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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبوسنة
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبوسنة والهرسك

()1

والهرسك*

في جلستيها  35و ،)2(37المعقودتين

في  30أيلول/سببتمبر و 1تشبرين اوول/أتتورر  ،2021واعتمدت في جلسبتها  ،57المعقودة في  15تشبرين

اوول/أتتورر  ،2021هذه المالحظات الختامية.

ألف -مقدمة
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ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث ،ورما قدمته من معلومات إضافية في ردودها

على قائمة المسائل  .وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للحوار البناء مع الوفد الوزاري للدولة الطرف.
()3

باء -الجوانب اإليجابية
-3

ترحب اللجنة بالتدابير التشبرييية والمسسبسبية والسبياسباتية المتخذة لضبماة حماية الحقوص ايقت بادية

وايجتمباييبة والثقبافيبة في البدولبة الطرف ،مثبل اعتمباد تعبديالت على قبانوة حظر التمييا ،وقبانوة اللجوء،

وقانوة اوجانب ،وجميعها في عام  ،2016والتدابير المذكورة في هذه المالحظات الختامية.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التطبيق المحلي للعهد
-4

يس ب ب بباور اللجنة القلا لقوة الحقوص المن ب ب ببوه عليها في العهد اير مدرجة بالقامل في القانوة

المحلي ،ولقوة الحقوص ايقت ب ب ببادية وايجتمايية والثقافية ي تتمتع بنتب الرت ة الدسب ب ببتورية التي تتمتع بها

الحقوص المدنية والسب ببياسب ببية .كما يسب بباورها القلا إزاء عدم توفر معلومات عن الق اررات التي تتخذها المحاتم
المحلية التي تس ب ببتند إلى العهد .ويس ب بباورها القلا كذلك إزاء عدم وجود تدريب متخ ب ببه على أح ام العهد

وإم انية التقاضي بموج ه في أوساط القضاة والمدعين العامين والمحامين (المادة .))1(2

*

اعتمدتها اللجنة في دورتها الس عين ( 27أيلول/سبتمبر  15 -تشرين اوول/أتتورر .)2021
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توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

مراجعةة قةانونهةا الةدابلي بهةدف دمةاو الحقوق الواردل هي العهةد فية دمةاجةا كةامال
(أ)
وضمان منح هذه الحقوق مرتبة دستورية مساوية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية األبرى؛
(ب)

توهير تدريب متخصةةع علأ أحماا العهد وكممانية التقاضةةي بشةةأنها هي أوسةةا الق ةةال

(ج)

تعزيز الوعي بالحقوق االقتصةةةةةةةةادية واالجتماعية والثقافية بين الدو األبرىي وكذا ير

والمدعين العامين والمحامين؛

الدو ي والجهات الفاعلة المسةةلولة عن تنفيذ العهدي مثم مفتشةةي العمم واألبصةةائيين االجتماعيين والعاملين

الصحيين والمدرسيني وبين أصحاب الحقوق؛
(د)

مراعال تعليق اللجنة العاا رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للعهد.

التزامات الدولة الطرف
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تالحظ اللجنة نظام الح م المعقد للدولة الطرف ،وي مركاية السلطات والمسسوليات في المجايت

المت ببلة بالحقوص ايقت ببادية وايجتمايية والثقافية ،بما في حلك الحماية ايجتمايية والرعاية ال ببحية والتعليم.
اير أة اللجنة تش ب ببعر بالقلا إزاء الت اين القبير في التدابير التش ب برييية والس ب ببياس ب بباتية المتخذة على مختل

مس ب ب ب ببتويات الح ومة في تلك المجايت ،وما يترتب على حلك من ت اينات إقليمية كبيرة في مس ب ب ب ببتو التمتع

بالحقوص ايقت بادية وايجتمايية والثقافية .كما يسباورها القلا إزاء عدم ر بد وتنسبيا التدابير المتخذة واونشبطة

التي تقوم بها القيانات ومقاطعة برتش ب ب و وكانتونات اتحاد البوس ب ببنة والهرس ب ببك ،على مس ب ببتو الدولة ،والتي
تديم أوجه الت اين وعدم المساواة (المادة .))1(2

-7

تةذكر اللجنةة الةدولةة الطرف بةأنهةا تتحمةم المسةةةةةةةةةلوليةة النهةائيةة عن تنفيةذ العهةد علأ جمي

مسةتويات الحمومةي بما هي للك الاانتونات والبلديات .وتوصةي الدولة الطرف باتخال جمي التدابير الالةمة

ل ةةةمان التمت بالحقوق الممفولة هي العهد بصةةةرف النظر عن ممان اإلقامة هي البلد .وتوصةةةي اللجنة
الدولة الطرفي علأ وج الخصوصي بما يلي:
(أ)

مواءمة التدابير التشريعية والسياساتية المتخذل أو المتوبال؛

(ب)

تحسين رصد وتنسيق األنشطة الم طل بها علأ جمي مستويات الحمومة؛

(ج)

تعزيز القدرل اإلدارية والمالية للحمومات المحلية.

جم البيانات
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يسباور اللجنة القلا إزاء عدم وجود جمع منهجي للبيانات الم بنتة على أسباس أسب اب محظورة،

مما يعوص تقييم مسببتو إعمال الحقوص الواردة في العهد .كما تفس ب

الطرف (المادة .))1(2
-9

لعدم كتاية البيانات التي قدمتها الدولة

توصةةةةةةي اللجنة الدولة الطرف بتحسةةةةةةين نظامها لجم البياناتي بما هي للك التعدادي من أجم

جم بيانات مصةةةنفة علأ أسةةةاب أسةةةباب الحظري بما هي للك الجنس والعمر واإلعاقة واألصةةةم اإل ني

والمنطقةي بغية تتب التقدا المحرة هي عما الحقوق المنصةةةةةةةةوص عليها هي العهد وصةةةةةةةةيا ة تدابير
هعالة ومحددل الهدفي ال سةةيما لفائدل األهراد والفتات المحرومين والمهمشةةين .وتطلب لأ الدولة الطرف

أي ةا أن تدرو هي تقريرها الدوري المقبم بيانات حصةائية سةنوية مقارنة مصةنفة حسةب األسةةباب المذكورل
أعاله و يرها من األسةةةةةةباب لات الصةةةةةةلةي مما هو ضةةةةةةروري ل ياب التقدا المحرة هي عما الحقوق
الواردل هي العهد.
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ملسسة وطنية لحقوق اإلنسان
-10

يسباور اللجنة القلا إزاء التقارير التي تتيد بفة مسسبسبة أمين مظالم حقوص اانسباة ليسبق مسبتقلة

تمبامبا وأة كتباءة وابائتهبا اليوميبة وفعباليتهبا تتبفلر بهي لهبا المعقبد .كمبا يس ب ب ب ب ب ب بباورهبا القلا إزاء عبدم متبابعبة

ير سبنويا عن التمييا ،على
السبلطات المخت بة لق اررات المسسبسبة .وتالحظ اللجنة أة المسسبسبة لم تنشبر تقر ا

النحو المن وه عليه في قانوة حظر التمييا ،منذ عام ( 2013المادة .))1(2
-11

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخال التدابير التالية:
(أ)

ضةمان أن يمون مشةروا القانون المتعلق بالتعديالت علأ قانون أمين مظالم حقوق

اإلنسةةةان هي البوسةةةنة والهرسةةةك متواهقا تماما م المبادئ المتعلقة بمركز الملسةةةسةةةات الوطنية لتعزيز
وحماية حقوق اإلنسةةةةةان (مبادئ باريس)ي بما هي للك عن طريق دراو التوصةةةةةيات التي قدمتها اللجنة

الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للتحالف العالمي للملسةسةات الوطنية لحقوق اإلنسةان؛ وتسةري اعتماد
مشروا القانون؛
(ب)

تعزيز كفاءل مهاا الملسسةي بما هي للك عن طريق تبسيط عملية صن القرار؛

(ج)

ضمان متابعة السلطات المختصة للق اررات والتوصيات التي تقدمها الملسسة؛

(د)

تعزيز والية الملسسة هي حماية وتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

(هب)

نشر تقرير سنوي عن التمييز.

الحد األقصأ للموارد المتاحة
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يساور اللجنة القلا إزاء المستو المنختض عموما لمخ

ات المياانية لل حة والتعليم ومجايت

أخر مت ببلة بالحقوص ايقت ببادية وايجتمايية والثقافية والتتاوت القبير بين القيانات في هذا ال ببدد.
تما يس بباورها القلا إزاء النظام الضب بريبي للدولة الطرف ،التي لها قاعدة ضب بريبية محدودة واير ت بباعدية،

بمعدل ضبريبي لابق ( 10في المائة) على أرراح الشبركات والدخل الشبخ بي كليهما ومعدل ضبريبي أعلى
على ايسببتهال( (على سبببيل المثال ،الض بري ة على الليمة المضببافة المحددة بنس ب ة  17في المائة) ،وآلاره

الضارة على اوفراد والتئات المحرومة والمهمشة (المادة .))1(2
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توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

ةيادل مسةةةةةتوى اإلنفاق االجتماعيي م

(ب)

عادل النظر هي سةةةةياسةةةةتها المالية بغية تحسةةةةين قدرتها علأ تعبتة الموارد المحلية

(ج)

تقييم أ ر ةيادل ضةةرائب االسةةةتهال ي بما هيها ال ةةةريبة علأ ال يمة الم ةةةاهةي وال سةةةيما

يالء اهتماا باص ل اةةةةةخاص المحرومين

والمهمشين والمناطق التي هيها مستويات مرتفعة من البطالة والفقر؛

الالةمة وجعلها تصاعدية و ير تمييزية لزيادل أ رها من حيث عادل التوةي ؛

علأ األسر المعيشية المنخف ة الدبمي واتخال جراءات تصحيحية حسب االقت اء.
الفساد
-14

يسب بباور اللجنة القلا إزاء اسب ببتمرار ارتتاا مسب ببتو التسب بباد في الدولة الطرف ،وهو ما يعوص فعليا

الح ب ب ب ببول على الرعاية ال ب ب ب ببحية والتعليم والخدمات العامة اوخر  ،وي س ب ب ب ببيما من جانب اوفراد والتئات

الم حرومين والمهمشب ببين .ورينما ترحب اللجنة بالتدابير التشب برييية والمسسب بسب ببية التي اتخذها كانتونا سب براييتو
وتوزي ومقاطعة برتشب ب ب و ،فالنها ي تاال قلقة لعدم اعتماد إطار تشب ب بريعي لم افحة التس ب بباد على

ب ببعيدي

الوطن والقيانات ،ولم يتم اعتماد استراتيجية جديدة لم افحة التساد للتترة ( 2024-2020المادة .))1(2
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توصةةةي اللجنة الدولة الطرف بتاثيه جهودها علأ جمي مسةةةتويات الحمومة لمماهحة الفسةةةاد

هي القطاعين العاا والخاص كليهما؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرفي علأ وج الخصوصي بما يلي:

يالء اهتماا باص للتأ ير

(أ)

تسةةةةري اعتماد اسةةةةتراتيجية جديدل لمماهحة الفسةةةةادي م

(ب)

اعتماد طار تشةةةريعي اةةةامم لمماهحة الفسةةةاد لجمي مسةةةتويات الحمومة ينع علأ

(ج)

تعزيز نفال أحماا مماهحة الفسةةادي بما هي للك من بال التحقيق والمالحقة الق ةةائية

(د)

اتخال تدابير لتوهير حماية هعالة ل ةةةحايا الفسةةةادي ومحاميهمي والنااةةةطين هي مجا

السلبي للفساد علأ تمت الفتات المحرومة والمهمشة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
من الفساد هي القطاعين العاا والخاص كليهماي ومن ت ارب المصالح؛
الفوريين والشامليني ومعاقبة من تثبت دانتهم بعقوبات متناسبة؛
مماهحة الفسادي والمبلغين عن وقوا مخالفاتي والشهود.
عدا التمييز
-16

تشب ب ب ببير اللجنة بقلا إلى أة الدولة الطرف لم تقم بعد بمواءمة تشب ب ب بريعاتها المناهضب ب ب ببة للتمييا مع

قانوة حظر التمييا ولم تعتمد اس ببتراتيجية لحقوص اانس بباة ومناهض ببة التمييا .كما يس بباورها القلا إزاء عدم

وجود نظام موحد لجمع البيانات عن حايت التمييا مشب ب ببتر( بين مسسب ب بسب ب ببات أمين مظالم حقوص اانسب ب بباة

والس ببلطة القض ببائية وو ازرة حقوص اانس بباة والالجئين ،مما يسدي إلى نقه المعلومات والبيانات ااح ببائية
المولوقة عن التمييا ،وأعاص وضع تدابير فعالة للقضاء على التمييا (المادة .))2(2

-17

توصةةي اللجنة الدولة الطرف بتسةةري اعتماد اسةةتراتيجية لحقوق اإلنسةةان ومناه ةةة التمييزي

واسةةةتعراأل األحماا القائمة لمماهحة التمييز بغية مواءمتها م المادل  )2(2من العهد .وتوصةةةي أي ة ةا

بةةأن تنشةةةةةةةةةط الةةدولةةة الطرف نظةةامةا موحةةدا لجم البيةةانةةات عن حةةاالت التمييز لجمي األجهزل العةةامةةة

لات الصةةةلة التي لها والية مناه ةةةة للتمييزي وأن ت ة ة سةةةياسةةةات وبرامي لمماهحة التمييز تسةةةتند لأ

المعلومةات والبيةانةات التي تجم من بال النظةاا .وتوجة اللجنةة انتبةاه الةدولةة الطرف لأ تعليقهةا العةاا
رقم  )2009(20بشأن عدا التمييز هي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
التمييز ضد الروما واألاخاص المنتمين لأ أقليات قومية
-18

يسب بباور اللجنة القلا إزاء اسب ببتمرار وتتشب ببي و ب ببم الروما واوىب ببخاه المنتمين إلى أقليات قومية

والتمييا ضدهم .كما يساورها القلا إزاء تاايد خطاب القراهية وجرائم القراهية التي تستهدفهم ،مما أد إلى

تتاقم وض ببع الحرماة والتهميل الذي يييش ببوة فيه فعال في جميع المجايت المت ببلة بالحقوص المن ببوه

عليها في العهد .ويسب بباورها القلا كذلك لعدم إحراز سب ببو القليل من التقدم في تحسب ببين تمثيلهم في الهيئتين
التنتيذية والتشرييية ومشاركتهم في عمليات

-19

نع القرار لمعالجة ىواالهم (المادة .))2(2

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

التصةةةةدي بشةةةةمم اسةةةةتباقي للوصةةةةم والتمييز ضةةةةد الروما واألاةةةةخاص المنتمين لأ

جماعات األقليات العرقيةي وةيادل الوعي بين هلالء األاةةةةخاص بحقوقهمي واإلجراءات الق ةةةةائية و يرها

من اإلجراءات التي يممن االستفادل منها للمطالبة بحقوقهم؛
(ب)

كفالة التحقيق هي أعما التمييز وبطاب الاراهية بسةرعة وبشةمم مسةت يم ومقاضةال

(ج)

تسري اعتماد بطة عمم جديدل لمعالجة ق ايا الروما هي مجاالت العمالة واإلسمان

المسلولين عنها ومعاقبتهم؛

والرعاية الصحيةي وتنفيذها بفعالية بتمويم كاف بمجرد اعتمادها.
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الالجتون وطالبو اللجوء والمهاجرون
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بينما تشب ببير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف بالتعاوة مع المنظمات الدولية والمنظمات

اير الح ومية لالسببتجابة لتدفا الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ،ي تاال تشببعر بالقلا إزاء عدم كتاية
قدرات مرافا ايسب ببتل ال وسب ببوء اوحوال المييشب ببية فيها ،وي سب ببيما في سب ببياص جائحة مر

فيروس كورونا

(توفيد .)19-كما يس ب بباورها القلا إزاء محدودية فره الح ب ببول على الرعاية ال ب ببحية والتعليم والخدمات
اوساسية اوخر  ،وي سيما من محتجاين خارج مرافا ايستل ال المعينة (المادة .))2(2

-21

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

ةيادل الطاقة االسةةةةةتيعابية وتحسةةةةةين الظروف المعيشةةةةةية لمراهق االسةةةةةت با وكممانية

الحصةةةةةو علأ الغذاء الااهيي ومسةةةةةتلزمات النظاهة الصةةةةةحيةي والرعاية الصةةةةةحيةي والتعليمي والنقم العااي

و يرها من الخدمات األساسية؛
(ب)

ضةةمان أن يمون وصةةو الالجتين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشةةون بارو

(ج)

وض تدابير هعالة علأ وج السرعة الحتواء كوهيد 19-هي مراهق االست با وتقديم

مراهق االست با المعينة لأ الرعاية الصحية والتعليم علأ قدا المساوال م من يعيشون هي المراهق؛
بدمات الرعاية الصحية فيما يتعلق بالفحع والعالو والتطعيم.

عدا المساوال هي حماية الحقوق بين قدامأ المحاربين والمدنيين
-22

بينما تحيط اللجنة علما بتتسبير الوفد ،تعرب عن أسبتها لقوة الدولة الطرف لم تحرز تقدما يذكر

فيما يتعلا بتو ب ب ببيتها السب ب ببابقة بشب ب ببفة عدم المسب ب بباواة في حماية الحقوص بين قدامى المحاررين والمدنيين .
()4

وتقرر اللجنة ااعراب عن قلقها لقوة الحا في المسب ب بباعدة ايجتمايية لتئات معينة من اوىب ب ببخاه ،مثل
قدامى المحاررين ،من ببوه عليه في قوانين مخ ب ب ببة ي تدخل ض ببمن مجموعة القوانين العامة المتعلقة

بالحماية ايجتمايية .ويسدي حلك إلى تتاوتات كبيرة فيما يتعلا بمسببتو الحماية والتمييا ضببد فئات أخر

من الضب ببحايا ،مثل ضب ببحايا الحرب المدنيين .واللجنة ،وإة كانق تشب ببير إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف،

ي تاال تشب ب ببعر بالقلا لقوة ضب ب ببحايا العن

الجنسب ب ببي ألناء الحرب ،وي سب ب ببيما النسب ب بباء وأطتالهن ،ي ياالوة

يواجهوة الو ب ب ببم والتحيا ايجتماعي والتمييا ،مما يحول فعليا دونهم والو ب ب ببول إلى سب ب بببل الييل ورعاية

ال حة العقلية والبدنية والتعليم والخدمات ايجتمايية اوخر لتيسير التمتع بحقوقهم المن وه عليها في

العهد (المواد  ،)2(2و ،3و.)14-9
-23

تارر اللجنة تأكيد توصةةياتها السةةابقة بأن تافم الدولة الطرف توةيعا أكثر نصةةاها لما يوجد

من أموا للحماية االجتماعيةي وال سةةةةةيما لقدماء المحاربين لوي اإلعاقات وضةةةةةحايا الحرب المدنيين

واألاةةةةةةخاص لوي اإلعاقة عموماي بغية الحد من أوج ا لتباين بين الميزانيات المخصةةةةةةصةةةةةةة لام هتة

من الفتات المذكورل .وتوصةةةي أي ة ةا بأن تاثف الدولة الطرف جهودها لمماهحة وصةةةم ضةةةحايا الحرب
المدنييني وال سةةةيما النسةةةاء واألطفا ي والتحيز االجتماعيين والتمييز ضةةةدهمي وللك علأ أسةةةاب نهي

يركز علأ ال ةحايا؛ وتزويدهم بتعويم يتناسةب م بطورل آالمهم وتعزيز الدعم والخدمات التأهيلية؛

واستعادل كرامتهم.
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المساوال بين الرجم والمرأل
-24

يسباور اللجنة القلا لقوة تمثيل المرأة ي ياال منختضبا في الهيئة التشبرييية على جميع مسبتويات

الح ومة ،على الرام من التدابير المتخذة ،بما في حلك قانوة اينتخابات في البوس ب ب ب ببنة والهرس ب ب ب ببك ،وقانوة
المسباواة بين الجنسبين في البوسبنة والهرسبك .كما يسباورها القلا إزاء التتاوتات القبيرة بين الرجل والمرأة من

حيث المشاركة في سوص العمل والعمالة (المادتاة  3و.)6
-25

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تحسةين تمثيم المرأل هي مناصةب صةن القرار هي القطاا العااي بما هي للك الهيتات

(ب)

تشةةةةةجي تدريب المرأل هي مجاالت العمم ير التقليدية وهي المجاالت التي تتيح لها

التشريعية والتنفيذية والق ائيةي وكذلك هي القطاا الخاص؛

هرصةا وظي ية متسةةاويةي وتوهير هرص العمم والخدمات االجتماعية الالةمة لتممين المرأل من دبو سةةوق
العمم أو العودل لي .

الحق هي العمم
-26

يسباور اللجنة القلا إزاء اسبتمرار ارتتاا معديت ال طالة ،وي سبيما بين الشب اب واوىبخاه حوي

كبير
التعليم العالي والمهارات الرفيعة المسب ب ب ببتو  ،وعدم وجود فره عمل يئقة لتلك التئات ،مما دفع عددا ا
من الشب ب ب اب والعمال حوي المسهالت العالية إلى ماادرة البلد .كما يسب ب بباورها القلا إزاء التقارير التي تتحد
عن التمييا في عملية التوايف على أساس او ل االني والرأي السياسي (المادتاة  ))2(2و.)6

-27

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخال التدابير التالية:
(أ)

تحسةةةةةةين برامجها للتعليم المهني والتدريب من أجم تزويد القوى العاملةي وال سةةةةةةيما

(ب)

بلق هرص عمم الئقة للجمي ي وال سةةةةيما أولتك للعما الذين لهم مسةةةةتوى عا من

(ج)

ضةةمان اةةفافية عملية التوظيه واسةةتنادها لأ الجدارلي ومماهحة التمييز هي التوظيه

الشبابي بالمهارات والمعارف الالةمة لمواكبة المتطلبات المتغيرل لسوق العمم؛
التعليم والمهارات المهنية؛

علأ أساب األصم اإل ني واالنتماءات السياسية.
عمالة األاخاص لوي اإلعاقة
-28

يسب بباور اللجنة القلا إزاء اسب ببتمرار ارتتاا مسب ببتو ال طالة في

ب ببتوف اوىب ببخاه حوي ااعاقة.

تما يسبباورها القلا إزاء سببوء تنتيذ الح ببه المخ ب ببة لتشببايل اوىببخاه حوي ااعاقة وفعاليتها.

ويشب ب ب ب ببمل حلك التطبيا المتتاوت للح ب ب ب ب ببه بين القياناتم وارتتاا معدل عدم امتثال أ ب ب ب ب ببحاب العمل،

وي سببيما المسس بسببات الح ومية ،حس ب ما حترم وعدم وجود آليات لجمع المسبباهمات الخا ببة ورراب العمل
الذين ي يمتثلوة للح هم وعدم وجود بيانات عن تنتيذ الح ه (المادتاة  ))2(2و.)6

-29

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز التةدريةب المهني والتعليم وبةدمةات التوظيه لفةائةدل األاةةةةةةة ةخةاص لوي اإلعةاقةة

وتوهير ترتيبات تيسيرية معقولة لهم للبقاء نشطين هي سوق العمم؛
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(ب)

تحسةين هعالية الحصةع المخصةصةة لتشةغيم األاةخاص لوي اإلعاقةي بما هي للك عن

طريق توسةةةةي نطاق تطبيق الحصةةةةع علأ جمي الهيتات الحمومية والملسةة ةسةةةةات العامة والمملوكة للدولة

وعلأ القطاا الخاص؛ وةيادل العقوبات هي حالة عدا االمتثا ؛ وجم البيانات عن تنفيذ الحصع؛
(ج)

اتخال تدابير هعالة ل ةةةةةمان عدا تعرأل العما لوي اإلعاقة للتمييز ضةةةةةدهم أو لمعاملة

تتسم بالفصم هي ممان العمم.

العاملون هي االقتصاد ير الرسمي
-30

يس ب ب ب ب ب ب بباور اللجنبة القلا إزاء الحمبايبة المحبدودة للعمبال والحقوص ايجتمباييبة الممنوحبة للعمبال في

ايقت ب ب ب بباد اير الرسب ب ب ببمي ،حيث الال ة للمرأة .فقد تفلروا بش ب ب ب ب ل اير متناسب ب ب ببب خالل جائحة كوفيد،19-

إح إنهم مسبت عدوة من الدعم ايجتماعي المقدم اسبتجابة لهذا الجائحة .ويسباور اللجنة القلا أيضبا إزاء عدم

تتاية التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في اينتقال من ايقت ب ب بباد اير الرسب ب ببمي إلى ايقت ب ب بباد الرسب ب ببمي

(المواد  6و 7و.)9
-31

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تاثف جهودها الرامية لأ االنتقا من االقتصاد ير الرسمي

لأ االقتصةاد الرسةمي وتسةوية وضةعية العما هي القطاا ير الرسةمي .وهي

ةون للكي تحث اللجنة

الدولة الطرف علأ توسي نطاق حماية الحقوق المنصوص عليها هي العهدي وال سيما الحقوق الممفولة

هي المواد من  6لأ 9ي لتشةةةةةمم هلالء العما ي وكفالة أن يمونوا مشةةةةةمولين أي ةةةةا بتدابير االسةةةةةتجابة
االجتماعية االقتصادية المتخذل هي سياق جائحة كوهيد.19-

األجر
-32

يسبباور اللجنة القلا إزاء المسببتو المنختض جدا لألجور في الدولة الطرف ،وي سببيما في قطاعات

الرعاية ال حية والتعليم وايرها من قطاعات الخدمة العامة اوساسية التي يالب فيها عدد النساء ،حيث يلبي

متوسب ب ب ببط المرتب أقل من  50في المائة من سب ب ب ببلة المسب ب ب ببتهلك .وإضب ب ب ببافة إلى حلك ،فالة الحد اودنى لألجور،

الذي ي ي اد ي ل إلى ن
-33

متوسط المرتب ،ي يوفر للعمال وأسرهم مييشة كريمة (المادة .)7

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

م ةةةةةةاعفة جهودها الرامية لأ ةيادل الحد األدنأ ل جور لأ مسةةةةةةتوى كاف لتوهير

(ب)

مراجعة قوانين العمم وسةياسةات األجور بها بالشةراكة م ممثلي أرباب العمم والعاملين

(ج)

أن تراعيي هي هذا السةةةةةةةياقي تعليق اللجنة العاا رقم  )2016(23بشةةةةةةةأن الحق هي

مستوى معيشي الئق للعما وأسرهمي ووض حد أدنأ وطني ل جور ينطبق علأ جمي العما ؛
بهدف ضمان أن يوهر مستوى األجور معيشة الئقة لجمي العما وأسرهم؛
التمت بشرو عمم عادلة ومرضية (الفقرات .)10-7
الحق هي ال مان االجتماعي
-34

يسبباور اللجنة القلا إزاء الت اينات القبيرة في الجوانب العامة لنظام الحماية ايجتمايية  -القائمة

على ايى ببتراتات واير القائمة على ايى ببتراتات كلتيهما  -فيما بين القيانات ومقاطعة برتشب ب و وكانتونات

اتحاد البوسب ببنة والهرسب ببك .وهي تشب ببمل ت اينات في معايير اوهلية ،والتاطية ،ومدة ايسب ببتحقاقات ومقدارها،

ومسببتو ايىببتراتات التي يقدمها المسمن ،ومسببتو المياانية العامة المخ ببه لنظام الحماية ايجتمايية.
وقبد جعبل حلبك خطط الحمبايبة ايجتمباييبة اير متوافقبة ومتشب ب ب ب ب ب ببرحمبة واير فعبالبة ،وأد إلى تتباوتبات كبيرة

GE.21-16399
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بين مختل

المناطا في التمتع بالحا في الض ب ب ب ب ب ببماة ايجتماعي .ويس ب ب ب ب ب بباورها القلا أيضب ب ب ب ب ب با من عدم كتاية

اسب ببتحقاقات الضب ببماة ايجتماعي لتوفير مييشب ببة يئقة للمسب ببتتيدين وأسب ببرهم .وعالوة على حلك ،يسب بباورها القلا

لعدم قدرة عدد كبير من العمال الح ول على استحقاقات الضماة ايجتماعي ،بما في حلك التفمين ال حي،

على الرام من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ،وحلك بسبب عدم تسجيلهم من أرراب عملهم في نظام الحماية
ايجتمايية أو عدم دفعهم اىتراتاتهم في ال ناديا (المادتاة  7و.)9
-35

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

صةةالن نظامها للحماية االجتماعيةي بغية تخ يه التباينات اإلقليمية والق ةةاء علأ

اآل ار التمييزية للنظاا علأ األهراد والجماعات المحرومين والمهمشةةةةةةةةةيني بما هي للك عن طريق توحيد

و/أو تنسةيق مختلف اسةتحقاقات ال ةمان االجتماعي علأ المسةتوى المحلي وضةمان تخصةيع مسةتوى
منصف وكاهي من التمويم العاا لنظاا الحماية االجتماعية؛
(ب)

توسةةةي نطاق تغطية اسةةةتحقاقات ال ةةةمان االجتماعيي ال سةةةيما للعاملين لحسةةةابهم

الخاص والعاملين هي القطاا الزراعي والقطاا ير الرسةميي وةيادل مسةتوى هذه االسةتحقاقات من أجم
توهير معيشة الئقة للعما وأسرهم؛
(ج)

ضمان تسجيم أرباب العمم لموظفيهم هي نظاا الحماية االجتماعية وده ااتراكاتهم؛

(د)

مراعال تعليق اللجنة العاا رقم  )2007(19بشأن الحق هي ال مان االجتماعي.

حماية األسرل واألطفا
-36

يساور اللجنة القلا إزاء ما يلي
(أ)

التوزيع اير المتقافئ للااية للمسبسوليات عن اوعمال المنالية والرعاية ،اير المدفوعة

اوجر ،بين النساء والرجال ،وعدم كتاية الدعم ايجتماعي لرعاية اوطتال والمسنين وحوي ااعاقةم
مسب ببتو تاطية إجازة وردل اومومة ومختل

(ب)

انختا

(ج)

محدودية الش ببروط المن ببوه عليها في التشب بريع والتي يم ن بموجبها للوالد ا خر أة

والقانتونات ،مع عدم دفع بعض القانتونات لهذا البدل على ااطالصم

م الل بدل اومومة بين القيانات

يفخذ إجازة الوالدية ،بما في حلك المادة  )5(62من قانوة العمل يتحاد البوسبنة والهرسبك ،والنسب ة الضبئيلة

جدا للرجال الذين يفخذوة إجازة الوالدية (المادتاة .)10-9
-37

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

تشةةةةجي تقاسةةةةم الرجم والمرأل للمسةةةةلوليات المنزلية ولمسةةةةلوليات الرعاية علأ قدا

المسةاوالي بطرق منها أنشةطة لكاء الوعي؛ وتحسةين تواهر دعم وبدمات الرعاية الجيدل وكممانية الوصةو
ليها والقدرل علأ تحمم تااليفها؛
(ب)

توسةةةةةي نطاق تغطية جاةل وبد األمومة ووضةةة ة بد أمومة موحد بمسةةةةةتوى كاف

(ج)

لغةةاء األحمةةاا التي تقيةةد اآلبةةاء من أبةةذ جةةاةل الوالةةديةةةي بمةةا هي للةةك علأ نحو

ينطبق علأ كيانات وكانتونات االتحاد؛

ما تنع علي المادل  )5(62من قانون العمم هي االتحادي واتخال تدابير هعالة لزيادل معدالت الحصةةةةو
علأ اإلجاةل الوالدية هي أوسا اآلباء.
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الفقر
-38

تعرب اللجنة عن أس ب ببتها لعدم تحديد الدولة الطرف بعد خطا وطنيا للتقر .كما تعرب عن أس ب ببتها لعدم

وجود معلومات عن ألر الضب برائب والتحويالت ايجتمايية في الحد من التقر .ويسب بباورها القلا إزاء ارتتاا معدل

التقر في الدولة الطرف ،حيث ينتشببر بشب ل اير متناسببب في أوسبباط الروما والعائدين والمشببردين وحوي ااعاقة
واوسر التي لديها طتالة أو أتثر ،وهو ما تتاقم خالل جائحة كوفيد( 19-التقرتاة  9و.)11

-39

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

وض بط وطني للفقري وتعديل سنوياي بعد وضع ؛

(ب)

تقييم أ ر ال ةرائب والتحويالت االجتماعية علأ الحد من الفقر واسةتعراأل سةياسةتها

(ج)

اعتماد تدابير هعالة للحد من الفقر تسةةةتهدف الروما والعائدين والمشةةةردين ولوي اإلعاقة

(د)

رصةد أ ر ما اعتمدت الدولة الطرف من اسةتجابات اجتماعية اقتصةادية لاوهيد19-ي

المالية والتحويالت االجتماعية بغية تعزيز أ رها علأ الحد من الفقر؛

واألسر التي لديها طفالن أو أكثري استنادا لأ تقييم هعالية السياسات والبرامي القائمة؛

ومواصةلة اتخال تدابير للتخ يه من اآل ار االجتماعية االقتصةادية السةلبية لجائحة كوهيد 19-علأ سةبم

عيش الناب ولحماية الناب من الفقر.
الحق هي سمن الئق
-40

يسب بباور اللجنة القلا لقوة الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشب بريعا إطاريا وسب ببياسب ببة بشب ببفة ااسب ب اة.

وفي حين تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة لمعالجة وضب ب ببيية س ب ب ب ن العائدين والمشب ب ببردين ،فالنها ي تاال

تشبعر بالقلا إزاء التفخر في إاالص المراتا الجمايية وتوفير سب ن يئا لمن يوجدوة حاليا فيها .ويسباورها

القلا كذلك لقوة عدد كبير من أسبر الروما تييل في مسباتن اير قانونية أو في مسبتوطنات اير رسبمية

من دوة ضب ببماة الحيازة ،ولقوة معظم هذه اوسب ببر ليسب ببق لها إم انية الح ب ببول على الخدمات أو المرافا

اوساسية (المادة .)11
-41

توصةةةةي اللجنة الدولة الطرف بتاثيه جهودها لتوهير سةةةةمن الئق بأسةةةةعار معقولةي وال سةةةةيما

ل هراد والجماعات المحرومين والمهمشيني وأن تقواي علأ وج الخصوصي بما يلي:
(أ)
(ب)

والمشردين دابليا؛
(ج)

اعتماد تشري طارية وسياسة بشأن اإلسمان تمتثم اللتزاماتها بموجب العهد؛
تسةةةةةةةةةري

الق المراكز الجمةةةاعيةةةة المتب يةةةة وتوهير السةةةةةةةةةمن الالئق للعةةةائةةةدين

ضةمان تأمين الحياةل ألسةر الروما التي تعيش هي مسةتوطنات ير رسةمية؛ وتحسةين

الظروف المعيشية وكممانية الوصو لأ المياه ومراهق الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والنقم

العاا والاهرباء و يرها من الخدمات.

الحق هي التمت بأعلأ مستوى مممن من الصحة البدنية والعقلية
-42

يسب ب ب بباور اللجنة القلا لقوة يمركاية وتجال نظام التفمين ال ب ب ب ببحي وخدمات الرعاية ال ب ب ب ببحية،

إضب ب ب ب ببافة إلى تتاوت الموارد المالية بين كيانات وكانتونات اتحاد البوسب ب ب ب ببنة والهرسب ب ب ب ببك ،قد أديا إلى ت اينات

إقليمية كبيرة في إم انية الح ببول على خدمات الرعاية ال ببحية ونوعيتها .كما يسبباورها القلا لعدم تاطية

حوالي  15في المائة من الس ب ب اة ،ومعظمهم من الروما واوىب ببخاه العاملين لحسب ببابهم الخاه والعاملين

في القطاا اير الرسبمي ،بالتفمين ال بحي ولمحدودية نطاص خدمات الرعاية ال بحية التي يوفرها التفمين.
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وعالوة على حلك ،يس بباورها القلا إزاء النقه المامن في المهنيين الطبيين والمعدات الطبية في مسسب بس ببات

ال حة العامة ،وتواتر ممارسة تحميل المرضى مدفوعات من جيورهم الخا ة (المادتاة  )2(2و.)12
-43

توصةةةةي اللجنة الدولة الطرف بأن تاثف جهودها لتحسةةةةين تواهر بدمات الرعاية الصةةةةحية وكممانية

الحصو عليها وجودتهاي وال سيما:
(أ)

صةالن نظاا التأمين الصةحي المج أز وةيادل مسةتوى التمويم العاا المخصةع لقطاا

الرعاية الصةحية بهدف توهير هرص متسةاوية للحصةو علأ بدمات الرعاية الصةحية الجيدل بغم النظر

عن ممان اإلقامة؛
(ب)

توسةةي نطاق تغطية التأمين الصةةحيي وال سةةيما ليشةةمم الروما واألاةةخاص العاملين

لحسةةةابهم الخاص والعاملين هي القطاا ير الرسةةةميي ونطاق بدمات الرعاية الصةةةحية واألدوية التي يغطيها

التأمين الصحي؛
(ج)

اتخال تدابير هعالة لالحتفاظ بالمهنيين الطبيين الملهلين وةيادل االسةةةةةةةتثمار هي المعدات

الطبية هي الملسسات الطبية العامة.
جائحة كوهيد19-
-44

يسب ب ب ب ب بباور اللجنة القلا إزاء عدم اتخاح تدابير فعالة يحتواء انتشب ب ب ب ب ببار التيروس ،واوعداد المتاايدة

باسب ببتمرار من اوىب ببخاه الم ب ببابين بتيروس كورونا ،وايرتتاا القبير لمعديت الوفيات بسب بببب التيروس،

وهي من بين أعلى المعديت في العالم .ويسب بباورها القلا أيض ب با لقوة معدل التطييم ي ياال منختض ب با جدا

(حوالي  12في المائة) في حين ي تستخدم كمية كبيرة من اللقاحات وتذهب إلى النتايات (المادة .)12
-45

توصةةي اللجنة الدولة الطرف بتاثيه جهودها امن انتشةةار هيروب كورونا واحتوائ ي وبخاصةةة

أن تقوا بما يلي:
(أ)

تعزيز اتصةةاالتها العامة فيما يتعلق بالحالة الوبائيةي والمعلومات المتعلقة بالوصةةو

لأ ابتبارات كوهيد 19-وعالج وتطعيم ي وتدابير االسةتجابة المتخذلي بهدف تعزيز الشةفافية واسةتعادل
قة الجمهور؛

(ب)

تعزيز جهودها لتيسير استفادل الجمي وبشمم منصف من ابتبارات كوهيد 19-وعالجات

(ج)

اتخال تدابير ل ةمان عدا عاقة القيود المفروضةة علأ موارد الرعاية الصةحية بسةبب

(د)

مراعال بيانات اللجنة بشةةةةةةةأن جائحة كوهيد 19-والحقوق االقتصةةةةةةةادية واالجتماعية

ولقاحات ي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية والطبية؛

جائحة كوهيد 19-بشمم كبير لتوهير الرعاية والخدمات الصحية األبرى؛

والثقافية()5ي وبشأن حصو الجمي وبشمم منصف علأ تطعيمات كوهيد. 19-
()6

البيتة والحق هي الصحة
-46

يس ب بباور اللجنة القلا إزاء ارتتاا مس ب ببتو تلو الهواء في الدولة الطرف وألره الخطير على اووض ب بباا

ال ب ببحية ،كما يتضب ببل من معدل الوفيات الذي يعا إلى تلو الهواء ،وهو من أعلى المعديت في أورورا

(المادة .)12
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-47

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخال بطوات هورية من أجم ما يلي:

اعتماد تدابير تشةةريعية وسةياسةةاتية لمن تلوا الهواء والحد من ي ومعالجة األسةةباب
(أ)
الرئيسةةةةةية لهذا التلواي بما هي للك االعتماد الشةةةةةديد علأ الوقود األحفوريي بما يتمااةةةةةأ م التزامات

بموجب اتفاق باريس؛

وضة ة تدابير التدبم لحماية الصةةةحة العامة ومنح من تأ رت صةةةحتهم بتلوا الهواء
(ب)
ممانية الوصو الفوري والفعا لأ بدمات الرعاية الصحية ال رورية؛
(ج)

الحماية الشخصية.

ةيادل وعي الجمهور بالمخاطر الصةةةحية لتلوا الهواء وتزويده بمعلومات عن تدابير

الحق هي التعليم
-48

يساور اللجنة القلا إزاء انختا

معديت ايلتحاص بالتعليم ايبتدائي والثانوي وإتمامه ،وي سيما في

ب ببتوف أطتال الروما واوطتال حوي ااعاقة والطالب الذين يييش ب ببوة في المناطا الرييية .وفي حين ترحب

اللجنة بمش ب ب ب ب بباركة الدولة الطرف في التقييمات الدولية للطالب في الس ب ب ب ب ببنوات اوخيرة ،ي تاال تش ب ب ب ب ببعر بالقلا

إزاء تدني مسب ببتو اوداء اوتاديمي وما حكر من انختا

جودة التعليم .كما يسب بباورها القلا إزاء التقارير التي

تتيد بفة اوطتال الالجئين اير الم ب ب ببحورين المنت ب ب ببلين عن حويهم وأطتال طالبي اللجوء الذين لم يس ب ب ببجلوا
بعد طل ات لجوئهم ي يح ب ب ببلوة على التعليم .وعالوة على حلك ،يسب ب بباورها القلا إزاء تفلير جائحة كوفيد19-

على التعليم المدرسي ،وي سيما في
-49

توف اوطتال المحرومين والمهمشين (المواد  ،)2(2و ،13و.)14

توصي اللجنة الدولة الطرف بم اعفة جهودها من أجم ما يلي:

اتخال تدابير محددل األهداف لتحسةةةةةةين معدالت االلتحاق بالمدارب وكتماا الدراسةةةةةةة
(أ)
بين أطفا الروما واألطفا لوي اإلعاقات والطالب الذين يعيشون هي مناطق ري ية؛
تنفيةذ نظةاا التعليم الشةةةةةةةةةامةم للجمي تنفيةذا كةامالي وكدراو التعليم الشةةةةةةةةةامةم للجمي

(ب)

هي برامي التدريب األكاديمي والمناهي الدراسةةةية لهيتة التدريسي وتقديم أموا مخصةةةصةةةة لتنفيذ التعليم
الشامم للجمي ؛
(ج)

النظر عن وضعهم؛

ضةةةمان وصةةةو جمي األطفا طالبي اللجوء لأ نظاا التعليم االبتدائي والثانوي بغم

(د)

تعويم هرص التعلم التي ضاعت بسبب الجائحةي وال سيما علأ األطفا المحرومين

تفس ب

اللجنة لعدم إحراز تقدم كاف في القضبباء على الت ببل والتمييا القائمين على أسبباس إلني

والمهمشيني ومن استمرار تعطم التعليم.
-50

في النظام الد ارسب ب ببي .وي تاال تشب ب ببعر بالقلا إزاء اسب ب ببتمرار وجود المدارس التي تت ع نظام مدرسب ب ببتين تحق

سببق

واحد والمدارس أحادية االنية ،وحايت التفخير في مواءمة المناها الد ارسببية واعتماد منها أسبباسببي

مشببتر( في جميع مسببتويات التعليم ،واير حلك من التدابير التي تعاز اينقسببام االني في النظام التعليمي

(المواد  )2(2و.)15-13
-51

توصي اللجنة الدولة الطرف بم اعفة جهودها من أجم ما يلي:
(أ)

لغاء نظاا مدرستين تحت س ف واحد وتشجي المدارب المتعددل اإل نيات واللغات؛

(ب)

صةةةالن نظاا التعليم بهدف أن يعزة التعليم التفاهم والتسةةةامح والصةةةداقة بين جمي

الجماعات العرقية أو اإل نية أو الدينية؛ واإلقدااي كتدبير ملقتي علأ وضة ة برامي وأنشةةةطة بارجة عن
المناهي الدراسية لتحقيق هذه الغاية منذ المرحلة المبمرل من التعليم؛
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(ج)

مستويات التعليم؛
(د)

تسةةةري عملية مواءمة المناهي الدراسةةةية واعتماد منهي أسةةةاسةةةي مشةةةتر هي جمي
مراجعة كتب التاريخ المدرسية والمواد التعليمية بهدف المساهمة هي التفاهم والمصالحة.

الحقوق الثقافية
-52

يساور اللجنة القلا لعدم اعتراف جميع كيانات وكانتونات اتحاد البوسنة والهرسك باللاات الثال

واوبجديتين الرس ب ببمية ،مما أد إلى ارتتاا معديت التمييا القائم على اللاة وتعطيل التعليم .كما يس ب بباورها
القلا بش ب ب ب ببفة التحديات التي يواجهها اوى ب ب ب ببخاه المنتموة إلى أقليات قومية ،بمن فيهم الروما والعائدوة،
فيما يتعلا بالحتاظ على لقافتهم ولاتهم ودينهم وتقاليدهم وتعاياها وتطويرها .وعالوة على حلك ،يسب ب ب ب ب بباورها

القلا إزاء نقه الدعم المالي المقدم للمسسب بس ببات الثقافية ،بما في حلك المتح

وم ت ة الم توفين وضبعاف ال

(المواد  )2(2و.)15-13
-53

بر ،والمتح

الوطني للبوس ببنة والهرس ببك،

التاريخي للبوسبنة والهرسبك ،بسببب ايفتقار إلى مركا قانوني

()7

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ)

اتخال التدابير الالةمة ل ةةةمان اعتراف جمي كيانات وكانتونات اتحاد البوسةةةنة والهرسةةةك

باللغات الثالا واألبجديتين الرسةةةةميةي علأ النحو المنصةةةةوص علي هي الدسةةةةتوري ومن وحظر التمييز
علأ أساب اللغة؛

اعتماد تدابير ملموسةةة للحفاظ علأ قاهة الروما واألقليات القومية األبرى ولغتها ودينها
(ب)
وتقاليدها وتعزيزها وتطويرها؛ وتقديم الدعم المالي واإلداري لهذا الغرأل؛
(ج)

ةيادل الدعم المالي للملسسات الثقافية وتوهير مركز قانوني مناسب للملسسات الثقافيةي

وال سيما تلك المذكورل هي تقرير الدولة الطرف(.)8

دا  -توصيات عامة
توصةي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعال تامة وبأن تافم التمت
-54
الاامم بالحقوق الممرسةةةةةة في عند تنفيذ بطة التنمية المسةةةةةتدامة لعاا  2030علأ الصةةةةةعيد الوطني.

وسةةةةتيسةةةر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المسةةةةتدامة لأ حد كبير لا ما أنشةةةةأت آليات مسةةةةتقلة
لرصةةد التقدا المحرة وعاملت المسةةتفيدين من البرامي الحمومية بوصةةفهم أصةةحاب حقوق يممنهم المطالبة
باسةتحقاقات .ومن اةأن تنفيذ األهداف علأ أسةاب مبادئ المشةاركة والمسةاءلة وعدا التمييز أن ي ةمن

عدا تر أي أحد بلف الركب .وهي هذا الصةةددي توج اللجنة انتباه الدولة الطرف لأ بيانها بشةةأن التعهد

بعدا تر أي أحد بلف الركب(.)9

وتوصةةةةةةي اللجنة الدولة الطرف باتخال بطوات للعمم تدريجيا علأ وضةةةة ة وتطبيق ملاةةةة ةرات
-55
مناسةةةبة بشةةةأن عما الحقوق االقتصةةةادية واالجتماعية والثقافية بغية تيسةةةير تقييم التقدا الذي تحرةه

الدولة الطرف هي االمتثا اللتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف اةةة ةرائح السةةةةةمان .وهي للك السةةةةةياقي
تحيم اللجنة الدولة الطرف لأ جملة أمور منها اإلطار المفاهيمي والمنهجي بشةةةةةةةأن ملاةةةةة ةرات حقوق

اإلنسان الذي وضعت مفوضية األمم المتحدل السامية لحقوق اإلنسان(.)10
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-56

وتطلب اللجنة لأ الدولة الطرف أن تنشةةةةةر هذه المالحظات الختامية علأ نطاق واسةةةةة علأ

جمي مسةةتويات المجتم ي وال سةةيما هي صةةفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسةةلطات الق ةةائيةي
وأن تطل اللجنةةي هي تقريرهةا الةدوري المقبةمي علأ الخطوات المتخةذل لتنفيةذ هةذه المالحظةات .وتشةةةةةةةةةج

اللجنة الدولة الطرف علأ اة ة ار أمين مظالم حقوق اإلنسةةةاني والمنظمات ير الحموميةي و يرهما من
أع ةاء المجتم المدني هي متابعة هذه المالحظات الختامية وهي عملية التشةاور علأ الصةعيد الوطني

قبم تقديم تقريرها الدوري المقبم.
-57

تقداي هي

وتطلةب اللجنةةي وهقةا إلجراء متةابعةة المالحظةات الختةاميةة الةذي اعتمةدتة ي لأ الةدولةة الطرف أن
ةةةةةون  24اةةةةةهرا من اعتماد هذه ال مالحظات الختاميةي معلومات عن تنفيذ التوصةةةةةيات

الواردل هي الفقرات (7أ) (التزامات الدولة الطرف)ي و(35أ) (الحق هي ال ةمان االجتماعي)ي و(45ب)

(جائحة كوهيد )19-أعاله.
-58

وتطلةب اللجنةة لأ الةدولةة الطرف أن تقةدا تقريرهةا الةدوري المقبةم وهقةا للمةادل  16من العهةدي

بحلو  31تشةةةةةةةةرين األو /أكتوبر 2026ي ما لم تبلغ بخالف للك نتيجة لتغيير هي دورل االسةةةةةةةةتعراأل.
ووهقا لقرار الجمعية العامة 268/68ي هإن الحد األقصأ لعدد كلمات التقرير هو  21 200كلمة.
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