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 20 19شركل/فرباليت  ،2020لعتمري
للسلبعيف لنظت  ،)SR.7 E/C.12/2020/SR.6لملعقردسني
هذه لملالحظل لستلب(يف ججستال  30لملعقدسة  6آذلافبلاس .2020

ألف -مقدمة
نيتحب للجنةيف اباني(لح بتقيمي للي ليف للطتف نيقتيتهل للي اخل لسرلبل للرذخل دع هينيرل عجرا دةرلس
-2
قلئميف بسلئل ضعتال للجنةيف ملعلجلتال قكل نيقيمي للتقتيت  .)E/C.12/BEL/QPR/5نيعرت للجنةريف عر
نيقييتهل ملدلربقيف للي ليف للطتف عجا نيقيمي نيقتيتهل ربقلً لإلجتلء لملكسر ،،للرذخل يتر(م اب لن(ريف تسة نيتك(ر
لالهتمررلع عجررا لةررتعتلر للتقتيررت عجررا لو ردلا ب ر للدربرري .نيعررت للجنةرريف ع ر نيقررييتهل لج ردلا لل رتيم
للكةلء للذخل دجتنيل ب ربي للي ليف للطتف للترب( لملستدى لملشرتك ب للد لال .

ابء -اجلوانب اإلجيابية
نيتح ررب للجنة رريف ابلت ر لع للي ل رريف للط ررتف ابجلا رردس لل ر ب ررذلتال ملدل رجيف ض ررملل للتمت ر لل لب ررل
-3
ابوقدق لالقت لسييف لالجتملع(يف للثقلرب(ريف ،بثرل لعتمرلس طريف للعمرل للدبة(ريف بشرمل للعمرلي للتنلايريف
حقدق لإلنسرلل  23ح يتللفيدن(رل  ،2017انشرلء بسةسريف بة(ريف وقردق لإلنسرلل ادجرب للقرلندل
لمل ررسا  12دتافب ررليد  ،2019لعتم ررلس لسط رريف للدبة( رريف لجت (ر رف ب ر ر نيمل ررل لملة ررل لج رررتة .2020-2017
ابإلضرلربيف ا ذلر  ،نيتحررب للجنةريف برريعة للي لريف للطررتف رالي لمل ل ضررل لملتعجقريف ابملةررل لرةا قررلئة
عجررا حقرردق لإلنسررلل ،ال ةرر(مل ةرر(لق طرريف للعمررل لجمسررلئل لجلةسررلن(يف ،بةررا ل تمعررل ل ج(رريف
للشعد لل ج(يف ،كذل للعمل ب دجل للتم لملةل ي.
حترر( ،للجنةرريف عجمرلً بر لالاني(ررلح بت رريير للي لرريف للطررتف عجررا للا نيدكرردي لال ت(ررلاخل لملج ررر
-4
ابلعاي للي يل لسلص ابوقدق لالقت رلسييف لالجتملع(ريف للثقلرب(ريف ،كرذل ابعرتلربارل اب ت رلص للجنةريف
رب(مل يتعجر إبجتلء للت تخل لملة دص عج(ل لمللسة  11ب للا نيدكدي لال ت(لاخل 20 ،دتافبليد .2014
__________

*

لعتميهتل للجنةيف
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مكانة العهد يف النظام القانوين احمللي
نيالحررا للجنةرريف دل للقررلندل ل جرري لجي لرريف للطررتف ال يعرررتف ابنطكررلق للعارري
-5
نيالحا بقجر دل للعاي انسالً جيلً بل حُيت بل دبلع ل لكة.

( ر دح لبررل.

تكرر اللجنة توصياهتا املقدمة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة إىل الدولة الطرف أبن تكفل
-6
تطبيق ق ققق أحكق ق ققام العهق ق ققد يف النظق ق ققام القق ق ققانوين احمللق ق ققي  ،E/C.12/BEL/CO/3الفقق ق ققر ن  24و25؛
و ،E/C.12/BEL/CO/4الفق ققر  .)7وتوص ققيها أي ق قاي بتكثي ققف جهودة ققا الرامي ققة إىل توعي ققة احمل ققامني
والق ا واملستشارين وعامة الناس ابلعهد وبروتوكوله االختيقاري .وتوجقه انتبقال الدولقة الطقرف إىل
تعليقها العام رقم  )1998 9بشأن التطبيق احمللي للعهد.

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
ب(ةمل حت( ،للجنةريف عجمرلً إبنشرلء لملعاري لالحترلسخل وقردق لإلنسرلل عرلع  ،2019رباري نيشرعت
-7
ابلقج ررر ا لء يي سي رريف اليت ررل عج ررا لملس ررتدى لالحت ررلسخل للدق ررب للر رتله نظر رتلً لع رريع ل ت ل ررل بتجق رري
للش ل ى لل تسييف عيع جدس لني لق لجتعل ل ب لملسةسل للدبة(يف للقلئميف وقدق لإلنسلل ،بثل لملتك
لالحتلسخل لت لربس لل تص .)Unia
-8
توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق والية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسقان ،وفققاي
للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبادئ ابريس) ،ليشمل الدولة
علققص صققعيديها اال ققادي واإلقليمققي .و ثهققا علققص كفالققة التنسققيق بققني ةتلققف الكيققا ت املعنيققة قققوق
اإلنسان .وتشجعها علص النظر يف إمكانية ختويل ةذل املؤسسقة صقالحية تلققي الشقكاوال وااللتماسقات
بشأن احلاالت الفردية ،وال سيما املتعلقة منها ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تغري املناخ
نيتحب للجنةيف ابعتملس طيف بة(يف لجت (ف ب نيملل لملةرل  .ريرل د رل نيالحرا بقجرر دل للي لريف
-9
ض لنكعلاث ريل ل لليرب(ئيف بةسكيف  15لمللئيف حبجدي
للطتف ل(سب ب يس حتق(ر لهليف لملتمثل
علع  2020بةسكيف  35لمللئيف حبجدي علع  ،2030ابملقلانيف ب لالنكعلاث لملسنجيف علع .2005
 -10توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف بتكثيققف إجراءاهتققا الراميققة إىل قيققق ا ةققداف احملققدد يف
جمال خفض انبعااثت غازات الدفيئة لعام  ،2020وإىل رفع مستوال اهلدف احملدد لعام  ،2030حىت
يتوافق مع االلتزام صر ارتفاع درجات احلرار يف  1,5درجة مئوية .وتوصي اللجنة الدولة الطرف
ابختقا التقدابري الالزمقة لتنفيقذ اسقياتيجية اال قاد ا ورول لكفالقة االنتققال ،لقول عقام  ،2050إىل
اقتصاد يبلغ صايف انبعااثته من غازات الدفيئقة صقفراي .وتوصقيها كقذل أبن ق نتدظ ابنتظقام خطتهقا
الوطنية للتكيف علص أساس املشاركة الكاملقة لقققاليم واجملتمعقات احملليقة .ويف ةقذا الصقدد ،يقل
اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا الذي اعتمدته يف  8تشقرين ا ولأأكتقوبر  2018بشقأن تغقري املنقاخ
والعهد الدويل اخلقا ابحلققوق االقتصقادية واالجتماعيقة والثقافيقة  ،)E/C.12/2018/1وإىل البيقان
املشيك الصادر بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ ،يف  16أيلولأسبتمرب  ،2019عن اللجنة املعنية
ابلق ققاء علققص أيققع ألققكال التمييققز اققد املقرأ واللجنققة املعنيققة ابحلقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة
والثقافية واللجنة املعنية ماية حقوق أيع العمقال املهقاجرين وأفقراد أسقرةم وجلنقة حققوق الطفقل
واللجنة املعنية قوق ا لخا وي اإلعاقة.
2

GE.20-04523

E/C.12/BEL/CO/5

ا عمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -11حت( ،للجنةيف عجملً ابعتملس طيف للعمل للدبة(ريف لل بشرمل للعمرلي للتنلايريف حقردق لإلنسرلل
 23ح يتللفيدن(ل  .2017اذ نيش(ي للجنةيف بتيلبل للتة (ذ لل ر  33لملياجريف هرذه لسطريف ،رباري نيشرعت
ابلقجر ا لء بلبعال للطدعي للك رب ،كرذل ا لء عريع جردس نظرلع ربعرلي لتقريمي للشر ل ى آل(ريف لريعة
ض لت للربعلي لالنتقلب(يف.
 -12ابإلاافة إىل تنفيقذ خطقة العمقل الوطنيقة بشقأن اا عمقال التجاريقة وحققوق اإلنسقانا ،توصقي
اللجنة الدولة الطرف ابعتماد إطار معياري وتنظيمي ملزم:
يفققرع علققص مؤسسققات ا عمققال التجاريققة املنشققأ يف الدولققة الطققرف أن تققويل عنايققة
د)
معقولة حلقوق اإلنسان يف أنشطتها ويف عالقاهتا التجارية ،يف الدولة الطرف ويف اخلارج ،علص حد سواء؛
) حُي تنمل مؤسسات ا عمال التجارية املسؤولية يف حالة انتهاك احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية؛
ج) يتققيل لل ق ان ،مبققن فققيهم اق ان ا فعققال االنتقاميققة ،إمكانيققة التمققاس جققرب ال ققرر
من خالل سبل االنتصاف الق ائية وغري الق ائية.
 -13تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إدراج ةذل العناصر يف خطة عملها الوطنية املقبلة بشأن
اا عمققال التجاريققة وحقققوق اإلنسققانا .و يققل اللجنققة الدولققة الطققرف إىل تعليقهققا العققام رقققم )2017 24
بشققأن التزامققات الققدول مبوجققب العهققد الققدويل اخلققا ابحلقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيقة
يف سياق ا نشطة التجارية.

التعاون الدويل
 -14نيالحرا للجنةريف اباني(رلح لالهتمرلع للررذخل نيدل(رل للي لريف للطرتف ملسررمليف نيملرل لملةرل  ،ال ةر(مل بر
الي متديل ةلسير س ل(يف بثل رةي ق دقرل للكجريلل ًردلً رةي ق للت (رف ،متديرل دنشرطيف للت (رف
للت (ررف للكجرريلل لملسررت (ية بر هررذه لل ررةلسير .ريررل دل للجنةرريف دةررف لعرريع حتق(ررر للي لرريف للطررتف
هيف خت (ص  0,7لمللئيف ب للي ل للقدبي لإل ليل لجمسلعية لإلًلئ(يف لمللسة .)2
 -15تكرر اللجنة توصيتها اليت قدمتها يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة إىل الدولة الطرف بزند
جهودةقا مققن أجقل قيققق اهلققدف القدويل املتمثققل يف ختصقي  0,7يف املائققة مققن القدخل القققومي اإلأققايل
للمساعد اإلمنائية الرمسية الفقر  .)9وتشجعها أي اي علص احلفاظ علص مستوال مسامهاهتا املاليقة
يف صندوق التكيف ملواجهة أثر تغري املناخ يف البلدان املستفيد .

ال رائب
 -16نيشعت للجنةيف ابلقجر ا لء للضتلئب للت ض(ج(يف عجا بعض دندلع لملريل (ل ابملقلانريف بر للضرتلئب
لمل ررت ر عجررا لملرريل (ل لملتمني(رريف ب ر للجرردا .نيالحررا كررذل بقجررر ررض للض رتلئب عجررا بسةسررل
للعمررلي للتنلايرريف .يسررل اهل للقجررر ديضرلً ا لء للتقررييتل للعلل(رريف جرريلً لج سررب لل لئررب بسرركب للتاررت
لالحت(لي للضتيك( ن لمللسة .)2
 -17توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن يتقيل نظامهقا ال قريت تعبئقة أكقرب ققدر نكقن مقن
املققوارد مققن أجققل اإلعمققال التققدرجيي لل قققوق االقتصققادية واالجتماعيققة ،وال سققيما ابلنسققبة للفئققات
السكانية املهمشة .ويف ةذا الصدد ،توصي اللجنة الدولة الطرف إبعاد النظر يف النظام ال ريت
ملؤسسات ا عمال التجارية لتفادي واع من لأنه أن يقل قدرهتا علص تعبئة املوارد احملليقة وأن
يسقاةم يف زند أوجقه عقدم املسقاوا  .وتوصقي اللجنقة الدولقة الطقرف أي قاي بتعزيقز تقدابري مكاف قة
ريبيني.
التهرب واالحتيال ال
ن
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عدم التمييز
 -18حت( ،للجنةريف عجمرلً إبنشرلء جلةريف نيق(ر(ة للتشرتيعل لالحتلسيريف لملتعجقريف ا لرب ريف دربعرلي للتم((ر
عررلع  ، 2016للر نيتمثررل اليتاررل نيق(رر(ة للقردلن لالحتلسيرريف لملتعجقرريف ا لرب رريف للتم((ر للعة رتييف للتم((ر
عجا دةلس للةدع لالجتملعي .ريل د ل نيشعت ابلقجر ا لء عريع ك ليريف نية (رذ للتد ر(ل لل ر  33للردلاسة
للتقتيرت لل ي للررذخل نشرتنيل هررذه للجنةريف عررلع  ،2017ا لء عريع جرردس آل(ريف ملعلجلرريف للشر ل ى لملتعجقرريف
ابلتم(( عجا دةلس للجمليف لمللسة .)2
 -19تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تنفيذ توصيات جلنة تقيقيم التشقريعات اال اديقة املتعلققة
مبكاف ة أفعال التمييز .وتوصيها أي اي بتعيني ةيئة مسؤولة عن معاجلة الشقكاوال املتعلققة ابلتمييقز
علص أساس اللغة .ويف ةذا الصدد ،توجه اللجنة انتبال الدولة الطقرف إىل تعليقهقا العقام رققم )2009 20
بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

الروما
 -20نيالحا للجنةيف بقجر د جل للق دا نية (ذ لالةرتلني(ن(يف للدبة(ريف إلسبرلج للت برل كرذل عريع
جدس نييلبل ييسة مل لرب يف للتم(( ضي للت بل ،ال ة(مل للةسلء للب لي بةاة .نيشعت للجنةيف ابلقجر
ديضلً ا لء لةتمتلا بعلسلة للملنت لمللسة .)2
 -21توصي اللجنة الدولة الطرف ب مان التنفيذ الفعال لالسياتيجية الوطنية إلدماج الرومقا،
مققن خققالل اعتمققاد خطققة عمققل ا اديققة تت ققمن تققدابري ققدد بشققأن النسققاء وا طفققال ،وتتققوافر هلققا
ميزانية دد وكافية .وتوصيها أي اي ابعتماد خطة عمل ا ادية ملكاف ة معادا الغجر.

املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -22نيشعت للجنةيف ابلقجر ا لء لةتمتلا للتم(( ضي لملالجتي  ،ال ة(مل ب ل(سدل بةاة ب بدلبين
لالحترلس لل ا  ،،رب(مرل يتعجرر ابو ردي عجرا للعمرل للسر للتعليريف لل ر (يف للملرذلء لل رل  .يسرل ا
قطلعررل للعمررل للشررلق للررذخل يتطجررب باررلال
للجنةرريف قجررر ابلر ا لء لةررتملالي لملاررلجتي للالجئر
بس(طيف لمللسة .)2
 -23توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف بتعزيققز التققدابري املتخققذ ملنققع التمييققز اققد املهققاجرين والالجئققني
وملتمسي اللجوء يف نارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية .وتوصيها أي اي بكفالة فعالية قوانني
مكاف ة التمييز يف مكقان العمقل ،وال سقيما يف القطقاع اخلقا  ،ويف احلصقول علقص السقكن .وابإلاقافة
إىل ل  ،توصيها ب مان مستوال معيشي الئق مللتمسقي اللجقوء ،حقىت يف حالقة تققدل الطلقب يف
وقت الحق أو اخل وع لعقوابت أتديبيقة .ويف ةقذا الصقدد ،يقل اللجنقة الدولقة الطقرف إىل بياهنقا
الذي اعتمدته يف عام  2017بشأن واجبات الدول جتال الالجئني واملهاجرين مبوجب العهد القدويل
اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .)E/C.12/2017/1

ا لخا

وو اإلعاقة

 -24نيشررعت للجنةرريف ابلقجررر ا لء نقررص للك(ررلان لإلح ررلئ(يف لمل ررة يف بشررمل للشر لص ذ خل لإلعلقرريف
جمررلي للعمررل .يسررل اهل للقجررر كررذل ا لء للترريل للشررييي ملعرريي نيدإل(ررف للش ر لص ذ خل لإلعلقرريف
ضررعف بعرريي نيرردإل( اة للقطررلع للعررلع ،للجررذي ال يسررتدرب(لل لو ررص للهرريلف لل ر حرريسهتل لإلسلال
للعلبيف لمللسة .)2
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 -25توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف ابعتمققاد التققدابري الالزمققة لتيسققري حصققول ا لققخا وي
اإلعاقة علص العمل ،من خالل مقا يلقي :أ) اقمان تقوفري اليتيبقات التيسقريية املعقولقة لقلقخا وي
اإلعاقة يف سوق العمل؛ ب) فرع احيام احلصق القيت حقددهتا اإلدارات العامقة؛ ج) دعقم مؤسسقات
القطاع اخلا لتشجيع توظيف ا لخا وي اإلعاقة .وتوصي اللجنقة الدولقة الطقرف كقذل ممقع
بيا ت إحصائية مصنفة بشأن ا لخا وي اإلعاقة يف سوق العمل.

املساوا بني الرجل واملرأ
 -26نيشعت للجنةريف ابلقجرر ا لء للتم((ر ضري لملرتدة ل رلل لالقت رلسخل لالجتمرلعي ،ال ةر(مل لةرتمتلا
لل ندة للجدا ب للتجل لملتدة ،للعقكرل للر نيدلجاارل لملرتدة نيرديل بةل رب رة للقرتلا للقطرلع
للعررلع لسررلص .يسررل اهل للقجررر كررذل ا لء عرريع لالع ررتلف حبررلال نيقلبع(رريف للتم(( ر للررذخل نيتعررتر لررل
لملتدة د ةل /دشي للشتلئم للس لن(يف هتم(شلً لمللسة .)3
 -27توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف مب ققاعفة جهودةققا لت قيققق املسققاوا الفعليققة بققني الرجققل واملقرأ ،
وخباصة ما يلي:
التنفيذ الفعال لققانون تقلقي الفجقو يف ا جقور بقني الرجقل واملقرأ  ،املقؤرخ
د)
نيسانأأبريل  ،2012ولتعديله املؤرخ  12متوزأيوليه 2013؛
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) مواصلة تعزيز متثيل املرأ بقدر أكقرب يف أيقع مسقتونت اإلدار العامقة ،وال سقيما
يف مناصب صنع القرار ،ف الي عن مشاركتها يف املهام اإلدارية يف القطاع اخلا ؛
ج) كفالة املساوا يف اإلجاز الوالدية واختا التدابري الالزمة لزند الطاقة االستيعابية
ملراكز رعاية ا طفال؛
مراعا تعليقها العام رقم  )2005 16بشأن املساوا بقني الرجقل واملقرأ يف حقق التمتقع
س)
مميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وال سيما يف حاالت التقاطع.
لور

للعمل لوقدق للةقلب(يف

 -28نيشررعت للجنةرريف ابلقجررر ا لء بررل يجرريا د) للكطللرريف للعمللرريف للةلق رريف لرريى للشرركل للش ر لص
للررذي نيتنررل دعمررلاهة  55ةررةيف للشر لص ذ خل لإلعلقرريفص ) ررعداب لو رردي عجررا عمررل سلئررة
ابلةسرركيف لجةسررلء ،ال ةرر(مل بر لررييا دب ررليص ج) الملررلء نيرريلبل نيشررن( نيدإل(ررف للشر لص للررذي نيتنررل
دعملاهة  50ةةيفص س) لل ندة ريل لملتةلةكيف بعيي للكطلليف ب خمتجف ربئرل للعمرل حبسرب بسرتدى
لل لءة .يسل اهل للقجر ديضلً ا لء عيع لالعرتلف للقلندل ابور لإلضتل لمللساتل .)8 6
 -29توصي اللجنة الدولة الطرف مبقا يلقي :أ) تكثيقف جهودةقا الراميقة إىل معاجلقة الت قدنت
اليت تواجهها بعض الفئات السقكانية ،وال سقيما الشقباب وكبقار السقن والعمقال املهقاجرون ،يف احلصقول
علص عمقل؛ ب) اعتمقاد التقدابري الالزمقة إلزالقة عوائقق احلصقول علقص العمقل بسقبب مسقتوال الكفقاء ؛
ج) تكثيف جهودةا وتنسيقها مع أيع الكيا ت اال ادية العتماد تدابري فعالة للتصدي لبطالقة
ا لخا الذين تتجاوز أعمارةم  55سنة .وتوصي اللجنة الدولقة الطقرف أي قاي أبن تكفقل مقن الناحيقة
القانونية والعملية نارسة احلق يف اإلاراب ،علص حنو يتوافق متاماي مع أحكام العهد .وتوجه اللجنة
انتبققال الدولققة الطققرف إىل تعليقهققا العققام رقققم  )2005 18بشققأن احلققق يف العمققل ،و يلهققا إىل بياهنققا
املشققيك مققع اللجنققة املعنيققة قققوق اإلنسققان بشققأن حريققة تكققوين اجلمعيققات ،مبققا يف ل ق احلققق يف
تشكيل النقاابت واالن مام إليها  ،)E/C.12/66/5-CCPR/C/C/127/4املعتمد يف عام .2019
GE.20-04523
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العمل املنزيل
 -30نيالحا للجنةيف للتيلبل لل لخترذهتل للي لريف للطرتف بشرمل للعمرل لملةر يل ،ال ةر(مل اسالجارل
نطررلق للتملط(رريف للر يدربتهررل قررلندل للضررملل لالجتمررلعي لعررلع  .2014ريررل د ررل ال نير لي نيشررعت ابلقجررر ا لء
عيع جدس نييلبل ييسة لتدربل لوملييف جملي للعمل لملة يل لمللسة .)7
 -31توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف بكفالققة متتققع العمققال املنققزليني ،املسققتخدمني أساس قاي لتقققدل
خققدمات الرعايققة والققدعم لقلققخا  ،ابلشققروف اهتققا املكفولققة لغققريةم مققن العمققال فيمققا يتعلققق اب جققور
واإلجققازات ووقققت الفقراد و ديققد سققاعات العمققل واحلمايققة مققن الطققرد التعسققفي .وتوصققيها أي قاي مايققة
ةققؤالء ا لققخا مققن أيققع ألققكال االسققتغالل واملعاملققة السققيئة ،وال سققيما مققن خققالل سققني ليققات
معاجلققة الشققكاوال لتيسققري إمكانيققة اللجققوء إليهققا هلققذل الفئققة مققن العمققال ،ومققن خققالل كفالققة فعاليققة دوائققر
التفتيش يف مراقبة ظروف عملهم .ويف ةذا الصدد ،توجه اللجنة انتبال الدولة الطقرف إىل تعليقهقا
العام رقم  )2016 23بشأن احلق يف التمتع بشروف عمل عادلة ومراية.

العاملون حلساهبم اخلا
رةي ق للضرملل لالجتمرلعي
 -32نيالحا للجنةيف بقجر دل بسلمهل للعلبج وسلهبة لسرلص
دسىن بر بسرلمهل للجرتلء .يسررل اهل للقجرر ديضرلً ا لء ني ليري طررت لل قرت د ةرل /للعرلبج وسررلهبة
لسلص ،ال ة(مل ابلةظت ا عيع متتعاة ابور لةت قلقل للكطلليف لمللسة .)7
 -33توصي اللجنة الدولقة الطقرف بكفالقة اسقتفاد العقاملني حلسقاهبم اخلقا مقن اسقت قاقات
البطالة وكفاية مستوال ةذل االست قاقات ل قمان متتقع املسقتفيدين مبسقتوال معيشقي الئقق .و يقل
اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  )2007 19بشأن احلق يف ال مان االجتماعي.

العنف اجلنساين
 -34ب(ةمررل حترر( ،للجنةرريف عجمرلً ابلتقتيررت لملتحجرري بشررمل طرريف للعمررل للدبة(رريف مل لرب رريف (ر دشر لي
للعةررف لجلةسررلل لج رررتة  ،2019-2015كررذل ابإلعررالل للررذخل يعرررتف سل للعةررف لجلةسرري للعررلئجي
بدضرردع ذ د لديرريف دبة(رريف ،ربارري نيشررعت ابلقجررر ا لء عرريع نيق(رر(ة ربعلل(رريف نيرريلبل ب لرب رريف للعةررف لجلةسررلل.
يسررل اهل للقجررر ديض رلً ا لء عرريع ني ردربل لومليرريف لل عللرريف لجماررلجتل  ،ال ةرر(مل ريررل للةظلب(ررل بررةا ،
للجدليت ُينم كثل ب للح(لل عر لإلبرالع عر نيعتضرا هلرذل للعةرف بسركب لسردف بر للرتح(رل
لمللسة .)10
 -35توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تنفيذ التوصيات املتعلقة بتقييم خطة العمقل الوطنيقة
ملكاف ة أيع ألكال العنف اجلنساين ،ومواصلة متويل مراكقز رعايقة ال ق ان ،وتعزيقز تقدابري منقع
ا لكال اجلديد من العنف اجلنساين ،مثل الت رش عقرب اإلنينقت .وتوصقيها أي قاي بواقع ليقات
عما يتعران له من عنف بال خوف من اليحيل.
تتيل للمهاجرات غري النظاميات إمكانية اإلبالد َّ

الفقر
 -36حت رر( ،للجنة رريف عجم رلً ابسط رريف لالحتلسي رريف للثللث رريف مل لرب رريف لل ق ررت ك ررذل اط رر ،ب لرب رريف لل ق ررت
عجررا ررع(ي ل تمعررل ل ج(رريف للقررلل(ة .ريررل د ررل نيشررعت ابلقجررر لل لسطرريف لالحتلسيرريف نيحة ه ررذ ابل لبررل،
ض جممدع ب يع(شدل حللريف لل قرت ارل عريسه 380 000
اذ حتقر للي ليف للطتف هيربال لملتمثل
ش ص .يسل ا للجنةيفَ كذل قجر ابل ا لء لاني لع بعيي ربقت للب لي لمللسة .)11
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 -37توصقي اللجنققة الدولققة الطققرف بكفالققة مققا يلققي يف اخلطققة اال اديققة الرابعققة ملكاف ققة الفقققر:
أ) أن تركققز علققص أكثققر ا فقراد واجلماعققات هتميشقاي ،وال سققيما ا طفققال؛ ب) أن تواققع مبشققاركة
ا لخا الذين يعيشون حالقة الفققر ورابطقاهتم؛ ج) أن أتخقذ يف االعتبقار تقيقيم اخلطقة اال اديقة
الثالثقة ملكاف ققة الفققر .وتوصققيها أي قاي برفقع اسققت قاقات احلققد ا دت للقدخل إىل مسققتوال يتجققاوز
خط الفقر وبكفالة حصول ا طفال الذين يعيشون حالة الفقر علص خدمات عامة جيد  .ويف ةذا
الصققدد ،يققل اللجنققة الدولققة الطققرف إىل البيققان الققذي اعتمدتققه يف  4أنرأمققايو  2001بشققأن الفقققر
والعهد الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .)E/C.12/2001/10

احلق يف السكن الالئق
 -38نيشررعت للجنةرريف ابلقجررر ا لء عرريع ك ليرريف لملسررلك لالجتملع(رريف ،اريررة لجلارردس للر بررذلتال للقررلل(ة،
ا لء عيع للتةس(ر ب للي ليف لالحتلسييف للقلل(ة رب(مل يتعجر بس(لةيف لإلة لل لمللسة .)11
 -39توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف ب ققمان زند املعققروع مققن املسققاكن املعقولققة التكلفققة واجليققد
النوعية ،وال سيما من خالل إ حة املزيد من املسقاكن االجتماعيقة ،ومكاف قة ظقاةر لقغور املبقاين
اخلاصققة والعامققة ،واققبط اإلجيققارات يف سققوق املسققاكن اخلاصققة املوجهققة لدجيققار .ويف ةققذا الصققدد،
يل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  )1991 4بشأن احلق يف السكن الالئق.

حاالت اإلخالء القسري
 -40نيشعت للجنةيف ابلقجر ا لء ني ليي حلال لإل رالء للقسرتخل ا لء برلب هرذه للظرلهتة ريرل لملتئري،
للذخل يحع ى عجا جل لس دص ا عيع جدس ب(لان جممعريف عجرا لل رع(ي لالحترلسخل هرذل لل ريس.
يسل اهل للقجر ديضلً ا لء عمج(ل ا رالء دةرت للت برل عريع نيردربل لومليريف لل لرب(ريف لجمقطردال كم رلل
لجس لمللسة .)11
 -41توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف ب ققمان عققدم تنفيققذ عمليققات اإلخققالء يف ا قققاليم الثالثققة
إال كمال أخري ،حىت يف حالة صدور قرار بعدم صالحية املكان للسكن ،ابستثناء حاالت اخلطقر
الولي علص الص ة أو السالمة .وتوصيها كذل مبا يلي :أ) منع عمليات اإلخالء القسري من
دون تققوفري سققكن بققديل؛ ب) تكثيققف جهودةققا الراميققة إىل إنشققاء مواقققع سققكنية سققر الرومققا؛
ج) امان احلماية الفعالة للمقطورات كمكان للسكن؛ د) التسقجيل املنهجقي جلميقع حقاالت اإلخقالء.
و يل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  )1997 7بشأن حاالت اإلخالء القسري.

احلصول علص الكهرابء والغاز
 -42نيشعت للجنةيف ابلقجر ا لء دثت ربدلنيل للطلقيف عجا ب( لن(ل للةرت لملع(شر(يف ،ال ةر(مل لملة ضريف
للي ل بةال .يسل اهل للقجر كذل ا لء لنقطلع للملل لل اتابء بسكب عيع نيسييي لل دلنيل لمللسة .)11
 -43توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف ابعتمققاد التققدابري الالزمققة ل ققمان حققد أدت مققن اإلمققداد
ابلطاقة ،مبا يف ل لدال تركيب العدادات .وتوصيها كذل بتوسيع نطاق االستفاد من التعريفة
االجتماعية ،من خالل زند املوارد املالية لصندوق الغاز والكهرابء.

احلق يف امليال وخدمات الصرف الص ي
 -44نيشعت للجنةيف ابلقجر ا لء ارب ق(ميف ربدلنيل لمل(رله
(ر دقرلل(ة للي لريف للطرتف .يسرل اهل ديضرلً
قجررر ابلر ا لء لنقطررلع لمل(ررله د ربررتر ق(رردس عجررا ابرريلس للةررت لملع(شرر(يف ابمل(ررله ،ال ةرر(مل ابةررت يلع ررملبل
نيق((ي بستدى نييربر لمل(له لملةطقيف لل جمةيييف بةطقيف للدل لمللسة .)11
GE.20-04523
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 -45توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة جعل تكلفة امليال يف متناول ا سر املعيشية وابلنظقر
يف واع تعريفة اجتماعيقة خلدمقة اإلمقداد ابمليقال .وتوصقيها كقذل ب قمان تقوفري حقد أدت مقن خقدمات
امليال والصرف الص ي ،مع مراعا حجم ا سر املعيشقية ،مبقا يف لق لقدال اسقتخدام صقمامات تقييقد
مسققتوال تققدفق امليققال املعتمققد يف منطقققة والققون واملنطقققة الفلمنديققة .و يققل اللجنققة الدولققة الطققرف إىل
تعليقها العام رقم  )2002 15بشأن احلق يف املاء.

املشردون
 -46نيشررعت للجنةرريف ابلقجررر ا لء لةررتمتلا إلررلهتة للتشررتس للي لرريف للطررتف ا لء عرريع جرردس ب(ررلان
بة(يف بشمل لملشتسي  .يسل اهل للقجرر ديضرلً ا لء عريع نية (رذ لني رلق للتعرل ل بشرمل لملتشرتسي عري ي لملرم ى،
لملاع علع  2014ب لل (لان لالحتلسييف لمللسة .)11
 -47توصي اللجنة الدولة الطرف ب مان التنسيق الفعال جلهود الدولة اال ادية وا قاليم من
أجل كفالة متابعة اتفاق التعاون بشأن املتشردين وعدميي املأوال .وتوصيها أي اي ممع بيقا ت عقن
عدميي املأوال علص الصعيد الوطين.

احلق يف احلصول علص غذاء كاف
 -48نيتحررب للجنةرريف ابةررت يل نظررلع ضر بج ررقل لملعجدبررل للملذلئ(رريف عجررا عك ردل لملةتنررل
للملذلئ(يف .ريل د ل نيشعت ابلقجر ا لء ني ليي لنتشلا للرد ل لمل رت /للسرمةيف ،ا لء عريع لخترلذ للي لريف للطرتف
نييلبل كلرب(يف لج ي ب لةتاالك لملشت اب ل الة ،عيع لعتملسهل لدلئم نيةظ(م(يف نيق(ّي لليعلييف للتنلاييف
لريذييف ال نيستد اال بقيا يسل بعليل للتملذييف للسج(ميف لمللسة .)11
-49

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

واع إطار معياري يعيف صراحةي ابحلق يف الغذاء ،ويهدف إىل توجيه سياسات
د)
تشجيع التغذية السليمة واملغذية والكافية ،مع تركيز جهودةا علص الفئات احملرومة؛
) اختقا تقدابري فعالقة لثققين النقاس عقن اسقتهالك املشققروابت وا غذيقة امل قر ابلصق ة،
مع النظر يف مسألة زند ال رائب علص املشروابت احملال ؛
ج) فققرع قيققود علققص الدعايققة التجاريققة للمشققروابت وا غذيققة ال ققار أو غققري الصق ية،
وال سيما املوجهة إىل ا طفال.

حالة صغار املزارعني
 -50ني ررتا للجنةرريف لإلع رتل عر قجقاررل ا لء لال ررلر لل كررل لقطررلع لل العرريف لل ررمللة للةطررلق ا لء
لل عداب لل يدلجاال لمللسة .)11
 -51توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف بتعزيققز التققدابري القائمققة واعتمققاد أيققع التققدابري اإلاققافية
الالزمة حلماية ودعم تنمية قطاع الزراعة الصغري النطاق.

احلصول علص الرعاية الص ية
لو دي عجا للتعلييف لل (يف نيكعلً ملستدى للي ل ،عجا
 -52نيشعت للجنةيف ابلقجر ا لء للت ل
حند يضت بذ خل للي ل لملة ض .يسل اهل للقجر ديضلً ا لء لل عداب لل عج(يف لل يدلجاال لملالجت ل
لو دي عجا يبل للتعلييف لل (يف حلليف للطدلائ .دةف للجنةيف ديضلً لعريع
ريل للةظلب(
جدس بعجدبل ع ح دي للش لص ذ خل لإلعلقيف عجا لسيبل لل (يف لمللسة .)12
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 -53توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف بتعزيققز التققدابري احملققدد ل ققمان اسققتفاد أكثققر ا لققخا
هتميشقاي مققن خققدمات الرعايققة الصق ية ،مبققا يف لق تققوفري الرعايققة الصق ية للمهققاجرين يف حققاالت
الطوارئ .وتوصيها أي اي بتعزيز قدرات نظامها الص ي ل قمان اسقتفاد ا لقخا وي اإلعاققة
من خدماته.

ا لخا

حاملو صفات اجلنسني

 -54نيش ررعت للجنة رريف ابلقج ررر ا لء حلل رريف للقل ر رتي ح ررلبجي ر ر ل لجلةس ر  ،ال ة رر(مل ا لء لاة رريف
للعمج(رل لجلتلح(ريف ،للر ال اجعريف رب(ارل كثررل بر للح(رلل ال ني تسري برلب للضرت اة د لالةررتعنلي
ب للةلح(يف للطك(يف ،نيضت ابلسالبيف للكين(يف للعقج(يف لألش لص لملعة( لمللساتل .)12 10
 -55توصققي اللجنققة الدولققة الطققرف ابحلققر  ،يف إطققار خطققة العمققل اال اديققة ملكاف ققة التمييققز
والعنف اد املثليات واملثليني ومزدوجي امليقل اجلنسقي ومغقايري اهلويقة اجلنسقانية وحقاملي صقفات
اجلنسني ،علص ما يلي:
أن تكفل ،من حيق املمارسقة ،عقدم إجقراء عمليقات ال تكتسقي طقابع ال قرور
د)
أو االستعجال من الناحية الطبية لتغيري اخلصائ اجلنسقية لقطفقال حقاملي صقفات اجلنسقني ،إىل
أن يصب وا قادرين علص تكوين رائهم اخلاصة وإعطاء موافقتهم املستنري ؛
) أن تعققزز تققدابري التوعي ققة الققة مح ققل صققفات اجلنسققني وت ققمن تققوفري الت ققدريب
للموظفني الص يني فيما يتعلق ابالحتياجات الص ية واحلقوق ا ساسية حلاملي صفات اجلنسني،
مبا يف ل حقهم يف االستقالل الذايت ويف السالمة البدنية؛
ج) أن تكفل مواصقلة التشقاور مقع حقاملي صقفات اجلنسقني واملنظمقات القيت متقثلهم
وإلراكهم يف إعداد الب وظ والقوانني والسياسات املتعلقة قوقهم.

احلصول علص التعليم
 -56نيشر ررعت للجنةر رريف ابلقجر ررر ا لء بر ررل يجر رريا د) لل ر ررل حب ر ررة للدلق ر ر لألب ر ررلي عجر ررا دةر ررلس لنتمر ررلئاة
لالجتمررلعي ،لل ررعداب لل ر يدلجااررل للب ررلي ذ لإلعلقرريف لملرريلاسص ) عرريع لملدلإلكرريف عجررا للتعجرر(ة
بررل قكررل لملياةرري للت ررل بر للقررلل(ة لل ئررل لالجتملع(رريف  -لالقت ررلسييفص ج) عرريع جرردس ب(ررلان بشررمل
دب ررلي للت بررل ،ال ةرر(مل لتق(رر(ة ربعلل(رريف للترريلبل لملت ررذة لت(سررل ح ردهلة عجررا للتعجرر(ةص س) عرريع ك ليرريف
لل تص لملتلحريف لألقج(ريف للةلبقريف ابل تنسر(يف لج ردي عجرا للتعجر(ة ابلجملريف لل تنسر(يف بةطقريف بتكسرل للعل رميفص
ه) طت لالنقطلع ع لليالةيف بسكب حظت للتبد لليية(يف لمليلاس للعلبيف لمللسة .)13
-57

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

تكثيققف جهودةققا ،ابلتعققاون مققع ا قققاليم ،مققن أجققل مكاف ققة االنقطققاع عققن الدراسققة،
د)
وال سيما يف أوساف ا طفال احملرومني واملهمشني اجتماعياي؛

) امان التعليم اجلامع بغية التصدي ملمارسقة الفصقل االجتمقاعي  -االقتصقادي
وللتفققاو ت الكبققري بققني املققدارس ،مققن خققالل تيسققري الت ققاق الفئققات الناقصققة التمثيققل يف املققدارس
االبتدائية والثانوية والعليا؛

ج) كفالة حصول أيع ا طفال ،وال سيما املنتمون إىل ا سر احملرومقة ،علقص التعلقيم
ما قبل املدرسي اجليد النوعية؛
منع كل ما ييتب علص حظر الرموز الدينية يف املدارس العامة واخلاصة مقن اثر
س)
سلبية علص احلصول علص التعليم.
GE.20-04523
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دال -توصيات أخرال
 -58توصي اللجنة الدولة الطرف أبن تراعي التزاماهتقا مبوجقب العهقد مراعقا مقة وأبن تكفقل
املكرسقة فيقه عنقد تنفيقذ خطقة التنميقة املسقتدامة لعقام  2030علقص الصقعيد
التمتع الكامقل ابحلققوق ن
وسيسق حقهل إىل حققد كبققري قيققق أةققداف التنميققة املسققتدامة إ ا مققا أنشققأت الدولققة الطققرف
الققوطين.
ن
ليققات مسققتقلة لرصققد التقققدم احملققرز واعتققربت املسققتفيدين مققن القربامو احلكوميققة أصق اب حقققوق
ميكنهم املطالبة هبا .ومن لأن تنفيذ ا ةداف علص أساس مبادئ املشاركة واملساءلة وعدم التمييز
أن ي من عدم إمهال أي لقخ  .ويف ةقذا الصقدد ،توجقه اللجنقة انتبقال الدولقة الطقرف إىل بياهنقا
بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب .)E/C.12/2019/1
 -59وتوصي اللجنة الدولة الطرف ابختا خطوات للعمل تدرجيياي علص واع وتطبيق مؤلرات
مناسبة بشأن إعمال احلققوق االقتصقادية واالجتماعيقة والثقافيقة بغيقة تيسقري تقيقيم التققدم احملقرز يف
االمتثققال اللتزاماهتققا مبوجققب العهققد جتققال ةتلققف ل قرائل الس ق نكان .ويف ةققذا السققياق ،يققل اللجنققة
مفواققية
الدولقة الطققرف إىل اإلطققار املفققاةيمي واملنهجقي بشققأن مؤلقرات حقققوق اإلنسقان الققذي واققعته ن
ا مم املت د السامية حلقوق اإلنسان انظر .)HRI/MC/2008/3
 -60وتطلقب اللجنقة إىل الدولقة الطقرف أن تنشقر ةقذل املالحظقات اخلتاميقة علقص نطقاق واسقع
علقص أيقع مسقتونت اجملتمقع ،وعلقص املسقتوال اال قادي وعلقص صقعيد اجملتمعقات احملليقة وا ققاليم،
قجع اللجنقة الدولقة
وال سيما يف صفوف الربملانيني واملوظفني العمقوميني والسقلطات الق قائية .وتش ن
الطرف علص إلراك أيع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظنمات غري احلكومية وغريةا مقن
أع اء اجملتمع املدين يف متابعة ةذل املالحظات اخلتاميقة ويف عمليقة التشقاور علقص الصقعيد القوطين
قبل تقدل تقريرةا الدوري املقبل.
 -61ووفقاي إلجراء متابعة املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة ،يحطلب إىل الدولقة الطقرف
أن تقدم ،يف غ ون  24لهراي من اعتماد ةذل املالحظات اخلتامية ،معلومات عن تنفيذ التوصيات
الوارد يف الفقرات  31العمل املنزيل) ،و 37الفقر) ،و 41حاالت اإلخالء القسري) الوارد أعالل.
 -62وتطلققب اللجنققة إىل الدولققة الطققرف أن تق ق نتدم ،لققول  31ارأمققارس  ،2025تقريرةققا الققدوري

السققادس .وهلققذا الغققرع ،وابلنظققر إىل أن الدولققة الطققرف وافقققت علققص تقققدل تقاريرةققا إىل اللجنققة عم قالي
ابإلجراء املبسط لتقدل التقارير ،فإن اللجنة ست يل إليها ،يف الوقت املناسب ،قائمة مسائل قبل
تقدل تقريرةا .وستشكل ردود الدولقة الطقرف علقص قائمقة املسقائل ةقذل تقريرةقا القدوري السقادس
مبوجب املاد  16من العهد.
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