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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع

لفرنسا*

 -1نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة التقريةر الةيوال الرابة
لفرنسا بشأن تنفيذ العهي اليويل اخلاص باحلقوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة )E/C.12/FRA/4
جلستيها  22و 23املعقودتني  6و 7حزيران/يونيه  E/C.12/2016/SR.22 2016و،)23
واعتميت جلستها  49املعقودة  24حزيران/يونيه  2016املالحظات اخلتامية التالية.

ألف -مقدمة
 -2ترحةةا اللجنةةة بتقةةير التقريةةر الةةيوال الراب ة لفرنسةةا وبةةردود اليولةةة ال ةةر اخل يةةة عل ة
قائمة املسائل  .)E/C.12/FRA/Q/4/Add.1وترحا اللجنة أيضاً م التقيير بةاحلواا النناةاا الةذل
داا م وفي اليولة ال ر .

باء -الجوانب اإليجابية
 -3ترحا اللجنةة بتصةييا اليولةة ال ةر علة الووتوالةوي اال تيةاال الثةاب امللدةا بالعهةي
اليويل اخلاص باحلقوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة 18 ،آذاا/مةاا  .2015وترحةا
بالتصييا عل اتفاقية حقوق األشةااص ذول اععاقةة وعلة الووتوالةوي اال تيةاال امللدةا ةا،
 18شناط/فواير .2010
 -4وترحا اللجنة بالتيابري التشريعية واعدااية واملؤسسية اليت اختذهتا اليولةة ال ةر لتيسةري
التمت باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وبوجه اص التيابري التالية:
اعتمةةاد القةةانون اق ة  ،103-2011املةةؤا  27الةةانون الثاب/ينةةاير ،2011
أ)
املتعلةةا بالتمثيةةل املنصةةا للنسةةاا والرجةةاي ةةةالر اعدااة والرقابةةة ،وباملسةةاواة املهنيةةة ،والقةةانون
اق  ،873-2014املؤا  4آب/أغس ر  ،2014املتعلا باملساواة الفعلية بني النساا والرجاي؛

__________

*

اعتميهتا اللجنة
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ب) التةةيابري املتاةةذة لفائةةية األشةةااص ذول اععاقةةة ،وبوجةةه أ ة التوقي ة 27 ،
تش ةريل الثةةاب/نوفمو  ،2013عل ة االتفاقيةةة الوملنيةةة املتعةةيدة السةةنوات واألمل ةرا بشةةأن األ ةةيا
والوس ةةائل املتعلق ةةة بتوعي ةةا الع ةةاملني ذول اععاق ةةة ،واعتم ةةاد الق ةةانون اق ة  ،988-2015امل ةةؤا 5
آب/أغس ة ة ر  ،2015ال ة ةةذل يص ة ةةيق عل ة ة املرس ة ةةو اق ة ة  ،1090-2014امل ة ةةؤا  26أيل ة ةةوي/
سنتمو  ،2014املتعلا بتيسري االستفادة مل املرافا العامة واستايا وسائط النقل العا ؛
ج) صةةيوا التوجيةةه احل،ةةومر ،املةةؤا  6شةةناط/فواير  ،2015بشةةأن
لعا  2015لتوفري الس،ل للمستفيييل مل احلا الس،ل الالئا واملستقل؛

ةةة العمةةل

د) تعمي آلية الت،فل باليف املناشر مبوجا القانون اقة  ،41-2016املةؤا 26
الانون الثاب/يناير 2016؛
ه) تنفيةةذ ةةة العمةةل املسةةماة مع ةاً مةةل أجةةل القضةةاا عل ة جةةر اليااسةةة الةةيت
هتي إىل ختفيض عةيد الشةناب الةذيل يرةاداون نظةا التعلةي دون احلصةوي علة شةهادة مبقةياا
النصا عا  2017وتيسري عودهت إىل املياا ؛
و) إصالح حا اللجوا الذل اسةتهة لهل
اق  925-2015املؤا  29متوز/يوليه .2015

عةا  2013وأفضة إىل اعتمةاد القةانون

جيم -المجاالت الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
قابلية أحكام العهد للتطبيق
 -5ترحةةا اللجنةةة باحت،ةةا ل،مةةة الةةنقض اليولةةة ال ةةر إىل أح،ةةا العهةةي عةةية
أح،ا أصياهتا ،بيي أن القلا يساوا ا مل افةض ةذا ام،مةة و ي ةات قضةائية أ ةرا الن نةاق
بعةض مةواد العهةي ،ومةةل بينهةا أح،ةا قنلتهةةا ل،مةة الةنقض .وتأ ةذ اللجنةةة علمةاً أيضةاً باملعةةايري
اليت وضعها ةلر اليولة بشأن ان ناق أح،ا املعا يات اليولية املادة  ،2الفقرة .)1
 -6وتحثثا اللجنثثة الدولثثة الطثثرخ علثثا اتخثثا تثثدابير ترمثثي الثثا توحيثثد الممار ثثات
القانونية فيما يتعلق بانطباق العهد من قِبث الثنظم القانونيثة المحليثةت مسثتندة الثا السثوابق
القضائية لمحكمة النقض في هذا الصددت والا قرار مجلس الدولة .وتوصي اللجنثة بوجث
خاص بتوعية القضاةت والمحامينت والجمهور بإمكانية التقاضثي بشثأن الحقثوق االقتصثادية
واالجتماعيثثة والثقافيثثةت واالحتجثثاا بأحكثثام العهثثد فثثي المحثثالم .وتسثثترعي اللجنثثة انتبثثا
الدولة الطرخ للمالحظة العامة رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للعهد.
المساعدة اإلنمائية
 -7تعرب اللجنة عل أسفها ملسةتوا املسةاعية اعئائيةة لليولةة ال ةر الةذل يق دةل عةل ا ةي
املتفة ةةا علية ةةه دولي ة ةاً و ة ةةو  0.7املائة ةةة مة ةةل النة ةةاتو املة ةةر اعبة ةةايل .وتالح ة ة اللجنة ةةة بقلة ةةا أن
االحتياملةات اعلزاميةةة الواجةةا مراعاهتةا العمليةةات املييانيةةة امل نقةة سةةياق املسةةاعية اعئائيةةة
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املقيمةةة مةةل اليولةةة ال ةةر  ،مثةةل م ةذالرة التنميةةة املسةةتيامة والةةنهو املتن ة الةةتد ،املاةةاملر
الني ية ةةة واالجتماعية ةةة ،ال تة ةةوفر احلماية ةةة ال،املة ةةة للدقة ةةوق املنصة ةةوص عليهة ةةا العهة ةةي املة ةةادة ،2
الفقرة .)1
 -8وتوصي اللجنة الدولة الطرخ بمضاعفة جهودها لزيادة مسثاعدتها اإلنمائيثة لتصث
الثثا  0.7ف ثثي المائثثة م ثثن ناتجهثثا المحل ثثي اإلجم ثثاليت وفثثق اله ثثدخ المتفثثق عليث ث دوليث ثاً.
وتوصي اللجنة الدولة الطرخ أيضاً بإعداد أدوات منهجية محكمة تُ ِّ
مكثن مثن تحليث تثأ ير
العمليات التي تمولها مؤ سات المساعدة المالية في الحقثوق المنصثوص عليهثا فثي العهثد.
وتوصي اللجنة الدولة الطرخ لذلك بأن تدمج العهثد فثي الصثكول المرجعيثة لالمتثثا فثي
هذ المؤ سات.
اتفاقات التجارة واال تثمار الثنائية والمتعددة األطراخ
 -9تعرب اللجنة عل قلقها حياي انعيا اال تما بتأثري اتفاقات التجااة أو االسةتثماا الثنائيةة
واملتع ةةيدة األملة ةرا ال ةةيت ةةرل التف ةةاو بش ةةأاا أو تل ةةف ال ةةيت أبرمته ةةا اليول ةةة ال ةةر أو اال ةةاد
األواويب احلقةةوق املنصةةوص عليهةةا العهةةي .ويسةةاوا اللجنةةة القلةةا بوجةةه ةةاص مةةل أن تةةؤدل
آليةةات تسةةوية املنازعةةات بةةني املسةةتثمريل والةةيوي املنصةةوص عليهةةا اتفاقةةات عييةةية إىل إضةةعا
قياة اليولة عل إعماي بعض احلقوق املنصوص عليها العهي ومحايتها املاد  ،2الفقرة .)1
وفاء تاماً بالتزاماتها حيا العهد في اطار
 -10وتدعو اللجنة الدولة الطرخ الا أن تفي ً
التفاوض بشأن اتفاقات التجارة واال ثتثمار الثنائيثة والمتعثددة األطثراخ وتنفيثذها .وتحثهثا
علا ما يلي بوج خاص:
ضثثمان اج ثراء مشثثاورات مثثع األط ثراخ المعنيثثةت ومثثن بينهثثا المجتمعثثات
أ)
المعنيةت أ ناء مراح اعداد هذ االتفاقات والتفاوض بشأنها والتصديق عليهات ا تناداً الا
تقييم تأ يرها المتوقع؛
ب) ضثثمان اج ثراء تقيثثيم منثثتظم لتثثأ ير االتفاقثثات أ نثثاء تنفيثثذها بةيثثة تكييثثف
مضمون التعهدات عند االقتضاء؛
ج) الحثرص علثثا أال تنثثا
علا الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

ليثثات تسثثوية المنادعثات مثثن قثثدرة الدولثثة الطثثرخ

 -11وتحثثا اللجنثثة الدولثثة الطثثرخ علثثا اتخثثا جميثثع التثثدابير الممكنثثة التثثي تكف ث
اتسثثاق الق ثرارات والسيا ثثات التثثي تعتمثثدها المنظمثثات الدوليثثة التثثي هثثي عضثثو فيهثثا مثثع
االلتزامات بموجب العهد.
المسؤولية االجتماعية للشرلات
 -12تأسةةا اللجنةةة للتةةأ ري الةةذل وق ة اعتمةةاد مشةةروب القةةانون املتعلةةا بواجةةا احلي ةةة
الذل يننرةر أن تتدلة ةا الشةرالات األ والشةرالات املتعاملةة معهةا ،ال سةيما وأن قةانون التوجيةه
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والوةة اق  ،773-2014املؤا  7متوز/يوليه  ،2014بشأن سياسة التنمية والتضامل الةيويل
ال يفر أل التزا إجناال عل ذا الشرالات املادة  ،2الفقرة .)1
 -13وتحا اللجنة الدولة الطرخ علا اتخا تثدابير تمنثع انتهالثات حقثوق اإلنسثان
التثثي ترتكبهثثا فثثي الخثثارا جثثرلات مسثثجلة تحثثو واليتهثثا القانونيثثة .وفثثي هثثذا الصثثددت
تحا الدولة الطرخ علا اإل راع بخطا العملية المفضية الا اع تماد قانون يفرض علا
هذ الشرلات تعهداً ملزمثاً بمراعثاة واجثب اليقظثة بشثأن حقثوق اإلنسثانت ويكفث اتاحثة
ب االنتصاخ في محالم الدولثة الطثرخ لضثحايا انتهالثات حقثوق اإلنسثان الناجث ة عثن
أنشطة تضطلع بها هذ الشرلات في الخارا.
االعتراخ باألقليات
 -14إذ تأ ذ اللجنة علمةاً بةأن اليولةة ال ةر تعتةو االعةاا باألقليةات أو بةاحلقوق ا ماعيةة
منافي ةاً ليسةةتوا ا ،فااةةا تعيةةي التأاليةةي عل ة أن منةةيأ املسةةاواة بةةني األف ةراد أمةةا القةةانون ومن ة التمييةةز
ال ي،فيةةان علة الةةيوا لضةةمان متتة األقليةةات بةةاحلقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة .وفض ةالً
عةةل ذلةةف ،تةةرا اللجنةةة أن االع ةاا باألقليةةات العرقيةةة أو الثقافيةةة عل ة الندةةو املالئ ة ال يق ة لو
التماسف أو الوحية الوملنية بل يزييمها متانةً واسو اً املادة  ،2الفقرة .)2
 -15وتوصثي اللجنثثة الدولثة الطثثرخ بثأن تفكثثر فثي اعثثادة النظثر فثثي موقفهثا حيثثا األقليثثات
وأن تعتثثرخ ر ثثمياً بضثثرورة حمايثثة الحقثثوق الثقافيثثة لجميثثع مجموعثثات األقليثثةت وتجثثدد اللجنثثة
ف ثثي ه ثثذا الص ثثدد التوص ثثية الت ثثي ق ثثدمتها ف ثثي ه ثثذا الش ثثأن ف ثثي مالحظاته ثثا الختامي ثثة الس ثثابقة
(.)E/C.12/FRA/CO/3
التمييز والبيانات اإلحصائية المصنفة
 -16تشري اللجنة إىل النتائو اجمليية اليت لصت إليها اليااسة االستقصائية بشةأن املسةااات
واألصةوي .بيةةي أاةةا تأسةةا لعةةي تةةزود اليولةةة ال ةر بوسةةائل إحصةةائية متةةيط اللثةةا عةةل بية أشةة،اي
التمييز غري املناشر القائ عل األصل املادة  ،2الفقرة .)2
 -17وتحا اللجنة الدولة الطرخ علا اعداد منهجيات مالئمة لجمثع البيانثات ووضثع
اإلحصثثاءات المصثثنفة عثثن األقليثثات العرقيثثة الظثثاهرةت وال ثثيما األجثثخاص وو األصثثو
األجنبيثثة والةجثثرت مثثع احت ثرام مبثثدأ تحديثثد الهويثثة الثثذاتيت وتمكثثين ضثثحايا التمييثثز يثثر
المباجر من ا بات لثك .وتطلثب أيضثاً الثا الدولثة الطثرخ تضثمين منثاطق وأقثاليم مثا وراء
البح ثثار ف ثثي ه ثثذ اإلحص ثثاءات .وتوص ثثي الدول ثثة الط ثثرخ ل ثثذلك ب ثثأن ترص ثثدت م ثثن خ ثثال
اإلحصاءات المصنفةت تثأ ير السيا ثات العامثة فثي هثذ المجموعثات .وتلفثو نظثر الدولثة
الطرخ الا المذلرة التوجيهية بشأن نهج جمثع البيانثات القثائم علثا الحقثوق التثي أعثدتها
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
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طالبو اللجوء
 -18تع ةةرب اللجن ةةة ع ةةل أس ةةفها للظ ةةرو غ ةةري املرض ةةية الس ةةتقناي مل ةةال اللج ةةوا وإية ةوائه ،
وللعقنات اعدااية اليت تعوق احلصوي عل احلقوق االجتماعية واالقتصادية و ي مل فعالية أوجه
احلماية املننثقة عل إصالح حا اللجوا املادة ،2الفقرة .)2
 -19وتثثدعو اللجنثثة الدولثثة الطثثرخ إلدالثثة العقبثثات اإلداريثثة و ثثواها مثثن العراقي ث أمثثام
تمتع طالبي اللجوء بالحقوق االقتصادية واالجتماعيةت من خال التثدابير التاليثة علثا وجث
الخصوص:
أ)
يفهمونها؛

اع ثثالم ط ثثالبي اللج ثثوء بحق ثثوقهم بطريق ثثة مس ثثتقلة وتام ثثة ومحاي ثثدة وبلة ثثة

ب) تبسيط المسار اإلداري للحصو علا الحقوق االجتماعيثة واالقتصثاديةت
ولفالة الحصو عليها بسرعة؛
ج) تعزيثثز قثثدرات مرالثثز اال ثثتقبا أو المرافثثق الدائمثثة المكاف ثثة بةيثثة تلبيثثة
االحتياجات الفعليةت والتأهب التخا تدابير ا تثنائية لإليواء العاجث والمؤقثو ريثمثا تُلبثا
ل االحتياجات من السكن؛
د) توفير مستوى عثي الئثق وتحسثين اال ثتفادة مثن النظثام الصثحي العثام ومثن
المرافق المتخصصةت ال يما فثي معالجثة االضثطرابات النفسثية والصثدمات الناجث ة عثن الفثرار
أو المنفا.
المساواة بين الرج والمرأة في الحقوق
 -20تالحة ة اللجن ةةة مة ة القل ةةا أن املة ةرأة ال تة ةزاي ،اغة ة التق ةةي ام ةةرز ،منتقص ةةة احلق ةةوق
اجملتم  ،وبوجه اص سوق العمل بسنا الفجوة األجوا بني الرجاي والنساا املادة .)3
 -21وتح ثثا اللجن ثثة الدول ثثة الط ثثرخ عل ثثا مض ثثاعفة جهوده ثثا لتنفي ثثذ األولوي ثثات الت ثثي
اعتمدها االجتماع الثاني للجنثة المشثترلة بثين الثودارات المعنيثة بحقثوق المثرأة وبالمسثاواة
بين الرج والمرأةت لعام 2014ت وتحثها علا ما يلي:
اتخثثا تثثدابير محثثددة الهثثدخ لفائثثدة النسثثاء المنتقصثثة حقثثوقهن بدرجثثة
أ)
ألبثثر فثثي ثثوق العمث ت وال ثثيما المهثثاجرات مثثنهن والالئثثي يعشثثن فثثي المنثثاطق الحضثرية
الحسا ة وفي األو اط الريفية؛
ب) اعثثداد أدوات لتقيثثيم الو ثثائف تُ ِّ
مكثثن مثثن ديثثادة أجثثور المهثن التثثي جثثرت
العادة علا أن يكون تمثي المرأة فيها مفرطاً؛
ج) ديثثادة تمثيث المثرأة فثثي مناصثثب اتخثثا القثرار فثثي األجهثثزة العامثثة وديثثادة
تشجيع التمثي المتوادن للجنسين في الشرلاتت أياً لان حجمها؛
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د) ا لثثاء وعثثي الجمهثثور بمسثثؤوليات الرج ث فثثي األعمثثا المنزليثثة ورعايثثة
األطفا بمحاربة األفكار النمطية الجنسانية التي تبثها الكتب المدر ية وو ائط اإلعالم؛
ه)
الطفولة المبكرة؛

ا تثمار المزيد من الموارد ال تنباط الحلو الجديدة المنتظرة ال ثتقبا

و) توعيثثة الجمهثثور بالتثثدابير التثثي يثثنا علي ث القثثانون رقثثم 954-2012ت
المؤرخ  6ب/أ سطس 2012ت بشأن التحرش الجنسي ومعاقبة أجكا التمييثز الناجث ة
عن التحرش.
العطالة
 -22تالح اللجنة م القلا أن مستوا الع الةة ،وال سةيما الع الةة بةني الشةناب ،والع الةة
ال ويلة األجل ،والع الةة مقاملعةات وأقةالي مةا وااا الندةاا ،ال تةزاي مرتفعةة اغة التةيابري الةيت
اختذهتا اليولة ال ر  .وفضالً عل ذلةف ،يسةاوا اللجنةة القلةا مةل عةي توافةا القواعةي التنظيميةة
بشأن االستدقاقات االجتماعية م أئاط الن الة اليولة ال ر  ،مما حيةر الشةناب والعةامللني
عل العمل لفاة ملويلة مل احلماية املالئمة املادة .)6
 -23وتوصي اللجنة الدولة الطرخ برصد فعالية جتا التدابير المتخذة من أجث العثاطلين
عن العمث والشثرلاتت مثث نظثام الضثمان للشثبابت وخطثة مكافحثة البطالثة الطويلثة األجث ت
والتدابير التثي يثنا عليهثا قثانون ضثمان اال ثتخدام لعثام 2013ت فيمثا يتعلثق بتثوفير العمث
للف ات المستهدفة من السكانت وبثالتو يف وايجثاد فثرص العمث أيضثاً .وتطلثب اللجنثة الثا
الدولة الطرخ أيضاً توفير الو ائ التي تُ ِّ
مكن العاطلين عن العم فثي منثاطق وأقثاليم مثا وراء
البحار من الحصو علا عم باال ثتثمار فثي اتاحثة فثرص التثدريب واعثداد بثرامج التثدريب
التثثي تلبثثي احتياجثثات ثثوق العم ث المحلثثي .وتوصثثي اللجنثثة الدولثثة الطثثرخ أيض ثاً بثثالحرص
علا أن تكثون اال ثتحقاقات التثي يحثق للعثاطلين عثن العمث الحصثو عليهثا لافيثة .وتحيث
اللجنة الدولة الطرخ الا مالحظتها العامة رقم  )2005(18بشأن الحق في العم .
الحق في العم في روخ عادلة ومواتية
 -24يس ةةاوا اللجن ةةة القل ةةا بش ةةأن االس ةةتثنااات ال ةةيت مت ةةر بع ةةض أش ةة،اي احلماي ةةة امل،تس ةةنة
فيمةةا يتعلةةا بظةةرو العمةةل املقاحةةة مشةةروب قةةانون العمةةل مشةةروب قةةانون يهةةي إىل إنشةةاا
حريات جييية وأش،اي جييية مل احلماية للشرالات وللعاملني) ،مبا ذلف زيادة مرونة سوق
العمل ،دون أن يثنت أن اليولة ال ر قي داست بي احللوي األ را املم،نة املادتان  6و.)7
 -25وتحا اللجنة الدولة الطرخ علا الحرص علا أال تؤدي التدابير المقترحة لجعث
ثثوق العم ث ألثثثر مرونثثة الثثا دعزعثثة اال ثثتقرار الثثو يفي وتخفثثيض الحمايثثة االجتماعيثثة
للعاملين .وتحض الدولة الطرخ أيضاً علا أن تحرص علا أن يكون ل تدبير من التدابير
التراجعية المتعلقة بظروخ العم :
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ال مفر من ومبرر تبريراً تاماً فيما يتعلق بجميثع الحقثوق المنصثوص عليهثا
أ)
فثثي العهثثدت فثثي ضثثوء التثزام الدولثثة الطثثرخ بالسثثعي إلعمثثا هثثذ الحقثثوق اعمثثاالً تامثاً الثثا
أقصا حد تسمح ب الموارد المتاحة؛
ب) ضثثرورياً ومتنا ثثباً مثثع الوضثثعت أي أن يكثثون العتمثثاد أي تثثدبير خثثرت أو
العزوخ عن اتخا أي تدبيرت يلحق ضرراً أفدح بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛
ج)
فرادى وجماعات.

ير تمييزي وال يؤ ر بشك

ير تنا بي في المنتقصة حقوقهم والمهمشين

 -26وتحي اللجنة الدولة الطرخ الا مالحظتها العامة رقم  )2016(23بشثأن الحثق
في التمتع بحقوق و روخ عم عادلة ومرضية.
الحقوق النقابية

 -27تعرب اللجنة عل أسفها للتيابري العقابية اليت تفيي املعلومات أاةا هذ
اختةذت حةا ممثلةر
النقابةةات .وتالحة اللجنةةة أيضةاً مة القلةةا أن احليةةز الةةيملقراملر املتةةاح للتفةةاو بشةةأن اتفاقةةات
العمل ا ماعية يتقلا  .املادة .)8
 -28وتحثا اللجنثثة الدولثة الطثثرخ علثا اتخثثا تثدابير ناجعثثة لحمايثة األجثثخاص الثثذين
يمار ثثون أنش ثثطة نقابيثثةت ولمن ثثع جمي ثثع أجثثكا الت ثثدابير العقابي ثثة وتوقيثثع العق ثثاب عليه ثثات
وتحثها أيضاً علثا أن تكفث فعاليثة المفاوضثات الجماعيثة والحثق فثي التمتثع بتمثيث نقثابي
علثثا نحثثو يتس ثق والمعثثايير الدوليثثة بةيثثة حمايثثة حقثثوق العثثاملين المتعلقثثة بظثثروخ العم ث
والحق في الرعاية االجتماعية.
الهشاجة االجتماعية والحق في الرعاية االجتماعية
 -29تأ ذ اللجنة علماً بةأن عةي الوصة ينةياج عةياد املنةادر الةيت ااعتهةا اخل ةة املتعةيدة
السةةنوات مل،افدةةة الفقةةر و قيةةا االنةةيماج االجتمةةاعر ،بيةةي أاةةا تعةةرب عةةل أسةةفها ألن اخل ةةة
ل ةةت م ةةل ت ةةيابري ملموس ةةة لتري ةةري الس ةةلوس ال ةةذل يهعيلة ة هةر املس ةةتفيييل م ةةل اس ةةتدقاقات املس ةةاعية
االجتماعية اليولة ال ر و مل أشي الف ات حرمانةاً وهتميشةاً .وتأسةا اللجنةة أيضةاً خللةو
ةاي األنش ة املسم التمت باحلقوق وباحلي األدىن مل الرعاية االجتماعية مةل تةيابري إجرائيةة
لتافيض النسنة املرتفعة مل العزو عل االستفادة مل االستدقاقات اليولة ال ر  .وفضةالً
عل ذلف ،تعرب اللجنة عل قلقها مل أن معياا اعقامة حيوي دون حصوي الثةري ممةل يعيشةون
أوضاب شة عل االستدقاقات املادة .)9
 -30وتحا اللجنة الدولة الطثرخ أن تقثومت فثي اطثار تنفيثذ الخطثة المتعثددة السثنوات
لمكافحة الفقر وتحقيق االندماا االجتماعيت بما يلي:
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اتخثثا تثثدابير لتةييثثر نظثثرة الثثرأي العثثام التثثي تميث الثثا وصثثم الفقثثر وتعييثثر
أ)
المسثثتفيدين مثثن ا ثثتحقاقات المسثثاعدة االجتماعيثثةت مثثن خثثال حمثثالت توعيثثة تبعثثا ر ثثائ
تنظر الا الفقر من منظور حقوق اإلنسان؛
ب) اعثثادة تقيثثيم جثثروط الحصثثو علثثا اال ثثتحقاقات والمثثدد الزمنيثثة الالدمثثة
لتقديم الطلبات والبو فيها علا نحو يجعلها مالئمة ومعقولة ومتنا بة وجفافة؛
ج) درا ة األ باب ير اإلجرائية التي يعزى اليها العزوخ عن الحصو علا
اال تحقاقات االجتماعيةت وتحديد التدابير التصحيحية بالتشاور مع األجخاص الثذين يعيشثون
في أوضاع هشة ومع المجتمع المدني؛
د) ضثثمان الحصثثو الفعلثثي علثثا مختلثثف ا ثثتحقاقات الرعايثثة االجتماعيثثةت
وال يما اال تحقاقات الصحيةت في مناطق وأقاليم ما وراء البحار؛
ه)
االجتماعية.

تسريع عملية اعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز علا أ ثا الهشاجثة

الفقر
 -31يساوا اللجنة القلا مل انتشاا الفقر بني بعض الف ات امرومة واملهمشة.
 -32وتح ثثا اللجن ثثة الدول ثثة الط ثثرخ عل ثثا تقي ثثيم ت ثثأ ير تنفي ثثذ الخط ثثة المتع ثثددة الس ثثنوات
لمكافحة الفقر وتحقيق االندماا االجتمثاعيت ال مثن داويثة األهثداخ فحسثبت بث ومثن منظثور
عواقبهثثا علثثا الف ثثات المحرومثثةت مث ث األ ثثر الوحيثثدة الوالثثدينت والعثثاطلين عثثن العم ث لفتثثرة
طويلةت وطالبي اللجوءت واأل ر المعيشية في المناطق الحضرية الحسا ة.
الفقر في مناطق وأقاليم وجماعات ما وراء البحار المحلية
 -33تالحة اللجنةةة مة القلةةا معةةيالت الن الةةة املرتفعةةة منةةاملا وأقةةالي مةةا وااا الندةةاا ،
وال سيما الاينيون وغيانا ومايوت .ومبا أن الظرو السائية مناملا وأقالي مةا وااا الندةاا
ختتلةا عةةل مثيلتهةةا فرنسةةا القاايةةة ،تةةرا اللجنةةة أن التةةيابري اخلاصةةة مثةةل محايةةة ا ةةودة  -األسةةعاا
و تةةيابري تعزيةةز النمةةو والعمالةةة منةةاملا وأقةةالي مةةا وااا الندةةاا غةةري الافيةةة ،وة ةزأة ،وال تقةةو
بالقيا ال،ا عل حقوق اعنسان املادتان  7و.)11
 -34وا تستلفو اللجنة انتبا الدولثة الطثرخ الثا اعالنهثا بشثأن الفقثر والعهثد الثدولي
الخ ثثاص ب ثثالحقوق االقتص ثثادية واالجتماعي ثثة والثقافي ثثة ()E/C.12/2001/10ت توص ثثي الدول ثثة
الطثثرخ باتبثثاع نهثثج قثثائم علثثا حقثثوق اإلنسثثان فثثي يا ثثتها لمكافحثثة الفقثثر فثثي أقثثاليم
ومناطق ما وراء البحارت وتحثها علا ما يلي:
اعطثاء األولويثة لمكافحثثة الفقثر المثثدقعت وبوجث خثاص فثثي مثايوتت بثثالحرص
أ)
علا حصو األجخاص الذين يعانون من الفقر المدقع علا اال تحقاقات االجتماعية؛
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ب) توفير موارد من الميزانية لتنفيذ الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر
وتحقيق االندماا االجتمثاعي تتنا ثب مثع أوجث عثدم المسثاواةت ووضثع جثدو دمنثي لسثد
الفجوات القائمة في التمتع بالحق في مستوى معيشي الئق.
الحق في السكن
 -35تعرب اللجنة عةل أسةفها لقلةة املةوااد املسةتثمرة دعة سياسةات اليولةة ععمةاي احلةا
السةة،ل الالئةةا .ويظةةل القلةةا يسةةاوا اللجنةةة بسةةنا شةةة املسةةاالل اليولةةة ال ةةر  ،مبةةا ذلةةف
املسةةاالل االجتماعيةةة ،والسةة،ل امليسةةوا الت،لفةةة ،وأمةةاالل اعي ةواا حالةةة ال ةواار ،وتالح ة م ة
القلةةا أن عةةيد األشةةااص املفتق ةريل إىل مسةة،ل دائ ة ال ي ةزاي مرتفع ةاً ،ممةةا يةةؤدل إىل عهةةوا أحيةةاا
جييية مل الس،ل العشوائر .ويثري قلا اللجنة أيضاً أن أالثر مةل  40املائةة مةل مللنةات اعيةواا
حاالت ال واار ال تهلىب وأن توفري اعيواا يقتصر عل ليلة واحية  80املائة مل احلاالت.
 -36وتالحة ة اللجن ةةة أن ةةة إنش ةةاا املس ةةاالل الة ةواادة إمل ةةاا اخل ةةة املتع ةةيدة الس ةةنوات
مل،افد ةةة الفق ةةر و قي ةةا االن ةةيماج االجتم ةةاعر ال ت ةةوفر م ةةا ي،ف ةةر م ةةل حل ةةوي الس ةة،ل ال ةةيائ .
وتسةةتلفت اللجنةةة انتنةةاا اليولةةة ال ةةر للعواقةةا الو يمةةة لن ،ةران احلةةا السةة،ل عل ة التمت ة
باحلقوق األ را ،مثل احلا الرعاية االجتماعية واحلا العمل املادة .)11
 -37وا تلفثثو اللجنثثة انتبثثا الدولثة الطثثرخ لمالحظتهثثا العامثثة رقثثم  )1991(4بشثثأن
الحق في السكن الالئقت فإنها تحثها علا ما يلي:
أ)
في المسالن؛

ا تناداً الا األولوية الجةرافيةت ا تثمار موارد تتنا ب مع مسثتوى الشثح

ب) ايثثالء األولويثثة الواجبثثة للمشثثردين باتبثثاع ا ثثتراتيجية تُعث رد فثثي اطثثار تشثثاور
مو ع مع المعنيين بةية القضاء علا التشثردت وال ثيما دعثم األفثراد فثي السثعي للحصثو
علا كن دائم وتمكينهم من التمتع بالحقوق األخرى المنصوص عليها في العهد؛
ج) تذلي بعض العقبات التثي تحثو دون الحصثو علثا السثكن المنصثوص
علي في قانون الحق في السكن الالئق والمستق ت ومن بينها اإلقامة المشروعة؛
د) ا تعراض مدى لفاية التدابير اإلدارية للحصو علثا السثكن االجتمثاعي
واعانات السكن وجروط األهلية للحصو عليها ولذلك حجم هذ المساعدات؛
ه)

وضثع جثدو دمنثي وتحديثد أهثداخ بشثأن اال ثتيالء علثا المسثالن يثر

و)
لك ضرورياً؛

تو يع نطاق نظام مراقبثة ايجثار المسثالن ليشثم المثدن التثي يعتبثر فيهثا

المأهولة؛

ز) وضثثع نظثثم لمكثثان اإلقامثثة تحثثو دون حرمثثان المشثثردينت أو مثثن لثثيس
لديهم عنوان ابوت من التمتع بالحقوق االجتماعية لهذا السبب.
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اإلخالء القسري
 -38تعةةرب اللجنةةة عةةل أسةةفها ألوجةةه القصةةوا املالحظةةة إعمةةاي القةةانون اقة ،614-2000
املؤا  5متوز/يوليه  ،2000واملتعلا باستقناي الرحل وأماالل إقامته قانون  ،)Besson IIإذ إن
ةةات املقاملع ةةات
معةةيي اعنش ةةاا الفعل ةةر ملواق ة االس ةةتقناي ال ي ةزاي دون األ ةةيا ام ةةيدة
السةةتقناي الرحةةل .وتأ ةةذ اللجنةةة علمةاً بتمتة ح،ةةا املقاملعةةات بسةةل ة اعحةةالي الةةيت مت،ةةنه مةةل
تال أوجه قصوا النلييات .ويساوا اللجنة القلةا أيضةاً بعةيد قةرااات اع ةالا القسةرل املتاةذة
اليولة ال ر  ،سواا تعلا األمر باع الا مل املساالل املؤجرة ،أو اع الا مةل األحيةاا العشةوائية،
أو مل يمات باعة الرجر أو الرحل .وتالح اللجنة أيضاً م القلةا أن عمليةات اع ةالا ةذا
متت ،الثري مل احلاالت ،دون إ اد حلوي ععادة اعس،ان املادة .)11
 -39وتطلثثب اللجنثثة الثثا الدولثثة الطثثرخ أن تتخثثذ التثثدابير الالدمثثة لتقليث اللجثثوء قثثدر
المستطاع الا عمليات اإلخالء القسري بالتفكير في حلو أخرى بالتشثاور مثع المعنيثين.
وتحا اللجنة الدولة الطرخ علا ما يلي:
توجيث اخطثثار مسثثبق لثثاخ ومعقثثو لجميثثع األجثثخاص المعنيثثين بقثرارات
أ)
اإلخالء وتزويدهم بانتظام بالمعلومات المتعلقة بسب االنتصاخ؛
ب) منثثع اخثثالء األجثثخاص الثثذي يعتبثثرهم قثثانون الحثثق فثثي السثثكن الالئثثق
والمستق من وي األولوية؛
ج)

تأجي تنفيذ قرارات اخالء األ ر التي لديها أطفا في بالمدار ؛

د) الحرص علا أن ترافق ل عملية اخالء حلو إلعادة اإل ثكان أو اعثادة
اإلقامة علا النحو المالئم؛
ه) تفثثادي اللجثثوء الثثا القثثوةت أو علثثا األقث الحثثد مثثن ضثثرورة اللجثثوء اليهثثا
أ ناء عمليات اإلخالء.
 -40وفض ثالً عثثن لثثكت توصثثي اللجنثثة بإعثثادة تقيثثيم التعمثثيم المشثثترل بثثين الثثوداراتت
المثثؤرخ  26ب/أ سثثطس 2012ت والمتعلثثق با ثثتباق ومرافقثثة عمليثثات إلخثثالء المخيمثثات
يثثر المشثثروعةت وتخصثثيا مثثوارد لتحقيثثق األهثثداخ التثثي حثثددتها مخططثثات المقاطعثثات
ال ثثتقبا الرح ث تحقيق ثاً فعلي ثاً .وتحي ث اللجنثثة الدولثثة الطثثرخ الثثا مالحظتيهثثا الختثثاميتين
رقم  )1991(4بشأن الحق في السكن الالئق ورقم  )1997(7بشأن الحق في السكن
الالئق :حاالت اإلخالء القسري.
الحق في السكن في مناطق ما وراء البحار
 -41تعرب اللجنة عل أسفها للعيد ال،نري مل األشااص الذيل يعيشةون أحيةاا عشةوائية
مناملا ما وااا النداا .وفضةالً عةل ذلةف ،ومبةا أن ةذا املنةاملا ال تظهةر ضةمل منةاملا التةوتر
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اعحصااات الوملنية ،يساوا اللجنة القلا مل االستجابات غري ال،افية ومل أن ت،ةون املرونةة
ختصي موااد امليزانية تعنةرياً عةل عةي ييةي األعمةاي ذات األولويةة .وتأسةا اللجنةة الةذلف
ل وي قائمة مل ينتظرون احلصوي عل س،ل اجتماعر املادة .)11
 -42وتحا اللجنة الدولة الطرخ علا أن تقثومت فثي اطثار تنفيثذ خطثة السثكن لمنثاطق
ما وراء البحارت بما يلي:
مواءم ثثة الق ثثانون رق ثثم 725-2011ت الم ثثؤرخ  23حزيران/يونيث ث 2011ت
أ)
الذي يتضمن أحكاماً خاصة تتعلق باألحياء العشوائية وبمكافحة السكن ير الالئق فثي منثاطق
وأق ثثاليم م ثثا وراء البح ثثار م ثثع ق ثثانون الح ثثق ف ثثي الس ثثكن وم ثثع المع ثثايير الدولي ثثة بش ثثأن عملي ثثات
اإلخالء القسري؛
ب) اتخا تدابير عاجلة لتخطيط األحياء العشثوائية وتزويثدها بمرافثق اإلصثحاح
أو امتصاصهات بالتشاور مع كانهات وتخصيا الموارد المالية الالدمة لها؛
ج)

اتاحة مزيد من اال تحقاقات االجتماعية ريثما يتم تشييد مسالن اجتماعية.

 -43وتحي اللجنة الدولة الطرخ الثا المبثادا األ ا ثية والتوجيهثات المتعلقثة بعمليثات
اإلخالء والترحي بدافع التنمية (انظر A/HRC/4/18ت المرفق األو ).
التفاوت في التمتع بالحق في الصحة
 -44تالح ة اللجنةةة معةةل القلةةا األوضةةاب غةةري املواتيةةة للدصةةوي عل ة
املن ةةاملا احلضة ةرية احلساس ةةة واملن ةةاملا الريفي ةةة ال ةةيت تع ةةاب م ةةل ش ةةة ش ةةييي
املادة  ،12واملادة  ،2الفقرة .)2

ةةيمات الصةةدة
اخل ةةيمات الص ةةدية

 -45وتطلثثب اللجنثثة مثثن الدولثثة الطثثرخ أن ترصثثد بانتظثثامت فثثي اطثثار تنفيثثذ اال ثثتراتيجية
الوطنية للصحةت فعالية التدابير المتخذة لتحسين الحصثو علثا خثدمات الصثحة فثي المنثاطق
الحضرية الحسا ة والمناطق الريفية التي تعاني من جثح جثديد فثي الخثدمات الطبيثةت وأن تُقثيِّم
تأ يرها في التمتع بالحق في الصحةت وتتخذ التدابير التصحيحيةت عند االقتضاء.
 -46وتةةرا اللجنةةة أن الوضة غةةري املةواا للتمتة بةةاحلا الصةةدة منةةاملا وأقةةالي مةةا وااا
الندةةاا مثةةري للقلةةا .وتشةةري بوجةةه ةةاص ،ضةةمل اعشةة،اليات الةةيت حةةيدهتا اس ةااتيجية الصةةدة
ملةةا وااا الندةةاا ،إىل ااتفةةاب وفيةةات األملفةةاي واألمهةةات مةةايوت وغيانةةا املةةادة  12واملةةادة،2
الفقرة .)2
 -47وفضالً عن التدابير المضمنة في ا ثتراتيجية الصثحة لمثا وراء البحثارت تحثا اللجنثة
الدولة الطرخ علا ما يلي:
ا ثثتثمار مزيثثد مثثن المثثوارد فثثي ألثثثر المنثثاطق حرمانثاً بةيثثة توحيثثد نصثثيب
أ)
الفرد من اإلنفاق علا الصحة؛
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ب)
ما وراء البحار؛

ديادة عدد العاملين المؤهلين في مجا الصحة الذين يعملون فثي منثاطق

ج) تطثثوير خثثدمات صثثحة األمهثثات والصثثحة اإلنجابيثثة وصثثحة الطفولثثة علثثا
بي األولوية بةية تعزيز لفاءة النظام الصحي؛
يانا؛

د)

مواصلة المراقبة الصحية للتلوث بثالزئبق بثين الهنثود األمثريكيين مثن ثكان

) تنمية الشبكات العامة لتوفير الميا والصثرخ الصثحي وتسثهي الحصثو
عليها بأ عار ميسورة للحد من انتشار األمراض الطفيلية والمعدية.
 -48وتحي اللجنة الدولة الطرخ الا مالحظتها العامة رقم  )2000(14بشثأن الحثق
في أفض مستوى أفض من الصحة يمكن بلو .
الحق في التعليم
 -49تالحة اللجنةةة مة القلةةا معةةيي التمةةيا الضةةعيا بةةني أملفةةاي الرجةةر وحةةاالت افةةض
العمي التداق األملفاي باملياا املادة .)13
بعض ه
 -50ا تثثذلر اللجنثثة بثثأن مبثثدأ عثثدم التمييثثز فثثي الحصثثو علثثا التعلثثيم يشثثم جميثثع
األجخاص في ن التمدر الذين يوجثدون علثا أراضثي الدولثة الطثرخت بةثض النظثر عثن
العم ثثد
وض ثثعهم اإلداريت فإنه ثثا ت ثثدعو الدول ثثة الط ثثرخ لتنفي ثثذ االلتث ثزام الواق ثثع عل ثثا ع ثثاتق ُ
بإحصاء األطفا الذين بلةثوا ثن التمثدر الموجثودين فثي منثاطقهمت بمثن فثيهم األطفثا
الذين يعيشون في األحياء العشوائيةت والحرص علا التحاقهم بالمدار .
التعليم بصفت و يلة للمساواة في الظروخ
 -51تالح ة اللجنةةة م ة القلةةا ضةةعا معةةيي النجةةاح بةةني األشةةااص املنتمةةني إىل الف ةةات
امرومة اجتماعياً واقتصادياً املواد  13و ،14و 11و ،2الفقرة .)2
 -52وتحا اللجنة الدولة الطرخ علا أن تقومت في اطار جهودها لتصحيح تثأ ير عثدم
المساواة االجتماعية واالقتصادية في النجاح في الدرا ةت بما يلي:
اال تناد الا مبدأ الحق فثي تلقثي التعلثيم المنا ثب والجيثد حتثا ال تزيثد
أ)
التدابير المتخذة وصم السكان المستهدفين؛
ب) تخصثثيا المثثوارد الالدمثثةت ثثواء تعلثثق األمثثر بمخصصثثات الميزانيثثة أو
بمؤهالت المعلمين؛
ج)

تشجيع المساعدة الفردية للتالميذ قدر المستطاع وعند االقتضاء؛

د) الحرص علا أالَّ تحثو تكثاليف التعلثيم الثثانوي والجثامعي يثر المباجثرة
دون حصو األجخاص المنحدرين من أ ر محرومة علا التعليم؛
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ه) اعادة النظر في اضفاء المرونة علا الخريطة المدر يةت ورصد تأ ير لك
في مالمح المؤ سات ات األولويةت واتخا تدابير ملمو ة لتعزيز االختالط االجتمثاعيت
عند االقتضاء؛
و) رص ثثد ت ثثأ ير تنفي ثثذ يا ثثة التعل ثثيم ي األولوي ثثة ف ثثي عالق ثثة التث ثرابط ب ثثين
األص االجتماعي واالقتصادي والنجاح في الدرا ة.
الحق في التعليم في مناطق وأقاليم وجماعات ما وراء البحار المحلية
 -53تعةرب اللجنةةة عةةل أسةةفها للصةةعوبات املالحظةةة الةةيت تعةةا التمتة بةةاحلا التعلةةي
مناملا وأقالي ما وااا النداا .وتشري اللجنة بوجه اص إىل أن بهعي املياا يش،ل عةامالً حيةي
مل التداق أملفاي الس،ان األصليني غيانا باملياا  ،أو يةيفعه إىل جةر اليااسةة .ويسةاوا
اللجنةةة القلةةا أيض ةاً حيةةاي العةةيد ال،نةةري مةةل األملفةةاي الةةذيل مل يلتدق ةوا باملةةياا النتةةة ،ومعةةيي
جر اليااسة املرتف مايوت .وفضالً عل ذلف ،تعرب اللجنةة عةل قلقهةا لقلةة ا هةود املنذولةة
لت،ييا مضمون الوامو اليااسية م ثقافات ما وااا النداا.
 -54وتطلثثب اللجنثثة الثثا الدولثثة الطثثرخ اتبثثاع نهثثج يقثثوم علثثا الحقثثوق فثثي تشثثجيع
التعليم في مناطق وأقثاليم مثا وراء البحثارت بمثنح األولويثة لتثوفير التعلثيمت واتاحثة الحصثو
علي ت وضثمان جودتث ت وقدرتث علثا التكيثف .وتحثا الدولثة الطثرخ علثا أن تقثومت ضثمن
أمور أخرىت بما يلي:
وض ثثع خط ثثة مفص ثثلة للت ثثدابير الت ثثي ينبة ثثي اتخا ه ثثا لتنفي ثثذ مب ثثدأ التعل ثثيم
أ)
االبتدائي اإللزامي والمجاني للجميع التنفيذ التامت بوج أخا في مايوت؛
ب) ادالثثة الحثثواجز التثثي تعثثوق الحصثثو علثثا التعلثثيم بزيثثادة الفثثرص المتاحثثة
للتعليم قدر المستطاع في مواقع يسه الوصو اليها بقدر معقثو ت وبتثولي نقث التالميثذت
وانشاء هيال لمساندة األطفا الذين يةادرون قراهم لمواصلة درا تهم وا تقبالهم؛
ج) تضثمين مكافحثثة هجثر المثثدار فثي أولويثثات الشثطر المخصثثا للتعلثثيم
في و يقة مايوت اال تراتيجية لعام 2025؛
د)
ما وراء البحار؛

تعزيثثز تعلثثيم اللةثثات اإلقليميثثة والتعلثثيم بهثثذ اللةثثات فثثي منثثاطق وأقثثاليم

ه) اعثثداد تعلثثيم يلبثثي احتياجثثات التالميثثذ فثثي بي ثثتهم االجتماعيثثة والثقافيثثة
واحتياجات المجتمعات المحلية.
 -55وتحي اللجنة الدولة الطرخ الا مالحظتها العامة رقم  )1999(13بشثأن الحثق
في التعليم.
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الحقوق الثقافية واللةوية
 -56اغة ة أن اللجن ةةة تأ ةةذ احلس ةةنان السياس ةةات املعتم ةةية م ةةل أج ةةل اللر ةةات اعقليمي ةةة
وإصالح املادة  1-75مل اليستوا عةا  2008الةيت تؤالةي اليةو أن اللرةات اعقليميةة متثةل
جةةزااً مةةل ت ةرا ،فرنسةةا  ،فااةةا تأسةةا ل،ةةون اليولةةة ال ةةر ال تةةرا أن ةةذا السياسةةات و ةةذا
اعصةةالح اليسةةتوال ينش ة ان االع ةاا ت ةةا أو حريةةة حي ةةتو ةةا لص ةةاع اجملموعةةات اعقليمي ةةة
أو اللروية والس،ان األصليني ألقالي ما وااا النداا املادة .)15
 -57وتوصث ثثي اللجنث ثثة الدولث ثثة الطث ثثرخ أن تعث ثثزد وتعتث ثثرخ بحث ثثق األجث ثثخاص المنتمث ثثين الث ثثا
مجموعثثات لةويثثة اقليمي ثثة أو منتميثثة ال ثثا أقليثثاتت وفثثي من ثثاطق وأقثثاليم م ثثا وراء البحثثار بح ثثق
السكان األصليين في ا تخدام لةتهم لجزء من حقهم في المشارلة في الحياة الثقافيثةت ال فثي
حيثثاتهم الخاصثثة فحسثثب ب ث وفثثي الحيثثاة العامثثة فثثي المنثثاطق التثثي تتحثثدث عثثادة باللةثثات
اإلقليميثثة .وفثثي هثثذا الصثثددت تلفثثو اللجنثثة انتبثثا الدولثثة الطثثرخ الثثا الفق ثرتين  32و 33مثثن
مالحظتها العامة رقم  )2009(21بشأن حق ل فرد في المشارلة في الحياة الثقافية.

دا  -التوصيات األخرى
 -58تثثدعو اللجنثثة الدولثثة الطثثرخ لالعت ثراخ باختصثثاص اللجنثثة بموجثثب المثثادة 10
بشثثأن البال ثثات المتبادلثثة بثثين الثثدو والمثثادة  11بشثثأن اج ثراءات التحقيثثق الثثواردة فثثي
البروتولو االختياري الملحق بالعهد.
 -59وتشثثجع اللجنثثة الدولثثة الطثثرخ علثثا أن تنظثثر فثثي التوقيثثع علثثا االتفاقيثثة الدوليثثة
لحماية حقوق جميع العما المهاجرين وأفراد أ رهم والمصادقة عليها.
 -60وتطلثثب اللجنثثة الثثا الدولثثة الطثثرخ أن تعمثثم علثثا نطثثاق وا ثثع هثثذ المالحظثثات
الختاميثثة فثثي جميثثع قطاعثثات المجتمثثعت وبوج ث خثثاص فثثي صثثفوخ البرلمثثانيينت ومثثو في
الدولةت والسلطات القضائيةت وأن تحيطهثا علمثاًت فثي تقريرهثا الثدوري المقبث ت بمثا اتخذتث
من تدابير لتنفيذ هذ المالحظات .وتشجع اللجنة الدولة الطرخ علا أن تشرل منظمثات
المجتمثثع المثثدني فثثي المناقشثثات التثثي تُثثدور علثثا الصثثعيد الثثوطني قب ث تقثثديم تقريرهثثا
الدوري المقب .
 -61وتناج ثثد اللجنث ثثة الدولث ثثة الطث ثثرخ أن تقث ثثدم تقريرهث ثثا الث ثثدوري الخث ثثامس فث ثثي موعث ثثد
أقصثثا  30حزيران/يوني ث 2021ت وتثثدعوها الثثا أن تقثثدم اليهثثات فثثي أقصثثر وقثثو مسثثتطاعت
وحدة وفقاً للمبادا التوجيهية بشأن تقديم التقثارير بموجثب الصثكول الدوليثة
و يقة أ ا ية ُم َّ
لحقثثوق اإلنسثثانت بمثثا فثثي لثثك المبثثادا التوجيهيثثة المتعلقثثة بالو يقثثة األ ا ثثية المشثثترلة
والتقارير الخاصة بصكول بعينها (.)HRI/MC/2006/3
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