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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لهولندا*
لج ررقا

 -١نظر ا لجنة ررع لة اررع ررقتصاد ل واالررقاعع ل لاققفاررع لجقصقراررع ر لجاص عر لجر
هلاج ل ( )E/C.12/NLD/6ر لن ااهق لجققم ع فش ة لجاقس ع فشر ة (لنظر E/C.12/2017/SR.18
 )E/C.12/2017/SR.19لة صرراا ر  2 ١حزع لن/عانا ر  ،20١7لفاق ر ا ر لن رراهق لج ررق ع
لأل  ،لة صااة ر  23حزع لن/عانا  ،20١7لةالحظقا لخلاقماع لجاقجاع.

ألف -مقدمة
لج رقا جن جرع لجفر ا لجر ا ا لخلفارع فنرة وق قرع
حب لجنة ع اص مي لجاص ع لج
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لة ررق ( ( .)E/C.12/NLD/Q/6/Add.1حررب لجنة ررع ضع رقً ررقتال لجّ ررقذ لجرري ضلر مر رر
لج جع لجف ا لةشرتك لجازل لا ،لجي ضم ممقنر مرا لجّنر لن لةةانرع ،ررب ض رق وا لسرق
سقنت مق ا.

باء -الجوانب اإليجابية
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حب لجنة ع قجاال عق فنة ل فقواقا حصاد لإلن قن لجاقجاع:
لإلفقوع ،ر فقم 20١6؛

(ض)

ل فقواع حصاد لألشخقص ذ

(ب)

ل فقواع لج جاع تققعع مجا لألشخقص ما ل خافقذ لجص

 ،ر فقم 20١١؛

فقواررع م قر ررع لجا رريعب ا ر مررا ض ر ب لة قمنررع
(ج) لجرب اورراال ل خااررق
ض لج صا ع لجصقساع ض لجالإن قناع ض لةها ع ،ر فقم .20١0
ح رب لجنة ررع قجا ر ل لجاش ر ع اع لة س رراع لةا نصررع قج اقسررقا لةاخررية مررا ضلرر(
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زعز لتصاد ل واالقاعع ل لاققفاع لجقصقراع ر لج جع لجف ا ،م هق مق عنب:
(ض)
__________

*

إنشقذ لة ه لهلاج

تصاد لإلن قن ر فقم 20١2؛

لفاق هتق لجنة ع لة اع قتصاد ل واالقاعع ل لاققفاع لجقصقراع ر ا هتق لتقاعرع لج را ( 29ضعرق /
مقعا  23 -حزع لن/عانا .)20١7
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(ب) لفاققا خفع فق( ط اع شأن حصاد لإلن قن ر فقم  20١3خفرع لج قر(
لجاط اع شأن لألفققال لجاةق عع حصاد لإلن قن ر فقم 20١4؛
(ج) وقنان لةشقوع ر فقم  ،20١5وقنان لج ق( حالر
وقنان لجا نام لة قسب ر فقم 20١4؛

لجاارق يف ر فرقم 20١4

(ا)

وقنان لإل الغ لإلجزلمب ر فقم 20١3؛

(ه)

إجغقذ إل لذلا لجنةاذ لةق اة لةغنصع؛

()

وقنان لجا نام لإلجزلمب ر ض ق ،ر فقم 20١2؛

(ز)

إاخقال مّ ض جمقناع لجا نام ل ا ل ب لجققنا ر وا لسق  ،ر فقم 20١2؛

(ح) إاخررقال ر عالا فنررة لجصررقنان لةر لجصررقنان ل ررق ب وررقنان لخل مررع لج قم رع
لألسقسراع ر وا لسررق ر فررقم  ،20١4ختفارريف لجصارراا لةف ضرع فنررة حررق لةررااف لج قرراما
ر لإلض لب ،إجغقذ لتظ لةف ض فنرة إضر ل قا لةرااف لج قراما ر ورقنان ض رق ل رق ب لةر ص
ر فقم 20١4؛
(ط)
فقم .20١١

إا لج ل جتررق قألشررخقص اجررف ل ئررع ل ق اررع ر وررقنان وا لسررق ل ررق ب ر

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
إمكانية االحتجاج بالعهد أمام القضاء
 -5ع ر ررق لجنة ر ررع لجصنر ررق ألن لج جر ررع لجف ر ر ا ،إن وقنر ررت لة قر ر ر لا لج جار ررع لةنزمر ررع قا ر ر
م
لألشرخقص ظظرة قألسرّصاع فنرة لجصرالن ليفنارع ر لج سراا لهلاج ر (لةقا رقن  ،)94 93ر ضن
ضحةقم لج هر جا رت الرفع فقمرع ممنزمرع قار لألشرخقص ض رق ذلا طرق نرقجمب ئةرا قجارق
ل حاةقج هبق ضمقم لجص قذ .عزلال لجصنرق ع رق رق ألن لج هر جرال جر ا ر رقال ر فقنارقا لج جرع
لجف ا جاض لجصالن ض لج اقسقا ألن لفامقر ا إجرالحقا ا راع ر مار لن لخلر مقا ل لاققفارع
ما ا ن ضخي ضحةقم لج ه ر ل فاّق (لةقاة .)2
 -6إن اللجنة ةةةت إِّ ة ةةت اهر بتوصة ةةيتها السة ةةابقة انظة ةةر الو يقة ةةة E/C.12/NLD/CO/4-5ت
الفقةةر )6ت حةةل الدول ةةف الىةةرت علةةل أن ةةدما بالكامةةن فةةي نظامهةةا القةةانوني المحلةةي
الحق ةةوق المنص ةةوا عليه ةةا ف ةةي العه ةةد وأن كف ةةن إعماله ةةا ف ةةي عملي ةةات و ة ةع الق ةةواني
والسياسةةاتف وفةةي س ةةتا السةةياقت لف ة اللجن ةةة انت ةةال الدول ةة الى ةةرت إلةةل عليقهةةا الع ةةام
رقم  )1998 9بشأن التى يق المحلي للعهدف
خىط العمن الوطنية بشأن حقوق اإلنسان
الحظ لجنة ع م لجاص ع لفاققا خفع فقر( ط ارع شرأن حصراد لإلن رقن ر راج ر ل.
-7
ا ض ق ب فا ضسفهق ألن لخلفع ا قا لسرتل اةاقا ضر لرقً منقاسع جنازل لا لجا فايعع
لتةامررقا ليفنا ررع .أسرريف لجنة ررع ورريج ج ر م ل رراا خف ر فق رر( ط اررع تص رراد لإلن ررقن
خقجع أ ق وا لسق سقنت مق ا.
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 -8وصي اللجنة الدولة الىرت بأن ضةع أسةدافاً محةدد واسةترا يجيات لجميةع الةوزارات
التنفيتيةة وجميةةع مسةةتويات الحكةةم مة أجةةن نفيةةت خىةةة العمةةن الوطنيةةة بشةةأن حقةةوق اإلنسةةان
بالتشاور الو يق مةع جميةع الجهةات المعنيةة صةاح ة المصةلحةت بمةا فةي ِّلة المجتمةع المةدني
والمعهةةد الهولنةةدي لحقةةوق اإلنسةةانف همةةا وصةةي اللجنةةة الدولةةة الىةةرت باعتمةةاد خىةةط عمةةن
وطنية لحقوق اإلنسان لجميع األجزاء المكونة لهاف
التعاون اإلنمائي الدولي
ب لجنة ع فا ونصهق إزلذ لخنفقض لة قف ة لإلمنق اع لج مساع لجيت ص مهق لج جرع لجفر ا،
-9
لجرريت لل ر م رراالرق ر فررقم  20١3إىل مررق ا ن ل جا رزلم لةافررق فنا ر ا جا رقً لةاققرر( ر  0.7ر
لةق رع مرا لجر خ( لجصرامب لإلمجرق  ،عاالجر( لخنفقضر  .وقرق ع رق رق لجصنرق ألن صااقرقا لى رق فنررة
حصاد لإلن قن جت شة( م هةب (لةقاة .))١(2
 -١0ةةدعو اللجنةةة الدولةةة الىةةرت إلةةل أن رفةةع ةةدريجياً مسةةتوم مسةةاعد ها اإلنمائيةةة
الرسةةمية إلةةل نس ة ة 7ت 0فةةي المائةةة م ة الةةدخن القةةومي اإلجمةةالي و ت ةةع نهج ةاً قائم ةاً علةةل
حقةوق اإلنسةةانت بمةا فةةي ِّلة إجةراء قييمةةات لر ةار علةةل حقةةوق اإلنسةانت فةةي سياسةةتها
للتعاون اإلنمائيف
األعمال التجارية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -١١حرب لجنة ررع قفاقررقا خفررع لج قرر( لجاط اررع شررأن لألفقررقال لجاةق عررع حصرراد لإلن ررقن
ر فررقم  .20١4ا ر ض ررق ر ب فررا ضس ررفهق ألن لخلفررع ر لةصررقم لأل ال ا ررقا رص ر مّ ررقا
الاهاع جنشوقا لهلاج عع لج قمنرع ر لخلرق ج ر فنرة آجارقا مسارع جن جر  .وقرق ر ب لجنة رع
فررا لجصنررق إزلذ صررق ع شررأن إتررقد ضض ر ل ّارراا ر ا ر نا غ ررّب لسرراخ لج لجغررقز حمفررع ة ع ر
لجر ف لةنا رع ر وا لسرق  .ع رق رق لجصنرق وريج إزلذ صررق ع فرا لألضر ل لخلفر ة لجريت ضتصاهرق قجّائررع
مبالقا زد لجش اب لألجناع ر شوع عال مص رق ر لج جع لجف ا (لةقا قن .)١١ )١(2
-١2

وصي اللجنة الدولة الىرت بما يلي:

(ض)
وحقوق اإلنسان؛

إدراج آلية رسمية للرصد في خىة العمن الوطنية بشأن األعمةال التجاريةة

(ب) ا خةاِّ ةدابير لضةمان امتثةال الشةةرهات العاملةة فةي أرا ةي الدولةة الىةةرت
لاللتزامات المتعلقة بحقوق اإلنسان؛
(ج) ا خاِّ دابير لكفالة السالمة ال دنية والصحة العقلية لألشخاا المقيمي
فةةي منىقةةة اسةةتخراج الغةةاز فةةي غةةرونينغي ولضةةمان أم ة بيةةو هم وسةةالمتهات و قةةديم التع ةوي
المناسب للضحايا ومنع حدوث أ رار متصلة باستخراج الغاز في المستق ن؛
(ا)

التعجين بإصالح قىاع كرير النفط في هوراساو بهدت جنب التلوث؛

(ه) إزالةةة العق ةةات القانونيةةة والعمليةةة التةةي حةةول دون مسةةاءلة الشةةرهات التةةي
خض ةةع مقارس ةةا لوالي ةةة الدول ةةة الى ةةرت عة ة انتهاه ةةات الحق ةةوق االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة
والثقافية الناجمة ع عمليا ها في اإلقليم الوطني أو في الخارجف
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 -١3و حي ةةن اللجن ةةة الدول ةةة الى ةةرت إل ةةل عليقه ةةا الع ةةام رق ةةم  ٢٤بش ةةأن التزام ةةات ال ةةدول
بموجب العهةد الةدولي الخةاا بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة فةي سةياق األنشةىة
التجاريةف
الت اينات في نفيت العهد بي مختلف أنحاء الدولة الىرت
 -١4ا قق ظا لجنة ع فنققً قجّ اع لة صر ة جن جرع لجفر ا ،لجريت رم لجّنر لن لة راصنع ذل ارقً
ر ض ق وا لسق سقنت مق ا نظقم لة جاع لةفاضع جّن عقا ان سقن عاساق اا سق ق
لخلقجع ،رإ ق ب فرا لجصنرق إزلذ لجافرق ا ر فاري لج هر ر لجّنر لن لةخانفرع لةةانرع جن جرع
لزض راج ل لأل يب لجةق عيب (لةقاة .)2
لجف ا ،ويج
 -١5مشةةياً مةةع وصةةيتها السةةابقة انظةةر الو يقةةة E/C.12/NLD/CO/4-5ت الفقةةر )5ت ةةتاهر
اللجنةةة الدولةةة الىةةرت بمسة وليتها المىلقةةة عة نفيةةت العهةةد فةةي جميةةع ال لةةدان المكونةةة لهةةا
وبلديا ها الخاصةت و وصيها بأن تخت جميع التدابير الالزمةة لضةمان متةع جميةع األشةخاا
الخا عي لواليتها بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علل نحو هامنف
فوي

الصالحيات

 -١6الحررظ لجنة ررع زعررقاة فرراعح لجالررالحاقا جاالررقام صر مي لخلر مقا ل لاققفاررع فنررة
ج ا لجّنر عقا م ري فرقم  .20١5ار ض رق ر ب فرا لجصنرق إزلذ ضر يف ور ة رح لج رنفقا
ليفناع فنة ار لخل مقا ل لاققفاع حم اعع خربلهتق ر ريل لجملقال (لةقاة .)2
 -١7ةةتهر اللجنةةة الدولةةة الىةةرت بأنهةةا تحمةةن المس ة ولية ع ة نفيةةت العهةةد علةةل جميةةع
الصةةعدت بمةةا فةةي ِّل ة علةةل صةةعيد ال لةةدياتف و وصةةي اللجنةةة الدولةةة الىةةرت بكفالةةة وعةةي
جميةةع السةةلىات العامةةةت بمةةا فيهةةا السةةلىات المحليةةةت علةةل نحةةو هامةةن بالتزاما هةةا بموجةةب
العهدت و حل اللجنةة الدولةة الىةرتت مة أجةن ِّلة ت علةل إصةدار المعلومةات واإلرشةادات
الالزمةةة و عميمهةةا علةةل السةةلىات المحليةةة حتةةل سةةتىيع قةةديم خةةدمات اجتماعيةةة هافيةةة
وميسور التكلفة إلل األشخاا في المواقع الخا عة لهاف هما وصةي اللجنةة الدولةة الىةرت
بتوفير هن الةدعم الةالزمت بمةا فةي ِّلة الةدعم علةل صةعيد الميزانيةةت لل لةديات لتمكينهةا مة
مان إعمال الحقوق الوارد في العهد علل الصعيد المحليف و حين اللجنة الدولةة الىةرت
إلل عليقها العام رقم  )1990 3بشأن ط يعة التزامات الدول األطراتف
التمييز د األقليات
 -١8ر ر ب لجنة ر ررع فر ررا لجصنر ررق ألن رئر ررقا خمانفر ررع ،مر ررا ا هر ررق لألونار ررقا لإل ار ررع ،لةهر ررقل ن،
لألشخقص ذ لإلفقورع ،لج قرقال لة زجاران ،لةقنارقا لةقناران مزا لرا لةار( ل رب مغرقع لهلاعرع
ل ررقناع ح ررقمنا ج ررفقا ل ر ر  ،لجاللئ رران مناق ررا لجنة رراذ ،اللر ر لجاقاا ررز ة ررم لجالور ر ر
لج جررع لجف ر ا ر وق ر مررا لجملررق ا لجرريت عشررقنهق لج ه ر  ،مبررق ر ذج ر لج ققجررع لج ررققن ل لاقررقفب
لجا نام لج ةا م اا لة اشع (لةقاة .))١(2
 -١9وصةي اللجنةةة الدولةةة الىةةرت بمواصةةلة قيةةيم األسة ام الجتريةةة للتمييةةز المنهجةةي
والهيكلي د فئات األقلياتف هما وصيها باالسةتفاد مة النتةائا المتاحةة فةي الدراسةات
المتعلقة بالتمييز بغية و ع سياسات وبراما محدد األسدات والغايات رمي إلل مكافحة
4
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التحيزف و وصي اللجنة الدولة الىرت هتل با خةاِّ جميةع التةدابير الالزمةةت بمةا فةي ِّلة
التةةدابير الخاصةةة الم قتةةةت حسةةب االقتضةةاءت لضةةمان متةةع الجميةةع علةةل قةةدم المسةةاوا
بةةالحقوق المنصةةوا عليهةةا فةةي العهةةدف و حيةةن اللجنةةة الدولةةة الىةةرت إلةةل عليقهةةا العةةام
رقم  )٢009 ٢0بشأن عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةف
التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
 -20ع ق لجنة ع لجصنق ألن ضسناب لجرت اع فنة لةالطَ ع لة اق ر لة قرج لة ساع لجاط ارع
عار مق عةفب ما لجاقصايف ر جمقال حصاد لإلن قن ،خبقجع لتصاد ل واالقاعع ل لاققفاع
لجقصقراع (لةقا قن .)١3 )2(2
 -2١كةةرر اللجنةةة وصةةيتها السةةابقة انظةةر الو يقةةة E/C.12/NLD/CO/4-5ت الفقةةر )3٢
ةرت ب ةةأن كف ةةنت عل ةةل س ة ين األولوي ةةةت ةةوفير التثقي ةةف ف ةةي مج ةةال حق ةةوق
و وصةةي الدولة ةةف الى ة ف
اإلنس ةةان ف ةةي الم ةةدارس بجمي ةةع المراح ةةن وف ةةي الجامع ةةاتت وش ةةمول للحق ةةوق االقتص ةةادية
واالجتماعية والثقافيةف
المساوا بي الرجن والمرأ
 -22ا قق ب لجنة ع فا صر ع رق ةرق و مار لج جرع لجفر ا مرا اقنرقا شرقمنع راقرق عا نرق
مبشررقوع لةر ضة ،رررإن لجصنررق ع ررق رق إزلذ ل فررقا فر ا لج ررقذ لج ررقمالا ر لم لز ررب ،لجرري عفرراد
ةق لةااس لة ة( ر ل ظقا لأل يب ،إزلذ لخنفقض فر ا لج رقذ ر م قجرب جر لجصر ل ،
سراقق ا ررقا لجّنر عقا ،لخنفررقض لج ررّع لةئاعرع جن ررقذ ر جمررقجل إال ة لجشروقا .ر ب
لجنة ررع ورريج فررا ونصهررق إزلذ لرراا ررال د وّر ة ر لأللررا ر ل ر  ،سرراقق ر لجصفررقا
لخلقص .وقق ب فا لجصنق ضع قً إزلذ لسراق ل لجالرا لج قفارع لةا نصرع فقعرع لألطفرقال رأا ل
لة ضة لج ل( ر لألس ة لجملاق (لةقا قن .)7 3
 -23وصةةي اللجنةةة الدولةةة الىةةرت بةةأن كثةةف جهودسةةا الراميةةة إلةةل حقيةةق المسةةاوا
الفعلية بي الرجن والمرأ ف وفي ستا الصددت وصي اللجنة الدولة الىرت بما يلي:
ا خ ةةاِّ ةةدابير لض ةةمان االس ةةتقالل االقتص ةةادي للنس ةةاء مة ة خ ةةالل عزي ةةز
(ض)
إمكانيةةة حصةةوله علةةل العمةةن بةةدوام هامةةنت بمةةا فةةي ِّل ة ع ة طريةةق زيةةاد االسةةتثمار فةةي
خدمات رعاية األطفال وغيرسا م خدمات دعم األسر ؛
(ب) كثيةةف جهودسةةا الراميةةة إلةةل زيةةاد مسةةتوم مثيةةن الم ةرأ فةةي مناصةةب صةةنع
القرارت وال سيما عدد رئيسات ال لديات وعضوات مجالس إدار الشرهات؛
(ج) كثية ةةف جهودسة ةةا الرامية ةةة إلة ةةل غيية ةةر صة ةةورات المجتمة ةةع النمىية ةةة ألدوار
الجنسةةي ت بىةةرق منهةةا حمةةالت التوعيةةة بتكةةاف فةةرا العمةةن بةةي الرجةةن والمةرأ وبالمسةةاوا
بينهما في حمن مس وليات األسر ؛
(ا) ا خاِّ مزيد م التةدابير الخاصةة الم قتةة لتحقيةق المسةاوا بةي الجنسةي فةي
جميع مجاالت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةف
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 -24و حين اللجنة الدولة الىرت إلل عليقها العام رقةم  )٢005 16بشةأن المسةاوا
بي الرجن والمرأ في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةف
ال ىالة
 -25ا قق شرا لجنة رع قخنفرقض م ر ال لجّفقجرع ر لج جرع لجفر ا ،ررإن لجصنرق ع رق رق ألن
م ال لجّفقجع لألوناقا لإل اع عزلال م ف قً عالج( ل فرقا ارم إاقزلهترق لجةّر ة ر جمرقال
لجا نام .وقق ب لجنة رع فرا ضسرفهق ألنر  ،ارم ظ را م راا مشرقوع لةر ضة ر سراد لج قر(،
ع رزلال م ر ال لج ققجررع ر لج ررقذ لة اقاررقا إىل لألوناررقا لإل اررع ،سرراقق لج ررقذ لجرتوا ررقا
لةغ اقا ،م خف قً (لةقا قن .)7 6
 -26وصي اللجنة الدولة الىرت بتكثيةف جهودسةا الراميةة إلةل معالجةة مشةكلة ال ىالةة
علل نحو فعال في صفوت األقليةات اإل نيةةت وال سةيما بةي النسةاء الترهيةات والمغربيةاتت
مة خةةالل نفيةةت بةراما وخىةةط بهةةدت اإلدمةةاج الكامةةن لجميةةع فئةةات المجتمةةع فةةي سةةوق
العمةةنف و لف ة اللجنةةة انت ةةال الدولةةة الىةةرت إلةةل عليقهةةا العةةام رقةةم  )٢005 18بشةةأن
الحق في العمن.
حق األشخاا ِّوي اإلعاقة في العمن
 -27ا قق الحظ لجنة ع ضن لألر لا لة واع جاااايف لألشخقص ذ لإلفقوع ،رصقً جصقنان
لةشقوع وقنان لج ق( حال لجاارق يف ،ور لسراارات ر فرقم  ،20١5ررإن لجصنرق ع رق لألن رح
لألش ررخقص ذ لإلفقو ررع م رراّ ن م ررا نظ ررقم لتال ر  ،إذ جي رراز ل س ررافقاة م ر إ جنق ررةن .
وقررق ر ب لجنة ررع فررا لجصنررق ألن م ر ال لجّفقجررع ر لألشررخقص ذ لإلفقوررع ،اررم لجا ر ل
لةاخية ،عّنغ ص عّرقً ضر ف ر لألشرخقص ر ن إفقورع ،ألن لألشرخقص ذ لإلفقورع وقر لً مرق
عشغنان اق يف ضاىن ما م ااعقا م رالهتم (لةقا قن .)6 2
 -28وصي اللجنة الدولة الىرت بأن درس بعناية أ ةر قةانون العمةن وحصة الواةائف
علةةل حالةةة األشةةخاا ِّوي اإلعاقةةة الةةتي ال ينةةدرجون ةةم عريةةف الفئةةة المسةةتهدفةف
و ىلةةب اللجنةةة إلةةل الدولةةة الىةةرت أن قةةدم فةةي قريرسةةا الةةدوري المق ةةن معلومةةات ع ة
مستوم عمالة األشخاا داخن وخارج الفئة المسةتهدفة بقةانون العمةن وحصة الواةائف
وع التدابير المتخت فيما يتعلةق باألشةخاا خةارج الفئةة المسةتهدفةف همةا ىلةب اللجنةة
معلومةةات عة األشةةخاا المةةدرجي فةةي الفئةةة المسةةتهدفة الةةتي ُمنحةةوا عقةةوداً دائمةةة بعةةد
سنتي م العمنت مصنفة حسب نوع الجنس والس ومستوم التعليمف
العمال المنزليون والعمال المهاجرون
 -29ا قق الحظ لجنة ع لجا ل لجيت لختيهتق لج جرع لجفر ا جاح ر ضر لج قرقال لة رزجا  ،ررإن
لجصنررق ع رزلال ع ررق رق أل رم مررق زلج رال عاقا رران ققا ر حصرراوهم ل واالررقاعع ل لاققفاررع لجقصقراررع.
ر ب فرا لجصنرق ضع رقً ألن ض رقب لج قر( عر ر ان ال قرقً م رقاقا لج رققن ل لاقرقفب لةفنا رع.
ر ر ب ف ررا لجصن ررق و رريج إزلذ لزا لج م ر ر جاقا مفاشر رب لج ق رر( لج رريعا ع لوّ رران ار ر ا لج ق رر(
رح ررب ،رر( ورريج م ر لح ررتلم لجص رالن لةا نصررع إوقمررع لج قررقال لأللقنررب ر إونررام لج جررع لجف ر ا
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مق عاال( يج ما ضسقجاب ل حااقال ،را مق ما شأن ضن حياال ا ن إ الغ لج قرقال لةهرقل عا فرا
حق ا ساذ لج ناك ر جمقال لج ق( (لةقاة .)7
 -30وص ةةي اللجن ةةة الدول ةةة الى ةةرت با خ ةةاِّ إجة ةراءات فوري ةةة لض ةةمان الحماي ةةة الفعال ةةة
لجميةةع العمةةال فةةي سةةوق العمةةنت بمة فةةيهم العمةةال المنزليةون والعمةةال المهةةاجرونت وفق ةاً
للعهةدف همةةا ةةدعو اللجنةةة الدولةة الىةةرت إلةةل إعةةاد النظةر فةةي مسةةألة ازدواج المسة وليات
المنوطةةة بمفتشةةي العمةةنت وِّلة بغةرض ةةمان إمكانيةةة الوصةةول إلةةل سة ن انتصةةات فعالةةة
لجميع العمال التي يعةانون مة اةروت عمةن جةائر أو غيةر موا يةةف و حيةن اللجنةة الدولةة
الىرت إلل عليقها العام رقم  )٢016 ٢3بشأن الحق في اروت عمن عادلة وموا يةف
الضمان االجتماعي
 -3١ع ررق لجنة ررع لجصنررق إزلذ لى ررق لج ررنّاع جنا ر عالا لألخ ر ة ةخانرريف و رالن لج ررققن
ل لاقررقفب فنررة إمةقناررع حالرراال ضجررحقب لتصرراد فنررة مررق عةفرب مررا ل سرراحصقوقا ،ذجر
قنررع ضسررّقب م هررق طّا ررع م ررقع لألرناررع ج ر لماهق .وقررق ر ب لجنة ررع فررا ونصهررق ألن ررح
لجّن عقا متنر لجصر ة فنرة رار لجر فم ةرا حياقلر مرا لألشرخقص لألسر نااةرع خنفرقض
مّنغ لساحصقوقهتم ما لج ققن ل لاققفب (لةقاة .)9
 -32ةةدعو اللجنةةة الدولةةة الىةةرت إلةةل مراجعةةة شةةرو االسةةتفاد م ة اسةةتحقاقات الضةةمان
االجتمةاعي بغيةة هفالةة الحمايةة الفعالةة لجميةع المسةتفيدي ف و ىلةب اللجنةة إلةل الدولةة الىةةرت
أن تخةةت ةةدابير لتمكةةي ال لةةديات مة ةةوفير الةةدعم الكةةافي لجميةةع المتةةأ ري بانخفةةاض م ةةال
استحقاقا هم م الضمان االجتماعي نتيجة للتعديالت التشريعية األخيةر ف و لفة اللجنةة انت ةال
الدولة الىرت إلل عليقها العام رقم  )٢007 19بشأن الحق في الضمان االجتماعي.
العنف العائلي وإساء معاملة األطفال
 -33ر ر ب لجنة ررع ف ررا لجصن ررق ألن لج رريف لج ررق نب إس ررقذة م قمن ررع لألطف ررقال ،ا ررم لجا ر ر ل
لةاخ ررية ،ع رزل ن مافش رراقن ر مجا ر لأللر رزلذ لةةان ررع جن ج ررع لجف ر ا .وق ررق ع ررق رق لجصن ررق ألن
ف رراعح لة ر ر جاع ف ررا م ر ر لج رريف لج ررق نب إىل لجّنر ر عقا ر راج ر ر ل ب عص رررتن زع ررقاة ما قس ررّع ر
لجص ر لا .نااةررع جرريج  ،حيالرر( ررأخ ا ر م صرراال ر لج ع ر مررا لجّن ر عقا ر حالرراال ضررحقعق
لج رريف لج ررق نب فنررة لخلر مقا لجرريت صر مهق م لوررز لج ررالمع ر لجّاررت  .ر ب لجنة ررع فررا لجصنررق
و رريج ألن م ررقع ل س ررافقاة م ررا م لو ررز لإلعر رالذ صاا ع ررع ،ر ررا م ررق حير ر م ررا رر ر ص لج ررحقعق ر
لتالاال فنة خ مقهتق .إذ الحظ لجنة ع لفازلم لج جع لجف ا إ لم ل فرقد مر لج رنفقا ر ض رق
وا لسررق سررقنت مررق ا جا زعررز لج اقسررقا لةا نصررع مبةقرحررع لج رريف لج ررق نب ،رررإن لجصنررق ع رزلال
ع ق رق إزلذ لساق ل ف م لاا اقنقا ما اوع فا ن لألوقجام ر ريل لجملقال (لةقاة .)١0
 -34وص ةةي اللجن ةةة الدول ةةة الى ةةرت بمض ةةاعفة جهودس ةةا لمكافح ةةة العن ةةف الع ةةائلي وإس ةةاء
معاملة األطفالف وفي ستا الصددت دعو اللجنة الدولة الىرت إلل ما يلي:
و ةةع آلي ةةات لرص ةةد قةةدرات ال ل ةةديات و ع ةةدين معةةايير أسلي ةةة االس ةةتفاد
(ض)
وفق احتياجات الضحايا و مان إمكانيةة حصةول الضةحايا علةل خةدمات جيةد فةي جميةع
أنحاء سولندا؛

GE.17-11280

7

E/C.12/NLD/CO/6

(ب) ا خ ةةاِّ ةةدابير فوري ةةةت باالش ةةترا م ةةع الس ةةلىات المحلي ةةةت لتعزي ةةز الجه ةةود
الرامية إلل مكافحة العنف العائلي وإساء معاملة األطفال في أروبا وهوراساو وسةان مةار ت
وهفالة وافر ما يكفي م التموين والموارد والموافي لهتا الغرض؛
(ج) قديم بيانات محد ةة ومصةنفة فةي قريرسةا الةدوري المق ةنت مةع معلومةات
م ة جميةةع األج ةزاء المكونةةة للدولةةة الىةةرت بشةةأن عةةدد حةةاالت العنةةف العةةائلي الم ل ة عنهةةا
وط يعته ةةات وبش ةةأن أحك ةةام اإلدانة ةة والعقوب ةةات المفرو ةةة عل ةةل الجن ةةا ت وبش ةةأن أي ةةدابير
لمسةةاعد الضةةحايا وإعةةاد ةةأسيلهمت وِّل ة وفق ةاً للتوصةةية السةةابقة للجنةةة انظةةر الو يقةةة
E/C.12/NLD/CO/4-5ت الفقر )٢1ف
إجاز الوالدية
 -35ارم لخلفررع لألخر ة جزعررقاة مر ة إلررقزة لجالج عررع جن لرر( مررا عررام إىل ا ررع ضعررقم ،ر ب
لجنة رع فرا لجصنرق ألن لجف ل رق لتقجارع إللررقزة لجالج عرع ب فرح إىل زعرقاة م راا مشرقوع لج لرر(
ر ظق( م جاع فقعع لألطفقال (لةقاة .)١0
 -36وصي اللجنة الدولةة الىةرت بمراجعةة نظةام إجةاز الوالديةة و عديلة بغةرض مكةي
الرجن والمرأ م التوفيق بي العمن والحيا األسريةت بوسائن منها نظيم حمةالت للتوعيةة
في جميع أنحاء الدولة الىرت.
الفقر
 -37ر ب لجنة ررع فررا لجصنررق ألن فر ا لألشررخقص لة ضر خلفر لجفصر مر ة ض ر سر الا
ض ضوق عزلال ر لزاعقا .وقق ع ق رق لجصنق إزلذ فشب لجفص ر ض ق وا لسق سقنت مق ا
ب فا ضسفهق ألن ف م لاا اقنقا ما اد هبق ،مبق ر ذج لألا لا لج مساع جصاق لجفصر ،
ر نر لجّنر لن لةةانررع جن جررع لجفر ا ئ هرق مررا صاررام لتقجررع فنررة ررا اواررق خررالال لجفرررتة لةشررقاجع
قجاص ع (لةقاة .)١١
 -38حل اللجنة الدولةة الىةرت علةل كثيةف جهودسةا لمكافحةة الفقةر وو ةع أدوات
قي ة ةةاس رسة ة ةةمية ماش ة ةةياً مة ة ةةع وص ة ةةيا ها السة ة ةةابقة انظ ة ةةر الو يقة ة ةةة E/C.12/NLD/CO/4-5ت
الفقر )٢٤ف هما ىلب اللجنة إلل الدولة الىرت أن قدم في قريرسا الةدوري المق ةن بيانةات
مصنفة ومقارنة يجري جمعها سنوياً بشأن عدد مة يعيشةون حالةة الفقةر مة األفةراد واألسةر
المعيشية وبشأن التقدم المحرز في مكافحة الفقرف
المهاجرون غير الحاملي للو ائق الالزمة
 -39ر ر ب لجنة ررع ف ررا لجصن ررق ألن لألحة ررقم لجاصاا ع ررع لجر رال اة ر مجن ررع ور رالن م ه ررق و ررقنان
ل سافقاة ما ل ساحصقوقا ،لجي ع إمةقناع لتالاال فنرة ل سراحصقوقا لةا نصرع قج رةا
لجا نام لج فقعع ل لاققفاع قجع لإلوقمع لجصقناناع ،و سقات ر ل ر( لةهرقل عا ار لترقمن
جنا ررق ق لجالزمررع مناق ررب لجنةرراذ لجرريعا مر ررت طنّررقهتم ع اشرران حقجررع فر م لسرراص ل ر لج جررع
لجف ر ا .وقررق ع ررق رق لجصنررق ألن إمةقناررع لتالرراال فنررة لجغرريلذ لةررقذ لج ررةا ا ر م ررقانع
مبالب لجصقنان .الحظ لجنة ع صنق ضع قً ضن لتةامع ل نت حالاال لةهقل عا ار لترقمن
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جنا ررق ق لجالزمررع فنررة لج ررةا مشر طقً مب ررأجع إ ر لذ ل سررا لا جن ررااة إىل لجّنر لألجررنب ض رق
ر اا مب قوّع لجّن عقا لجيت الج( ار لةأ هل ذ لةهقل عا (لةقا قن .)١١ 2
 -40إن اللجن ة ةةةت إِّ ك ة ةةرر وص ة ةةيتها الس ة ةةابقة انظ ة ةةر الو يق ة ةةة E/C.12/NLD/CO/4-5ت
الفقةةر )٢5ت ةةتهر الدولةةة الىةةرت بالتزامهةةا بضةةمان متةةع جميةةع األشةةخاا الخا ةةعي
لواليتها بالمستويات األساسية الدنيا م هن حق م الحقوق المنصوا عليها فةي العهةدت
بما في ِّل الحق في الغتاء والسك والصحة والميةال والصةرت الصةحيف و حةل اللجنةة
الدولة الىرت علل ما يلي:
الكف ع جعن الحصول علل الغتاء والماء والسةك مشةروطاً باسةتعداد
(ض)
الشخ للعود إلل بلدل األصلي؛
(ب) و ةةع اس ةةترا يجية ش ةةاملة لكفال ةةة مت ةةع جمي ةةع األش ةةخاات بمة ة ف ةةيهم
المهاجرون غير الحاملي للو ائق الالزمةت بالمستويات األساسية الةدنيا مة جميةع الحقةوق
المنصوا عليها في العهد و مان دعمها بالتموين الكافيف
 -4١و ة ةةتهر اللجنة ةةة الدولة ةةة الىة ةةرت ب يانهة ةةا بشة ةةأن واج ة ةةات الة ةةدول جة ةةال الالجئة ةةي
والمهةةاجري بموجةةب العهةةد الةةدولي الخةةاا بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة
) (E/C.12/2017/1وبتعليقهة ةةا العة ةةام رقة ةةم  )٢009 ٢0بشة ةةأن عة ةةدم التميية ةةز فة ةةي الحقة ةةوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافيةف
التشرد
 -42ب لجنة ع فا لجصنرق إزلذ ل فرقا لجةّر ر م راا لجاشر ا ر لج جرع لجفر ا،
ر جفاا لألر لا ل ققفقا ما لةهقش ليف م (لةقاة .)١١

سراقق

 -43حل اللجنة الدولة الىرت علل التحقيق في األس ام الجترية للتشردت و وصةيها
با خاِّ جميع التدابير الالزمةت بما في ِّل أمي المساه االجتماعية الميسةور التكلفةةت
وال سيما للفئةات المهمشةة والمحرومةةت و خصةي التمويةن المناسةب لل لةديات المحليةةف
وفةةي سةةتا الصةةددت لفة اللجنةةة انت ةةال الدولةةة الىةةرت إلةةل عليقهةةا العةةام رقةةم )1991 ٤
بشأن الحق في السك الالئقف
الصحة الجنسية واإلنجابية
 -44الحظ لجنة ع ضن لجصقنان لةا نق قإللهقض ر سرقنت مرق ا ،لجري حيظر لإللهرقض
ر مجا لتق ا ،عال وا لة لل رع هبر ا نرزا جرفع ل ئرع ف ر  .ار ضن لجنة رع أسريف ج ر م
ص مي لجار إلطق زمي هلي لة لل ع (لةقاة .)١2
 -45حةةل اللجنةةة الدولةةة الىةةرت علةةل اإلس ةراع باعتمةةاد إطةةار ش ةريعي بشةةأن اإلجهةةاض فةةي
سةةان مةةار يمتثةةن للمةةاد  1٢م ة العهةةد وعلةةل هفالةةة أن كةةون الخةةدمات والسةةلع والمرافةةق
والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية متاحة لجميع األشخاا فةي سةان مةار
وميسة ة ةر ومق ول ة ةةة وعالي ة ةةة الجة ة ةود ف و حي ة ةةن اللجن ة ةةة الدول ة ةةة الى ة ةةرت إل ة ةةل عليقه ة ةةا الع ة ةةام
رقم  )٢016 ٢٢بشأن الحق في الصحة الجنسية واإلنجابيةف
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إ احة الرعاية الصحية للمهاجري والالجئي وملتمسي اللجوء
 -46ر ب لجنة ررع فررا لجصنررق ألن و ر ل إجغررقذ لإلفقنررقا لةا نصررع خب ر مقا لجرتمجررع لجشررفاعع ر
م لرق لج فقعع لجالحاع ع سنّقً فنة إمةقناع حالاال لةهقل عا فنة لخل مقا لجالرحاع .ع رق رق
ونررق خررقص إزلذ آ ررق ررريل لجا ر راقررق عا نررق قتالرراال فنررة لةالرصررع لة ررا ة فنررة لج ررالج لجفرريب
(لةقا قن .)١2 2
 -47حةةل اللجنةةة الدولةةة الىةةرت علةةل إعةةاد النظةةر فةةي قرارسةةا بعةةدم مويةةن خةةدمات
الترجمةةة الشةةفوية فةةي مرافةةق الرعايةةة الصةةحية وعلةةل هفالةةة متةةع جميةةع األشةةخاا فةةي إقليمهةةا
بإمكانية الحصول علل الخدمات الصحية دون مييزف و تهر اللجنةة الدولةة الىةرت بتعليقهةا العةام
رقم  )٢000 1٤بشأن الحق في أعلل مستوم صحي يمك بلوغ ف
األطفال حاملو صفات الجنسي
 -48ر ب لجنة ررع ف ررا لجصن ررق ألن ممق س ررع لج ج ررع لجف ر ا لةاققن ررع ر إخ ررقا لألطف ررقال ح ررقمنب
ر م حنع مّة ة ج قناقا ل لحارع ر خالا طّارع جا رت ضر عع جالرحاهم لجّ نارع
جفقا ل
ال خالق الهم ل اع ،ظرتم حصهم ر لةالرصع لت ة لة ّصع لة ا ة (لةقاة .)١2
 -49وص ةةي اللجن ةةة الدول ةةة الى ةةرت بمراجع ةةة ممارس ةةة إخض ةةاع األطف ةةال ح ةةاملي ص ةةفات
الجنسي في مرحلة م كر للعمليةات الجراحيةة والتةدخالت الى يةةت بغيةة هفالةة نضةجهم بالقةدر
الك ةةافي الستش ةةار هم بش ةةأن العالج ةةات التة ةةي يفض ةةلونها عل ةةل أس ةةاس اختي ةةارا هم وم ة ةوافقتهم
المستنير ف
التعليم
 -50ع ق لجنة ع لجصنق إزلذ ممق سع لجفال( ر ف ا وّ ما لة ل مرق عرت رب فنرة ذجر
ما ض ل لجافق ا ر لجاحالا( لج نقب ،ساقق قج ّع جألطفرقال لة اقر إىل لألونارقا لإل ارع
(لةقاة .)١3
 -5١وصي اللجنة الدولةة الىةرت با خةاِّ جميةع التةدابير الالزمةة للحةد مة ممارسةة الفصةن
والفج ةوات فةةي التحصةةين م ة خةةالل اسةةتثمار مزيةةد م ة الم ةوارد لتعلةةيم األطفةةال المنتمةةي إلةةل
األقليةات اإل نيةةةت بمةةا فةةي ِّلة زيةةاد عةةدد المدرسةةي المة سلي والمرافةةق التعليميةةة الكافيةةة لتلة
الفئاتف
التعليم الشامن لألطفال ِّوي اإلعاقة
 -52ا قق ظا لجنة ع فنققً قفاقرقا ورقنان لجا نرام لة قسرب ر فرقم  20١4ق فرقد ر
لجّن ر عقا جم رقجل لجا ررق ن لإلوناقررب ر حزع لن/عانا ر  20١6جنح ر مررا لنصفررقا لألطفررقال ذ
لإلفقوع فا لج لسع ،ب فا ضسفهق ألن لجصقنان ع فنرة حرق رر ذ لألطفرقال ر لإلامرقج ر
ر لتالاال فنة نام لا  .عر ا ذجر إىل الار وقر مرا لألطفرقال
نظقم لجا نام لج قا
ذ لإلفقورع شررة( نصررق ب ص عّرقً إىل مر ل لجا نررام لخلررقص ،ةررز لةر ل لج قاعرع لخلقجررع
فنرة حر سرالذ ر وقر مررا لألحارقن فرا ررار لجر فم لجا ناقررب لةةارريف .ر ب لجنة ررع ورريج
ف ررا لجصن ررق ألن ف ر الً وّ ر لً م ررا لألطف رقال ذ لإلفقو ررع م فا رران مسا رقً م ررا لت ررا ر لة ر ل
(لةقا قن .)١4 ١3
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 -53وصي اللجنة الدولة الىرت بأن رصد ع هثب آ ار التعديالت التشريعية واإلداريةة
عل ةةل هفال ةةة الح ةةق ف ةةي التعل ةةيم لألطف ةةال ِّوي اإلعاق ةةة وب ةةأن خفة ة مع ةةدل االنقى ةةاع عة ة
الدراسةةف همةةا ىلةب اللجنةةة إلةل الدولةةة الىةرت أن قةةدم فةي قريرسةةا الةدوري المق ةةن بيانةةات
إحصائية بشأن التحاق األطفال ِّوي اإلعاقة بالتعليم ومعةدالت انقىةاعهم عة الدراسةةت بمةا
في ِّلة نةوع المدرسةة ومةد التعلةيم فضةالً عة سة سة الء األطفةال ونةوع جنسةهم وأصةلهم
اإل نيف
الحقوق الثقافية
 -54ا قررق الحررظ لجنة ررع لجا ر ل ل ق عررع فاقررقا م ررقرج ناقاررع مررب إىل جت ررا لجاررق ع
ليفنب لجقصقرقا ليفناع أل ق وا لسق سقنت مق ا إىل لساخ لم لجنغرقا لألجرناع جنانصر ر
لة ل  ،رإن لجصنق عزلال ع ق رق ألن ري لجا ل جا ت ر قجع ألن لجف ص لةاقحع جألطفقال
جن لسع قجنغقا ليفناع نقا ة ،ررا مرق عصنر( حظرا لألطفرقال لجريعا ر لهلاج عرع جغراهم لألم
(لةقاة .)١5
 -55وصي اللجنة الدولة الىرت بزياد جهودسا الرامية إلل هفالة إدمةاج التةاري المحلةي
والثقافةةات المحليةةة فةةي المنةةاسا الدراسةةية وإ احةةة فةةرا الدراسةةة باللغةةات المحليةةةت بمةةا فةةي
ِّل ة علةةل مسةةتوم التعلةةيم الجةةامعيت فةةي المنةةاطق التةةي عةةاد مةةا يةةتكلم سةةكانها اللغةةات
المحليةف و ةتهر اللجنةة الدولةة الىةرت بتعليقهةا العةام رقةم  )٢009 ٢1بشةأن حةق هةن فةرد
في أن يشار في الحيا الثقافيةت التي شير في إلل وجةوم أن يكةون التعلةيم مالئمةاً قافيةاً
وأن يمك ة ة األطفة ةةال م ة ة نمية ةةة شخصة ةةيتهم وس ة ةةويتهم الثقافية ةةة وم ة ة علة ةةم وفهة ةةم الق ة ةةيم
والممارسةةات الثقافيةةة للجماعةةات التةةي ينتمةةون إليهةةات فض ةالً ع ة ل ة المميةةز للجماعةةات
والمجتمعات األخرمف

دال -وصيات أخرم
 -56بينمةةا الحةةا اللجنةةة الخىةوات التةةي ا خةةت ها الدولةةة الىةةرت مة أجةةن التصةةديق علةةل
ال رو وهة ةةول االختية ةةاري الملحة ةةق بالعهة ةةد الة ةةدولي الخة ةةاا بة ةةالحقوق االقتصة ةةادية واالجتماعية ةةة
والثقافيةةةت فإنهةةا شةةجعها علةةل إ مةةام عمليةةة التصةةديق فةةي أقةةرم وق ة ممك ة ف و ةةدعو اللجنةةة
الدولةةة الىةةرت هةةتل إلةةل النظةةر فةةي االعت ةرات باختصةةاا اللجنةةة بموجةةب المةةاد  11م ة
ال رو وهول االختياريف
 -57ش ةةجع اللجن ةةة الدول ةةة الى ةةرت عل ةةل النظ ةةر ف ةةي التص ةةديق عل ةةل اال فاقي ةةة الدولي ةةة
لحماية حقوق جميع العمال المهاجري وأفراد أسرسمف
 -58و وصةةي اللجنةةة الدولةةة الىةةرت بةةأن راعةةي التزاما هةةا بموجةةب العهةةد مراعةةا امةةة وبةةأن
كفةةن التمتةةع الكامةةن بةةالحقوق المكرسةةة فية عنةةد نفيةةت خىةةة التنميةةة المسةةتدامة لعةةام ٢030
علةةل الصةةعيد الةةوطنيت بمسةةاعد و عةةاون دوليةةي عنةةد اللةةزومف وستيسةةر الدولةةة الىةةرت حقيةةق
أسةةدات التنميةةة المسةةتدامة إلةةل حةةد ه يةةر إِّا مةةا أنشةةأت آليةةات مسةةتقلة لرصةةد التقةةدم المحةةرز
وعاملة ة ة المس ة ةةتفيدي مة ة ة ال ة ة ةراما العام ة ةةة بوص ة ةةفهم أص ة ةةحام حق ة ةةوق يمك ة ةةنهم المىال ة ةةة
باستحقاقاتف وم شأن نفيت األسدات علةل أسةاس م ةادل المشةارهة والمسةاءلة وعةدم التمييةز
أن يضم عدم إسمال أحدف
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 -59و وصةةي اللجنةةة الدولةةة الىةةرت با خةةاِّ خىةوات للعمةةن ةةدريجياً علةةل و ةةع و ى يةةق
م شةرات مناسة ة بشةةأن إعمةةال الحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة بغيةةة يسةةير قيةةيم
التقةةدم الةةتي حةةرزل الدولةةة الىةةرت فةةي االمتثةةال اللتزاما هةةا بموجةةب العهةةد جةةال مختلةةف
شرائح السكانف وفي ِّل السياقت حين اللجنة الدولة الىرت إلل جملةة أمةور منهةا اإلطةار
المفاسيمي والمنهجي بشةأن م شةرات حقةوق اإلنسةان الةتي و ةعت مفو ةية األمةم المتحةد
السامية لحقوق اإلنسان انظر )HRI/MC/2008/3ف
 -60وفي وء متابعة إجراءات المالحظات الختامية التي اعتمد ها اللجنةت يُىلب إلل
الدول ةةة الى ةةرت أن ق ةةدمت ف ةةي غض ةةون  18ش ةةهراً مة ة اعتم ةةاد س ةةتل المالحظ ةةات الختامي ةةةت
معلومات ع نفيت وصيات اللجنة الوارد في الفقرات  8و 1٢و ٤0أ) أعاللف
 -6١و ىلةةب اللجنةةة إلةةل الدولةةة الىةةرت أن نشةةر سةةتل المالحظةةات الختاميةةة علةةل نىةةاق
واسع وعلل جميع مستويات المجتمعت بما في ِّل المستوم الوطني ومسةتوم المقاطعةات
واألقاليمت وال سيما فةي صةفوت ال رلمةانيي والمةوافي العمةوميي والسةلىات القضةائيةت وأن
ُىلع اللجنةت في قريرسا الدوري المق ةنت علةل الخىةوات المتخةت لتنفيةت سةتل المالحظةات
الختاميةةةف و شةةجع اللجنةةة الدولةةة الىةةرت علةةل مواصةةلة إش ةرا المعهةةد الهولنةةدي لحقةةوق
اإلنسةان والمنظمةةات غيةر الحكوميةةة وغيرسةا مة أعضةاء المجتمةةع المةدني فةةي جميةع مراحةةن
عمليةةة اإلبةةالب بموجةةب العهةةدت بمةةا فةةي ِّل ة إعةةداد التقريةةر الةةدوري المق ةةن و نفيةةت سةةتل
المالحظات الختاميةف
 -62و ىلةةب اللجنةةة إلةةل الدولةةة الىةةرت أن قةدامت بحلةةول  30حزيران/يوني ة ٢0٢٢ت
قريرس ةةا ال ةةدوري الس ةةابعت ال ةةتي يتع ةةي إع ةةدادل وفقة ةاً للم ةةادل التوجيهي ةةة لتق ةةديم التق ةةارير
التي اعتمد ها اللجنة في عام )E/C.12/2008/2 ٢008ف هما دعو اللجنة الدولة الىةرت
إل ةةل ح ةةديل و يقته ةةا األساس ةةية الموح ةةد ت حس ةةب االقتض ةةاءت ووفقة ةاً للم ةةادل التوجيهي ةةة
المنسة ة ةةقة لتقة ة ةةديم التقة ة ةةارير بموجة ة ةةب المعاسة ة ةةدات الدولية ة ةةة لحقة ة ةةوق اإلنسة ة ةةان انظة ة ةةر
HRI/GEN/2/Rev.6ت الفصن األول)ف
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