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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي لناميبيا*
 -١نظر ا لجنة ررع لة اررع ررقتصاد ل واالررقاعع ل لاققفاررع لجيصقناررع ا اص عر نق ا اررق ل
شأن ا فاذ لج هد لجرد لارقب رقتصاد ل واالرقاعع ل لاققفارع لجيصقنارع ()E/C.12/NAM/1
ا لنس ر ر ررقلق لجيقجي ر ر ررع لج ل ر ر ررع لاق س ر ر ررع ( ،)E/C.12/2016/SR.3-5لة ص ر ر رراا ع ر ر ررا 24 23
ش قط/نربلع  ،20١6لفاقدا لةالحظقا لااق اع لجاقجاع ا لنسراهق لج شر ع  ،لة صراا ا 4
آذلر /قرس .20١6

ألف -مقدمة
لجا اصر ررع
عس ر ر لجنة ر ررع ةن لجد جر ررع لجم ر ر ت ور ررد ي ،ر ر ر ار رراة ار ررأ  ،اص ع ر ررق ل
-2
ُ
ل سقسر ر ر ر رراع لةاحر ر ر ر ررد ( )HRI/CORE/NAM/2014لج ر ر ر ر ر ا ا لامار ر ر ر ررع فن ر ر ر ر ر وق قر ر ر ر ررع لةسر ر ر ر ررق
( .)E/C.12/NAM/Q/1/Add.1ا ر ل لجنة ررع ف ر اصرردع ق ةعلررق جنب رالر لجال ر ع لج ررق لجررذ
ةل اررم ررد نررد لجد جررع لجمر ت .فررال فنر ذجررا ،ا حر لجنة ررع قة نا ررقا ل ررقناع لةصد ررع
كاق ع ا ةفصقل لتالر.

باء -الجوانب اإليجابية
 -3ا حر لجنة رع قجاردل لجاشر ع اع لةةسسراع لجساقسرقااع لجاقجارع لةاأرذ ر ةلر ا عر

ت:
لتصاد ل واالقاعع ل لاققفاع لجيصقناع ا لجد جع لجم
(ة)
(ل)
ع قع 20١6؛
__________

*

لفاققا مع لج ق لةا نصع حبصاد ل نسقن ()20١9-20١5؛
ااس رراد نمر ررقد لجا ن ررا لسر ررق جاش ررق لةسر رراا لجي ررقنا

ر ررذ ك ررقنان لجير ررق /

لفاقدلق لجنة ع ا ا رلق لجسق ع لاقسني ( 22ش قط/نربلع إىل  4آذلر /قرس .)20١6
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(ج)

اان ِ

قشقا لجشاأا ع جلقاد لةس ني؛

(ا) ختالاص حالع ك
لة لفاع جنق ظار لجل سق ؛

ر لةا لنارع لج ق رع جنصمقفرقا ل لاققفارع لفاقرقا لةا نرع

( ر)

زعقا متيا لة ة ا لهلائقا لة اأ ع؛

()

إنشق كناع لجم ؛

(ز)
شن ل افقة.

ا فاذ ر ل

لجام را لةاسر ع لجرت ةاا إىل لجصلرق فنر لتالر ع كر لز لةالجارد

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
حالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -4االحظ لجنة ع صنق ةن لج دعرد ر لتصراد ل واالرقاعع ل لاققفارع لجيصقنارع ظظر
ق فرتلت ق لتصاد لت عقا ل سقساع لةشقاجع قتققعع ا اساار لجد جع لجم ت .اش
لجنة ر ررع ر ررقجصنق ر ر ةن ر ررذ لتصر رراد سا ر ر ر ر ه إفققهلر ررق قجاسر ررق لة الر رراب فناهر ررق ا
لةرقا  25ر لجدسراارُ ،متر ل سر صاع جالر لجدسراار ا لج ظررقل لجصرقنا جند جرع لجمر ت،
عع ة ني لةظقمل (لةقا .))١(2
اشا رمساق ةعلق ل ل
 -5توصييي اللجنيية الدوليية الديير بي دلاق جمييين الحقييوق المنصييو
ضمن الحقوق والحريات األساسية التي ينص الدستول على حمايت ا.
إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصو

علي ييا فييي الع ييد

علي ا في الع د

 -6االحظ لجنة رع صنرق ارقل ل لاهرقالا لجصلرق اع لجرت ظرا رقتصاد لة الراب فناهرق
ا لج هد ،ر ةنم عشا ل ل لجصقنان لجااين ا لجد جرع لجمر ت جالر نظق هرق ل حرقا .
عسق ر لجنة ع لجصنق ةعلق إزل فدل لاالع فق ع لج رقس لةرايفني لج قرا اني لةه ارني لجصرقناناني
فن لتصاد لجالرا ا لج هد (لةقا .))١(2
 -٧توص ييي اللجن يية الدول يية الد يير بالتوعي يية ب ييالحقوق المنص ييو علي ييا ف ييي الع ييد
وإمكانيي يية التقاضي ييي بشي ييأن ا لي ييدم عامي يية الني يياو والمي ييو ين العمي ييوميين ومي ييو ي الق ي يياء
والم نيين القانونيين ،من خالل إجراءات تشمل توفير برامج تدليبيية ل يم .وتوصيي اللجنية
أي يات بتييدليس حقييوق اإلنسييان فييي جمي يين المسييتويات التعليمييية. وتحيييل اللجنيية الدول يية
الدر إلى تعليق ا العام لقم  )1990(3بشأن طبيعية التااميات اليدول األطيرا وتعليق يا
العام لقم  )1998(9بشأن التدبيق المحلّي للع د. 
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الوصول إلى العدالة
 -٨عسررق ر لجنة ررع لجصنررق ر ةن لجرب ااكرراة لجلدعررد شررأن للاقررع لجاق ررع جنةققفررع ل ق اررع
جنة ال ل ن عص مس جند جع لجم ت لجت عالد ناهق ص للاقع ،جند ة ل فلق ل ر ا
لجلققفع ،إجغق حق ل شأقب لجم ا اني ل فا قرعني ا لجاصاة إىل للاقع (لةقا .))١(2
 -9توصيي اللجنية الدولية الديير ب عيادر النظير فيي موق ييا والمبيادلر إليى تعاييا إعييادر
حييق األصييخا الدبيعيييين واالعتبيياليين فييي الوصييول إلييى المحكميية بموجييب البروتو ييول
الجديد ،بغية تمكين مواطني الدول األع اء في الجماعية اإلنمائيية للجنيوأل األفريقيي مين
تأ ي ي يد حقي ييوق م اإلنسي ييانية والي ييدفاف عن ي ييا ،بمي ييا في ي ييا الحقي ييوق االقتصي ييادية واالجتماعيي يية
والثقافية.
مكتب أمين المظالم
 -١0ر ر ل نشررمع لجررت علررمند ملررق ة ررني لةظررقمل ،ر ر ك ر ل فاقررقا ررد لجررابفظ لجررذ
باررم جل ررع لجا سرراق لجد جاررع جنقةسسررقا لجاا اررع جا ع ر قعررع حصرراد ل نسررقن ةاا ر ة ررني
لةظررقمل ،االحررظ لجنة ررع صنررق ةن وررقنان ة ررني لةظررقمل ج ررقل ( :١990ة) حيرردا ررد عررع ة ررني
لةظررقمل؛ (ل) عانررا ة ررني لةظررقمل ا لةصررقل ل ة الل ررقا هررقل لجابصاررق؛ (ج) ع ر ص فن ر
ا ارني ررايف لاد رع لج ق ررع رايفني ا اار ة رني لةظررقمل؛ (ا) حيردا الرردر ا لنارع ة ررني
لةظقمل (لةقا .))١(2
 -١١توصييي اللجنيية الدوليية الديير بتعييديل قييانون أمييين المظييالم لعييام  1990بمييا يت ييق
تمام يات ميين المبييادة المتعلقيية بمر ييا المتسسييات الوطنييية لتعايييا وحماييية حقييوق اإلنسييان
(مبادة باليس) ،وال سيما:
توسين نداق والية أميين المظيالم :توجي اللجنية انتبيا الدولية الدير  ،فيي
(ة)
ه ي ا الصييدد ،إلييى تعليق ييا العييام لقييم  )1998(10بشييأن دول متسسييات حقييوق اإلنسييان
الوطنية في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(ل)

فرض قيود على والية أمين المظالم؛

(ج)

منح أمين المظالم سلدة اختيال مو ي وتعيين م ودفن مرتبات م؛

(ا)

تحديد مصدل األموال لتغدية ن قات المكتب.

 -١2وينبغي أن ت من الدولة الدير أي يات أن تتعيا واليية أميين المظيالم وأداف ب يل
الحكييم ال ي ي اعتمييد بموج يب التعييديل الدسييتولي فييي عييام  2014وييينص علييى أن تتييولى
محكمة التحقيق في سوء سلوك أمين المظالم.

GE.16-04777

3

E/C.12/NAM/CO/1

تقييم األثر على حقوق اإلنسان
 -١3اش لجنة ع إىل نش لةذك رو  29ا فقل  20١2شأن ل نشرمع لاق ر ع جشرهقا
لجسررال ع لج ائاررع ،جا هررق اشر ررقجصنق ر فرردل لرراا اشر عد عصالر إلر ل اصاررا ةررق عرتار ا
حصرراد ل نسررقن ر ة ر نررقل فر ةنشررمع ر و ار إالر لج فقعررقا ،ةنشررمع لجا رردع للررقل ،
ذجا (لةقا .))١(2
ا قااهق،
ةنشمع لساأدلل ل رل
 -١4توصي اللجنة الدولة الدر بسن تشيرين يقت يي إجيراء تقيييم سيابق وتقيييم الحيق
آلثال أنشدة مماثلة لألنشدة الوالدر في الم رر لقم  29الصادلر فيي عيام  ،2012عليى
جملة حقوق من ا الحق في العمل ،والحق في الصحة ،والحق في التمتن بمستوم معيشي
الئيق ،والحقيوق الثقافيية لألطيرا المتيأثرر ،أفيرادات وجماعيات ،قبيل إصيدال صي ادات إبيراء
ال مة.
حقوق الشعوأل األصلية
 -١5االحررظ لجنة ررع ةن لجد جررع لجم ر ت وررد ةف رري ف ر نااهررق لجاالرردعق فن ر لافقواررع ظقررع
لج ق لجد جاع (رو  )١69ج قل  ١9٨9شرأن لجشر ال ل صرناع لجص نارع ،جا هرق اشر رقجصنق
ةن اش عد لجد جع لجم ت ع رتت قساق قا للناع لجت ا ارب نفسهق لجش ال ل صناع.
عسررق ر لجنة ررع لجصنررق ةعلررق ر ةن ة لررم ل سرراأدلل لتاررقز لجاصنادعررع ج ر ر جررد لجش ر ال
ل صناع ظظ ق فرتلت لتققعع (لةقااقن .)١5 )2(١
 -١6توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
اعتم يياد ق ييانون يعت يير بالش ييعوأل األص ييلية عل ييى أس يياو التحدي ييد الي ي اتي
(ة)
لل وييية ويحمييي حقوق ييا ،بم ييا فييي يليير الح ييق فييي ملكييية األلاض ييي التييي تعييي في ييا أو
تس ييتخدم ا بص ييولر تقليدي يية بوصي ي ا مص ييادل لل يير ق ،واحت ييرام موافقت ييا الح ييرر والمس ييبقة
والمستنيرر في عمليات اتخاي القرالات التي تتثر في حقوق ا ومصالح ا؛
(ل) ضييمان احتيرام مبييدأ الحصييول علييى الموافقيية الحييرر والمسييبقة والمسييتنيرر
على المشالين اإلنمائية ،من قبيل بناء سد في جبال باينا؛
(ج) تن ي ي التوصيييات التييي قييدم ا المقييرل الخييا المعنييي بحقييوق الشييعوأل
األصلية في أعقاأل يالت إلى ناميبيا في عام ( 2012انظر )A/HRC/24/41/Add.1؛
(ا) التعجيييل بالتصييديق علييى ات اقييية منظميية العمييل الدولييية لقييم  169بشييأن
الشعوأل األصلية والقبلية.
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جماعات السان
 -١٧االحر ررظ لجنة ر ررع صنر ررق ةن تقفر ررقا لجسر ررقن ا ر ر لة حم ر ررع ر ر لتصر رراد ل واالر ررقاعع
ر لجربنررق ل ررق جلققفررقا لجسررقن ،لة فررذ ررذ فررقل 2005
ل لاققفاررع لجيصقناررع ،ررقج
(لةقا .))2(2
ياء علييى نتييائج التقييييم الجديييد
 -١٨توصييي اللجنيية الدوليية الديير باتخيياي إج يراءات بني ت
لحالة جماعات السان في ناميبيا ،وال سيما فيميا يتعليق بوضين وتن يي اسيتراتيجية متكاملية
وسياس ييات مح ييددر بش ييأن المجتمع ييات المحروم يية ،وتخص يييص الم ييوالد الال م يية .وتوص ييي
اللجنة باستشالر أفراد جماعات السان وإصيرا م فيي وضين وتن يي البيرامج التيي ت ييدهم.
وتوصي اللجنة الدولة الدر أي ات برصد أثر التدابير المتخ ر على تمتن جماعيات السيان
بالحقوق المنصو علي ا في الع د.
األصخا

يوو اإلعاقة

 -١9اش لجنة رع رقجصنق ر ةن ل افرقة ذ ل فقورع حم ران ر لتالراة فنر لجا نرا ،
ةن فدال وناال لدل ل شأقب ذ ل فقوع عشقركان ا لج ق رأل  ،سر ل ناصرقر
إىل لجساقسقا لجاقاا اع لةالرا .عسق ر لجنة ع لجصنق ةعلق ر فردل إزلجرع لترالل لجرت ا ررت
إ اقنا ررع ص رراة ل ش ررأقب ذ ل فقو ررع .ف ررال فنر ر ذج ررا ،اشر ر لجنة ررع ررقجصنق ر ر ةن
ل شأقب ذ ل فقوع حيالنان فن لة لةاقحع هل  ،ن لجد جع لجم ت مل اُمن هر فناهرق
(لةقا .))2(2
 -20توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
تخصيييص المييوالد الال ميية لتن ي ي السياسييات القداعييية للتعليييم الشييامل،
(ة)
ال سيما من أجل الة الوصول إلى التعليم الشامل خالق المناطق الح رية؛
(ل) تن يي ي ت ييدابير خاص يية ،عل ييى النح ييو المنص ييو
اإليجابي (العمالة) ،لتعايا تو يف األصخا يوي اإلعاقة؛

عليي ي ف ييي ق ييانون العم ييل

(ج) تخصيص الموالد الال مة ل مان توافر السلن والخدمات العامة وإمكانيية
الوصول إلي ا ،وتوفير ترتيبيات تيسييرية معقولية لألصيخا يوي اإلعاقية ،فيي إطيال القيانون
وفي الممالسة العملية؛
(ا)

ضمان حصول األصخا

يوي اإلعاقة على المنح التي يستحقون ا.

عدم التمييا
 -2١االحظ لجنة ع صنق ةن لجد جع لجم ت ا ص ا اساار ق فن حظ لجاقاا فن ةسرقس
فدا حمد ا نصط ل س قل .عسق ر لجنة ع لجصنق ةعلق إزل فردل لراا اشر عد شرق عا رق ة
لجاقاار ا تاررد لتصرراد ل واالررقاعع ل لاققفاررع لجيصقناررع ،ذجررا ةن ل لر ل لا ل لق اررع ،فنر
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سر ا لةيررقة ،عُسرق ملررق إ ا الررق ا كررقجااياا ختالرراص ل رل ر  .فررال فنر ذجررا،
اش ر لجنة ررع ررقجصنق ر لسرراق لر إنفررقذ ةحاررقل متاا عررع ا لجد جررع لجم ر ت ،ي ر ر لج الوررقا
لجل ساع قجرتل ني لج لقة لج قجغني (لةقا .))2(2
 -22توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
توسييين نديياق أسييس التمييييا المحظييولر فييي الدسييتول بحي ي تشييمل ،فييي
(ة)
جمليية أمييول ،الحاليية الاوجييية وال يرأي السياسييي أو سييير واإلصييابة ب يييروو نقييص المناعيية
البشرية واإلعاقة والميل الجنسي واللغة والملكية والمولد؛
(ل) اعتم يياد تشي يرين ص ييامل لمكافح يية التميي ييا يحظ يير التميي ييا المباص يير وسي يير
المباصر ،وينص على إمكانية اتخاي تدابير استثنائية متقتة وإتاحة سبل االنتصا لل حايا؛
(ج) إلغاء جمين األحكام القانونية التميياية ،والعمل في ه ا الصدد عليى نياف
ص ة الجرم عن العالقات الجنسية بين األفراد المتراضين من الجنس ن س .
 -23وتوج اللجنة انتبا الدولة الدر إلى تعليق ا العام لقم  )2009(20بشأن عدم
التمييا في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
أوج الالمساوار
 -24ا ر ل لجنة ررع فر ونصهررق إزل لسرراق لر ة لررم لجال سررق ل ا لجد جررع لجمر ت ،لةالر فع ررق
لجش ر حيع لج ناررق ر لج نرردلن لةااسررمع لجررد  ،ررد ذجررا نررع فرردا سرراقيق لجررذع ع اشرران ا نص ر
رردود ا فررقل  20١0ز ررق  ١5.٨ا لةق ررع ،ر ر حررد ف ل فررق فررقل ا رردة لجفص ر ا فاررذ
مررط إ ق اررع ا اررع ا قو ررع .عسررق ر لجنة ررع لجصنررق ةعلررق ر ةن لجساقسررقا ل واالررقاعع لةقجاررع ا
لجد جع لجم ت مل اةا إىل ا للد ك ا ة لم لجال سق ل لجصق قع (لةقااقن .)١١ )2(2 )١(2
 -25توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
العمييل فييي األجييل القصييير ،وبمعييال عيين التوسييين المقييرل ليينظم الحماييية
(ة)
االجتماعية ،على إلساء منحة الدخل األساسيي لألصيخا الي ين يعيشيون فيي فقير ميدقن،
باالست ادر من التجربة اإليجابيية المستخلصية مين معياش الشييخوخة ،الي ي أصيبح اليدخل
األولي لعدد من األسر المحرومة؛
(ل) إدلاق سايي ييات محي ييددر مي يين أجي ييل تمتي يين أصي ييد ال ي ييات حرمان ي يات وت ميش ي يات
بالحقوق ضيمن الغاييات التيي ينبغيي لصيدها فيي إطيال خدية التنميية الوطنيية ،باإلضيافة إليى
األهدا الوطنية اإلجمالية؛
(ج) تن ي ي سياسيية مالييية أ ثيير توج يات نحييو إعييادر التو ييين وإج يراء تقيييم منييتظم
لتأثيرها في مكافحة أوج الالمساوار.
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 -26وتوج اللجنية انتبيا الدولية الدير إليى ال صيل الرابين بشيأن التن يي عليى الصيعيد
الوطني من تعليق ا العام لقم .)2009(20
المساوار بين الرجل

والمرأر

 -2٧االحرظ لجنة رع صنرق لسراق لر لةققرسرقا لجاقاا عرع لجرت ُحظر ا جالر لجصرقنان لةررد ،
ير ر لةققرس ررقا لةا نص ررع ررقة لف ،ر ر ر ةن لجد ج ررع لجمر ر ت ةرس رري اسنس ررال ا ررق اا رران نا ررم
ل س صاع جنصقنان لةد فن لجصقنان لج ا.
 -2٨توصييي اللجنيية الدوليية الديير بالتوعييية بحقييوق الم يرأر باعتبالهييا مشييمولة بحماييية
القانون المدني ،والتوعية بأن بعض الممالسات بموجب القانون العرفي تتعالض من حقيوق
اإلنس ييان .وتحيي ييل اللجني يية الدولي يية الدي يير إل ييى تعليق ي ييا العي ييام لقي ييم  )2005(16بشي ييأن
المساوار بين الرجل والمرأر في التمتن بجمين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
البدالة
 -29االحظ لجنة ع صنق لساق لر لرافرقع رد ا لج مقجرع ،سراقق رني لجشر قل لج سرق ،
أق ع ل واالقا لج مس ا لجد جع لجم ت ،ر لج قا ل واالقا لةساص (لةقا .)6
 -30توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
وضيين مسييألة إعمييال الحييق فييي العمييل الالئييق فييي صييميم السياسييات مثييل
(ة)
سياسة العمل الوطنية والسياسة الصناعية؛
(ل)

إعداء األولوية لالستثمال في القداعات الكثي ة العمالة؛

(ج)

إجراء إصالح عاجل وتنوين عروض التدليب الم ني والتقني؛

(ا) تشيجين خلييق فيير عميل فييي االقتصيياد الرسيمي وتسييوية وضيين االقتصيياد
سييير الرسييمي ب اليية الحييواجا التنظيمييية ودعييم المشييالين التجالييية الصييغيرر لتغدييية تكيياليف
المساهمات االجتماعية والمالية؛
( ر) تيوفير خييدمات متخصصيية لمسياعدر األفيراد ودعم ييم فيي تحديييد وإيجيياد
فر العمل المتاحة؛
( ) العمييل ،فييي أقييرأل وقييت ممكيين ،علييى تحسييين نظام ييا الخييا بجميين
البيانييات عيين البداليية ،باعتبييال يليير أدار لمكافحيية ه ي الظيياهرر ب عالييية ،ب ي جراء الدلاسيية
االستقصائية للقوم العاملة لميا أمكين وتولييد البيانيات المصين ة حسيب العواميل المتصيلة
بأصد ال ات حرمانات وت ميشات.

 -3١وفي ه ا الصدد ،تحيل اللجنة الدولية الدير إليى تعليق يا العيام لقيم )2005(18
بشأن الحق في العمل.
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البدالة ومرونة العمل
 -32االحظ لجنة ع صنق ةن نع لج ق لجت ااا ق ق لجد جع لجم ت جاشرةاد ةر رقل لج قر
آ ع.
فن نق يق ا لدعد ااياا فققة لدا سا ةن اةا إىل فققجع شع
 -33ينبغي أن تك ل الدولة الدر أن تكون التعديالت المدخلة على تشريعات العميل
من أجل اعتماد ن ج المرونة اآلتي( :أ) أن ت د إلى إعميال الحيق فيي العميل؛ (أل) أن
تتيح حماية فعلية من ال صل التعس ي؛ (ق) أن تحمي الحيق فيي العميل فيي يرو عادلية
ومواتية؛ (د) أن تمنن انتشال ترتيبات العمل سير اآلمنة.
الحد األدنى لألجول
 -34االحظ لجنة ع صنق ةن لجد جع لجمر ت افاصر إىل حرد ةاا ورقنا ج لرار ع م رق فنر تارد
لجصمقفقا ،ر إرسق حد ةاا ج لار جال لافقوقا تقفاع ا ةر ع ومقفقا (لةقا .)٧
 -35توصي اللجنة الدولة الدر بأن ت ن حدات أدنى قانونيات لألجيول يسيتند قياسي إليى
الكريم للعمال وأسرهم.
تكاليف المعيشة ،ويسري على جمين القداعات ،ويتيح العي


رو العمل اآلمنة والصحية

 -36اش لجنة رع رقجصنق ر وِردل لجاشر ع قا لةا نصرع قجالربع لجسرال ع لةه اارني ا لجد جرع
لجم ت ونع إنفقذ ق ا ومقفقا ي لج رلفع لجصمقفقا لج ب عع (لةقا .)٧
 -3٧توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
مواءم يية تشي يريعات ا المتعلق يية بالص ييحة والس ييالمة الم نيت ييين م يين المع ييايير
(ة)
الدولية ،وال سيما في القداعات يات األولوية المحددر في خدة التنمية الوطنية ،أال وهي
التعدين والالاعة والصناعة التحويلية والسياحة؛
(ل) تاويييد م تشييية العمييل بييالموالد البشيرية والمالييية الال ميية ميين أجييل التدبيييق
ال عال لقانون العمل لعام  2007والتشريعات األخرم يات الصلة؛
(ج)

توفير سبل انتصا فعالة للعمال المت رلين.

 -3٨وتحيل اللجنة الدولة الدر إلى تعليق ا العام لقم  )2016(23بشأن الحيق فيي
رو عمل عادلة ومواتية.
الحق في اإلضراأل
 -39االحررظ لجنة ررع صنررق ةن وررقنان لج ق ر حيرردا ص ر لحع ل نشررمع لجررت اُ ارررب ررد قا
ةسقسرراع عُسررق جن ررق نني ناهررق ق ر لل ،ةن إ اررقن ةر ررقل لج ق ر اصررد ان ر إىل زع ر
لج ق ر جاال ر اا نشررقط ر ّرني ا نئررع لا رد قا ل سقسرراع .عسررق ر لجنة ررع لجصنر ُرق ةعلررق ر ةن
لج ققة ا قاق لجاالدع لت عُسق هل ق لل .فال فن ذجا ،ا ر ل لجنة رع فر
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ونصهق إزل لجاصقرع لةا نصع قفاصقة لحاةقز لةدرسني لج ق نني لآل ع لجذع قرسرال حصهر ا
ل لل (لةالا .)٨-6
 -40توصيي اللجنية الدولية الدير بميا يليي( :أ) أن تحيدد صيراحة الخيدمات األساسييية
فييي تش يريعات ا؛ (أل) أن ت ييمن الحييق فييي اإلض يراأل لجمييين العمييال ،باسييتثناء المعنيييين
بتق ييديم الخ ييدمات األساس ييية؛ (ق) أن تمن يين جمي يين أعم ييال االنتق ييام ض ييد العم ييال الي ي ين
يمالسون حق م في اإلضراأل وتعاقب علي ا؛ (د) أن ت رق عن العمال ال ين اعتقلوا لمات
على ممالسة حقوق م العمالية.
ال مان االجتماعي
 -4١اش لجنة ع رقجصنق ر ةن طممرقا لجلرققن ل لاقرقف ا لجد جرع لجمر ت اغمر ا
لةصقل ل ة ل ن لا لج ق نني ا ل واالقا لج مس (لةقا .)9
 -42توصي اللجنية الدولية الدير بوضين نظيام ضيمان اجتمياعي صيامل ،ب يد تحقييق
التغدي يية الكامل يية لجمي يين صي يرائح الس ييكان ،بم يين ف ييي م الع يياملون ب ييدوام جائ ييي والع يياملون
لحساب م الخا والعاملون فيي االقتصياد سيير الرسيمي .وفيي هي ا الصيدد ،توصيي اللجنية
بأن تنظر الدولة الدر في إقرال ألضية حمايية اجتماعيية عليى النحيو المنصيو عليي فيي
توص ي ييية منظم ي يية العم ي ييل الدولي ي يية لع ي ييام ( 2012لق ي ييم  )202بش ي ييأن ألض ي يييات الحماي ي يية
االجتماعية. وتحيل اللجنة الدولة الدر إلى تعليق ا العام لقم  )2007(19بشأن الحق
في ال مان االجتماعي وإلى بيان ا المتعلق بألضيات الحماية االجتماعية لعام .2015 
الممالسات ال الر
 -43ا ر ل لجنة ررع ف ر ونصهررق ر ةن ل افررقة ف ررع جن ر لج لة ا ر ررق الل لجصررقنان لج ر ا
ع ر ظ  ٨0ا لةق ررع ر لج لررقا ا لجد جررع لجم ر ت .عسررق ر لجنة ررع لجصنررق ةعلررق ر ةن لجد جررع
لجم ر ت مل ظصررق ررد ا ة اص ع ر ر لجاصررقرع لةا نصررع قةققرسررقا لجلررقر  ،لجررت لهرري جل ررع
حصرراد لجمف ر لنا ق هررق إجاهررق ة ة ر ا فررقل  ،20١2ي ر اصرراس ا نررا لةققرسررع لجل سرراع ا
ض قاق لج ند ،نلال ف إ قنع لجلبقعق ا افه (لةقا .)١0
 -44تح ي اللجنيية الدوليية الديير علييى منيين وتج يريم واق األط ييال بموجييب القييانون
العرفي ،بما في يلر القانون المتعلق باالعترا بالاواق المعقود في إطيال القيانون العرفيي.
وتحي ي اللجن يية الدول يية الد يير عل ييى التحقي ييق ف ييي جمي يين التق ييالير المتعلق يية بالممالس ييات
ال يالر ،واتخيياي تييدابير للتخلييي عن ييا تشييمل أنشييدة التوعييية المراعييية لالعتبييالات الثقافييية.
وعالور على يلر ،توصي اللجنة الدولة الدر باعتماد تشرين يجرم الممالسيات ال يالر،
مثل طقوو تعليم الممالسة الجنسية ،وتقديم الجنار إلى العدالة.
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العنف المنالي
 -45االحررظ لجنة ررع صنررق ةن ة ن اررع لجسرراقن ا لجد جررع لجم ر ت ااغق ر ف ر لج ررا لة ر
هقق .عسق ر لجنة ع لجصنق ةعلرق إزل حمد اعرع ن قجارع ورقنان فرقل 2003
ل فادل ة ااسق
شررأن اقنب ررع لج ررا لة ر  ،ج ررق ا ذج ررا ل ل ر ل لا لةا نص ررع حبققع ررع ل اف ررقة لجل رربقعق ا
لة قاق لج عفاع (لةقا .)١0
 -46توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي( :أ) مواصلة إي اء الوعي بأن العنف المنالي
يشكل انت ا ات خديرا لحقيوق اإلنسيان؛ (أل) لصيد وتقيييم تيأثير حملية عيام  2005بشيأن
العنييف الجنسيياني والخدييى األخييرم علييى تصييول السييكان للعنييف؛ (ق) التصييدي للعقبييات
التييي يواج ييا ضييحايا العنييف فييي التميياو االنتصييا والحصييول علييى الحماييية المنصييو
علي يا فييي قييانون مكافحيية العنييف المنالييي؛ (د) اتخيياي تييدابير فعاليية ميين أجييل تقييديم الجنييار
إلى العدالة.
حقوق األلض
 -4٧ا ن لةسررقس قهلرردت لج ررقل ج صررالحقا لةا نصررع ق رل ر ي ر "لج اررد لج ررق ررني
لج ق د لةشرت " ،عسق ر لجنة ع لجصنق ةن نق إصالح ل رل ا لجد جع لجمر ت مل ع رق
شانع لجفص  ،كقق ةن ة لتاقز عر لة عشرا ظردعق سراق ل ،ن فردال ك ر ل ر ةصربقل
ل رل ر لجف اع ررع لجلققفا ررع عفاص ر ن إىل س ر دلا لةناا رع .اش ر لجنة ررع ررقجصنق ةعل ررق ر ةن
لج دعررد ر لة ر لرفني لجررذع ةفاررد اررااا ه مل عسرراما ال لسررا قا س ر اشرراه لتالرراة فن ر
ساا اش ق ،ر اصد لجدف إجاه  .فال فنر ذجرا ،عسرق ر لجنة رع لجصنرق ر ةن
وقنان إصالح ةرل لةشقع ج قل  2002كقن جم ة ونا فن حالاة لة ة فن ل رل .
 -4٨توصي اللجنية الدولية الدير بمراعيار ميا يليي ليدم تن يي القيرالات التيي اعتميدت ا
اللجنة الو الية الخاصة المعنية باأللاضي والشتون يات الصلة:
تبس ي يييى إجي ي يراءات تس ي ييجيل األلاض ي ييي وجعل ي ييا ميس ي ييولر التكل ي يية وف ي ييي
(ة)
المتنيياول ،بمييا فييي يليير فييي المنيياطق الري ييية والنائييية ،والمبييادلر إلييى الييدعور إلييى تسييجيل
ألاضي المشاف؛
(ل) العمل من الشيعوأل األصيلية فيميا يتعليق ب صيدال سيندات ملكيية ألاضيي ا
التقليدية وتأمين حقوق ا في ه األلاضي ،بقدل ما يتوافق من حقوق اآلخرين؛
(ج)

يادر الموالد المخصصة لحيا ر األلاضي إلعادر التوطين؛

(ا) إج يراء عمليييات تشيياولية هادفيية ميين األف يراد والمجموعييات المعنييية قبييل
إعادر التوطين وأثناءها؛
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( ر) مس يياعدر المي ياالعين الي ي ين أعي ييد ت ييوطين م ف ييي اس ييتعادر س ييبل معيش ييت م
وإخ يراج م ميين ب يراثن ال قيير ولصييد وضييع م ،باإلضييافة إلييى تييوفير ال يا ييل األساسييية مثييل
التسييج وخدمة األلاضي؛
( ) الحر في سياق الشعوأل األصلية على تمكين المجموعيات التيي أعييد
توطين ا من قيادر وتصميم ه العملية ،وتاويدها بالدعم خالل إعادر بناء مجتمعات ا؛
(ز) ضمان تن ي قانون إصالح ألاضي المشياف يي يتسينى لأللاميل البقياء فيي
ألاضي المشاف المخصصة أل واج ن المتوفين؛
(ح)
(ط)
الح رية.

سن قانون األلاضي لعام  2010بغية تعايا حماية ألاضي المشاف؛
التصيدي فيولات لمشيكلة فيرع أسيعال األلاضيي ،بميا فيي يلير فيي المنيياطق

لجصقنا رل لةشقع ،ل لجذ حي ل
 -49اش لجنة ع قجصنق إزل ممقرسع لجاساا
ل نر لا لساق ررقا ر كسر سر لة اشررع إىل حررني إلررقا اسرراعقا شررأن إ اقناررع لجاصرراة ة
إزلجع لجساقلقا .عسق ر لجنة ع لجصنق ةعلق فدل إاقحع سر ل ناالرقت ف رد ق عرأذن النر
ةرل لةشقع ة لجسنمقا لجاصنادعع ق ذ لجساقلقا االد جد لةالك س دلا وقناناع
اي ي نااع ل ر (لةقا .)١١
 -50توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
وضن برنيامج ليدعم سيبل معيشية ضيحايا التسيييج سيير القيانوني إليى حيين
(ة)
تسوية المنا عات المتعلقة بالوصول إلى األلاضي؛
(ل)
سير القانوني؛
(ج)
(ا)
الكافي لل حايا.

تحسين آليات التسيوية بغيية اإلسيراف بحيل المنا عيات المتعلقية بالتسيييج
مكافحة ال ساد واستغالل الن وي في تخصيص األلاضي؛
تدبيق عقوبات لادعة لمنن التسييج سير القانوني وضمان تقديم التعيويض

الحق في الغ اء والتنمية الري ية
 -5١االحررظ لجنة ررع صنررق ةن لجاي ر ر ل س ر ا ررق ر لن رردلل ل ر لجغررذل  .االحررظ
لجنة ع صنق ةن ذل لجا د عافقو س لرافقع ساا لج مقجع لجفص ا لة قاق لج عفاع ،جرق ا
ذج ررا ا ص ررفات لة ر ر لرفني ،ر ر ر لجا رردل لةاأ ررذ  ،ر ر و ا ر ر جل ررا ال ر ر ت لجا قا ررع لج رلفا ررع
( )Agribankإىل ختفاض ةس قر لجفق د (لةقااقن .)١١ ٧
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 -52توصييي اللجنيية الدوليية الديير بمواصييلة تقييديم المسيياعدر الغ ائييية ل ييمان عييي
الجمين في ميأمن مين الجيوف .وتوصيي الدوليةر الدير ر أي يات بمعالجية مشيكلة انعيدام األمين
الغي ي ائي ع يين طري ييق اإلص ييالح الالاع ييي والتنمي يية الري ي يية ،بالتش يياول م يين االتح يياد ال ييوطني
للماالعين في ناميبيا .وتح اللجنة الدولة الدر على القيام بما يلي:
(ة)
المناطق الري ية؛

وض يين بي يرامج الت ييدليب الم ن ييي ف ييي مج ييالي الالاع يية والتنمي يية الري ي يية ف ييي

(ل) تحسين فر الحصيول عليى االئتميان ،بديرق تشيمل تيسيير اإلجيراءات،
من مراعار مستوم النشاع سير الرسمي في المناطق الري يية ،وجمين البيانيات عين القيروض
التي يمنح ا مصر Agribank؛
(ج)

وضن برنامج اإلعانات لألسر الري ية وصغال الماالعين؛

(ا) دعم أداء األسواق المحليية ،بي جراءات تشيمل تديوير مرافيق التج ييا فيي
المرا ا التجالية المخصصة للمنتجات الدرية؛
( ر)
المدلسية.

إص يراك صييغال الم ياالعين فييي تييوفير اإلمييدادات الغ ائييية لبرنييامج التغ ييية

 -53وفي ه ا الصدد ،تحيل اللجنة الدولية الدير إليى تعليق يا العيام لقيم )1999(12
بشييأن الحييق فييي الغي اء الكييافي وإلييى الخدييوع التوجي ييية الدوعييية لييدعم اإلعمييال المدييرد
للحق في س اء ا في سياق األمن الغ ائي القدري.
ال قر
 -54اش لجنة ع قجصنق إزل لرافقع رد ا لجفصر ا لجد جرع لجمر ت ،سراقق ا لة رقاق
ا فاذ ل لتد لجفص (لةقا .)١١
لج عفاع ا صفات ل افقة ،فن لج
 -55توص ييي اللجن يية الدول يية الد يير بالتص ييدي لمش ييكلة ال ق يير باتخ يياي ت ييدابير مح ييددر
تست د المناطق الري يية واألط يال .وفيي هي ا الصيدد ،توجي اللجنية انتبيا الدولية الدير
إلى بيان ا المتعلق بال قر والع د الصادل في عام .2001 
الحق في سكن الئق
 -56عسررق ر لجنة ررع لجصنررق ر لج ر صص لتررقا ا لجسررا لةاسررار لجاانفررع ا لجد جررع لجم ر ت،
ر ا فاذ لجربنق لجااين جاماع لجسرا لجلقرقف  .ا ر ل لجنة رع فر ونصهرق ةعلرق ر ةن ر رد
ساقن لجد جع لجم ت ع اشان ا سقك راعئع ا ةحارق فشرال اع عاقا ران ناهرق رأ لتارقز
عس ررافاد ن ر ر لة ررق لجاه ررق لن ررق لجالر ر ت لجال ررب  ،ر ر ر لس ررايققر لةر رالرا ا د ررع
ل رل ا لة قاق لتل عع (لةقا .)١١
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 -5٧توصييي اللجنيية الدول يية الديير باتخيياي ت ييدابير فولييية لتخ يييف ال يينقص الحيياد ف ييي
المسا ن الميسولر التكل ة ،بدرق تشمل ما يلي:
يي ييادر االسي ييتثمال في ييي خدمي يية األلاضي ييي وتحسي ييين السي ييكن في ييي األحيي يياء
(ة)
العشييوائية حيثمييا أمكيين ضييمان صييالحية السييكن وإمكانييية الحصييول علييى الميييا والصيير
الصحي؛
(ل) تسرين عملية التأمين القانوني لحيا ر األلاضيي لألصيخا الي ين ي تقيرون
حالييات إلييى هي الحماييية ،ويليير بالتشيياول الحقيقييي ميين المت ييرلين ،أصخاصيات وجماعييات،
بمن في م سكان األحياء العشوائية؛
(ج) العمييل علييى ضييمان أميين الحيييا ر ميين خييالل سييندات الملكييية الممنوحيية
بموجب نظام الحيا ر المرنة لأللاضي؛
(ا) التعجيل باعتماد تعديالت لقانون حمايية المسيت لر لحمايية المسيتأجرين
من اإليجالات الم رطة في الغالء؛
()

إ الة العراقيل المتعلقة باإلجراءات والموالد في برنامج البناء المشترك؛

( ) تقييييم أثيير اإلعانييات المقدميية فييي مجييال السييكن علييى تمتيين أصييد األف يراد
والجماعات حرمانات وت ميشات بالحق في السكن الالئق.
 -5٨وتحيل اللجنة الدولية الدير إليى تعليق يا العيام لقيم  )1991(4بشيأن الحيق فيي
السكن المالئم.

اإلخالء القسري
 -59االحظ لجنة رع صنرق ةن فقنارقا ل رال لجصسر لجرت نفرذلق لجد جرع لجمر ت ورد ةاا
إىل اشر ر عد ف رردا ر ر س رراقن ل حا ررق لج شر رال اع لةس رراأل ع لج ررذع فن رراه ا ررأ لا ل ل ررقر
(لةقا .)١١
 -60توصييي اللجنيية الدوليية الديير بمواءميية تش يريعات ا وممالسييات ا المتعلقيية بعمليييات
اإلخييالء القس يري ميين المعييايير الدولييية ،وال سيييما المعييايير المتعلقيية بيياإلجراءات القانونييية
الواجبية .وتحي اللجنيية الدولية الديير أي يات عليى وقييف جميين عمليييات اإلخيالء القسييري
التيي يمكين أن تشيرد األفيراد أو تعرضي م النت يياك حقيوق اإلنسيان األخيرم .وتوجي اللجنيية
انتبييا الدول ية الديير إلييى تعليق ييا العييام لقييم  )1997(7بشييأن حيياالت إخييالء المسييا ن
باإل را وإلى المبادة األساسية والخديوع التوجي يية المتعلقية بعملييات اإلخيالء والترحييل
بدافن التنمية.
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الحق في الماء والحق في الصر الصحي
 -6١االحررظ لجنة ررع اصرردع ساقسررع لجد جررع لجم ر ت لجصق قررع فن ر لتصرراد ناقررق عا نررق قةاررق
لجال ت لجالب  ،جا هق اش قجصنق ةن لةسة جاع فر لنر لةارق ا لة رقاق لج عفارع اصرد
ةسقسق فن فقاق لج سرق لجفاارقا ،لجرالض علرم رن إىل لةشر سرقنع ااعنرع جناصراة إىل نصرقط
لجا ا قةاق  .عسق ر لجنة ع لجصنق ةعلرق إزل ا لعرد فردا ل شرأقب لجرذع عسراما ان اسردعد
لجف رالا إزل فرردل حالرراة نس ر ع ك ر ر لجسرراقن فن ر ررد قا لجال ر ت لجالررب لةال قررع
(لةقااقن .)١2 ١١
 -62توصي اللجنة الدولة الدر بما يلي:
اتخيياي تييدابير فعاليية فييي المنيياطق الري ييية لتقليييص المسييافة ال اصييلة عيين
(ة)
نقاع التاود بالميا ؛
(ل) النظير فييي مراجعيية أسييعال الميييا عليى نحييو يالئييم المحييرومين والم مشييين
من األفراد والجماعات؛
(ج) التعجي ييل بنش يير الم ييوالد إلتاح يية إمكاني يية الوص ييول إل ييى المراف ييق الص ييحية
المحسيينة فييي األحييياء العشييوائية والمنيياطق الري ييية والمييدالو والتوعييية بالت ديييد الصييحي
ال ي يشكل التغوع في العراء؛
(ا)
الصحي.

وضي يين إطي ييال تنظيمي ييي مسي ييتقل لرصي ييد تقي ييديم خي ييدمات الميي ييا والصي يير

 -63وتحيل اللجنة الدولة الدر إلى تعليق ا العام لقم  )2002(15بشأن الحيق فيي
الماء وإلى بيان ا الصادل في عام  2010بشأن الحق في خدمات الصر الصحي.
الحق في الصحة
 -64االحررظ لجنة ررع اصرردع اررقن لجانررد لجررذ عر ص فنر ةنررم سار رنررض اصررد ررد قا
شررأص سر فةر فر لجرردند جصق ررق ،ررد ذجررا اشر لجنة ررع ررقجصنق
لج فقعررع لجالررباع
إزل لرافقع د ا ناقا ل هقا لج د ا ة سقط لجفئقا لة أفلع لجرد  .فرال فنر
ذجرا ،ا ر ل لجنة ررع فر ونصهررق إزل حمد اعرع ارالن لاررد قا لجالرباع ا لة ررقاق لج عفارع لج ق اررع،
ر ر ظس ر ن ر ب لجاصرراة ررالة لجس ر الا ل ر  .ا ر ل لجنة ررع ةعلررق ف ر ونصهررق إزل فرردل
لةسررق ل ا لتالرراة فن ر لاررد قا لجالررباع لجلاررد  ،إذ اُصرردل لة لنررق لاقصررع ررد قا ةنل ر
(لةقا .)١2
 -65توصي اللجنة الدولة الدر بالقيام بما يلي ،فيي معيرض تن يي اإلطيال اليوطني لسياسية
الصحة لل تيرر  ،2020-2010واسيتراتيجية ناميبييا لبقياء األط يال لل تيرر ،2018-2014
وسير يلر من السياسات يات الصلة:

14

GE.16-04777

E/C.12/NAM/CO/1

ضمان إس ام الايادر في تخصيص التموييل واسيتخدام مين أجيل تحسيين
(ة)
الوصول إلى النظام الصحي في سد ال جور القائمة في النتائج الصحية ،بيين أسنيى ال يات
وأصدها حرمانات ،من قبيل انخ اض معدالت وفيات الرضن واألم ات؛
(ل) االستثمال في تحسين وصول سكان المناطق الري ية والمناطق النائيية إليى
الخدمات الصحية الجيدر ،بما في يلر الرعاية الصحية الثانوية.

 -66وتوج ي اللجنيية انتبييا الدوليية الديير إلييى تعليق ييا العييام لقييم  )2000(14بشييأن
الحق في التمتن بأعلى مستوم من الصحة يمكن بلوس .
الصحة الجنسية واإلنجابية
 -6٧االحر ررظ لجنة ر ررع لجاص ر رردل لل ر ر ز جا ه ر ررق اش ر ر ر ررقجصنق ر ر ةن ن ر ر س نصر ررص لة قف ر ررع
لج ش عع/ل عدز عظ عشا لجس ل سقس جناناقا ناقق عا نق دا ني ل ل  ،رد
ذجرا عر لة  ١5ا لةق ررع ر ل نر لا لةالرق ني ررم حمر ني ر لتالراة فنر لج رالج جلررقالا
لجف س ررقا لج ااس ررع ،مل حيالر ر  35ا لةق ررع ر ر لتال ر ر لةال ررق قا فر ر س نص ررص لة قف ررع
لج ش ر عع فن ر لج ررالج .عسررق ر لجنة ررع لجصنررق ةعلررق ر ةن ل ل ر ل لا لة قرراة ملررق لجررت اامن ر
لةالنصقا فنام (لةقا .)١2
النصع كاق اع و لجا صا مل مت د ا صا لج سق
 -6٨توصييي اللجنيية الدوليية الد ير بمراعييار مييا يلييي فييي معييرض تن ي ي السياسيية الوطنييية
بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة الد يل( :أ) تر ييا الج يود عليى تقيديم الخيدمات
للمصابين ب يروو نقص المناعة البشيرية الي ين ال يحصيلون حالييات عليى العيالق بم يادات
ال يروسات العكوسة؛ (أل) توفير الرفاالت فيي السيجون مين أجيل مواصيلة الج يود الراميية
إليى احتييواء انتشييال فيييروو نقييص المناعية البشيريةتاإليد ؛ (ق) تن يي تييدابير تيينص بوضييوح
على صرع الموافقة الحيرر والمسيبقة والمسيتنيرر فيميا يتعليق بيالتعقيم ،وفقيات لميا أوصيت بي
اللجنة المعنية بالق اء على التمييا ضد المرأر؛ (د) توعية المو ين الدبيين ب ا الشرع.
وفي ه ا الصدد ،تحيل اللجنة الدولية الدير إليى تعليق يا العيام لقيم  )2016(22بشيأن
الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية.
تعاطي مواد اإلدمان
 -69ا ر ل لجنة رع فر ونصهرق إزل ل ناشررقر لجا ر ا لسراهالك لجابرراة ا رقا لةأرردرلا
ني ل افقة ا س لةدرسع (لةقا .)١2
 -٧0تح اللجنة الدولة الدر على اتخاي تدابير للوقاية من تعاطي مواد اإلدمان بين
األط ييال وتمك ييين األط ي ييال المعني ييين م يين الحصي ييول عل ييى الع ييالق مي يين إدم ييان الكحي ييول
والمخدلات.
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الحق في التعلم
 -٧١االحررظ لجنة ررع ةن ا قررا ل جابررقد ررقجا نا ل ارردل عاررقا عشررق لجلقا رد ،ر ةن
ض ل نر لا لجرذع ع اقران إىل القافرقا ا رع ،ير لجشر ال ل صرناع سراقن لة رقاق لج عفارع
لج ق اررع ،ررق زلج رال حم ر ني ر لتالرراة فن ر لجا نررا  .فررال فن ر ذجررا ،االحررظ لجنة ررع صنررق
ةعلررق ةن ورردر لةرردلرس ،جررق ا ذجررا لةرردلرس لةأالالررع جنا نررا ا حنررع لجمفاجررع لة ا ر  ،مل
االك ر زع ررقا نس ر ع ل جاب ررقد ملررق .ق ررقنع إىل ذج ررا ،االحررظ لجنة ررع ةعلررق صن ررق ل راف ررقع
لج سيب ا دة ل نصمقع ف لجدرلسع .اش لجنة ع قجصنق كذجا ةن نظقل اربفقا لآل رق
ود عةا إىل لساق لر ة زعقا لجال سق ل ا لتالراة فنر لجا نرا لجلارد ،ن لةردلرس لةالراا
ا لة قاق لجغ اع سااان وقار فن حشد عد لةالرا (لةقااقن .)١4 ١3
 -٧2توصييي اللجنيية بمواصييلة إيييالء اهتمييام خييا ومايييد ميين المييوالد لألصييخا الي ين
ال يتمتعون بحق م في التعليم ،بما في يلر التعليم في مرحلة الد ولة المبكرر ،لسم تر يا
سياسة التعليم في الدولة الدر على وضن نظام تعليمي عالي الجودر .وفيي هي ا الصيدد،
توصييي اللجنيية الدوليية الديير باالسييتمرال فييي وضيين ب يرامج التغ ييية المدلسييية والمييدالو
ال رعية والمتنقلة ولصد أثرها عليى تمتين أصيد ال يات ت ميشيات بيالحق فيي التعلييم .وتوصيي
اللجنة الدولية الدير أي يات بعيالق األسيباأل الج ليية ولاء مشيكلة االنقدياف عين الدلاسية.
وعالور على يلر ،توصي اللجنة الدولة الدير بتخصييص الميوالد الال مية ل يمان تكيافت
ف يير الحص ييول عل ييى التعل يييم الجي ييد .وتحي ييل اللجن يية الدول يية الد يير إل ييى تعليق ييا الع ييام
لقم  )1999(13بشأن الحق في التعليم.
الحقوق الثقافية
 -٧3االحررظ لجنة ررع مررع لجد جررع لجم ر ت لجررت ا مررا فن ر ارردرع ل افررقة نغرراه ل ل،
جا ه ررق اأس ررا ج رردل ل رراا نا ررقا فر ر لجا رردل ل ر ر لةاأ ررذ جا عر ر لتص رراد لجيصقنا ررع
جنةققف ررقا لج ررت اس رره ا لجا رراع لجيص ررقا ا لجد ج ررع لجمر ر ت ،س رراقق ا ررا لجاص ررقرع لج ررت
اابدف ف لةالوا لجاقاا عع ق ةافقة نئقا ا ع (لةقا .)١5
 -٧4توصي اللجنة الدولة الدير بميا يليي( :أ) تعاييا ثقافية مختليف المجموعيات التيي
يت ي ييألف من ي ييا س ي ييكان ا ،بي ي ي جراءات تش ي ييمل ت ي ييدليس تاليخ ي ييا وثقافت ي ييا ف ي ييي الم ي ييدالو؛
(أل) تش ييجين المحافظ يية عل ييى أس ييلوأل الحي ييار التقلي ييدي لمختل ييف المجموع ييات اإلثني يية
واللغوييية؛ (ق) مكافحيية التحيييا والق يياء علييى التمييييا؛ (د) تييدليس األط ييال بلغييت م األم،
ف الت عن توفير مناهج دلاسية وت ي ة بي يات مدلسيية مالئمية ثقافييات .وتحييل اللجنية الدولية
الدر إلى تعليق ا العام لقيم  )2009(21بشيأن حيق يل فيرد فيي أن يشيالك فيي الحييار
الثقافية. 
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دال -توصيات أخرم
 -٧5تشييجن اللجنيية الدوليية الديير علييى التصييديق علييى البروتو ييول االختيييالي الملحييق
بالع د الدولي الخا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -٧6توصي اللجنة الدولة الدر بالتصديق على االت اقية الدولية لحماية حقوق جميين
العمال الم اجرين وأفراد أسرهم واالت اقيية الدوليية لحمايية جميين األصيخا مين االخت ياء
القسييري والبروتو ييول االختيييالي الت اقييية مناه يية التعي يب وسييير ميين ضييروأل المعامليية أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة.
 -٧٧توصي اللجنة الدولة الدر بدمج التوصييات اليوالدر فيي هي ا التقريير فيي الصييغة
المقبلة من خدة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان لل ترر  ،2019-2015وتحديد أهدا
وجداول منية وموالد واضحة.
 -٧٨توصييي اللجنيية الدوليية الديير باتخيياي تييدابير للتييدلق فييي وضيين وتدبيييق متص يرات
مناسبة بشأن إعمال الحقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية. وفيي هي ا السيياق ،تحييل
اللجنة الدولة الدر إلى جملة أميول من يا اإلطيال الم ياهيمي والمن جيي لمتصيرات حقيوق
اإلنس ي ييان الي ي ي ي وض ي ييعت م وض ي ييية األم ي ييم المتح ي ييدر الس ي ييامية لحق ي ييوق اإلنس ي ييان (انظ ي يير
 .)HRI/MC/2008/3
 -٧9تييدعو اللجنيية الدوليية الديير إلييى التميياو المسيياعدر ميين م وضييية األمييم المتحييدر

التوصيات.
السامية لحقوق اإلنسان لتن ي ه
 -٨0تدلب اللجنة إلى الدولة الدر نشر ه المالحظات الختامية على نداق واسين
وعلى يل مسيتويات المجتمين ،ال سييما بيين البرلميانيين والميو ين العميوميين والسيلدات
الق ييائية ،وإب ييالن اللجن يية ف ييي تقريره ييا ال ييدولي المقب ييل ب يياإلجراءات المتخي ي ر مي ين أج ييل
يجن اللجنيية الدوليية الديير علييى إص يراك المنظمييات سييير الحكومييية وأع يياء
تن ي ي ها. وتشي ّ
آخرين من المجتمن المدني فيي عمليية المناقشية عليى الصيعيد اليوطني قبيل تقيديم تقريرهيا
الدولي المقبل.
 -٨١تدلييب اللجنيية إلييى الدوليية الديير أن تع ي ّد تقريرهييا الييدولي الثيياني وفق يات للمبييادة
التوجي ية لإلبالن التي اعتمدت ا اللجنة في عام  ،)E/C.12/2008/2( 2008وأن تقدم في
أجل أقصا  31آيالتمالو .2021
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