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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس

ألنغوال 
**

 -١نظ ر ا لجنة ررع لة اررع ررقتصاد ل واالررقاعع ل لاققفاررع لجقصقراررع د لجاص ع ر ع لج ر ع
لج ل ع لخلقمس ألنغا ف ت فاذ لج ه لج يل لخلقص قتصاد ل واالقاعع ل لاققفاع لجقصقرارع
لخلقمس ررع لجقمس ر ر (E/C.12/2016/SR.34
( )E/C.12/AGO/4-5د لنس ررااهق لج ل ررع لجقمس ر ر
 ،)35لة صرراات عررام  ١5 ١4حزع لن/عانار  ،20١6لفاقر ا لةمحظررقا لخلاقماررع لجاقجاررع
د لنساهق لجاقس ع لأل  ،لة صااة د  24حزع لن/عانا .20١6

ألف -مقدمة
 -2تُ حر لجنة رع اصر لجاص عر ع لجر ع لج ل رع لخلرقمس جن جرع لجمر ق ،مرق و مار مر
م نامقا إضقراع د ا اهق لجكاق اع فنى وقئقع لةسقئل (  .)E/C.12/AGO/Q/4-5/Add.1ت ب
لجنة ع ف تص ع هق أعضق جف صع لجاحق مع لجار لجازل ي جن جع لجم ق  .

باء -الجوانب اإليجابية
 -٣ت حر ر لجنة ررع اال ر ر عد لج ج ررع لجم ر ر ق ف ررق  20١4فن ررى ل تفقوا ررع لج جا ررع تص رراد
لألشخقص ذ ي لإلفقوع تاكاهلق ل خااق ي.
تشر لجنة ررع اصر ع إىل مررق عنر مر تر ل تشر ع اع ساقسررقتاع لختررذ ق لج جررع لجمر ق
-4
جاحس ت زعز لتصاد ل واالقاعع ل لاققفاع لجقصقراع محقعاهق:
لة سا لج ئقس وم  ،١5/٣6لجذي ع اق لج ظق لجصقناين جمفرتلق ق ورتلن
(أ)
حبكم لجالوع قجرتلض حل فموقا ل ورتلن حبكم لجالوع لة رتق هبق؛
__________

*
**

أفا إص ل هق ألسبقب ر اع د  28تش ع لجققين/نارقرب .20١6
لفاق ق لجنة ع د ا ق لجققم ع لخلقس ( 24-6حزع لن/عانا  20١6
).
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(ب) لجصقنان وم  0١/١٣لةا ند ظق لجا نام؛
(ج)

خمع لجا قاع لجاط اع20١7-20١٣ ،؛

(ا)

لجربنقمج ل سرتلتاة لجاطين جنقاقه20١7-20١٣ ،؛
لجل س 20١٣ ،؛

(ه)

لجساقسع لجاط اع جنقسق لة لإلنالقق

()

ل سرتلتاةاع لجاط اع جألم لجغذلئ لجاغذ ي.2009 ،

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

والثقافية
إمكانية المقاضاة على أساس الحقوق االقتصادية واالجتماعية
 -5تأسف لجنة ع ج لاا م نامقا ف افق ى وضقئاع تُذ ع راهق أحكرق لج هر أمرق
ررل م ر
لحملررقكم لحملناررع أ طبصاهررق راهررق ،فنررى لج ر م م ر لرراا لةررقاة  26م ر لج سرراا لج ر
لةقك تمباد لج ه مبقش ة د لحملقكم لحملناع.
 -6توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إذكاء الوعي باالحقوق المنصاوع علي اا
فااي الع ااد وإمكانيااة التقاضااي بشااأن اس وال ساايما فااي أوسااا الج ااا الق ااائي والبرلمااان
والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانونس وكذا عامة الجم ور .وتطلب اللجناة إلاى الدولاة
الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الق ايا المعروضة على المحااكم
التي تُذرع في ا بأحكام الع اد .وتوجا اللجناة انتباا الدولاة الطارف إلاى تعلياق اللجناة العاام
رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للع د.
الحد األقصى من الموارد المتاحة
 -7عسررق لجنة ررع لجصنررد إزلك فر كفقعررع لةرال ا لةخالالررع جنقةررق ا لجر عغماهررق لج هر ،
لج ر ت ضررز إىل مزع ر م ر لجاخفاضررقا د فررق  ،20١5ممررق أس ر سررنبق فنررى لجاقاررع ررقتصاد
ل واالقاعع ل لاققفاع لجقصقراع د لج جع لجم ق.
 -8توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بايااادة المااوارد المخصصااة إلعمااا الحقااوق التااي
يكفل ااا الع اادس بم ااا ف ااي ذل ااو الحماي ااة االجتماعي ااة والس ااكن والص ااحة والتعل اايمس وفقا ااً
للمااادة  )1(2ماان الع ااد .وفيمااا تساالم اللجنااة بااأن بع ا تاادابير التكيااف ال مناااع من ااا
أحياناًس فإن ا تلفا انتباا الدولاة الطارف إلاى رساالت ا المفتوحاة بشاأن الحقاوق االقتصاادية
واالجتماعيااة والثقافيااة والتاادابير التقشاافيةس المؤر ااة  16أيار/مااايو 2012س والتااي تااوجا
الشاارو التااي يجااب أن يسااتوفي ا أي تغيياار أو تكييااف فااي السياسااة العامااة تقترح ا الاادو
األطاراف اسااتجابةً ل مااة االقتصااادية .وينبغااي للدولااة الطاارف أي ااً أن تكفاال أال تااؤ ر أيااة
تاادابير تعتمااد بغاارق تحقيااق اسااتقرار الوضااع االقتصااادي الاراهن تااأ يراً ياار متناسااب علااى
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أكثر األفراد والمجموعات حرماناً وت ميشاً وأن تكفل حماية الم مون األساساي للحقاوق
في جميع األوقات .
عسررق لجنة ررع لجصنررد إزلك لسرراق ل لجفسررقا لجا ر رصقا لةقجاررع ر لةش ر فع د لج جررع
-9
لجمر ر ق ،مم ررق عر ر اي إىل لس ررا زلق لةر رال ا زع ررقاة أ لر ر لجاف ررق ا ر ر لة ررقطد لجلغ لرا ررع لجف ررقا
ل لاققفاع (لةقاة .))١(2
 -١0تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
تكثي ااف ج وده ااا الرامي ااة إل ااى مكافح ااة الفس اااد والت اادفقات المالي ااة ي اار
(أ)
المشاروعةس وكاذا تعاياا الحوكماة الر ايدة عان طرياق ضامان إدارة الشاؤون العاماةس بموجاب
القانون وفي الممارسة العمليةس إدارة فافة تقوم على المساءلة؛
(ب) تنفيااذ حمااالت إلذكاااء الااوعي بشااأن التكاااليف االقتصااادية واالجتماعيااة
للفساااد فااي أوسااا السياساايين وأع اااء البرلمااان ومسااؤولي الحكومااةس علااى المسااتويين
الوطني والمحليس وعامة السكان؛
(ج) ضاامان التنفيااذ الصااارم لتش اريعات مكافحااة الفسااادس بمااا فااي ذلااو قااانون
النااه ااة العام ااة وق ااانون المش ااتريات العام ااةس وتوعي ااة وت اادريب الق اااة والم اادعين الع ااامين
والشرطة بشأن الحاجة إلى مكافحة الفساد.
إقامة العد
 -١١د ح تمحظ لجنة رع لجار ل لةاخرذة إلصرمن لج ظرق لجصضرقئ  ،رتزرق ترزل تشر
ررقجصند إزلك لس رراق ل أ ل ر لجصال ررا د إوقم ررع لج ر ر  ،س رراقق راق ررق عا ن ررد قس رراصم لجس ررنمع
لجصضررقئاع ت رالر لة رال ا لجكقراررع ،رضررم ف ر لةسررقف ة لجصقناناررع ررقك لجص ر لا .عسررق لجنة ررع
لجصند أعضق م أن لج جع لجم ق و أسصمز ،مب اع أفضقك آخ ع د لجلققفع لإلمنقئاع جنة اب
لألر عص ر  ،حررد صررا لألشررخقص لجمبا ا ر ل فابررق ع إىل لحملكقررع لجاق ررع جنةققفررع لإلمنقئاررع
جنة اب لألر عص (لةقاة .))١(2
 -١2تكرر اللجنة توصيت ا بأن تكثف الدولة الطرف ج ودها الرامية إلاى تحساين إقاماة
العااد س وال ساايما فيمااا يتعلااق باالحتكااام إلااى الق اااءس واسااتقال الج ااا الق ااائيس وتااوافر
المساااعدة القانونيااة والمااوارد المخصصااة لنظااام العدالااة وبناااء القاادرات .وتوصااي اللجنااة
الدولة الطرف بإعادة النظر في موقف ا والمبادرة إلى تعايا إعادة حق األ خاع الطبيعياين
واالعتباريين في االحتكام إلى المحكمة التابعة للجماعة اإلنمائياة للجناوا األفريقايس بغياة
تمكين مواطني الدو األع اء في الجماعة من حق م في تأكيد حقوق اإلنسان المكفولة
ل مس بما في ا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -١٣عسررق لجنة ررع لجصنررد م ر لراصررق لج جررع لجم ر ق ح ر ل ن إىل م سسررع ط اررع تص رراد
لإلنسررقن ثاقررل جنقبررقال لةا نصررع مبكررز لة سسررقا لجاط اررع جا زعررز محقعررع حصرراد لإلنسررقن (مبررقال
ر ررق عس) ،كر ررذج م ر ر حم اعر ررع لس ر راصمجاع مكا ر ر أم ر ر لةظر ررقم ف ر ر كفقعر ررع لة ر رال ا لةقجار ررع
لةخالالع ج .
 -١4توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف ب ااأن تس ااعى إل ااى تحقي ااق م ااا اعتامتا ا س عل ااى النح ااو
المعاارا عن ا ااال الحااوارس ماان جعاال مكتااب أمااين المظااالم متما ااياً مااع مبااادر باااريسس
بحيث تكفل إيالء االهتمام الواجب للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فاي واليتا س
وأن يعطااى مكتااب أمااين المظااالم المااوارد البشارية والتقنيااة ال اارورية للوفاااء بواليتا  .وتاادعو
اللجناة الدولااة الطاارف إلااى مواصالة التماااس دعاام مفوضااية األمام المتحاادة السااامية لحقااوق
اإلنسان في هذا الصدد.
جمع البيانات
 -١5ت ح لجنة ع تل لك ت لا جنسكقن فق  20١4كذل جبهراا لج جرع لجمر ق لج لمارع إىل
مجع اقنرقا مالر فع ررد مجنرع أسرس م هرق لة اقر ة د لج لسرقا ل ساصالرقئاع جألسر لة اشراع.
ا أن لجنة ع ت ب ف ونصهق ج ر تصر لج جرع لجمر ق اقنرقا مالر فع مفالرنع الرا ة كقرارع
د تص ع هق أ د ا اهق لجكاق ارع فنرى وقئقرع لةسرقئل جراق لك لجنة رع مر تصارام آسرق لجار ل لجر
لختذ ق لج جع لجم ق إلفقق أحكق لج ه إفقق تقمق (لةقاة .)2
 -١6توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بااأن تنشااع نظامااً لجمااع البيانااات اإلحصااائية بغاارق
تقي اايم مس ااتو تمت ااع األفا اراد والجماع ااات المح اارومين والم مش ااين ب ااالحقوق االقتص ااادية
واالجتماعيااة والثقافيااةس بمااا يشاامل سااكان األرياااف والمشااردين دا ليااً والشااعوا األصاالية
واألقليات اإل نية واأل خاع ذوي اإلعاقة.
المجتمع المدني
 -١7عسق لجنة ع لجصند م أن لةر لر فر حصراد لإلنسرقن ،مبر رراهم لج رقمنان د جمرق
لتصرراد ل واالررقاعع ل لاققفاررع لجقصقراررع ،كررذل لجالررحقرا ع قنرران د ررل شر د تصاا عررع د
لج جع لجم ق عاللهان مضقعصقا لجش طع لجصضرقك ،مبرق د ذجر ل حاةرقز لجا سرف  .عسرق
لجنة رع لجصنرد أعضرق مر أن لة سرا لج ئقسر لةا نرد قة ظقررقا ر لتكامارع ج رق  20١5رر
مزع ل م لجصااا لةف طع فنى أنشمع لة ظققا لتكاماع د لج جع لجم ق.
 -١8تحث اللجنة الدولة الطرف علاى اتخااذ جمياع التادابير الال ماة لحماياة المادافعين
بمن في م العاملون في مجا الادفاع عان
عن حقوق اإلنسان والنا طين في هذا المجا س َ
الحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياةس مان أي فعال مان أفعاا التخوياف أو الم اايقة
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وضمان تقديم مرتكبي هذ األفعا إلى الق اء .وتكرر اللجنة توصيت ا السابقة باأن تتخاذ
الدولة الطرف طوات فورية ل مان تمتع منظمات المجتماع المادنيس بماا فاي ذلاو تلاو
العاملة في مجا الحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياةس باالحق فاي التساجيل والعمال
بحرية .ول ذ الغايةس يُطلب إلى الدولة الطرف مراجعاة المرساوم الرئاساي بشاأن المنظماات
ي اار الحكومي ااة لع ااام  2015ب اادف تعاي ااا بين ااة يمك اان في ااا للمنظم ااات ي اار الحكومي ااة
االضطالع بأنشطت ا دون أي تد ل في ؤون ا.
الشعوا األصلية
 -١9عسرق لجنة رع لجصنررد مر فر لفررتلق لج جرع لجمر ق قجشر اب لألصرناع لجر ت ررا د
إوناقهررق .عسررق لجنة ررع لجصنررد أعضرق إزلك لجاصررق ع لجرال اة شررأن لجاقااررز د لتالررا فنررى لجغررذلك
لةاقه لجالحع لجا نام لجذي تاللهر لجشر اب لألصرناع ،إىل لقنر فر كفقعرع لسراةق ع لج جرع
لجمر ر ق .عس ررق لجنة ررع لجصن ررد ك ررذج مر ر حاناج ررع لألنش ررمع لإلمنقئا ررع ا ن لجشر ر اب لألص ررناع
لجاصرا إىل أ لضراهق ،مر فر لرراا إطرق ورقناين جناشرق مررع لةاق رقا لحملنارع لةاضر ة وبررل
مبقش ة هذه لألنشمع (لةقاتقن .)2 ١
 -20توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
اعتماد تشريعات وتادابير لالعتاراف بوضاع الشاعوا األصالية التاي تعاي
(أ)
فااي الدولااة الطاارف وتعايااا التاادابير التش اريعية واإلداريااة ماان أجاال ضاامان حقااوق الشااعوا
األصلية في أراضي ا وفي التصرف بحرية في روات ا ومواردها الطبيعية؛
(ب) اعتماد تدابير محددة تست دف تحسين إمكانية وصو الشعوا األصلية
إلى الخدمات االجتماعية؛
(ج) السعي إلى الحصو على الموافقة المسبقة والحارة والمساتنيرة للشاعوا
األصلية قبل منح تارا ي ل عماا التجارياة لالضاطالع بأنشاطة اقتصاادية علاى األراضاي
التي تشغل ا أو تستخدم ا الشعوا األصلية تقليدياً؛
(ا) ضاامان ماانح اتفاقااات التاار ي
مالئمة للمجتمعات المت ررة؛

المبرمااة مااع األعمااا التجاريااة تعوي ااات

(ه) النظاار فااي التصااديق علااى اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة بشااأن الشااعوا
األصلية والقبليةس ( 1989رقم .)169
قانون مناه ة التمييا
 -2١تشر لجنة ررع ررقجصند إزلك ف ر
(لةقاة  2
).
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 -22توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف باتخاااذ طااوات العتماااد تش اريع ااامل لمكافحااة
التمييا يشامل جمياع األساباا التاي يحظار التميياا علاى أساسا ا المبيناة فاي الماادة  2مان
الع دس بما في ذلو التمييا على أساس " ير ذلو من األسباا"س مع مراعاة تعليق اللجنة
العام رقم  )2009(20بشأن عدم التمييا في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

والالجنون
ملتمسو اللجوء
 -2٣ا ق ررق ت حر ر لجنة ررع قجص ررقنان لجل عر ر ش ررأن لت ررد د لجنة رراك مك ررز لجملر ر لة اقر ر
فق  ،20١5ت ب ف أسفهق ج لاا آجاقا لجا فاذ ،مبق د ذج إل لكلا لجنةاك  .تشر
لجنة ع قجصند أعضق إزلك مق عن :
لجاصررق ع لةا نصررع حبرق ا لجمر ا لجلقررقف جنقهررقل ع مناقسر لجنةرراك ،مبررق د
(أ)
ذج م هم د حقلع إىل محقعع ا جاع ،م ا ن إل لك مق عنز م لجاصااققا لجف اعع؛
(ب) لج ر ا لجكب ر مر مناقسر لجنةرراك لجمل ر لجررذع بقنرران سررقئد سررب
لج ع م هم جمحاةقز لجانصقئ اهقع لإلوقمع لجصقناناع
ت ناد إل لكلا لجاسةال ،ممق ع
لةزفامع د لج جع لجم ق؛
(ج) حم اع ررع إمكقنا ررع ص ررا مناقسر ر لجنة رراك لةصاق ر د م لك ررز ل س رراصبق إىل
لخلر مقا ل لاققفاررع لألسقسرراع إلبررق هم فنررى لجبصررقك د م لكررز لهلة ر ة ،فنررى الكة أ ضررقفهق،
طال فقناع لجبز د طنبق م.
 -24تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
ضمان تنفيذ القانون المتعلق بحق اللجوء ومركا الالجع ووضع إجراءات
(أ)
لجوء عادلة وفعالةس تأ ذ بالحماية من اإلعادة القسرية؛
(ب) ضاامان عاادم اللجااوء إلااى احتجااا ملتمسااي اللجااوء والالجنااين إال كمااالذ
أ ير وتاوفير ال امانات القانونياة وكاذا إمكانياة الحصاو علاى المشاورة القانونياة و ادمات
الترجمة الفورية لمن يحتجاون في مراكا االستقبا ؛
(ج)

وضع بدائل الحتجا األطفا واألسر التي لدي ا أطفا ؛

(ا) إص اادار وتجدي ااد و ااائق هوي ااة لملتمس ااي اللج ااوء والالجن ااين ف ااي الوقا ا
المناسب لتيسير حصول م على الخدمات االجتماعية األساسيةس ومنع احتجا هم تعسفاً؛

(ه) تحسا ااين الظا ااروف الماديا ااة لمراكا ااا االسا ااتقبا والتأكا ااد ما اان أن ي ا اامن
لملتمس ااي اللج ااوء المقيم ااين ف ااي ه ااذ المراك ااا مس ااتو معيش ااي الئ ااق والتمت ااع بإمكاني ااة
الوصو إلى الخدمات االجتماعية األساسية؛
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( ) إد ااا التع ااديالت التشا اريعية والسياس اااتية الال م ااة إللغ اااء اار وج ااوا
إقامة ملتمسي اللجوء في مراكا استقبا مغلقة.

والرجل
المساواة بين المرأة
 -25عسررق لجنة ررع لجصنررد إزلك لسرراق ل لجصالج ر لج قماررع لجاصنا عررع راقررق عا نررد ررأا ل لة ر أة
لج لل د لألس ة د لةاقع ،ها مق أس سرنبق فنرى ثارع لةر أة حبصاوهرق ل واالرقاعع ل لاققفارع
لجقصقراع كذج فنى حضا هق تأس هق د لةق ا لج قمع لجساقساع .ا قق حترا لجنة رع فنقرق
قة نامقا لج و مهق لجار شأن لاا مصاضى اساا ي ما ند قةسق لة أمق لجصرقنان ،ترزل
تش قجصند جكران لجصرقنان لج ر د ع ر لجاقاارز ضر لج سرقك لجفاارقا د حصراد لةنكارع لةر ل
عر رزل س ررقئ ل د لجالو ررع .عس ررق لجنة ررع لجصن ررد أعضر رق إزلك حم اع ررع لإلمكقنا ررع لةاقح ررع جن س ررقك
لجفااررقا لجمئ ر عص ر ضررحقعق جناقااررز ،سرراقق د لة ررقطد لج عفاررع ،د ل حاكررق إىل لجصضررقك
(لةقاة .)٣
 -26توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بااأن تواصاال ج ودهااا الراميااة إلااى تحقيااق المساااواة
الفعلية بين الرجا والنساء .وهي توصي الدولة الطرف بما يلي:
اتخاذ تدابير لمنع جميع أ كا التمييا ضد النساء والفتيات منعاً فعاالًس
(أ)
بما في ذلو فيماا يتعلاق بااإلروس والتصادي للممارساات العرفياة وكاذلو للمواقاف األبوياة
والمواقف القائمة على القوالب النمطية؛
(ب) تيس ااير إمكاني ااة احتك ااام النس اااءس وال س اايما نس اااء المن اااطق الريفي ااةس إل ااى
العدالاة مان اال إ الاة جمياع العوائاق أماام هاذا االحتكاامس بماا فاي ذلاو عان طرياق تااوفير
المساعدة القانونية المجانية وإذكاء وعي النساء والمجتمع بوج عامس ب دف الق اء على
الوصم الذي تواج النساء اللواتي يطالبن بحقوق ن؛
(ج) اتخاااذ تاادابير لتغيياار تصااور المجتمااع ألدوار الجنسااينس بمااا فااي ذلااو ماان
ااال حمااالت إذكاااء الااوعي بشااأن تقاساام مسااؤوليات األساارة بااين الرجاال والم ارأة وبشااأن
تكافؤ فرع التدرج الم نيس وضمان المساواة بين المرأة والرجل في إمكانية الوصاو إلاى
جميع مجاالت الحياة السياسية والعامة.
الحق في العمل
 -27تشر ر لجنة ررع ررقجصند إزلك ل تف ررقع م ر ر لجبمقج ررع ،س رراقق د ص ررفاق لجش رربقب د
لة ررقطد لج عفا ررع .عس ررق لجنة ررع لجصن ررد أعض رق م ر ف ر تاجا ر لج ق ررا ل واال ررقاي لج ررذي ش رره ت
لجس الا لألخ ة ر ص فقل كقراع (لةقاة .)6
 -28توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بالتصاادي للبطالااة بمايااد ماان الفعاليااةس وال ساايما فااي
أوسا الشباا وفي المناطق الريفية .وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
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(أ)
في فرع العمل؛

تكثيف ج ودها الرامية إلى ضمان أن يُترجم النماو االقتصاادي إلاى ياادة

(ب) تكثيف ج ودها الرامية إلاى تنوياع االقتصاادس بغياة إيجااد اقتصااد مساتدام
قادر على التكيف مع الصدمات؛
(ج)

إيالء االعتبار الواجب للجماعات واألفراد األكثر عرضة للبطالة؛

(ا) تقييم مد فعالية السياسات المنفذة من أجل يادة فرع العمل واعتماد
تدابير أ ر حسب االقت اء؛
(ه)

مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  )2005(18بشأن الحق في العمل.

الحد األدنى ل جور
 -29حتررا لجنة ررع فنقرق قة نامررقا لةص مررع فر مبررقجد لتر لألاي جأللررا  .ار أزررق تشر
قجصند إزلك لجابقع قا لجكب ة لجصمقفرقا راقرق عا نرد مبسرااى لتر لألاي جأللرا إزلك نصر
لة نامررقا لةاقح ررع م ر أل ررل تصاررام م ررق إذل ك ررقن لت ر لألاي جأللررا كقرا رق جض ررققن ف ررا ك ر
جن قق أر لا أس هم (لةقاة .)7
 -٣0توصي اللجنة بأن تراجع الدولاة الطارف بانتظاام مساتو الحاد األدناى ل جاور فاي
جميع القطاعات وت من ربط بمؤ ر تكلفة المعيشة بما يتيح توفير معيشاة كريماة لجمياع
العما وأفراد أسرهم.
االقتصاد ير الرسمي
 -٣١ا قق حتا لجنة ع فنقق قة نامقا لج و مهق لجار لج تفا أن أح أهر لق خمرع
لجا قاررع لجاط اررع هررا لجاسرراعع لجا اررع جاض ر اع لج قررق د ل واالررقا ر لج ل ر  ،ت رزل تش ر
ررقجصند إزلك تكررز لجصرراة لج قمنررع ،سرراقق لج سررقك ،د ل واالررقا ر لج ل ر  ،لجررذي عاسررم ر الكة
ر ر ق لج قر ررل ،مبر ررق د ذج ر ر ت ر ر ين لأللر ررا ل راصر ررق إىل حصر رراد لج قر ررل لجاغمار ررع قتققعر ررع
ل لاققفاع (لةقاة .)7
 -٣2توصي اللجنة الدولة الطرف بم اعفة ج ودها مان أجال الخفا التادريجي لعادد
العمااا فااي االقتصاااد ياار الرساامي ماان ااال إدماااج م فااي قااوة العماال الرسااميةس بماا فااي
ذلو عن طريق التنفياذ الفعاا لخطاة التنمياة الوطنياة والسياساات ذات الصالة .كماا تحاث
الدولااة الطاارف علااى إعطاااء األولويااة لتوساايع التغطيااة بالحمايااة االجتماعيااة لتشاامل عمااا
االقتصاااد ياار الرساامي .وتحياال اللجنااة الدولااة الطاارف إلااى توصااية منظمااة العماال الدوليااة
بشأن االنتقا من االقتصاد ير المنظم إلى االقتصاد المنظمس ( 2015رقم .)204
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والمواتية
رو العمل العادلة
 -٣٣حت ررا لجنة ررع فنق ر رق قفاق ررقا و ررقنان لج ق ررل لجل ع ر ر ف ررق  ،20١5ه ررا و ررقنان ع ر ر ظم
لسرراخ ل لألطفررق لجررذع ت ررتل ن أفقررق هم مررق ر  ١6 ١4فقم رق د لألفقررق لخلفافررع ع ش ر
مكا لةفا لج ق جن قل  .مع ذج  ،تش لجنة ع قجصند إزلك مق عن :
(أ)

لراصق وقنان لج قل لجل ع إىل آجاقا لجا فاذ؛

(ب) لس رراق ل لناش ررق فق ررل لألطف ررق  ،مب ررق د ذج ر ر أس ر راأ أش رركقج ،
ل واالقا لج ل ؛

س رراقق د

فر

لااهررق د

(ج) فر كفقعررع فقنارقا تفاررا لج قررل د ومررقع لج قررل لج لر
ل واالقا لج ل (لةقاة .)7

 -٣4توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف باتخ ااذ تاادابير فوريااة العتماااد لليااات لتنفيااذ قااانون
العمل الجديد .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أي اً بأن تكفل حماياة حقاوق العمال لجمياع
العمااا س بماان فااي م العاااملون فااي االقتصاااد ياار الرساامي .ول ااذ الغايااةس توصااي اللجنااة
بالتنفيذ الصارم ل حكام التي تنظم الحد األدنى لسن االستخدام ومختلف فنات األعماا
الخطيرة وبايادة عدد الايارات التي يقوم ب ا مفتشو العمل ياادة كبيارةس وفاي الوقا نفسا
توسيع نطاق هذ الايارات لتشمل أماكن العمل في االقتصاد ير الرسمي .وتوصي اللجنة
الدولاة الطارف أي ااً باأن تكفال مقاضاااة أربااا العماال الاذين يساتفيدون ماان عمال األطفااا
يا ا اار القا ا ااانوني ومعا ا اااقبت م .وفا ا ااي ها ا ااذا الصا ا ااددس تحيا ا اال اللجنا ا ااة إلا ا ااى تعليق ا ا ااا العا ا ااام
رقم  )2016(23بشأن الحق في التمتع بشرو عمل عادلة ومرضية.
حقوق النقابات
 -٣5تشر لجنة ررع أسررف إىل ونررع لة نامررقا فر لجاقاررع ررقتصاد لج صق اررع فر لجاقاررع ررقتد
د لإلض لب (لةقاة .)8
 -٣6توص ااي اللجن ااة الدول ااة الط اارف ب ااأن تق اادم ف ااي تقريره ااا ال اادوري المقب اال معلوم ااات
مفصلة عن مد التمتع بالحقوق النقابية وبالحق في اإلضراا .كما تشجع الدولة الطرف
على اتخاذ تدابير فعالة إلذكاء وعي العما وأرباا العمل ب ذ الحقوق.
ال مان االجتماعي
 -٣7حتا لجنة ع فنقق الاا لمج لجاحاعما لج ص عع لةش طع د لج جع لجمر ق .ار أن
لجنة ررع تش ر ررقجصند راص ررق لج ج ررع لجم ر ق حر ر ل ن إىل نظ ررق ش ررقمل جنحققع ررع ل لاققفا ررع
جكرران نس رربع م اع ررع فقجاررع م ر لجس رركقن ،سرراقق لج ررقمنان د ل واال ررقا ر لج ل ر لألر ر لا
لألس لحمل مان لواالقاعق ،تاقاع اغماع كقراع ظق لجضققن ل لاققف لج ق (لةقاة .)9
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 -٣8توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بتكثيااف ج ودهااا الراميااة إلااى وضااع نظ اام لل اامان
االجتماااعي يكفاال التغطيااة واالسااتحقاقات المناساابة لجميااع العمااا واالسااتحقاقات ياار
القائمااة علااى اال ااتراكات لجميااع األ ااخاع واألساار المحاارومين حتااى يتمكنااوا ماان التمتااع
بمستو معيشي مناسب .وفي هذا الصددس تحيل اللجنة الدولة الطارف إلاى تعليق اا العاام
رقاام  )2007(19بشااأن الحااق فااي ال اامان االجتماااعيس وتوصااي الدولااة الطاارف بالعماال
عل ااى وض ااع ح ااد أدن ااى للحماي ااة االجتماعي ااةس تما ااياً م ااع توص ااية منظم ااة العم اال الدولي ااة
بشا ااأن األرضا اايات الوطنيا ااة للحمايا ااة االجتماعيا ااةس ( 2012رقا اام )202س وبيا ااان اللجنا ااة
بشأن ‘أرضيات الحماية االجتماعية :عنصراً أساسياً من عناصر الحق في ال امان االجتمااعي
ومن أهاداف التنمياة المساتدامة‘ ()E/C.12/2015/1س والتمااس المسااعدة التقنياة مان منظماة العمال
الدوليةس إذا لام األمر.
الممارسات ال ارة
 -٣9تشر ر لجنة ررع ررقجصند ش ررأن ت ر ر ا لجز ل ررقا ،إذ ررقج م مر ر حظر ر ه وقنانر رق د لج ج ررع
لجم ق ،عزل ميق س فنى نمقد لسع ،شأن ز لج لألطفق لجذي عزل لسرع ل ناشرق د
لجالو ررع ،إن ك ررقن ر ر مس ررقان ر إ د ح ررق ا لس رراق قئاع .تش ر لجنة ررع ررقجصند أعض رق مر ر
لساق ل لج ف لة زيل د لج جع لجم ق (لةقاة  ١0
).
 -40توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية والتوعوية الال مة لوضع حد
فعلااي لجميااع الممارسااات ال ااارةس بمااا فااي ذلااو تعاادد الاوجااات و واج األطفااا س وكااذا
العنف المنالي.
تسجيل المواليد
 -4١عسق لجنة ع لجصند إزلك لسراق ل لففرق م ر تسرةال لةالجار رم لجار ل لةاخرذة،
م وبال إجغقك لج سا ذلا لجالنع .عسق لجنة ع لجصند ال خقص م لساب قا لأللقن  ،مب
ر رراهم مناقس ررا لجنة رراك لجمل رران ،م ر تس ررةال أطف ررقهلم لةاج ررااع د أنغ ررا  ،مم ررق ب ر مهم م ر
لتالا فنى طقئفع م لخل مقا ل لاققفاع (لةقاتقن .)١0 2
 -42تحااث اللجن ااة الدول ااة الط اارف عل ااى تكثي ااف ج وده ااا الرامي ااة إل ااى ي ااادة تس ااجيل
الموالياادس بمااا فااي ذلااو عاان طريااق تنظاايم حمااالت إلذكاااء الااوعي بشااأن إجاراءات تسااجيل
المواليد دا ل المجتمعات المحلية المعنيةس وال سيما في المنااطق الريفياة .وينبغاي للدولاة
الطرف أي اً أن توسع نطاق حملة التسجيل المجاني لتشامل جمياع األجانابس بمان فاي م
ملتمسو اللجوء والالجنونس بغية ضمان حصول م على الخدمات االجتماعية دون تمييا.
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المساواة
الفقر وانعدام
 -4٣حتا لجنة ع فنقق قة نامقا لةص مع شأن ت للع لجفص د لج جع لجم ق خرم لجفررتة
لةشررقاجع ررقجاص ع  .ار أزررق ترزل تشر ررقجصند مر أن نسرربع كب ر ة مر سرركقن لج جررع لجم ر ق
ت رزل ت ررا حت ررز ش ررب رص ر  ،رل لجفص ر لة ر وع .عس ررق لجنة ررع لجصن ررد أعض رق إزلك لس رراق ل
لجافق تقا ل لاققفاع لجكب ة إزلك حم اعع أس لمج لت م لجفصر  ،سراقق د أ سرقد أشر
لجف قا لألر لا ح مقنق قاشق (لةقاة .)١١
 -44تحااث اللجنااة الدولااة الطاارف علااى ضاامان إعطاااء األولويااة للنمااو االقتصااادي ماان
أجل الحد من الفقارس وال سايما فاي أوساا الفناات واألفاراد المحارومين والم مشاين .كماا
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتنفيذ الفعا لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وللبرنامج
الوطني لدعم المرأة الريفياة لعاام  .2012وتوصاي اللجناة كاذلو باأن ت اع الدولاة الطارف
اسااتراتيجيات محااددة لمعالجااة أوج ا انعاادام المساااواة االجتماعيااة وأن تاياادس علااى ساابيل
األولويةس ج ودها وتتخذ تدابير محددة األهدافس باستخدام ن ج قائم علاى الحقاوقس مان
أج اال مكافح ااة الفق اار ف ااي ص اافوف الفن ااات واألفا اراد الم مش ااين والمح اارومينس وال س اايما
األ ا ااخاع ذوو اإلعاق ا ااةس والمش ا ااردون دا ليا ا ااًس واأل ا ااخاع ذوو ال ا ااد ل الم ا اانخف س
واأل ااخاع الااذين يعيشااون فااي المناااطق الريفيااة .وفااي هااذا الصااددس تحياال اللجنااة إلااى
بيان ا ااا المتعل ا ااق ب ا ااالفقر والع ا ااد ال ا اادولي الخ ا اااع ب ا ااالحقوق االقتص ا ااادية واالجتماعي ا ااة
والثقافية ( )E/C.12/2001/10 .
الحق في سكن الئق
 -45عسررق لجنة ررع لجصنررد م ر ف ر ثا ررع نسرربع كب ر ة م ر س رركقن لج جررع لجم ر ق ررقتد د
لجسررك لجمئررد .عسررق لجنة ررع لجصنررد أعض رق م ر أن قجباررع سرركقن لة ررقطد لتض ر عع د لج جررع
لاع ا ن ضققن لتارقزة د ر ق سرك اع اع رع .عسرق
لجم ق ع اشان د مسااط قا
لجنة ع لجصنرد كرذج إزلك لسراق ل فقنارقا لإلخرمك لجصسر ي د لج جرع لجمر ق ،مبرق د ذجر مر
لةسااط قا لج لارع د سراقد لةشرق عع لإلمنقئارع ،مر ا ن لجضرققنقا لإلل لئارع لجضر عع أ
تار سك عل أ لجا اعض لة قس جنقاض ع م لألر لا لجلققفقا (لةقاة .)١١
 -46توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بايااادة تااوافر وحاادات السااكن المناسااب والمعقااو
التكلفااة عاان طريااق التنفيااذ الفعااا لبارامج اإلسااكان القائمااة .وتاادعو اللجنااة الدولااة الطاارف
إلى ما يلي:
اعتم اااد وتنفي ااذ سياس ااة إس ااكان قائم ااة عل ااى الحق ااوق ترم ااي إل ااى تمك ااين
(أ)
الفنات واألفراد المحرومين والم مشاين مان الحصاو علاى ساكنس بماا فاي ذلاو وحادات
اإلسكان الميسورة التكلفة ووحدات السكن االجتماعي؛
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(ب) ض اامان تمت ااع األ ااخاع ال ااذين يعيش ااون ف ااي مس ااتوطنات ي اار رس اامية
بإمكانية الوصو إلى الخدمات األساسية؛
(ج) سا تان تش اريع لتحديااد الظااروف وال اامانات التااي يمكاان فااي إطارهااا تنفيااذ
عمليات اإل الءس وضمان عدم اللجوء إلى عمليات اإل الء إال كمالذ أ ير؛
(ا) ضاامان تااوفير سااكن بااديل ل ااحايا عمليااات اإل ااالء القسااري و/أو دفااع
تعوي ات كافية ل م؛
(ه) تقاديم معلوماات فاي تقريرهاا الاادوري القاادم عان عادد األ اخاع عااديمي
الجنسية في الدولة الطرف؛
( ) مراع اااة تعلي ااق اللجن ااة الع ااام رقا ام  )1991(7بش ااأن الح ااق ف ااي الس ااكن
المالئ اامس ورق اام  )1997(7بش ااأن ح اااالت اإل ااالء القس ااريس وك ااذا المب ااادر األساس ااية
والمبااادر التوجي يااة المتعلقااة بعمليااات اإل ااالء والترحياال باادافع التنميااة (،A/HRC/4/18
المرفق األو ).
الحق في الغذاء
 -47تقين لجنة ع فنى لج جع لجم ق جكازق و خفضز إىل لج الرف فر ا لألشرخقص لجرذع
ع ررقنان مر لجلرراع فررق  .20١٣ار أزررق ترزل تشر ررقجصند إزلك لناشررق نصر لجاغذعررع سرراك
لجاغذعع د لج جع لجم ق  .عسق لجنة ع لجصند أعضرق إزلك فر لراا اقنرقا مالرففع ذلا صرنع
(لةقاة . )١١
 -48توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون إطاار بشاأن الحاق فاي الغاذاء .وتوصاي
الدولة الطرف أي اً بأن تتصد بصورة فعالة لما تبقى من تحديات أمام التمتاع باالحق فاي
الغ ااذاءس بم ااا ف ااي ذل ااو ع اان طري ااق التنفي ااذ الكام اال لالس ااتراتيجية الوطني ااة ل م اان الغ ااذائي
والتغذوي لعام  2009وكفالاة التمثيال الكاافي للج اات الفاعلاة مان المجتماع المادني فاي
ال ينات المنشأة لتوجي ورصد االستراتيجية .وتوصي اللجنة أي اً بأن تقاوم الدولاة الطارف
بجمااع بيان ااات مص اانفة ع اان م ااد انتش ااار الج ااوع ونقا ا التغذي ااة وس ااوء التغذي ااةس حس ااب
اعتبااارات من ااا الجاانس والساان والمنطقااة الح ارية/الريفية واألصاال .وتحياال اللجنااة الدولااة
الطاارف إلااى تعليق ااا العااام رق ام  )1999(12بشااأن الحااق فااي الغااذاء الكااافي والمبااادر
التوجي ية الطوعية لدعم اإلعما التدريجي للحق في ذاء كاف في ساياق األمان الغاذائي
الوطني التي اعتمدت ا منظمة األ ذية والاراعة ل مم المتحدة.

الصحية
الحصو على الخدمات
 -49ت ح لجنة ع رقجلهاا لجكبر ة لجر رذجاهق لج جرع لجمر ق جااسر إمكقنارع لتالرا فنرى
خر ر مقا لج فقع ررع لجال ررحاع ،مب ررق د ذجر ر تش رراا إف ررقاة ررقك لهلاقك ررل لألسقس رراع ،ك ررذل إ س ررقك
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لجممكزعررع د لج ظررق لجالررح لجرراطين .ر أن لجنة ررع عسررق هق لجصنررد م ر لسرراق ل ف ر كفقعررع
إمكقناقا لجاصا إىل لخل مقا لجالحاع لألسقساع ،سراقق د لة رقطد لج عفارع ،هرا مرق ع رزى
لزئاق إىل ف كفقعع لةال ا لةخالالع جصمقع لجالحع (لةقاة .)١2
 -50توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بتعايااا ج ودهااا الراميااة إلااى ضاامان حصااو الجميااع
على دمات الرعاياة الصاحية األساسايةس بماا فاي ذلاو عان طرياق التنفياذ الفعاا للسياساة
الصااحية الوطنيااة لعااام  2010وتخصااي المايااد ماان المااوارد لقطاااع الصااحة وفااي الوق ا
نفسا ا إي ااالء اهتم ااام اااع لتحس ااين ال ياك اال األساس ااية و ي ااادة مراف ااق الرعاي ااة الص ااحية
المدعومااة بااالمولفين الطبيااين المااؤهلين فااي المناااطق الريفيااة .وفااي هااذا الصااددس تحياال
اللجنة الدولة الطارف إلاى تعليق اا العاام رقام  )2000(14بشاأن الحاق فاي التمتاع باأعلى
مستو من الصحة يمكن بلو .

واإلنجابية
الحق في الصحة الجنسية
 -5١ررم إا لا لجنة ررع جناصر لحملر ز ،عسررق هق لجصنررد إزلك لسرراق ل ل تفررقع م ر ا لجاراررقا
لج فقس رراع را ررقا لألطف ررق ا ن س ر لخلقمس ررع إزلك ف ر لتس ررقد لجباقن ررقا لج ر و ر ماهق لج ج ررع
لجمر ر ق فر ر مر ر ى لناش ررق هق .عس ررق لجنة ررع لجصن ررد أعضر رق س رراق ل لناش ررق مح ررل لة لهص ررقا،
سرراقق د لة ررقطد لج عفاررع ،سررب مجنررع أسرربقب م هررق حم اعررع رر ص لتالررا فنررى خ ر مقا
لجالحع لجل ساع لإلجنق اع لة نامقا لةا نصع هبق (لةقاة .)١2
 -52توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف ج ودهاا الرامياة إلاى معالجاة مساألة الوفياات
النفاس ااية ووفي ااات األطف ااا دون س اان الخامس ااةس وك ااذا حم اال المراهق اااتس وذل ااو باتخ اااذ
التدابير التالية:
التنفيااذ الفعااا للبارامج القائمااة الراميااة إلااى الحااد ماان معاادالت الوفيااات.
(أ)
وفااي هااذا الصااددس تُشااجع الدولااة الطاارف علااى مراعاااة اإلر ااادات التقنيااة المتعلقااة بتطبيااق
ن ج قائم على أساس حقوق اإلنسان فاي تنفياذ السياساات والبارامج الرامياة إلاى الحاد مان
الوفيات واألمراق النفاسية التي يمكن الوقاياة من اا (A/HRC/21/22س و ،Corr.1و)2س وأن
تكفال بوجا اااع مسااعدة قااابالت مااهرات للنسااء أ ناااء الاوالدة وحصااو جمياع النساااء
على مستو أساسي من الرعاية التوليدية ورعاية المواليد؛
(ب) ض اامان إمكاني ااة الحصا ااو عل ااى اادمات الصا ااحة الجنس ااية واإلنجابيا ااة
وتوافرهاس بما في ذلو إمكانية الحصو على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة واآلمناة
والفعالة ووسائل منع الحمل العاجلةس بما يشمل المراهقينس و اصة في المناطق الريفية؛
(ج) تا ااوفير ا اادمات التثقيا ااف والمعلوما ااات الشا اااملة والقائما ااة علا ااى حقا ااوق
اإلنسان والمالئمة للسن بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية للجميعس بماا فاي ذلاو للرجاا
والفتيان المراهقين؛
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(ا)

تسريع اعتماد استراتيجية العمل المتكاملة لصحة المراهقين والشباا؛

(ه) مراعاااة تعليااق اللجنااة العااام رقاام  )2016(22بشااأن الحااق فااي الصااحة
الجنسية واإلنجابية.
الحق في التعلم
 -5٣عس ررق لجنة ررع لجصن ررد ش ررأن تر ر ين م ر ر ا لجاح ررقد لةر ر أة جبقا ررع مس ررااعقا لجا ن ررام.
عسق هق لجصند أعضق إزلك ل تفقع م ر ا لجاسر ب لة سر  ،حر د مسرااى لة سرع ل ا لئارع
خقصررع د صررفاق لجفااررقا ،ممررق ع ر اي إىل لففررق مسررااى لةال بررع فنررى لج لسررع د لة ر ل س
لجققناعررع .تشر لجنة ررع ررقجصند أعضرق إزلك حم اعررع رر ص لتالررا فنررى لجا نررام لجلار د لة ررقطد
لج عفاع (لةقاتقن .)١4 ١٣
 -54توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إعطااء األولوياة للتعلايم وتكثياف ج ودهاا
الرامية إلى ضمان حصو الجميع على التعليم اإللااماي المجاانيس ماع إياالء اهتماام ااع
فااي الوقا نفسا ل طفااا الااذين يعيشااون فااي المناااطق الريفيااة وللفتيااات .وتوصااي اللجنااة
الدولة الطرف أي اً بما يلي:
مواص االة تنفي ااذ ط ااة التنمي ااة الوطني ااة الت ااي تعتب اار التعل اايم أح ااد مج اااالت
(أ)
األولويااة الرئيساايةس وكااذا االسااتراتيجية الوطنيااة المتكاملااة لتحسااين نظااام التعلاايم والخطااة
الرئيسية لتعليم المدرسين؛

(ب) وضع استراتيجيات محددة للتصدي الرتفاع معدالت التسرا المدرسيس
وال سيما الفتيات؛
(ج) يادة اساتثمارات ا فاي قطااع التعلايم ياادة كبيارةس وتحساين نوعياة التعلايمس
وتوسيع نطاق االستثمار في تدريب المدرسين؛
(ا)

مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  )1999(13بشأن الحق في

التعليم.

لغات األقليات
 -55تشر ر لجنة ررع ررقجصند إزلك حم اع ررع لجار ر ل لجر ر لخت ررذ ق لج ج ررع لجمر ر ق جا زع ررز جغ ررقا
لألوناقا ،لألم لجذي ميك أن ع اي إىل خم لنص ل ف ا م هق (لةقاة .)١5
 -56توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثاف ماا تتخاذ مان تادابير للحفاال علاى لغاات
األقليات .ول ذ الغايةس تُشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لكفالة إتاحة فرع واسعة
لمجموعات األقليات اإل نية والشعوا األصلية لكي تتعلم لغات اس وكذلو الستخدام هاذ
اللغات في الحياة العامة.
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الوصو إلى اإلنترن 
 -57عسق لجنة ع لجصند إزلك حم اعع لجاصا إىل لإلنرتنز د لج جع لجم ق،
لقن لةقافقا لألر لا لحمل م لةهقش (لةقاة .)١5

ساقق مر

 -58توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بااأن ت اااعف ج ودهااا الراميااة إلااى يااادة إمكانيااة
الوص ااو إل ااى اإلنترنا ا س وال س اايما للمجموع ااات واألفا اراد المح اارومين والم مش ااين وف ااي
المناطق الريفية.

دا  -التوصيات األ ر 
 -59تشااجع اللجنااة الدولااة الطاارف علااى التصااديق علااى البروتوكااو اال تياااري الملحااق
بالع د الدولي الخاع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -60وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على االتفاقية الدولية للق اء
على جميع أ كا التمييا العنصريس واتفاقية مناه ة التعذيب و ير من ضروا المعاملة
أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو الم ينااةس واالتفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااع العمااا
الم اجرين وأفراد أسرهمس واالتفاقية الدولية لحماية جميع األ خاع من اال تفاء القسري.
 -6١وتوصا ااي اللجنا ااة الدولا ااة الطا اارف باتخا اااذ طا ااوات ما اان أجا اال التطا ااوير والتطبيا ااق
التدريجيين لمؤ رات مناسبة بشأن إعما الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة بغياة
تيسير تقييم التقدم الذي تحر الدولة الطرف في االمتثا اللتاامات ا بموجب الع د تجاا
مختلف رائح السكان .وفي هذا السياقس تحيل اللجنة الدولاة الطارفس فاي جملاة أماورس
إل ااى اإلط ااار المف اااهيمي والمن ج ااي لمؤ ا ارات حق ااوق اإلنس ااان ال ااذي وض ااعت المفوض ااية
السامية لحقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -62وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هاذ المالحظاات الختامياة علاى نطااق
واسع على مستويات المجتمع كافةس بماا فاي ذلاو علاى المساتويات الاوطن والمحافظاات
واإلقلاايمس وال ساايما فااي أوسااا البرلمااانيين والمسااؤولين العمااوميين والساالطات الق ااائيةس
وأن تبلا اال اللجنا ااةس فا ااي تقريرها ااا الا اادوري المقبا االس عا اان الخطا ااوات التا ااي اتخا ااذت ا لتنفيا ااذ
التوصيات الاواردة في اا .وتشاجع اللجناة الدولاة الطارف أي ااً علاى التعااون ماع المنظماات
ير الحكومية و يرهاا مان أع ااء المجتماع المادني فاي متابعاة هاذ المالحظاات الختامياة
وفي عملية التشاور على المستو الوطني قبل تقديم التقرير الدوري المقبل.
 -6٣وتطلااب اللجنااة ماان الدولااة الطاارف أن تق ادلم تقريرهااا الاادوري السااادس وأن تع ا تد
وفق ا ا ااً للمبا ا ااادر التوجي يا ا ااة لتقا ا ااديم التقا ا اااريرس التا ا ااي اعتما ا اادت ا اللجنا ا ااة عا ا ااام 2008
( ،)E/C.12/2008/2بحلو  30حايران/يوني  .2021وتادعو اللجنااة الدولاة الطارف أي ااً
إلااى تحااديث و يقت ااا األساسااية الموحاادة وفق ااً للمبااادر التوجي يااة المنسااقة المتعلق ااة بتقااديم
التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األو ).
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