول/أكتأأوبر  ،٢٠١٨وهأأو اتري أ اختتأأا ال أ ور الرابعأأة والس أأتني
للجنأة ،كأان عأ د ال أ ول األطأرا يف العهأ الأ ويل اخلأأاص ابحلقأوق االقتصأادية واالجتماعيأأة
والثقافية  ١6٩دولة .وكانت اجلمعية العامة ق اعتم ت العه يف قرارها  ٢٢٠٠أل (د ) ٢١-
املؤرخ  ١6كانون األول/ديسمرب  ،١٩66وفُتح ابا التوقيع والتص يق علي يف نيويور يف ١٩
كانون األول/ديسمرب  .١٩66ودخل العه حيز النفاذ يف  3كانون الثاين/يناير  ،١٩76وفق اً
ألحك أا املأأاد  ٢7من أ  .واعتم أ ت اجلمعيأأة العامأأة الربوتوكأأول االختيأأاري امللحأأق ابلعه أ يف
القرار  ١١7/63املؤرخ  ١٠كانون األول/ديسمرب  ،٢٠٠٨وفُتح ابا التوقيع والتص يق علي يف
نيويأور يف  ٢٤أيلول/سأبتمرب  .٢٠٠٩ودخأل الربوتوكأول االختيأاري حيأز النفأأاذ يف  5أاير/
مايو  ،٢٠١3بع ثالثة أشهر من اتري إي اع صك التص يق العاشر ل ى األمني العا لألم
املتح أ  .وصأ أ قت الأ أ ول ال  ٢٤التالي أأة عل أأى الربوتوك أأول االختي أأاري األرجنت أأني ،وإس أأبانيا،
وإكأوادور ،وأوروغأواي ،وإيطاليأا ،والربتغأال ،وبلجيكأأا ،والبوسأنة واهلرسأك ،وبوليفيأا (دولأأة -
املتعأ د القوميأات) ،واجلبأل األسأود ،ومجهوريأأة أفريقيأا الوسأطى ،وسأان مأارينو ،والسأألفادور،
وس أألوفاكيا ،وغأ أأابون ،وفرنسأ أأا ،وفنأ أأزويال (مجهوريأ أأة  -البوليفاريأ أأة) وفنلن أ أ ا ،وكأ أأابو فأ أأريدي،
وكوستاريكا ،ولكسمربغ ،ومنغوليا ،والنيجر وهن وراس.

ابء  -الدورات وجداول األعمال
 - ٢يف عا  ،٢٠١٨عق ت اللجنة دورتني مها ال ور الثالثأة والسأتني يف الفأرت مأن ١٢
إىل  ٢٩آذار/مأارس ،والأ ور الرابعأة والسأتني يف الفأرت مأن  ٢٤أيلول/سأبتمرب إىل  ١٢تشأرين
األول /أكتوبر .وعق ت كلتا ال ورتني يف مكتب األم املتح جبني  .ويرد ج ول أعمال كل
دور منها يف الوثيقتني  E/C.12/63/1و E/C.12/64/1على التوايل.
 - 3ويأرد بيأأان مب أ اوالت اللجنأة يف دورتيهأأا الثالثأأة والسأتني والرابعأأة والسأأتني يف احملاضأأر
امل أ أ أ أ أ أأوجز ذات الص أ أ أ أ أ أألة ( CCPR/C/SR.3453-E/C.12/2018/SR.1وE/C.12/2018/SR.1/Add.1
و E/C.12/2018/SR.2-9و SR.11–13و SR.16-19و SR.23و SR.28–34و SR.36–37و SR.39– 46
و SR.48و SR.51–52و.)SR.58

جيم  -العضوية واحلضور
-٤

حضر مجيع أعضاء اللجنة ال ورتني الثالثة والستني والرابعة والستني ،ابستثناءكليمان أاتنغاان.

 - 5وق ّ ع د من الوكاالت املتخصصة وأجهز األم املتح وإدارهتا معلومات ،وحضرت
احلوارات اليت دارت أثناء ال ورتني الثالثة والستني ،والرابعة والستني للجنة.
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 - 6وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستشاري ل ى اجمللس االقتصادي
واالجتماعي ممثَّلة مبراقِبني
يف ال ور الثالثة والستني:

منظمة العفو ال ولية ،واملأاد  :١٩املركأز الأ ويل ملناهضأة الرقابأة،
ومنظمأ أأة كاريتأ أأاس ال وليأ أأة ،ومركأ أأز احلقأ أأوق اإلجنابيأ أأة ،واللجن أ أأة
املكسأأيكية للأ أ فاع عأأن حق أأوق اإلنس أأان والنهأأوض هب أأا ،ورابط أأة
الوع اظ،
الرهبان ال ومينيكيني املناصرين للع الة والسال  -درجة ّ
والرابطأأة األوروبيأأة لطأأالا الق أأانون ،واحتأأاد رابطأأات ال أ فاع ع أأن
حقوق اإلنسان وتعزيزها ،ومؤسسة في ا  -اجملموعة البيئية اخلضراء
وفريق اإلعال بشلن حرية اإلجناا ،والكرامة اإلنسانية ،والتحال
ال ويل املعي بقضااي اإلعاقة ،ومنظمة كابو سيبا سانغا ،ومنظمة
انغوري أأك أودي أأوغ ،ومرك أأز منظمأ أأة األمأ أ املتحأ أ للرتبي أأة والعل أ أ
والثقافة يف إقلي الباسك.

يف ال ور الرابعة والستني:

رابطة العمل من أجل مساع األسر املع مة ،والرابطة األمريكية
للنهأ أأوض ابلعلأ أ أ  ،ومركأ أأز الش أ أأعوا األصأ أألية للتوثي أ أأق والبح أ أأث
واإلعال  ،ومركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية ،ومركز الأ عو
حلقوق اإلنسان والسال  ،ومركز احلقوق امل نية والسياسية ،ومركز
ال راسأ أأات القانونيأ أأة واالجتماعي أ أأة ،والرابطأ أأة األوروبيأ أأة لط أ أأالا
القانون ،وشبكة املعلومات والعمل بشلن أولوية الغ اء ،ومؤسسة
فري ريك إيربت ،ومؤسسة األفق ،ومنظمة هيومان رايتس ووتش،
وبرانمج ال ع اإلقليمي املتكامل ،والرابطة ال ولية جلنود السال ،
وجلنة احلقوقيني ال وليأة ،واملنظمأة ال وليأة للحأق يف الأتعل وحريأة
التعلي  ،والرابطة ال ولية لراهبات تق مة الع راء مرمي إىل اهليكل،
ومركز املوارد القانونية ،وعلس نيو ساوث ويلز للحرايت امل نية،
ومعه اجملتمع املفتوح ،ومنظمة أنصار حفظ التنوع البيولوجي يف
أوغن ا ،ووكالة اخل مة االجتماعية للكنيسة الربوتستانتية يف أملانيا،
والكنيسة امليثودية املوح  ،ومؤسسة االبتسامات اخلفية.

 - 7وكانت منظمات غري حكومية وطنية ودولية أخرى ،وائتالفات ملنظمات غري حكومية
وطنية ،ومنظمات أخرى ممثَّلة مبراقبني يف ال ورتني ،على النحو التايل
ال أ ور الثالثأأة والس أأتون رابطأأة الش أأباا أس أرتاليا  -الص أأني ،ومركأأز الق أأانون
(أ)
والوس أأاطة ،والتح أأال املن أأاه للهن س أأة الوراثي أأة ( ،)Aktion GEN-Klageورابط أأة اإلصأ أأالح
الزراعي والتنمية ،ورابطة املعونة املسيحية أيرلن ا ،ومحلة املالبس النظيفة ،واجمللس الوطي لل فاع
عأأن ح أأق اإلنسأأان يف الص أأحة (إسأأبانيا) ،ومكت أأب أم أأني املظأأامل للأ أ فاع عأأن احل أأق يف الص أأحة
(املكسأيك) ،وعأال احلقأأوق االقتصأادية واالجتماعيأأة والثقافيأة (املكسأأيك) ،ومؤسسأة خطأأو
خبطأو (املكسأيك) ،والشأبكة األملانيأة حلقأوق اإلنسأان يف املكسأيك ،واحتأاد(،)Inclusive NZ
واملعه أ ال أ ويل للقأأانون والبيئأأة (إسأأبانيا) ،والش أأبكة ال وليأأة للتضأأامن مأأع املهمشأأني مأأن فئ أأة
"داليأت" ،ومؤسسأأة مالوكأا ال وليأأة ،واملركأأز املكسأيكي لقأأانون البيئ أة ،ومنظمأة مأأو كامبأأال
( ،)Muuch Kambal A.Cومنظمة أطباء العامل ،والصن وق اخلريي نغا كيأيت ماتورانغأا بوانمأو،
2

GE.19-01334

E/2019/22
E/C.12/2018/3

ومرص تنفي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعيأة والثقافيأة،
وشبكة املنظمات من أجل الشفافية وحتليل امليزانية ،والشبكة الوطنية حلقوق اإلنسان (إسبانيا)،
ومحلة حفظ مناظران الطبيعية الفري من نوعها ،ومنظمة إنقاذ الطفولة يف إسبانيا ،واجمللس العا
اإلسباين للعمل االجتمأاعي ،والصأن وق اخلأريي يت بأوان أورا أو مأااتتوا ،ومؤسسأة الشأباا يف
بنغالديش ،وعموعة حنن مجيعاً يفرينو؛
(ا) ال أ ور الرابعأأة والس أأتون عموعأأة مي أأوني (
 ،)München and Forum Pflege aktuellوالتحال املناه للهن سة الوراثية ( A kt io n GEN-
 ،)Klageوالفريق العامل املعي ابلع الة يف عال احلقوق الفنية ،ومجعية اإلنتاج والبحث والعمل
والت ريب من أجل البيئة ،ورابطة لوكا كوسيوين ،ومنظمة ( Ayllus de Abralaite pueblo Kollas
 ،)Territorio Cuenca de Guayatayocوالرابطة االحتادية ترانس ( ،) Bundesvereinigung Trans
ومركز دراسات القانون والع الة واجملتمع ،ومنظمة صن وق الطفل كوراي ،والتحال املايل لل فاع
عن حقوق اإلنسان ،وهيئة ت نسيق منظمات الشعوا األصلية يف حوض األما ون ،ومعه دل
عمر  -جامعة ويسرتن كيب ،واملنظمة ال ولية لل فاع عأن األطفأال ،ومنظمأة البأ ائل اإلمنائيأة
ابلنسبة للمرأ من أجل عه ج ي  ،والرابطة األوروبية لطالا القانون ،والفريق الوطي الرعوي
للسكان األصليني ،ومؤسسة إبرهارد شولتز حلقوق اإلنسان االجتماعية واملشاركة ،ومركز قانون
املساوا يف التعلي  ،وشبكة املعلومات والعمل بشلن أولويأة الغأ اء  -أملانيأا ،ومنتأ ى حقأوق
اإلنسان ،ومؤسسة البل ان األمريكية ألمراض القلب  -األرجنتني ،ومؤسسة اجلمع ،وأكادميية
الشباا العاملية ،والرابطة ال ولية للح ّ من األضرار ،ومؤسسة )، (Initiative Rechte statt Reste
ومعهأ حقأوق اإلنسأأان يف جامعأة أمريكأا الوسأأطى خوسأي سأيميون كأأاانس ،ومعهأ الع الأأة
االقتصادية ،ومعه حقوق اإلنسان التابع لرابطة احملامني ال ولية ،واملستشاريون ال وليون حلقوق
الفنأون ،واملركأأز ال أ ويل حلق أوق الطفأأل ،ومكتأب كا اخسأأتان ال أ ويل حلقأأوق اإلنسأأان وسأأياد
القانون ،ومجعية جي جاغات ( ،)Jai Jagatواللجنة الكورية لليونيسي  ،وشبكة مكافحة الفقر األملانية
( ،)Nationale Armutskonferenzومرص أ أ التنأ أأوع واحلقأ أأوق الثقافيأ أأة ،ومرص أ أ الع الأ أأة البيئيأ أأة  -األرجنتأ أأني،
ومنت ى اجملتمع املفتوح منغوليا ،ومؤسسات اجملتمع املفتوح أرمينيا ،ومبادر الع الة يف اجملتمعات
املفتوحة ،ومنرب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مايل ،ومجعية النهوض حبقوق املرأ
يف عأ أأاالت العل أ أأو والتكنولوجيأ أأا واهلن س أ أأة والرايضأ أأيات ( ،)RightsTech Womenومنظم أ أأة
) ،(Secion27ومنظمأة العلأأو مأأن أجأأل ال ميقراطيأأة ،وكليأأة لويأأوال للحقأأوق ،ومجعيأأة النهأأوض
ابلتعلي ) )SOS Éducationوفريق العمل العالجي ،واملبادر الرتكمانية حلقوق اإلنسان ،وعموعة
مادودو "اهن وكافح دفاعاً عن حقوقأك ،ومنظمأة دور املأرأ يف القأانون والتنميأة يف أفريقيأا،
ومنظمة أطباء العامل (.)Ärtze der Welt
AK Arbeit/Soziales Attac

دال  -الفريق العامل ملا قبل الدورة
 - ٨أذن اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،يف قرار  ٤/١٩٨٨املؤرخ  ٢٤أاير/مايو ، ١٩٨٨
إبنشاء فريق عامل ملا قبل ال ور يتلل من مخسة من أعضاء اللجنأة يعيأنه رئيسأها ،وجيتمأع
الفري أأق لفأ أأرت تص أأل إىل أسأ أأبوع واحأ أ قبأ أأل انعق أأاد كأ أأل دور  .ومبوج أأب املقأ أأرر ٢5٢/١٩٩٠
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املؤرخ  ٢5أاير/مايو  ،١٩٩٠أذن اجمللس أبن تعق اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دور
اللجنة بفرت ترتاوح ما بني شهر وثالثة أشهر.
 - ٩وق َعني رئيس اللجنة ،ابلتشاور مع أعضاء املكتب ،األشخاص التالية أمساوه أعضاء
يف الفريق العامل ملا قبل ال ور

الفريق العامل ملا قبل ال ور الثانية والستني
ماراي فرجينيا براس غوميس
ج يسال كيدجيا
عزو كردون
ولي سعدي
رودريغو أوبرميين (الرئيس)

الفريق العامل ملا قبل ال ور الثالثة

والستني:

لورا  -ماراي كراسيونيان  -اتتو
سان را ليبينبريغ
ريناتو زيربيين ريبريو لياو
هيسو شني (الرئيسة)
مايكل ويندفور
 - ١٠وعق الفريق العامل ملا قبل ال ور اجتماعات يف مكتب األم املتح جبني يف الفرت
مأأن  3إىل  6نيسأأان/أبريل  ٢٠١٨ومأأن  ١5إىل  ١٩تشأأرين األول/أكتأأوبر  .٢٠١٨وح أ د
الفريق العامل مسائل إضافية ميكن توجيههأا إىل الأ ول املق ِّ مأة للتقأارير .كمأا وضأع ،يف إطأار
اإلجراء املبسط لتق مي التقارير ،طلبات للحصول على معلومأات حمأ د موجهأة إىل عأ د مأن
ال ول اليت من املقرر أن تق تقريراً إىل اللجنة .وأحيلت قوائ هب املسائل إىل البعثات ال ائمة
لل ول املعنية.

هاء  -تنظيم األعمال
 - ١١نظرت اللجنة ،وفقأاً للمأاد  ٨مأن نظامهأا الأ اخلي ،يف جأ ول األعمأال املؤقأت ويف
برانمج العمل املؤقت ل ورتيها الثالثة والستني والرابعة والستني يف اجللسة األوىل من كل دور من
هاتني ال ورتني ،وأقرهتما بصيغتيهما املع َّلتني أثناء النظر فيهما.

واو  -الدورات القادمة
 - ١٢وفق أاً للجأ أ ول الأأزمي املق أأرر ،ومراعأأا للوق أأت املخص أ لالجتماع أأات مبوجأأب قأ أرار
اجلمعيأة العامأة  ،٢6٨/6٨سأتُع َق الأ وراتن اخلامسأة والسأتون والسادسأة والسأتون يف مكتأب
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األم أ املتحأ أ جبني أ يف الف أأرت م أأن  ١٨شأأباف/فرباير إىل  ٨آذار/م أأارس  ٢٠١٩ويف الف أأرت
من  3٠أيلول/سبتمرب إىل  ١٨تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٩على التوايل.

زاي  -تقارير الدول األطرا

اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا القادمة

 - ١3وفقاً للفقر  ٢من املاد  6١من النظا ال اخلي للجنة ،وفيما يتعلق ابلتقارير املق َّ مة
مأن الأ ول األطأرا مبوجأب املأاد  ١6مأن العهأ  ،مأن املقأرر بصأفة مب ئيأة أن يُنظأر يف ه أ
التقأأارير حسأأب الرتتيأأب الأأزمي ال أ ي وردت ب أ إىل األمأأني العأأا  .وحأأى  ١٢تش أأرين األول/
أكتوبر  ،٢٠١٨وهو اتري اختتا ال ور الثانية والستني ،تلقت اللجنة التقارير الوارد أدان اليت
قررت النظر فيها يف دروتيها الثالثة والستني والرابعة والستني.
ال ور اخلامسة والستون ()٢٠١٩

بلغاراي
الكامريون
إستونيا
كا اخستان
موريشيوس
سلوفاكيا

E/C.12/BGR/6
E/C.12/CMR/4
E/C.12/EST/3
E/C.12/KAZ/2
E/C.12/MUS/5
E/C.12/SVK/3

ال ور السادسة والستون ()٢٠١٩

ال امنر
إكوادور
إسرائيل
سويسرا

E/C.12/DNK/6
E/C.12/ECU/4
E/C.12/ISR/4
E/C.12/CHE/4

 - ١٤وقأررت اللجنأة أن تنظأأر يف حالأة التقأارير الأأيت فأات موعأ تق أ ميها بفأرت طويلأأة .ويف
الوقت احلايل ،يبلغ ع د ال ول األطرا اليت فات موع تق مي تقاريرها األولية إىل اللجنة ٢7
دولة .وال ول األطرا اليت فات موع تق مي تقاريرها األولية أبكثر من  ١٠أعوا  ،وع دها ١٩
دولة ،هي إسواتيي وإريرتاي ،وتيمور  -ليشيت ،ودومينيكا ،وسانت فنسنت وجأزر غرينأادين،
وسرياليون ،وسيشيل ،والصومال ،وغاان ،وغرينادا ،وغينيا ،وغينيا االستوائية ،وغينيا  -بيساو،
وكوت ديفوار ،والكونغو ،وليرباي ،وليسوتو ،ومل ي  ،ومالوي.
 - ١5وحى  ١٢تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨بلغ ع د التقارير اليت قُ مت ومل تنظر فيها
اللجنة بع  ١١تقريراً.

الفصل الثاين
عرض عام ألساليب عمل اللجنة
 - ١6يه ه ا الفصل إىل تق مي عرض عا وشرح موجزين وحم َّ ثني لألساليب اليت تتبعها
عما استج من تطورات يف أساليب
اللجنة يف االضطالع بشى مهامها ،مبا يف ذلك معلومات ّ
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عملهأا .وامل أراد ب أ أيض أاً ايد شأأفافية املمارسأأة احلاليأأة الأأيت تسأأري عليهأأا اللجنأأة و ايد تيسأأري
االطالع عليها من جانب ال ول األطرا واجلهات األخرى املهتمة بتنفي العه .
 - ١7وظلأت اللجنأة تبأ ل جهأوداً متضأافر البتكأأار أسأاليب عمأل مالئمأة تعكأس بشأأكل
مالئ طبيعة املها املسن إليها .وسعت اللجنة ،يف أثناء دوراهتا األربع والسأتني ،إىل تعأ يل
وتطوير ه األساليب يف ضوء جتربتها وإىل مواكبة التطورات املتعلقة بسري عمل منظومة هيئات
املعاه ات ككل .وسيستمر تطوير ه األساليب على حنو يُؤخ يف احلسبان في قرار اجلمعية
العامأة لألمأ املتحأ  ٢6٨/6٨املتعلأق بت أ عي وتعزيأز فعاليأة أداء نظأا هيئأات املعاه أ ات،
املعتم يف  ٩نيسان/أبريل .٢٠١٤

ألف  -أتثري التدابري املعتمدة ملعاجلة تراكم التقارير اليت مل يُنظر فيها بعد
 - ١٨أدت م االجتماع اإلضافية املمنوحة للجنة يف عامي  ٢٠١3و ، ٢٠١٤والت ابري اليت
اعتم هتا اللجنة إىل ختفي مستمر لع د التقارير املرتاكمة ،كما ذكرت اللجنة يف عا  .٢٠١5وخالل
عا  ،٢٠١٨نظرت اللجنة يف  ١٢تقريراً مق ماً من ال ول األط ار  ،من بينها  6تقارير أولية.
 - ١٩ووقت اعتماد ه ا التقريأر ،كانأت اللجنأة قأ حّلأت متامأاً مشأكلة تأراك التقأارير الأيت
ينبغي النظر فيها .بي أن ذلك يرجع أيضاً إىل االخنفاض يف مع ل تق مي التقأارير مأن جانأب
ال ول األطرا خالل عامي  ٢٠١7و .٢٠١٨وبينما مت ّكنت اللجنة من حل مشكلة ال تقارير
املرتاكمة ،فإهنا ال تستطيع أن تتنبل على وج اليقني بع د التقارير اليت ستق َّ سنوايً وابألعمال
اليت ميكن أن ترتاك نتيجة ل لك.

ابء  -املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير
 - ٢٠تويل اللجنة أمهية كبري لضرور تنظي عملية تق مي التقارير واحلوار مع ممثلي كأل دولأة
طر على حنو يضمن معاجلة املسائل اليت تع من دواعي القلق الرئيسأية للجنأة بشألن تنفيأ
العه معاجلة منهجية ومفي  .وحتقيقاً هل ا الغرض ،اعتم ت اللجنة يف عأا  ٢٠٠٨مبأادئ
توجيهية منقحة بشلن تق مي التقارير املتعلقة بواثئق خاصة مبعاهأ حمأ د واملقأرر أن تقأ مها
ال ول األطرا مبوجب املادتني  ١6و ١7من العه (  ،)١بغأرض مسأاع الأ ول األطأرا يف
عمليأة إعأ اد التقأارير وحتسأأني فعاليأة نظأا الرص أ ككأل ،وال سأيما مأأن خأالل التشأ ي علأأى
ضرور أن تق ِّ ال ول األطرا تقارير بشلن أتثري الت ابري املتخ الحرتا احلقأوق املنصأوص
عليها يف العه ومحايتها وإعماهلا.

__________
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جيم  -النظر يف تقارير الدول األطرا
 - 1أعمال الفريق العامل ملا قبل الدورة
 - ٢١جيتمأع الفريأق العامأأل ملأا قبأل ال أ ور ملأ مخسأة أاي قبأأل انعقأاد كأل دور مأأن دورات
اللجنة .وهو يتلل من مخسأة مأن أعضأاء اللجنأة يعيأنه الأرئيس آخأ اً يف احلسأبان الرغبأة يف
حتقيق تو يع جغرايف متوا ن وعوامل أخرى ذات صلة.
 - ٢٢والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيا مسبقاً بتح ي املسائل اإلضافية
اليت ستساع اللجنة يف التحضري للحوار مع ممثلي ال ول املق ِّ مة للتقارير .واهل من ذلك هو
حتسني فعالية النظا وتسهيل مهمة ممثلي ال ول األطرا عن طريق تيسري التحضري للمناقشات
على حنو أكثر تركيزاً(  .)٢ويف دورهتا الثالثة والستني ،قررت اللجنة أيضاً أن تعتم قوائ املسائل
قبل تق مي التقارير خالل االجتماع الثالث والستني للفريق العامل ملا قبل ال ور .
 - ٢3وفيمأا يتعلأق أبسأاليب عمأأل الفريأق العامأل ،يسأن الفريأأق إىل كأل عضأو مأن أعضأأائ
املسؤولية األولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير حم ّ د من تقارير ال ول األطرا أو حالة
حقوق اإلنسان يف بل معني يف حالة قائمة املسائل احملالة قبل تقأ مي التقريأر ،وتسأليم قائمأة
أولية ابملسائل ،وذلك حرصاً من على أداء أعمال بكفاء  .وخيضع كل مشروع قائمة يُع ُّ ُ مقرر
قطري للتنقيح واالستكمال بناء على مالحظات أعضاء الفريق العامل اآلخرين ،ويعتم الفريق
العامل أبكمل الصيغة النهائية للقائمة .وينطبق ه ا اإلجراء على التقارير األولية مثلما ينطبق
على التقارير ال ورية .غري أن اللجنة ق قررت ،أثناء دورهتا الستني ،ع استخ ا ه ا اإلجراء
التسبب يف ح وث مزي من
يف حالة التقارير األولية اليت أتخرت كثرياً عن موع ها ،بغية جتنّب ّ
التلخريات يف احلوارات اليت طال انتظارها ،وابلنظر إىل أن تراك التقارير اليت ما ال يلز النظر
فيها مل يع يُسفر عن اعتبار التقارير ق فات أواهنا ابلنظر إىل أن الفرت بني تق مي التقرير وإجراء
احلوار هي ابألحرى فرت قصري  .ولن ينظر الفريق العامل ملا قبل ال ور أيضاً يف التقارير املق َّ مة
املبسط لتق مي التقارير ألهنا ال تتطلب وضع قائمة ابملسائل.
يف إطار اإلجراء َّ
 - ٢٤وحتضرياً الجتماع الفريق العامل ملا قبل ال ور  ،طلبت اللجنة من األمانة أن تضع حتت
تصر أعضاء اللجنة مجيع الواثئق ذات الصلة ابملوضوع اليت تتضمن املعلومات املتصلة بكل
عتز النظر فيها .وحتقيقاً هل ا الغرض ،ت عو اللجنة مجيع املعنيني من األفراد
تقرير من التقارير اليت يُ َ
واهليئات واملنظمات غري احلكومية إىل تق مي الواثئق املناسبة ذات الصلة ابملوضوع إىل األمانة.
رسل إىل ال ولة الطر املعنية قوائ املسائل اليت يضعها الفريق العامل.
 - ٢5وتُ َ
 - 2النظر يف التقارير
ال ابملمارسأأة املتَّبعأأة يف كأأل هيئأأة م أأن هيئأأات األم أ املتح أ املعنيأأة برص أ تنفيأ أ
 - ٢6عم أ ً
معاه ات حقوق اإلنسان ،جيب أن يكون ممثلو ال ول املق ِّ مة للتقارير حاضرين يف جلسات
اللجنة عن ما تُبحث تقارير بل اهن لضمان إجراء حوار ّبناء مع اللجنة .ويأُّتبع اإلجأراء التأايل
بشكل عا يأُ عى ممثأل ال ولأة الطأر إىل عأرض التقريأر وإبأ اء تعليقأات مأوجز وتقأ مي أيأة
__________

()٢
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معلومات ج ي ق تكون ذات صلة ابحلوار ،ويفتتح مقرر اللجنة املعي ابل ولة الطر احلوار
إبجراء تقيي موجز للتقرير واإلشار إىل الثغرات وتق مي عموعة من األسئلة األولية .وبع ذلك
تنظر اللجنة يف التقرير على أساس كل عموعة من املواد (عاد ً املواد  5- ١و ٩- 6و ١٢- ١٠
و ،)١5- ١3آخ يف االعتبار بشكل خاص الردود املق مة على قائمة املسائل.
 - ٢7ووفقأاً للممارسأأة اجل ي أ املتمثلأأة يف تعيأني فرقأأة عمأأل لكأأل تقريأر مأأن تقأأارير ال أ ول
األطرا  ،يتوىل أعضاء اللجنة املسؤولون عن عموعات املواد إدار احلوار .وي عو الرئيس أيض ًا
أعضاء اللجنة اآلخرين إىل توجي أسئلة أو إب اء تعليقات هب ا الشألن ،مث يأ عو ممثلأي ال ولأة
الطأر إىل الأأرد علأأى األسأأئلة الأأيت ال تتطلأأب مزيأ اً مأأن التفكأأري أو املعلومأأات .أمأأا األسأأئلة
األخرى اليت تبقى بغري ردود عليها فيجري تناوهلا يف جلسة الحقة أو ميكن ،عن االقتضاء ،أن
تكون موضوع معلومات إضافية تق كتاب ًة إىل اللجنة خالل إطار مي حم د .وألعضاء اللجنة
جتنأب
حرية متابعة مسائل حم د يف ضأوء الأردود املق َّ مأة علأى هأ ا النحأو ،لكأن يتوقَّأع مأنه ّ
وجتنأب التحأ ث ألكثأأر مأن مخأس دقأأائق يف
أرد عليهأأاّ ،
طرحهأا أو ال ّ
تكأرار األسأئلة الأيت سأأبق ُ
امل اخلة الواح .
 - ٢٨وتتمثل املرحلة النهائية من مراحل حبث اللجنة للتقرير يف صياغة مالحظاهتا اخلتاميأة
واعتمادها .ويع املقرر القطري ،مبساع من األمانة ،مشروع عموعة مالحظات ختامية لكي
تنظر في اللجنة مث يُعم على األعضاء للتعليق علي قبل اعتمأاد  .ويف مرحلأة الحقأة ،تنأاقش
اللجنة املشروع ،يف جلسة مغلقة ،بغية اعتماد بتوافق اآلراء.
 - ٢٩وترسأل املالحظأات اخلتاميأة بع أ اعتمادهأا رمسيأاً ،إىل ال ولأأة الطأر املعنيأة يف أقأأرا
وقت ممكن وتصبح علنية.
 - 3٠وكانت اللجنة ق اتفقت من حيث املبأ أ ،يف دورهتأا السادسأة واألربعأني املعقأود يف
أاير/مايو  ،٢٠١١على ختصي جلستني فقط للنظر يف التقارير ال ورية ،وعلى أساس مؤقت،
بقصأ منأأع ايد تأراك التقأأارير الأيت ينبغأأي النظأر فيهأأا .وبنأاء علأأى ذلأك ،نظأأرت اللجنأأة يف
الأ ورتني الثالثأة والسأتني والرابعأة والسأتني ،يف التقأارير ال وريأة املق مأة مأن األرجنتأني وإسأأبانيا
وأملانيا وتركمانستان واملكسيك ونيو يلن ا خالل جلستني فقط .وخصصت ثالث جلسات يف
كل حالة للنظر يف التقارير األولية املق مة من بنغالديش ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وجنوا
أفريقيا وكابو فريدي ،ومايل والنيجر.
 - ٣تعليقات الدول األطرا على املالحظات اخلتامية
 - 3١م أأى اعتمأ أ ت اللجن أأة مالحظاهت أأا اخلتامي أأة علأ أأى تقري أأر ال ول أأة الط أأر  ،تُعل أأن ه أ أ
املالحظأات كمأا تُعلَأن معهأا ،كمأا قُأ مت ،أي تعليقأات عليهأا مق َّ مأة مأن ال ولأة الطأأر إىل
اللجنة ،وتورد قائمة ابالثنتني يف التقرير السنوي للجنة .وتُنشر تعليقات ال ول األطرا للعل
فقط.
 - 3٢وخالل الفرت املشمولة ابلتقرير ،مل تتلق اللجنة أي تعليقات من بنغالديش على تقريرها
ال ي جرى النظر في يف ال ور الثالثة والستني.

8

GE.19-01334

E/2019/22
E/C.12/2018/3

 - ٤أتجيل النظر يف التقارير
 - 33تؤدي الطلبات اليت تق مها ال ول يف آخر حلظة إىل أتجيل النظر يف التقارير اليت ُح د
موع النظر فيها خالل دور معينة وإىل تعطيل عمل مجيأع املعنيأني إىل أبعأ حأ  ،وقأ سأبب
ذلك يف املاضي كثرياً من املشاكل للجنة .وتبعاً ل لك ،فإن السياسة اليت تتبعها اللجنة من أم
بعي هي ع املوافقة على ه الطلبات ومباشر النظر يف مجيع التقارير املقرر حبثها ،حى يف
غياا ممثل ال ولة الطر املعنية .وال يتفق على أتجيل احلوار إال يف حاالت استثنائية ،مبا يف
ذلك احلاالت املتعلقة ابلقو القاهر كالكوارث الطبيعية .وكان ذلك هو احلال فيما خي النظر
يف التقريأرين الأ وريني اخلأامس والسأادس للمكسأيك الأ ي كأان مأن املقأرر أصأالً النظأر في أ يف
ال ور الثانية والستني وأتجل النظأر فيأ إىل الأ ور الثالثأة والسأتني بسأبب الزلأزال الأ ي ضأرا
البل مبا أح ث من آاثر م ِّمر .

دال  -إجراء املتابعة فيما يتصل ابلنظر يف التقارير
 - 3٤فيمأا يتعلأأق إبج أراء املتابعأأة ال أ ي كانأأت اللجنأة ق أ قررت أ يف اجللسأأة  53مأأن دورهتأأا
()
احلاديأأة والعشأأرين ،املعقأأود يف  ١كأأانون األول/ديسأأمرب  ، 3 ١٩٩٩طُبأأق ه أ ا اإلج أراء فع أالً
فيما يتصل ب ولتني طرفني ،وترى اللجنة أن التجربة كانت إجيابية ج اً يف كلتا احلالتني.

 - 35وقررت اللجنة ،أثناء دورهتا التاسعة واخلمسني ،أن تعي النظر يف إجراء املتابعة ،آخ
يف احلسبان أساليب عمل هيئات املعاه ات األخرى واسأتناداً إىل خربهتأا هأي نفسأها املتعلقأة
بتنفي مالحظاهتا اخلتامية .واعتم ت اللجنة يف دورهتا احلادية والستني إجراء ج ي اً للمتابعة.
 - 36ويف االجتمأاع الثالثأأني لروسأأاء هيئأات املعاه أ ات ،طُلأأب إىل الروسأاء حت ي أ املوع أ
النهأائي ملتابعأة املالحظأات اخلتاميأة إمأا ملأ  ١٢شأهراً أو  ٢٤شأهراً ،متاشأياً مأع روح مواءمأة
أساليب العمل املتعلقة ابإلجراءات .وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن إجراء املتابعة اجل ي ال ي
قررت اللجنة ح يث العه للغاية وال يشمل سوى  ١6بل اً ،فإن ه ا التغيري لن يؤثر يف روح
العملية أو ينال من االمتثال للمتطلبات احمل د  .ول لك ،قررت اللجنة مت ي فرت الردود علأى
توصيات املتابعة مل  ٢٤شهراً .وق عُ ل أيضاً وفقاً ل لك املوع النهائي لتق مي املؤسسات
الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األخرى املعلومات املتعلقة ابملتابعة
(انظر املرفق األول).

هاء  -اإلج دراء املتب د يف حالددة عدددم تقدددمي التقددارير مددن دول أط درا أو يف حالددة أت ّخرهددا
لفرتة طويلة
 - 37إن اللجنأة ،وق أ رأت أن دأْا دول أطأرا علأأى عأ تق أ مي تقاريرهأا يقأأوض أسأأس
العه  ،اعتم ت يف دورهتا السادسة والثالثني إجراء للتعامأل مأع الأ ول األطأرا غأري املق ِّ مأة
للتقارير ومع التقارير اليت أتخر تق ميها لفرت طويلة( .)٤
__________

()3
()٤
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 - 3٨وانقشت اللجنة ،يف دورهتا التاسعة واخلمسني ،حالة ال ول غري املق ِّ مة لتقاريرها وحالة
التقأارير املتألخر لفأرت طويلأة ،وهأأو أمأر تعتأرب مسأللة خطأأري  .وقأررت اللجنأة ختصأي جلسأأة
واح أثناء دورهتا الستني هل املسللة ابلتح ي  ،ابلتشاور مع مفوضية األم املتح السامية
حلقوق اإلنسان وال ول األطرا املعنية ،ق ر اإلمكان ،من أجل تقيي السبل الكفيلة بتشجيع
ودع ال ول يف الوفاء ابلتزاماهتا بتق مي التقارير مبوجب العه .
 - 3٩ودعأت اللجنأة يف  ٢3شأأباف/فرباير  ،٢٠١7أثنأاء دورهتأا السأأتني ،مجيأع الأ ول الأأيت
مل تقأ ِّ تقاريرهأا الواجأب تقأ ميها منأ وقأت طويأل إىل مناقشأة التحأ ايت الأيت تواجههأا ه أ
ال ول .وت ر اللجنة أن برانمج بناء الق رات ،املنشل عمالً بقرار اجلمعية العامة  ،٢6٨/6٨ق
ق َّ ابلفعل ال ع إىل تلك ال ول لبناء الق رات يف ه ا الص د .وتالحظ اللجنة أن ق جرى
النظر يف مخسة تقارير طال انتظارها (بنغالديش ،ومجهورية أفريقيا الوسطى وكابو فريدي ،ومايل
والنيجر) خالل ال ورات املعقود يف عا .٢٠١٨

واو  -تقدمي عدة تقارير يف وثيقة واحدة
 - ٤٠استعرضت اللجنة يف اجللسة اخلامسة واخلمسني من دورهتا السابعة والثالثني ،املعقود
يف  ٢٢تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠6حالة التقارير اليت أتخر تق ميها ،مبا يف ذلك ع تقارير
ق مت مؤخراً بع فوات موع تق ميها بوقت طويل ،وقررت أن تقبل من ال ول األطرا اليت
مل تق قط أي تقرير مبوجب العه  ،وملر واح  ،أن تق ثالثة تقارير عمعة يف وثيقة واح ،
لكي يتسىن هل ال ول األطرا الوفاء ابلتزاماهتا املتعلقة بتق مي التقارير .وقررت أيضاً أن ينبغي
أن يتضمن التقرير املوح استعراضاً عاماً للتطورات اهلامة يف عال تنفي العه على م ى الفرت
الكاملة املشمولة ابلتقرير وتق مي معلومات حم ثة ومفصلة عن الوضع الراهن.
 - ٤١واستعرضت اللجنة ،يف اجللسة  ٢٨من دورهتا الثامنة واألربعني ،املعقود يف  ١٨أاير/
اجملمعة تقريراً
اجملمعة وقررت وجوا اعتبار ه التقارير َّ
مايو  ،٢٠١٢احلالة فيما يتعلق ابلتقارير َّ
واح اً .وقررت اللجنة أيضاً أن حيل موع تق مي التقرير ال وري التايل لل ولة الطر بع مرور
مخس سنوات على اتري اعتماد اللجنة ملالحظاهتا اخلتامية ،ب الً من كل مخس سنوات اعتباراً
من اتري تق مي التقرير األويل ،بغ النظر عن اتري تق مي آخر تقرير .وكان ذلك ت برياً مؤقت اً
اعتُم ابلنظر إىل التلخريات النامجة عن احلج الضخ من التقارير املرتاكمة اليت كانت تنتظر أن
تنظر فيها اللجنة ،وهي مشكلة حلتها اللجنة.

زاي  -اإلجدراءات الديت تتخدداها اللجندة بنداء علددى معلومدات تدرد مددن مصدادر أخدرى غددري
الدول األطرا بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 - 1املعلومات َّ
املقدمة فيما يتصل بنظر اللجنة يف تقرير دولة طر
 - ٤٢أتخ اللجنة يف االعتبار مأا تق مأ إليهأا مصأادر غأري الأ ول األطأرا مأن معلومأات
ذات صلة ابلنظر يف تقرير أي مأن الأ ول األطأرا  .وملأا كانأت هأ املعلومأات تشأكل جأزءاً
ال يتجأزأ مأن احل أوار البنأاء ال أ ي جتريأ اللجنأأة مأع ال ولأة الطأأر  ،فأإن األمانأأة تتيحهأا لل ولأأة
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الطر املعنية عن طريق املوقع الشبكي ملفوضية األم املتح السامية حلقوق اإلنسان قبل أن
تنظر اللجنة يف تقرير تلك ال ولة الطر .
 - 2املعلومات اليت ترد بعد نظر اللجنة يف تقرير دولة طر ما وبعد اعتماد املالحظات اخلتامية
 - ٤3تلقت اللجنة ،يف مناسبات ع ي يف املاضي ،معلومات من منظمات غري حكومية
أساساً ،بع النظر يف تقرير دولة طر واعتماد املالحظات اخلتامية بشلن  .ومن الناحية العملية
كانت ه املعلومات عموماً معلومات متابعة بشلن استنتاجات اللجنأة وتوصأياهتا .ومبأا أن
اللجنأة ال تسأتطيع النظأر يف هأ املعلومأات واختأاذ إجأراء بشألهنا دون إعأاد فأتح حوارهأا مأأع
ال ولة الطر  ،فإن اللجنة لن تنظر يف أي معلومات أخرى وارد من مصادر غري ال ولة الطر ،
إال يف احلاالت اليت طلبت فيها اللجنة ه املعلومات ابلتح ي يف مالحظاهتا اخلتامية.
 - ٤٤وترى اللجنة أن  ،بع النظأر يف تقريأر ال ولأة الطأر وبعأ اعتمأاد اللجنأة ملالحظاهتأا
اخلتامية ،تقع املسؤولية األوىل عن تنفي ه املالحظات اخلتامية على عاتق ال ولة الطر اليت
يتعني عليها أن تُبلغ اللجنة يف تقريرها ال وري التايل عن الت ابري الأيت اختأ هتا يف هأ ا الصأ د.
ول لك ،توصي اللجنة ،فيما يتعلق ابملعلومات املشار إليهأا يف الفقأر السأابقة ،أن تُقأ َّ هأ
املعلومات مباشر إىل السلطات الوطنية املختصة ملساع هتا يف تنفي املالحظات اخلتامية للجنة.
املقدمة فيما يتعلق ابلدول األطرا اليت مل ِّّ
 - ٣املعلومات َّ
تقدم تقارير

 - ٤5تلقأت اللجنأة أيضأاً معلومأات مأن منظمأات غأري حكوميأة دوليأة ووطنيأة بشألن حالأة
إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جانب الفئتني التاليتني
ال أ ول األط أرا الأأيت مل تق أ ِّ أي تقريأأر من أ تص أ يقها علأأى العه أ الأ أ ويل
(أ)
اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودخول حيز النفاذ؛
(ا)

ال ول األطرا اليت فات موع تق مي تقاريرها ال ورية بفرت طويلة.

 - ٤6ويف كلتا احلالتني ،أدى ع امتثال ال ول األطرا اللتزاماهتا مبوجب العه  ،وخاصة
التزاماهتا بتق مي التقارير ،إىل استحالة قيا اللجنة ابلرص الفعال إلعمال تلك ال ول للحقوق
االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأة املنصأأوص عليهأا يف العهأ  ،وفقأاً للواليأأة الأيت أسأن ها إليهأأا
اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
 - ٤7وقأأررت اللجنأأة ،يف دورهتأأا الثالثأأني املعقأأود يف أاير/مأأايو  ،٢٠٠3بأأروح مأأن احلأ أوار
ِ
توج أ انتبأا ال ولأأة
املفتأوح والَبأّنأاء مأأع الأ ول األط أرا  ،يف احلأالتني املشأار إليهمأأا أعأال  ،أن ّ
موجهة من الرئيس ،إىل املعلومات الوارد  ،وأن حتثها على أن
الطر املعنية ،عن طريق رسالة َّ
تق ِّ  ،دون مزي من التلخري ،تقريرها ال ي فات موع تق مي وأن تتناول في املسائل املثار يف
تقارير املنظمات غري احلكومية .وميكن أيضاً إاتحة ه الرسالة للمنظمات غري احلكومية املعنية
بناء على طلبها.
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حاء  -يوم املناقشة العامة
 - ٤٨جيو للجنة أن تقرر ختصي يو واح يف كل دور إلجراء مناقشأة عامأة بشألن حأق
معأني أو جانأب معأني مأن جوانأب العهأ  .والغأأرض مأن ذلأك ذو أوجأ ثالثأة فهأ املناقشأأة
العامة تساع اللجنة يف تعميق فهمها للمسائل املطروحة للمناقشة ،ومت ّكن اللجنة من تشجيع
مجيأع األطأرا املعنيأأة علأى تق أ مي إسأهامات يف عملهأأا ،كمأا أهنأأا تسأاع اللجنأأة علأى وضأأع
ال أو علأى إاتحأة الفرصأة ملناقشأة مشأروع
األساس ال ي مي ّكنها مأن صأياغة تعليأق عأا مسأتقب ً
تعليق عا .
 - ٤٩ويف الأ ور الرابعأة والسأأتني ،عقأ ت اللجنأأة يأو مناقشأأة عامأة بشأألن احلأق يف التمتأأع
بفوائ التق العلمي وتطبيقات  ،والعالقة بني العلو واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
وكان االجتماع جزءا من عملية تشاور يف سياق صياغة تعليق عا بشلن أحكا العه املتصلة
ابلعلو  .وق نُظّ يو املناقشة العامة يو الثالاثء  ٩تشرين األول/أكتوبر .٢٠١٨
 - 5٠وق مجع يو املناقشأة أكثأر مأن  5٠مشأاركاً ،مبأن فأيه ممثلأو الأ ول ووكأاالت األمأ
املتحأ املتخصصأة ،ومنظمأات اجملتمأع امل أ ين ،ورابطأات العلمأاء واملؤسسأات الوطنيأة حلقأأوق
اإلنسان والباحثني واألكادمييني .وتبادل املناقشون واملشاركون اآلراء بشلن نطاق التعليق العا
املقبل ،حيث ق الع ي منه إسهامات خطية مسبقاً .وتطأرق اليأو اىل أسأئلة صأعبة ،مثأل
واجب ال ول يف تنظي األنشطة العلمية ملنع التطبيقات الضار دون املساس ابحلرية اليت ال غىن
عنها للبحث العلمي وضرور التوفيق بني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف التمتع بفوائ التق
العلمي وتطبيقات  .وستتاح ألصحاا املصلحة فرصة أخرى لتق مي م خالت إىل العملية عن ما
تنشر اللجنة املشروع األول للتعليق العا يف عا .٢٠١٩

طاء  -مشاورات أخرى
 - 5١ما فتئت اللجنة تسعى إىل تنسيق أعماهلا مع أعمال اهليئات األخرى إىل أقصأى حأ
ممكأن وإىل االسأتفاد ق أ ر املسأتطاع مأن اخل أربات الفنيأة املتاحأة يف عأأاالت اختصاصأها .كمأأا
سعت اللجنة إىل االستفاد من اخلرب الفنية املتاحة ل ى الوكاالت املتخصصة واهليئات األخرى
املعنية التابعة لألم املتح ول ى املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس
حقوق اإلنسان ول ى روساء وأعضاء األفرقة العاملة واهليئات األخرى التابعة للمجلس.
 - 5٢وعق ت اللجنة خالل ال ور الثالثة والستني ،يف  ٢3آذار/مارس  ،٢٠١٨اجتماعاً مع
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الستكشا السبل الكفيلة بتحسني التعاون ،مع مراعا عبء
اإلبالغ احلايل امللقى على عاتق ال ول األطرا واال دواجية يف العمل بني اللجان .وأنشئ فريق
عامل مشرت ملواصلة املناقشات اليت ميكن أن توج العملية حنو مراجعة اجلمعيأة العامأة لنظأا
هيئات املعاه ات يف عا .٢٠٢٠
 - 53وعق ت اللجنة يومي  ٢7آذار/مارس و 5تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨أثناء دورتيها
الثالثة والستني والرابعة والستني على التوايل ،اجتماعأات غأري رمسيأة مأع الأ ول لغأرض مواصألة
احلوار معها ومناقشة املسائل واملصاحل موضأع االهتمأا املشأرت  .وقأ مت اللجنأة إليهأا حتأ يثاً
بشلن إجراءات املتابعة وبشلن عملها املتعلق إبع اد تعليقاهتا العامة وبياانهتا ،إىل جانب مسائل
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أخ أأرى .وقأ أ مت اللجن أأة أيضأ أاً عرضأ أاً عامأ أاً لعمله أأا فيم أأا يتعل أأق ابلبالغ أأات املق َّ م أأة مبوجأ أأب
الربوتوكأأول االختيأأاري امللحأأق ابلعهأ أ  .وإضأأافة إىل ذلأأك ،أجابأأت اللجن أأة علأأى األسأأئلة ال أأيت
طرحتها ال ول.
 - 5٤واجتمعت اللجنة خالل دورهتا الرابعة والستني ،يف  ٨تشرين األول/أكتوبر ،٢٠١٨
مع أعضاء اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية .وكان االجتماع األول بني اهليئتني  .وق أاتح
االجتماع فرصة لكل جلنة لفه إجراءات الطر اآلخر والتح ايت اليت يواجهها ،واستكشا
سبل التعاون.
 - 55وعق ت اللجنة اجتماعات غري رمسية ،خالل دورتيها الثالثة والستني والرابعة والستني،
على النحو املفصل أدان .
 - 56ويف يأ أ أأومي  ٢3آذار/مأ أ أأارس و 5تش أ أ أأرين األول/أكتأ أ أأوبر  ،٢٠١٨عق أ أ أ ت اللجن أ أ أأة
اجتماعات غري رمسية مع مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومركز دراسات القانون والع الة
واجملتمع يف سياق مشروع دع اللجنة يف تطوير املوارد اليت ميكن استخ امها يف تقيي االلتزا
ابختاذ خطوات أبقصى ما تسمح ب املوارد املتاحة.
 - 57ويف  ٢٤آذار/مأأارس  ،٢٠١٨ش أأاركت اللجن أأة يف مش أأاور غ أأري رمسي أأة بش أألن التنمي أأة
املسأت امة ،الأأيت نظمهأأا املعه أ األملأأاين حلقأأوق اإلنسأأان ومؤسسأأة فري أ ريك إيأأربت .وعق أ ت
املشأأاور يف س أأياق عمأأل اللجن أأة علأأى ص أأياغة تعلي أأق عأأا بش أألن التنميأأة املس أأت امة واحلق أأوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وضمت اخلرباء واملشاركني من املؤسسات األكادميية والبحث ية
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع امل ين.
 - 5٨ويف  ٢6آذار/مأأارس  ،٢٠١٨شأأاركت اللجنأأة يف اجتم أأاع غأأري رمسأأي بشأألن احلق أأوق
االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأأة واحلفأاظ علأى السأأال مأع مأوظفي كليأأة احلقأوق يف جامعأأة
النكسرت ،ومؤسسة فري ريك إيأربت ،ومكتأب كأويكر لأ ى األمأ املتحأ  .وكأان اهلأ مأن
االجتمأاع هأو تسأليط الضأوء علأى مأ ى إسأها احلقأوق االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأة يف
احلفاظ على السال  ،مبا يف ذلك منع نشوا النزاعات وصنع السال والع الة االنتقالية وبناء
السال بع انتهاء النزاع.
 - 5٩ويف  ٩و ١٠تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨استضافت أكادميية جني للقانون ال ويل
اإلنساين وحقوق اإلنسان ،يف سياق أعمال املنرب السويسري ألعضاء هيئات املعاه ات مناقشة
ألعضأاء اللجنأة ،واللجنأأة املعنيأة حبقأأوق اإلنسأان وجلنأة حقأأوق الطفأل ملناقشأأة مسأائل تتعلأأق
ابلفساد .ويف  ١٠تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨عق ت اللجنة جلسة غري رمسية مع مأوظفي
جامعة برمنغها بشلن مسللة ع الرتاجع .ويف  ١١تشرين األول/أكتوبر  ، ٢٠١٨استمعت
اللجنة إىل إحاطة من رابطة احملامني ال ولية يف معه حقوق اإلنسان بشلن تقريرها عن االلتزا
بتعبئة املوارد.
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ايء  -مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة
 - 6٠لضأمان احلصأأول علأأى معلومأأات وافيأأة ق أ ر اإلمكأأان ،تتأأيح اللجنأأة للمنظمأأات غأأري
( )5
تزودها
احلكومية فرصاً لتزوي ها ابملعلومات ذات الصلة ابملوضوع  .وميكن هل املنظمات أن ّ
هبا كتابةً يف أي وقت تشاء قبل النظر يف تقرير ال ولة الطر  .ويقبل أيضاً الفريق العامل ملا قبل
الأ ور تلقأي املعلومأات مباشأر أو كتابأ ًة مأن أيأة منظمأة غأري حكوميأة ،شأريطة أن تكأون هأ
املعلومات ذات صلة مبسائل م رجة يف ج ول أعمال  .وابإلضافة إىل ذلك ،واعتباراً من تشرين
الثأاين/نوفمرب  ،٢٠١٢ختصأ اللجنأأة جأزءاً مأن يأأو االثنأني األول مأن كأأل دور مأن دوراهت أا
لتمكني ممثلي املنظمات غري احلكومية من تق مي املعلومات شفوايً .وينبغي هل املعلومأات
(أ) أن تركأز ابلتح يأ علأأى أحكأا العه أ ؛ و(ا) أن تكأون ذات صألة مباشأأر ابملسأائل الأأيت
تنظر فيها اللجنأة؛ و(ج) أن تتسأ ابملصأ اقية؛ و(د) أال تكأون مغرضأة .وتكأون اجللسأة ذات
وتزود خب مات الرتمجة الشفوية واخل مات الصحفية.
الصلة ابملوضوع علنية َّ
 - 6١وق طلبت اللجنة إىل األمانة ،فيما يتعلق مبا تق ِّ م إليها رمسياً املنظمات غري احلكومية
من معلومات خطية تتصل ابلنظر يف تقرير دولة طر معينة ،أن تضمن إاتحة ه املعلومات
يف أقرا وقت ممكن ملمثلي ال ولة الطر املعنية .وجيري ذلك عأاد قبأل انعقأاد أي دور عأن
طريق نشر ه املعلومات على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان .ول ا تفرتض
اللجنة أن يف حالة اإلشار إىل أي من ه املعلومات أثناء احلوار مع ال ولة الطر  ،ستكون
ه األخري ق اطلعت ُمسبقاً على ه املعلومات.

كا  -التعليقات العامة
 - 6٢ب أت اللجنة تلبيأةً لأ عو موجهأة إليهأا مأن اجمللأس االقتصأادي واالجتمأاعي ،اعتبأاراً
م أأن دورهتأ أأا الثالث أأة ،يف إع أ أ اد تعليق أأات عامأ أأة علأ أأى ش أأى م أ أواد العهأ أ وأحكام أ أ  ،خصوص أ أاً
ملسأ أ أأاع الأ أ أ أ ول األط أ أ أرا عل أ أ أأى الوفأ أ أأاء ابلتزاماهت أ أ أأا مبوجأ أ أأب العهأ أ أ أ  .وحأ أ أأى  ١٢تش أ أ أأرين
األول/أكت أ أ أأوبر  ،٢٠١٨كان أ أ أأت اللجن أ أ أأة قأ أ أ أ اعتمأ أ أ أ ت  ٢٤تعليقأ أ أ أاً عامأ أ أ أاً (انظ أ أ أأر الأ أ أ أرابط
.)www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
 - 63وتسعى اللجنة ،عن طريق تعل يقاهتا العامأة ،إىل جعأل اخلأرب الأيت اكتسأبتها مأن حبأث
تقارير ال ول متاحة لصاحل مجيع ال ول األطرا من أجل مساع هتا على املضي يف تنفي العه
وتشجيعها على ذلك ،وإىل توجي انتبا ال ول األطرا إىل أوج القصور اليت كش عنها ع د
كبأأري م أأن التق أأارير ،وإىل اق أرتاح حتس أأينات يف إجأ أراءات تق أ مي التق أأارير ،وإىل تش أأجيع الأ أ ول
األطأرا واملنظمأات ال وليأأة والوكأاالت املتخصصأأة املعنيأة التابعأأة لألمأ املتح أ علأى حتقيأأق
اإلعمال الكامل للحقوق املعرت هبا يف العه بصأور ت رجييأة وفعالأة .وميكأن للجنأة أن تقأو
بتنقيح تعليقاهتا العامة وحت يثها كلما دعت احلاجة إىل ذلك يف ضوء جتارا ال ول األطرا
والنتائج املستخلصة منها.
__________
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 - 6٤وق اعتم ت اللجنة ،يف دورهتا احلادية والعشرين ،اخلطوف العريضة لصياغة التعليقات
العامة بشلن حقوق حم د منصوص عليها يف العه (  .)6وأقرت اللجنة أبن موضوع أي تعليق
عا معني سيؤثر يف اهليكل العا ل لك التعليق ،مشريً إىل أن ليس مقصوداً التقي ابخلطوف
العريضة تقي اً صارماً .غري أن اخلطوف العريضة متثل معامل مفي وقائمة مرجعية ابملسائل الأيت
ينبغأي أخأ ها يف االعتبأأار يف عمليأة صأأياغة تعليأق عأأا  .ويف هأ ا الص أ د ،ستسأاع اخلطأأوف
العريضأأة يف ضأأمان االتسأأاق يف التعليقأأات العامأأة الأأيت تعتم أ ها اللجنأأة مأأن حيأأث املضأأمون
والشكل والنطاق .وأ ّك ت اللجنة على أمهية ضمان أن تكون التعليقات العامة متوسطة الطول
ومناسبة للقراء ويسري الفه على عموعة واسعة منه  ،وعلى رأسه ال ول األطرا يف العه .
وستساع أيضاً ه اخلطوف العريضة يف ضمان االتساق والوضوح يف هيكل التعليقات العامة،
فتشأجع بأ لك علأأى االطأالع عليهأأا وتعأز مأأا تق ِّ مأ اللجنأة عأأن طريأق تعليقاهتأأا العامأة مأأن
تفسريات ذات حجية للعه .

الم  -البياانت والرسائل اليت تعتمدها اللجنة
 - 65بغية مساع ال ول األطرا يف العه  ،تعتم اللجنة بياانت لتوضيح وأتكي موقفها
بشلن تطورات وقضااي دولية رئيسية ذات أتثري على تنفي العه .
 - 66ويف  ٨تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨أص رت اللجنة بياانً بشألن تغأري املنأاخ والعهأ
( )E/C.12/2018/1مبناسبة نشر التقرير اخلاص للهيئة احلكومية ال ولية املعنية بتغري املناخ ال ويل
عن آاثر االحرتار العاملي عن  ١.5درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل العصر الصناعي .ويف ه ا
البيأان ،لفتأت اللجنأة االنتبأا إىل آاثر تغأري املنأاخ علأى حقأوق اإلنسأان ،مبأا يف ذلأك احلأأق يف
السأكن ،واحلأق يف امليأأا والصأر الصأأحي وحقأوق الشأأعوا األصألية واجملتمعأأات احملليأة الأأيت
تعتم على املوارد الطبيعية يف معيشتها .وش دت على التزا ال ول األطرا يف العه حبماية
واحرتا وإعمال تلك احلقوق ليس فقط ابلنسبة إىل سكاهنا وإمنا أيضاً ملن ه خارج أراضيها .
ويف ه أ ا الص أ د ،مأأن املتوقأأع أن تأأنظ ال أ ول بفعاليأأة إج أراءات اجلهأأات الفاعلأأة مأأن القط أأاع
اخلاص ،ومن املتوقع أيضاً أن حترت كياانت الشركات احلقوق املنصوص عليها يف العه  ،على
سبيل املثال من خالل أساليب إنتاجها بصأر النظأر عمأا إذا كانأت القأوانني احملليأة موجأود
أو منف يف املمارسة العملية.
 - 67ويف  ١٢تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨قررت اللجنة ابلتصويت ،أتيي البيان املشرت
ال ي اعتم ت عموعة من الروسأاء ونأواا الروسأاء وأعضأاء هيئأات معاهأ ات األمأ املتحأ
حلقأوق اإلنسأان واملقأرر اخلأاص املعأي حبالأة املأ افعني عأن حقأوق اإلنسأان لالحتفأال ابلأ كرى
السنوية العشرين لإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفأراد واجلماعأات وهيئأات اجملتمأع يف تعزيأز
ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية املعرت هبا عامليا ،على النحو التايل
أصالن أابشي ي ال
حمم عز ال ين عب املنع نع
__________
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ماراي فرجينيا براس غوميس نع
شيتسو شني ال
أوليفيي دي شوتر نع
ج يسال كي جيا نع
سان را ليبينبريغ نع
ميكيل مانسيسي ور دي ال فوينيت امتناع عن التصويت
لي اي رافينبريغ نع
ولي سع ي امتناع عن التصويت
هيسو شني نع
رودريغو أوبرميي نع
مايكل وين فور نع
ريناتو يربيي ريبريو لياو نع
وتغيب أربعة أعضاء عن احلضور .وترفق هب ا التقرير توضيحات األعضاء ال ين صوتوا
- 6٨
ّ
ض ن أتيي البيان وبيان السي عب املنع بشلن تصويت (املرفق الثاين) .وستواصل اللجنأة
العمل على أساس توافق اآلراء ،ولن تلجل إىل قرار التصويت إال كمالذ أخري.
 - 6٩وحأى  ١٢تشأأرين األول/أكتأأوبر  ،٢٠١٨بلأأغ مأا اعتم ت أ اللجنأأة  ٢6بيأأاانً .ووج أ
رئأ أأيس اللجنأ أأة أيض أ أاً رسأ أأائل مفتوحأ أأة إىل ال أ أ ول األط أ أرا يف العه أ أ بشأ أألن مسأ أأائل حتظأ أأى
أبمهيأأة خاصأأة ،مث أأل احلقأأوق االقتص أأادية واالجتماعيأأة والثقافيأأة ،واأل م أأة االقتصأأادية واملالي أأة،
وتأ أ أ أ ابري التقشأ أ أ أ ذات الص أ أ أألة ،وخط أ أ أأة التنمي أ أ أأة مل أ أ أأا بعأ أ أ أ ع أ أ أأا ( ٢٠١5انظ أ أ أأر الأ أ أ أرابط
.)www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

الفصل الثالث
تقدمي التقارير من الدول األطرا مبوجب املادتني  16و 17من العهد
 - 7٠وفق أاً للمأأاد  5٨مأأن النظأأا ال أ اخلي ،نظأأرت اللجنأأة ،أثنأأاء جلسأأتها  ٢٩املعقأأود
يف  ٢٤أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٨يف حالة تق مي التقارير مبوجب املادتني  ١6و ١7من العه .
 - 7١ويف ه ا الص د ،كانت الواثئق التالية معروضة على اللجنة
م كر من األمني العا بشلن املبادئ التوجيهية العامة املنقحة املتعلقة بشكل
(أ)
ومضمون التقارير اليت تق ِّ مها ال ول األطرا (الوثيقة )E/C.12/2008/2؛

(ا) مأ كر مأن األمأأني العأا بشألن حالأأة تقأ مي التقأارير مأأن الأ ول األط أرا يف
العه حى  ١6متو /يولي ( ٢٠١٨الوثيقة .)E/C.12/64/2
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 - 7٢وأبلأغ األمأني العأا اللجنأة أبنأ  ،ابإلضأافة إىل التقأارير املقأرر أن تنظأر فيهأا اللجنأأة يف
دورتيها الثالثة والستني والرابعة والستني (انظر الفقرات  75- 73أدان ) ،كان ق تلقى يف الفرت
مأا بأني  7تشأرين األول/أكتأأوبر  ٢٠١7و ١٢تشأرين األول/أكتأوبر  ،٢٠١٨تقأارير مق مأأة
مبوجب املادتني  ١6و ١7مأن العهأ مأن الأ ول األطأرا التاليأة إسأرائيل وإكأوادور وبلغأاراي
وال امنر وسويسرا وكابو فريدي والكامريون ومايل.

الفصل الراب
النظر يف التقارير َّ
املقدمة من الدول األطرا مبوجدب املدادتني  16و17
من العهد
 - 73نظرت اللجنة ،يف دورهتا الثالثة والستني ،يف التقأارير التاليأة الأيت قأ متها دول أطأرا
مبوجب املادتني  ١6و ١7من العه .
التقارير األولية

بنغالديش
مجهورية أفريقيا الوسطى
النيجر

E/C.12/BGD/1
E/C.12/CAF/1
E/C.12/NER/1

التقرير ال وري الرابع

نيو يلن ا

E/C.12/NZL/4

التقرير اجلامع للتقريرين ال وريني اخلامس والسادس

املكسيك

E/C.12/MEX/5-6

التقرير ال وري السادس

إسبانيا

E/C.12/ESP/6

 - 7٤نظرت اللجنة ،يف دورهتا الرابعة والستني ،يف التقارير التالية الأيت قأ متها دول أطأرا
مبوجب املادتني  ١6و ١7من العه .
التقارير األولية

كابو فريدي
مايل
جنوا افريقيا

E/C.12/CPV/1
E/C.12/MLI/1
E/C.12/ZAF/1

التقرير ال وري الثاين

تركمانستان

E/C.12/TKM/2

التقرير ال وري الرابع

األرجنتني
التقرير ال وري السادس
أملانيا

GE.19-01334
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 - 75وكانت اللجنة ق قررت يف دورهتا الثامنة إيقا العمل مبمارستها املتمثلة يف تضأمني
تقريرها السنوي موجزات ملا دار أثناء نظرها يف تقارير ال ول األطرا  .وعوض اً عن ذلك ،ترد
إشار إىل احملاضر املوجز ذات الصلة جللسات اللجنة اليت نُظأر خالهلأا يف التقأارير .واعتمأ ت
اللجنة املالحظات اخل تامية املتعلقة بكل تقرير من التقارير اليت نظرت فيها .وميكن احلصول على
املالحظات اخلتامية املبينة أدان مأن نظأا الواثئأق الرمسيأة لألمأ املتحأ  .ووفقأاً للممارسأة الأيت
تتبعها اللجنة ،ال يُشار أعضاء اللجنة يف احلوار مع الوف وال يف صياغة املالحظات اخلتامية
اليت تتعلق بتقارير بل اهن أو اعتمادها.

املالحظات اخلتامية املعتمدة يف الدورة الثالثة والستني
دولة طر

بنغالديش
مجهورية أفريقيا الوسطى
نيو يلن ا
النيجر
املكسيك
إسبانيا

رمز
E/C.12/BGD/CO/1
E/C.12/CAF/CO/1
E/C.12/NZL/CO/4
E/C.12/NER/CO/1
E/C.12/MEX/CO/5-6
E/C.12/ESP/CO/6

املالحظات اخلتامية املعتمدة يف الدورة الرابعة والستني
دولة طر

األرجنتني
كابو فريدي
أملانيا
مايل
جنوا افريقيا
تركمانستان

رمز
E/C.12/ARG/CO/4
E/C.12/CPV/CO/1
E/C.12/DEU/CO/6
E/C.12/MLI/CO/1
E/C.12/ZAF/CO/1
E/C.12/TKM/CO/2

الفصل اخلامس
أنشطة اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري
ألف  -التقدم احملرز يف العمل بشأن البالغات الفردية َّ
املقدمة إىل اللجنة
 - 76لأ أ ى اعتم أأاد ه أ أ ا التقري أأر ،كان أأت اللجنأ أأة قأ أ س أأجلت  63بالغ أ أاً مقأ أ ماً مبوجأ أأب
الربوتوكول االختياري من دخول حيز النفاذ .وسجل ما عموع  ٤١بالغاً من اعتماد التقرير
السابق يف  6تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١7وهو ما ميثل ايد قأ رها  ٤١٢يف املائأة يف عأ د
التسجيالت اجل ي ابملقارنة مع الفرت الفاصلة بني اعتماد تقريري عأامي  ٢٠١6و،٢٠١7
عن ما سجلت مثاين حاالت .وفيما يلي بيان حبالة البالغات املسجلة يف الوقت احلايل
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البالغ أأات ال أأيت انتهأ أأى النظ أأر فيهأ أأا ابعتم أأاد آراء مبوجأ أأب امل أأاد  )١(٩مأ أأن
(أ)
الربوتوكول االختياري  ٤بالغات من بينها بالغ واح مل يثبت في ح وث أي انتها ؛
(ا) البالغات اليت أُعلِن ع قبوهلا  ١3بالغاً؛
(ج)
(د)

البالغات اليت أوقِ النظر فيها أو ُسحبت بالغان؛
البالغات اليت مل ينت النظر فيها بع  ٤3بالغاً.

 - 77واعتم ت اللجنة يف دورهتا الثالثة والسأتني ،آراءهأا بشألن األسأس املوضأوعية للأبالغ
تروخييأأو كأأالريو ض أ إك أوادور ( )E/C.12/63/D/10/2015وأعلنأأت ع أ مقبوليأأة الأأبالغ أراين أأو
ميأ ينا ضأ إكأوادور ( .)E/C.12/63/D/7/2015ورأت اللجنأأة ،يف دورهتأا الرابعأة والسأتني ،ع أ
مقبولية البالغ مارتينث فرانن ث ض إسبانيا ).(E/C.12/64/D/19/2016
 - 7٨ويف ال ورتني الثالثة والستني والرابعة والستني ،ق رئيس  -منسق الفريق العامل املع ي
ابلبالغات ،السي أوبرميي ،تقريراً عن أنشطة الفريق العامل .وخالل الفرت قي االستعراض ،عق
الفريق العامل املعي ابلبالغات ما عموعأ سأت جلسأات خأارج نطأاق اجللسأة العامأة ملناقشأة
املسائل املتصلة بعمل اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري.
 - 7٩وق م ّكنت القرارات املتعلقة هب البالغات اللجنة من مواصلة توضيح بع اجلوانب
اإلجرائية الرئيسية للربوتوكول االختياري .ووسعت اللجنة نطاق اجتهاداهتا فيما يتعلق مبسللة أن
حماك ال ولة الطر هي اليت تتوىل يف املقا األول تقيي الوقائع واألدلة يف كل قضية بعينهأا،
وتفسري القوانني ذات الصلة ،وأن اللجنة ال تأ عى إىل اإلعأراا عأن آرائهأا إال إذا كأان تقيأي
األدلة أو تفسري احلق يشكل انتهاكاً حلق من احلقوق املعرت هبا يف العه  .وعالو على ذلك،
ح دت اللجنة الظرو املعينة الأيت يكأون هلأا فيهأا اختصأاص النظأر يف انتهاكأات العهأ الأيت
ال ملض أ أأمون احلأ أأق يف الض أ أأمان
مل حيأ أأتج هبأ أأا ص أ أأاحب الشأ أأكوى .وأجأ أأرت اللجن أ أأة أيض أ أاً حتلأ أأي ً
االجتماعي ،وال سيما احلق يف املعا التقاع ي ،مبا يف ذلك احلصول على املعلومات الكافية
يف الوقأت املناسأب ،وأتثأري االفتقأار إىل نظأا غأري اكتتأاي للمعاشأات التقاع يأة ،مبأا يف ذلأأك
فيما يتعلق ابلتمييز القائ على نوع اجلنس.

ابء  -متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية
 - ٨٠جتري حالياً متابعة تنفي آراء اللجنة بشلن حالتني اثنتني مها البالغ املق َّ من إ .د  .ج .
ض أ أ إس أأبانيا ( )E/C.12/55/D/2/2014والأ أأبالغ املق أ أ َّ مأ أأن ب أأن جا ي أأة وبليل أأي ض أ أ إس أأبانيا

(.)E/C.12/61/D/5/2015

الفصل السادس
املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيا العهد
 - ٨١ابإلضافة إىل ما تقو ب اللجنأة مأن عمأل مسأتمر بشألن التعليقأات العامأة والبيأاانت
(انظأأر الفق أرات  6٩- 6٢و ،)٨7- ٨5واص أألت اللجنأأة التفكأأري يف املس أأائل الأأيت تأأؤثر عل أأى
عملهأا .ومبأا أن وقأت االجتمأاع الرمسأي املخصأ للجنأة يتأيح حيأزاً حمأ وداً ملناقشأة موضأوعية
GE.19-01334
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معمقأة ،اتصأأل األعضأاء أيض أاً ابلشأأركاء مأن أجأأل احلصأول علأأى دعمه أ يف هتيئأة اجملأأال هل أ
املناقشات وتيسريها .وأجروا أيضاً حبواثً أساسية أبنفسه أو ب ع من املفوضية السامية حلقوق
اإلنسان اليت تعاين من حم ودية مواردها يوماً بع يوماً.
 - ٨٢ويف  ٢٠آذار/مارس  ،٢٠١٨أطلعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اللجنة علأى
عملهأا املتعلأأق بوضأع مؤش أرات بشأألن احلأق يف الصأأحة اجلنسأأية واإلجنابيأة ،وسأأعت أيض أاً إىل
االستفاد من خربات أعضاء اللجنة اللتماس م خالت واقرتاحات من أجل اجملموعة النهائيأة
من املؤشرات التوضيحية.
 - ٨3ويف  ٢٤أيلول/سأبتمرب  ،٢٠١٨قأ مت املفوضأأية السأامية حلقأأوق اإلنسأان ،واملعه أ
األملاين حلقوق اإلنسان إحاطة إىل اللجنة بشلن التطورات الراهنة املتعلقة حبقأوق كبأار السأن،
مبا يف ذلك املناقشات اجلارية يف الفريق العامل املفتوح العضوية املعي ابلشيخوخة.

الفصل الساب
مقددررات إضددافية اعتم دددهتا اللجنددة ومسددائل انقش ددتها يف دورتيهددا الثالث ددة
والستني والرابعة والستني
ألف  -املشاركة يف االجتماعات املعقودة بني الدورات
إىل
 - ٨٤واصل أعضاء اللجنة املشاركة و/أو اإلسها  ،بصفات خمتلفة ،يف مبادرات هت
وتوج طلبأات املشأاركة
ايد فه تنفي العه  ،اخت هتا جهات خمتلفة من أصحاا املصلحةَّ .
ه ّإما إىل اللجنة عن طريق رئيستها أو إىل األعضاء مباشر أو عن طريق األمانة.

ابء  -التعليقات العامة والبياانت اليت ستصدر مستقبال
 - ٨5تعمأل اللجنأأة علأأى ثالثأأة تعليقأأات عامأأة بشأألن أحكأأا املأأاد  ١5املتعلقأأة ابلعلأأو ،
واحلقأأوق املتعلقأأة ابألراضأأي واحلقأأوق االقتصأأادية واالجتماعيأأة والثقافيأأة ،والتنميأأة املس أأت امة.
واستمر العمل على التعليقات العامة الثالثة يف ال ورتني الثالثة والستني والرابعة والستني  .وأطلع
املقررون األعضاء على التق احملر يف ه ا الص د .وعينت اللجنة يف دورهتأا الثالثأة والسأتني،
رودريغو أوبرميي بصفت مقرراً مشاركاً معنياً ابلتعليق العا على العلو .
 - ٨6وقررت اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني ،أن تضع ابالشرتا مع اللجنة املعنية حبقوق
اإلنسأأان بي أأاانً بش أألن احلق أأوق النقابي أأة مبوج أأب املأأاد  ٨م أأن العهأ أ الأ أ ويل اخل أأاص ابحلق أأوق
االقتص أأادية واالجتماعيأ أأة والثقافي أأة ،واملأ أأاد  ٢٢م أأن العه أ أ الأ أ ويل اخلأ أأاص ابحلق أأوق امل نيأ أأة
والسياسية .وعينت اللجنة السي أوليفيي دي شوتر مقرراً للعمل مع عضو من أعضاء اللجنة
املعنية حبقوق اإلنسان بشلن صياغة البيان.

 - ٨7ويف الأ ور نفسأها ،قأررت اللجنأة وضأع مشأأروع بيأان عأن "عأ تأر أي أحأ خل أ
الركب" لتوجي املناقشات اليت ت ور يف املنت ى السياسي الرفيع املستوى املعي ابلتنمية املست امة
يف عا  .٢٠١٩وعينت اللجنة سان را ليبينبريغ ومايكل وين فور كمقررين هل ا البيان.
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جيم  -أساليب عمل اللجنة
 - ٨٨انقشت اللجنة جوانب حم د من أساليب عملها يف ضوء اعتماد اجلمعية العامة يف ٩
نيسان/أبريل  ٢٠١٤القرار  ٢6٨/6٨املتعلق بت عي وتعزيز فعالية أداء نظا هيئات معاه ات
حقوق اإل نسان.
 - ٨٩وقررت اللجنة يف عا  ٢٠١5إاتحة اإلجراء املبسط لتق مي التقارير لل ول على أساس
جترييب ،نظراً ألن اجلمعية العامة شجعت على استخ ام من أجل تيسري إع اد التقارير املق مة
من ال ول وك لك احلوار التفاعلي مع الوفود الوطنية .ونظرت اللجنة يف دورهتا الثالثة والستني،
يف التقأارير األوىل املق مأة يف إطأأار اإلجأراء املبسأأط التقريأر ال أ وري الرابأع املق أ مأن إسأأبانيا
والتقرير ال وري السادس املق من نيو يلن ا .وملا كانت العملية جتريبية ،فقأ نوقشأت معأايري
احلوار خالل ال ور الثالثة والستني .وقررت اللجنة أن جتري احلوار على أساس األسئلة امل رجة
تقي اللجنة
يف قوائ املسائل السابقة لتق مي التقارير ،هب إجراء حوار أكثر تركيزاً .وسو ّ
مجيع معايري قوائ املسائل قبل تق مي التقارير واحلوار الناتج عن على أساس مستمر ،مبا يف ذلك
ما يتعلق بتنفي التوصيات الوارد يف املالحظات اخلتامية.
 - ٩٠وقررت اللجنة ابلنظر إىل النتائج اإلجيابية للحوارات األوىل اليت عقأ ت خأالل دورهتأا
الثالثة والستني استناداً إىل التقارير املق مة يف إطار اإلجراء املبسط لتق مي التقارير ،توسيع نطاق
العملية التجريبية حبيث تشمل املزي من ال ول األطرا اليت ل يها اتري طويل يف تق مي التقارير
إىل اللجنة .ويف نيسان/أبريل  ،٢٠١٨دعت اللجنة  ١3دولة طرفاً لالستفاد من ه ا اإلجراء،
وافق أأت تس أأع دول منه أأا عل أأى تقأ أ مي تقريره أأا املقب أأل عل أأى أس أأاس قائم أأة املس أأائل احملال أأة قب أأل
تق مي التقرير .وستع اللجنة أربع قوائ منها يف االجتماع الثالث والستني للفريق العامل ملا قبل
ال ور  ،ال ي سيعق يف تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨بينما ستعتم القوائ اخلمس املتبقية يف
عا .٢٠١٩

دال  -تنقيح الواثئق األساسية
 - ٩١قررت اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني تنقيح النظا ال اخلي املؤقت مبوجب الربوتوكول
االختيأاري امللحأأق ابلعهأ  .وقأأررت أيضأاً العمأأل علأى تنقأأيح املبأادئ التوجيهيأأة بشألن الواثئأأق
اخلاصة مبعاه بعينها اليت ينبغي أن تق مها ال ول األطأرا مبوجأب املأادتني  ١6و ١7مأن
العهأ  .وميكأن أن تسأأتن هأ املهأا إىل الفريأأق العامأل ملأأا قبأل الأ ور  ،إذا كأأان عأبء العمأأل
يسمح ب لك.

الفصل الثامن
أنشطة أخرى للجنة يف عام 2018
 - ٩٢شأار أعضأأاء اللجنأة يف أنشأأطة نُظمأأت علأى هأأامش الأ ورات ويف الف أرتات الفاصأألة
بينهأا .وكثأرياً مأا تأنظ ه أ األنشأطة بنأاء علأى مبأادر مأأن األعضأاء أنفسأه أو مأن اجلهأأات
املختلفة صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك ال ول ،واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،واملنظمات
غري احلكومية ،واملؤسسات األكادميية.
GE.19-01334

21

E/2019/22
E/C.12/2018/3

الفصل التاس
اعتماد التقرير
 - ٩3نظأرت اللجنأة ،يف جلسأتها  ،5٨املعقأود يف  ١٢تشأرين األول/أكتأوبر  ،٢٠١٨يف
مشروع تقريرها املق َّ إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشلن أعمال دورتيها الثالثة والستني
والرابعة والستني .واعتم ت اللجنة التقرير بصيغت املع َّلة أثناء املناقشات.
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املرفق األول
التع ددديالت عل ددى الفقد درتني  ٤و 6م ددن امل دداكرة بش ددأن إجد دراءات متابع ددة
املالحظات اخلتامية*
ورد الدولة الطر
عدد التوصيات املختارة ،ومعايري اختيارهاّ ،
 - ٤تعم اللجنة ،مع أخ اآلراء اليت أعربت عنها ال ولة الطر أثناء احلوار يف احلسبان
واسأتناداً إىل تقيأأي اللجنأأة نفسأأها ،إىل اختيأأار مأا يصأأل إىل ثأأالث توصأأيات مأأن مالحظاهتأأا
اخلتامية اليت ستُ رج يف إجراء املتابعة .وتتمثل معايري ذلك االختيار يف أن تتطلب التوصأيات
ال وأن تكون قابلة للتنفيأ يف غضأون فأرت  ٢٤شأهراً .ويتعأني علأى ال ولأة
املختار إجراء عاج ً
الطر أن تستجيب للتوصيات املختار يف غضون  ٢٤شهراً .وتشكل ردودها تقرير املتابعأة
وجيري إعالهنا بصور عامة على الصفحة الشبكية للجنة.

إرش ددادات بش ددأن تق دددمي املؤسس ددات الوطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان واملنظم ددات غ ددري
احلكومية واملنظمات األخرى املعلومات املتصلة ابملتابعة
 - 6ميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع
امل ين األخرى أن تق ِّ معلومات متصلة ابملتابعة ،مثلما تفعل يف حالة إجراءات تق مي التقارير .
وينبغي تق مي املعلومات بشكل موجز ،على أال يتجاو ع د الكلمات ح اً أقصى ق ر 3 5٠٠
كلمة .وجيب تق ميها ابلربي اإللكرتوين إىل العنوان اإللكرتوين  cescr@ohchr.orgعلى أن تكون
ُمع َّ على هيئة وثيقة "مايكروسوفت وورد" .وينبغي إرسال ه املعلومات يف غضون  ٢٤شهراً
من اعتماد املالحظات اخلتامية أو يف موع ال يتجاو شهراً واح اً بع نشر تقرير متابعة ال ولة
الطر  .وتتاح ه املعلومات لعامة اجلمهور.

__________

*
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التع يالت اليت اعتم هتا اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني ( ٢٤أيلول/سبتمرب  ١٢ -تشرين األول/أكتوبر .) ٢٠١٨
واعتم ت اللجنة امل كر األصلية يف دورهتا احلادية والستني ( ٢٩أاير/مايو  ٢3 -حزيران/يوني .)٢٠١7
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املرفق الثاين
أتييدد البيددان املشددرتك الصددادر عددن جمموعدة مددن الرؤسدداء ون دوا الرؤسدداء
واألعضداء يف هيئددات معاهددات األمددم املتحددة حلقددوق اإلنسدان واملقددرر
اخل ددا املع ددين حبال ددة امل دددافعني ع ددن حق ددوق اإلنس ددان بعند دوان "ال دداكرى
السدنوية العشدرون العتمدداد إعدالن األمدم املتحدددة املتعلدق ابملددافعني عددن
حقوق اإلنسان"
توضيحات أعضاء اللجنة الاين صوتوا ضد أتييد البيان
أصالن أابشيدزي
 - ١يتضمن ن البيان املشرت  ،يف رأيي ،ع داً من أوج القصور سواء يف أس لوا عرض
أو يف جزئ املوضوعي .وعلى الرغ من أن مأن املقأرتح اعتمأاد البيأان مبناسأبة الأ كرى السأنوية
العشأرين لإلعأالن املتعلأق حبأق ومسأؤولية األفأراد واجلماعأات وهيئأات اجملتمأع يف تعزيأز ومحايأأة
حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية املعرت هبا عاملياً ،فإن بع أحكام تتجاو إطار اإلعالن
وتتضأمن تعأأاري وتفسأريات للمفأأاهي الرئيسأأية الأيت ال تنبأأع مأأن النصأوص القانونيأأة ال وليأأة
القائمة.
 - ٢ونظراً ألن الن املقرتح للبيان املشرت ال يسمح أبي إضافات أو تغيريات ضرورية تتيح
لعامة اجلمهور ومجيع املعنيني فهم فهماً مناسباً وكافياً ،فالرسالة الوارد يف البيان املشرت ال ي
وقع أعضاء هيئات معاه ات حقوق اإلنسان ،متثل عقبة متنعي بصفيت الشخصية من املوافقة
على نص .
 - 3ولتجنب سوء الفه  ،أود أن أذ ّكر أبن اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية اعتم ت يف عا  ٢٠١6بياانً موضوعياً بشلن امل افعني عن حقوق اإلنسان واحلقوق
االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية ،ين بوضوح علأى موقأ فأرادى أعضأائها واللجنأة ككأل
بشلن تلك املسللة .ومع ذلك ،مل يرد ذكر هل الوثيقة يف ن البيان املشرت  ،على الرغ من
أن رئيس اللجنة شار يف عملية اعتماد البيان.
-٤

ويف سياق ما ذكر أعال  ،أرى أن من الضروري اإلشار إىل حقيقة سلبية واح .

 - 5ولألس أ  ،فأأإن االجتم أأاع السأأنوي لروس أأاء هيئأأات املعاهأ أ ات ال يسأأتخ للغ أأرض
املقصأود منأ  ،بأل يعمأل ابألحأرى كمنتأ ى للتأألثري علأى أعضأاء اللجأان إلقأرار أو أتييأ واثئأأق
مل ينظأر فيهأا مبأ ئياً أعضأاء اللجنأة .وهأ ا الأنهج يثأري اخلأال بأني خأرباء هيئأات املعاهأ ات،
ويكون يف هناية املطا مبثابة عامل سليب يف عمله .
 - 6وجرى أتكي ه ا الشاغل يف تقرير األمني العا الثاين لفرت السنتني الأ ي اعتمأ يف
عا  ،٢٠١٨وهو تقرير يشري إىل ع وجود فه مشرت بني أعضاء هيئات املعاه ات ل ور
كل رئيس من روسائها وسلطت ( ،A/73/309الفقر .)55
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 - 7ويف ضأوء توصأأية األمأني العأأا بتح ي أ اجلأ ول الأأزمي الأأال للجأان ملناقشأأة ج أ ول
أعمال اجتماع الروساء (املرجع نفس  ،الفقر  ،)٩٠ال ترى جلنتنا أن من املعقول أتيي ن ه ا
البيان دون أي إمكانية إلدراج التع يالت الال مة في .
-٨

وينبغي إرفاق ه امل كر ابلبيان املشرت .

شيتسو شني
 - ٩سلصأوت ضأ أتييأ اللجنأة املعنيأة ابحلقأوق االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأة البيأأان
املشأرت الصأأادر عأن عموعأأة الروسأاء ون أواا الروسأاء واألعضأأاء يف هيئأات معاه أ ات األم أ
املتحأ حلقأوق اإلنسأأان واملقأرر اخلأاص املعأأي حبالأة املأ افعني عأأن حقأوق اإلنسأان لألسأأباا
التالية
املشرت ؛

(أ)

أتييأ البيأان عمليأأة تفتقأر إىل الشأأرعية .واللجنأة ليسأت ملزمأأة بتلييأ البيأأان

(ا) لق أبلغنا أبن البيان املشرت اعتم قبل يو أو يومني من اجتماع الروساء يف
نيويأور  ،وأن الروسأاء مل يناقشأوا الورقأأة وأن الورقأة مل تصأ ر عأن اجتمأأاع الروسأاء .وحأى ه أ
اللحظة ،مل تُعر بع اجلهة اليت اخت ت ه املبادر  ،وكي اعتم البيان وما هي القاع اليت
جيب مبقتضاها علأى اللجنأة املعنيأة ابحلقأوق االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأة أن تؤيأ البيأان
الصادر عن عموعة من األفراد .وق تلقت اللجنة البيان املشرت لتليي دون السماح إبدخال
أي تغيأري أو تعأ يل .وه أ املمارسأة ختأأال القواعأ األساسأية للشأأفافية وال ميقراطيأة وسأأياد
القانون واحرتا استقالل وكرامة هيئات املعاه ات وأعضائها .وينبغي أال يرغ أعضاء اللجنة
على املوافقة على أي مستن دون إجراء سلي ومربر قانوين؛
(ج)

ستشكل الصيغة الغريبة للبيان املشرت سابقة سيئة؛

(د) البي أأان مقأ أ مأ أأن عموع أأة مأ أأن الروس أأاء ونأ أواا الروسأ أأاء وأعض أأاء هيئأ أأات
معاه ات األم املتح حلقوق اإلنسان بصفته الشخصية ،ابالشرتا مع مقرر خاص .والقيا
ب لك ،يفتح الباا أما إص ار بياانت مشرتكة حمتملة مع الع ي من املقررين اخلاصني بصور
مماثلة ال ين سيعملون بنفس الطريقة يف املستقبل؛
(ه) يتطلأأب البيأأان املشأأرت ق أ راً كب أرياً مأأن التحسأأني .فهأأو يتجاهأأل متام أاً أمهي أأة
اإلعأالن املتعلأأق ابمل أ افعني عأأن حقأأوق اإلنسأأان وال أ ور اإلجيأأاي ال أ ي أسأأه ب أ علأأى م أ ى
السنوات العشرين املاضية .وينبغي أن حيافظ ه ا البيان الصادر مبناسبة ال كرى السنوية إلعالن
األم املتح على نوع من التوا ن وأن يتجنب الرتكيز بال ضرور وبطريقة ال متوا نة وانتقائية
على جوانب معينة حم د ؛
(و) ينبغأأي تسأأجيل اإلعأأالن املأ أ كور أعأأال وإرفاق أ ب أأن
الصادر عن اللجنة وسجل التصويت.
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بيان السيد حممد عبد املنعم بشأن تصويته
 - ١٠يشار اىل الفقر الوارد يف البيان املشرت قي النظر فيما يتعلق ابلتزامات امل افعني عن
حقوق االنسان .وفيما يلي ن الفقر
ال خيضأع املأ افعون عأن حقأوق اإلنسأان يف ممارسأة حقأوقه إال للقيأود الأأيت
ين عليها القانون ،وفقاً لاللتزامات واملعايري ال ولية يف عال حقوق اإلنسان ،واليت
تكون معقولة وضرورية ومتناسبة لغرض واح فقط هو كفالة االعرتا الواجب حبقوق
اإلنسان واحلرايت األساسية لآلخرين واالحأرتا الواجأب هلأا والوفأاء مبتطلبأات النظأا
العا والرفا العا يف عتمع دميقراطي.
 - ١١والب أ للمأ أ افعني ع أأن حقأأوق اإلنس أأان م أأن التقيأ أ الصأأار هبأ أ الفق أأر  .وابإلض أأافة
إىل ذل أأك ،ينبغ أأي ألجهأ أأز وهيئ أأات األمأ أ املتح أ أ مراع أأا أحك أأا ق أ أرار اجملل أأس االقتصأ أأادي
واالجتماعي .3١/١٩٩6
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املرفق الثالث
أعضاء اللجنة
االس

أصالن أابشيدزي
حمم عز الدين عبد املنعم (انئب الرئيسة)
كليمان أاتنغاان
ماراي  -فرجينيا براس غوميس (الرئيسة)
شيتسو شني
لورا ماراي كراسيونيان  -اتتو
تشان راشيكار داسغوبتا
أوليفيي دي شوتر
ج يسال كيدجيا (انئب الرئيسة)
عزو كردون
سان را ليبينبريغ
ميكيل مانسيسيدور دي ال فوينيت
لي اي رافينبريغ (املقرر )
ولي سعدي
هيسو شني (انئبة الرئيسة)
رودريغو أوبرميين
مايكل ويندفور
ريناتو زيربيين ريبريو لياو
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اجلنسية

االحتاد الروسي
مصر
الكامريون
الربتغال
الصني
رومانيا
اهلن
بلجيكا
بولن ا
اجلزائر
جنوا افريقيا
إسبانيا
سورينا
األردن
مجهورية كوراي
كولومبيا
أملانيا
الربا يل
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