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الفصل األول
املسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف -ال دددول األط د درا يف العهد ددد الد دددوي اخلد ددا
والثقافية وبروتوكوله االختياري

ابحلقد ددوق االقتصد ددادية واالجتماعيد ددة

 -1حىت اتريخ اختتا ال ور السادسة والستني للجنأة ،يف  18تشأرين األول/أكتأوبر ،2019
بلغ ع د ال ول األطرا يف العه ال ويل اخلاص ابحلقأوق االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأة 170
دولة وكانت اجلمعية العامة ق اعتم ت العهأ يف قرارهأا  2200ألأ (د )21-املأرر  16كأانون
األول/ديس أأمرب  ،1966وفُأأت ابب التوقي أأع والتصأ أ يق علي أأه يف نيوي أأور يف  19ك أأانون األول/
ديسمرب  1966ودخل العه حي النفاذ يف  3كانون الثاين/ينأاير  ،1976وفقأاً ألحكأا املأاد 27
منه واعتم ت اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري امللحق ابلعهأ يف القأرار  117/63املأرر 10
كأأانون األول/ديس أأمرب  ،2008وفُأأت ابب التوقي أأع والتص أ يق عليأأه يف نيوي أأور يف  24أيل أأول/
سأأبتمرب  2009ودخأأل الربوتوكأأول االختيأأاري حي أ النفأأاذ يف  5أاير/مأأايو  ،2013بع أ ثالثأأة
أشهر من اتريخ إي اع صك التص يق العاشر ل ى األمأني العأا لألمأ املتحأ وصأ قت الأ ول
ال  24التالية على الربوتوكول االختياري :األرجنتأني ،وإسأبانيا ،وإكأوادور ،وأوروغأواي ،وإيطاليأا،
والربتغأال ،وبلجيكأا ،والبوسأنة واهلرسأأك ،وبوليفيأا (دولأة  -املتعأ د القوميأات) ،واجلبأل األسأأود،
ومجهوريأأة أفريقيأأا الوسأأطى ،وسأأان مأأارينو ،والسأألفادور ،وسأألوفاكيا ،وغأأابون ،وفرنسأأا ،وفن أ ويال
(مجهوري أأة  -البوليفاري أأة) وفنلنأ أ ا ،وك أأابو ف أأريدي ،وكوس أأتاريكا ،ولكس أأمرب  ،ومنغولي أأا ،والنيج أأر
وهن وراس

ابء -الدورتني وجدوي األعمال
 -2عق ت اللجنة دورتني يف عا  ،2019مهأا :الأ ور اخلامسأة والسأتني يف الفأرت مأن 18
شباط/فرباير إىل  8آذار/مارس ،وال ور السادسة والستني يف الفأرت مأن  30أيلول/سأبتمرب إىل 18
وعق أ ت كلت أأا ال أ ورتني يف مكت أأب األم أ املتح أ جبني أ وي أأرد ج أ ول
تش أرين األول/أكت أأوبر ُ
أعمال كل دور منها يف الوثيقتني  E/C.12/65/1و E/C.12/66/1على التوايل
 -3ويأرد سأأرد ملأ اوالت اللجنأأة يف دورتيهأأا اخلامسأأة والسأأتني والسادسأأة والسأأتني يف احملاضأأر
امل أأوج ذات الص أألة ( ،E/C.12/2019/SR.1–2و ،SR.4و ،SR.5و ،SR.6و ،SR.7و ،SR.8و،SR.9
و ،SR.11و ،SR.14و ،SR.15و ،SR.16و ،SR.17و ،SR.29و ،SR.30/Add.1و ،SR.31–32و،SR.34
و ،SR.35و ،SR.36و ،SR.37و ،SR.38و ،SR.39و ،SR.41و ،SR.42و ،SR.43و ،SR.44و،SR.45
و ،SR.46و ،SR.47و ،SR.51–52و)SR.60

جيم -العضوية واحلضور
 -4ت أأرد يف املرف أأق الثال أأث قائم أأة أبمس أأاء أعض أأاء اللجن أأة وق أ حض أأر مجي أأع أعض أأاء اللجن أأة
ال أ ورتني اخلامسأأة والسأأتني والسادسأأة والسأأتني ،ابسأأتثناء شيتشأأيو َشأأن ،ال أ ي مل حيضأأر ال أ ور
السادسة والستني ،وولي سع ي ،ال ي حضرها حىت  7تشرين األول/أكتوبر  2019فقط
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دال -انتخاب أعضاء املكتب
 -5انتخبأ أأت اللجن أ أأة ،وفق أ أاً للمأ أأاد  14م أ أأن نظامه أ أأا ال أ أ اخلي ،يف جلس أ أأتها األوىل م أ أأن
دورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني املعقأأود يف  18شأأباط/فرباير  ،2019أعضأأاء مكتبهأأا لعأأامي 2019
و ،2020وه :
الرئيس:

نواب

الرئيس:

ِّ
املقرر:

ريناتو زيربيين ريبريو لياو
شيتشيو َشن
لورا  -ماراي كراتشيوانن  -اتتو
سان را ليبينبريغ
أوليفييه دي شوتر

هاء -الفريق العامل ملا قبل الدورة
 -6أذن اجمللأأس االقتصأأادي واالجتمأأاعي ،يف قأرار  4/1988املأأرر  24أاير/مأأايو ،1988
إبنشأأاء فريأأق عامأأل ملأأا قبأأل الأ ور يتأأفل مأأن جسأأة مأأن أعضأأاء اللجنأأة يعيأأنه رئيسأأها ،و تمأأع
الفريأ أأق لفأ أأرت تصأ أأل إىل أسأ أأبوع واح أ أ قبأ أأل انعقأ أأاد كأ أأل دور ومبوجأ أأب املقأ أأرر ،252/1990
املأأرر  25أاير/مأأايو  ،1990أذن اجمللأأس أبن تُع َقأ اجتماعأأات الفريأأق العامأأل قبأأل انعقأأاد دور
اللجنة بفرت ترتاوح ما بني شهر وثالثة أشهر
 -7وق َعني رئيس اللجنة ،ابلتشاور مع أعضاء املكتب ،األشخاص التالية أمساؤه أعضاءً
يف الفريق العامل ملا قبل ال ور :

الفريق العامل ملا قبل ال ور الرابعة

والستني:

أصالن أابشيدزي
حمم ع ال ين عبد املنعم (الرئيس)
شيتشيو َشن

ميكيل مانسيسيدور دي ال فوينيت
لي اي رافينبريغ

الفريق العامل ملا قبل ال ور اخلامسة

والستني :

أشر علي كاوهني
أوليفييه دي شوتر
ج يسال كيدجيا
ولي سعدي
ريناتو زيربيين ريبريو لياو
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 -8وعق الفريق العامل ملا قبل ال ور اجتماعاته يف مكتأب األمأ املتحأ جبنيأ يف الفأرت
م أأن  11إىل  15آذار/م أأارس  2019وم أأن  21إىل  25تش أرين األول/أكت أأوبر  2019وح أ د
الفريق العامأل مسأائل إضأافية ميكأن توجيههأا إىل الأ ول املق ِّمأة للتقأارير ووضأع أيضأاً ،يف إطأار
املوجهأأة إىل ع أ د مأأن
اإلجأراء املبسأأط لتق أ مي التقأأارير ،ق أوائ املسأأائل احملالأأة قبأأل تق أ مي التقأأارير و َّ
ال أ ول الأأيت مأأن املقأأرر أن ت أوايف اللجنأأة بتقاريرهأأا وق أ أُحيلأأت ه أ الق أوائ إىل البعثأأات ال ائمأأة
لل ول املعنية

واو -تنظيم األعمال
 -9نظأأرت اللجنأأة ،وفق أاً للمأأاد  8مأأن نظامهأأا ال أ اخلي ،يف ج أ ول األعمأأال املرقأأت ويف
ب أرانما العمأأل املرقأأت ل أ ورتيها اخلامسأأة والسأأتني والسادسأأة والسأأتني يف اجللسأأة األوىل مأأن كأأل
دور من هاتني ال ورتني ،وأقرهتما بصيغتيهما املع َّلتني أثناء النظر فيهما.

زاي -الدورات القادمة
 -10وفقأ أاً للجأ أ ول الأ أ مي املق أأرر ،ومراع أأا ً للوق أأت املخصأ أ لالجتماع أأات مبوج أأب قأ أرار
اجلمعية العامأة  ،268/68سأتُع َق الأ وراتن السأابعة والسأتون والثامنأة والسأتون يف مكتأب األمأ
املتح أ جبني أ يف الف أأرت م أأن  17ش أأباط/فرباير إىل  6آذار/م أأارس  2020ويف الف أأرت م أأن 28
أيلول/سبتمرب إىل  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020على التوايل

حاء -تقارير الدول األطرا اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا القادمة
 -11وفقاً للفقر  2مأن املأاد  61مأن النظأا الأ اخلي للجنأة ،مأن املقأرر مبأ ئياً أن يُنظَأر يف
التقأأارير املق َّ مأأة مأأن الأ ول األطأرا مبوجأأب املأأاد  16مأأن العهأ حسأأب الرتتيأأب الأ مي الأ ي
وردت بأأه إىل األمأأني العأأا وحأأىت  18تشأرين األول/أكتأأوبر  ،2019وهأأو اتريأأخ اختتأأا الأ ور
السادسة والستني ،تلقأت اللجنأة التقأارير الأوارد أدان الأيت قأررت النظأر فيهأا يف دروتيهأا السأابعة
والستني والثامنة والستني
ال ور السابعة والستون ()2020

بلجيكا

*E/C.12/BEL/5

بنن

E/C.12/BEN/3

غينيا

E/C.12/GIN/1

النرويا

*E/C.12/NOR/6

أوكرانيا

*E/C.12/UKR/7

*
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ال ور الثامنة والستون ()2020

النمسا

*E/C.12/AUT/5

أذربيجان

E/C.12/AZE/4

بوليفيا (دولة  -املتع د القوميات)

E/C.12/BOL/3

البوسنة واهلرسك

E/C.12/BIH/3

فنلن ا

*E/C.12/FIN/7

الكويت

E/C.12/KWT/3

التفيا

E/C.12/LVA/2

*

تقرير من املقرر إع اد مبوجب اإلجراء املبسط لتق مي التقارير ومل يرد حىت وقت اعتماد ه ا التقرير

 -12وقأ أأررت اللجنأ أأة أن تنظأ أأر يف حالأ أأة التقأ أأارير الأ أأيت فأ أأات موع أ أ تق أ أ ميها بفأ أأرت طويلأ أأة
وح أأىت  18تشأ أرين األول/أكت أأوبر  ،2019بل أأغ عأ أ د الأ أ ول األطأ أرا ال أأيت ف أأات موعأ أ تقأ أ مي
تقاريرها األولية إىل اللجنة  27دولة ومن بني ه ال ول األطرا  ،هنا  18دولة فات موع
تق مي تقاريرها األولية أبكثر من  10أعوا  ،هي :إريرتاي ،وإسأواتيي ،وتيمأور  -ليشأيت ،ومجهوريأة
الو ال ميقراطيأأة الشأأعبية ،ودومينيكأأا ،وسأأانت فنسأأنت وج أ ر غرينأأادين ،وس أرياليون ،وسيشأأيل،
والص أأومال ،وغ أأاان ،وغرين أأادا ،وغيني أأا  -بيس أأاو ،وك أأوت ديفأ أوار ،والكونغ أأو ،ولي أأرباي ،وليس أأوتو،
ومالوي ،ومل ي
 -13وحىت  18تشرين األول/أكتأوبر  ،2019بلأغ عأ د التقأارير الأيت قُأ مت ومل تنظأر فيهأا اللجنأة
بع  11تقريراً

الفصل الثاين
عرض عام ألساليب عمل اللجنة
 -14يه ه ا الفصل إىل تق مي عرض عا وشرح موج ين وحمأ َّثني لألسأاليب الأيت تتبعهأا
اللجنأأة فيمأأا تضأأطلع بأأه مأأن مهأأا شأأىت ،مبأأا يف ذلأأك معلومأأات عمأأا اسأأتج مأأن تطأأورات يف
أسأأاليب عملهأأا وامل أراد بأأه أيض أاً ايد شأأفافية املمارسأأة احلاليأأة الأأيت تسأأري عليهأأا اللجنأأة و ايد
تيسري االطالع عليها من جانب ال ول األطرا واجلهات األخرى املهتمة بتنفي العه
 -15وظلأأت اللجنأأة تب أ ل جهأأوداً متضأأافر البتكأأار أسأأاليب عمأأل مالئمأأة تعكأأس بشأأكل
مالئ طبيعة املها املسن إليها وسعت اللجنة ،على م ى دوراهتأا السأت والسأتني ،إىل تعأ يل
وتطأوير هأ األسأأاليب يف ضأأوء وربتهأأا وإىل مواكبأأة التطأأورات املتعلقأأة بسأأري عمأأل نظأأا هيئأأات
املعاه ات ككل وسيستمر تطوير ه األسأاليب علأى أو يُرخأ يف احلسأبان فيأه قأرار اجلمعيأة
العام أأة لألمأ أ املتحأ أ  268/68املتعل أأق بتأ أ عي وتع يأ أ فعالي أأة أداء نظ أأا هيئ أأات املعاهأ أ ات،
املعتم يف  9نيسان/أبريل 2014
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ألف -أتثري التدابري املتخذة ملعاجلة تراكم التقارير اليت مل يُنظر فيها بعد
 -16أدت مأ اجللسأأات اإلضأأافية الأأيت ُمنحأأت للجنأأة يف عأأامي  2013و 2014والتأ ابري
اليت اعتم هتا اللجنأة إىل ففأي م مسأتم مر لعأ د التقأارير املرتاكمأة ،علأى أو مأا أفأادت بأه اللجنأة
يف عا  2015وخالل عا  ،2019نظرت اللجنة يف  11تقريراً من تقارير ال ول األطرا
 -17ووقأأت اعتمأأاد ه أ ا التقريأأر ،كانأأت اللجنأأة ق أ حلأأت مام أاً مشأأكلة ت أراك التقأأارير الأأيت
ينبغ أأي النظ أأر فيه أأا بيأ أ أن ذل أأك يرج أأع أيض أاً إىل اقف أأاض معأ أ ل التق أأارير املق م أأة م أأن الأ أ ول
األطأ أرا خ أأالل ع أأامي  2018و 2019وم أأع أن اللجن أأة مكن أأت م أأن ح أأل مش أأكلة التق أأارير
املرتاكمة ،فإهنا ال تستطيع أن تتنبف على وجأه اليقأني بعأ د التقأارير الأيت سأتق َّ سأنوايً وابألعمأال
اليت ميكن أن ترتاك نتيجة ل لك

ابء -املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير واإلجراء املبسط لتقدمي التقارير
 -18تويل اللجنة أمهيأة ُكأربى لضأرور تنظأي عمليأة تقأ مي التقأارير واحلأوار مأع وثلأي كأل دولأة
طأأر علأأى أأو يضأأمن معاجلأأة املسأأائل الأأيت تعأ مأأن دواعأأي القلأأق الرئيسأأية للجنأأة بشأأفن تنفيأ
العه أ معاجلأأة منهجيأأة ومفي أ وذقيق أاً هل أ ا الغأأرض ،اعتم أ ت اللجنأأة يف عأأا  2008مبأأادئ
توجيهيأأة منقحأأة بشأأفن تق أ مي التقأأارير املتعلقأأة بواثئأأق خاصأأة مبعاه أ حم أ د واملقأأرر أن تق أ مها
ال أ ول األط أرا مبوجأأب املأأادتني  16و 17مأأن العه أ ( ،)1بغأأرض مسأأاع ال أ ول األط أرا يف
عملية إع اد التقارير وذسني فعاليأة نظأا الرصأ ككأل ،وال سأيما مأن خأالل التشأ ي علأى ضأرور أن
تق أ ِّ ال أ ول األط أرا تقأأارير بشأأفن أتثأأري الت أ ابري املتخ أ الح أرتا احلقأأوق املنصأأوص عليهأأا يف العه أ
ومحايتها وإعماهلا

 -19وقأ أأررت اللجنأ أأة ،يف عأ أأا  ،2015أن تتأ أأي اإلج أ أراء املبسأ أأط لتق أ أ مي التقأ أأارير لل أ أ ول
األطرا على أساس ورييب ألن اجلمعية العامة شجعت الأ ول األطأرا  ،يف قرارهأا ،268/68
علأأى النظأأر يف إمكانيأأة اسأأتخ ا اإلج أراء املبسأأط لتق أ مي التقأأارير تيس أرياً إلع أ اد تقاريرهأأا وعق أ
جلس أأات احل أوار التف أأاعلي بش أأفن تنفيأ أ الت اماهت أأا التعاه ي أأة ونظ أأرت اللجن أأة ،يف دورهت أأا الثالث أأة
والسأأتني ،يف أول تقأأارير قُأ ِّ مت مبوجأأب اإلج أراء املبسأأط وقأأررت اللجنأأة أن وأأري احل أوار علأأى
أساس األسئلة امل رجة يف قوائ املسائل السابقة لتق مي التقارير ،هب إجراء حوار أكثر تركي اً

 -20وقررت اللجنأة أن ِّ
توسأع نطأاق العمليأة التجريبيأة يف ضأوء النتأائا اإل ابيأة الأيت مخضأت عأن
احلوارات األوىل اليت عق ت خالل دورهتا الثالثأة والسأتني علأى أسأاس التقأارير املق مأة يف إطأار اإلجأراء
املبسط لتق مي التقارير ويف عا  ،2018دعت اللجنة  13دولة طرفاً إىل االستفاد من ه ا اإلجراء

 -21وق أأررت اللجن أأة ،يف دورهت أأا السادس أأة والس أأتني ،أن ت أ عو ابنتظ أأا ال أ ول األطأ أرا إىل
تقأ مي تقاريرهأأا مبوجأأب اإلجأراء املبسأأط لتقأ مي التقأأارير مأأع إيأأالء األولويأأة ألطوهلأأا ابعأاً يف تقأ مي
التقأأارير ،وذلأأك ذسأأباً لبأ ء العمأأل ابجلأ ول الأ مي ال أ ي حيأ د مواعيأ هنائيأأة ميكأأن التنبأأر هبأأا لتق أ مي
التقأأارير وال أ ي يسأأتن إىل جولأأة اسأأتعراض م أ هتا لأأاين سأأنوات ،علأأى النح أو املتأأوخى يف ورقأأة املوق أ

__________
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املق مأة مأن رؤسأاء هيئأات معاهأ ات حقأوق اإلنسأأان بشأفن مسأتقبل نظأا هيئأات املعاهأ ات وكأ لك
على النحو املتوخى يف العناصر احملتملة إلجر ماء مشرت موح مبسط لتق مي التقأارير ،الأيت أيأ ها رؤسأاء
هيئات معاه ات حقوق اإلنسان يف اجتماعه السأنوي احلأادي والثالثأني ( ،A/74/256املرفقأان الثأاين
والثالأأث) وسأأو تقأأي اللجنأأة ابسأأتمرار مجيأأع معأأايري قأوائ املسأأائل احملالأأة قبأأل تق أ مي التقأأارير واحل أوار
ال ي يليها ،مبا يف ذلك ما يتعلق بتنفي التوصيات الوارد يف املالحظات اخلتامية

جيم -النظر يف تقارير الدول األطرا
 -1أعمال الفريق العامل ملا قبل الدورة
 -22تمأأع الفريأأق العامأأل ملأأا قبأأل ال أ ور مل أ جسأأة أاي قبأأل انعقأأاد كأأل دور مأأن دورات
اللجنأأة وهأأو يتأأفل مأأن جسأأة مأأن أعضأأاء اللجنأأة يعيأأنه الأرئيس آخأ اً يف احلسأأبان استحسأأان
ذقيق تو يع جغرايف متوا ن وعوامل أخرى ذات صلة
 -23والغأرض الرئيسأأي مأأن إنشأأاء الفريأق العامأأل هأأو القيأأا مسأبقاً بتح يأ املسأأائل اإلضأأافية
اليت ستساع اللجنة يف التحضري للحوار مع وثلي ال ول املق ِّمة للتقارير واهل من ذلك هأو
ذسني فعالية النظا وتسهيل مهمة وثلي ال ول األطرا عن طريق تيسأري التحضأري للمناقشأات
على و أكثر تركي اً( )2وقررت اللجنة أيضاً ،يف دورهتأا الثالثأة والسأتني ،أن تعتمأ قأوائ املسأائل
احملالأأة قبأأل تق أ مي التقأأارير خأأالل االجتمأأاعني الرابأأع والسأأتني واخلأأامس والسأأتني للفريأأق العامأأل
ملا قبل ال ور
 -24وفيمأأا يتعلأأق أبسأأاليب عمأأل الفريأأق العامأأل ،يُسأأنِّ الفريأأق إىل كأأل عضأأو مأأن أعضأأائه
املسأأرولية األوليأأة عأأن إجأراء اسأأتعراض تفصأأيلي لتقريأأر حمأ د مأأن تقأأارير الأ ول األطأرا أو حالأأة
حقأأوق اإلنسأأان يف بل أ معأأني يف حالأأة قائمأأة املسأأائل احملالأأة قبأأل تقأ مي التقريأأر ،وتسأأليمه قائمأأة
أولية ابملسائل ،وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاء وخيضع كل مشروع قائمة يُع ُّ ُ ِّ
مقرر
قُطري للتنقي واالستكمال بناء على مالحظأات أعضأاء الفريأق العامأل انخأرين ،ويعتمأ الفريأق
العامل أبكمله الصيغة النهائية للقائمة وينطبق ه ا اإلجراء على التقارير األولية والتقارير ال ورية
علأى حأ سأواء غأري أن اللجنأأة كانأأت قأ قأررت ،خأأالل دورهتأأا السأتني ،أال تطبأأق هأ ا اإلجأراء
عل أأى التق أأارير ال أأيت أتخ أأرت كث أرياً ع أأن موع أ ها ،تالفي أاً حل أ و أي أتخ أريات إض أأافية يف إج أراء
احلوارات اليت طال انتظارها ونظراً إىل أن أتخأر تقأ مي التقأارير مل يعأ يسأفر عأن اعتبأار أن األوان
ق فات على تق ميها ألن الفرت الفاصلة بني تق مي التقرير وإجأراء احلأوار فأرتص قصأري نسأبياً ولأن
املبس أأط لتق أ مي
ينظ أأر الفري أأق العام أأل مل أأا قب أأل ال أ ور أيض أاً يف التق أأارير املق َّ م أأة يف إط أأار اإلج أراء َّ
التقارير ألهنا ال تتطلب وضع قائمة ابملسائل.
 -25وذضرياً الجتماع الفريق العامل ملا قبل ال ور  ،طلبت اللجنة من األمانة أن تضأع ذأت
تصر أعضاء اللجنة مجيع الواثئق ذات الصلة ابملوضوع اليت تتضمن املعلومات املتصلة بكل تقرير
من التقارير والبل ان اليت يُعتَ النظأر فيهأا وهلأ ا الغأرض ،تأ عو اللجنأة مجيأع املعنيأني ابألمأر مأن
أفراد وهيئات ومنظمات غري حكومية إىل موافا األمانة ابلواثئق املناسبة ذات الصلة ابملوضوع
__________
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رسل إىل ال ولة الطر املعنية قوائ املسائل اليت يضعها الفريق العامل
 -26وتُ َ
 -2النظر يف التقارير
 -27عمأ أالً ابملمارس أأة املتَّبع أأة يف ك أأل هيئ أأة م أأن هيئ أأات األمأ أ املتحأ أ املعني أأة برصأ أ تنفيأ أ
معاهأ ات حقأأوق اإلنسأأان ،أأب أن يكأأون وثلأأو الأ ول املق ِّمأأة للتقأأارير حاضأرين يف جلسأأات
اللجنأأة عن أ ما تُبحأأث تقأأارير بل أ اهن لضأأمان إج أراء ح أوار بنأأاء مأأع اللجنأأة ويأُتبأأع بشأأكل عأأا
اإلجأراء التأأايل :يُأ عى وثأأل ال ولأأة الطأأر إىل عأأرض التقريأأر وإبأ اء تعليقأأات مأأوج وتقأ مي أيأأة
معلومات ج ي ق تكون ذات صلة ابحلوار ،ويفتت ِّ
مقرر اللجنأة املعأي ابل ولأة الطأر احلأوار
إبج أراء تقيأأي مأأوج للتقريأأر واإلشأأار إىل الثغ أرات وتق أ مي جمموعأأة مأأن األسأأئلة األوليأأة مث تنظأأر
اللجن أأة يف التقري أأر عل أأى أس أأاس ك أأل جمموع أأة م أأن امل أواد (ع أأاد ً ،امل أواد  5-1و 9-6و12-10
و ،)15-13آخ يف اعتبارها بوجه خاص الردود املق مة على قائمة املسائل
 -28ووفق أاً للممارس أأة اجل ي أ املتمثل أأة يف تعي أأني فرق أأة عم أأل لك أأل تقري أأر م أأن تق أأارير ال أ ول
األطرا  ،يتوىل أعضاء اللجنة املسرولون عأن جمموعأات املأواد إدار احلأوار ويأ عو الأرئيس أيضأاً
أعضاء اللجنة انخرين إىل توجيه أسئلة أو إب اء تعليقات ،مث ي عو وثلي ال ولة الطر إىل الرد
على األسئلة اليت ال تتطلب م ي اً من التفكري أو املعلومات أما األسئلة األخرى الأيت تبقأى بغأري
ردود عليه أأا ،فيج أأري تناوهل أأا يف جلس أأة الحق أأة أو ميك أأن ،عن أ أ االقتض أأاء ،أن تك أأون موض أأوع
معلومأات إضأأافية تقأ كتابأةً إىل اللجنأة خأأالل إطأار مأأي حمأ د وألعضأأاء اللجنأة حريأأة متابعأأة
مسأأائل حمأ د يف ضأأوء الأأردود املق َّ مأأة علأأى هأ ا النحأأو ،لكأأن يتوقَّأأع مأأنه ونأأب تكأرار األسأأئلة
طرحها أو الرد عليها ،وونب التح ألكثر من جس دقائق يف امل اخلة الواح
اليت سبق ُ
 -29أمأأا املرحلأأة النهائيأأة مأأن مراحأأل نظأأر اللجنأأة يف التقريأأر ،فتتمثأأل يف صأأياغة مالحظاهتأأا
اخلتاميأة واعتمادهأأا ويعِّأ املقأ ِّأرر ال ُقطأأري ،مبسأأاع األمانأأة ،مشأأروع جمموعأأة مالحظأأات ختاميأأة
لكأأي تنظأأر فيأأه اللجنأأة مث يُعم أ علأأى األعضأأاء للتعليأأق عليأأه قبأأل اعتمأأاد ويف مرحلأأة الحقأأة،
تناقش اللجنة املشروع ،يف جلسة مغلقة ،بغية اعتماد بتوافق انراء
 -30وترسأأل املالحظأأات اخلتاميأأة ،فأأور اعتمادهأأا رمسي أاً ،إىل ال ولأأة الطأأر املعنيأأة يف أقأأرب
وقت وكن وتصب علنية
 -31وكانأأت اللجنأأة ق أ اتفقأأت ،مأأن حيأأث املبأ أ وعلأأى أسأأاس مرقأأت ،يف دورهتأأا السادسأأة
واألربعني املعقأود يف أاير/مأايو  ،2011علأى فصأي جلسأتني فقأط للنظأر يف التقأارير ال وريأة
للحيلولة دون ايد تراك التقارير الأيت ينبغأي النظأر فيهأا وبنأاء علأى ذلأكُ ،عقأ ت مجيأع احلأوارات
مع ال ول األطرا يف ال ورتني اخلامسة والستني والسادسة والستني على م ى جلستني
 -3تعليقات الدول األطرا على املالحظات اخلتامية
 -32مىت اعتم ت اللجنة مالحظاهتا اخلتامية على تقرير ال ولة الطر  ،تُعلن ه املالحظأات
كما تُعلَأن معهأا ،كمأا قُأ ِّمت ،أي تعليقأات عليهأا مق َّ مأة مأن ال ولأة الطأر إىل اللجنأة ،وتأورد
قائمة ابالثنتني يف التقرير السنوي للجنة وتُنشر تعليقات ال ول األطرا للعل هبا فقط
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 -33وخأأالل الفأأرت املشأأمولة ابلتقريأأر ،مل تتلأأق اللجنأأة أي تعليقأأات علأأى التقأأارير الأأيت نظأأرت
فيها يف دورتيها اخلامسة والستني والسادسة والستني
 -4أتجيل النظر يف التقارير
 -34تردي الطلبات اليت تق مها ال ول يف آخر حلظة إىل أتجيل النظر يف التقأارير الأيت ُحأ د
موع أ النظأأر فيهأأا خأأالل دور معينأأة وإىل تعطيأأل عمأأل مجيأأع املعنيأأني ابألمأأر تعطأأيالً ابلغ أاً ،وق أ
سأبب ذلأك يف املاضأي كثأرياً مأن املشأاكل للجنأأة وتبعأاً لأ لك ،فأإن السياسأأة الأيت تتبعهأا اللجنأأة
من أم بعي هي ع املوافقة على هأ الطلبأات ومباشأر النظأر يف مجيأع التقأارير املقأرر حبثهأا،
حىت يف غياب وثل ال ولأة الطأر املعنيأة وال يأُتَّفأق علأى أتجيأل احلأوار إال يف حأاالت اسأتثنائية
منها احلاالت املتعلقة ابلظرو القاهر  ،كالكوار الطبيعية

دال -إجراء املتابعة فيما يتصل ابلنظر يف التقارير
 -35فيم أأا يتعل أأق إبج أراء املتابع أأة ال أ ي كان أأت اللجن أأة ق أ قررت أأه يف اجللس أأة  53م أأن دورهت أأا
()3
احلادي أأة والعش أ أرين ،املعق أأود يف  1ك أأانون األول/ديس أأمرب  ، 1999طُب أأق ه أ أ ا اإلج أ أراء فع أ أالً
فيما يتصل ب ولتني طرفني ،وترى اللجنة أن التجربة كانت إ ابية ج اً يف كلتا احلالتني
 -36وقررت اللجنة ،يف دورهتا التاسعة واخلمسني ،أن تعي النظر يف إجراء املتابعة ،آخأ يف
احلسأأبان أسأأاليب عمأأل هيئأأات املعاهأ ات األخأأرى واسأأتناداً إىل خربهتأأا هأأي نفسأأها فيمأأا يتعلأأق
بتنفي مالحظاهتا اخلتامية واعتم ت اللجنة يف دورهتا احلادية والستني إجراء ج ي اً للمتابعة
 -37وق أأررت اللجن أأة ،يف دورهت أأا الرابع أأة والس أأتني ،أن م أ د ف أأرت متابع أأة املالحظ أأات اخلتامي أأة
إىل  24شأهراً وعأالو علأى ذلأأك ،قأررت اللجنأة ،يف دورهتأا السادسأأة والسأتني ،أن تأوائ املوعأ
النهائي لتق مي املرسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات
املعلومات املتصلة ابملتابعة مع املوع احمل د لتق مي التقارير يف ال ور اليت من املقأرر أن يُنظَأر فيهأا
يف تقرير املتابعة (انظر املرفق األول)
 -38وق أ نظأأرت اللجنأأة ،يف دورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني ،يف مأأا ورد مأأن معلومأأات عأأن متابعأأة
املالحظأأات اخلتاميأأة لكأأل مأأن أس أرتاليا ،وأوروغ أواي ،وليختنشأأتاين ،وهولن أ ا وأُرسأألت رسأأالتان
تأ كرييتان إىل ابكسأأتان وسأري النكأأا ،اللتأني كأأان مأن املقأأرر أن يأرد تقريأرا املتابعأة اخلاصأأني هبمأأا
يف  23كأ أ أأانون األول/ديسأ أ أأمرب  2018ونظأ أ أأرت اللجنأ أ أأة ،يف دورهتأ أ أأا السادسأ أ أأة والسأ أ أأتني ،يف
املعلومات الوارد بشفن متابعة املالحظات اخلتامية لكل من االذاد الروسي وابكسأتان ومجهوريأة
كوراي وكولومبيا ،وقررت أن ترسل رسالة ت كريية إىل مجهورية مول وفا الأيت كأان مأن املقأرر أن يأرد
تقرير املتابعة اخلاص هبا يف  6نيسان/أبريل  ،2019كما قررت أن ترسل رسالة ت كريية اثنيأة إىل
سري النكا
__________

()3
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هاء -اإلجدراء املتبد يف حالددة عدددم تقدددمي دول أطدرا تقاريرهددا أو أتخرهددا عددن تقددداها
لفرتة طويلة
 -39ملأأا كأأان دأْب م
دول أط أرا علأأى ع أ تق أ مي تقاريرهأأا يقأأوض أسأأس العه أ  ،اعتم أ ت
اللجنأأة ،يف دورهتأأا السادسأأة والثالثأأني ،إج أراءً للتعامأأل مأأع الأ ول األط أرا غأأري املق ِّمأأة للتقأأارير
()4
ومع التقارير اليت أتخر تق ميها لفرت طويلة
 -40وانقشت اللجنة ،يف دورهتا التاسعة واخلمسني ،حالة ال ول غري املق ِّمة لتقاريرها وحالأة

التقارير املتفخر لفرت طويلة ،وهي مسفلة تعتربهأا اللجنأة مسأفلةً خطأري وقأررت اللجنأة فصأي
جلسأأة واحأ أثنأأاء دورهتأأا السأأتني هلأ املسأأفلة ابلتح يأ  ،ابلتشأأاور مأأع مفوضأأية األمأ املتحأ
السامية حلقوق اإلنسأان والأ ول األطأرا املعنيأة ،قأ ر اإلمكأان ،مأن أجأل تقيأي السأبل الكفيلأة
بتشجيع ودع ال ول يف الوفاء ابلت اماهتا بتق مي التقارير مبوجب العه
 -41ودعأأت اللجنأأة ،يف  23شأأباط/فرباير  ،2017أثنأأاء دورهتأأا السأأتني ،مجيأأع ال أ ول الأأيت
مل تق ِّ تقاريرها الواجب تقأ ميها منأ وقأت طويأل إىل مناقشأة مأا يواجههأا مأن ذأ ايت وتأ ر
اللجنأأة أن ب أرانما بنأأاء الق أ رات ،املنشأأف عم أالً بق أرار اجلمعيأأة العامأأة  ،268/68ق أ دع أ تلأأك
ال ول ابلفعل يف بناء ق راهتا يف ه ا الص د

واو -تقدمي عدة تقارير يف وثيقة واحدة
 -42استعرضت اللجنة يف اجللسة اخلامسة واخلمسأني مأن دورهتأا السأابعة والثالثأني ،املعقأود
يف  22تشأرين الثأاين/نوفمرب  ،2006حالأة التقأارير الأيت أتخأر تقأ ميها ،مبأا يف ذلأك عأ تقأأارير
ق مت مرخراً بعأ فأوات موعأ تقأ ميها بوقأت طويأل ،وقأررت أن تقبأل مأن الأ ول األطأرا الأيت
مل يسبق هلا قط تق مي أي تقرير مبوجأب العهأ أن تقأ ِّ ثالثأة تقأارير جممعأة يف وثيقأة واحأ مأرً
واح  ،لكي يتسىن هل الأ ول األطأرا الوفأاء ابلت اماهتأا املتعلقأة بتقأ مي التقأارير وقأررت أيضأاً
أن يتضأمن التقريأأر املوحأ استعراضأاً عامأاً للتطأأورات اهلامأأة الأأيت شأأه ها تنفيأ العهأ طيلأأة الفأأرت
املشمولة ابلتقرير وأن يق ِّ معلومات حم ثة ومفصلة عن احلالة الراهنة
 -43واستعرضت اللجنة ،يف اجللسة  28مأن دورهتأا الثامنأة واألربعأني ،املعقأود يف  18أاير/
اجملمعأة وقأأررت أن تعتأرب كأل تقريأأر مأن التقأارير اجملمعأأة
مأايو  ،2012احلالأة فيمأا يتعلأأق ابلتقأارير َّ
مبثابة تقرير واح وقررت اللجنة أيضاً أن حيل موعأ تقأ مي التقريأر الأ وري التأايل لل ولأة الطأر
بع أ مأأرور جأأس سأأنوات علأأى اتريأأخ اعتمأأاد اللجنأأة ملالحظاهتأأا اخلتاميأأة ،ب أ الً مأأن كأأل جأأس
سنوات اعتباراً من اتريأخ تقأ مي التقريأر األويل ،بصأر النظأر عأن اتريأخ تقأ مي آخأر تقريأر وكأان
ذلك ت برياً مرقتاً ُِّ
اف ابلنظر إىل التفخريات النامجة عن احلج الضخ مأن التقأارير املرتاكمأة الأيت
مل تكن اللجنة ق نظرت فيها بع  ،وهي مشكلة حلتها اللجنة

__________

()4
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زاي -اإلجراءات الديت تتخدذها اللجندة بنداء علدى معلومدات تدرد مدن مصدادر أخدرى غدري
الدول األطرا بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1املعلومات املقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة يف تقرير دولة طر
 -44أتخ أ اللجنأأة يف االعتبأأار مأأا تق مأأه إليهأأا مصأأادر غأأري ال أ ول األط أرا مأأن معلومأأات
ذات صأألة ابلنظأأر يف تقريأأر أي مأأن ال أ ول األط أرا وملأأا كانأأت ه أ املعلومأأات تشأأكل ج أ ءاً
ال يتج أ أ مأأن احل أوار البنأأاء ال أ ي وريأأه اللجنأأة مأأع ال ولأأة الطأأر  ،فأأإن األمانأأة تتيحهأأا لل ولأأة
الطر املعنية عأن طريأق املوقأع الشأبكي ملفوضأية األمأ املتحأ السأامية حلقأوق اإلنسأان قبأل أن
تنظر اللجنة يف تقرير تلك ال ولة الطر
 -2املعلومات اليت ترد بعد نظر اللجنة يف تقرير دولة طر ما وبعد اعتماد املالحظات اخلتامية
 -45تلقأأت اللجن أأة ،يف مناسأأبات ع أ يف املاض أأي ،معلومأأات معظمه أأا مأأن منظم أأات غ أأري
حكومية ،بع النظر يف تقرير دولة من ال ول األطأرا واعتمأاد مالحظأات ختاميأة بشأفنه ومأن
الناحي أأة العملي أأة ،كان أأت هأ أ املعلوم أأات عمومأ أاً معلوم أأات متابع أأة بش أأفن اس أأتنتاجات اللجن أأة
وتوصأأياهتا ومبأأا أن اللجنأأة ال تسأأتطيع النظأأر يف هأ املعلومأأات وافأأاذ إجأراء بشأأفهنا دون إعأأاد
فأأت حوارهأأا مأأع ال ولأأة الطأأر  ،فأأإن اللجنأأة ال تنظأأر يف أي معلومأأات أخأأرى وارد مأأن مصأأادر
غ أأري ال ول أأة الط أأر  ،إال يف احل أأاالت ال أأيت طلب أأت فيه أأا اللجن أأة ه أ أ املعلوم أأات ابلتح ي أ أ يف
مالحظاهتا اخلتامية
 -46وتأأرى اللجنأأة أن املسأأرولية عأأن تنفي أ مأأا تعتمأ مأأن مالحظأأات ختاميأأة بع أ النظأأر يف
تقريأأر ال ولأأة الطأأر تقأأع يف املقأأا األول علأأى عأأاتق ال ولأأة الطأأر الأأيت يتعأأني عليهأأا أن تبلأأغ
اللجنأة يف تقريرهأأا الأ وري املقبأأل عمأأا اف تأأه مأن تأ ابري يف هأ ا الصأ د ولأ لك ،توصأأي اللجنأأة
أبن تُقأ أ َّ املعلوم أأات املش أأار إليه أأا يف الفق أأر الس أأابقة مباش أأرً إىل الس أألطات الوطني أأة املختص أأة
ملساع هتا يف تنفي املالحظات اخلتامية الصادر عن اللجنة
 -3املعلومات املقدَّمة فيما يتعلق ابلدول األطرا اليت مل ِّ
تقدم تقارير
 -47تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات غري حكومية دولية ووطنية عن حالأة إعمأال
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جانب فئيت ال ول األطرا التاليتني:
الأ أ ول األطأ أرا ال أأيت مل تقأ أ ِّ أي تقري أأر منأ أ تصأ أ يقها عل أأى العهأ أ الأ أ ويل
(أ)
اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودخوله حي النفاذ؛
(ب)

ال ول األطرا اليت فات موع تق مي تقاريرها ال ورية بفرت طويلة

 -48ويف كلتا احلأالتني ،أدى عأ امتثأال الأ ول األطأرا اللت اماهتأا مبوجأب العهأ  ،وخاصأة
الت اماهتأا بتقأ مي التقأأارير ،إىل اسأتحالة قيأا اللجنأأة ابلرصأ الفعأال إلعمأأال تلأك الأ ول للحقأأوق
االقتصأأادية واالجتماعي أأة والثقافي أأة املنصأأوص عليه أأا يف العه أ  ،وفق أاً للواليأأة ال أأيت أس أأن ها إليه أأا
اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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 -49وق أأررت اللجن أأة ،يف دورهت أأا الثالث أأني املعق أأود يف أاير/م أأايو  ،2003ب أأروح م أأن احلأ أوار
املفت أأوح والبأن أأاء م أأع ال أ ول األط أرا  ،يف احل أأالتني املش أأار إليهم أأا أع أأال  ،أن ِّ
توج أأه انتب أأا ال ول أأة
َ
موجهأأة مأأن الأرئيس ،إىل املعلومأأات الأوارد  ،وأن ذثهأأا علأأى أن
الطأأر املعنيأأة ،عأأن طريأأق رسأأالة َّ
تق ِّ  ،دون م ي من التفخري ،تقريرهأا الأ ي فأات موعأ تق ميأه وأن تتنأاول فيأه املسأائل املثأار يف
تقارير املنظمات غري احلكومية وميكن أيضاً إاتحة ه الرسأالة للمنظمأات غأري احلكوميأة املعنيأة
بناء على طلبها

حاء -يوم املناقشة العامة
 -50أأو للجنأأة أن تقأأرر فصأأي يأأو واحأ يف كأأل دور إلجأراء مناقشأأة عامأأة بشأأفن حأأق
معني أو جانب معني من جوانب العه والغرض من ذلك ثُالثي األوجه :فهأ املناقشأة العامأة
تسأأاع اللجنأأة يف تعميأأق فهمهأأا للمسأأائل املطروحأأة للمناقشأأة؛ ومكأأن اللجنأأة مأأن تشأأجيع مجيأأع
األطأرا املعنيأأة علأأى تق أ مي إسأأهامات يف عملهأأا؛ كمأأا أهنأأا تسأأاع اللجنأأة يف التمهي أ لصأأياغة
تعليق عا مستقبالً أو يف إاتحة الفرصة ملناقشة مشروع تعليق عا
 -51وق أ عق أ ت اللجنأأة ،يف دورهتأأا السادسأأة والسأأتني ،يأأو مناقشأأة عامأأة بشأأفن الت امأأات
ال أ ول األط أرا مبوجأأب العه أ وإدار حيأأا األراضأأي وكأأان ه أ ا االجتمأأاع ج أ ءاً مأأن عمليأأة
تشاور يف سياق صياغة تعليق عا بشفن حيا األراضي وأحكأا العهأ وقأ ُعقأ يأو املناقشأة
العامة يو االثنني  14تشرين األول/أكتوبر 2019
 -52ومجع يو املناقشة أكثر من  90مشاركاً ،مبن فيه وثلو الأ ول ووكأاالت األمأ املتحأ
املتخصصأأة ،ومنظمأأات اجملتمأأع املأ ين ،ورابطأأات العلمأأاء ،واملرسسأأات الوطنيأأة حلقأأوق اإلنسأأان،
والبأأاحثني واألكأأادمييني وتبأأادل املناقشأأون واملشأأاركون انراء بشأأفن نطأأاق التعليأأق العأأا املقبأأل،
حيث ق الع ي منه إسهامات خطية مسبقاً وقيموا الضغوط احلالية ووطفهتا علأى األراضأي،
وانقش أوا خمتل أ السأأبل الكفيلأأة حبمايأأة أمأأن احليأأا والت امأأات ال أ ول ذات الصأألة ونظأأروا أيض أاً
فيما أعربت عنه النساء والفئات األخرى ،مثل الشعوب األصلية والفالحني ،مأن شأواغل خاصأة
بش أأفن مس أأائل م أأن قبي أأل ام أأتال األراض أأي ،واملوافق أأة احل أأر واملس أأبقة واملس أأتنري  ،وعأ أ ملكي أأة
األراضي وعالو على ذلك ،نظر املناقشون واملشاركون يف قضااي األراضي الناشئة عن الن اعأات
وعأأن تغأأري الظأأرو البيئيأأة وسأأتتاح ألصأأحاب املصأألحة فرصأأة أخأأرى لتقأ مي مأ خالت يف هأ
العملية عن ما تنشر اللجنة املشروع األول للتعليق العا يف عا 2020

طاء -مشاورات أخرى
 -53مأا فتئأأت اللجنأأة تسأعى إىل تنسأأيق أعماهلأأا مأع أعمأأال اهليئأأات األخأرى إىل أقصأأى حأ
وكن وإىل االستفاد ق ر املستطاع من اخلربات الفنية املتاحة يف جماالت اختصاصها وما فتئت
اللجنأأة أيضأاً تسأأعى إىل االسأأتفاد مأأن اخلأأرب الفنيأأة املتاحأأة لأ ى الوكأأاالت املتخصصأأة واهليئأأات
األخرى املعنية التابعة لألم املتح ول ى املكلفأني بأوالايت يف إطأار اإلجأراءات اخلاصأة التابعأة
جمللس حقوق اإلنسان ول ى رؤساء وأعضاء األفرقة العاملة واهليئات األخرى التابعة للمجلس
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 -54ويف  26شباط/فرباير  ،2019ق َّ اخلبري املستقل املعي آباثر ال يون اخلارجيأة ومأا يتصأل
هبأأا مأأن الت امأأات ماليأأة دوليأأة أخأأرى عليهأأا يف التمتأأع الكامأأل جبميأأع حقأأوق اإلنسأأان ،وخاصأأة
احلقأأوق االقتصأأادية واالجتماعيأأة والثقافيأأة ،إحاط أةً إىل اللجنأأة بشأأفن املبأأادئ التوجيهيأأة املتعلقأأة
بتقيي أثر اإلصالحات االقتصادية على حقوق اإلنسان ()A/HRC/40/57
 -55وعق أ ت اللجنأأة يف  8آذار/مأأارس  ،2019خأأالل دورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني ،اجتماع أاً
مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ملناقشة ما أُحر من تق يف صياغة بيان مشرت بشفن حقوق
النق أأاابت ،مبوج أأب امل أأاد  8م أأن العه أ وامل أأاد  22م أأن العه أ ال أ ويل اخل أأاص ابحلق أأوق امل ني أأة
والسياس أأية وتبادل أأت اللجنت أأان أيضأ أاً آراءمه أأا بش أأفن اس أأتعراض نظ أأا هيئ أأات املعاهأ أ ات امل م أأع
إجراؤ يف عا 2020
 -56وراقبأأت الوكأأاالت املتخصصأأة واهليئأأات واإلدارات التابعأأة لألم أ املتح أ احل أوارات الأأيت
أجريت خالل ال ورتني اخلامسة والستني والسادسة والستني

ايء -مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة
 -57وتتي اللجنة للمنظمات غري احلكومية فرصاً لت وي ها ابملعلومات ذات الصلة ابملوضأوع
حرص أاً منه أأا عل أأى احلصأأول عل أأى معلوم أأات وافيأأة ق أ ر اإلمك أأان( )5وميكأأن هل أ املنظم أأات أن
توافيها بتلك املعلومات كتابةً يف أي وقت تشاء قبل النظر يف تقرير ال ولة الطر ويقبل الفريأق
العامأأل ملأأا قبأأل ال أ ور أيض أاً املعلومأأات املق مأأة شأأفوايً أو كتاب أةً مأأن أي منظمأأة غأأري حكوميأأة،
شأريطة أن تكأأون هأ املعلومأأات ذات صأألة ابملسأأائل امل رجأأة يف جأ ول أعمالأأه وابإلضأأافة إىل
ذلك ،واعتباراً من تشرين الثاين/نوفمرب  ،2012فص اللجنة ج ءاً من أول يو اثنأني مأن كأل
دور من دوراهتا لتمكني وثلي املنظمات غري احلكومية من تق مي املعلومأات شأفوايً وينبغأي هلأ
املعلومأ أأات( :أ) أن ترك أ أ ابلتح ي أ أ علأ أأى أحكأ أأا العه أ أ ؛ (ب) أن تكأ أأون ذات صأ أألة مباشأ أأر
ابملس أأائل ال أأيت تنظ أأر فيه أأا اللجن أأة؛ (ج) أن تتسأ أ ابملصأ أ اقية؛ (د) أال تك أأون مغرض أأة وتك أأون
اجللسة ذات الصلة ابملوضوع علنية وت َّود خب مات الرتمجة الشفوية واخل مات الصحفية
 -58وق طلبت اللجنة من األمانة أن ذأرص علأى إاتحأة املعلومأات الأيت تقأ مها إليهأا رمسيأاً
املنظمأأات غأأري احلكوميأأة يف سأأياق النظأأر يف تقريأأر دولأأة طأأر معينأأة ملمثلأأي ال ولأأة املعنيأأة أبسأأرع
مأأا ميكأأن وعأأاد ً مأأا تتأأاح ه أ املعلومأأات قبأأل انعقأأاد أي دور عأأن طريأأق نشأأرها علأأى املوقأأع
الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ول ا ،تفرتض اللجنأة ،يف حالأة اإلشأار إىل أي مأن
ه املعلومات أثناء احلوار مع ال ولة الطر  ،أن ال ولة الطر على عل مسبق هبا
 -59وتس أأه منظمأ أأات اجملتمأ أأع امل أ أ ين أيض أ أاً يف عمأ أأل اللجن أأة مأ أأن خأ أأالل مأ أأا تق مأ أأه مأ أأن
م خالت يف صياغة التعليقات العامة ومشاركتها يف االجتماعات املواضيعية
 -60وق أ تسأأجل حلضأأور اجتماعأأات ال أ ورتني وثلأأون عأأن املنظمأأات غأأري احلكوميأأة التاليأأة
ذات املرك االستشاري ل ى اجمللس االقتصادي واالجتماعي:
__________
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يف ال ور اخلامسة والستني:

منظمأأة الوصأأول انن ،رابطأأة العمأأل مأأن أجأأل مسأأاع األسأأر
املع م أأة ،مرسس أأة أغ أأااث ،منتأ أ ى آس أأيا واحمل أأيط اهل أأادئ املع أأي
ابملرأ والقانون والتنميأة ،الرابطأة الوطنيأة لتع يأ حقأوق اإلنسأان
ومحايتهأأا ،الرابطأأة األوروبيأأة لطأأالب القأأانون ،الف راليأأة ال وليأأة
حلق أأوق اإلنس أأان ،الرابط أأة ال ولي أأة للمثلي أأات واملثلي أأني ،منظم أأة
الشباب اخلُضر  -توغو ،مشروع التواصل والرعاية االجتماعية،
مرسسة أوغومنا

يف ال ور السادسة والستني:

ع الة  -املرك القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل ،مجعية
احل أ أأق  -الق أ أأانون م أ أأن أج أ أأل اإلنس أ أأان ،مركأ أ أ امليأ أ أ ان حلق أ أأوق
اإلنسأأان ،منظمأأة العفأأو ال وليأأة ،مرسسأأة بأأر اين اخلرييأأة ،مرك أ
الش أأعوب األص أألية للتوثي أأق والبح أأث واإلع أأال  ،مرك أ أ احلق أأوق
امل نيأأة والسياسأأة ،جملأأس إرسأأاليات الشأأعوب األصأألية ،الرابطأأة
األوروبي أأة لط أأالب الق أأانون ،ش أأبكة املعلوم أأات والعم أأل ال ولي أأة
بش أأفن أولويأ أأة الغ أ أ اء ،منظم أأة الفرنسيسأ أأكان ال وليأ أأة ،منأ أأوذج
جنيأ الأ ويل لألم أ املتحأ  ،رابطأأة جني أ حلقأأوق اإلنسأأان:
الت أ ريب ال أ ويل ،املبأأادر العاملي أة مأأن أجأأل احلقأأوق االقتصأأادية
واالجتماعي أ أأة والثقافي أ أأة ،التح أ أأال الأ أ أ ويل للموئ أ أأل ،مرسس أ أأة
الكرامة اإلنسانية ،منظمة هيومن رايأتس ووتأش ،اجمللأس الأ ويل
ملعاه ات اهلنود ،احلركة ال ولية إلغاثة امللهو  -العامل الرابع،
منظمة اخل مة ال ولية حلقوق اإلنسان ،فريق حقأوق األقليأات،
فيل أأق الس أأال النيج أأريي ،معهأ أ التنمي أأة الريفي أأة ،مركأ أ اتيأ أ ،
أوديشأ أأا ،مرك أ أ امل أ أرأ لإلرشأ أأاد القأ أأانوين واالجتمأ أأاعي ،االذأ أأاد
العاملي لرابطات األم املتح

 -61وكانت منظمات غري حكوميأة وطنيأة ودوليأة أخأرى ،وائتالفأات ملنظمأات غأري حكوميأة
وطنية ،ومنظمات أخرى وثَّلة مبراقبني يف ال ورتني ،على النحو التايل:
ال أ ور اخلامسأأة والسأأتون :مرك أ التنميأأة انسأأيوي ،مجعيأأة ال أ عو إىل التثقي أ
(أ)
الصأحي ،مرسسأأة ال راعأأة والتنميأأة ،الرابطأأة الكا خيأة لألشأأخاص املصأأابني بفأأريوس نقأ املناعأأة
البشأرية ،صأأن وق الطفولأأة يف كا اخسأأتان ،الرابطأأة األوروبيأأة انسأأيوية للحأ مأأن األضأرار ،رابطأأة
جني حلقوق اإلنسان ،مرك جنيأ الأ ويل للع الأة ،بأرانما املسأاع اإلمنائيأة الشأعبية ،منظمأة
لنمأ أ يأ أ املس أأاع للقض أأاء عل أأى اإليأ أ والفق أأر ،ص أأن وق التنمي أأة الت أأابع لربمل أأان كا اخس أأتان،
ُ
لونس أأت  -الرابط أأة اإلس أأتونية ملأ أ مي امل أأرثرات العقلي أأة ،مركأ أ ” “PaperLabللبح أأو يف جم أأال
السياسة العامة ،اذاد مراك األ مات يف كا اخستان ،الرابطة النسائية ال ولية للسل واحلرية (فأرع
الكامريون)؛
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(ب) الأ ور السادسأأة والسأأتون :منظمأأة أديبهومي/منظمأأة أوكسأأفا ال وليأأة ،منظمأأة
املسأأنات حلمايأأة املنأأا  ،منظمأأة أملأأني مودسأأتان  ،منظمأأة العفأأو ال وليأأة  -فأأرع ال أ امنر  ،منظمأأة
تقأ مي املعونأأة لالجئأأني وملتمسأأي اللجأأوء يف إسأرائيل ،مجعيأأة اإلنتأأاج والبحأأث والعمأأل والت أ ريب
من أجل البيئة ،منظمة العود إىل اجل ور ،التحال من أجل األطفال واألُسر يف إسرائيل ،مرك
احلقوق امل نية وحقوق اإلنسان (سلوفاكيا) ،مرك ال راسات القانونية واالجتماعية ،مرك القانون
البيئي ال ويل ،مرسسة الرعاية املسيحية ،منظمة التجار النظيفة ،جملس شعوب ووختا  ،منظمأة
التنسيق األورويب حلركة الفالحني ،اذاد رواد األعمال (غاان) ،مرسسأة املأرمييني للتضأامن الأ ويل،
منت ى حقوق اإلنسان ،مرك جني ال ويل للع الة ،شبكة حقوق األرض والسكن  -التحال
ال أ أ ويل للموئأ أأل ،جلنأ أأة تنسأ أأيق شأ أأرون الشأ أأعوب األصأ أألية األفريقيأ أأة ،معه أ أ البل أ أ ان األمريكيأ أأة
للمسرولية االجتماعية وحقأوق اإلنسأان ،املعهأ الأ ويل للبيئأة والتنميأة ،املنظمأة النسأائية الكينيأة،
الرابطأأة الوطنيأأة جلمعيأأات شأأعوب البيغمأأي األصأألية يف الكونغأأو ” ،“Linapycoمنت أ ى التعأأايش
السأألمي يف النقأأب مأأن أجأأل املسأأاوا امل نيأأة ،املرصأ الرومانأ ي حلأأق اللجأأوء واألجانأأب ،شأأبكة
امل أ أ افعني السأ أألميني عأ أأن حقأ أأوق اإلنسأ أأان ،اذأ أأاد البل أ أ ان األفريقيأ أأة للع أ أ ل املنأ أأاخي ،الرابطأ أأة
السويسأ أرية للص أ أ  ،منظم أأة جنأ أ ض أأحااي العنص أ أرية يف ال أ أ امنر  ،مركأ أ امل أ أرأ لإلرش أأاد الق أأانوين
واالجتماعي

كا  -تعليقات عامة
 -62ب أ أ أ أت اللجن أ أ أأة اعتب أ أ أأاراً م أ أ أأن دورهت أ أ أأا الثالث أ أ أأة ،تلبيأ أ أ أةً لأ أ أ أ عو وجهه أ أ أأا إليه أ أ أأا اجملل أ أ أأس
االقتصأأادي واالجتمأأاعي ،يف إع أ اد تعليقأأات عامأأة علأأى شأأىت مأواد العه أ وأحكامأأه ،وال سأأيما
م أ أأن أجأ أ أأل مس أ أأاع ال أ أ أ ول األط أ أ أرا عل أ أأى الوفأ أ أأاء ابلت اماهتأ أ أأا مبوج أ أأب العه أ أ أ وحأ أ أأىت 12
تش أ أ أ أرين األول/أكتأ أ أ أأوبر  ،2018كانأ أ أ أأت اللجنأ أ أ أأة ق أ أ أ أ اعتم أ أ أ أ ت  24تعليق أ أ أ أاً عام أ أ أ أاً (انظأ أ أ أأر
)https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
 -63وتسأعى اللجنأة ،مأأن خأالل تعليقاهتأأا العامأة ،إىل إاتحأة اخلأأرب الأيت اكتسأأبتها مأن دراسأأة
تقأأارير ال أ ول لفائ أ مجيأأع ال أ ول األط أرا مأأن أجأأل مسأأاع هتا علأأى املضأأي يف تنفي أ العه أ
وتشجيعها على ذلك؛ وإىل توجيه انتبا ال ول األطرا إىل أوجه القصور اليت كش عنها ع د
كب أأري م أأن التق أأارير؛ وإىل اق أرتاح ذس أأينات يف إجأ أراءات إع أ اد التق أأارير وتقأ أ ميها؛ وإىل تش أأجيع
ال ول األطرا واملنظمات ال ولية والوكاالت املتخصصة املعنية التابعة لألم املتح على ذقيق
اإلعمال الت ر ي والفعال للحقوق املعرت هبا يف العه وميكن للجنة أن تقو بتنقأي تعليقاهتأا
العام أ أأة وذ أ أ يثها كلم أ أأا دع أ أأت احلاج أ أأة إىل ذل أ أأك يف ض أ أأوء و أ أأارب ال أ أ ول األط أ أرا والنت أ أأائا
املستخلصة منها
 -64وق اعتم ت اللجنة ،يف دورهتا احلادية والعشأرين ،اخلطأوط العريضأة لصأياغة التعليقأات
العامأأة بشأأفن حقأأوق حمأ د منصأأوص عليهأأا يف العهأ ( )6وأقأأرت اللجنأأة أبن موضأأوع أي تعليأأق
عأأا بعينأأه سأأيرثر يف اهليكأأل العأأا لأ لك التعليأأق ،مشأأريً إىل أنأأه لأأيس مقصأأوداً التقيأ ابخلطأأوط
__________
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العريضة تقي اً صارماً غري أن اخلطوط العريضة تع مبثابة قائمة إرشادية ومرجعية مفي ابملسائل
الأأيت ينبغأأي أخ أ ها يف االعتبأأار يف عمليأأة صأأياغة التعليقأأات العامأأة ويف ه أ ا الص أ د ،ستسأأاع
اخلط أأوط العريض أأة يف ض أأمان االتس أأاق يف التعليق أأات العام أأة ال أأيت تعتمأ أ ها اللجن أأة م أأن حي أأث
املضأأمون والشأأكل والنطأأاق وأك أ ت اللجنأأة علأأى أمهيأأة ضأأمان أن يكأأون طأأول ع أ د كلمأأات
التعليقات العامة معقوالً وأن تكون يسري القراء والفه على طائفأة واسأعة مأن القأراء ،وال سأيما
على ال ول األطرا يف العه وستساع أيضاً ه اخلطأوط العريضأة يف ضأمان اتسأاق هيكأل
التعليقأأات العامأأة ووضأأوحه ،فتشأأجع ب أ لك علأأى االطأأالع عليهأأا وتع أ مأأا تق ِّمأأه اللجنأأة عأأن
طريق تعليقاهتا العامة من تفسريات ذات حجية للعه

الم -البياانت والرسائل اليت اعتمدهتا اللجنة
 -65تعتمأ أ اللجن أأة ،بغي أأة مس أأاع الأ أ ول األطأ أرا يف العهأ أ  ،بي أأاانت لتوض أأي وأتكيأ أ
موقفها بشفن تطورات وقضااي دولية رئيسية ذات أتثري على تنفي العه
 -66ففأأي  8آذار/مأأارس  ،2019اعتم أ ت اللجنأأة بيأأاانً بشأأفن التعه أ بع أ تأأر أي أح أ
خل أ أ الركأ أأب ( ،)E/C.12/2019/1مسأ أأامهةً منهأ أأا يف املنت أ أ ى السياسأ أأي الرفيأ أأع املسأ أأتوى املعأ أأي
ابلتنمي أ أ أأة املس أ أ أأت امة لع أ أ أأا  2019وأش أ أ أأارت اللجن أ أ أأة يف البي أ أ أأان إىل أن احلق أ أ أأوق االقتص أ أ أأادية
واالجتماعيأأة والثقافيأأة تشأأكل ركي أ أساسأأية خلطأأة عأأا  ،2030إذ يسأأتن الع ي أ مأأن أه أ ا
التنمية املست امة إىل احلقوق املنصوص عليها يف العه وعالو على ذلك ،أوضأحت اللجنأة أن
مفهأأو ع أ تأأر أي أح أ خل أ الركأأب ،وهأأو يف جأأوهر الت أ ا ص إبيأأالء األولويأأة ألش أ الفئأأات
حرمأأاانً وهتميش أاً ،هأأو الت أ ا يأأن عليأأه العه أ ال أ ي يطالأأب ال أ ول األطأرا أبن ذش أ أقصأأى
ما تسم به مواردها املتاحة يف سبيل إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العه  ،وخباصأة حقأوق
أشأ الفئأأات اسأأتبعاداً وحرمأأاانً وهتميشأاً وأوجأ ت اللجنأأة يف البيأأان منهجيأة العهأ القائمأأة علأأى
احلقوق ،اليت من شفهنا أن تساع ال ول األطرا يف ذقيق أه ا التنمية املست امة
 -67ويف  16أيلول/سبتمرب  ،2019اعتم ت اللجنة ،ابالشرتا مع اللجنأة املعنيأة ابلقضأاء
على التميي ضأ املأرأ واللجنأة املعنيأة حبمايأة حقأوق مجيأع العمأال املهأاجرين وأفأراد أسأره وجلنأة
حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،بياانً بشأفن حقأوق اإلنسأان وتغأري
املن أأا قب أأل انعق أأاد م أأرمر قم أأة العم أأل املن أأاخي لع أأا  2019ويف ذل أأك البي أأان ،أك أ ت اللج أأان
اخلمأأس أن املعاه أ ات الأأيت تتأأوىل رص أ ها تفأأرض علأأى ال أ ول األط أرا الت امأأات مل مأأة قأأانوانً
حبمايأة حقأأوق اإلنسأأان مأن خأأالل التصأ ي علأأى وجأه السأأرعة أل مأأة املنأا كمأأا أكأ ت ،علأأى
وج أأه اخلص أأوص ،أن ع أ اف أأاذ ت أ ابري ملن أأع الض أأرر ال أ ي يتوق أأع أن يُلحق أأه تغ أأري املن أأا حبق أأوق
اإلنس أأان أو لتنظ أأي األنش أأطة ال أأيت تس أأه يف إح أ أ ا ه أ أ ا الض أأرر ،ميك أأن أن يش أأكل انتهاك أ أاً
اللت امات ال ول يف جمال حقوق اإلنسان
 -68واعتم أ ت اللجنأأة ،يف دورهتأأا السادسأأة والسأأتني ،ابالش أرتا مأأع اللجنأأة املعنيأأة حبقأأوق
اإلنسان ،بياانً بشفن املاد  8من العه ال ويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واملأأاد  22مأأن العهأ الأ ويل اخلأأاص ابحلقأأوق امل نيأأة والسياسأأية املتصأألة ابحلأأق يف حريأأة تكأأوين
اجلمعي أأات واحلقأ أأوق النقابيأ أأة ( )E/C.12/66/5-CCPR/C/127/4وق أ أ اعتم أ أ ت اللجنتأ أأان ذلأ أأك
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البيان املشرت مبناسبة ال كرى السنوية املائأة إلنشأاء منظمأة العمأل ال وليأة وأكأ ت اللجنتأان يف
البيان أن حق كل فرد يف تكوين مجعية من اجلمعيات حبرية مع انخأرين هأو حأق يقأع عنأ نقطأة
التقاء احلقوق امل نية والسياسية مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -69وحأأىت  18تشأرين األول/أكتأأوبر  ،2019بلأأغ عأ د البيأأاانت الأأيت اعتمأ هتا اللجنأأة 29
بياانً ووجه رئيس اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إىل ال ول األطرا يف العه بشفن مسائل ذظى
أبمهية خاصة ،مثل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واأل مة االقتصادية واملالية ،وتأ ابري
التقش ذات الصلة ويف ال ور اخلامسة والستني ،أص ر رئيس اللجنة رسالة مبناسأبة االحتفأال
إبعالن سنة  2019سنةً دولية للغات الشعوب األصلية ،عمالً بقأرار اجلمعيأة العامأة 178/71
(انظر املرفق الثاين)

الفصل الثالث
تقدمي التقارير من الدول األطرا مبوجب املادتني  16و 17من العهد
 -70وفقاً للماد  58من النظأا الأ اخلي ،نظأرت اللجنأة ،يف جلسأتها  31املعقأود يف 30
أيلول/سبتمرب  ،2019يف حالة تق مي التقارير مبوجب املادتني  16و 17من العه
 -71ويف ه ا الص د ،كانت الواثئق التالية معروضة على اللجنة:
م كر من األمني العا بشفن املبأادئ التوجيهيأة العامأة املنقحأة املتعلقأة بشأكل
(أ)
ومضمون التقارير اليت تق ِّمها ال ول األطرا (الوثيقة )E/C.12/2008/2؛
(ب) م أ كر مأأن األمأأني العأأا بشأأفن حالأأة تق أ مي التقأأارير مأأن ال أ ول األط أرا يف
العه حىت  5آب/أغسطس ( 2019الوثيقة )E/C.12/66/2
 -72وأبلغ األمني العا اللجنة أبنه تلقى ،يف الفرت ما بني  12تشأرين األول/أكتأوبر 2018
و 18تشرين األول/أكتوبر  ،2019ابإلضافة إىل التقارير اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنأة يف
دورتيه أأا اخلامس أأة والس أأتني والسادس أأة والس أأتني (انظ أأر الفق أرات  75-73أدان ) ،تق أأارير مق م أأة
مبوجب املادتني  16و 17من العه من ال ول األطرا التالية :أذربيجان ،وأو بكسأتان ،وبأنن،
والبوس أ أأنة واهلرس أ أأك ،وبوليفي أ أأا (دول أ أأة  -املتعأ أ أ د القومي أ أأات) ،وتش أ أأيكيا ،ومجهوري أ أأة الكونغ أ أأو
ال ميقراطية ،وصربيا ،وغينيا ،والكويت ،ونيكاراغوا

الفصل الراب
النظر يف التقارير َّ
املقدمة من الدول األطرا مبوجب املدادتني  16و17
من العهد
 -73نظرت اللجنة ،يف دورهتأا اخلامسأة والسأتني ،يف التقأارير التاليأة الأيت قأ متها دول أطأرا
مبوجب املادتني  16و 17من العه
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التقرير ال وري الثاين
كا اخستان

E/C.12/KAZ/2

التقرير ال وري الثالث
إستونيا

E/C.12/EST/3

التقرير ال وري الرابع
الكامريون

E/C.12/CMR/4

التقرير ال وري اخلامس
موريشيوس

E/C.12/MUS/5

التقرير ال وري السادس
بلغاراي

E/C.12/BGR/6

 -74ونظرت اللجنة ،يف دورهتا السادسة والستني ،يف التقارير التالية اليت ق متها دول أطرا
مبوجب املادتني  16و 17من العه
التقريران ال وراين الثالثان
السنغال
سلوفاكيا

E/C.12/SEN/3
E/C.12/SVK/3

التقارير ال ورية الرابعة
إكوادور
إسرائيل

E/C.12/ISR/4

سويسرا

E/C.12/CHE/4

E/C.12/ECU/4

التقرير ال وري السادس
ال امنر

E/C.12/DNK/6

 -75وكانأأت اللجنأأة ق أ قأأررت يف دورهتأأا الثامنأأة وق أ العمأأل مبمارسأأتها املتمثلأأة يف تضأأمني
أورد
تقريرها السنوي موج ات ملا دار أثناء نظرهأا يف تقأارير الأ ول األطأرا وعوضأاً عأن ذلأك ،ت َ
إشأأار إىل احملاضأأر املأأوج ذات الصأألة جللسأأات اللجنأأة الأأيت نُظأأر خالهلأأا يف التقأأارير واعتمأ ت
اللجنة املالحظات اخلتامية املتعلقة بكل تقرير من التقارير اليت نظرت فيها وميكن احلصول علأى
املالحظأأات اخلتاميأأة املبينأأة أدان مأأن نظأأا الواثئأأق الرمسيأأة لألم أ املتح أ ووفق أاً للممارسأأة الأأيت
تتبعهأأا اللجنأأة ،ال يُشأأار أعضأأاء اللجنأأة يف احلأوار مأأع الوفأ وال يف صأأياغة املالحظأأات اخلتاميأأة
اليت تتعلق بتقارير بل اهن أو اعتمادها
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املالحظات اخلتامية للدورة اخلامسة والستني
ال ولة الطر

الرم

بلغاراي

E/C.12/BGR/CO/6

الكامريون

E/C.12/CMR/CO/4

إستونيا

E/C.12/EST/CO/3

كا اخستان

E/C.12/KAZ/CO/2

موريشيوس

E/C.12/MUS/CO/5

املالحظات اخلتامية للدورة السادسة والستني
ال ولة الطر

الرم

ال امنر

E/C.12/DNK/CO/6

إكوادور

E/C.12/ECU/CO/4

إسرائيل

E/C.12/ISR/CO/4

السنغال

E/C.12/SEN/CO/3

سلوفاكيا

E/C.12/SVK/CO/3

سويسرا

E/C.12/CHE/CO/4

الفصل اخلامس
األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري
ألف -التقدم احملرز يف العمل بشأن البالغات الفردية َّ
املقدمة إىل اللجنة
 -76حأأىت وقأأت اعتمأأاد ه أ ا التقريأأر ،كانأأت اللجنأأة ق أ سأأجلت  162بالغ أاً مق أ ماً عم أالً
ابلربوتوكأأول االختيأأاري من أ دخولأأه حي أ النفأأاذ وق أ ُسأأجل مأأا جمموعأأه  99بالغ أاً من أ اعتمأأاد
التقرير السابق يف  12تشرين األول/أكتوبر  ،2018وهو ما ميثل ايد بنسأبة  141يف املائأة يف
عأ أ د البالغ أأات اجل يأ أ املس أأجلة مقارنأ أةً ابلف أأرت الفاص أألة ب أأني اعتم أأاد تقري أأري ع أأامي 2017
و ،2018اليت س ِّ
جل فيها  41بالغاً وفيما يلي بيان ابحلالة الراهنة للبالغات املسجلة:
ُ
البالغات اليت انتهى النظر فيها ابعتماد آراء مبوجب الفقر  1من املاد  9من
(أ)
الربوتوكول االختياري 6 :بالغات منها بال واح مل يثبت فيه ح و أي انتها ؛
(ب) البالغات اليت أُعلِّن ع قبوهلا 16 :بالغاً؛
(ج)
(د)
18

البالغات اليت أوقِّ النظر فيها أو ُسحبت 18 :بالغاً؛
البالغات اليت مل ينته النظر فيها بع  122 :بالغاً
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 -77واعتم ت اللجنة ،يف دورهتا اخلامسة والستني ،آراءها بشأفن األسأس املوضأوعية للأبال
وج ب ض إيطاليأا ( ،)E/C.12/65/D/22/2017واعتأربت الأبال املقأ مأن
املق من س
م أأاكينن ابنك أأا وفراننأ أ يث بريي أأث ضأ أ إس أأبانيا ( )E/C.12/65/D/9/2015غ أأري مقب أأول ونظ أأرت
اللجن أأة ،يف دورهت أأا السادس أأة والس أأتني ،يف األس أأس املوض أأوعية لل أأبال املقأ أ م أأن لوبي أأث ألب أأان
وآخرين ض إسبانيا ( ،)E/C.12/66/D/37/2018وخلصت إىل ح و انتها للماد  11من العه
واملأأاد  5مأأن الربوتوكأأول االختيأأاري وأعلنأأت اللجنأأة ع أ مقبوليأأة الأأبال املق أ مأأن س س ر
ض إسبانيا ( )E/C.12/66/D/51/2018و ل ب ض لكسمرب ()E/C.12/66/D/20/2017
 -78وق مكنت القرارات املتعلقة هب البالغات اللجنأة مأن مواصألة توضأي بعأ اجلوانأب
اإلجرائية الرئيسية للربوتوكول االختياري ،مثلمأا فعلأت يف الأ ورات السأابقة فقأ وسأعت اللجنأة
نطأأاق اجتهاداهتأأا السأأابقة فيمأأا يتعلأأق ابحلأأق يف السأأكن الالئأأق وابلظأأرو الأأيت أأو فيهأأا تنفيأ
عملي أأات اإلخ أأالء (ل أأوبي ألب أأان وآخ أأرون ضأ أ إس أأبانيا) وقأ أ مت اللجن أأة أيضأ أاً تفاص أأيل ع أأن
استخ امها للت ابري املرقتة وفهمها لطبيعتهأا املل مأة للأ ول األطأرا (س س ر ضأ إسأبانيا)
وعالو على ذلأك ،ط َّأورت اللجنأة اجتهاداهتأا فيمأا يتعلأق بشأرط اسأتنفاد سأبل االنتصأا احملليأة
( ل ب ض لكسمرب )
 -79واعتم ت اللجنة ،يف دورهتا السادسة والستني ،مبادئها التوجيهية بشفن الت ابري املرقتة
 -80ويف الأ ورتني اخلامسأأة والسأأتني والسادسأأة والسأأتني ،قأ رئأأيس  -منسأأق الفريأأق العامأأل
املع أأي ابلبالغ أأات ،الس أأي أوبأ أرميي ،تقريأ أراً ع أأن أنش أأطة الفري أأق العام أأل وخ أأالل الف أأرت املش أأمولة
ابلتقرير ،عق الفريق العامل املعي ابلبالغات ما جمموعأه  31جلسأة خأارج نطأاق اجللسأة العامأة
ملناقشأأة املسأأائل املتصأألة بعمأأل اللجنأأة مبوجأأب الربوتوكأأول االختيأأاري ،مبأأا فيهأأا مشأأروع التع أ يل
املقرتح للنظا ال اخلي املرقت مبوجب الربوتوكول االختياري

ابء -متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية
 -81اعتم ت اللجنة تقريرها األول عأن متابعأة البالغأات ( ،)E/C.12/66/3الأ ي أبلغأت فيأه
عأ أأن قرارهأ أأا مواصأ أألة إج أ أراء املتابعأ أأة فيمأ أأا يتعلأ أأق ابلأ أأبال املق أ أ مأ أأن إ د ج ض أ أ إسأ أأبانيا
( )E/C.12/55/D/2/2014والبال املق مأن ِّبأن جا يأة وآخأرين ضأ إسأبانيا ()E/C.12/61/D/5/2015
وهنأأا حاليأاً أربأأع حأأاالت يُنظَأأر فيهأأا يف إطأأار إجأراء املتابعأأة هأأي :إ د ج ضأ إسأأبانيا ،وبأأن
جا ية ض إسأبانيا ،وتروخييأو كأالريو ضأ إكأوادور ( ،)E/C.12/63/D/10/2015وس وج ب
ض إيطاليا ()E/C.12/65/D/22/2017

الفصل السادس
املسائل املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد
 -82ابإلضأأافة إىل مأأا تقأأو بأأه اللجنأأة مأأن عمأأل مسأأتمر بشأأفن التعليقأأات العامأأة والبيأأاانت
(انظ أأر الفقأ أرات  69-62والفق أأر  ،)84واص أألت اللجن أأة التفك أأري يف املس أأائل ال أأيت ت أأرثر عل أأى
عملهأأا ومبأأا أن وقأأت االجتمأأاع الرمسأأي املخص أ للجنأأة يتأأي حي أ اً حم أ وداً إلج أراء مناقشأأات
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موضأوعية معمقأة ،فقأ اتصأل أعضأاء اللجنأأة أيضأاً ابلشأأركاء مأن أجأل احلصأأول علأى دعمهأ يف
هتيئأأة اجملأأال هل أ املناقشأأات وتيسأأريها وأجأأروا أيض أاً حبأأواثً عأأن خلفيأأة املواضأأيع إمأأا أبنفسأأه أو
ب ع من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت ما انفكت تعاين من حم ودية الق رات

الفصل الساب
مقددررات إضددافية اعتمدددهتا اللجنددة ومسددائل انقشددتها يف دورتيهددا اخلامسددة
والستني والسادسة والستني
ألف -املشاركة يف االجتماعات املعقودة بني الدورات
 -83واص أأل أعض أأاء اللجن أأة املش أأاركة و/أو اإلس أأها  ،بص أأفات خمتلف أأة ،فيم أأا تتخ أ خمتل أ
وتوجأه طلبأات املشأاركة هأ
اجلهات صاحبة املصلحة من مبادرات ذسيناً لفه العه وتنفي
َّ
إما إىل اللجنة عن طريق رئيسها أو إىل األعضاء مباشر أو عن طريق األمانة

ابء -التعليقات العامة املقبلة
 -84تعمأأل اللجنأأة علأأى وضأأع ثالثأأة تعليقأأات عامأأة هأأي :أحكأأا املأأاد  15املتعلقأأة ابلعِّلأ ؛
وقضأأااي األراضأأي والعهأ ؛ والتنميأأة املسأأت امة وقأ اسأأتمر العمأأل علأأى هأ التعليقأأات العامأأة يف
ال ورتني اخلامسة والستني والسادسة والستني

جيم -أساليب عمل اللجنة
 -85ق أأررت اللجن أأة ،يف دورهت أأا السادس أأة والس أأتني ،أن تواص أأل علمه أأا عل أأى تنق أأي النظ أأا
ال اخلي املرقت مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق ابلعه
 -86وانقش أأت اللجن أأة جوان أأب عأ أ م أأن أس أأاليب عمله أأا يف ض أأوء اعتم أأاد اجلمعي أأة العام أأة
القرار  ،268/68املتعلق بت عي وتع ي فعالية أداء نظا هيئات معاه ات حقوق اإلنسان ويف
هأ ا الصأ د ،قأأررت اللجنأأة واللجنأأة املعنيأأة حبقأأوق اإلنسأأان أن تنسأأقا فيمأأا بينهمأأا ،علأأى أسأأاس
وأرييب ،قائمأأة املسأأائل الأأيت ذيلهأأا كأأل منهمأأا إىل البلأ نفسأأه قبأأل تقأ مي تقريأأر ومأأن شأأفن هأ ا
التنس أأيق أن يس أأاع يف احلأ أ م أأن أوج أأه التأ أ اخل والتكأ أرار ال أأيت ال داع أأي هل أأا يف تق أأارير الأ أ ول
األطرا ومالحظاهتا اخلتامية ،وك لك يف ذسني تركي احلوارات البناء مع ال ول األطرا
 -87وخصصأأت اللجنأأة ،خأأالل دورتيهأأا اخلامسأأة والسأأتني والسادسأأة والسأأتني ،وقتأاً ملناقشأأة
استعراض نظا هيئات املعاه ات امل مع إجراؤ يف عا  ،2020مبا يف ذلك ورقة املوق املق مة
م أأن رؤس أأاء اهليئ أأات املنش أأف مبوج أأب معاه أ ات حق أأوق اإلنس أأان بش أأفن مس أأتقبل نظ أأا هيئ أأات
املعاه ات
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الفصل الثامن
أنشطة أخرى اضطلعت هبا اللجنة يف عام 2019
 -88ش أأار أعض أأاء اللجن أأة يف أنش أأطة نُظم أأت عل أأى ه أأامش ال أ أ ورتني ويف الف أأرت الفاص أألة
بينهمأأا وكث أرياً مأأا تأأنظ ه أ األنشأأطة مببأأادر مأأن األعضأأاء أنفسأأه أو مأأن اجلهأأات املختلفأأة
صأ أأاحبة املصأ أألحة ،مبأ أأا فيهأ أأا ال أ أ ول ،واملرسسأ أأات الوطنيأ أأة حلقأ أأوق اإلنسأ أأان ،واملنظمأ أأات غأ أأري
احلكومية ،واملرسسات األكادميية

الفصل التاس
اعتماد التقرير
 -89نظ أأرت اللجن أأة ،يف جلس أأتها  ،60املعق أأود يف  18تشأ أرين األول/أكت أأوبر  ،2019يف
مشروع تقريرها املقأ َّ إىل اجمللأس االقتصأادي واالجتمأاعي عأن أعمأال دورتيهأا اخلامسأة والسأتني
والسادسة والستني واعتم ت اللجنة التقرير بصيغته املع َّلة أثناء املناقشات
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املرفق األول
التعددديالت الدديت أدخلددت علددى الفقددرة  6مددن املددذكرة املتعلقددة إبج دراءات
متابعة املالحظات اخلتامية*
إرشددادات بشددأن تقدددمي املؤسسددات الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان واملنظمددات
غري احلكومية واملنظمات األخرى املعلومات املتصلة ابملتابعة
 -6ميكأ أأن للمرسسأ أأات الوطنيأ أأة حلقأ أأوق اإلنسأ أأان واملنظمأ أأات غأ أأري احلكوميأ أأة ومنظم أ أأات
اجملتمع املأ ين األخأرى أن تقأ ِّ معلومأات متصألة ابملتابعأة ،مثلمأا تفعأل يف حالأة إجأراءات تقأ مي
التقأأارير وينبغأأي تق أ مي املعلومأأات بشأأكل مأأوج  ،علأأى أال يتجأأاو ع أ د الكلمأأات ح أ اً أقصأأى
قأ أ أ ر  3 500كلم أ أأة و أ أأب إرس أ أأال املعلوم أ أأات ابلربيأ أ أ اإللك أ أأرتوين إىل العنأ أ أوان اإللك أ أأرتوين
 ،cescr@ohchr.orgعلى أن تكون ُمع َّ يف شكل وثيقة ”مايكروسوفت وورد“ وينبغي إرسأال
ه أ املعلومأأات يف غضأأون  24شأأهراً مأأن اعتمأأاد املالحظأأات اخلتاميأأة أو ،علأأى أكثأأر تق أ ير،
حبلأأول املوع أ النهأأائي احمل أ د لتق أ مي التقأأارير ابلنسأأبة لل أ ور الأأيت سأأيُنظر فيهأأا يف تقريأأر املتابعأأة
وتتاح ه املعلومات لعامة اجلمهور

__________

*

22

التع أ يالت الأأيت اعتم أ هتا اللجنأأة يف دورتيهأأا الرابعأأة والسأأتني والسادسأأة والسأأتني وق أ اعتم أ ت اللجنأأة امل أ كر
األصلية يف دورهتا احلادية والستني
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املرفق الثاين
رسالة الرئيس مبناسدبة االحتفدال إبعدالن سدنة  2019سدنة دوليدة للغدات
الشعوب األصلية
 -1ترحأب اللجنأة املعنيأة ابحلقأوق االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأة إبعأالن اجلمعيأة العامأأة
سأأنة  2019سأأنةً دوليأأة للغأأات الشأأعوب األصأألية ،عمأالً بقرارهأأا  ،178/71الأ ي أعلنأأت فيأأه
السأأنة الأأيت تب أ أ يف  1كأأانون الثاين/ينأأاير  2019سأأنةً دوليأأة للغأأات الشأأعوب األصأألية ،لتوجيأأه
االنتبأأا إىل اخلس أأار احلرجأأة للغ أأات الشأأعوب األص أألية واحلاجأأة امللح أأة إىل احلفأأا عل أأى لغ أأات
الشأأعوب األصأألية وإحيائهأأا وتع ي هأأا ،والفأأاذ خط أوات عاجلأأة أخأأرى علأأى الصأأعي ين الأأوطي
وال أ ويل ،وال أ ي دعأأت فيأأه اجلمعيأأة العامأأة منظمأأة األم أ املتح أ للرتبيأأة والعل أ والثقافأأة إىل أن
تكون الوكالة الرائأ لتلأك السأنة ،ابلتعأاون مأع الوكأاالت األخأرى ذات الصألة ويف حأ ود املأوارد
املتاحة؛
 -2وتأ أ ر اللجن أأة احلاج أأة امللح أأة إىل تع يأ أ لغ أأات الش أأعوب األص أألية وإحيائه أأا فلغ أأات
الشأأعوب األصأألية ج أ ء ابلأأغ األمهيأأة مأأن احلقأأوق الثقافيأأة ،وهأأي ،يف الوقأأت ذاتأأه ،عامأأل رئيسأأي
للتمتع جبميأع احلقأوق االقتصأادية واالجتماعيأة والثقافيأة وتشأكل لغأات الشأعوب األصألية جأ ءاً
أساسأأياً مأأن تأرا الشأأعوب األصأألية وجأ ءاً ال يتجأ أ مأأن تأرا اإلنسأأانية املشأأرت وعأأالو علأأى
ذلك ،تعرت اللجنة ،آخ يف اعتبارها خطة التنمية املست امة لعا  ،2030ابل ور اهلأا الأ ي
ترديه لغات الشعوب األصلية يف تع ي التنمية البشرية
 -3وتأ كِّر اللجنأأة حبقأأوق الشأأعوب األصأألية يف إحيأأاء لغاهتأأا واسأأتخ امها وتطويرهأأا ونقلهأأا

مأأن جيأأل إىل جيأأل ويف إنشأأاء نظ أ تعليميأأة بلغاهتأأا ،وفق أاً للمأأادتني  13و 14مأأن إعأأالن األم أ
املتح بشفن حقوق الشعوب األصلية وعمالً بقرار اجلمعية العامة 295/61
 -4وأتخ أ اللجنأأة يف اعتبارهأأا أيض أاً ق أرار اجلمعيأأة العامأأة  108/52بشأأفن العق أ ال أ ويل
للشأأعوب األصأألية يف العأأامل ،وترك أ مأأن ج ي أ الطلأأب ال أوارد فيأأه إبيأأالء االعتبأأار الواجأأب لنشأأر
املعلوم أأات ع أأن لغ أأات الش أأعوب األص أألية وع أأالو عل أأى ذل أأك ،تق أأر اللجن أأة أبمهي أأة نق أأل لغ أأات
الشأأعوب األصأألية يف إطأأار بن أأاء ق أ راهتا ،مبأأا يف ذلأأك م أأن خأأالل مشأأاركتها يف عمليأأات ص أأنع
القأ أرار ،عل أأى النح أأو الأ أوارد يف قأ أراري اجلمعي أأة العام أأة  155/72و 232/70املتعلق أأني حبق أأوق
الشعوب األصلية
 -5وت أ كر اللجنأأة بتعليقهأأا العأأا رق أ  )2009(21بشأأفن حأأق كأأل فأأرد يف أن يشأأار يف
احليأأا الثقافيأأة ،ال أ ي تأأرى فيأأه أن الثقافأأة ،ألغ أراض تنفي أ الفقأأر (1أ) مأأن املأأاد  ،15تشأأمل،
ضأمن أمأأور أخأرى ،اللغأأة وكثأرياً مأأا تتنأأاول اللجنأة نفسأأها مسأفلة تع يأ لغأات الشأأعوب األصأألية
ومحايتها خالل حواراهتا مع ال ول األطرا

 -6وتغتن اللجنأة هأ الفرصأة لتوصأي مجيأع الأ ول األطأرا ابفأاذ كأل مأا يلأ مأن تأ ابري
لتع ي أ لغأأات الشأأعوب األصأألية ومحايتهأأا وبضأأمان أن تأأتمكن الشأأعوب األصأألية مأأن اسأأتخ ا
لغاهتا من دون ميي ومن التمتع جبميأع احلقأوق املنصأوص عليهأا يف العهأ وتوصأي اللجنأة أيضأاً
GE.20-01340

23

E/2020/22
E/C.12/2019/3

أبن تسأأعى الأ ول األطأرا لالع أرتا هبأ اللغأأات وتُ ِّ
يسأأر وجودهأأا الفعلأأي يف الأأنظ التعليميأأة،
مبا يشمل ،عن اإلمكان ،تعلي ه اللغات والت ريس هبا
 -7وسأأتويل اللجنأأة عنايأأة خاصأأة هل أ املسأأفلة ه أ ا العأأا يف حواراهتأأا مأأع الأ ول األط أرا ،
مسامهةً منها يف ه السنة ال ولية
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املرفق الثالث
أعضاء اللجنة
االس

اجلنسية

تنتهأأي الواليأأة يف  31كأأانون
األول/ديسمرب

أصالن أابشيدزي

االذاد الروسي

2022

حمم ع ال ين عبد املنعم

مصر

2020

أشر علي كاوهني

موريشيوس

2022

شيتشيو َشن (انئب الرئيس)

الصني

2020

لورا ماراي كراتشيوانن  -اتتو (انئبة الرئيس)

رومانيا

2020

أوليفييه دي شوتر (املقرر)

بلجيكا

2022

بيرتز سن اي أومولوغيب إاوزي

نيجرياي

2022

ج يسال كيدجيا

بولن ا

2020

كارال فانيسا ليموس دي فاسكيز

السلفادور

2022

سان را ليبنربغ (انئبة الرئيس)

جنوب أفريقيا

2020

ميكيل مانسيسيدور دي ال فوينيت

إسبانيا

2020

لي اي رافينبريغ

سورينا

2020

(أ)

األردن

2020

برييت ساران

اهلن

2022

هيسو شني

مجهورية كوراي

2022

رودريغو أوبراين

كولومبيا

2022

مايكل ويندفور

أملانيا

2020

ريناتو زيربيين ريبريو لياو (الرئيس)

الربا يل

2022

ولي سعدي

(أ) حىت  7تشرين األول/أكتوبر 2019
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