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 حدة للطفولةمنظمة األمم املت  اليونيسيف

                                                        

، هي تلك   ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ   ١٩٩٦/٣١مبوجـب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        *
اليت يرى اجمللس، أو األمني العام، بالتشاور مع اجمللس أو جلنته املعنية باملنظمات غري احلكومية، أهنا ميكن أن                  "املنظمات  

ة األخرى  تقـدم أحيانا يف نطاق اختصاصها مسامهات جمدية يف أعمال اجمللس أو هيئاته الفرعية أو هيئات األمم املتحد                 
وجيوز أن تشمل هذه القائمة أيضا املنظمات اليت يكون هلا مركز استشاري أو عالقة مماثلة بوكالة متخصصة أو                  [...]. 

وإدراج . وتكون هذه املنظمات جاهزة للتشاور لدى طلب اجمللس أو هيئاته الفرعية لذلك           . هيـئة تابعة لألمم املتحدة    
 حد ذاته مؤهال للمركز االستشاري العام أو اخلاص إذا التمست تلك املنظمة             إحـدى املنظمات يف القائمة ال يعترب يف       

 ".احلصول على أيهما
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 الفصل األول

 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى

  الدول األطراف يف العهد�ألف 

، وهو تاريخ اختتام الدورة السابعة والثالثني للّجنة املعنية باحلقوق          ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤حىت   -١
تصديق كازاخستان عليه وخالفة    االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، وبانضمام إندونيسيا وملديف إىل العهد و         

 دولة قد انضمت إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ١٥٥اجلـبل األسـود فـيه، كانت       
، ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠والثقافية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 

وقد دخل العهد حّيز    . ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩عليه يف نيويورك يف     والذي فُِتح باب التوقيع والتصديق      
وترد يف املرفق األول هبذا التقرير قائمة بالدول .  منه٢٧ وفقاً ألحكام املادة ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٣النفاذ يف 

 .األطراف يف العهد وحالة تقدمي تقاريرها

  الدورات وجدول األعمال-باء 

نة، يف دورهتا الثانية عشرة، إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يأذن بعقد دورتني سنويتني طلبت اللج -٢
ديسمرب، مدة كل منهما ثالثة أسابيع، باإلضافة إىل        / كانون األول  -نوفمرب  /مايو وتشرين الثاين  /للّجـنة، يف أيار   

سة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل        اجتماع لفريق عامل سابق للدورة يتألف من مخسة أعضاء وجيتمع ملدة مخ           
  املؤرخ  ١٩٩٥/٣٩وقد وافق اجمللس يف قراره      . إعـداد قائمـة باملسائل اليت سُينظَر فيها خالل الدورة الالحقة          

 .، على توصية اللجنة١٩٩٥يوليه / متوز٢٥

يو، ودورهتا  ما/ أيار ١٩ إىل   ١، عقدت اللجنة دورهتا السادسة والثالثني يف الفترة من          ٢٠٠٦ويف عـام     -٣
وُعِقدت كلتا الدورتني يف مكتب األمم املتحدة . نوفمرب/ تشرين الثاين٢٤ إىل ٦السـابعة والثالثني يف الفترة من      

 .ويرد جدول أعمال كل دورة منهما يف املرفق الثالث من هذا التقرير. جبنيف

لثالثني يف احملاضر املوجزة ذات     ويـرد بيان مبداوالت اللجنة يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة وا           -٤
 ). على التوايلE/C.12/2006/SR.30-58 وE/C.12/2006/SR.1-29(الصلة 

  العضوية واحلضور-جيم 

ولالطالع على قائمة بأمساء أعضاء اللجنة، انظر       . (حضر مجيع أعضاء اللجنة الدورة السادسة والثالثني       -٥
السيد (ء اللجنة الدورة السابعة والثالثني باستثناء عضو واحد         وحضر مجيع أعضا  ). املـرفق الـثاين هبذا التقرير     
 ).  أدناه٦يونغسيانغ شني؛ انظر الفقرة 

، أبلغ السيد يونغسيانغ شني، وهو مواطن صيين وعضو يف        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨ويف رسـالة مؤرخـة       -٦
األمني العام عن طريق رئيسة ) ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١كان من املقرر أن تنتهي مدة عضويته يف (اللجنة 

وباملثل أبلغ السيد جيورجيو مالينفريين، وهو مواطن سويسري . اللجنة بقراره االستقالة من عضويته يف اللجنة فوراً
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األمني العام عن   ) ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١كان من املقرر أن تنتهي مدة عضويته يف         (وعضو يف اللجنة    
، وذلك نظراً   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١ه االستقالة من عضويته يف اللجنة اعتباراً من         طريق رئيسة اللجنة بقرار   

 .النتخابه قاضياً يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

ديسمرب / كانون األول  ١٥ و ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠وقـام اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف        -٧
والسيدة ) الصني(تأنفة املعقودة يف املقر بنيويورك، بانتخاب السيد زان داوديه          ، أثناء دورته التنظيمية املس    ٢٠٠٦

والسيد جورجيو  ) الصني(عضوين للفترة املتبقية من عضوية السيد شني يونغسانغ         ) سويسرا(بربـرا ويلسـون     
ق االقتصادية  اللذيـن كان من املقرر أن تنتهي فترة عضويتهما يف اللجنة املعنية باحلقو            ) سويسـرا (ماليـنفرين   

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١واالجتماعية والثقافية لفترة عضوية تنتهي يف 

وقـد ُدعيـت الوكاالت املتخصصة وأجهزة األمم املتحدة التالية إىل إيفاد مراقبني لتمثيلها يف الدورتني             -٨
ندوق النقد الدويل، برنامج األمم     الفاو، منظمة العمل الدولية، ص    : السادسـة والثالثني والسابعة والثالثني للجنة     

متالزمة نقص املناعة املكتسب، األونكتاد، برنامج األمم       /املـتحدة املشـترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري        
املـتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، اليونسكو، صندوق األمم املتحدة للسكان، برنامج األمم املتحدة               

ية، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، اليونيسيف، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، للمستوطنات البشر
وباإلضافة إىل ذلك، كانت اللجنة األوروبية . منظمة الصحة العاملية، املنظمة العاملية للملكية الفكرية، البنك الدويل

 نت منظمة التجارة العاملية ممثلة يف الدورة       لـلحقوق االجتماعـية ممـثلة يف الـدورة السادسـة والثالثني، وكا            
 .السابعة والثالثني

 وكانـت املـنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي               -٩
 :ممثلة مبراقبني

 :يف الدورة السادسة والثالثني

 العامل  -، احلركة الدولية إلغاثة امللهوف      وكالة السبتيني للتنمية واإلغاثة    :املركز االستشاري العام 
الـرابع، االحتـاد الدويل لنقابات العمال احلرة، املنظمة الدولية ألرباب           

 العمل؛ 

مـنظمة العفو الدولية، شبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية، املركز           :املركز االستشاري اخلاص 
سان، جلنة أمريكا   املعـين باحلق يف السكن وباإلخالء، مرصد حقوق اإلن        

 والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد ةالالتيني
الـدويل لرابطات حقوق اإلنسان، االحتاد الدويل ألرض اإلنسان، املنظمة          
الدولـية للنهوض حبرية التعليم، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، املنظمة          

 الوطنية ملكافحة الفقر؛

شـبكة املعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، مؤسسة فريدريش إيربت،           :ةالقائم 
 ".ميغيل أوغستني بروخواريز"مركز حقوق اإلنسان 
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 :ويف الدورة السابعة والثالثني

 ؛)جلنة أوكسفورد للتحرر من اجلوع(أطباء بال حدود، أوكسفام  :املركز االستشاري العام 

عفو الدولية، شبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية، منظمة        مـنظمة ال   :املركز االستشاري اخلاص 
العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، مركز           

 ومنطقة البحر   الالتينيةحقـوق اإلسكان وحاالت اإلخالء، جلنة أمريكا        
الكـارييب للدفـاع عن حقوق املرأة، كومنولث جزر ماريانا الشمالية،           

CNMCIDE محاية املستهلك يف جمال التكنولوجيا، املنظمة الدولية حلقوق ،
األرض، مرصـد حقوق اإلنسان، جلنة احلقوقيني الدولية، االحتاد الدويل          
لرابطات حقوق اإلنسان، االحتاد الدويل ألرض اإلنسان، املنظمة الدولية         

 .للنهوض حبرية التعليم، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان

رابطة املواطنني العامليني، مؤسسة فريدريش إيربت، مركز حقوق اإلنسان            :القائمة 
 .، شبكة العامل الثالث"ميغيل أوغستني برو خواريز"

وكانت املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية التالية ممثلة مبراقبني إّما يف الدورة السادسة والثالثني أو                -١٠
مركز املشورة القانونية األفريقي الكندي، معهد التعليم يف آسيا واحمليط :  كليهمايف الدورة السابعة والثالثني أو يف

، مركز تساوي احلقوق يف جمال      (CEBES)اهلـادئ، اجمللس الكنسي لالجئني، املركز الربازيلي لدراسات الصحة          
ق اإلنسان، املؤمتر العاملي    ، املركز الدويل للتحقيقات يف جمال حقو      )كندا(السكن، جلنة امليثاق بشأن قضايا الفقر       

، مؤسسة دراسات إعمال احلقوق، مجعية رعاية أسر وأطفال         "CPPDU"  ،"CSCCVAC"،  )املغرب(لألمـازيغ   
، الفريق العامل املعين بضمان الدخل، إنصاف الفتيات "Focus on the Global South"األمـم األوىل يف كندا،  

، املشروع الريادي، رابطة احلقوق )كندا" (كايروس"ال احلرة، منظمة ، االحتاد الدويل لنقابات العمIPNC، )كندا(
، جلنة احلقوقيني اهلولندية، املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، احلقوق )كندا(، هنود حبرية لوبيكون )كندا(واحلريات 

جتماعي الدولية، ، منظمة اإلنذار اال)كندا(، شعب السيكوبيمك )كندا(والرخاء، صندوق محاية الزراعة العضوية 
 حقوق  -التجارة  : ، األبعاد الثالثة  )فرنسا(، مركز اجلنوب، متازغة     )كندا(مركز الدفاع عن احلقوق االجتماعية      

 )).سويسرا( التجارة املنصفة -اإلنسان 

 :وقامـت مؤسسة حقوق اإلنسان الوطنية التالية ممثلة يف الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني            -١١
 .املعهد األملاين حلقوق اإلنسان

  الفريق العامل السابق للدورة-دال 

، بإنشاء فريق   ١٩٨٨مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ   ١٩٨٨/٤أَِذنَ اجمللـس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره         -١٢
 عامل سابق للدورة يتألف من مخسة أعضاء يعينهم الرئيس ليجتمع لفترة تصل إىل أسبوع واحد قبل انعقاد كل                 

، أذن اجمللس بأن ُتعقَد اجتماعات الفريق العامل ١٩٩٠مايو / أيار٢٥ املؤرخ ١٩٩٠/٢٥٢ومبوجب املقرر . دورة
 .قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح بني شهر وثالثة أشهر
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امل وقد عيَّنت رئيسة اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف الفريق الع -١٣
 :السابق للدورة، وذلك لالجتماع

 :قبل الدورة السابعة والثالثني 

 السيد حممد عبد املنعم 

 السيدة روسيو باراهونا ريريا 

  داندان-السيدة فريجينيا بونوان  

 السيد إييب ريدل 

 سعدي. السيد وليد م 

 :قبل الدورة الثامنة والثالثني 

 السيد كليمان أتانغانا

 هونا ريرياالسيد روسيو بارا

 السيد عزوز كردون

 السيد وليد سعدي

 السيد ألفارو تريادو ميخيا

 إىل  ٢٢وعقـد الفريق العامل السابق للدورة اجتماعاته يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفترة من                  -١٤
فريق وحضر مجيع أعضاء ال   . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٧مايو ومن   / أيـار  ٢٦

وحّدد الفريق العامل املسائل اليت قد يكون من املفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول املقدِّمة               . العامل اجتماعاته 
وسيعقد الفريق العامل السابق للدورة     . للـتقارير، وأحيلت قوائم هبذه املسائل إىل البعثات الدائمة للدول املعنية          

، واجتماعاته للدورة األربعني يف الفترة من ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥ إىل ٢١رة من التاسعة والثالثني اجتماعاته يف الفت
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٦

  تنظيم العمل-هاء 

 الدورة السادسة والثالثون

وفيما يتعلق هبذا . ٢٠٠٦مايو / أيار١نظرت اللجنة يف مسألة تنظيم عملها يف جلستها األوىل املعقودة يف  -١٥
 :د، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنةالبن



 

6 

جـدول األعمـال املؤقت وبرنامج عمل الدورة السادسة والثالثني، اللذان أعدمها األمني العام         )أ( 
 ؛)، على التوايلE/C.12/2006/L.1 وE/C.12/36/2(بالتشاور مع رئيسة اللجنة 

  ، والثانية )E/1987/28-E/C.12/1987/5( األوىل   :∗ السابقة عـن أعمـال دوراهتا    تقاريـر اللجـنة      )ب( 
)E/1988/14-E/C.12/1988/4(    والثالـثة ،)E/1989/22-E/C.12/1989/5( ةـ، والرابع) E/C.12/1990/3-E/1990/23  
، )Add.1 و E/1992/23-E/C.12/1991/4(سادسة  وال،  )Corr.1 و (E/1991/23-E/C.12/1990/8 واخلامسـة ،  )Corr.1و

ة ـ، والعاشرة واحلادي  )E/1994/23-E/C.12/1993/19(، والثامنة والتاسعة    )E/1993/22-E/C.12/1992/2( ةـوالسـابع 
، )E/1996/22-E/C.12/1995/18(، والثانـية عشرة والثالثة عشرة       )Corr.1 و E/1995/22-E/C.12/1994/20( عشـرة 

-E/1998/22(شرة  عشرة والسابعة ع   والسادسة   ،)(E/1997/22-E/C.12/1996/6ة عشرة   ـوالـرابعة عشـرة واخلامس    

E/C.12/1997/10(        والثامـنة عشـرة والتاسعة عشرة ،)E/1999/22-E/C.12/1998/26(    والعشرين واحلادية والعشرين ، 
)E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1(  ــرين ــرابعة والعش ــرين وال ــثــة والعش ــرين والثال ــية والعش  ، والثان
)E/2001/22-E/C.12/2000/21( ، ــرين و ــة والعش ــرين    واخلامس ــابعة والعش ــرين والس ــة والعش  السادس

(E/2002/22-E/C.12/2001/17)       والثامـنة والعشرين والتاسعة والعشرين ،(E/2003/22-E/C.12/2002/13)  والثالثني ،
 E/2005/22-E/C.12/2004/9)(؛ والثانية والثالثني والثالثة والثالثني      )(E/2004/22-E/C.12/2003/14واحلادية والثالثني   

 ).E/2006/22-E/C.12/2005/5(ة والثالثني واخلامسة والثالثني والرابع

 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف جدول األعمال املؤقت ويف              ٨ووفقـاً للمادة     -١٦
 .مشروع برنامج عمل دورهتا السادسة والثالثني وأقرهتما بصيغتهما املعدلة أثناء النظر فيهما

 والثالثونالدورة السابعة 

نوفمرب / تشرين الثاين  ٦نظـرت اللجنة يف مسألة تنظيم عملها يف جلستها احلادية والثالثني املعقودة يف               -١٧
 :وفيما يتعلق هبذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة. ٢٠٠٦

عدمها األمني  جـدول األعمال املؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة السابعة والثالثني، اللذان أ            )أ( 
 ؛)، على التوايلE/C.12/37/2 و(E/C.12/37/1العام بالتشاور مع رئيسة اللجنة 

 ).أعاله) ب(١٥انظر الفقرة (تقارير اللجنة عن أعمال دوراهتا السابقة  )ب( 

 مـن النظام الداخلي، نظرت اللجنة، يف اجللسة نفسها، يف جدول األعمال املؤقت              ٨ووفقـاً لـلمادة      -١٨
 .رنامج عمل دورهتا السابعة والثالثني وأقرهتما بصيغتيهما املعدلتني أثناء النظر فيهماومشروع ب

  الدورات املقبلة-واو 

وفقاً للجدول الزمين املقرر، سُتعقَد الدورتان الثامنة والثالثون والتاسعة والثالثون مبكتب األمم املتحدة يف  -١٩
نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ٥ ويف الفترة من     ٢٠٠٧مايو  /ار أي ١٨أبريل إىل   / نيسان ٣٠جنـيف يف الفترة من      

 .، على التوايل٢٠٠٧

                                                        

 .الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعينشرت بوصفها وثائق من  ∗
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  تقارير الدول األطراف اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة-زاي 

 من النظام الداخلي للجنة، جيري النظر يف التقارير املقدمة من الدول            ٦١ مـن املادة     ٢وفقـاً للفقـرة      -٢٠
وقد تلقت اللجنة   .  من العهد حسب الترتيب الزمين الذي وردت فيه إىل األمني العام           ١٦طراف مبوجب املادة    األ

، وهو موعد اختتام أعمال دورهتا السابعة والثالثني، التقارير التالية، اليت           ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤حـىت   
 :٢٠٠٧الثالثني يف عام قررت النظر فيها يف دورتيها الثامنة والثالثني والتاسعة و

 )٢٠٠٧مايو / أيار١٨ -أبريل / نيسان٣٠(الدورة الثامنة والثالثون 

E/C.12/FIN/5 فنلندا التقرير الدوري اخلامس 

E/1990/5/Add.70 التفيا التقرير األويل 

E/C.12/HUN/3 هنغاريا التقرير الدوري الثالث 

E/C.12/NPL/2 نيبال التقرير الدوري الثاين 

E/C.12/ANT/3 األنتيل(هولندا  التقرير الدوري الثالث( 

 )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ٥من (الدورة التاسعة والثالثون 

E/C.12/BLG/3 بلجيكا التقرير الدوري الثالث 

E/C.12/CRI/4 كوستاريكا التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع جمتمعة 

E/C.12/PRY/3    التقريران الدوريان الثاين والثالث    الـتقرير األويل و
 جمتمعة

 باراغواي

E/C.12/SWE/5 السويد التقرير الدوري اخلامس 

E/C.12/UKR/5 أوكرانيا التقرير الدوري اخلامس 
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 ينالفصل الثا

 ساليب العمل احلالية للجنةحملة عن أ

دَّثني لألساليب اليت تتبعها    وحموشرح موجزين   عام  يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إىل تقدمي عرض           -٢١
. ، مبا يف ذلك معلومات عّما استجد مؤخراً من تطورات يف أساليب عملها            االضطالع بشىت وظائفها  اللجـنة يف    

والغـرض منه هو زيادة شفافية املمارسة احلالية للجنة وتيسريها بغية مساعدة الدول األطراف واجلهات األخرى                
 .املعنية على تنفيذ العهد

 لوضع أساليب عمل    متضافرة ظلّت تبذل جهوداً     ،١٩٨٧منذ أن عقدت اللجنة دورهتا األوىل يف عام         و -٢٢
 تعديل  السبع والثالثني إىل  على مدى دوراهتا    قد سعت   و. مالئمـة تعكس بشكل واف طبيعة املهام املسندة إليها        

 .وسوف يستمر تطوير هذه األساليب. هذه األساليب وتطويرها يف ضوء جتارهبا

 عامة لتقدمي التقاريرالتوجيهية املبادئ ال -لف أ

تويل اللجنة أمهية كبرية لضرورة تنظيم عملية تقدمي التقارير واحلوار مع ممثلي كل دولة طرف على حنو                  -٢٣
وحتقيقاً هلذا الغرض، اعتمدت اللجنة .  معاجلة منهجية ومفيدةرئيسياً للجنةمتثل شاغال  املسائل اليت معاجلةيضمن 
 التقارير وحتسني فعالية    إعدادمن أجل مساعدة الدول يف عملية       )١(ئ توجيهية ُمفصَّلة خاصة بتقدمي التقارير     مـباد 

 .  ككلنظام الرصد

 تقارير الدول األطراف النظر يف -باء 

 دورةالسابق للأعمال الفريق العامل  -١

وهو يتألف من   . ن دورات اللجنة  لدورة ملدة مخسة أيام قبل كل دورة م       السابق ل جيـتمع الفريق العامل      -٢٤
 وعوامل أخرى حتقيق توزيع جغرايف متوازن،     آخذاً يف اعتباره الرغبة يف      مخسـة أعضاء يف اللجنة يعينهم الرئيس        

 .ذات صلة

سيتركز عليها بصورة   بتحديد املسائل اليت    مسبقا  من إنشاء الفريق العامل هو القيام       الرئيسي  والغـرض    -٢٥
 مهمة ممثلي   تيسريالنظام و فعالية  من ذلك هو حتسني     واهلدف  . لي الدول املقدمة للتقارير   حلـوار مع ممث   رئيسـية ا  

 .)٢(من خالل التركيز يف عملية التحضري على النقاط املطروحة للنقاشالدول 

                                                        

 (-E/1991/23 ٣، املـلحق رقم  ١٩٩١الوثـائق الرمسـية لـلمجلس االقتصـادي واالجـتماعي،         )١(
(E/C.12/1990/8الرابع، املرفق . 

 .٣٦١، الفصل الرابع، الفقرة (E/1988/14-E/C.12/1988/4) ٤، امللحق رقم ١٩٩٨املرجع نفسه،  )٢(
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د من املسائل املثارة فيما يتعلق بتنفيذ العه      لكثري  املتنوع  املدى  أن الطابع املعقد و   عموماً  ومـن املسلم به      -٢٦
 اليت تثريهاالستعداد مسبقاً للرد على بعض األسئلة الرئيسية من الدول األطراف لصاحل متكني ا ُحجَّة قوّية النُيشك

 .تقدمي معلومات دقيقة ومفصلةمن  األطرافالدول  متكّن وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال. تقاريرها

إىل كل عضو من أعضائه املسؤولية األولية عن يسند وفـيما يـتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته،        -٢٧
وذلك حرصاً منه على أداء  إليه،اسـتعراض تفصيلي لعدد حمدد من التقارير وتقدمي قائمة أولية باملسائل         إجـراء   

ربة اخلجزئياً إىل جماالت    يستند  هلذا الغرض   على األعضاء   التقارير  توزيع  القرار املتعلق بكيفية    و. أعمالـه بكفاءة  
تنقيح واستكمال بناء على إىل  ببلد معني معينبعد ذلك كل مشروع ُيعدُُّه مقرر وخيضع . العضو املعين لدى الفنية

وينطبق هذا اإلجراء   . اآلخرين، مث يعتمد الفريق بأكمله الصيغة النهائية للقائمة       العامل  مالحظات أعضاء الفريق    
 .على التقارير األولية والتقارير الدورية على حد سواء

لدورة، طلبت اللجنة من األمانة أن تضع حتت تصرف         السابق ل  الجـتماعات الفريق العامل      لإلعـداد و -٢٨
 بكل تقرير من تتعلقضافة إىل مجيع الوثائق ذات الصلة باملوضوع اليت تتضمن معلومات باإل حتليالً قطرياً أعضائها

جنة مجيع املعنيني من األفراد واهليئات واملنظمات غري        وحتقيقاً هلذا الغرض، تدعو الل    . التقارير اليت يزمع النظر فيها    
ج أن ُتدَرضمان وطلبت أيضاً من األمانة    . احلكومـية إىل تقدمي الوثائق املناسبة ذات الصلة باملوضوع إىل األمانة          

 .بانتظام يف ملفات البلدان أنواع حمددة من املعلومات

مل إىل أحد ممثلي الدول املعنية مباشرة ومعها نسخة من         وتسـلّم قوائـم املسائل اليت يضعها الفريق العا         -٢٩
 :ما يليتذكر أحدث تقرير للجنة ومالحظة 

لـيس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي أال تفسَّر على أهنا تقّيد أو تتضمن بأي طريق                    
ري أن اللجنة تعتقد غ. آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق األسئلة اليت قد يرغب أعضاء اللجنة يف طرحها           

أن احلوار البّناء الذي ترغب يف إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف ميكن تيسريه إىل حد كبري بإتاحة القائمة قبل 
 كل دولة طرف على أن      بقوةوبغية حتسني احلوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإهنا حتث          . انعقاد دورة اللجنة  

ن تفعل ذلك يف موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة اليت           تقـدم كـتابة ردودها على قائمة املسائل وأ        
 .سُينظر أثناءها يف تقريرها، وذلك إلتاحة الفرصة لترمجة الردود وتوزيعها على مجيع أعضاء اللجنة

 مبجموعة متنوعة من أيضاًمكلف لدورة ل السابقالفريق العامل فإن وباإلضافة إىل مهمة صياغة قوائم املسائل،     -٣٠
مناقشة أنسب توزيع للوقت    :  هذه املهام ما يلي    وتشمل. مبجملهاألخرى اليت ُيقصد منها تسهيل عمل اللجنة        املهـام   

وحبث لتقارير التكميلية املتضمنة معلومات إضافية؛ لالستجابة ل مسألة أفضل السبل والنظر يفللنظر يف تقرير كل دولة؛ 
 .ظيم يوم املناقشة العامة؛ وغري ذلك من املسائل ذات الصلة أفضل طريقة لتنوالنظر يفمشاريع التعليقات العامة؛ 

 ريراالتق النظر يف -٢

 ،رصد تنفيذ معاهدات حقوق اإلنساناألمم املتحدة املعنية ب يف كل هيئة من هيئات املتَّبعة عمالً باملمارسة -٣١
 بلداهنم لضمان إجراء حوار     ريرتقاتبحث  عندما   جلسات اللجنة يف   الدول املقدمة للتقارير     ينبغي أن يشارك ممثلو   

اء مـع اللجنة     ُيدعى ممثل الدولة الطرف إىل عرض التقرير بإبداء تعليقات         :  وُيتبع اإلجراء التايل بشكل عام     .بـّن
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وبعد ذلك . الفريق العامل السابق للدورةيضعها على قائمة املسائل اليت كتابية  أي ردود وعرضاستهاللية موجزة 
، آخذة  )١٥-١٣،  ١٢-١٠،  ٩-٦،  ٥-١عادةً املواد   (على أساس كل جمموعة من املواد       ير  تنظر اللجنة يف التقر   

ويقوم الرئيس عادة بدعوة أعضاء اللجنة إىل توجيه        .  قائمة املسائل  علىيف االعتبار بشكل خاص الردود املقدمة       
 الرد فوراً على املسائل اليت  كل مسألة من املسائل، مث يدعو ممثلي الدولة الطرف إىلبشأنسئلة أو إبداء تعليقات أ

 تناوهلا يف جلسة    فيجريأما األسئلة األخرى اليت تبقى بغري ردود عليها         . ال تتطلب مزيداً من التفكري أو البحث      
وألعضاء اللجنة حرية .  إىل اللجنةقدم كتابةًت، عند االقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية  ميكنالحقة أو

 : ما يلي  األعضاء على    حتث ضوء الردود املقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة           مـتابعة مسـائل حمددة يف     
عدم تكرار األسئلة اليت سبق طرُحها أو الرد عليها؛ أو          ) ب(عـدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو          ) أ(
كثر ألعدم التحدث ) د(أو بشأن مسألة معينة؛ أصالً عدم القيام بال ُموجب بإضافة مواضيع إىل قائمة طويلة ) ج(

كما جيوز دعوة ممثلي الوكاالت املتخصصة وغريها من اهليئات الدولية ذات . واحدةالداخلة  املمن مخس دقائق يف     
 .الصلة إىل املسامهة يف أية مرحلة من مراحل احلوار

. اخلتامية واعتماده لتقرير من صياغة مشروع مالحظاهتا      ل اللجنة   من مراحل حبث  وتتألف املرحلة النهائية     -٣٢
، جللسة مغلقة إلتاحة الفرصة ألعضائها    مباشرة احلواربعد انتهاء   وهلذا الغرض، ختصص اللجنة عادة فترة وجيزة،        

من مشروع جمموعة بإعداد  بالبلد، مبساعدة من األمانة، املعينم بعد ذلك املقرر وويق. لإلعراب عن آرائهم األولية
املقدمة؛ واجلوانب : مالحظات اخلتامية فيما يليلليكل املتفق عليه اهلويتمثل .  اللجنةاملالحظات اخلتامية لتنظر فيه

. ؛ واالقتراحات والتوصياتواملواضيع الرئيسية املثرية للقلق تنفيذ العهد؛ اليت تعوقاإلجيابية؛ والعوامل والصعوبات 
 . اعتماده بتوافق اآلراءويف مرحلة الحقة، تناقش اللجنة املشروع، يف جلسة مغلقة أيضاً، بغية

وُترسل يف أقرب . عادة ما ُتعلَن يف اليوم األخري من الدورة املالحظات اخلتامية ما أن يتم اعتمادها رمسياًو -٣٣
 أية إن أرادت، أن تتطرق إىلوجيوز للدولة الطرف، . درج يف تقرير اللجنةممكن إىل الدولة الطرف املعنية وُتوقت 

 . معلومات إضافية تقدمها إىل اللجنةةاخلتامية للجنة يف سياق أيمالحظة من املالحظات 

التقارير املقدمة لنظرها العلين يف ) مدة كل منها ثالث ساعات( اللجنة ثالث جلسات تكرسوبوجه عام،  -٣٤
انتهاء الدورة كيما   قرب   ما بني ساعتني وثالث ساعات       عادة ختصص   ، وباإلضافة إىل ذلك   .من الدول األطراف  

 .اقش، يف جلسة مغلقة، كل جمموعة من املالحظات اخلتاميةتن

  تعليقات الدول األطراف على املالحظات اخلتامية-٣

مىت اعتمدت اللجنة مالحظاهتا اخلتامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه الدولة أي تعليقات                -٣٥
 بوصفها وثيقة رمسية ُيشار إليها يف التقرير      علـيها إىل اللجـنة، جيري اإلعالن عن هذه املالحظات كما قُدمت،           

 .أما تعليقات الدولة الطرف فال ُتنشر إال ألغراض إعالمية فحسب. السنوي للجنة

 التقاريرالنظر يف تأجيل  -٤

دد موعد النظر فيه التقرير الذي يكون قد ُحالنظر يف إن الطلبات اليت تقدمها الدول يف آخر حلظة لتأجيل  -٣٦
. ، وقد سببت مشاكل كبرية للجنة يف املاضي إىل أبعد حديـنة تـؤدي إىل تعطيل عمل مجيع املعنيني        يف دورة مع  
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النظر يف مجيع   ب والقيامهي عدم قبول طلبات كهذه      منذ أمد طويل    اللجنة  اليت اتبعتها   سياسة  الولذلـك، فـإن     
 .املعنيةالطرف التقارير املقرر حبثها، حىت يف غياب ممثل الدولة 

  فيما يتعلق بالنظر يف التقاريرتابعةاملراءات جإ -جيم 

 : ما يلي)٣(قررت اللجنة يف دورهتا احلادية والعشرين -٣٧

سـتطلب اللجنة، يف مجيع مالحظاهتا اخلتامية، من الدولة الطرف أن ختربها يف تقريرها الدوري          )أ( 
 مية؛املقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتا

جيـوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب على حنو حمدد يف مالحظاهتا اخلتامية من الدولة الطرف                 )ب( 
 تقدمي املزيد من املعلومات أو البيانات اإلحصائية قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير الدوري املقبل؛

لدولة الطرف الرد على أي     جيـوز للجنة، عند االقتضاء، أن تطلب يف مالحظاهتا اخلتامية من ا            )ج( 
 مسألة ملحة بعينها حتدد باملالحظات اخلتامية وذلك قبل املوعد احملدد لتقدمي التقرير املقبل؛

يـنظر االجـتماع التايل للفريق العامل السابق للدورة التابع للجنة يف أية معلومات ُتقدم وفقاً                 )د( 
 أعاله؛) ج(و) ب(للفقرتني 

 :، عموماً، أن يوصي اللجنة باختاذ أي من التدابري التاليةميكن للفريق العامل  )ه( 

 علماً هبذه املعلومات؛أن حتيط  `١` 

 هذه املعلومات؛ردا على ددة احملتامية اخلالحظات املزيد من امل أن تعتمد `٢` 

 ؛طلب املزيد من املعلوماتبحبث املسألة أن تتابع  `٣` 

 الطرف، قبل الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر يف املسألة           لرئيس اللجنة بإبالغ الدولة    أن ُيؤذن  `٤`
 ل اللجنة؛اعمأيف دورهتا القادمة وأهنا ترحب، هلذا الغرض، مبشاركة ممثل للدولة الطرف يف 

أعاله حبلول املوعد احملدد أو كان واضحاً       ) ج(و) ب(إذا مل ُتقدم املعلومات املطلوبة وفقاً للفقرتني         )و( 
 .، فإنه من املمكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء املكتب، مبتابعة املسألة مع الدولة الطرفأهنا غري مرضية

ويف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة أهنا ال تستطيع احلصول على املعلومات اليت تطلبها باتباع اإلجراءات                 -٣٨
، بصفة خاصة، أن تطلب من الدولة الطرف املعنية هلاوز جيو. املشار إليها أعاله، جيوز هلا أن تقرر اتباع هنج خمتلف

مجع املعلومات الالزمة   ) أ: ( ما يلي  البعثةوتشمل أغراض هذه    . قبول بعثة تتألف من عضو أو عضوين يف اللجنة        

                                                        

 ).٥٣اجللسة  (١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١يف  )٣(
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ل توفري أساس أمش  ) ب(للجنة ملواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف ومتكينها من أداء وظائفها املتعلقة بالعهد؛              
 من العهد بشأن املساعدة التقنية واخلدمات ٢٣ و٢٢ميكن للجنة باالستناد إليه أن متارس وظائفها املتعلقة باملادتني 

ممثلوها إىل مجع معلومات بشأهنا من أو املسائل اليت سيسعى ممثلها أو وتذكر اللجنة بالتحديد املسألة . االستشارية
 أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج اخلدمات االستشارية الذي املمثلنيأو ل وتسند إىل املمث. مجيع املصادر املتاحة

 .تديره مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ميكن أن يقدم مساعدة بصدد املسألة احملددة قيد البحث

، تضع  )املمثلني(ر املمثل   ويف ضوء تقري  . تقريراً إىل اللجنة  ) املمثلون(وبعـد انتهاء الزيارة، يقدم املمثل        -٣٩
وتتعلق هذه االستنتاجات جبميع الوظائف اليت تضطلع هبا اللجنة، مبا يف ذلك الوظائف . اللجنة استنتاجاهتا اخلاصة

 .فوضية الساميةامل  اليت ستقدمهااملتعلقة باملساعدة التقنية واخلدمات االستشارية

 كانت إجيابية   املكتسبةتني طرفني، وترى اللجنة أن اخلربة       وقد سبق أن طُبق هذا اإلجراء فيما يتعلق بدول         -٤٠
تقدمي ما قد يكون ويف حالة عدم قبول الدولة الطرف املعنية البعثة املقترحة، تنظر اللجنة يف .  يف كلتا احلالتنيجداً

 .إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيمالئماً من توصيات 

 التقارير أو تأخرها لفترة طويلة اإلجراء املتبع يف حالة عدم تقدمي -دال 

 .قوض إحدى دعائم العهديعدم تقدمي تقارير يف دول أطراف متادي ترى اللجنة أن  -٤١

ذلـك، قررت اللجنة يف دورهتا السادسة أن تبدأ يف الوقت املناسب النظر يف حالة تنفيذ العهد                 وتـبعاً ل   -٤٢
وضع إطار  ويف الدورة السابعة، قررت اللجنة أن تبدأ        . كل دولة طرف تكون تقاريرها متأخرة جدا      إىل  بالنسبة  

واعتمدت اللجنة يف دورهتا السادسة .  الدول األطراف املعنيةخطارهذه التقارير يف دوراهتا املقبلة وإزمين للنظر يف 
 :والثالثني اإلجراء التايل

 :استعراض ثالث قوائم بالدول األطراف اليت تأخرت تقاريرها )أ( 

 ألطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها يف غضون الثماين سنوات املاضية؛الدول ا `١` 

  سنة؛١٢ سنوات و٨الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها منذ ما بني  `٢` 

 . سنة١٢الدول األطراف اليت كان من املقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر من  `٣` 

 :ىل الدول األطراف كاآليتتوجيه رسائل تذكري إ )ب( 

 إىل مجيع الدول األطراف خبصوص التواريخ احملددة لتقدمي تقاريرها؛ أما الدول الرسالة األوىلُتبعث  `١` 
 اليت تأخر تقدمي تقاريرها فيوجه إليها تذكري ويطلب إليها تقدمي تلك التقارير يف أقرب وقت ممكن؛

 اليت تظل تقاريرها معلَّقة ومتأخرة أكثر من غريها واليت ال ُتبعث رسالة ثانية إىل الدول األطراف `٢` 
يف ) تقاريرها املتأخرة (تسـتجيب للتذكري، إلبالغها بأن اللجنة تعتزم النظر يف تقريرها املتأخر            

 دورة حمددة ما يف املستقبل، ولطلب تقدمي تلك التقارير يف وقت كاف يسمح بإقامة حوار بنَّاء؛
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ثة يف حالة عدم تلقِّي أي رّد على الرسالة الثانية، تؤكد على أن اللجنة ستعمد               ُتبعث رسالة ثال   `٣` 
إىل استعراض تنفيذ العهد يف الدولة الطرف املعنية يف الدورة احملددة يف الرسالة السابقة، يف ضوء 

 كافة املعلومات املتاحة؛

 اللجنة، وبناء على طلب هذه      يف احلـاالت اليت تذكر فيها الدولة الطرف أن تقريراً سيقدم إىل            )ج( 
 .الدولة الطرف، جيوز للرئيس أن يؤجِّل النظر يف تنفيذ العهد يف الدولة الطرف لدورة واحدة

اإلجـراءات الـيت اختذهتـا اللجنة بناًء على معلومات تتعلق باحلقوق             -هاء 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية وردت من مصادر غري الدول األطراف

  مقدمة تتعلق بنظر اللجنة يف تقرير دولة طرف ما معلومات-١

تأخذ اللجنة يف االعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غري الدول األطراف من معلومات ذات صلة بالنظر                  -٤٣
وتقدم األمانة إىل الدولة الطرف املعنية هذه املعلومات باعتبارها جزءاً ال يتجزأ     . يف تقرير أي من الدول األطراف     

انظر (احلـوار البـناء بني اللجنة والدولة الطرف، وذلك قبل أن تنظر اللجنة يف تقرير تلك الدولة الطرف        مـن   
 ). أدناه٥٤ إىل ٥٢الفقرات 

املعلومـات الواردة بعد قيام اللجنة بالنظر يف تقرير دولة طرف ما             -٢
 واعتماد املالحظات اخلتامية

 السابق، معلومات معظمها من منظمات غري حكومية، بعد         كانت اللجنة تتلقى، يف مناسبات عديدة يف       -٤٤
وكانت هذه املعلومات تقدم يف     . أن تكون قد نظرت يف تقرير الدولة الطرف واعتمدت مالحظات ختامية بشأنه           

ومبا أن اللجنة ال تستطيع النظر يف مثل هذه املعلومات واختاذ إجراء . الواقع كمتابعة الستنتاجات اللجنة وتوصياهتا
، فإن )باستثناء احلاالت املتناولة بالتحديد يف املالحظات اخلتامية(شأهنا دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف ب

نظـرها يف املعلومات الواردة من مصادر غري الدولة الطرف، واختاذها إجراءات بشأهنا، سيقتصران على احلاالت       
 .مية تقدمي هذه املعلومات بالتحديداليت تكون اللجنة قد طلبت فيها يف مالحظاهتا اخلتا

وترى اللجنة أنه بعد نظرها يف تقرير دولة طرف ما، واعتمادها مالحظات ختامية بشأنه، فإن املسؤولية                 -٤٥
األوىل عـن تنفيذ هذه التوصيات تقع على عاتق احلكومة الوطنية امللزمة بإبالغ اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل   

ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب املعلومات املشار إليها يف الفقرة           . ذهتا يف هذا الصدد   عن التدابري اليت اخت   
 .السابقة بتقدميها مباشرة إىل السلطات الوطنية املختصة ملساعدهتا على تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة

  املعلومات املقدمة فيما يتعلق بالدول األطراف اليت مل تقدم تقارير-٣

كانت اللجنة وال تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غري حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال                 -٤٦
 :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبل
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الـدول األطراف اليت مل تقدم أي تقرير على اإلطالق منذ تصديقها على العهد الدويل اخلاص                 )أ( 
 ة والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛باحلقوق االقتصادية واالجتماعي

 .الدول األطراف املتأخرة جداً يف تقدمي تقاريرها الدورية )ب( 

ويف كلـتا احلالتني، فإن عدم امتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب العهد، وال سيما التزاماهتا بتقدمي                 -٤٧
ول للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     التقارير، أدى إىل استحالة قيام اللجنة برصد فعال إلعمال تلك الد          

 .املنصوص عليها يف العهد وفقاً للوالية اليت أسندها إىل اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي

ّناء مع الدول        ٢٠٠٣وقـررت اللجـنة، يف دورهتا الثالثني املعقودة عام           -٤٨ ، بروح من احلوار املفتوح والَب
 :حلالتني املشار إليهما أعاله، وعلى أساس كل حالة على حدة، اإلجراءات التاليةاألطراف، أهنا قد تتخذ يف ا

أهنا قد توجه، بصورة غري رمسية، انتباه الدولة الطرف املعنية إىل املعلومات الواردة وحتثها على                )أ( 
 تقدمي تقريرها املتأخر، دون مزيد من التأخري؛

رسالة يرسلها رئيسها، انتباه الدولة الطرف املعنية إىل     أهنـا قـد توجه، بصورة رمسية، من خالل           )ب( 
 وقد تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف،     . املعلومات الواردة، وحتثها على تقدمي تقريرها املتأخر دون مزيد من التأخري          

مية، وأن تقدم   بصورة رمسية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا املثارة يف الرسائل املوجهة من املنظمات غري احلكو               
 .وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غري احلكومية املعنية، عند طلبها. تقريرها املتأخر دون مزيد من اإلبطاء

  يوم املناقشة العامة- واو

، إلجراء مناقشة عامة     عادة  من األسبوع الثالث   االثننييف كل دورة يوماً واحداً، هو يوم         ختصص اللجنة  -٤٩
أن تساعد هذه املناقشة    : وتتمثل أغراض املناقشة فيما يلي    . معني أو جانب معني من جوانب العهد      بشـأن حق    

 إمكانية تشجيع مجيع األطراف املعنية على       أن تتيح هلا  اللجنة على تعميق فهمها للمسائل ذات الصلة؛ و       العامـة   
 حمور اليت كانتاملسائل ترد و.  وأن متكـنها من إرساء األسس لصياغة تعليق عام مستقبال املسـامهة يف عمـلها   

 . املناقشات اليت جرت حىت اآلن يف املرفق السادس من هذا التقرير

  مشاورات أخرى- زاي

مع أنشطة اهليئات األخرى إىل أقصى حد ممكن وإىل االستفادة قدر           أعماهلا  اللجـنة إىل تنسيق     تسـعى    -٥٠
  الفنية لدىرباتاخلاللجنة إىل االستفادة من كما تسعى . صها املتاحة يف جماالت اختصا الفنيةمن اخلرباتاملستطاع 

ومن . يف سياق مناقشاهتا العامة    على األخص  املعنية يف عملها ككل و     الوكاالت املتخصصة وهيئات األمم املتحدة    
ية الفرعحقوق اإلنسان واللجنة بانتظام دعوات إىل أفراد مثل املقررين اخلاصني للجنة         جهـة أخرى توجه اللجنة      

فيها  لإلدالء ببيانات    وآخرين ورؤساء األفرقة العاملة التابعة للجنة حقوق اإلنسان         لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   
 . يف املناقشاتواملشاركة
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 من اخلرباء املهتمني بوجه خاص ببعض املسائل قيد   جمموعة متنوعة  اللجنة   تدعووباإلضـافة إىل ذلـك،       -٥١
اللجنة على حتسني ساعدت هذه املسامهات وقد . هبا إىل املسامهة يف مناقشات اللجنةاالستعراض ِممَّن لديهم دراية 

 .العهداملثارة يف إطار ض جوانب املسائل لبع هافهم

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال اللجنة-حاء 

لتزويدها  اًة فرص ملنظمات غري احلكومي  متنح اللجنة ا  قدر اإلمكان،   لضمان احلصول على معلومات وافية       -٥٢
 تشاء قبل   وميكن هلذه املنظمات أن تقدم هذه املعلومات كتابة يف أي وقت          . )٤(املعلومات ذات الصلة باملوضوع   ب

 كما أن الفريق العامل السابق للدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي املعلومات           . النظر يف تقرير الدولة الطرف    
 جدول يف حكومية، شريطة أن تكون هذه املعلومات ذات صلة مبسائل مدرجة  من أية منظمة غريمباشرة أو خطياً

 دوراهتا لتمكني كل دورة من وباإلضافة إىل ذلك، ختصص اللجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من              . أعمالـه 
بالتحديد على  أن تركز   ) أ: (هذه املعلومات يف  وينبغي  . شفوياًممثلي املنظمات غري احلكومية من تقدمي املعلومات        

أن تكون ذات صلة مباشرة باملسائل ) ب(أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 
وتكون اجللسة ذات الصلة باملوضوع علنية      . مغرضةتكون  ال  أ) د(أن تكون موثوقة؛    ) ج(اليت تنظر فيها اللجنة؛     
 . الصحفية، ولكن ال تَعّد عنها حماضر موجزة واخلدماتالشفويةوتزوَّد خبدمات الترمجة 

إتاحة ما تقدمه إليها رمسياً املنظمات غري احلكومية من معلومات    طلبت اللجنة من األمانة أن تضمن       قد  و -٥٣
وقبل انعقاد أي دورة، . ما ميكن بأسرع  املعنية الطرف الدولةيتتعلق بالنظر يف تقرير دولة طرف معينة ملمثلخطية 

رمسياً من خالل النشر على موقع مفوضية حقوق اإلنسان على الشبكة، والتسليم املباشر ملمثلي الدولة               يتم ذلك   
ولذا تفترض اللجنة أنه يف حالة اإلشارة إىل أي من هذه املعلومات أثناء احلوار مع               . الطـرف املعنية أثناء احلوار    

 .اتالدولة الطرف، ستكون هذه األخرية على علم مسبق بتلك املعلوم

وبغـية ضمان مشاركة املنظمات غري احلكومية بأكرب قدر من الفعالية وعلى أوسع نطاق ممكن يف أنشطة                  -٥٤
غري  ، وثيقة تشرح طرائق مشاركة املنظمات     ٢٠٠٠اللجنة، اعتمدت هذه األخرية، يف دورهتا الرابعة والعشرين يف عام           

 .)٤(منظمات غري احلكومية هبدف تيسري تعاوهنا مع اللجنةاحلكومية يف عمل اللجنة، وتتيح مبادئ توجيهية مفصلة لل

  التعليقات العامة-طاء 

قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من اجمللس االقتصادي واالجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورهتا و -٥٥
دة الدول األطراف على ساع، خصوصاً ملالثالـثة، يف إعداد تعليقات عامة ترتكز على خمتلف مواد وأحكام العهد     

 تعليقاً  ١٨، كانت اللجنة قد اعتمدت      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ وحىت   .مبقتضى العهد الوفـاء بالتزاماهتا    
 ).انظر املرفق الرابع هلذا التقرير. (عاماً

                                                        

ــتماعي،   )٤( ــادي واالج ــلمجلس االقتص ــية ل ــائق الرمس ــر الوث ــم ٢٠٠١انظ ــلحق رق  ٢، امل
(E/2001/22-E/C.12/2000/21)  ،   املنظمات غري احلكومية يف أنشطة اللجنة املعنية باحلقوق        اشتراك  : "املـرفق اخلـامس
 ".االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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فريق اللجنة و كل من   ، كان   )٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤(السابعة والثالثني للجنة    مع هناية الدورة     -٥٦
 الواردة يف بشأن احلقوق   تقارير جزئية    قد درس    ، الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة     للدورة،اخلرباء احلكوميني العامل    

تغطي مجيع املواد    تقارير شاملة  ، فضالً عن   من العهد  ١٥ إىل   ١٣ ومن   ١٢ إىل   ١٠ ومن   ٩ إىل   ٦ املـواد مـن   
يت كان قد حان آنذاك موعد تقدمي تقاريرها وعددها  من الدول األطراف يف العهد ال١١٢املوضوعية ومقدمة من 

ومتثل .  دولة ١٥٥ السابعة والثالثني هناية الدورة   يف  لدول األطراف يف العهد     ل وبلغ العدد اإلمجايل  . )٥( دولة ١٥٢
د وق.  االقتصادية والثقافية  -والقانونية واالجتماعية   هذه الدول مجيع مناطق العامل على اختالف نظمها السياسية          

  . من املشاكل اليت قد تنشأ لدى تنفيذ العهدكثرياًتقارير املقدمة حىت اآلن الأبرزت 

 اخلربة اليت اكتسبتها حىت اآلن من دراسة تقارير         إتاحة اللجنة، من خالل تعليقاهتا العامة، إىل        وتسـعى  -٥٧
 انتباه وتوجيهشجيعها على ذلك؛ الدول لفائدة مجيع الدول األطراف بغية مساعدهتا على املضي يف تنفيذ العهد وت
 حتسينات يف إجراءات    وإىل اقتراح الـدول األطراف إىل أوجه القصور اليت كشف عنها عدد كبري من التقارير؛              

يف جمال اإلعمال    أنشطة الدول األطراف واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة املعنية          وحفز تقـدمي التقارير؛  
تنقيح تعليقاهتا  ب،  احلاجة، كلما دعت     القيام  للجنة وميكن. وق املعترف هبا يف العهد     للحق الـتام التدرجيي والفعال   
 .املستخلصة منها الدول األطراف والنتائج جتاربالعامة وحتديثها يف ضوء 

وقـد اعـتمدت اللجنة، يف دورهتا احلادية والعشرين، اخلطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن                -٥٨
وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معني سيؤثر يف اهليكل العام لذلك             . )٦( يف العهد  حقـوق حمـددة ترد    

غري أن اخلطوط العريضة متثل معامل   . التعلـيق، مشرية إىل أنه ليس مقصوداً التقيد باخلطوط العريضة تقيداً صارماً           
ويف هذا الصدد،   . ياغة تعليقات عامة  مفـيدة وقائمة مرجعية باملسائل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار يف عملية ص            

ستساعد اخلطوط العريضة يف ضمان االتساق يف التعليقات العامة اليت تعتمدها اللجنة من حيث املضمون والشكل 
وأكدت اللجنة على أمهية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسرية الفهم . والنطاق

وستساعد هذه اخلطوط العريضة يف ضمان      . م وعلى رأسهم الدول األطراف يف العهد      عـلى جمموعة واسعة منه    
االتساق والوضوح يف هيكل التعليقات العامة، مما ييسر االطالع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاهتا              

 .العامة من تفسريات موثوقة للعهد

  البيانات اليت اعتمدهتا اللجنة-ياء 

اعدة الدول األطراف يف العهد، تعتمد اللجنة بيانات يقصد منها توضيح أو تأكيد موقفها من بغية مس -٥٩
، كانت اللجنة قد ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤وحىت . تطورات ومسائل دولية جديدة تؤثر يف إعمال العهد

 ).انظر املرفق اخلامس هلذا التقرير( بياناً ١٥اعتمدت 

                                                        

 دولة إندونيسيا وكازاخستان وملديف اليت ليست ملزمة        ١٥٢ال تشمل الدول األطراف اليت عددها        )٥(
 .٢٠٠٦ لكوهنا صادقت على العهد يف عام ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤بتقدمي تقاريرها قبل 

  (E/2000/22-E/C.12/1999/11 ٢الوثـائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم          )٦(
 .، املرفق التاسع)Corr.1و
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 لثالثالفصل ا

  من العهد١٧ و١٦لتقارير مبوجب املادتني ل األطراف تقدمي الدول

 تشرين  ٦ يف   ةاملعقود احلادية والثالثني     من النظام الداخلي، نظرت اللجنة يف جلستها       ٥٨فقـاً للمادة    و -٦٠
 . من العهد١٧ و١٦يف حالة تقدمي التقارير مبوجب املادتني ، ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 :لتالية معروضة على اللجنةيف هذا الصدد، كانت الوثائق او -٦١

مذكرة األمني العام بشأن املبادئ التوجيهية العامة املنقحة فيما يتعلق بشكل وحمتوى التقارير اليت  )أ( 
 ؛)E/C.12/1991/1(يتعني على الدول األطراف تقدميها 

دمي  بشأن الدول األطراف يف العهد وحالة تق       مشـروع تقريـر اللجنة السنوي، املرفق األول،        )ب( 
 ؛)(E/2007/22/CRP.4 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤التقارير حىت 

 من العهد  ١٧ و ١٦ة الـنظر يف التقارير مبوجب املادتني        ـمذكـرة األمانـة بشـأن مـتابع        )ج( 
(E/C.12/2003/3). 

 تشرين  ٢٤ إىل   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ تلقى يف الفترة من      لـغ األمـني العـام اللجنة بأنه       وأب -٦٢
انظر  (السابعة والثالثني ضافة إىل التقارير اليت من املقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا             ، باإل ٢٠٠٦نوفمرب  /اينالث

 : من العهد١٧ و١٦ املقدمة من الدول األطراف التالية مبوجب املادتني  التالية، التقارير) أدناه٦٥الفقرة 

؛ وتقرير باراغواي   (E/C.12/SMR/1)وسان مارينو    (E/1990/5/Add.70) التقرير األويل لكل من التفيا     
؛ والتقرير الدوري الثاين    (E/C.12/PRY/3)الـدوري املوحد اجلامع بني التقارير األويل والثاين والثالث          

؛ وتقريـر كوسـتاريكا الدوري املوحد اجلامع بني التقارير والثالث والرابع           (E/C.12/NPL/2)لنيـبال   
(E/C.12/CRI/4)   ـ . ند الدوري املوحد اجلامع بني التقارير الثاين والثالث والرابع واخلامس؛ وتقريـر اهل
(E/C.12/IND/5) ؛ والتقرير الدوري الثالث لكل من بلجيكا(E/C.12/BEL/3) ؛ وجزر األنتيل اهلولندية

(E/C.12/ANT/3)    وهـنغاريا (E/C.12/HUN/3)      ؛ والتقرير الدوري الرابع لشيلي(E/C.12/CHL/4) ؛
، وأوكرانيا  (E/C.12/SWE/5)، والسويد   (E/C.12/FIN/5)لدوري اخلامس لكل من فنلندا      والـتقرير ا  

(E/C.12/UKR/5). 

 بالنظر يف حالة تطبيق سان مارينو       ٢٠٠٥وقـررت اللجنة، يف دورهتا الثانية والثالثني، أن تقوم يف عام             -٦٣
 كانون  ١٨العهد بالنسبة هلذه الدولة يف      وقد بدأ نفاذ    . ألحكـام العهد، وهي من الدول اليت مل تقدم أي تقارير          

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٧وطلبت الدولة الطرف من اللجنة يف مذكرة شفوية مؤرخة . ١٩٨٦يناير /الثاين
أن تؤجل نظرها يف حالة تنفيذ العهد يف سان مارينو بعد تقدمي تقريرها األويل إىل اللجنة مؤكدة يف الوقت نفسه                    

وفـي الدورة اخلامسـة والثالثني املعقودة . ٢٠٠٦مايو / أيار٣١ التقرير يف موعـد أقصاه على أهنا ستقدم هذا
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وتلقت اللجنـة التقرير يف    . ، قررت اللجنة االستجابة لطلب الدولـة الطرف      ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧يف  
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦

أن تنظر يف حالة تطبيق أنغوال ألحكام العهد، وهي من          وقـررت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثالثني،         -٦٤
 وكان من   ١٩٩٢أبريل  / نيسان ١٠وقد بدأ نفاذ العهد بالنسبة هلذه الدولة يف         . الـدول اليت مل تقدم أي تقارير      

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٢ويف مذكرة شفوية مؤرخة     . ١٩٩٤يونيه  / حزيران ٣٠املقرر أن تقدم تقريرها األويل يف       
نوفمرب /لة الطرف بأن اللجنة قررت أن تنظر يف دورهتا السابعة والثالثني املقرر عقدها يف تشرين الثاينأُخربت الدو

. وطُلب إىل الدولة الطرف أن حتدد املوعد الذي تنوي فيه تقدمي التقرير         .  يف تنفـيذ الدولة الطرف للعهد      ٢٠٠٦
الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف ، أوضحت بعثة أنغوال ٢٠٠٦مايو / أيار٣ويف مذكرة شفوية مؤرخة 

 األويل ألنغوال رالعمل اجلاري يف أنغوال إلعداد وثيقة أساسية مشتركة وطلبت إىل اللجنة أن ترجئ نظرها يف التقري
ويف الدورة السادسة والثالثني، قررت اللجنة . ، عقب االنتهاء من إعداد الوثيقة األساسية املشتركة٢٠٠٧إىل عام 

وستنظر اللجنة،  . ٢٠٠٨نوفمرب  /جل نظرها يف تقرير أنغوال حىت دورهتا احلادية واألربعني يف تشرين الثاين           أن تؤ 
وفقـاً للممارسـة املتبعة، يف التقرير قبل انعقاد الدورة من خالل فريق عامل سابق للدورة، هبدف اعتماد قائمة                

 طُلب إىل الدولة الطرف، نظراً للوقت الالزم ،٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢ويف مذكرة شفوية مؤرخة . مسائل بشأنه
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥للتجهيز والترمجة، أن تقدم تقريرها األويل يف موعد أقصاه 
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 الفصل الرابع

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني
  من العهد١٧ و١٦

ني، يف التقارير التالية اليت قدمتها أربع دول أطراف مبوجب          نظـرت اللجـنة، يف دورهتا السابعة والثالث        -٦٥
 : من العهد١٧ و١٦املادتني 

 التقارير األولية 

E/1990/5/Add.66 ليختنشتاين 
E/1990/5/Add.64 موناكو 

 التقارير الدورية الثالثة 

E/1994/104/Add.29 املغرب 

 التقارير الدورية الرابعة 

E/C.12/4/Add.15 كندا 
E/C.12/4/Add.16 املكسيك 

 التقارير الدورية اخلامسة 

E/C.12/CAN/5 كندا 

ونظـرت اللجنة، يف دورهتا السابعة والثالثني، يف التقارير التالية اليت قدمتها مخس دول أطراف مبوجب                 -٦٦
 : من العهد١٧ و١٦املادتني 

 التقارير األولية 

E/1990/5/Add.67 ألبانيا 
E/C.12/TJK/1 نطاجيكستا 
E/C.12/MKD/1 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 التقارير الدورية الثانية 

E/1990/6/Add.39 السلفادور 

 التقارير الدورية الثالثة 

E/1994/104/Add.30 هولندا 
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 يف  من النظام الداخلي للجنة، ُدعي ممثلو مجيع الدول املقدمة للتقارير إىل املشاركة٦٢ووفقـاً لـلمادة      -٦٧
وأوفدت مجيع الدول األطراف اليت نظرت اللجنة يف تقاريرها ممثلني          . جلسات اللجنة عند النظر يف تقارير بلداهنم      

ووفقاً ملقرر اعتمدته اللجنة يف دورهتا الثانية، ترد يف املرفق السابع من هذا . للمشـاركة يف دراسة تقارير بلداهنم    
 .د من وفود الدول األطرافالتقرير قائمة بأمساء ومناصب أعضاء كل وف

وكانـت اللجنة قد قررت يف دورهتا الثامنة إيقاف العمل مبمارستها املتمثلة يف تضمني تقريرها السنوي                 -٦٨
 املعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن        ٥٧ووفقاً للمادة   . ملخصـات ملا دار أثناء نظرها يف تقارير البلدان        

وتبعاً لذلك، . لة أمور منها املالحظات اخلتامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرفيتضمن التقرير السنوي للجنة مج
تتضـمن الفقرات التالية، املرتَّبة على أساس كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة يف نظرها يف                   

ليت نظرت فيها اللجنة يف دورتيها التقارير، املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تقارير الدول األطراف ا
ووفقاً للممارسة اليت تتبعها اللجنة، ال ُيشارك أعضاء اللجنة يف صياغة أو      . الـرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني    

 .اعتماد املالحظات اخلتامية اليت تتعلق بتقارير بلداهنم

 الدورة السادسة والثالثون

 موناكو

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من موناكو بشأن تنفيذ            نظـرت اللجنة املعنية باحلق     -٦٩
، وذلك يف جلستيها الثالثة     (E/1990/5/Add.64)العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           

، املالحظات  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩ة يف    املعقود ١٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢والـرابعة، املعقودتني يف     
 .اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

كما ترحب . ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وردودها اخلطية على قائمة املسائل       -٧٠
 الدولة  وحتيط علماً باملعلومات اإلضافية اليت قدمتها     . باحلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف        

غري أهنا تأسف لكون التقرير املعدل مل ُيقدَّم إال عشية اجللسة املخصصة للنظر فيه              . الطرف يف شكل تقرير معدل    
 . مما أحدث صعوبة يف أخذ املعلومات اإلضافية يف احلسبان

  اجلوانب اإلجيابية�باء 

 بشأن حرية التعبري العام،     ٢٠٠٥ يوليه/ متوز ١٥تالحـظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون الصادر يف           -٧١
 الـذي جيـرم باخلصـوص القـذف ذا الطابع العنصري، أو اإلثين أو الديين، أو بسبب امليول اجلنسية، احلقيقية       

 .أو املفترضة

 إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       ٢٠٠٥مارس  /وترحـب اللجـنة بانضمام الدولة الطرف يف آذار         -٧٢
 .التمييز ضد املرأة
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 .تالحظ اللجنة مع التقدير أن نسبة البطالة تكاد تكون منعدمة يف البلد الطرفو -٧٣

وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود الكبرية اليت تبذهلا الدولة الطرف توخياً لتحديث تشريعاهتا وال سيما                -٧٤
يز ضد األطفال الشرعيني أو التعديالت اليت أدخلتها على القانون املدين املؤدية إىل إلغاء أي شكل من أشكال التمي

وترحب اللجنة مع التقدير بأن القانون املدين مل يعد يشري إال إىل لفظ             . الطبيعيني أو أطفال الزنا أو سفاح احملارم      
وترحب اللجنة من جهة أخرى بالتعديالت اليت أدخلت على القانون باالستعاضة عن            ". أخالف"أو  " أطفـال "

 .األبويةمفهوم القوة األبوية بالسلطة 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد�جيم 

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيذ العهد يف موناكو -٧٥

  دواعي القلق الرئيسية�دال 

تعـرب اللجنة عن قلقها بشأن وجود إعالنات تفسريية للدولة الطرف وحتفظات هلا تتصل باخلصوص                 -٧٦
 . عند التصديق على العهد١٣ و٩ و٦، واملواد ٢ من املادة ٢لفقرة با

 املتعلق بانتقال جنسية    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ املؤرخ   ١٢٩٦ورغـم أن اللجنة حتّيي اعتماد القانون رقم          -٧٧
ساء موناكو من األمهات إىل أطفاهلن، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء وجود بعض القيود اليت حتول دون منح الن                  

 .املتجنسات جنسيتهن ألطفاهلن يف حالة الطالق

ويساور اللجنة القلق إزاء اإلبقاء على لزوم اإلقامة لفترة مخس سنوات بالنسبة إىل غري احلاملني جلنسية                 -٧٨
 ).  من العهد١١ واملادة ٢-٢املادة (موناكو مما حيول دون انتفاعهم باحلق يف السكن وبالرعاية االجتماعية والطبية 

واللجنة إذ تراعي التعديالت اليت أدخلت على القانون املدين، تعرب عن قلقها إزاء وجود شروط قانونية       -٧٩
 ).  من العهد٣املادة (متيز بني الرجال والنساء يف اكتساب جنسية موناكو 

 استحقاقات غري أهنا تأسف لعدم انطباق. وحتيط اللجنة علماً بوجود نظام ضمان اجتماعي فعال للعاملني -٨٠
 ).  من العهد٩املادة (اإلعالة على نظام الضمان االجتماعي للعاملني حلساهبم اخلاص 

وتالحـظ اللجنة مع القلق املشاكل الصحية اليت يعاين منها املراهقون، والنامجة باخلصوص عن اإلدمان                -٨١
 ). من العهد١٢ و١٠املادتان (وعن تعاطي املخدرات 

ـ      -٨٢   ١٢ و ١٠املادتان  (ق لعدم وجود تشريع حمدد بشأن العنف املرتيل ضد النساء           ويسـاور اللجـنة القل
 ).من العهد

وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم شرعية اإلجهاض يف مجيع األحوال يف النظام القضائي للدولة الطرف  -٨٣
 ).١٢املادة (
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  االقتراحات والتوصيات�هاء 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على    . اهتا التفسريية وحتفظاهتا  توصـي اللجنة الدولة الطرف بسحب إعالن       -٨٤
 من املادة ٢املبادرة إىل إعادة النظر فيها، وخباصة ما أُمهل منها أو أصبح عدمي اجلدوى وال سيما ما يتعلق بالفقرة 

 . من العهد، مراعاة للتطورات اليت شهدهتا الدولة الطرف١٣ و٩ و٦، واملواد ٢

لدولة الطرف على اعتماد تشريع يكرس املساواة يف احلق يف نقل نساء موناكو جنسيتهن وتشجع اللجنة ا -٨٥
 .إىل أطفاهلن أياً كانت طريقة اكتساب اجلنسية

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف باحلّد من شرط اخلمس سنوات املفروض على غري مواطين موناكو                  -٨٦
 .ية االجتماعية والطبيةلتمكينهم من االستفادة من احلق يف السكن ويف الرعا

 .وتوصي اللجنة باملساواة بني الرجال والنساء يف اكتساب اجلنسية -٨٧

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن يؤمن نظام الضمان االجتماعي محاية متكافئة جلميع فئات العمال               -٨٨
 .وأسرهم

ى املخدرات، وال سيما لدى    وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملنع ومكافحة اإلدمان عل           -٨٩
 .الشبان، واعتماد تشريع مالئم يف هذا الصدد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي اعتماد تشريع حمدد جيّرم العنف املرتيل جنائياً، ووضع آلية قانونية                -٩٠
 .هتدف إىل محاية النساء ضحايا العنف املرتيل

 تشريعها اخلاص باإلجهاض وبتوخي حاالت استثنائية       وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بإعادة النظر يف         -٩١
 .للحظر العام لإلجهاض ألسباب عالجية ويف حالة يكون احلمل ناجتاً عن اغتصاب أو عن سفاح حمارم

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس                -٩٢
ُيعهد إليها حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلقوق االقتصادية           ) ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة رقم     (

 .واالجتماعية والثقافية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق تشريعاهتا اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً             -٩٣
 .لإلصالحات اليت أدخلتها على القانون املدين

للجـنة الدولة الطرف باالنضمام إىل منظمة العمل الدولية وبالتوقيع والتصديق على خمتلف             وتوصـي ا   -٩٤
 .اتفاقاهتا املتعلقة باألحكام الواردة يف العهد

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على توفري تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس يف مجيع املستويات وعلى                  -٩٥
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى موظفي اخلدمة املدنية         حتسـني اإلملـام حبقوق اإلنسان، وخباصة      

 . والوظائف القضائية
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 .وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم -٩٦

لغ النسبة اليت أوصت    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الزيادة يف مستوى املساعدة اليت تقدمها حىت يب             -٩٧
 . يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل٠,٧هبا األمم املتحدة وهي 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف بتوفري بيانات مبوبة تتعلق بتطبيق العهد وخباصة عن حدوث األمراض                -٩٨
 ىل تعليقها العام رقم    املهنـية وتواتـر إعـادة الـنظر يف األجـر األدىن وحتيل الدولة الطرف، يف هذا الصدد، إ                  

 اللتان تتعلقان ٤٤ و٤٣، وخباصة فقرتاه )١٢املادة (بشأن أعلى مستويات الصحة اليت ميكن بلوغها ) ٢٠٠٠(١٤
وتوصي اللجنة أيضاً باستخدام تلك املعلومات توخياً لتعزيز السياسات والربامج واملتابعة           . بااللتزامات األساسية 
 .ذات الصلة بالعهد

 املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات         هذهالدولة الطرف أن تنشر     إىل  للجنة   ا تطلبو -٩٩
وتشجع اللجنة الدولة الطرف .  التدابري املتخذة لتنفيذها  كافةاجملتمع، وأن تطلعها يف تقريرها الدوري القادم على         

 قبل  الوطينيف عملية املناقشة على املستوى       غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين        املنظماتأيضاً على إشراك    
 . القادمتقدمي تقريرها الدوري

يف موعٍد  يف وثيقة واحدة     الثاين والثالث  نيها الدوري ي أن تقدم تقرير   الطرفالدولة  إىل  اللجنة  وتطلـب    -١٠٠
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ أقصاه

 ليختنشتاين

جتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من ليختنشتاين        نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال       -١٠١
يف ) E/1990/5/Add.66الوثيقة  (بشـأن تنفـيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

، واعتمدت يف   )SR.7 و E/C.12/2006/SR.6الوثيقتان   (٢٠٠٦مايو  / أيار ٤ و ٣، املعقودتني يف    ٧ و ٦جلستيها  
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦مايو / أيار١٩ املعقودة يف ٢٩تها جلس

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير األويل املقدم من ليختنشتاين، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود      -١٠٢
 . اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتها اللجنة

بناء مع وفد الدولة الطرف الذي مشل عدداً من املمثلني عن هيئات حكومية             وترحـب اللجنة باحلوار ال     -١٠٣
 . عديدة، وبالردود املقدمة من الوفد على األسئلة اليت طرحتها اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية -باء 

تعـرب اللجنة عن تقديرها ملوقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص             -١٠٤
 . حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبا
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وتالحـظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده املؤمتر                 -١٠٥
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان يف عام 

طط السنوية الرامية إىل تنفيذ منهاج العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين باملرأة، املعقود        ، فضالً عن اخل   ٢٠٠١
 .١٩٩٥يف بيجني يف عام 

وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف الفترة األخرية بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص الذي ُعهد إليه بوالية            -١٠٦
 . ئم على نوع اجلنس والدين واإلعاقة واألصل القومي وامليول اجلنسيواسعة النطاق يف جمال مكافحة التمييز القا

، لقانون املساواة بني اجلنسني الذي يضع عبء      ١٩٩٩وترحـب اللجنة باعتماد الدولة الطرف، يف عام          -١٠٧
 .اإلثبات على كاهل صاحب العمل يف قضايا التمييز الذي يستهدف املرأة

  تنفيذ العهد العوامل والصعوبات اليت تعوق-جيم 

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ الدولة الطرف ألحكام العهد تنفيذاً فعاالً -١٠٨

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

تالحـظ اللجـنة مع القلق عدم وجود أية قرارات صادرة عن القضاء تشري إىل التطبيق املباشر ألحكام                   -١٠٩
طبيق، وذلك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانني احمللية اليت تقضي بوجوب       العهد، أو تؤكد هذا الت    

 .التطبيق املباشر ألحكام العهد يف حماكم الدولة الطرف

وتعـرب اللجنة عن قلقلها إزاء استمرار ظاهريت كره األجانب والتعصب اللتني تستهدفان أشخاصاً من                -١١٠
 .فان بشكل خاص املسلمني واألشخاص املنحدرين من أصل تركيأصل إثين أو دين خمتلف، وتستهد

 من دستور ليختنشتاين ٣١وتالحظ اللجنة مع القلق أن شرط املساواة يف احلماية املنصوص عليه يف املادة  -١١١
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   " األجانب"ينطـبق عـلى مواطين الدولة الطرف دون سواهم، يف حني أن متتع              

 .قافية على قدم املساواة مع اآلخرين هو حق مضمون بطريقة غري مباشرة فقط، وذلك مبوجب املعاهدات الدوليةوالث

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار مكتب تكافؤ الفرص، الذي حل حمل مكتب املساواة بني اجلنسني،                 -١١٢
نية، باإلضافة إىل ما ُعهد إليه من مسؤوليات        للوسائل اليت تكفل لـه مواصلة تشديد التركيز على املسائل اجلنسا         

 .جديدة تتعلق مبعاجلة املسائل ذات الصلة بإدماج األجانب، واإلعاقة، والسن، والدين، وامليول اجلنسي

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بكثرة النساء الالئي يضطلعن بعمل منخفض األجر -١١٣

مع القلق أن حظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو املنشأ أو اجلنسية أو األصل اإلثين                وتالحـظ اللجنة     -١١٤
  من قانون عقود العمل ال ينطبق إال يف حالة إهناء عقد العمل،             ٤٦من املادة   ) أ(املنصـوص علـيه يف الفقـرة        

 .وال يشمل جماالت التوظيف واألجر والترقية



 

25 

جود حد أدىن قانوين لألجر وإزاء انسحاب مؤسسات عديدة يف الفترة           ويساور اللجنة القلق إزاء عدم و      -١١٥
 .األخرية من غرفة التجارة يف ليختنشتاين، وعدم مشاركتها يف املفاوضات اجلماعية بشأن األجور

 .تالحظ اللجنة أن احلق يف اإلضراب غري معترف به صراحة يف دستور ليختنشتاين وتشريعاهتا املتعلقة بالعمل -١١٦

 .وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف املرتيل يف الدولة الطرف، وال سيما العنف الذي يستهدف النساء -١١٧

وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن األشخاص املنحدرين من أصل إثين خمتلف،                   -١١٨
 .ون صعوبات يف استئجار املساكنوخباصة ملتمسو اللجوء والنساء املنحدرات من أصل مهاجر، يعترض

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعدالت املرتفعة لتعاطي التدخني وتناول الكحول، وإزاء إدمان املخدرات    -١١٩
 .غري املشروعة على غرار احلشيش، وال سيما يف صفوف القصَّر

رنة باألطفال أصيلي ليختنشتاين، وتالحظ اللجنة مع القلق ضعف أداء األطفال املهاجرين يف املدرسة مقا           -١٢٠
 .والصعوبات اليت يواجهوهنا يف جتاوز املرحلة اإلعدادية، واخنفاض عددهم نسبياً يف مرحلة التعليم الثالثة

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بتوّخي إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس                -١٢١
، واعتماد خطة عمل وطنية لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق             )٤٨/١٣٤ار اجلمعية العامة    قر(

 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التأكد من أن احملاكم احمللية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات                 -١٢٢
سائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة احلقوق الواردة يف العهد، كما هي حمددة يف التدريبية املتعلقة بامل

ويف هذا الصدد،   . التعلـيقات العامـة للجنة، كما تدعوها إىل تشجيع استخدام العهد كمصدر للقوانني احمللية             
 . التطبيق احمللي للعهدبشأن) ١٩٩٨(٩تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال                -١٢٣
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز التسامح اإلثين والديين،                -١٢٤
بيل املثال من خالل إدراج هذا املوضوع يف املناهج الدراسية وتنظيم دورات تدريبية خاصة باملعلمني وذلك على س

 .ومحالت للتوعية العامة، وباعتماد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص من أصل إثين أو دين خمتلفني

يع نطاق تطبيق البند الدستوري املتعلق      وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد تدابري تشريعية بغية توس            -١٢٥
 .باملساواة يف احلماية كي يشمل احلقوق اإلنسانية لألجانب، وال سيما حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التعديل املقترح لقانون املساواة بني اجلنسني الذي يضع عبء                -١٢٦
 .ل صاحب العمل أيضاً يف القضايا املتعلقة بالتحرش اجلنسياإلثبات على كاه
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ التدابري املناسبة حىت يواصل مكتب تكافؤ الفرص تشديد التركيز                -١٢٧
 .على املسائل اجلنسانية

ملرأة فيما يتصل بالعمل    وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل وا              -١٢٨
والترقية، ومضاعفة جهودها املبذولة يف جمال برامج التأهيل اخلاصة بالنساء الالئي يضطلعن بعمل منخفض األجر               
والنساء العاطالت عن العمل، واحلرص على تطبيق مبدأ املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة مقابل العمل املتساوي 

ف إىل أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية عن مشاركة املرأة يف القوة وتدعو الدولة الطر. القيمة
على أساس التفرغ /العاملـة، عـلى أن تكـون هذه البيانات مفصلة حسب العمر واألجر والعمل لبعض الوقت    

 .واألصل اإلثين

من تطبيق مبدأ حظر التمييز     وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعديل قانون عقود العمل مبا يض             -١٢٩
 . العرقي واإلثين يف كل اجملاالت املتصلة بالعمالة والتوظيف والترقية

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف وضع حد أدىن قانوين لألجر أو ضمان تطبيق األجور اليت يتم                   -١٣٠
وظفني املنتمني إىل قطاع اقتصادي معني التفاوض بشأهنا يف إطار االتفاقات اجلماعية على مجيع أصحاب العمل وامل

أو مهـنة معيـنة، وذلك بصرف النظر عن عضويتهم يف غرفة التجارة، وضمان عيش كرمي للعاملني واملوظفني                  
 . من العهد٧ من املادة `٢`)أ(وأسرهم وفقاً ألحكام الفقرة 

 صرحياً باحلق يف اإلضراب وحتديد      وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باالعتراف يف تشريعاهتا احمللية اعترافاً          -١٣١
وتشجع الدولة الطرف على املبادرة إىل إلغاء األحكام الواردة يف القانون املتعلق            . القيود املسموحة على هذا احلق    

 . مبوظفي اخلدمة املدنية اليت ُتحّرم على هذه الفئة من املوظفني حق اإلضراب

ودها الرامية إىل إصالح نظام الضمان االجتماعي من        وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جه        -١٣٢
، على غرار ما تشري إليه الدولة الطرف يف تقريرها، كإعادة إدماج املعوقني يف "تدابري مقبولة اجتماعياً"خالل اختاذ 

طرف وتطلب اللجنة إىل الدولة ال    . عمـلهم بغـية ختفيف األعباء املالية اليت تثقل كاهل نظام التأمني على العجز             
تضـمني تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن إصالح نظام الضمان االجتماعي، مع مراعاة التزاماهتا               

 . من العهد٩مبوجب املادة 

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ما تقدمه من مساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل يف إطار الزواج            -١٣٣
 اإلعالمية وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني حىت يعوا     وإيـذاء األطفال، وزيادة محالهتا    

الطـابع اإلجـرامي هلذه األفعال، كما حتثها على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج هذه                  
 .فروضةالتدابري وعدد الضحايا، ومرتكيب هذه اجلرائم، وقرارات اإلدانة، ونوع العقوبات امل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل املضي يف مجع البيانات اإلحصائية خبصوص الصعوبات اليت تعترض غري                -١٣٤
املواطـنني يف جمـال اإلسـكان وإدراج هذه البيانات، وأية معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة باالستناد إىل هذه                  

 .البيانات، يف تقريرها الدوري القادم
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جنة إىل الدولة الطرف مواصلة محالهتا التثقيفية، وال سيما احلمالت اليت تستهدف القصَّر،             وتطلـب الل   -١٣٥
خبصـوص املخاطر اليت ينطوي عليها تعاطي التدخني وتناول الكحول واملخدرات، والسهر على توفري خدمات               

و الدولة الطرف إىل القيام، وتدع. املشورة الدائمة جلميع األشخاص املتأثرين بإدمان التدخني والكحول واملخدرات
عـلى أٍسـاس سـنوي، بتحديد مؤشرات مصنفـة ومقاييس وطنيـة تتعلق بالفئات املستهدفة املشمولة حبملة                
 مكافحـة اإلدمـان املمتدة على عدة سنوات، وتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن عملية حتديد هذه                 

 .املؤشرات واملقاييس

ة الطرف على مواصلة السعي إىل احلد من احلواجز اللغوية من خالل تكثيف تعليم              وتشجع اللجنة الدول   -١٣٦
اللغة األملانية لألطفال املهاجرين، وتوفري دروس تدارك مالئمة هلؤالء األطفال، وزيادة وعي األسرة بأمهية التعليم               

جيه الطلبة إىل إحدى درجات     وتشجع الدولة الطرف أيضاً على رفع سن تو       . يف جنـاح احلياة املهنية يف املستقبل      
 سنة إىل سن أعلى، حىت تضمن هلؤالء الطلبة بلوغ مرحلة كافية من النضج عند         ١١التعلـيم الثانوي الثالث من      

 .اختاذ هذا القرار

وتطلـب اللجـنة من الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                  -١٣٧
املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية، وإطالعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة اجملتمع، وال سيما بني    

كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع            . اخلطوات املتخذة لتنفيذها  
 . دماملدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القا

 ٣٠وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني الثاين والثالث يف تقرير موحد حبلول       -١٣٨
 .٢٠١١يونيه /حزيران

 كنـدا

نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريرين الدوريني الرابع واخلامس              -١٣٩
  (E/C.12/4/Add.15دويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       لكـندا بشـأن تنفـيذ العهـد ال        

 ٢٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٨ و ٥، املعقـودة يف     ١٢ إىل   ٩ يف جلسـاهتا     E/C.12/CAN/5)و
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦مايو / أيار١٩املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

ن الدوريني الرابع واخلامس املقدمني من الدولة الطرف، وبالردود اخلطية الواردة           ترحب اللجنة بالتقريري   -١٤٠
كما ترحب باحلوار   . E/C.12/CAN/Q/5) و (E/C.12/Q/CAN/2مسبقاً على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة        

هد ومن ممثلني من    الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي يتألف من خرباء يف خمتلف اجملاالت اليت يغطيها الع               
ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن تقدمي التقرير الدوري اخلامس قبل نظرها يف . بعض مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف

 .التقرير الدوري الرابع مل يسهل دراسة احلالة يف الدولة الطرف
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

القمة احملددة يف دليل التنمية البشرية لربنامج األمم        تالحظ اللجنة أن كندا ال تزال حتتل مرتبة قريبة من            -١٤١
فالكنديون ينعمون، يف املتوسط، مبستوى معيشي مرتفع، ولدى كندا القدرة على حتقيق مستوى          . املتحدة اإلمنائي 

 .عاٍل يف جمال إعمال مجيع احلقوق الواردة يف العهد

 الطرف، وتناقص نسبة األشخاص الذين يعيشون وترحـب اللجنة بتدين مستوى البطالة نسبياً يف الدولة        -١٤٢
 ١١,٢ إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ١٣,٧من ) كما حتددها اهليئة الكندية لإلحصاءات(حتت عتبة الدخل املنخفض 

 .٢٠٠٤يف املائة يف عام 

طرف فيما وتالحظ اللجنة مع التقدير اخنفاض التفاوتات بني السكان األصليني وباقي السكان يف الدولة ال -١٤٣
 .يتعلق مبعدل وفيات الرضع والتعليم الثانوي

 وترحـب اللجـنة مبـا اختذته الدولة الطرف من تدابري يف جمال املساواة يف األجر عن العمل املتساوي،            -١٤٤
 .وال سيما بالتعويضات اليت ُدفعت بأثر رجعي للنساء الالئي عانني من التمييز

 . األمومة واألبوة من ستة أشهر إىل سنةوترحب اللجنة بتمديد استحقاقات -١٤٥

وتالحـظ اللجـنة مـع االرتياح الربامج الصحية العديدة اليت تقوم الدولة الطرف بتنفيذها، مثل خطة                  -١٤٦
 .السنوات العشر لتعزيز الرعاية الصحية وبدء تشغيل الوكالة العامة للصحة

 يف املائة من الناتج ٠,٢٧ يف كندا قد ارتفع من وتالحـظ اللجـنة أن مستوى املساعدة اإلمنائية الرمسية     -١٤٧
 . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٠,٣٣ إىل نسبة حالية تقدر ب  ٢٠٠٤احمللي اإلمجايل يف عام 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 .فيذاً فعاالً يف الدولة الطرفتالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ أحكام العهد تن -١٤٨

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 مث ١٩٩٣تعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تنفذ معظم التوصيات املقدمة من اللجنة يف عام  -١٤٩
غل  عقب نظرها يف التقريرين الدوريني الثاين والثالث للدولة الطرف، ومل تعاجل بطريقة فعالة الشوا١٩٩٨يف عام 

 :الرئيسية التالية اليت ال تزال قائمة

تفسـري الدولة الطرف تفسرياً ضيقاً اللتزاماهتا مبوجب العهد، وال سيما موقفها بشأن إمكانية               )أ( 
الوفاء بالتزاماهتا القانونية املنصوص عليها يف العهد باعتماد تدابري وسياسات حمددة ال بسن تشريعات تعترف فيها 

القتصادية واالجتماعية والثقافية، وما يترتب على ذلك من انعدام الوعي يف املقاطعات واألقاليم             حتديداً باحلقوق ا  
 بااللتزامات القانونية للدولة الطرف مبوجب العهد؛
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عدم توفري سبل انتصاف قانونية لألفراد يف حالة تقصري احلكومات يف تنفيذ أحكام العهد، وألن             )ب( 
مبا فيه الكفاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد؛           التشـريعات احمللية ال تغطي      

واالفـتقار إىل آلـيات فعالة إلعمال هذه احلقوق؛ واعتياد جلوء احلكومات إىل احملاكم حلثها على تفسري امليثاق                  
فاية املساعدة القانونية املدنية    الكـندي للحقوق واحلريات تفسرياً ينكر محاية احلقوق الواردة يف العهد؛ وعدم ك            

 املتاحة، ال سيما فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

عـدم متـتع مجيع األشخاص الذين حيتاجون إىل مساعدة اجتماعية حبق قابل لإلعمال مبوجب                )ج( 
مج عمل معينة للنفع العام من أثر القانون للحصول على استحقاقات كافية على أساس عدم التمييز، وما ختلفه برا

 سليب على املتلقني للمساعدة االجتماعية؛

استمرار التفاوتات بني الشعوب األصلية وباقي السكان الكنديني يف التمتع باحلقوق الواردة يف              )د( 
 العقارية الزوجية؛العهد، والتمييز الذي تعاين منه نساء السكان األصليني حىت اآلن يف املسائل املتعلقة باملمتلكات 

 عدم وجود خط فقر رمسي؛  )ه( 

 عدم كفاية احلد األدىن لألجر واملساعـدة االجتماعيـة لضمان إعمال احلق يف مستوى معيشي   )و( 
 الئق للجميع؛

اإلذن للمقاطعات واألقاليم بطرح مبلغ إعانة الطفل يف إطار اخلطة الوطنية إلعانة الطفل من مبلغ  )ز( 
 .جتماعية الذي يتلقاه الوالدان يف إطار الرعايةاملساعدة اال

وتشـعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من املشاورات وتبادل املعلومات بني احلكومات على مستوى االحتاد                -١٥٠
واملقاطعـات واألقالـيم مـن خـالل اللجـنة الدائمـة للمسـؤولني املعنـيني حبقوق اإلنسان على مستوى                    

 .م، مل يتم وضع إجراءات فعالة ملتابعة املالحظات اخلتامية للجنةاألقالي/املقاطعات/االحتاد

وبينما تنوه اللجنة بربنامج الطعون القضائية الذي وضعته الدولة الطرف، فإهنا تعرب عن أسفها ألن هذا       -١٥١
يم، على  الربنامج مل يوسع على حنو يكفل متويل إجراءات الطعن يف التشريعات والسياسات يف املقاطعات واألقال              

 .حنو ما أوصت به اللجنة سابقاً

وتالحـظ اللجـنة مع القلق ختفيض الدعم املايل املقدم خلدمات املساعدة القضائية املدنية بشأن احلقوق               -١٥٢
وينتج عن ذلك عدم إمكانية جلوء الفقراء،      . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية يف عدد من حماكم الدولة الطرف         

الفقريات، الذين ال حيصلون على االستحقاقـات واخلدمـات اليت خيوهلا هلم القانون احمللي،            وبالذات العازبات   
ومما يثري القلق بشكل خاص يف هذا الصدد التخفيضات الشديدة اليت أُجريت يف             . إىل سـبل االنتصـاف احمللية     

 .كولومبيا الربيطانية

ر االقتصادي الذي تشهده كندا واخنفاض عدد       وتشـعر اللجـنة باالنشغال ألنه على الرغم من االزدها          -١٥٣
 يف املائة من سكان كندا كانوا يعيشون يف فقر          ١١,٢األشخاص الذين يعيشون حتت عتبة الدخل املنخفض، فإن         
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كما تشعر اللجنة . ، وألن هناك حىت اآلن فوارق كبرية يف مستويات الفقر بني املقاطعات واألقاليم٢٠٠٤يف عام 
ت الفقر ال تزال مرتفعة جداً يف صفوف األفراد واجملموعات احملرومني واملهمشني، على             بقلـق خاص ألن معدال    

غرار الشعوب األصلية، والكنديني املنحدرين من أصل أفريقي، واملهاجرين، واملعوقني، والشباب، والنساء ذات              
ملناطق اخلاضعة لوالية   ، شهد عدد من ا    ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٨ويف الفترة من    . الدخل املنخفض، واألمهات العازبات   

. الدولة الطرف، مبا فيها كولومبيا الربيطانية، ارتفاعاً يف معدالت الفقر يف صفوف األمهات العازبات واألطفال              
وتشـعر اللجـنة بالقلق أيضاً إزاء التفاوتات الكبرية اليت ال تزال قائمة بني السكان األصليني وباقي السكان يف                   

 املاء والصحة والسكن والتعليم، وإزاء عدم اعتراف الدولة الطرف اعترافاً تاماً            جمـاالت العمالة واحلصول على    
 .باحلواجز اليت يواجهها الكنديون املنحدرون من أصل أفريقي يف التمتع حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد

حقوق  شرط اإلشارة صراحة إىل سقوط       ١٩٩٨وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سحبت منذ عام           -١٥٤
وسندات ملكية السكان األصليني يف إطار اتفاق شامل بشأن املطالبات أو يف تشريع التسوية للتصديق على هذا                 

منوذج عدم "و" منوذج احلقوق املعدلة"االتفـاق، وال يزال القلق يساورها مع ذلك ألن النهج اجلديدة، وال سيما       
كما تعرب اللجنة عن أسفها . ت االعتراف والتنازل عنها، ال ختتلف كثرياً عن هنج سقوط احلقوق وسندا"اإلقرار

ألهنا مل تتلق أية معلومات مفصلة بشأن النهج األخرى القائمة على االعتراف باحلقوق والتعايش معها، اليت جيري              
 .حبثها يف الوقت الراهن

م األوىل وأطفاهلن، فيما وتالحظ اللجنة مع القلق أن مسائل التمييز القائمة منذ أمد طويل ضد نساء األم     -١٥٥
وتالحظ . يتصل مبركز اهلنود واالنتماء إىل اجلماعات واملمتلكات العقارية الزوجية يف احملميات، مل حتل حىت اآلن              

اللجـنة أن هـذا التمييز قد أثر تأثرياً سلبياً على متتع عدد من نساء األمم األوىل وأطفاهلن حبقوقهم االقتصادية                    
 . ة املنصوص عليها يف العهدواالجتماعية والثقافي

وتالحظ اللجنة مع القلق أن احلد األدىن لألجر يف مجيع مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف، هو دون عتبة                  -١٥٦
 . الدخل املنخفض وال يوفر للعمال وأسرهم ما يكفيهم للتمتع مبستوى معيشي الئق

إلضراب يف كندا، كموظفي احلكومة وموظفي      وتشعر اللجنة بالقلق لعدم متتع بعض فئات العمال حبق ا          -١٥٧
وتعترب اللجنة أن التفسري املقدم من      . الشركات امللكية واملدرسني يف املدارس العامة وأساتذة الكليات واجلامعات        

 الدولـة الطرف لإلفادة، أن هؤالء العمال يقدمون خدمات أساسية ال يفي بالشروط املنصوص عليها يف املادتني                 
 .د من العه٨ و٤

وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها ألن حتويالت احلكومة االحتادية لصاحل املقاطعات واألقاليم من أجل                -١٥٨
املسـاعدة االجتماعية واخلدمات االجتماعية، ال ختضع حىت اآلن ألية معايري فيما يتعلق ببعض احلقوق املنصوص                

ما تشعر اللجنة بالقلق ألن احلكومة االحتادية وإن        ك. علـيها يف العهد، مبا يف ذلك احلق يف الضمان االجتماعي          
كانـت قـد رفعت مسامهتها يف تكاليف الرعاية الصحية من خالل الربنامج الكندي للتحويل من أجل الرعاية                  
الصـحية، فإن دعمها للتعليم اجلامعي واملساعدة االجتماعية واخلدمات االجتماعية من خالل الربنامج الكندي              

، وذلك على ١٩٩٥-١٩٩٤اخلدمات االجتماعية يصل إىل املستويات اليت بلغها يف الفترة         للـتحويل مـن أجل      
 .الرغم من النمو االقتصادي املتواصل الذي حققته الدولة الطرف خالل هذه السنوات األخرية



 

31 

وتشـعر اللجـنة باالنشـغال ألن الدولة الطرف مل تقدم أية معلومات مفصلة عما إذا كانت معدالت                   -١٥٩
وتالحظ مع  . سـاعدة االجتماعية احلالية يف املقاطعات واألقاليم ختول للمتلقني التمتع مبستوى معيشي مناسب            امل

القلـق اخنفـاض استحقاقات املساعدة االجتماعية يف معظم املقاطعات واألقاليم مقارنة مبا كانت عليه منذ عقد          
تياجات األساسية من الغذاء واللباس واملسكن، وأن مضى، وأن هذه االستحقاقات ال توفر دخالً كافياً لتلبية االح

 .املبالغ اليت تقدم يف إطار الرعاية غالباً ما تقل عن نصف عتبة الدخل املنخفض

وتعـرب اللجنة عن القلق إزاء شدة تدين نسبة العاطلني عن العمل املؤهلني للحصول على استحقاقات                 -١٦٠
إليها أية ردود مفصلة على الشواغل اليت كانت قد أعربت عنها اللجنة التأمني، وتالحظ أن الدولة الطرف مل تقدم 

وتالحظ اللجنة مع القلق أن نسبة الكنديني العاطلني عن العمل املؤهلني للحصول            . يف السابق بشأن هذه املسألة    
قاقات ؛ وأن معدالت األهلية للحصول على هذه االستح٢٠٠١ يف املائة عام ٣٩على استحقاقات مل تكن تتعدى 

تقـل حـىت عـن هذه النسبة يف بعض املقاطعات، مثل مقاطعة أونتاريو؛ وأن عدد الشباب الذين حيصلون على          
استحقاقات التأمني على البطالة قد اخنفض؛ وأن العمال املهاجرين والعديد من األشخاص العاملني لبعض الوقت،        

عوبات كبرية يف احلصول على االستحقاقات؛ وأن وأساساً النساء، يسامهون يف خمطط التأمني ولكنهم يواجهون ص
 .  هو أدىن معدل سجل حىت اآلن١٩٩٧ يف املائة يف عام ٥٥معدل استبدال الدخل الذي خفض إىل 

يف إطار اخلطة الوطنية إلعانة الطفل، من أثر        " نظام العدول "وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما خيلفه          -١٦١
 . اً يف كندا، ال سيما األسر اليت ترعاها أم مبفردهاسليب على األسر األكثر فقر

وتالحظ اللجنة مع القلق أن األسر ذات الدخل املنخفض، واألسر اليت ترعاها أم مبفردها، وأسر السكان          -١٦٢
األصـليني والسـكان الكـنديني املنحدرين من أصل أفريقي، متثل أعلى نسبة من األسر اليت تتخلى عن أطفاهلا                   

كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن بعض النساء يرغمن على هجر أطفاهلن إليداعهم . يف مؤسسات الكفالةإليداعهم 
 . يف مؤسسات الكفالة بسبب عدم حصوهلن على مسكن مناسب

 . وتأسف اللجنة ألن العنف املرتيل مل يدرج يف القانون اجلنائي بوصفه جرمية حمددة -١٦٣

لنساء يرغمن على اإلبقاء على عالقات مؤذية بسبب عدم توفر السكن           وتالحـظ اللجنة مع القلق أن ا       -١٦٤
 .بتكلفة ميسورة وعدم متتعهن باملساعدة الكافية

 مليون نسمة، يعانون ٢,٣ يف املائة من السكان، أي ما يعادل حنو ٧,٤وتالحظ اللجنة مع القلق أن زهاء  -١٦٥
 يف املائة من مستخدمي بنك األغذية هم من األطفال          ٤٠مـن انعدام األمن الغذائي يف الدولة الطرف، وأن حنو           

 يف املائة من مستخدمي بنك األغذية قد اضطروا إىل اللجوء إىل هذه املؤسسات رغم               ٥١والشـباب، وأن زهاء     
 .، وذلك بسبب عدم كفاية هذه االستحقاقات٢٠٠٥حصوهلم على استحقاقات املساعدة االجتماعية يف عام 

جنة باملبادرة الوطنية إليواء املشردين وباختاذ العديد من التدابري املتعلقة باإلسكان، فإهنا            وبينما ترحب الل   -١٦٦
وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص ألن      . تأسـف ألن ما وردها من معلومات ال يكفي لتقييم نتائج هذه التدابري            

وبينما ترحب اللجنة   . خص ش ٢٥٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠العدد التقديري للمشردين يف كندا ال يزال يتراوح بني          
باخنفاض نسبة األسر املعيشية ذات االحتياجات األساسية يف جمال اإلسكان، فإهنا تالحظ مع القلق أن هذه الفئة                 
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كما تعرب اللجنة عن    .  يف املائة من جمموع األسر املعيشية      ١٦ إىل   ١٣,٧ حنو   ٢٠٠١كانت ال تزال متثل يف عام       
ن ومعدالت املساعدة االجتماعية عن متوسط تكاليف اإلجيار بكثري، وألن عدد قلقها الستمرار تدين بدالت السك

املسـجلني يف قوائـم االنتظار للحصول على السكن مدعوم ال يزال مرتفعاً جداً، مثلما هو الشأن يف هاملتون                   
 . ومونتريال على سبيل املثال

بسبب التأخر يف دفع مبالغ إجيار تافهة دون وتالحظ اللجنة مع بالغ القلق كثرة حاالت الطرد اليت حتدث  -١٦٧
 .إيالء االعتبار الواجب اللتزامات الدولة الطرف مبوجب العهد

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف ال تعترف باحلق يف املاء بوصفه حقاً مشروعاً تنص عليه ضمناً املادتان  -١٦٨
  ١١املادتان  (بشأن احلق يف املاء     ) ٢٠٠٢(١٥رقم   من العهد، كما مت بيان ذلك يف تعليق اللجنة العام            ١٢ و ١١
 ).  من العهد١٢و

وبيـنما تالحظ اللجنة أن األفراد واجلماعات احملرومني واملهمشني حيصلون على زماالت ومنح دراسية               -١٦٩
 يف وقـروض وغريها من أنواع الدعم، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ما تسببه الزيادات يف الرسوم الدراسية املسجلة  

 .  من أثر متييزي على ذوي الدخل املنخفض١٩٩٨العديد من املقاطعات واألقاليم منذ عام 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن الطالب الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي  -١٧٠
مرحلة التعليم الثانوي مرتفعة    يواجهون صعوبات يف الوصول إىل التعليم وأن معدالت االنقطاع عن الدراسة يف             

 . جداً يف صفوف هذه الفئة من الطالب

وبيـنما تالحـظ اللجنة الربامج العديدة اليت مت وضعها للحفاظ على لغات السكان األصليني يف الدولة                  -١٧١
رف مل الطـرف، والدراسات اليت أجريت يف جمال محاية املعارف التقليدية، فإهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الط         

حتدد أي إطار زمين للنظر يف تنفيذ التوصيات املقدمة من فرقة العمل املعنية بلغات الشعوب األصلية وثقافاهتا، ومل 
تـتخذ أيضـاً أية تدابري ملموسة يف جمال امللكية الفكرية بغية محاية وتعزيز حقوق األجداد واملعارف التقليدية                  

 . للشعوب األصلية

 صيات االقتراحات والتو�هاء 

تطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف التصدي للشواغل احملددة اليت كانت قد أعربت عنها عقب نظرها يف                  -١٧٢
الـتقريرين الدوريـني الـثاين والثالث للدولة الطرف، وتعيد التأكيد بقوة على أنه ينبغي للدولة الطرف تنفيذ                  

 .اقتراحات اللجنة وتوصياهتا يف هذا الشأن

 توصـيتها بأن تتخذ احلكومة االحتادية خطوات ملموسة لتوعية املقاطعات واألقاليم            وتكـرر اللجـنة    -١٧٣
بااللتزامات القانونية للدولة الطرف مبوجب العهد، وبإعمال احلقوق الواردة يف العهد داخل املقاطعات واألقاليم              

تقلة ومالئمة للرصد والبت يف وذلك بسن تشريعات أو باختاذ تدابري يف جمال السياسات العامة، وبإنشاء آليات مس
وينبغي للدولة الطرف على وجه اخلصوص إنشاء آليات شفافة وفعالة تشترك فيها احلكومة مبختلف              . هذا الشأن 

 .مستوياهتا واجملتمع املدين، مبن فيه الشعوب األصلية، وتتمثل واليتها حتديداً يف متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة
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نة إىل أنه ينبغي للمحاكم، يف حدود ممارسة وظائفها على النحو الواجب يف جمال املراجعة               وتشـري اللج   -١٧٤
القضائية، أن تأخذ يف االعتبار احلقوق املنصوص عليها يف العهد حيثما كان ذلك ضرورياً للتأكد من أن تصرفات 

بشأن التطبيق احمللي   ) ١٩٩٨(٩ رقم   الدولة الطرف تتمشى مع التزاماهتا مبوجب العهد، وفقاً لتعليق اللجنة العام          
 ). النائب العام�شاوويل ضد كوبيك انظر على سبيل املثال قضية (للعهد 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف سياساهتا وممارساهتا فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية                -١٧٥
 .مارسات إىل سقوط احلقوق وسندات امللكية هذهوسندات ممتلكاهتا العقارية، حىت ال تؤدي هذه السياسات وامل

وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بقوة باستئناف املفاوضات مع مجاعة حبرية لوبيكون بغية إجياد حل                  -١٧٦
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإجراء       . ملطالـبات اجلماعـة يكفل متتع أفرادها حبقوقهم مبوجب العهد         

 قبل منح أية تراخيص ألغراض اقتصادية يف األراضي حمل النـزاع والتأكد من أن هذه مشاورات فعالة مع اجلماعة
 . األنشطة ال تعّرض احلقوق املعترف هبا يف العهد للخطر

وتوصـي اللجـنة بتحقيق املواءمة بني التشريعات على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم والتزامات               -١٧٧
ث تكفل هذه التشريعات احلماية للفقراء يف مجيع احملاكم من التمييز بسبب           الدولـة الطـرف مبوجب العهد، حبي      

 . وضعهم االجتماعي أو االقتصادي

وينـبغي للدولة الطرف اختاذ خطوات فورية، مبا فيها تدابري تشريعية، لتهيئة وتأمني سبل انتصاف حملية                 -١٧٨
 .اكم املختصةفعالة بالنسبة جلميع احلقوق الواردة يف العهد يف كافة احمل

بشأن التطبيق احمللي للعهد،    ) ١٩٩٨(٩واللجنة، إذ تسترعي اهتمام الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            -١٧٩
فإهنـا تكرر توصيتها بأن تشجع احلكومات على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم على زيادة تفسري امليثاق                

 .ى حنو يتفق مع أحكام العهدالكندي للحقوق وغريه من القوانني احمللية عل

وتكـرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق برنامج الطعون القضائية لتمويل الطعون          -١٨٠
 . ذات الصلة بالتشريعات أو السياسات املتبعة يف املقاطعات واألقاليم

دنية فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفري املساعدة القضائية امل          -١٨١
واالجتماعـية والثقافية للفقراء يف املقاطعات واألقاليم، وأن تتأكد من أن هذه املساعدة كافية من حيث نطاق                 

 . التغطية واألهلية واخلدمات املقدمة

 من العهد وذلك باختاذ ٢ من املادة ١وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتقيد متاماً بالتزاماهتا مبوجب الفقرة  -١٨٢
مجـيع الـتدابري املمكـنة بأقصـى ما تسمح به مواردها املتاحة لضمان متتع مجيع األفراد باحلقوق االقتصادية                   

بشأن طبيعة التزامات   ) ١٩٩٠(٣واالجتماعـية والثقافية، وتذكّر الدولة الطرف، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم            
ينبغي أن تكون متعمدة    "، بأن اخلطوات املتخذة هلذا الغرض       ) من العهد  ٢  من املادة  ١الفقرة  (الـدول األطراف    

كما توصي اللجنة   ". وحمددة وهادفة بأكرب درجة ممكنة من الوضوح إىل الوفاء بااللتزامات املعترف هبا يف العهد             
 ذلك الطابع   الدولـة الطـرف بأن تسعى على سبيل األولوية إىل القضاء على الثغرات يف جمال الفقر، مراعية يف                 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء تقييم ملعرفة        .  من العهد  ٣ و ٢الفوري لاللتزامات الواردة يف املادتني      
إىل أي مدى يشكل الفقر مسألة متييز يف كندا والتأكد من أن ما ُينفّذ من تدابري وبرامج ال يؤثر تأثرياً سلبياً على                

 . الجتماعية والثقافية، ال سيما يف صفوف األفراد واجلماعات احملرومني واملهمشنيالتمتع باحلقوق االقتصادية وا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تقوم بالتشاور مع األمم األوىل ومنها مجاعات نساء الشعوب األصلية،  -١٨٣
ذات الصلة مبركز اهلنود    باختـاذ تدابـري تـرمي إىل مكافحة التمييز ضد نساء األمم األوىل وأطفاهلن يف املسائل                 

وحتث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على إبطال املادة         . واالنتماء إىل اجلماعات واملمتلكات العقارية الزوجية     
 مـن القـانون الكندي حلقوق اإلنسان اليت متنع أفراد شعب األمم األوىل من التظلم من التمييز أمام جلنة أو          ٦٧

 اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون املتعلق باهلنود بغية حمو أية أحكام متييز كما حتث. حمكمة حلقوق اإلنسان
 .متبقية ضد نساء األمم األوىل وأطفاهلن

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبراعاة حق املرأة يف العمل وحاجـة الوالدين إىل التوفيق بني العمـل                 -١٨٤
 ة من خيارات الرعاية من خالل تقدمي خدمات الرعاية املناسبة          واحلـياة األسـرية، وذلك بدعم ما يتوفر لألسر        

 .اخلاصة باألطفال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان رفع احلد األدىن لألجور يف شىت أصقاع  -١٨٥
 .كندا إىل مستوى يكفل للعمال وأسرهم التمتع مبستوى معيشي الئق

ولة الطرف باختاذ خطوات تكفل حصول العمال الذين يشغلون وظائف غري مستقرة أو وتوصي اللجنة الد -١٨٦
وظـائف لبعض الوقت أو وظائف مؤقتة منخفضة األجر، يف الدولة الطرف، وال سيما النساء، على استحقاقات           

 .التأمني من البطالة ومتتعهم حبقوق نقابية ومحايتها بفعالية وفقاً ملعايري العمل

للجنة الدولة الطرف على اختاذ ما يلزم من التدابري التشريعية أو غري التشريعية الفعالة ملكافحة               وحتـث ا   -١٨٧
 .استغالل وإساءة معاملة العمال احملليني املهاجرين املنتفعني خبدمات الربنامج االحتادي لتقدمي الرعاية يف املؤسسات

ء، تشريعات على صعيدي املقاطعات واألقاليم      وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، عند االقتضا         -١٨٨
ويف هذا الصدد،   . لضـمان املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي يف القيمة يف كل من القطاعني العام واخلاص               

 من العهد، هو التزام     ٢ من املادة    ٢تذكّـر اللجنة الدولة الطرف بأن مبدأ عدم التمييز املنصوص عليه يف الفقرة              
 . فورييتسم بطابع

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإعادة النظر يف القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب على صعيد                 -١٨٩
وينبغي إلغاء هذه القيود إذا مل تكن       .  من العهد  ٨ و ٤االحتـاد واملقاطعات واألقاليم لتتمشى مع أحكام املادتني         

قراطي، وحلماية مصاحل األمن الوطين أو السالمة العامة أو         ضـرورية بالفعل لتعزيز الرفاه العام يف ظل جمتمع دمي         
 .النظام العام، أو الصحة العامة، أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم، وحيثما تعذر إجياد بديل آخر

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم مفصل ملا ُيحدثه ختفيض التحويالت اليت تقوم هبا احلكومة                 -١٩٠
بغية توفري املساعدة االجتماعية واخلدمات االجتماعية يف املقاطعات واألقاليم من أثر سليب على املستوى              االحتادية  
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املعيشي للسكان الذين يعتمدون على الرعاية االجتماعية، وخباصة النساء واألطفال واملسنون واملعوقون والسكان             
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة     . يات األخرى األصليون والكنديون املنحدرون من أصل أفريقي وأعضاء األقل       

 .١٩٩٥بإعادة النظر يف مجيع التدابري االنتكاسية اليت اعتمدهتا يف عام 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري املساعدة االجتماعية على مستويات تكفل حتقيق مستوى معيشي               -١٩١
 .مناسب للجميع

ة النظر يف خمطط التأمني على البطالة لزيادة وحتسني سبل حصول           وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإعاد      -١٩٢
 .مجيع األشخاص العاطلني عن العمل على استحقاقات البطالة

وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بتعديل اخلطة الوطنية إلعادة الطفل على حنو حيظر على املقاطعات واألقاليم            -١٩٣
 .جتماعيةحسم إعانة الطفل من استحقاقات املساعدة اال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات إحصائية مفصلة عن حاالت التخلي عن األطفال املنتمني إىل                -١٩٤
األسر ذات الدخل املنخفض واألسر اليت تعيلها أم مبفردها وأسر السكان األصليني والكنديني املنحدرين من أصل                

كما توصي اللجنة الدولة    . طاق هذه املشكلة تقييماً دقيقاً    أفـريقي إليداعهم يف مؤسسات الكفالة، بغية تقييم ن        
 من العهد بشأن محاية األسرة،      ١٠الطرف بأن تقوم حكومات االحتاد واملقاطعات واألقاليم، وفقاً ألحكام املادة           

 .تباختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك عن طريق توفري الدعم املايل، عند االقتضاء، لتجنب هذه احلاال

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بإيالء عناية خاصة للصعوبات اليت تواجهها الفتيات املشردات األكثر                -١٩٥
عرضـة للمخاطر الصحية واحلرمان االجتماعي واالقتصادي، وباختاذ مجيع التدابري الضرورية لتزويدهن مبسكن             

 . مالئم وخدمات اجتماعية وصحية كافية

 .  الطرف بإدراج العنف املرتيل يف القانون اجلنائي بوصفه جرمية حمددةوتوصي اللجنة الدولة -١٩٦

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للنساء ذات الدخل املنخفض والنساء الالئي يسعني إىل إهناء                 -١٩٧
 .عالقات مؤذية فرص السكن وخدمات الدعم املالئمة متشياً مع احلق يف مستوى معيشي كاٍف

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . للجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف خطاً رمسياً للفقر        وتعيد ا  -١٩٨
ويف هذا الصدد، حتيل    . ُتدمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف استراتيجياهتا الرامية إىل احلد من الفقر           

 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللجنة الدولة الطرف إىل بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل
(E/C.12/2001/10)٢٠٠١مايو /، الذي اعتمدته يف أيار. 

ويف . وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها ملعاجلة قضية انعدام األمن الغذائي واجلوع يف كندا              -١٩٩
بإعمال احلق يف الغذاء مىت عجز األفراد أو اجلماعات هذا الصدد، ُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها األساسي        

احملـرومني واملهمشـني، ألسباب ال ختضع لسيطرهتم، عن إعمال حقوقهم هذه بأنفسهم بكافة الوسائل املمكنة                
 .واملتاحة هلم
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هرة وتعيد اللجنة توصيتها بأن تسعى احلكومات على مستوى االحتاد واملقاطعات واألقاليم إىل معاجلة ظا              -٢٠٠
التشـرد وعدم كفاية املساكن بوصفها حالة طوارئ وطنية، وذلك بالعودة إىل تنفيذ برامج اإلسكان االجتماعي                
للمحـتاجني أو بـتعزيز هذه الربامج، حسب الضرورة، وبتحسني التشريعات املناهضة للتمييز يف جمال السكن                

دة االجتماعية إىل مستويات واقعية، وتوفري وإنفاذها على النحو الواجب، ورفع عالوات السكن ومعدالت املساع 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية وطنية للحد من التشرد تنص . خدمات الدعم املناسبة للمعوقني

على أهداف ميكن قياسها وجداول زمنية، وعلى التشاور والتعاون مع اجملتمعات احمللية املتأثرة، وحتدد إجراءات               
 .وى وآليات للمساءلة القائمة على الشفافية، وذلك وفقاً للمعايري الواردة يف العهدلرفع الشكا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة باختاذ التدابري املالئمة، التشريعية أو غري التشريعية، قبل تنفيذ عمليات  -٢٠١
د القسري هذه وبالتايل    الطـرد القسـري، وذلك لتوفري مسكن بديل لألشخاص الذين يتضررون بعمليات الطر            

 من ١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن املالئم ) ١٩٩٧(٧جتنيبهم التشرد، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 
 . حاالت إخالء املساكن باإلكراه): العهد

 مع تعليق   وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإعادة النظر يف موقفها بشأن احلق يف املاء، مبا يتمشى                -٢٠٢
بشأن احلق يف املاء، كي تضمن لألشخاص الذين يقيمون يف الدولة الطرف فرصاً             ) ٢٠٠٢(١٥اللجنة العام رقم    

متكافئة وكافية للحصول على املاء بصرف النظر عن املقاطعة أو اإلقليم الذي يعيشون فيه أو اجملتمع احمللي الذي                  
 .ينتمون إليه

باستخدام مجيع الوسائل املالئمة كي تضمن للجميع تكافؤ فرص التعليم وتوصـي اللجنة الدولة الطرف      -٢٠٣
 .العايل على أساس القدرات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل حلالة الكنديني املنحدرين من أصل أفريقي، وال سيما                -٢٠٤
 .د، وتنفيذ هذا الربنامج تنفيذاً فعاالًيف جمال التعليم، بغية اعتماد برنامج عمل هادف إلعمال حقوقهم مبوجب العه

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ خطط ملموسة، تقوم على معايري وأطر زمنية مناسبة،                 -٢٠٥
لدراسـة وتنفيذ توصيات فرقة العمل املعنية بلغات الشعوب األصلية وثقافاهتا، وملعاجلة املسائل املتعلقة بامللكية               

 .ة وتعزيز حقوق أجداد الشعوب األصلية ومعارفها التقليديةالفكرية بغية محاي

 وتذكـر اللجـنة الدولـة الطرف بأن حترير التجارة، وإن كان ينطوي على إمكانية توليد الثروة، فإنه                   -٢٠٦
ي ويف هذا الصدد، توص. ال يفضي بالضرورة إىل هتيئة بيئة مؤاتية إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف سبل تكفل غلبة احلقوق الواردة يف العهد يف إطار اتفاقات التجارة واالستثمار،                 
وال سـيما لدى البت يف املنازعات بني املستثمر والدولة مبوجب الفصل احلادي عشر من اتفاق أمريكا الشمالية                  

 .للتجارة احلرة

تضمني تقريرها الدوري السادس معلومات مفصلة عما اختذته من تدابري وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف  -٢٠٧
 .وأحرزته من تقدم، ال سيما يف جمال تنفيذ االقتراحات والتوصيات املقدمة من اللجنة يف هذه املالحظات اخلتامية
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الحظات اخلتامية وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تركز تقاريرها القادمة أساساً على تدابري متابعة امل        -٢٠٨
كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم إليها، باإلضافة إىل           . السابقة للجنة، وأن ُتنظم حبسب مواد العهد      

املعلومـات املـتعلقة بالتدابري املتخذة، بيانات مفصلة عن مدى تأثري هذه التدابري يف إعمال احلقوق االقتصادية                 
صدد، ترجو اللجنة أيضاً احلصول على بيانات إحصائية مقارنة مصنفة حسب           ويف هذا ال  . واالجتماعية والثقافية 

 .السنة، وعلى معلومات عن النسب املئوية لالعتمادات املخصصة يف امليزانية لتنفيذ الربامج ذات الصلة بالعهد

ملدين بنشاط وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع ا -٢٠٩
 يف مناقشـات ذات مغـزى، وذلك على صعيد االحتاد واملقاطعات واألقاليم، قبل أن تقدم تقريرها الدوري القادم                  

 .إىل اللجنة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف صفوف خمتلف                 -٢١٠
كومة والسلطات القضائية، وأن حتيط اللجنة علماً يف تقريرها         فـئات اجملـتمع، ال سيما يف صفوف موظفي احل         

 .الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٦وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري السادس حبلول  -٢١١

 )٧(املكسيك

ية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الرابع الذي قدمته املكسيك نظـرت جلـنة احلقوق االقتصاد    -٢١٢
 ١٣يف جلساهتا ) E/C.12/4/Add.16(بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٩ املعقودة يف    ٢٩، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠ و ٩، املعقودة يف    ١٥ و ١٤و
 .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الرابع للمكسيك، الذي أُعّد بشكل عام وفقاً للمبادئ التوجيهية                -٢١٣
) E/C.12/1/Add.41(للجنة وتضمن قسماً خاصاً مبتابعة توصياهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث للمكسيك 

 . ك بالردود اخلطية الشاملة على قائمة املسائلوكذل

وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضّم ممثلني من شىت الدوائر احلكومية، وبردود                 -٢١٤
 .الوفد على أسئلة اللجنة

                                                        

، )الدورة السادسة والثالثون (٢٠٠٦مايو / أيار١٠ و٩بعد النظر يف التقرير األويل للمكسيك يف يومي  )٧(
تصل باملسائل املثارة يف املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة تلقت اللجنة معلومات إضافية من حكومة املكسيك فيما ي

(E/C.12/MEX/CO/4). 
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق      تعرب اللجنة عن تقديرها لتأييد الدولة الطرف لوضع بروتوكول         -٢١٥
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتالحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع املكتب القطري للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان،               -٢١٦
مشلت " كتشخيص حالة حقوق اإلنسان يف املكسي" وأعّد دراسةً بشأن ٢٠٠٢الذي أنشئ يف الدولة الطرف عام 

 .أيضاً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، املكلف ببعث ثقافة خالية من العنف والتمييز ٢٠٠١وترحب اللجنة بإنشاء املعهد الوطين للمرأة يف عام  -٢١٧
 .ضد املرأة وبتشجيع املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق كافة

، حيث قامت بتحديد ٢٠٠١قنية لقياس مستوى الفقر يف املكسيك، عام  وترحـب اللجنة بإنشاء جلنة ت      -٢١٨
" عتبة الفقر الغذائي"عتبات لقياس االجتاهات يف نسب السكان الذين يعيشون حتت مستويات فقر معينة، من قبيل 

 ". عتبة تنمية املمتلكات"و" عتبة تنمية القدرات"و

دة لتجدد نشاط الفريوسات متاحةً جماناً جلميع مرضى فريوس وتالحظ اللجنة مع التقدير أن األدوية املضا -٢١٩
 .٢٠٠٣اإليدز يف الدولة الطرف منذ عام /نقص املناعة البشرية

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ العهد بصورة فعالة يف الدولة الطرف -٢٢٠

  دواعي القلق الرئيسية-ال د

يسـاور اللجنة القلق إزاء ما بلغها عن عدم إجراء مشاورات كما ينبغي مع أعضاء اجملتمعات األصلية                  -٢٢١
 بنما، -واحمللية املعارضة لبناء سد ال باروتا الكهرمائي أو غريه من املشاريع املخطط إنشاؤها يف سياق خطة بويبال 

كما تشعر اللجنة   . ناً من املشاركة يف التجمعات احمللية املتعلقة بتنفيذ هذه املشاريع         وعن منع بعضهم بالقوة أحيا    
 هكتار من األراضي اليت تقطنها أو تزرعها مجاعات من          ١٧ ٠٠٠بالقلق ألن بناء سد ال باروتا سيؤدي إىل غمر          

وتشري حمكمة املياه .  شخص٢٥ ٠٠٠السكان األصليني أو املزارعني احملليني، وقد يؤدي إىل خسارة بيئية وتشريد 
األمريكـية الالتينية أيضاً إىل أن بناء هذا السد يشكل انتهاكاً حلقوق اجلماعات املتضررة يف األراضي وحلقوقها                 

 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لتحرش وتأسـف اللجنة لعدم وجود قانون للمساواة بني اجلنسني على مستوى االحتاد وقوانني تتعلق با               -٢٢٢
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن     .  اليت يضمها احتاد الدولة الطرف     ٣٢ واليـة مـن الواليات ال          ١٤اجلنسـي يف    

األحكـام التمييزية يف القوانني املدنية لعدة واليات، كاألحكام اليت تشترط موافقة الزوج على عمل الزوجة أو                 
 . ختّول الزوج اختاذ القرار بشأن مكان إقامة زوجته
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 . يف املائة من القوة العاملة النشطة تعمل يف القطاع غري الرمسي٤٠وتالحظ اللجنة بقلق أن  -٢٢٣

ويسـاور اللجـنة القلـق إزاء تدين احلد األدىن من األجر يف الدولة الطرف، وال سيما بالنسبة للمرأة                    -٢٢٤
 .والسكان األصليني

ائسة ألبناء السكان األصليني الذين كثرياً ما       وتعـرب اللجـنة عـن قلقها البالغ إزاء ظروف العمل الب            -٢٢٥
يتقاضـون أجراً متدنياً أو ال يتقاضون أجراً على اإلطالق، وُيحرمون من مزايا الضمان االجتماعي أو اإلجازات      

 . املدفوعة، وكثرياً ما يعملون بعقود يومية أو كأفراد أسرة بدون أجر

ة أرباب العمل يف مصانع النسيج، إذ يشترطون على النساء          وتعرب اللجنة جمدداً عن قلقها بشأن ممارس       -٢٢٦
 .تقدمي شهادات عدم محل لتوظيفهن أو لتفادي فصلهن عن العمل

وتعـرب اللجـنة عن قلقها بشأن القيود الصارمة اليت تتضمنها أحكام قانون العمل االحتادي والقانون                 -٢٢٧
ابات واالنضمام إليها، من قبيل األحكام املتعلقة       االحتـادي لـلموظفني احلكومـيني بشأن احلق يف تشكيل النق          

باالحتكارات النقابية، وشروط االستثناء، واحلد األدىن لسن العمل، ومتطلبات العضوية، واألحكام املتعلقة بإلغاء             
أو كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود املفروضة على حق النقابات يف إنشاء احتادات              . النقابات يف القطاع العام   

 .حتالفات وطنية وعلى حق اإلضراب

وتشعر اللجنة بالقلق ألن خمطط مزايا البطالة لدى الدولة الطرف ال يغطي سوى العاطلني عن العمل يف                  -٢٢٨
 ".سن متقدمة"

، تالحظ اللجنة بقلق أن حوايل نصف ")Seguro Popular("ورغـم وجود برنامج الضمان االجتماعي   -٢٢٩
 .حيق هلم احلصول على مزايا الضمان االجتماعي أو املساعدات االجتماعيةسكان الدولة الطرف ال 

ويف حني تقّر اللجنة باملشاريع والسياسات التشريعية العديدة اليت جيري اعتمادها حالياً يف الدولة الطرف  -٢٣٠
رتيل ضد املرأة والطفل، وألن يف سياق مكافحة العنف املرتيل، فإهنا تظل قلقة للغاية إزاء املعدالت املرتفعة للعنف امل

 .تعريف سفاح احملارم يف قوانني عدد من واليات االحتاد ال يوفر محاية كافية لضحايا السفاح، وال سيما األطفال

 وتالحـظ اللجـنة خلو تقرير الدولة الطرف من معلومات مصنفة عن ظاهرة االجتار بالنساء واألطفال                 -٢٣١
 .يف املكسيك

 عاماً  ١٤ بقلق أن احلد األدىن لسن الزواج يف العديد من واليات الدولة الطرف هو               وتالحـظ اللجـنة    -٢٣٢
 عاماً فقط ١٢ عاماً بالنسبة لألوالد، مع اشتراط موافقة الوالدين، وأن سن الرضا اجلنسي هو ١٦بالنسبة للبنات و

 .بالنسبة للبنات واألوالد

ألطفال العاملني دون سّن السادسة عشرة من العمر، يف وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء النسبة العالية من ا          -٢٣٣
 .قطاعي الزراعة والصناعة بشكل أساسي، حيث ُيقال إهنم كثرياً ما يعملون يف ظروف مزرية وخطرة
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ورغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من الفقر، فإن اللجنة تعرب جمدداً عن قلقها البالغ ألن أكثر  -٢٣٤
خص ال يزالون يعيشون يف الفقر، وخباصة يف صفوف اجملتمعات األصلية وغريها من األفراد               ملـيون ش   ٤٠مـن   

والفـئات احملرومة واملهمشة، كنساء الشعوب األصلية والعاملني يف قطاع الزراعة ويف القطاع غري الرمسي وكبار                
ات الشمال واجلنوب وبني املناطق     ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن التوزيع غري املتكافئ للثروة بني والي          . السـن 

 .الريفية واملناطق احلضرية يف الدولة الطرف

. وتالحظ اللجنة مع القلق أن برامج اإلسكان القائمة ال تفي كما ينبغي باالحتياجات اإلسكانية للفقراء               -٢٣٥
إلخالء القسري  وتعرب جمدداً عن قلقها خللو تقرير الدولة الطرف من أي معلومات إحصائية عن عدد حاالت ا               

 .ونطاق مشكلة التشرد يف البلد

ويساور اللجنة القلق بشأن املعدالت املرتفعة من وفيات األمهات بسبب عمليات اإلجهاض غري املأمون،        -٢٣٦
وخباصـة بالنسبة للفتيات والشابات، وبشأن التقارير املتعلقة بعرقلة اللجوء إىل اإلجهاض القانوين بعد التعرض               

سـباب تشمل التضليل اإلعالمي، واالفتقار إىل املبادئ التوجيهية الواضحة، والسلوك التعسفي            لالغتصـاب، أل  
للمّدعني العامني وموظفي الصحة جتاه احلوامل ضحايا االغتصاب، والعقبات القانونية يف حاالت السفاح، وبشأن 

 . يفية واجملتمعات األصليةغياب اخلدمات والتثقيف يف جمال الصحة التناسلية، وال سيما يف املناطق الر

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املدرسني يف املدارس االبتدائية والثانوية، وخباصة يف مناطق السكان                -٢٣٧
األصليني واملناطق النائية، وتدين احلضور املدرسي بني أطفال السكان األصليني، وضعف حتصيلهم الدراسي نسبياً، 

 السكان األصليني، وقلة الفرص التعليمية، خاصةً بالنسبة ألطفال السكان األصليني     وارتفـاع معدالت األمية بني    
كما تشعر اللجنة   . واملهاجـرين والعاملني يف قطاع الزراعة الذين تقل أعمارهم عن سن إكمال التعليم اإللزامي             

 . بالقلق خلفض امليزانية املخصصة للتعليم املتعدد الثقافات واملزدوج اللغة

تالحظ اللجنة بقلق أن ملكية الشعوب األصلية اجلماعية ملعارفها التقليدية وتراثها الثقايف ليست حممية              و -٢٣٨
 .مبوجب قانون حقوق التأليف االحتادي أو أي تشريعات أخرى لدى الدولة الطرف

  اقتراحات وتوصيات-هاء 

معات األصلية واحمللية املتضررة    حتـث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التشاور حسب األصول مع اجملت            -٢٣٩
جراء مشروع سد ال باروتا الكهرمائي أو غريه من املشاريع الواسعة النطاق يف األراضي واملساحات اليت متلكها أو 
تقطنها أو تستخدمها تقليدياً، وأن ُتطلب موافقتها املسبقة يف أي عملية لصنع القرار تتعلق هبذه املشاريع اليت متّس 

ـ    املتعلقة ) ١٩٨٩(١٦٩احلها مبوجـب العهد، مبا يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             حقوقهـا ومص
كما حتثّ اللجنة الدولة الطرف على االعتراف حبقوق اجملتمعات         . بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة     

ات األصلية واملزارعني احملليني املتضررين األصلية يف ملكية األراضي اليت تقطنها تقليدياً، وأن تضمن حصول اجملتمع
أو / بنما، على تعويضات مالئمة و-جـراء بـناء سد ال باروتا أو غريه من مشاريع البناء يف سياق خطة بويبال     

وحتيل الدولة الطرف يف هذا . مساكن وأراٍض بديلة للزراعة، وأن تكفل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه     بشأن احلق   ) ٢٠٠٠(١٤لـيق اللجـنة العـام رقم        الصـدد إىل تع   
 .) من العهد١٢ و١١املادتان (بشأن احلق يف املاء ) ٢٠٠٢(١٥، وتعليقها العام رقم )١٢املادة (

 املستوى  وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على النظر يف اعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني على                -٢٤٠
وتدعو الدولة الطرف إىل ضمان أن تعتمد مجيع والياهتا قوانني بشأن التحرش            . االحتادي وعلى مستوى الواليات   

 . من العهد يف قوانني االحتاد والواليات٣اجلنسي وتنفذها بفعالية، وإلغاء أي أحكام تنايف املادة 

العمال املوظفني يف القطاع غري الرمسي وأن تستمر وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظّم تدرجيياً وضع        -٢٤١
 .يف تكثيف برامج التوظيف والدعم املايل لألشخاص الباحثني عن عمل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن تكفل األجور اليت حتددها اللجنة الوطنية لألجور أو اليت                 -٢٤٢
الئقة جلميع العاملني واملوظفني، وخباصة من النساء والسكان        يتّم التفاوض عليها بني العمال وأرباب العمل حياة         

 . من العهد`٢`)أ(٧األصليني، وأسرهم، وفقاً للمادة 

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتحسني ظروف عمل السكان األصليني، وذلك                 -٢٤٣
قانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه      أو تنفيذ التشريعات املالئمة، وتفعيل ال     /بوسـائل تشـمل اعـتماد و      

والتشريعات ذات الصلة يف الواليات، وزيادة عمليات تفتيش العمل يف اجملتمعات األصلية وتعزيز فعاليتها، ومعاقبة 
 .أرباب العمل الذين ينتهكون معايري العمل الدنيا

 أو التشريعات األخرى، من أجل حظر       وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون االحتادي للعمل         -٢٤٤
املمارسة املتمثلة يف طلب شهادة عدم احلمل من النساء كشرط للتوظيف، ومعاقبة أرباب العمل الذين ال ميتثلون                 

 .هلذه األحكام

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تشريعاهتا اخلاصة بالعمل من أجل إلغاء أي قيود مفروضة على                 -٢٤٥
بـية إال مـا يلزم منها يف جمتمع دميقراطي ملصلحة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق                   احلقـوق النقا  

 من العهد واملصادقة ٨وتكرر اللجنة طلبها إىل الدولة الطرف سحب مذكرهتا التفسريية للمادة . وحريات اآلخرين
وحتث اللجنة الدولة   . م واملفاوضة اجلماعية  املتعلقة حبق التنظي  ) ١٩٤٩(٩٨على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

الطرف على تنفيذ أحكام حمكمة املكسيك العليا اليت تعلن عدم مشروعية فرض احتكار نقايب يف القطاع اخلاص                 
كما . الذي يشترط أالّ ُيوظف يف القطاع العام أو اخلاص إال أعضاء النقابة العمالية القائمة فقط" شرط االستثناء"و

لـة الطرف بتوسيع اختصاص اللجنة الوطنية وجلان الواليات حلقوق اإلنسان كي تشمل النظر يف               توصـي الدو  
االدعـاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق العمل، وتنفيذ التوصيات املتعلقة باحلرية النقابية املدرجة يف الدراسة اليت               

 ".ص حالة حقوق اإلنسان يف املكسيكتشخي"أعدها مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املكسيك بعنوان 

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم متأٍن للتغيريات املقترحة على نظام التقاعد احلايل بواسطة                -٢٤٦
القـانون املتعلق مبعهد الضمان االجتماعي واخلدمات ملوظفي القطاع العام والتغيريات اليت قد ُتدخل يف املستقبل             

للمتقاعدين الجتماعي األخرى، كي تضمن أال تؤدي هذه التغيريات إىل انعدام األمن الوظيفي على أنظمة الضمان ا
 . الئقاملقبلني أو تقليص مبلغ معاشاهتم التقاعدية يف املستقبل على حنو حيول دون متتعهم مبستوى معيشي
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 .لة لتشمل مجيع العاطلني عن العملوحتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع معايري أهلية احلصول على مزايا البطا -٢٤٧

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الضرورية كافة لتوفري املساعدات االجتماعية للمحرومني              -٢٤٨
مـن احلماية حالياً، من أجل متكني األشخاص واألسر املعوزة، مبا يف ذلك عمال القطاع غري الرمسي وغريهم من                   

 .ة واملهمشة، من العيش بكرامةاألفراد واألسر احملروم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على املضي يف اعتماد القانون العام الذي ينشئ نظاماً وطنياً للمنع واحلماية                 -٢٤٩
واملسـاعدة واستئصـال العنف ضد النساء والفتيات، والتعديالت املزمع إدخاهلا على الدستور والقانون اجلنائي               

 االحتادي، والقانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه، وقانون املساعدة االجتماعية، االحتـادي، والقانون املدين   
إسداء املشورة وتوفري املساعدة الطبية والنفسية والقانونية  ) أ: (واملشـاريع التشـريعية األخرى، من أجل ما يلي        

وكذا العقوبات اليت يناهلا مرتكبو هذه      حتديد جرائم العنف املرتيل وسفاح احملارم،       ) ب(لضـحايا العنف املرتيل؛     
. إدراج أحكام تتعلق بقرارات منع اإلقامة للجناة ودفوعات التعويض والنفقة لضحايا العنف املرتيل            ) ج(األفعال؛  

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تصدر تشريعات تتعلق بالعنف املرتيل والسفاح يف مجيع والياهتا وتضمن                 
عـزز وحتّدث مآوى النساء واألطفال ضحايا الضرب، وتكثف محالت التوعية وتدرب القضاة             اتسـاقها، وأن ت   

وتدعو اللجنة الدولة . واملّدعني العامني وأفراد الشرطة والعاملني يف القطاع الطيب على الطابع اجلنائي هلذه األفعال
 وعن عدد الضحايا واجلناة وأحكام الطـرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج هذه التدابري       

 . اإلدانة وأنواع العقوبات املفروضة واملساعدات املقدمة للضحايا

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري التايل معلومات إحصائية عن عدد ضحايا                -٢٥٠
قي، وكذا عن اجلناة وأحكام اإلدانة االجتار، تكون مصّنفة لكل سنة حسب اجلنس والعمر واألصل القومي أو العر

 .وأنواع العقوبات املفروضة واملساعدات املقدمة للضحايا

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف برفع احلد األدىن لسن الزواج وجعله متساوياً لألوالد والبنات، وكذلك             -٢٥١
 .سن الرضا اجلنسي، على مستوى االحتاد والواليات

) ١٩٧٣(١٣٨لطرف بالنظر يف املصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           وتوصي اللجنة الدولة ا    -٢٥٢
 سنة إىل سن إكمال التعليم اإللزامي بأالّ ١٤املـتعلقة باحلد األدىن للسن، وأن ترفع بذلك احلد األدىن للعمل من   

ممثلي اجملتمع املدين كما توصي اللجنة الدولة الطرف بدعوة .  سنة١٥تقل هذه السن يف أي حال من األحوال عن 
 .املكسيكي إىل املشاركة يف عملية التقييم هذه

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن دمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دجماً تاماً يف                -٢٥٣
ات خطـط التنمـية االجتماعية واستراتيجيات احلد من الفقر، وأن تعاجل بشكل خاص احتياجات األفراد والفئ               

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل        . احملرومة واملهمشة، وأن ختصص أمواالً كافية لتنفيذ هذه االستراتيجيات        
وتوصي اللجنة  ). E/C.12/2001/10" (الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       "بياهنا عن   

جلة التفاوتات الشاسعة بني الفقراء واألغنياء، وبني مشال البلد وجنوبه وبني           الدولـة الطرف بتعزيز جهودها ملعا     
وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتطوير املزيد من املؤشرات واملقاييس، املصنفة           . مـناطقه الريفية واحلضرية   
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تقدم احملرز يف مكافحة الريفية، والفئة االجتماعية والعرقية، لرصد ال/حسب اجلنس والعمر ومنطقة السكن احلضرية
 . الفقر، وأن تدرج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها القادم

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باعتماد تشريع وطين شامل لإلسكان، يتضمن أحكاماً خاصة بتحديد         -٢٥٤
احتياجات اإلجيـارات، وأن تشـجع املساكن ذات اإلجيارات املعقولة وتستثمر يف املساكن االجتماعية كي تليب           

وتكرر اللجنة طلبها إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم . الفقراء والعمال ذوي األجور املنخفضة
معلومـات مفصـلة عن عدد عمليات اإلخالء القسري، والطريقة اليت تتّم هبا، والتدابري التصحيحية، التشريعية                

بشأن احلق يف السكن ) ١٩٩٧(٧أن، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم وغريها، اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الش
كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف . حاالت إخالء املساكن باإلكراه):  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (املالئم 

 العمر  أن تدرج يف تقريرها القادم معلومات إحصائية عن نطاق مشكلة التشرد يف الدولة الطرف، مصنفةً حسب               
 .الريفية، والفئة العرقية/واجلنس ومنطقة السكن احلضرية

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن وترصد إتاحة اإلجهاض القانوين لضحايا االغتصاب، وتنفيذ          -٢٥٥
 يف مجيع والياهتا، وبأن تضمن حصول اجلميع، وخباصة الفتيات والنساء الشابات،          " التكافؤ يف بدء احلياة   "برنامج  

عـلى اخلدمات والتثقيف يف جمال الصحة التناسلية، وال سيما يف املناطق الريفية وبني سكان اجملتمعات األصلية،                 
 .وبأن ختصص موارد كافية هلذه األغراض

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد املدرسني يف املدارس االبتدائية والثانوية، وخباصة يف مناطق                -٢٥٦
 واملناطق النائية، وزيادة ميزانية التعليم، وال سيما التعليم املتعدد الثقافات واملزدوج اللغة، وتعزيز السكان األصليني

وحتديـث الـربامج الدراسية ألطفال السكان األصليني واملهاجرين، واألطفال العاملني، وأطفال الفئات احملرومة              
معلومات عن التقدم احملرز يف إتاحة التعليم االبتدائي        واملهمشة األخرى، وخباصة البنات، وتضمني تقريرها القادم        

 .والثانوي اإللزامي للجميع

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد تشريعات لالعتراف مبلكية الشعوب األصلية اجلماعية               -٢٥٧
خدام منتجات الشعوب   ملعارفهـا التقلـيدية وتراثها الثقايف، وتسجيل هذه امللكية ومحايتها، ومنع الغري من است             

بشأن حق كل فرد يف     ) ٢٠٠٥(١٧األصلية العلمية واألدبية والفنية بدون ترخيص، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم            
 ).١٥املادة (أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من تأليفه 

ة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات             وتطلب اللجنة إىل الدول    -٢٥٨
اجملتمع، ال سيما بني املسؤولني احلكوميني والسلطات القضائية، وأن حتيطها علماً جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها 

 احلكومية وسائر أعضاء وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك املنظمات غري. يف تقريرها الدوري القادم
 .اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدمج تقريريها الدوريني اخلامس والسادس يف تقرير واحد تقدمه يف  -٢٥٩
 .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠موعد أقصاه 
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 املغرب

ت اللجـنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث الذي قدمه     نظـر  -٢٦٠
يف ) E/1994/104/Add.29(املغـرب بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 ١٩ املعقودة يف    ٢٩يف جلستها   ، وأعلنت   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١ و ١٠، املعقـودة يف     ١٨ و ١٧ و ١٦جلسـاهتا   
 .  عن املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦مايو /أيار

  مقدمة-ألف 

. ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة              -٢٦١
غري ). E/C.12/Q/MAR/2( وضعتها اللجنة وحتيط علماً مع التقدير بالردود اخلطية الواردة على قائمة املسائل اليت

 . أهنا تأسف لعدم تقدمي جزء من الردود يف اآلجال احملددة قصد ترمجتها إىل ما تبقى من لغات عمل اللجنة

 . وترحب اللجنة باحلوار البناء مع وفد الدولة الطرف -٢٦٢

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ب يف جمال محاية حقوق اإلنسان وترحب باإلصالحات التشريعية         تعترف اللجنة باجلهود اليت بذهلا املغر      -٢٦٣
 .٢٠٠٤وال سيما بعض أحكام املدونة اجلديدة لألسرة لعام  اهلادفة إىل حتسني وضعية النساء،

وتالحظ اللجنة بارتياح إعادة هيكلة اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، وإنشاء ديوان املظامل، واملعهد              -٢٦٤
 . األمازيغية، وهيئة اإلنصاف واملصاحلةامللكي للثقافة

 اليت أجرهتا الدولة    ٢٠٠٤وتالحظ اللجنة بعني التقدير الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن اإلعاقة لعام            -٢٦٥
 لفائدة األشخاص املعوقني،    ٢٠٠٨-٢٠٠٦الطرف بدعم من االحتاد األورويب، والربنامج الوطين إلعادة التأهيل          

 . برنامج األمم املتحدة اإلمنائيالذي أُعد مبساعدة

 عاماً لإلناث والذكور على حد سواء،   ١٨وحتـيط اللجـنة علماً بارتياح بتحديد سن قبول الزواج يف             -٢٦٦
 .٢٠١٥-٢٠٠٥وتالحظ باهتمام أن الدولة الطرف اعتمدت خطة عمل وطنية من أجل الطفولة للفترة 

 .٢٠٠٣ اجلديدة لعام وتالحظ اللجنة بارتياح اعتماد مدونة الشغل -٢٦٧

وترحب اللجنة بإعطاء التالميذ دروساً يف جمال حقوق اإلنسان يف كافة مراحل التعليم، وتقدمي تكوين يف  -٢٦٨
 .هذا اجملال ملوظفي النظام القضائي الوطين واملوظفني العموميني مبن فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني

 وق تنفيذ العهد العوامل والصعوبات اليت تع-جيم 

تالحظ اللجنة أن بعض التقاليد والعادات واملمارسات الثقافية يف املغرب ما زالت متنع النساء من التمتع                 -٢٦٩
 .الكامل حبقوقهن اليت يكفلها العهد
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وتالحظ اللجنة ما ترتب على الزالزل اليت حدثت يف بعض مناطق الدولة الطرف مثل احلسيمة من آثار                  -٢٧٠
 احلقوق اليت ينص عليها العهد، ال سيما احلق يف السكن، ويف ظاهرة تؤثر يف النساء واألطفال على      وخـيمة على  
 .وجه اخلصوص

 .وتالحظ اللجنة أن املؤسسة الوطنية املغربية حلقوق اإلنسان تابعة لوزارة العدل، مما قد يعوق استقالليتها -٢٧١

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 )E/C.12/1994/5 (١٩٩٤سف أن مسائل مهمة أثريت يف مالحظاهتا اخلتامية لعامي          تالحـظ اللجنة بأ    -٢٧٢
مل تؤخـذ بعـني االعتبار، وأن الدولة الطرف مل تتناول بشكل فعال الشواغل              ) E/C.12/1/Add.55 (٢٠٠٠و

 :أال وهيج إىل معاجلة وتقريرها الدوري الثاين، واليت ال تزال حتتااألساسية اليت أثريت أثناء النظر يف تقريرها األويل 

انعـدام البيانات واإلحصاءات املتعلقة باملشردين، وحاالت الطرد القسري، واحلصول على املاء        )أ( 
 األمازيغ؛الصاحل للشرب والكهرباء، وعمل النساء، ووضعية 

وتالحظ . عـدم تقدمي أي رد واضح حىت اآلن بشأن حق تقرير مصري سكان الصحراء الغربية               )ب( 
  بقلـق ما وردها من معلومات عن الوضع املزري الذي يعيشه النازحون عقب نزاع الصحراء الغربية،                اللجـنة 

 ؛اليت يكفلها العهدال سيما النساء واألطفال، الذين يتعرضون على ما يبدو لعدة انتهاكات للحقوق 

ثل اإلجراءات   من العهد، م   ٨العقـبات الـيت حتول دون التمتع باحلقوق اليت تنص عليها املادة              )ج( 
 اإلدارية البطيئة إلنشاء نقابات العمال؛

 من القانون اجلنائي اليت     ٢٨٨استمرار القيود املفروضة على حق اإلضراب بسبب أحكام املادة           )د( 
  من العهد؛٨تتعارض مع أحكام املادة 

 كثرة أطفال الشوارع؛  )ه( 

 .اليت تبذهلا الدولة الطرفاستمرار ارتفاع معدل الوفيات النفاسية رغم اجلهود  )و( 

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام سبل االنتصاف القضائي لضحايا انتهاكات احلقوق اليت ينص عليها العهد -٢٧٣

وتالحـظ اللجـنة بأسف استمرار تعدد الزوجات يف املغرب رغم القيود اليت فرضتها املدونة اجلديدة                  -٢٧٤
 .انةٌ لكرامة املرأة ومتييز ضدهاوتذكر بأن تعدد الزوجات إه. لألسرة

ورغـم التقدم احملرز يف إطار املدونة اجلديدة لألسرة، ال سيما فيما يتعلق بإجراءات الطالق بالتراضي،                 -٢٧٥
وإلغاء الوالية اإلجبارية للمرأة، والقيود املفروضة على الطالق من جانب واحد، ال يزال القلق يساور اللجنة إزاء 

 . األحكام التمييزية يف التشريع املغريب، وخصوصاً يف جمال اإلرث واجملال اجلنائياستمرار وجود بعض
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وتالحـظ اللجنة بعني القلق أن املستخَدمني يف املنازل ويف الزراعة ال يتمتعون حبماية مدونة الشغل لعام           -٢٧٦
 .، ومن مث فهم عرضة لالستغالل٢٠٠٣

اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز العمالة، فهي ال تزال منشغلة بشأن          ولئن كانت اللجنة تسلم بالتدابري اليت        -٢٧٧
ويف هذا الشأن تالحظ اللجنة بعني . استمرار معدالت البطالة املرتفعة واملثرية للجزع، ال سيما يف صفوف الشباب

 .القلق أن غياب إمكانيات العمل وضعف األجور سببان من أسباب هجرة األشخاص البالغني سن العمل

وتعرب اللجنة عن انشغاهلا بغياب سبل الطعن الفعلية بالنسبة للعمال يف حالة إهناء اخلدمة تعسفاً ورفض           -٢٧٨
 .أرباب العمل دفع تعويضات عن ذلك

وتشـعر اللجنة بالقلق ألن الشركات اخلاصة يف املغرب ال تكفل القدر الكايف من الرعاية الطبية املهنية،             -٢٧٩
 . شروط التوظيف والصحة املهنية والسالمة يف هذه الشركاتولعدم وجود إحصاءات بشأن

وتالحظ اللجنة بعني القلق أن التغطية اليت يقدمها نظام الضمان االجتماعي يف املغرب ال تزال غري كافية               -٢٨٠
 .وموزعةٌ توزيعاً غري متكافئ بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية وبني األقاليم أيضاً

 درهم ويقدمه   ٥٠٠لجـنة بعني القلق أن املبلغ األدىن من استحقاقات التقاعد، الذي يبلغ             وتالحـظ ال   -٢٨١
 .الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، ال يضمن مستوى معيشياً كافياً للمتقاعدين وأسرهم

 ألن القانون وتقر اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملكافحة العنف املرتيل غري أهنا تعرب عن قلقها -٢٨٢
 .اجلنائي يف الدولة الطرف ال يتضمن أي حكم جيرم العنف األسري ويعاقب عليه

ولئن كانت اللجنة تالحظ أن مدونة الشغل يف الدولة الطرف تعترب التحرش اجلنسي يف مقر العمل خطأ                  -٢٨٣
 .جسيماً، فهي تشعر بالقلق ألن القانون اجلنائي ال َجيرم هذا السلوك

 .اللجنة علماً بقلق بوضعية األطفال املهاجرين غري املصحوبني الذين يعادون إىل الوطنوحتيط  -٢٨٤

وحتيط اللجنة علماً بقلق خبصخصة اخلدمات العامة مثل املاء والكهرباء يف املراكز احلضرية يف املغرب، مما  -٢٨٥
 .ا حدةيتمخض عن عبء إضايف يثقل كاهل األسر اليت تعيش يف مدن الصفيح، ويزيد فقره

وتشـعر اللجـنة بقلق خاص إزاء املعلومات الواردة عن ظروف السكن املزرية يف املغرب اليت يعيشها                  -٢٨٦
املشـردون واألقليات، وال سيما سكان مدن الصفيح حيث حتول الكثافة السكانية دون التمتع الفعلي باحلقوق                

 أن الدولة الطرف مل تتخذ تدابري كافية حملاربة اآلثار وتالحظ اللجنة بعني القلق. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .السلبية اليت أحلقتها الزالزل باحلق يف السكن، يف بعض املناطق مثل احلسيمة

وتكرر اللجنة التعبري عن قلقها إذ رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للحد من الفقر، ما زالت نسبة                   -٢٨٧
 . يف املائة من الفقراء يف املناطق الريفية٧٠يف حالة فقر، ويعيش  يف املائة من السكان تعيش ١٧
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ويساور اللجنة القلق إزاء اآلثار السلبية اليت قد تنتج عن اتفاقات التبادل احلر اليت دخلت حيز النفاذ يف                   -٢٨٨
لحقوق اليت ينص ومن شأن هذه االتفاقات اليت تزيد تكاليف اللوازم الطبية واألدوية أن تشكل انتهاكاً ل     . ٢٠٠٦

 .عليها العهد، ال سيما احلق يف الصحة

وتالحـظ اللجنة بعني القلق أن نظام التعليم يف الدولة الطرف يتميز مبستويني متفاوتني مع وجود فرق                  -٢٨٩
صارخ يف املستوى بني التعليمني العام واخلاص، مما يؤدي إىل عدم تكافؤ الفرص بالنسبة لقطاعات اجملتمع ضعيفة                 

وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التفاوت يف معدالت االلتحاق باملدرسة بني البنات واألوالد وبني املناطق الريفية            . لالدخ
وعالوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة ألن التعليم االبتدائي والثانوي يعتمدان العربية بينما تعطى الدروس . واحلضرية

الفرنسية فقط، مما يؤدي إىل صعوبات يف تسجيل التالميذ الوافدين من           يف التعليم العايل يف اجملاالت العلمية باللغة        
 .القطاع العام

بيد أهنا تأسف ألن هذه الربامج      . وحتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيـذ برامج حمو األمية            -٢٩٠
 .ازيغ الذين ال يتكلمون العربية من التعلم بلغتهم األمال تتم إال باللغة العربية، مما مينع األشخاص البالغني يف حقوق األم

غري أهنا ال تزال قلقة     . وحتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للنهوض بالثقافة األمازيغية           -٢٩١
للغة الرمسية يف الدولة    وإذ إن العربية هي ا    . إزاء عدم قبول أقسام احلالة املدنية يف املصاحل البلدية األمساء األمازيغية          

الطرف، تالحظ اللجنة أيضاً أن األمازيغ الذين يشكلون جزءاً كبرياً من سكان املغرب ُيمنعون من استخدام لغتهم 
 .األم استخداماً رمسياً، وأن حقهم يف التمتع هبويتهم الثقافية ال حيترم احتراماً كامالً

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

الدولة الطرف بالرد على مواضيع االنشغال احملددة اليت أعربت عنها اللجنة عقب نظرها يف توصي اللجنة  -٢٩٢
 .تقريرها األويل وتقريرها الدوري الثاين، وحتثها على تنفيذ اقتراحات اللجنة وتوصياهتا يف هذا الشأن

ال التدرجيي لكل حق    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات موثوقة تسمح هلا برصد اإلعم            -٢٩٣
 .من احلقوق اليت يكفلها العهد وباستقاء املعلومات املطلوب تقدميها إىل اللجنة بشأن ممارسة هذه احلقوق

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف جمدداً على بذل كافة جهودها إلجياد حل واضح وهنائي لقضية تقرير مصري                  -٢٩٤
 .ابري حلماية حقوق املشردين جراء نزاع الصحراء الغربية وتأمني سالمتهموتطلب إليها اختاذ تد. سكان الصحراء الغربية

 .كافة أحكام العهد وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باختاذ تدابري تشريعية وغريها لتنفيذ -٢٩٥

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري الرابع معلومات دقيقة ومفصلة عن سبل                 -٢٩٦
 .تصاف القضائية املتاحة لضحايا انتهاكات احلقوق اليت ينص عليها العهد، وأمثلة حمددة على ذلكاالن

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الحترام حقوق املرأة ومحايتها، وتوصيها حبظر تعدد               -٢٩٧
 .الزوجات هنائياً
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متوافقاً توافقاً تاماً مع العهد بإلغاء األحكام       وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على جعل تشريعها الوطين           -٢٩٨
 .التمييزية وضمان املساواة بني الرجال والنساء يف التمتع الفعلي حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتكـرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باعتماد تدابري تشريعية وغريها لتنظيم ظروف عمل مستخَدمي               -٢٩٩
 . استخدامهم لتكفل هلم التمتع حبقوقهم وباحلماية االجتماعيةالبيوت وشروط

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتنفيذ خطة عمل حمددة ملكافحة بطالة الشباب، تقوم خصوصاً على                 -٣٠٠
 .التدريب املهين والتعلم وغريمها من التدابري اليت من شأهنا أن تسهل حصول الشباب على وظائف

ولة الطرف على وضع سبل انتصاف فعالة للعمال ضحايا الفصل التعسفي وإطالق            وحتـث اللجـنة الد     -٣٠١
 .محالت إعالمية لكي يدرك العمال احلقوق اليت يكفلها هلم العهد

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف اختاذ تدابري لتستفيد الشركات اخلاصة من احلضور الفعلي لألطباء                 -٣٠٢
 .ات للجنة بشأن شروط التوظيف والنظافة والسالمة يف هذه الشركاتاملهنيني، وتقدمي معلومات وإحصاء

 من العهد   ٨وحتـث اللجنة الدولة الطرف جمدداً على جعل تشريعاهتا املتعلقة بالعمالة متوافقة مع املادة                -٣٠٣
 . من القانون اجلنائي٢٨٨بتعديل املادة 

ية اليت تعترض ممارسة احلق النقايب، ال سيما        وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على إزالة العقبات اإلدار          -٣٠٤
كما تدعوها إىل تسريع عملية التصديق على اتفاقية        . بالتسـليم الفوري إلشعار باستالم ملف طلب إنشاء نقابة        

 . بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب١٩٤٨ لعام ٨٧منظمة العمل الدولية رقم 

ف مبضاعفة اجلهود لضمان توزيع التغطية املقدمة يف إطار نظام الضمان           وتوصـي اللجـنة الدولة الطر      -٣٠٥
االجتماعي توزيعاً عادالً بني املناطق احلضرية والريفية وبني األقاليم، ال سيما بالنسبة الستحقاقات البطالة واملرض 

تفاقية منظمة العمل   وتوصي اللجنة الدولة الطرف يف هذا الشأن بالنظر يف التصديق على ا           . والـوالدة واألسـرة   
 بشأن ١٩٦٢ لعام ١١٨ بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي واالتفاقية رقم  ١٩٥٢ لعام   ١٠٢الدولـية رقم    

 .املساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي

 ٢٠١٥-٢٠٠٥ من أجل الطفولة     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن خطة العمل الوطنية           -٣٠٦
تؤكد على إعادة إدماج أطفال الشوارع يف اجملتمع، وعلى اختاذ إجراءات أكثر صرامة يف جمال مكافحة التخلي عن 

وينبغي . األطفال وضمان حصول األطفال املُهَملني أو املتخلى عنهم على خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الالزمة             
ري فعالة للتصدي لألسباب األساسية الكامنة وراء إمهال األطفال والتخلي عنهم،           أن تـتخذ الدولـة الطرف تداب      

 .وخاصة بتقدمي مزيد من املساعدة لألسر اليت لديها أطفال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من أن األطفال املهاجرين غري املصحوبني الذي أعيدوا إىل الوطن                -٣٠٧
 . جمال املساعدة وإعادة التأهيل واحلمايةيستفيدون من اخلدمات الكافية يف



 

49 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة املبلغ األدىن الستحقاقات التقاعد ليتسىن للمتقاعدين وأسرهم التمتع  -٣٠٨
 .مبستوى معيشي كاف

داد وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل مضاعفة جهودها الرامية إىل حماربة العنف األسري، بتصنيفه يف ع                -٣٠٩
اجلـرائم يف القانون اجلنائي وبتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة على الطابع اإلجرامي الذي مييز                

 .العنف األسري

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لتحسني ظروف السكن يف مدن الصفيح ويف                  -٣١٠
ساعدة لضحايا الزالزل، ال سيما النساء واألطفال، واختاذ تدابري وقائية        وتوعز إليها بتقدمي امل   . األمـاكن األخرى  

وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف     . تكفـل بناء املساكن وفقاً للقواعد املنطبقة يف املناطق املعرضة خلطر الزالزل           
 .اجلهود إلعادة إسكان املنكوبني من سكان مدينة احلسيمة

ىل اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي التحرش اجلنسي يف مقر العمل           وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إ      -٣١١
 .مبوجب القانون اجلنائي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان حصول األسر اليت تعيش حالة فقر يف  -٣١٢
بشأن طبيعة  ) ١٩٩٠(٣العامة رقم   وتوصيها بضمان مراعاة التعليقات     . مـدن الصـفيح عـلى اخلدمات العامة       

بشأن احلق يف السكن املالئم     ) ١٩٩٧(٧، ورقم   ) من العهد  ٢ من املادة    ١الفقرة  (الـتزامات الـدول األطراف      
املادتان (بشأن احلق يف املاء     ) ٢٠٠٢(١٥حاالت اإلخالء القسري، ورقم     ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقـرة   (

 ). من العهد١٢ و١١

لجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها ملكافحة الوفيات النفاسية، ومضاعفة اجلهود لزيادة            وتشجع ال  -٣١٣
 .فعالية الربامج يف هذا اجملال

وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من الفقر، مبا يشمل املناطق الريفية أيضاً،                -٣١٤
ويف . يت ينبغي أن تشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وبتحسـني استراتيجيات التنمية االجتماعية، ال     

 الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       بشأنإىل بياهنا   هـذا الصـدد، حتـيل اللجـنة الدولة الطرف           
وتطلب اللجنة إىل الدولة    ). E/C.12/2001/10 (٢٠٠١مايو  / أيار ٤ الذي اعتمدته يف     واالجتماعـية والثقافـية   

الطـرف تضمني تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر وعن                 
 .التقدم احملرز يف حماربة الفقر

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بقوة مبراعاة كافة االلتزامات اليت يفرضها عليها العهد يف مفاوضاهتا                 -٣١٥
كما توصيها بتقييم أثر اتفاقات التبادل . حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةواتفاقاهتا الثنائية حىت ال تنتهك ا

 على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب املغريب وألضعف         ٢٠٠٦احلـر اليت دخلت حيز النفاذ يف        
 .قطاعات السكان على وجه اخلصوص
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الزمة لتعزيز النظام الدراسي العام وحتقيق املساواة يف        وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ التدابري ال         -٣١٦
كما تشجعها على اختاذ اخلطوات الضرورية إلتاحة       . التعلـيم بني البنات واألوالد وبني املناطق الريفية واحلضرية        

 .التعليم العايل يف اجملاالت العلمية باللغة العربية أيضاً

كما تدعوها إىل تقدمي تعليم جماين . حمو األمية باللغة األمازيغيةوتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج  -٣١٧
 .هبذه اللغة يف كل املستويات

. وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل النظر يف إقرار اللغة األمازيغية إحدى اللغتني الرمسيتني يف الدستور                -٣١٨
كما حتثها على اختاذ    . هم أمساء أمازيغية  وتشـجعها على اختاذ اإلجراءات الضرورية للسماح لآلباء بإعطاء أبنائ         

 من  ١٥من املادة   ) أ(١التدابري الالزمة لتضمن بشكل تام لألمازيغ حقهم يف ممارسة هويتهم الثقافية وفقاً للفقرة              
 .العهد اليت تنص على احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

تامية على نطاق واسع يف صفوف مجيع شرائح وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخل      -٣١٩
اجملـتمع، ال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني والسلطة القضائية، وإطالعها يف تقريرها الدوري الرابع على                

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك املنظمات غري احلكومية يف إعداد            . كافة التدابري املتخذة لتنفيذها   
 .رذلك التقري

 ٢٠٠٩ويف اخلتام، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الرابع  يف موعٍد أقصاه عام                  -٣٢٠
 .وتضمينه معلومات مفصلة عن اإلجراءات املتخذة للرد على التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

 الدورة السابعة والثالثون

 ألبانيا

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل أللبانيا بشأن تنفيذ العهد نظرت اللجنة املعنية  -٣٢١
، ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ يف جلساهتا    (E/1990/5/Add.67)الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  املعقودة يف٥٥، واعتمدت يف جلستها ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ و١٥املعقودة يف 
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير األويل أللبانيا، وإن كان متأخراً، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة،           -٣٢٢
 . وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة

ر البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلني من شىت الدوائر احلكومية، وبردود              وترحب اللجنة باحلوا   -٣٢٣
 .أعضاء الوفد على أسئلة اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 .تالحظ اللجنة بارتياح أن العهد قد أُدرج يف القوانني احمللية وميكن االحتجاج به أمام حماكم البلد -٣٢٤

، بالتصديق على اتفاقية منظمة ٢٠٠٦يناير / قيام الدولة الطرف، يف كانون الثاينوتالحظ اللجنة بارتياح -٣٢٥
 .  بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي١٩٥٢ لعام ١٠٢العمل الدولية رقم 

، بإصدار قانون يهدف إىل تعزيز سلطة ٢٠٠٥مايو /وتالحظ اللجنة بارتياح قيام الدولة الطرف، يف أيار       -٣٢٦
 ).أمني املظامل(نائب الشعب 

 .، باعتماد القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني٢٠٠٤وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، يف عام  -٣٢٧

، باعتماد االستراتيجية الوطنية لتحسني ٢٠٠٤وتالحـظ اللجـنة بارتياح، قيام الدولة الطرف، يف عام     -٣٢٨
 .ظروف عيش مجاعة الغجر

 ٢٠١٥-٢٠٠٥، باعتماد خطة العمل الوطنية للفترة ٢٠٠٤الدولة الطرف، يف عام وترحب اللجنة بقيام  -٣٢٩
 .املتعلقة بالتعليم ما قبل اجلامعي

، بتعديل قانون العمل هبدف حتسني ظروف       ٢٠٠٣وتالحظ اللجنة بارتياح قيام الدولة الطرف، يف عام          -٣٣٠
 .عمل النساء احلوامل واألمهات املرضعات

ارتياح أن قانون العمل ينص على مبدأ األجر املتساوي للعمل ذي القيمة املتساوية             وتالحـظ اللجـنة ب     -٣٣١
 . وحيظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل

وتعرب اللجنة عن تقديرها ملوقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص               -٣٣٢
 . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  العوامل والصعوبات اليت تعوِّق تنفيذ العهد-جيم 

تالحظ اللجنة عدم وجود أيـة عوامل أو صعوبات حتول دون تنفيـذ أحكام العهد فـي الدولة الطرف  -٣٣٣
 .تنفيذاً فعاالً

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 االقتصادية واالجتماعية   تعـرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء الفجوة القائمة بني التشريعات يف جمال احلقوق             -٣٣٤
 والثقافـية وإنفاذهـا الفعـلي، وتأسـف ألن الـتقرير برمته ال يتضمن معلومات كافية بشأن التنفيذ العملي                   

 . ألحكام العهد
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وتالحظ اللجنة بأسف عدم وجود معلومات عن أية قرارات حمددة تشري إىل التطبيق املباشر ألحكام العهد  -٣٣٥
لك على الرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانني احمللية وأن أحكامه واجبة التطبيق أو تؤكد هذا التطبيق، وذ    

 .بشكل مباشر يف حماكم الدولة الطرف

ويساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بعدم استقالل السلطة القضائية يف الدولة الطرف                 -٣٣٦
  .وانعدام األمن والتدريب الالزمني ملوظفيها

وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن الدولة الطرف مل تعاجل على حنو فعال تفشي املشكلة اخلطرة اليت تتمثل يف                   -٣٣٧
 .الفساد واملعاملة التفضيلية القائمة على أساس الروابط األسرية يف شىت جماالت إدارة احلكومة والشؤون العامة

 املتبعة يف الدولة الطرف ال ميكن، على ما يبدو، االعتماد           ويساور اللجنة القلق ألن مناهج مجع البيانات       -٣٣٨
وتشعر اللجنة بالقلق ألن انعدام البيانات      . علـيها كلياً، مبا يف ذلك اإلحصاءات املتعلقة بالفقر والبطالة واهلجرة          

جات أكثر الفئات املوثوقة قد تترتب عليه آثار وخيمة على فعالية سياسات احلكومة وبراجمها الرامية إىل تلبية احتيا
 .حرماناً وهتميشاً

ويساور اللجنة القلق ألن عدم تسجيل حمل اإلقامة وانعدام الوثائق األخرى املتعلقة بإثبات اهلوية يؤديان                -٣٣٩
وتشعر اللجنة بالقلق . إىل تقييد التمتع باحلقوق، مبا يف ذلك احلق يف الضمان االجتماعي وخدمات الصحة والتعليم

 من تقارير عن ارتفاع رسوم التسجيل الذي مينع العديد من األفراد احملرومني واملهمشني وأسرهم من إزاء ما وردها
احلصـول على وثائق األحوال املدنية، وعن الصعوبات اخلاصة اليت يواجهها الغجر يف احلصول على وثائق اهلوية                 

 .الشخصية، مبا يف ذلك تسجيل حمل اإلقامة

ألن األقليات اإلثنية يف ألبانيا، وخباصة الغجر والطائفة املصرية، تعاين من التمييز            ويسـاور اللجنة القلق      -٣٤٠
وتواجه مصاعب شديدة يف الوصول إىل اخلدمات، وال تتمتع سوى حبماية حمدودة حلقوقها االقتصادية واالجتماعية 

 لـه أفراد هذه األقليات من سوء كما تشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء ما وردها من تقارير عما يتعرض. والثقافية
معاملـة واسـتخدام مفرط للقوة على أيدي املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، رغم ما قدمته الدولة الطرف من                  

 .توضيحات تفيد فيها بأن هذه احلاالت تتعلق بأحداث معزولة

ولة الطرف ال تعترف بأن الطائفة      وبينما تالحظ اللجنة موقف الدولة الطرف، فإهنا ال تزال قلقة ألن الد            -٣٤١
املصرية املتواجدة يف ألبانيا متثل أقلية، خبالف أقليات أخرى كاليونانيني واملقدونيني وأصيلي اجلبل األسود والغجر  

 . والفالش، وبالتايل تنكر عنهم ما تتمتع به أقليات أخرى من ضمانات وتدابري محاية

ي مركز املرأة يف ألبانيا، وذلك إىل حد ما بسبب موروث القانون            تالحظ اللجنة بعني القلق عدم تساو      -٣٤٢
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن جلنة املساواة بني اجلنسني، اليت تعمل حتت سلطة جملس الوزراء، ال تتمتع                 . العريف

سف أن  وتالحظ اللجنة بأ  . بالصـالحيات أو االختصاصات أو املوارد الكافية لالضطالع بوظائفها بشكل فعال          
 .ومل متوِّله) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(احلكومة املركزية مل تصدِّق قط على الربنامج الوطين للمساواة بني اجلنسني 
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وتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء استمرار معدالت البطالة املرتفعة يف الدولة الطرف، ال سيما يف املناطق                 -٣٤٣
 . ان الغجرية واملصريةالريفية ويف صفوف األقليات اإلثنية، مبا فيها الطائفت

ويسـاور اللجنة القلق ألن احلد األدىن لألجور املعمول به يف الوقت الراهن، والذي ينطبق على القطاع                  -٣٤٤
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود . العام وحده، ال يكفي لضمان مستوى معيشي كاف للعمال وأسرهم

 .حد أدىن قانوين لألجور يف القطاع اخلاص

وبيـنما تالحظ اللجنة أن قانون العمل حيظر توظيف األشخاص دون السادسة عشرة من العمر، عدا يف                 -٣٤٥
األعمـال اخلفيفة، فإهنا تالحظ بعني القلق ارتفاع النسبة املئوية من العاملني يف صفوف األطفال دون السادسة                 

، وأغلبهم من الغجر، العاملني يف الشوارع وتشعر بقلق خاص إزاء حالة األطفال. عشرة، أحياناً يف ظروف خطرة
 . واملعرضني بشكل خاص لالستغالل

ويسـاور اللجـنة القلق ألن احلظر الذي تفرضه الدولة الطرف على إضراب املوظفني العامني الذين ال                  -٣٤٦
كما . العهد من ٨ من املادة ٢يقدمون خدمات أساسية يشكل تقييداً ألنشطة نقابات العمال يتجاوز نطاق الفقرة 

 يوماً قبل شن اإلضراب يشكل تقييداً مفرطاً حلق ٣٠تعترب اللجنة أن الشرط القانوين املتمثل يف إجراء وساطة ملدة 
 . العمال يف املفاوضة اجلماعية

وتأسـف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن استحقاقات املساعدة االجتماعية اليت يستفيد             -٣٤٧
ويساور اللجنة القلق ألن مبلغ     . شخاص واألسر حرماناً وهتميشاً، مبن فيهم سكان الريف والغجر        مـنها أكثر األ   

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألهنا مل تتلق خالل احلوار         . املسـاعدة املالية غري كاف مقارنة بكلفة العيش احلقيقية        
ماعية، وال سيما يف ضوء ما وردها من تقارير ضمانات كافية فيما يتعلق باملساواة يف احلصول على املساعدة االجت

 .عن الفساد واحملاباة داخل اإلدارة العامة

وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء تفشي العنف املرتيل وغريه من أشكال اإليذاء وسوء املعاملة اليت تستهدف  -٣٤٨
وبينما ترحب اللجنة مبا    . احلاالتالنسـاء واألطفال يف الدولة الطرف، واليت ال يتم اإلبالغ عنها يف الكثري من               

وردها من معلومات تفيد بأن برملان الدولة الطرف بصدد إعداد مشروع قانون بشأن العنف املرتيل، فإهنا ال تزال               
 .تشعر بالقلق إزاء غياب استراتيجية متماسكة لدعم ضحايا العنف املرتيل

أو ] األخذ بالثأر " [الفينديتا" واستمرار حاالت    ويساور اللجنة شديد القلق إزاء موروث القانون العريف        -٣٤٩
وتعرب اللجنة عن استيائها إزاء     . جـرائم الشرف، وال سيما يف املنطقة الشمالية ومنطقة الشمال الشرقي للبلد           

 .اآلثار املدمرة اليت تلحق حياة األسرة جراء هذه احلزازات الدموية

 بغية إدراج مواد حتظر     ٢٠٠١عديل قانون العقوبات يف عام      وبينما ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بت       -٣٥٠
االجتار، وهي مواد شددت العقوبة املنطبقة يف حالة االجتار باألشخاص، فإهنا ال تزال قلقة ألن االجتار باألشخاص      

ا وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن ضحاي. يف الداخـل وعـرب احلدود ال يزال ميثل مشكلة خطرة يف الدولة الطرف    
االجتـار باألشخاص خيضعون للعقاب مبوجب القانون اجلنائي الذي ينص على معاقبة أي شخص يشترك يف فعل                 

 .ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توفر الرعاية املالئمة هلؤالء الضحايا. البغاء
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ضل االستراتيجية  وبيـنما تالحـظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف جمال مكافحة الفقر بف               -٣٥١
الوطنية املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية واستراتيجية مكافحة الفقر، فإن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء               

. انتشـار الفقر يف الدولة الطرف، ال سيما يف املناطق الريفية ويف صفوف الغجر وأفراد األقليات اإلثنية األخرى                 
 ألن تدابري إعادة التوطني من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية قد أدى إىل تركز        ويسـاور اللجـنة القلق أيضاً     

الـربامج احلكومـية الرامية إىل تنمية اهلياكل األساسية والتعليم والرعاية الصحية وغريها من املرافق األساسية يف         
االستراتيجيات اليت وضعتها الدولة    وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن      . املناطق احلضرية وعلى حساب سكان الريف     

الطـرف للتخفيف من حدة الفقر ال تعاجل بالقدر الكايف التفاوت اإلقليمي الذي حيول دون متتع اجلميع باحلقوق               
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة

اليت يواجهها أفراد الطائفتني الغجرية ويساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من تقارير عن املعاملة التمييزية  -٣٥٢
واملصرية على أيدي سلطات الدولة الطرف يف ما يتعلق حباالت اإلخالء القسري ويف جمال توفري أماكن إقامة بديلة 

وتعرب اللجنة عن أسفها ألن املعلومات املتعلقة حباالت اإلخالء القسري والظروف اخلاصة اليت             . أو تعويضـات  
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ظروف السكن اليت يعاين منها . ا غري متوفرة بالقدر الكايفميكن أن حتدث فيه  

سـكان الـريف والغجر وأفراد الطائفة املصرية، وهي ظروف تزداد شدة جراء انعدام اهلياكل األساسية وفرص                 
 .الوصول إىل اخلدمات األساسية

صصة يف امليزانية لقطاع الصحة، مبا يف ذلك الصحة العامة،          ويسـاور اللجنة القلق ألن االعتمادات املخ       -٣٥٣
 .وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انعدام خدمات الصحة األساسية يف املناطق الريفية. آخذة يف االخنفاض

وتعـرب اللجـنة عن انشغاهلا إزاء ارتفاع عدد حاالت الوفيات يف صفوف الرضع واألمهات، وانتشار     -٣٥٤
 .ض غري املباح قانوناًحاالت اإلجها

ويسـاور اللجـنة القلـق ألن قرار الدولة الطرف إغالق مستشفيات لألمراض النفسية سيحرم املرضى      -٣٥٥
 .النفسانيني من فرصة احلصول على احلماية ما مل ُتتَّخذ تدابري بديلة قبل اإلغالق

ر لنظام التعليم، فإهنا تأسف النعدام      وبيـنما ترحب اللجنة باملعلومات اليت وردهتا بشأن اإلصالح املقر          -٣٥٦
بشأن احلق يف   ) ١٩٩٩(١٣املعلومات الكافية خبصوص جودة التعليم املنصوص عليها يف تعليق اللجنة العام رقم             

اخنفاض االعتمادات املخصصة يف    : وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي       ). ١٣ و ١٢املادتان  (التعلـيم   
وتأسف .  على جودة التعليم؛ ضعف اهلياكل األساسية يف املدارس؛ واخنفاض رواتب املدرسنيامليزانية للتعليم وأثره

اللجنة أيضاً إزاء نقص املعلومات احملددة اليت وردهتا من الدولة الطرف بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة حالة األطفال 
كما .  ما يتعرضون لـه من هتديدات بالثأر      يف املـناطق الريفية واألطفال احملرومني من االلتحاق باملدرسة بسبب         

يساور اللجنة القلق إزاء تزايد هيمنة مقدمي خدمات التعليم اخلاص وما ينجر عن ذلك من آثار على الوصول إىل 
 .التعليم بالنسبة إىل فئات السكان املنخفضة الدخل

 التدابري املتخذة يف جمال التعليم      وتأسـف اللجنة إزاء انعدام املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بشأن           -٣٥٧
 . من العهد١٣هبدف توثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيع الفئات وفقاً ألحكام املادة 
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ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة أطفال الغجر، ال سيما الفتيات، غري املسجلني باملدارس، أو الذين  -٣٥٨
ة مبكرة جداً رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة فرص التعليم هلؤالء             يـنقطعون عـن التعليم يف مرحل      

 ".الفرصة الثانية"األطفال، مبا يف ذلك مشروع 

وتشعر اللجنة بالقلق ألن اعتمادات امليزانية املخصصة يف الوقت الراهن لوزارة الثقافة والسياحة غري كافية  -٣٥٩
وتأسف اللجنة أيضاً النعدام املعلومات عما . حلياة الثقافية يف الدولة الطرف وتنميتهالتحقيق املشاركة الشاملة يف ا

 .اختذته الدولة الطرف من تدابري حلفظ لغات األقليات وثقافاهتم ومحايتها وتعزيزها

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

ت إحصائية مقارنة ُتجَمُع سنوياً     تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم بيانا           -٣٦٠
 وُتَصـنَُّف حسـب اجلـنس والعمر واإلقامة يف منطقة حضرية أو ريفية، مع إيالء اهتمام خاص لفئات اجملتمع                   

 .احملرومة واملهمشة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عما ستتخذه من إجراءات                -٣٦١
 .حكام العهدعملية لتنفيذ أ

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان، عمالً بأحكام الفقرة  -٣٦٢
كما توصي الدولة الطرف بقوة بأن تقدم املزيد من الدعم          . ١٩٩٣ مـن إعـالن وبرنامج عمل فيينا لعام          ٧١

 ).أمني املظامل(واملوارد إىل مكتب نائب الشعب 

ع اللجنة الدولة الطرف على أن تفكر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال وتشج -٣٦٣
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إمكانية االحتجاج باحلقوق املنصوص عليها يف العهد أمام                 -٣٦٤
. بشأن التطبيق احمللي للعهد   ) ١٩٩٨(٩يق العام للجنة رقم     حمـاكم الـبالد، وتوجه نظر الدولة الطرف إىل التعل         

 .وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن السوابق القضائية املتعلقة بتنفيذ العهد

ق وتؤكـد اللجـنة أمهية استقالل السلطة القضائية من أجل التمتع حبقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلقو            -٣٦٥
وحتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .استقالل السلطة القضائية ونزاهة موظفيها وأمنهم وتدريبهم

ية القائمة  وحتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على أن تتخذ تدابري فّعالة ملكافحة الفساد واملعاملة التفضيل              -٣٦٦
على أساس الروابط األسرية يف شىت جماالت إدارة احلكومة والشؤون العامة، وأن حترص بوجه خاص على تعزيز                 

 .الشفافية وتكثيف املشاورات على مجيع مستويات عملية اختاذ القرار

ن الفهم  وتؤكـد اللجنة على أن أي هنج يقوم على حقوق اإلنسان إزاء عمل احلكومة جيب أن ينطلق م                  -٣٦٧
السـليم لـلحالة الفعلية فيما يتعلق بكل حق، والتحديد الدقيق ألكثر الفئات حرماناً وهتميشاً، ووضع القوانني                 
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وحتث الوكالة الوطنية لإلحصاءات والوزارات املختصة على أن تستعرض السبل اليت . والربامج والسياسات املالئمة
 .فقاً ألحكام العهدتكفل مجع البيانات املتعلقة باحلقوق كافّةً و

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل أن ال يؤدي عدم تسجيل حمل اإلقامة وعدم حيازة أوراق                   -٣٦٨
تثبـت اهلوية الشخصية إىل إعاقة التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها الضمان االجتماعي               

توصي اللجنة أيضاً بأن تضطلع الدولة الطرف حبمالت لتوعية         ويف هذا الصدد    . واخلدمـات الصـحية والتعليم    
 .اجلمهور العام بأمهية تسجيل الوالدات وغري ذلك من األحوال املدنية، وأن تنظر يف ختفيض رسوم التسجيل

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إىل تعزيز التسامح اإلثين، وذلك على سبيل  -٣٦٩
ل عن طريق إدراج هذا املوضوع يف املناهج الدراسية وتنظيم دورات تدريبية خاصة باملدرسني ومحالت للتوعية املثا

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على . العامة، وأن تعتمد استراتيجية شاملة إلدماج األشخاص من أصل إثين خمتلف
لكي تكفل التزام هؤالء املوظفني، لدى استالمهم       أن توفـر تدريـباً خاصـاً للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني            

لواجـباهتم، مبـبدأ احترام ومحاية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل                  
وينبغي إجراء حتقيق شامل يف أحداث العنف الصادر عن أفراد الشرطة ومالحقة املسؤولني عن              . القومي أو اإلثين  
 .مام القضاء على وجه السرعةهذه األحداث أ

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تراجع موقفها فيما يتعلق باالعتراف بالطائفة املصرية وفقاً للمعايري                -٣٧٠
 ١٩٩٥الدولية املعترف هبا، مبا فيها االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية اليت اعتمدها جملس أوروبا يف عام                 

 .يا عضواً فيهاواليت تعد ألبان

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف التدابري الالزمة، التشريعية منها أو غريها، لتعزيز املساواة بني         -٣٧١
ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة .  من العهد٣ واملادة ٢ من املادة ٢الرجال والنساء وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 

 وينبغي . لية مستقلة لتنسيق وتقييم مجيع األنشطة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني         الطـرف إىل أن تفكر يف إنشاء آ       
أن ُتسـند إىل هـذه اهليئة والية قوية وأن توفر هلا املوارد البشرية واملالية الكافيـة لالضطالع بدورها التنسيقي     

 .بشكل فعال

 مكافحة البطالة عن طريق برامج خاصة وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إىل -٣٧٢
وإذ تالحظ أيضاً   . حمـددة اهلدف، مبا فيها برامج ترمي إىل احلد من البطالة يف صفوف الفئات احملرومة واملهمشة               

ارتفاع مستويات النـزوح من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية، فإهنا توصي الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري                
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن .  التنمية الريفية بوسائل منها اختاذ مبادرات خاصة بالعمالة احملليةالالزمة حلفز

 ١٩٦٤ لعام   ١٢٢ بشأن البطالة ورقم     ١٩١٩ لعام   ٢تفكر يف التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم          
 .املتعلقة بسياسة العمالة

أن تنظر يف وضع حد أدىن قانوين لألجور ينطبق على مجيع العمال            وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل         -٣٧٣
كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ        . بصرف النظر عن انتمائهم إىل القطاع اخلاص أو القطاع العام         

ص على أن نظاماً فعاالً ملقايسة احلد األدىن لألجور بكلفة املعيشة وتعديله بشكل منتظم على هذا األساس، وأن حتر
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يكـون احلـد األدىن لألجور كافياً لتمكني العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي كاٍف وفقاً ملا تنص عليه           
 . من العهد٧ من املادة `٢`)أ(الفقرة 

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان اإلنفاذ الفعال للتشريعات اليت                 -٣٧٤
ة القصَّر من االستغالل االقتصادي واالجتماعي وإلعمال حقهم يف التعليم ومعاقبة أرباب العمل             تـنص على محاي   

 .املخالفني على النحو الواجب

 تنص على حق مجيع األشخاص يف تكوين النقابات باالشتراك          ٨وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن املادة        -٣٧٥
تاروهنا، وحق املشاركة يف املفاوضة اجلماعية عرب نقابات العمال بغية          مع اآلخرين ويف االنضمام إىل النقابة اليت خي       

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ   . تعزيز ومحاية مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية، وكذلك حق اإلضراب       
ال يتجاوز حظر   التدابري املالئمة لتعديل قانون العمل ولتحرير احلق يف اإلضراب من القيود احلالية واحلرص على أ              

 .اإلضراب املفروض على املوظفني العامني نطاق تعريف منظمة العمل الدولية ملفهوم اخلدمات األساسية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن حصول مجيع األشخاص احملرومني واملهمشني وأسرهم على               -٣٧٦
. كون هذه املساعدة دون مستوى الكفاف     مسـاعدة اجتماعية هادفة حبسب دخل األسرة، وأن حترص على أال ت           

وتطلب أيضاً إىل الدولة الطرف أن تراجع ترتيباهتا املؤسسية داخل اإلدارة العامة لكي تضمن امتثال املسؤولني عن 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر يف        . دفع املساعدات االجتماعية ملعايري املساواة يف املعاملة والشفافية       

لعام ) األهداف واملعايري األساسية( بشأن السياسة االجتماعية ١١٧لى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم التصديق ع
 .١٩٦٢لعام ) الضمان االجتماعي( بشأن املساواة يف املعاملة ١١٨، واالتفاقية رقم ١٩٦٢

لة عن مدى انتشار    وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفص             -٣٧٧
العنف املرتيل، وعن التدابري والسياسات التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف للتصدي هلذه الظاهرة، مبا يف ذلك                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، دون تأخري، القانون املتعلق . املـرافق وسبل االنتصاف املوفرة للضحايا   
لدولة الطرف على أن تضطلع حبمالت تنظيمية بغية إذكاء وعي اجلمهور وأن تقدم         وحتث اللجنة ا  . بالعنف املرتيل 

كما توصي  . التدريب إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة بشأن الطابع اخلطري واإلجرامي للعنف املرتيل            
 العنف املرتيل سكناً مؤقتاً     اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص املوارد الكفيلة بتوفري مراكز لألزمات تؤمن لضحايا           

 .مأموناً واملساعدة الالزمة

 من العهد، فإهنا توصيها بقوة بأن تعزز        ١٠وبينما تشدد اللجنة على التزام الدولة الطرف مبوجب املادة           -٣٧٨
وغري ذلك من أشكال العنف اليت تستند إىل        ) vendetta(جهودهـا الرامية إىل القضاء على ممارسة األخذ بالثأر          

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن     . أحكام القانون العريف اليت تعرض حياة األسر وحياة النساء واألطفال للخطر          
تـتخذ تدابري صارمة ملقاضاة األشخاص الذين ينفذون أعمال القتل هذه وغريها من أشكال العنف أو يشاركون                

ملدمر هلذا الشكل من العنف على السالمة       فـيها، وأن تضـطلع حبمالت واسعة وشاملة لتوعية اجلمهور باألثر ا           
 .اجلسدية والنفسية لألسر، ال سيما النساء واألطفال



 

58 

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعزز تدابريها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، مع التأكيد           -٣٧٩
وتوصي .  على النحو الواجب   بوجـه خاص على محاية الضحايا واحلرص على مقاضاة املسؤولني عن هذا االجتار            

وتشجع الدولة  . اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف مبراجعة قانوهنا اجلنائي بغية تلبية احتياجات ضحايا االجتار             
الطرف على تنفيذ برامج تدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السلطة القضائية لتحسيسهم حبقوق              

ة أفضل ورعاية أنسب هلؤالء الضحايا مع احلرص على منحهم إمكانية طلب رد احلق              الضـحايا وعلى توفري محاي    
 .أمام احملاكم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن دمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دجماً تاماً يف                -٣٨٠
ويف هذا  . ة لتنفيذ هذه االستراتيجيات   استراتيجيات التنمية االجتماعية واحلد من الفقر، وأن ختصص أمواالً كافي         
 بشأن الفقر والعهد ٢٠٠١مايو  / أيار ٤الصـدد حتـيل اللجنة الدولة الطرف إىل البيان الذي اعتمدته اللجنة يف              

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ). E/C.12/2001/10(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الريف واخللفية  /ع مؤشرات ومقاييس تكون مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر وسكان املدن          أن تقوم سنوياً بوض   

اإلثنية، وذلك حتديداً بغية تقييم احتياجات السكان احملرومني واملهمشني من األفراد واجلماعات، وتطلب إليها أن       
أن تتأكد من أن براجمها     وحتث اللجنة الدولة الطرف على      . تـدرج هـذه املعلومات يف تقريرها الدوري القادم        

املـتعلقة بإعادة التوطني من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية ال تؤدي إىل تركز اهلياكل األساسية ومؤسسات                 
التعلـيم والرعاية الصحية وغريها من املرافق األساسية يف املناطق احلضرية على حساب سكان الريف؛ وأن تتخذ     

زمة ملعاجلة التفاوتات اإلقليمية اليت حتول دون التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية مجيع التدابري التصحيحية الال
 .والثقافية على أساس التساوي بني اجلميع

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعالة لتوفري تعويض مناسب أو سكن بديل جلميع                   -٣٨١
  وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة يف تعليق اللجنة العام        األشـخاص الذيـن خيضـعون لإلخالء القسري، وذلك        

. عمليات اإلخالء القسري  ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (بشأن احلق يف السكن الالئق      ) ١٩٩٧(٧رقـم   
ة وينبغي أيضاً أن توفر الدولة الطرف سكناً الئقاً لألفراد احملرومني واملهمشني وأسرهم، وذلك وفقاً لتعليق اللجن               

وتوصي اللجنة بأن تفكر ).  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق      ) ١٩٩١(٤العام رقم   
الدولـة الطرف يف إصدار تشريع يضمن احلق يف السكن، وأن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن السكن مع توجيه                   

ى أن تتخذ ما يلزم من خطوات       كما تشجع اللجنة الدولـة الطرف عل     . اهـتمام خـاص لألسر ضعيفة الدخل      
إلضـفاء الطابع القانوين على املستوطنات الغجرية واملصرية القائمة ورفع التهديد املستمر باإلخالء املسلط فوق               

 .رؤوس ساكنيها

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتحسني خدماهتا الصحية بوسائل منها زيادة  -٣٨٢
. املخصصة يف امليزانية لقطاع الصحة وتوسيع خدمات الصحة األساسية لكي تشمل املناطق الريفية            االعـتمادات   

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدد مؤشرات مصنفة عن احلق يف الصحة ومقاييس وطنية مناسبة تتعلق بتلك 
بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه بشأن احلق يف التمتع ) ٢٠٠٠(١٤املؤشرات، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 

، وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات إحصائية مقارنة عما حترزه سنوياً من تقدم يف )١٢املادة (
 .هذا الصدد مع توجيه اهتمام خاص للمناطق الريفية
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مات الصحة اإلجنابية   وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن ختصص املوارد الكافية لضمان توفري خد              -٣٨٣
والتثقيف يف هذا اجملال، وكذلك خدمات الرعاية الصحية املناسبة يف فترة ما حول الوالدة وما بعدها وجعل هذه                  

 .اخلدمات يف متناول النساء والفتيات، مبن فيهن ساكنات املناطق الريفية

 معلومات عن أية محالت تطعيم      وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم            -٣٨٤
 .وتدابري وقائية أخرى تبادر هبا الدولة الطرف وعن النتائج احملققة يف هذا اجملال، مبا يف ذلك أية بيانات ذات صلة

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن تفكر يف أشكال بديلة لعالج الصحة العقلية، مبا يف ذلك توفري                   -٣٨٥
 .العالج خارج املستشفيات

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكي ختصص املوارد الالزمة لتحسني                 -٣٨٦
بشأن احلق يف التعليم ) ١٩٩٩(١٢جودة التعليم املقدم يف املدارس مبختلف مراحله، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 

ف نظام التعليم العام وجودته مقارنة بالتعليم اخلاص        وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف وظائ      ). ١٣املادة  (
بغية تعزيز نظام التعليم العام والتخفيف من عبء تكاليف التعليم اخلاص بالنسبة للفئات املنخفضة الدخل؛ وينبغي 
إجراء دراسة عن فرص الوصول إىل التعليم مبختلف مراحله واإلجراءات احملددة الواجب اختاذها لضمان الوصول               

 .تساوي واآلمن جلميع قطاعات اجملتمعامل

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف املناهج الدراسية مبختلف مستويات التعليم بغية تعزيز                 -٣٨٧
 .احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات يف هذا الشأن

طرف على أن تواصل اختاذ التدابري الفعالة الالزمة لزيادة عدد أطفال الغجر، ال             وحتـث اللجنة الدولة ال     -٣٨٨
سـيما الفتيات، امللتحقني باملدارس، مبا فيها مؤسسات التعليم الثانوي، وذلك بوسائل منها إعطاء منح دراسية                

 .إضافيني من الغجروتسديد تكاليف الكتب املدرسية ونفقات التنقل إىل املدرسة، واستخدام موظفني مدرسيني 

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن ُتفكر يف زيادة نسبة االعتمادات املخصصة يف امليزانية للتنمية                  -٣٨٩
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن .  من العهد١٥الثقافية واملشاركة يف احلياة الثقافية وفقاً ألحكام املادة 

 . عما ستتخذه من تدابري للحفاظ على ثقافات األقليات ولغاهتا ومحايتها وتعزيزهاتقريرها الدوري القادم معلومات

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف صفوف مجيع                  -٣٩٠
ريرها الدوري  قطاعات اجملتمع، ال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني والسلطات القضائية، وأن تطلعها يف تق             

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك املنظمات غري          . القـادم عـلى كافة اخلطوات املتخذة لتنفيذها       
 .احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوي الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

 ٢٠٠٦ث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لعام وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدِّ -٣٩١
 .بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

 ٣٠وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني الثاين والثالث يف تقرير موحد حبلول           -٣٩٢
 .٢٠٠٩يونيه /حزيران
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 السلفادور

ظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثاين للسلفادور بشأن    ن -٣٩٣
 ٣٦يف جلستيها   ) E/1990/6/Add.39(تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافية         

 تشرين  ٢١، املعقودة يف    ٥٣ت يف جلستها    ، واعتمد ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٩ و ٨، املعقودتـني يف     ٣٧و
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف وبردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت                -٣٩٤
، ردودها اخلطية قبل ١٩٩٦ار ما حصل يف عام      غري أهنا تعرب عن أسفها ألهنا مل تقدم، على غر         . وضعتها اللجنة 

 .املوعد احملدد بوقت كاف لترمجتها إىل لغات العمل األخرى للجنة

 .ويسر اللجنة احلوار الصريح والبنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف -٣٩٥

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

رة اليت يشملها التقرير الدوري الثاين على       تالحـظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صادقت خالل الفت          -٣٩٦
الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق         عـدد مـن الصكوك الدولية، وخباصة        

 ١٩٤٨ لعام   ٨٧ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )بروتوكول سان سلفادور  ( االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 املتعلقة بتطبيق   ١٩٤٩ لعام   ٩٨واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ومحاية حق التنظيم    ة النقابية   باحلرياملـتعلقة   

 .مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية

وتالحظ اللجنة بارتياح خمتلف خطط وتدابري الدولة الطرف، مثل الربنامج الرئاسي لتحقيق تكافؤ الفرص،               -٣٩٧
 على أسوأ أشكال عمل األطفال، وعمليات تفتيش أماكن العمل اليت تقوم هبا املديرية واخلطة واجمللس الوطين للقضاء

 .العامة لتفتيش أماكن العمل، وخمتلف التدابري الرامية إىل مساعدة املهاجرين السلفادوريني يف بلدان أخرى

 من القانون اجلنائي    ٢٠٠ وباملادة   ١٩٩٦وترحب اللجنة بقانون مكافحة العنف املرتيل الذي اعُتِمد عام           -٣٩٨
 .، اليت جترِّم العنف املرتيل١٩٩٨اجلديد لعام 

، تعترف صراحة   ٢٠٠٥يونيه  /وترحب اللجنة بكون السياسة الوطنية للسكن، اليت اعُتِمدت يف حزيران          -٣٩٩
 .باحلق يف السكن كحق من حقوق اإلنسان

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

لجنة أن الدولة الطرف تعرضت خالل الفترة اليت يشملها التقرير لعدد من الكوارث الطبيعية،              تالحظ ال  -٤٠٠
 والعاصفة االستوائية ستان وانفجار بركان سانتا أنا عام    ٢٠٠١ وزالزل يف عام     ١٩٩٨مـثل إعصار ميتش عام      

 .، مما أعاق تنفيذ العهد تنفيذاً كامال٢٠٠٥ً
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  دواعي القلق الرئيسية-دال 

تالحظ اللجنة بقلق أن بعض أعضاء مكتب املفوضة املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان، مبن فيهم املفوضة  -٤٠١
كما تشعر اللجنة بالقلق . نفسها، تلقوا، حسب املعلومات اليت وردت إليها، هتديدات يف إطار ممارستهم لواجباهتم

 .ةإزاء الغياب الواضح للتنسيق والتواصل بني هذه املؤسسة واحلكوم

، فإهنا تالحظ بقلق التمييز الذي ١٩٩٦وإذ ترحب اللجنة بإنشاء املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة عام  -٤٠٢
تتعرض له املرأة يف السلفادور، والذي تدميه نزعات التحامل والظروف االجتماعية التقليدية رغم العدد اهلائل من  

 .الطرفالصكوك القانونية والربامج اليت اعتمدهتا الدولة 

وتالحظ اللجنة بقلق أن عدد األشخاص العاملني يف القطاع غري الرمسي ال يزال يثري اإلزعاج وذلك رغم    -٤٠٣
 .معدل البطالة يف السلفادور يف السنوات األخريةاخنفاض 

توى وينتاب اللجنة قلق إزاء املستوى غري الكايف للحد األدىن لألجور، الذي ال يتيح للعمال وألسرهم مس -٤٠٤
 . من العهد٧معيشياً الئقاً وفقاً للمادة 

وتالحـظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من اعتراف الدستور وقانون العمل حبرية تكوين اجلمعيات واحلق يف                 -٤٠٥
وما أثار إزعاج اللجنة التصريح بعدم      . اإلضـراب، فإن ممارسة هذه احلقوق تواجه يف الواقع جمموعة من العوائق           

 .ضرابات بفعل القيود املفروضة على احلق يف اإلضرابقانونية معظم اإل

وإذ تالحـظ اللجنة أن عمليات تفتيش أماكن العمل قد ازدادت يف السلفادور، فإهنا تشعر بالقلق إزاء                  -٤٠٦
الوضع املتذبذب لبعض األشخاص فيما يتعلق بالعمل، وال سيما النساء الالئي يعملن يف مصانع التجميع والتجهيز 

اليت ال يراعي كثري منها أنظمة االستخدام وشروط العمل املنصوص عليها يف            ) maquiladoras(اطق احلرة   يف املن 
 .قانون العمل

وتالحـظ اللجـنة بقلق التقارير اليت تفيد بأن نظام الضمان االجتماعي الذي اعُتِمد يف السلفادور عام                  -٤٠٧
ئات من القطاع اخلاص، مما يتناىف مع مبدأ التضامن          قـد عهد بإدارة صندوق املعاشات التقاعدية إىل هي         ١٩٩٨

كما يزعج اللجنة أن هذا النظام ال يرسي اآلليات الالزمة اليت تكفل للعمال . املنصوص عليه يف نظام إعادة التوزيع
لق رداً  ويؤسف اللجنة أهنا مل تت    . الزراعيني وخدم البيوت االستفادة منها، وال يساوي بني الرجل واملرأة يف املزايا           
 .على األسئلة الشفوية اليت طرحتها على وفد الدولة الطرف خبصوص هذه املسألة

وتالحظ اللجنة بقلق أن احلد األدىن للتغطية املنصوص عليه يف النظام اجلديد للضمان االجتماعي ال يكفي  -٤٠٨
 .غذاء األساسيلضمان مستوى عيش الئق وال ميكِّن أصحاب املعاشات وأسرهم من احلصول على سلة ال

وإذ تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف اختذت بعض اخلطوات ملكافحة الفقر، من قبيل خريطة الفقر،                  -٤٠٩
وسلسلة من خطط العمل اليت تركز على قطاعات حمددة من السكان، فإهنا تأسف للتباين اهلائل يف توزيع الثروة يف 
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ما ينتاب اللجنة قلق إزاء التفاوت بني املناطق الريفية واحلضرية،          ك. السلفادور وتزايد اهلوة بني األغنياء والفقراء     
 .وخباصة فيما يتعلق باخلدمات الصحية والتعليم واألجور ونوعية سلة الغذاء األساسي

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من اعتراف الدستور حبقوق الشعوب األصلية االقتصادية واالجتماعية              -٤١٠
ويقلقها على وجه اخلصوص أن الدولة الطرف مل ُتجِر         . ذه احلقوق ليست مكفولة هلا يف الواقع      والثقافية، فإن ه  

 وأن انعدام اإلحصاءات جيعل من الصعب تقييم درجة متتعها          ١٩٣٠تعـداداً سكانياً للشعوب األصلية منذ عام        
 .الفعال باحلقوق اليت حيددها العهد

تفـاق التبادل احلر الذي دخل حيز النفـاذ فـي السلفادور يف          وتالحظ اللجنة بقلق ما خلفـه تنفيذ ا       -٤١١
 . من آثار ضارة على متتع أشد قطاعات السكان ضعفاً باحلقوق املنصوص عليها يف العهد٢٠٠٦مارس / آذار١

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة وضع عدد متزايد من األسر اليت ليس لديها سكن الئق يف السلفادور                  -٤١٢
 .قيم مثالً مبحاذاة السكك احلديدية أو األهنار أو يف مناطق الرباكنيواليت ت

وتالحظ اللجنة بقلق أن كل سلفادوري من أصل ثالثة تقريباً يهاجر بسبب نقص الفرص االقتصادية وأن  -٤١٣
يضطررن هـذا األمر له تداعيات سلبية، من قبيل التفكك األسري وانعدام احلماية لألسر، وخباصة للنساء الاليت   

لتحمل مسؤولية أسر منفردة العائل، واألطفال واملراهقون الذين ال يتلقون ما يكفي من الرعاية، فضالً عن تزايد                 
 ).maras(العنف وشيوع عصابات الشبان 

ويقلـق اللجنة أن العنف يف السلفادور تزايد رغم اعتماد خطة البلد اآلمن وأن النساء يشكلن ضحاياه                  -٤١٤
 وأن   واقتصادياً  من شباب مهمشني اجتماعياً    ا تالحظ بقلق أن عصابات الشبان تتشكل أساساً       كم. الرئيسـيني 

 .معظمها نشأ بسبب مشاكل من قبيل البطالة وعمل األطفال والعنف يف احلواضر وتفكك األسر

 وتأسف اللجنة لكون عمل األطفال، وال سيما يف قطاع قصب السكر، ال يزال يشكل ممارسة جارية يف                 -٤١٥
وتشعر اللجنة بالذعر   . السلفادور، وخباصة يف حقل خدم البيوت، وذلك رغم جهود الدولة الطرف للقضاء عليه            

إزاء التقارير اليت تفيد بأن فتيات، منهن صغريات السن للغاية، يعملن كخادمات بيوت، ويؤسفها أهنا مل تتلق أي 
 .معلومات يف هذا الصدد من الدولة الطرف

ة أن امليزانية املخصصة لقطاع الصحة ال تكفي لتوفري الرعاية الكافية للسكان، وال سيما              وتـرى اللجن   -٤١٦
وتالحظ أن إمكانية االستفادة من اخلدمات الصحية حمدودة لنقص املوارد املالية           . الفـئات املستضـعفة مـنهم     

متويلها وتقدميها على املخصصـة مـن الدولة الطرف للقطاع العام، وتفضيل القطاع اخلاص يف إدارة اخلدمات و       
 .حساب العاجزين عن دفع هذه اخلدمات

وتالحظ اللجنة بقلق أن اإلجهاض، مبوجب النظام القانوين للدولة الطرف، غري قانوين يف مجيع األحوال،  -٤١٧
اإليدز من بني /حىت عندما تكون حياة األم يف خطر، وأن عمليات اإلجهاض السري وفريوس نقص املناعة البشري

 .سباب الرئيسية لوفاة النساءاأل
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وتالحظ اللجنة بقلق أن أسر تالميذ التعليم االبتدائي تضطر إىل دفع رسوم حىت يف النظام العام وأن توافر  -٤١٨
 .التعليم الثانوي والعايل يف مراكز خاصة بالدرجة األوىل قد يرفع معدل االنقطاع عن الدراسة

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

اللجنة الدولة الطرف على أن جتري حتقيقات للتعرف على أصحاب التهديدات اليت تلقاها أعضاء   تشجع   -٤١٩
كما توصيها بأن تتخذ التدابري الالزمة لضمان       . ن ومعاقبتهم مكتـب املفوضة املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسا       

عزيز التعاون بينها وبني    حسـن سـري هذه املؤسسة، وذلك على سبيل املثال بتزويدها مبا يكفي من التمويل وت               
 .احلكومة، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع ميادين احلياة، وذلك على            -٤٢٠
ن على العمل ودعم    وجه اخلصوص باختاذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز يف تعليم الفتيات والشابات وتيسري حصوهل            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد . مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي وكفالة ظروف العمل املالئمة
قانونـاً لتحقيق تكافؤ الفرص للرجل واملرأة وأن تكفل أن يكون ألنشطة املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة أثر                 

 .على حياة املرأة

الدولة الطرف إىل أن تتخذ تدابري فعالة، من قبيل خطة عمل من أجل التوظيف، لكفالة               وتدعـو اللجنة     -٤٢١
 .اخلفض التدرجيي لنسبة العاملني يف القطاع غري الرمسي ومعدل البطالة

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة أن ميكِّن احلد األدىن لألجور العمال                  -٤٢٢
 .التمتع مبستوى معيشة الئقوأسرهم من 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة حرية تكوين اجلمعيات وإزالة العراقيل  -٤٢٣
 .وتوصي بأالَّ تصبح القيود على اإلضراب ممارسة عامة. اإلدارية اليت حتول دون ممارسة احلق يف اإلضراب

على أن تكفل إجراء عمليات التفتيش بانتظام ألماكن العمل، وال سيما           وحتـث اللجنة الدولة الطرف       -٤٢٤
 وتضمن توفري ظروف العمل املنصفة واملُرِضية لضحايا االنتهاكات         مصـانع التجميع والتجهيز يف املناطق احلرة،      

 .والوسائل واملعلومات الالزمة لإلبالغ عما تعرضوا له من انتهاكات

. ١٩٩٨ لنظام الضمان االجتماعي الذي اعُتِمد عام        رف بأن جتري تقييماً   وتوصـي اللجـنة الدولة الط      -٤٢٥
وتطلـب إليها أن تنشئ اآلليات الالزمة لضمان توسيع نطاق التغطية االجتماعية لتشمل العمال الزراعيني وخدم      

لة الطرف أن تقدم    وتطلب اللجنة إىل الدو   . البيوت وغريهم ممن ال تشملهم، واملساواة يف املزايا بني الرجل واملرأة          
 .يف تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة إلنشاء آليـات فعالة لكفالة أن ميكِّن احلد                  -٤٢٦
ظام الضمان االجتماعي السابق األدىن لتغطية الضمان االجتماعي أصحاب املعاشـات وأسرهم، ممن ينتمون إىل ن     

 .أو اجلديد، من التمتع مبستوى معيشة الئق
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وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للحد من الفقر وحتسني استراتيجيتها            -٤٢٧
ر اخلطط وحتديد   للتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك تدابري للتنسيق بني خمتلف املؤسسات، وإجراء دراسات لتقييم أث             

وينبغي أن تكفل هذه التدابري التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد بنفس القدر يف املناطق الريفية                 . نواقصها
الفقر "ن بشأبياهنا ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تأخذ يف االعتبار . واحلضرية على حد سواء

 الذي اعتمدتـه يف )E/C.12/2001/10" (ةـة والثقافيـة واالجتماعيـقتصاديوالعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال
 .٢٠٠١مايو / أيار٤

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع مؤشرات وحتدد أهدافاً سنوية، مصنفة حسب نوع اجلنس             -٤٢٨
محرومني واملهمشني أفراداً   والسن والسكان احلضريني والريفيني والفئة العرقية، بغية حتديد االحتياجات اخلاصة لل          

 .ومجاعات، وتطلب منها إدراج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري القادم

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن جتري تعداداً للسكان األصليني، مما سيجعل باإلمكان التيقن من     -٤٢٩
صادية واالجتماعية والثقافية، وأن تقدم     الوضع احلايل فيما يتعلق مبمارسة الشعوب األصلية الفعالة للحقوق االقت         

 .معلومات بشأن التقدم احملرز يف هذا اجملال يف تقريرها الدوري القادم

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تأخذ يف االعتبار يف مفاوضاهتا واتفاقاهتا الثنائية مجيع التزاماهتا               -٤٣٠
وتوصي . ات بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     مبوجب العهد وأالَّ متس هذه املفاوضات واالتفاق      

، على متتع ٢٠٠٦مارس / آذار١اللجنة الدولة الطرف بأن تقيِّم أثر اتفاق التجارة احلرة، الذي دخل حيز النفاذ يف 
 تصحيحية،  سـكاهنا، وخباصة أشد قطاعاهتا ضعفاً، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تعتمد تدابري            

كما توصيها بأن تنظر يف إمكانية إعادة تنشيط منتدى التشاور االقتصادي واالجتماعي، مع             . حسـب االقتضاء  
وتطلب إليها أن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث معلومات دقيقة ومفصلة بشأن هذا             . مـراعاة مـبادئه احملفِّزة    

 .املوضوع

خذ اخلطوات الالزمة لكفالة احلق يف السكن، وأن تويل عناية          وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن تت        -٤٣١
وتدعوها إىل أن تتخذ تدابري وقائية فعالة تكفل بناء املساكن وفق معايري . خاصة للمناطق اليت تشكل مصدر اخلطر

اطق املعرضة  مقاومة الزالزل واألعاصري املدارية، وأن تعتمد خطة وطنية لتصنيف األقاليم وأن تتفادى البناء يف املن              
بشأن احلق يف   ) ١٩٩١(٤وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقيها العامَّني رقم          . للكـوارث الطبيعـية   
 من املادة   ١الفقرة  (عمليات اإلخالء القسري    : بشأن احلق فـي السكن الالئق    ) ١٩٩٧(٧السكن الالئق ورقم    

 ). من العهد١١

ن تتخذ التدابري الالزمة لتشجيع السكان على البقاء يف البلد، وذلك خبلق وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ -٤٣٢
وحتثها على أن تقدم املساعدة إىل النساء املسؤوالت عن األسر املنفردة العائل            . فرص العمل ودفع مرتبات منصفة    

 .وأن تنفذ برامج لدعم األطفال واملراهقني الذين هاجر آباؤهم

لطرف على أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة العنف وأن تعتمد تدابري            وتشـجع اللجـنة الدولة ا      -٤٣٣
وتطلب إليها أن تتخذ . إلدماج ومناء األطفال والشباب املنتمني إىل األسر املفككة بالتعرف عليهم منذ سن مبكرة
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وتطلب إليها  . آلمنالتدابري الالزمة حلماية ضحايا العنف، وال سيما النساء، وأن جتري تقييماً ألثر برنامج البلد ا              
 .كذلك أن تدرج معلومات بشأن هذا املوضوع يف تقريرها الدوري القادم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة عمل األطفال، وخباصة يف قطاع  -٤٣٤
ية، لألسر اليت تعاين من     وتشجعها على أن تتخذ التدابري املناسبة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة املال           . خـدم البيوت  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم       . الفقـر لتمكينها من توفري الرعاية واحلماية الكافيتني هلؤالء األطفال         
 .معلومات بشأن هذه املسألة يف تقريرها الدوري القادم

صحة قوامه املساواة وفسح    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة إلرساء نظام وطين لل            -٤٣٥
 من العهد، يكفل اخلدمات الصحية األساسية لكافة السكان، وال سيما الفئات            ١٢فرص االستفادة، وفقاً للمادة     

 .املستضعفة، وذلك بزيادة امليزانية املخصصة هلذه األغراض

هاض والنظر يف مسألة    وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تدخل إصالحات على قوانينها املتعلقة باإلج            -٤٣٦
قبول استثناءات للحظر العام لإلجهاض يف حالة إجرائه ألغراض العالج واحلمل الناجم عن االغتصاب أو سفاح                

اإليدز وكفالة العالج   /وتشجعها بقوة على أن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري           . احملارم
 اللجنة بأن تتناول املناهج الدراسية بشكل صريح موضوعي التربية اجلنسية        وتوصي. الكـايف للمصابني هبذا الداء    

 .اإليدز/وتنظيم األسرة بغية نشر معلومات بشأن احلمل املبكر وانتقال فريوس نقص املناعة البشري

ن وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لكفالة احلق يف التعليم جلميع قطاعات السكا                 -٤٣٧
دون متيـيز، وأن تقدم معلومات مفصلة يف هذا الصدد يف تقريرها الدوري القادم، مبا يف ذلك إحصاءات مصنفة                 

 .بشأن معدل االنقطاع عن الدراسة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 -٤٣٨
كما تشجعها على أن    . ريرها الدوري القادم على مجيع اخلطوات املتخذة لتنفيذها       اجملتمع وأن تطلع اللجنة يف تق     

تشـرك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي                  
 .تقريرها الدوري القادم

ساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدِّث وثيقتها األ      -٤٣٩
 .التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس يف وثيقة موحدة                 -٤٤٠
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١حبلول أجل أقصاه 

 طاجيكستان

ت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األوَّيل لطاجيكستان بشأن تنفيذ نظر -٤٤١
، ٤١ و٤٠ و٣٩يف جلساهتا ) E/C.12/TJK/1(العهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
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 تشرين  ٢٣، املعقودة يف    ٥٨ستها  ، واعتمدت يف جل   ٢٠٠٦نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٣ و ١٠املعقـودة يف    
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير األوَّيل لطاجيكستان، وإن كان متأخراً، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية               -٤٤٢
وترحب اللجنة على   . ائل اليت وضعتها اللجنة   وتالحظ بعني التقدير الردود اخلطية الواردة على قائمة املس        . للجنة

وجه اخلصوص بالصراحة اليت تناولت هبا الوثيقتان املشاكل اليت تواجهها الدولة الطرف يف إعمال احلقوق املعترف 
 .هبا يف العهد ومبسامهة منظمات غري حكومية يف إعداد التقرير

ع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى الذي ضم خرباء         وترحب اللجنة أيضاً باحلوار البنَّاء الذي أجرته م        -٤٤٣
 .من شىت امليادين اليت يغطيها العهد

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

، باعتماد القانون اخلاص بتساوي احلقوق والفرص       ٢٠٠٤ترحـب اللجنة بقيام الدولة الطرف، يف عام          -٤٤٤
كما . ٢٠٠٥-١٩٩٨تعزيز وضعها ودورها للفترة     للرجال والنساء، وخطة العمل الوطنية للنهوض حبالة املرأة و        
 .ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة احلكومية لشؤون املرأة واألسرة

، وما تبذله الدولة الطرف ٢٠٠٢وتالحظ اللجنة بارتياح اعتماد ورقة استراتيجية احلد من الفقر يف عام            -٤٤٥
ائد النمو االقتصادي والنهوض مبستوى معيشة من جهود بغية التخفيف من شدة الفقر وضمان التوزيع العادل لفو     

 .أضعف الفئات السكانية

وحتيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف، يف الفترة األخرية، بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                -٤٤٦
الفساد التابعة الفساد، وموافقتها على خطة عمل اسطنبول املتعلقة مبكافحة الفساد ومشاركتها يف شبكة مكافحة 

ويف هذا الصدد، ترحب اللجنة باعتماد القانون املتعلق مبكافحة الفساد، . للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
، الذي يقضي بإنشاء إدارة جديدة ملكافحة الفساد تابعة للنيابة العامة، وتنظيم برامج للتدريب              ٢٠٠٥يف عـام    

 .ا الوزارات كل ثالثة أشهروالتوعية ومؤمترات صحفية تعقده

، واخلطوات املتعددة املتخذة    ٢٠٠٤وترحب اللجنة باعتماد القانون اخلاص باالجتار باألشخاص، يف عام           -٤٤٧
لتنفـيذه، مبـا يف ذلك التعاون مع املنظمة الدولية للهجرة ومنظمات غري حكومية طاجيكية لتيسري عودة النساء                  

 .ضحايا االجتار إىل طاجيكستان

وتالحـظ اللجـنة بارتياح اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف بالتعاون مع املؤسسات الدولية والوكاالت       -٤٤٨
املتخصصـة، وكذلـك مع دول أخرى، حلل مشكلة األلغام األرضية املضادة لألفراد وغريها من املتفجرات اليت                 

 .ُتركت يف إقليم الدولة الطرف خالل قيام احلرب األهلية وبعد هنايتها
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وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين  -٤٤٩
 .وأفراد أسرهم

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

 تالحظ ، فإهنا)١٩٩٧-١٩٩٢(بينما تقر اللجنة بأن الدولة الطرف ال تزال تعاين من آثار احلرب األهلية  -٤٥٠
عدم وجود أي عوامل وصعوبات ُتذكر من شأهنا أن تضعف قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا الدنيا يف جمال اإلعمال                  

 .التدرجي للحقوق املنصوص عليها يف العهد

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 مبن فيهم القضاة  يسـاور اللجنة القلق إزاء اخنفاض مستوى وعي املوظفني العموميني يف الدولة الطرف،             -٤٥١
واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني، بااللتزامات احمللية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وعدم كفاية التنسيق بني              

كما تالحظ اللجنة بعني القلق عدم   . سـلطات الدولـة املسؤولة عن تنفيذ هذه االلتزامات داخل الدولة الطرف           
 تشري إىل التطبيق املباشر ألحكام العهد، أو تؤكد هذا التطبيق، وذلك على             وجود أية قرارات صادرة عن القضاء     

الـرغم من أن العهد يشكل جزءاً من القوانني احمللية اليت تقضي بوجوب التطبيق املباشر ألحكام العهد يف حماكم                
 .الدولة الطرف

 باالستقالل التام، كما تبني ذلك وتشـعر اللجنة بالقلق ألن السلطة القضائية يف الدولة الطرف ال تتمتع         -٤٥٢
كما تالحظ اللجنة بعني القلق أن النائبني       . أمثلة منها عملية تعيني القضاة وفصلهم وكذلك وضعهم االقتصادي        

 .العامني يهيمنون على القضاة

حلقوق وتالحظ اللجنة بعني القلق أن ظاهرة الفساد واحملسوبية ال تزال منتشرة وحتول دون متتع اجلميع با                -٤٥٣
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم املساواة، وذلك رغم اجلهود املبذولة من الدولة الطرف

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات منهجية وشاملة ملكافحة التمييز يف الدولة الطرف -٤٥٤

جئون يف البحث عن وظيفة واليت تعزى يف ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات الشديدة اليت يواجهها الال -٤٥٥
، اللذين ٣٢٨ و٣٢٥حاالت كثرية إىل انعدام الوثائق الضرورية والقيود املفروضة مبوجب القرارين احلكوميني رقم 

كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها . ينصان على أنه ال جيوز لالجئني وملتمسي اللجوء اإلقامة يف دوشاميب وخوجند
ـ      مـن القـانون الطاجـيكي املتعلق بالالجئني الذي ال جييز مللتمسي اللجوء العمل يف                ١٠ادة  إزاء أحكـام امل

 .طاجيكستان

ويساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من تقارير عن الكثري من ملتمسي اللجوء األفغان الذين أبعدوا إىل                  -٤٥٦
وتشعر . تئناف قرار اإلبعاد مثلما خيوله القانون     أفغانستان دون أن تتاح هلم إمكانية االستعانة مبحاٍم أو فرصة اس          

اللجنة بالقلق أيضاً ألن السلطات الطاجيكية مل متنح حىت اآلن اجلنسية ألي أفغاين رغم التشريعات اليت جتيز إعادة 
 .توطني الالجئني األفغان يف البلد ومنحهم حق املواطَنة



 

68 

 وخباصة األفراد   -اجيكيني الذين يعملون يف بلدان أخرى       وتعرب اللجنة عن بالغ القلق ألن املواطنني الط        -٤٥٧
 ال يزالون يتعرضون ملمارسات تعسفية والنتهاكات حقوقهم،        -الذين ال حيملون وثائق صاحلة وال تصريح عمل         

ة وال سيما فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك رغم االتفاقات اإلقليمية والثنائي             
 .اليت أبرمتها الدولة الطرف هبدف محاية حقوق العمال املهاجرين

ويسـاور اللجـنة القلق ألن القوالب النمطية التقليدية املتعلقة بدور املرأة يف اجملتمع آخذة يف التزايد يف                -٤٥٨
ات العرفية الدولـة الطـرف، وال سيما يف املناطق الريفية، وتتجلى يف ممارسات من قبيل تعدد الزوجات، والزجي      

 .والزجيات املبكرة اليت يرتبها أفراد األسرة واألقارب، واليت غالباً ما تقترن بالتهديد

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار انعدام املساواة بني اجلنسني، وال سيما يف جماالت العمالة واألجور                 -٤٥٩
 .والتعليم واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة للدولة الطرف

 .ويؤسف اللجنة عدم كفاية املعلومات املتعلقة مبعدل البطالة وحجم القطاع غري النظامي -٤٦٠

ويساور اللجنة القلق إزاء التفاوت يف األجور اليت ُتدفع للنساء والرجال عن عمل متساوي القيمة، وألن          -٤٦١
 . أخبس األجور يف املائة من النساء يعملن يف القطاعات اليت تدفع فيها٧٠ إىل ٦٠نسبة 

وتالحـظ اللجنة بعني القلق أن احلد األدىن لألجور ال يكفي حالياً لتوفري مستوى معيشي كاٍف للعمال                  -٤٦٢
 . من العهد٧وأسرهم، وفقاً ملا تنص عليه املادة 

 ويساور اللجنة القلق ألن التحرش اجلنسي يف مكان العمل ليس مصنفاً كفعل إجرامي، ِممَّا حيرم ضحايا                -٤٦٣
 .التحرش من احلماية الكافية

كما ُيساورها القلق . وتشعر اللجنة بالقلق ألن نقابات العمال يف الدولة الطرف ال تتمتع باالستقالل التام -٤٦٤
 .ألن قوانني الدولة الطرف ال تنص على حق اإلضراب كمالذ أخري لتسوية النـزاعات اجلماعية

الجتماعية واستحقاقات البطالة املنخفضة ال تكفي لضمان مستوى        ويساور اللجنة القلق ألن املعاشات ا      -٤٦٥
 .معيشي الئق

وتالحظ اللجنة بقلق أن أكثر من نصف األطفال املودعني يف مؤسسات أو اخلاضعني للوالية أو الوصاية                 -٤٦٦
ى معاش إثر   ال حيصلون على معاش، عادة بسبب عدم وعي املكلفني بالوصاية والوالية حبق األيتام يف احلصول عل               

 .وفاة معيلهم وعدم معرفتهم باإلجراءات املتعلقة مبمارسة هذا احلق

 الذي يفضي إىل عدد     - وال سيما ضد املرأة      -وتعـرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء استمرار العنف املرتيل           -٤٦٧
 توفر آليات   ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ال      . كـبري مـن حاالت القتل واالنتحار يف صفوف النساء         

قانونية حمددة للتعامل مع العنف املرتيل، وال سيما العنف ضد املرأة، وبالتايل فإن التشريعات واملمارسات احلالية                
 .قد ال توفر احلماية الكافية لضحايا هذا النوع من العنف
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ار األطفال اليت ال    وتشـعر اللجنة بالقلق ألن عدداً كبرياً من األطفال يقيمون يف مؤسسات الرعاية ودي              -٤٦٨
توفر عادة اجلودة الكافية من حيث السكن والغذاء والكساء والرعاية، وذلك بسبب انعدام برامج دعم األمهات                

ومما يثري انزعاج اللجنة على وجه اخلصوص ما وردها من تقارير تفيد بأن األطفال الذين يعيشون يف           . العـوازب 
ق باملدرسة واملشاركة يف احلياة االجتماعية والثقافية خارج هذه        هـذه املؤسسـات ال تـتوفر هلم فرصة االلتحا         

 .املؤسسات

وتالحـظ اللجـنة بعـني القلق أن عدداً كبرياً من األطفال ال يزالون ينقطعون عن الدراسة ويلتحقون                   -٤٦٩
. لعملبصـفوف العمـال، وال سيما يف القطاع غري النظامي، وذلك رغم احلظر العام املنصوص عليه يف قانون ا                  

وتشعر اللجنة بقلق خاص ألن العديد من هؤالء األطفال يعملون يف ظروف خطرة ومضرة بصحتهم دون احلصول 
على التدريب الكايف أو دون احلصول على أي تدريب إطالقاً بشأن احتياطات السالمة، ويعرَّضون لشىت أشكال                

فال، وال سيما يف جين حمصول القطن يف        ويسـاور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء العمل القسري لألط         . العـنف 
 .املزارع اجلماعية، وهو شكل من العمل حيظى عموماً بتسامح السلطات احمللية

ويساور اللجنة بالغ القلق ألن عدداً كبرياً من النساء واألطفال ال يزالون ُيهرَّبون من الدولة الطرف أو                  -٤٧٠
 املتعلق مبكافحة   ٢٠٠٤قسري، وذلك رغم اعتماد قانون عام       عرب حدودها ألعراض االستغالل اجلنسي والعمل ال      

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص املعلومات املوثوقة، مبا يف ذلك اإلحصاءات، عن نطاق              . االجتار باألشخاص 
 . هذه املشكلة

ر وحيدة الويل  من مسنني ومتقاعدين وأس- يف املائة من السكان ٦٤وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن نسبة  -٤٧١
 يعيشون دون خط الفقر وال يقدرون على تلبية احتياجاهتم الغذائية األساسية، وذلك             -وأسـر متعددة األطراف     

 . رغم اجلهود املبذولة من الدولة الطرف لرفع مستويات الدخل احلقيقي وحتسني مستوى املعيشة

ياب استراتيجية وطنية يف جمال السكن ملعاجلة       ويسـاور اللجنة القلق إزاء انعدام املساكن االجتماعية وغ         -٤٧٢
احتـياجات السـكان يف هذا اجملال، وال سيما يف ظل النمو السريع لعدد األشخاص املشمولني حبركة النـزوح                  

 .احلالية باجتاه دومشيب

ء ما ويساورها القلق إزا. ويؤسف اللجنة انعدام املعلومات عن حاالت اإلخالء القسري يف الدولة الطرف -٤٧٣
وردها من معلومات تفيد بأن األشخاص املعنيني ال حيصلون عموماً على تعويض كاٍف عن فقدان املسكن أو على 

 .حمل إقامة بديل

ويساور اللجنة القلق ألن العديد من األسر املعيشية املقيمة يف دومشيب، ال حتصل على مياه الشرب وألن                  -٤٧٤
 .عمليات رصد جودة املاء غري كافية

وتشـعر اللجنة بالقلق ألن النفقات احلكومية السنوية املخصصة لقطاع الصحة سجلت خالل السنوات               -٤٧٥
. ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١ إىل   ١٩٩٢ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام          ٦املاضـية اخنفاضـاً حاداً من       

وضعف جودهتا قد يؤثران تأثرياً سلبياً على       ويسـاور اللجنة القلق بوجه خاص ألن انعدام املرافق الصحية العامة            
 . الفئات املنخفضة الدخل وسكان الريف
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ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع معدل وفيات األطفال واألمهات، الذي بلغ أعلى نسبة يف صفوف  -٤٧٦
 . بلدان منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واخنفاض متوسط العمر املتوقع

لجنة باالنشغال إزاء تزايد استهالك املخدرات غري املشروعة يف الدولة الطرف اليت أصبحت             وتشـعر ال   -٤٧٧
 .تشكل وجهة هنائية هلذه املخدرات، باإلضافة إىل كوهنا بلد عبور

ويساور اللجنة القلق إزاء االنتشار السريع لفريوس نقص املناعة البشري يف الدولة الطرف، وال سيما يف                 -٤٧٨
وتالحظ . ي املخدرات، والسجناء، واملشتغلني باجلنس والعمال املهاجرين العائدين إىل البلد         صـفوف مسـتهلك   

، )وال سيما يف صفوف نساء الريف(اللجنة أن عوامل مثل انعدام املعرفة األساسية باملرض وكيفية انتقال العدوى   
 الرعاية الصحية تساهم يف الوصم      وخـرق سـرية املعلومات الطبية، وانعدام التدريب املالئم للعاملني يف قطاع           

 . والتمييز الشديدين احمليطني باملرض، ومن مث يف انتشار الفريوس

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء حاالت اإلصابة مبرض السل والوفيات النامجة عن هذا املرض، وال سيما                 -٤٧٩
لطبيني ونقص أدوات تشخيص اإلصابة     يف صـفوف السجناء، نتيجة الظروف الصحية املتردية وانعدام املوظفني ا          

 . واألدوية الالزمة لعالج املرض

وتشعر اللجنة باالنشغال إزاء كثرة جلوء مؤسسات األمراض النفسية يف الدولة الطرف إىل عزل املرضى                -٤٨٠
كوسـيلة لعالج مشكالت تتعلق بالصحة العقلية دون إجراء استعراض دوري هلذا اإلجراء أو إخضاعه للمراقبة                

 . القضائية الفعالة

وتالحظ تدهور جودة التعليم وال سيما يف املناطق . ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء اخنفاض ميزانية التعليم -٤٨١
الريفـية بسـبب انعدام اهلياكل األساسية املدرسية الكافية، كاألثاث واللوازم والكتب املدرسية والتدفئة ومياه               

ة بعني القلق النقص يف عدد املدرسني بسبب اخنفاض األجور، مما دفع بعدد             كما تالحظ اللجن  . الشـرب العذبة  
 .متزايد من املدرسني إىل البحث عن وظيفة خارج النظام املدرسي

 وتشـعر اللجـنة ببالغ القلق إزاء االخنفاض الشديد يف معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية،               -٤٨٢
 .طفال املناطق الريفية، واألطفال املنتمني إىل األقليات القومية واألطفال املعوقنيوال سيما يف صفوف الفتيات، وأ

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتأكد من أن احملاكم احمللية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات              -٤٨٣
 تراعي مراعاة تامة كافة احلقوق الواردة يف العهد، كما هي حمددة يف التدريبية املتعلقة باملسائل القانونية والقضائية

ويف هذا الصدد،   . التعلـيقات العامـة للجنة، كما تدعوها إىل تشجيع استخدام العهد كمصدر للقوانني احمللية             
وتدعو . بشـأن التطبيق احمللي للعهد   ) ١٩٩٨(٩تسـترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العـام رقم           

اللجـنة الدولـة الطرف إىل أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن السوابق القضائية املتعلقة بتطبيق                 
 .أحكام العهد
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وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ           -٤٨٤
، ويف اعتماد خطة عمل وطنية      )١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (باريس  

 .شاملة يف جمال حقوق اإلنسان

وتؤكـد اللجـنة أمهية استقالل السلطة القضائية من أجل التمتع حبقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلقوق             -٤٨٥
 فورية لضمان االستقالل    وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري       . االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية    

 . والرتاهة التامني للسلطة القضائية، وال سيما عن طريق إنشاء نظام يقوم على تعيني القضاة لفترة غري حمددة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج ضمن أولوياهتا وضع وتنفيذ جمموعة شاملة من التدابري الرامية                -٤٨٦
وتطلب اللجنة إىل الدولة . ت املسؤولني عن هاتني الظاهرتني من العقاب     إىل مكافحـة الفسـاد واحملسوبية وإفال      

الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم احملرز والعقبات املعترضة يف جمال مكافحة 
 .الفساد واحملسوبية

دين، تشريعات حمددة حلظر التمييز     وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد، بالتشاور مع اجملتمع امل            -٤٨٧
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لزيادة وعي . وخطة عمل ملكافحة هذه الظاهرة  

 . القضاة وغريهم من املشتغلني باملهن القانونية باملعايري الدولية املتعلقة مبكافحة التمييز

أن تعزز احلماية املقدمة إىل الالجئني وملتمسي اللجوء بوسائل من بينها وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف  -٤٨٨
تسـهيل اإلجراءات الضرورية للحصول على األوراق الشخصية، مبا يف ذلك شهادات الوالدة، وبطاقات اهلوية               

ة الطرف على وحتث اللجنة الدول. وبطاقات العمل، لتمكينهم من التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 وأن تنقح قانوهنا املتعلق بالالجئني بغية منح ملتمسي         ٣٢٨ و ٣٢٥أن تـنظر يف سحب القرارين احلكوميني رقم         

 . اللجوء احلق يف العمل

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الفعالة الالزمة لتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية                 -٤٨٩
مواطنني الطاجيكيني العاملني يف اخلارج بوسائل من بينها إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان             واالجتماعية والثقافية لل  

املضـيفة املعنـية وضمان تلقي العمال املهاجرين وأفراد أسرهم معلومات كافية عن حقوقهم وواجباهتم مبوجب                
 . فالقانون الدويل ومبوجب القوانني واملمارسات اجلاري هبا العمل يف البلد املضي

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تنفيذ القوانني القائمة واستخدام           -٤٩٠
وسائط اإلعالم والتعليم، للقضاء على القوالب النمطية التقليدية بشأن مركز املرأة يف اجملالني العام واخلاص وضمان 

 من  ٣ واملادة   ٢ من املادة    ٢جماالت احلياة، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة        املساواة الفعلية بني الرجال والنساء يف شىت        
بشأن املساواة بني   ) ٢٠٠٥(١٦ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم             . العهد

وتطلب اللجنة إىل الدولة ). ٣املادة (الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
الطـرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، مبا فيها بيانات مصنفة، عن التقدم احملرز يف جمال                  

 . املساواة بني اجلنسني
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. وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع سياسات نشطة وهادفة يف جمال العمالة بغية ختفيض البطالة           -٤٩١
. ولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة عن التقدم احملرز يف جمال حفز العمالةوتطلب إىل الد

 ١٩١٩ لعام ٢وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر يف التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمل الدولية رقم              
 . بشأن البطالة

ة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف ما يتعلق باألجور وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ مبدأ املساوا -٤٩٢
وظـروف العمل واحلصول على الوظائف والترقية، وأن تضاعف جهودها يف جمال برامج التأهيل اخلاصة بالنساء              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم بيانات مصنفة . الالئي يشغلن وظائف منخفضة األجر والنساء العاطالت
 . كة املرأة يف القوة العاملةعن مشار

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعتمد حداً أدىن لألجور ُيمكِّن العاملني وأسرهم من التمتع مبستوى                 -٤٩٣
ويف هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف    . معيشي كاٍف وأن تضمن اإلنفاذ الشامل ملعيار احلد األدىن لألجور         

ية تتعلق بسلة سلع املستهلك كقاعدة حلساب احلد األدىن املطلوب لضمان مستوى    عـلى أن تقدم بيانات إحصائ     
 . معيشي كاٍف، وأن تقوم بتحديث هذه البيانات بشكل منتظم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري ملكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل، وذلك بطرق  -٤٩٤
 .علمنها اعتماد تشريع خاص جيرم هذا الف

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن جلميع العمال احلق يف تكوين النقابات ويف االنضمام إىل                  -٤٩٥
 . ٨املنظمة النقابية اليت خيتاروهنا، وممارسة حق اإلضراب وفقاً ألحكام املادة 

ين الذين وتشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على أن تعزز دور معاشات التقاعد كشبكة أمان للمتقاعد        -٤٩٦
يعيشون وحدهم أو الذين ال يتوفر لديهم مصدر دخل آخر، وذلك بزيادة املبلغ األدىن للتقاعد الذي مينحه نظام                  

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد التغطية الشخصية الستحقاقات           . الضـمان االجتماعي احلكومي   
 دورية ملبالغ املعاشات التقاعدية واستحقاقات البطالة كما تشجع الدولة الطرف على القيام باستعراضات . البطالة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل            . لتكيـيفها حسب تكلفة العيش    
 بشأن ١٩٦٢ لعام ١١٨ بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي واالتفاقية رقم  ١٩٥٢ لعام   ١٠٢الدولـية رقم    

 .  املعاملة بني الوطنيني وغري الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعياملساواة يف

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات املالئمة الالزمة لضمان اإلعمال الفعال حلق األيتام يف                -٤٩٧
 حق اليتيم   احلصول على معاش بطرق منها ضمان تلقي اجلهات املكلفة بالوصاية والكفالة املعلومات املالئمة عن             

 . يف احلصول على معاش إثر وفاة املعيل وعن إجراءات طلب ممارسة هذا احلق

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، على سبيل األولوية، قانوناً يتعلق بالعنف املرتيل وجيعل من                 -٤٩٨
ري الضرورية حلماية ضحايا    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التداب        . هـذا العـنف فعالً إجرامياً     

العنف املرتيل بطرق منها إنشاء مراكز للوقاية واملساعدة املبكرة وتقدمي خدمات املشورة وتوفري مالجئ مؤقتة، وأن 
تكثف احلمالت اإلعالمية والدورات التدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني بشأن الطابع             
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن نتائج . عالاإلجرامي هلذه األف
 . هذه التدابري وعدد الضحايا ومرتكيب هذه اجلرائم وقرارات اإلدانة املُتخذة بشأهنم ونوع العقوبات املوقعة عليهم

لك اعتماد استراتيجيات وأنشطة توعوية،     وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة، مبا يف ذ           -٤٩٩
لتعزيز األسرة بوصفها بيئة الطفل الفضلى، وذلك بتقدمي املشورة وتوزيع عالوات األطفال وتنفيذ برامج جمتمعية               

وكلما كان إيداع األطفال يف مؤسسات أمراً ضرورياً، توصي بأن          . ملساعدة اآلباء يف تنشئة أطفاهلم داخل البيت      
طرف وتشجع وتعزز، قدر اإلمكان، حلوالً بديلة لإليداع يف املؤسسات، كالكفالة ودور احلضانة             توفر الدولة ال  

وعالوة على ذلك، توصي اللجنـة الدولة الطرف بأن ختصص األموال          . الـيت توفـر بيئة شبيهة بالبيئة األسرية       
ملودعون يف مؤسسات من غذاء     الكافـية لتحسـني اهلياكل األساسية القائمة والنهوض جبودة ما يتلقاه األطفال ا            

 . وكساء ورعاية

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك القيام حبمالت إعالمية                  -٥٠٠
إلعالم اجلمهور العام وحتسيسه، لضمان محاية القصَّر من االستغالل االقتصادي واالجتماعي ومتكينهم من التمتع              

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدراسة       .  حبقهـم يف التعليم ويف مستوى معيشي كافٍ        متـتعاً كـامالً   
استقصـائية وطنية حول طبيعة عمل األطفال ونطاقه، وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن التقدم          

 . احملرز يف جمال مكافحة عمل األطفال

 ألجهزة تفتيش العمل املوارد البشرية واملالية الكافية لتمكينها من وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر -٥٠١
 . التصدي بشكل فعال للتجاوزات اليت تستهدف حقوق العمال

 املتعلق باالجتار   ٢٠٠٤وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ قانون عام              -٥٠٢
كلفني بإنفاذ القوانني وأفراد السلطة القضائية بشأن حقوق الضحايا         باألشـخاص بطرق منها توعية املوظفني امل      

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن        . واحتـياجاهتم، وتوفري الدعم الطيب والنفسي والقانوين للضحايا       
 . تقريرها الدوري القادم بيانات مفصَّلة عن االجتار باألشخاص

لى أن تضاعف جهودها الرامية إىل دمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية          وحتث اللجنة الدولة الطرف ع     -٥٠٣
ويف هذا الصدد، توجه    . والثقافـية يف اسـتراتيجيتها اخلاصة باحلد من الفقر، وأن ختصص أمواالً كافية لتنفيذها             

 االجتماعية والثقافية  اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و             
)E/C.12/2001/10( واملادة ٢ من املادة ١، وأن تواصل التماس املساعدة الفنية الدولية، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة 

ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن االمتثال التام لاللتزامات الدولية              .  مـن العهـد    ٢٣
 . عقد اتفاقات للتعاون الفين أو أية ترتيبات أخرى مع منظمات دوليةاملتعلقة حبقوق اإلنسان عند 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك اعتماد استراتيجية وطنية يف              -٥٠٤
جل مشكلة  جمال السكن، وأن تضمن جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها التمتع باحلق يف السكن الالئق، وأن تعا              

 ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            . الـنقص يف وحدات السكن االجتماعي     
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ).  من العهد١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٩١(٤



 

74 

األشخاص املدرجني على قوائم االنتظار للحصول على مساكن     تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات مصنَّفة عن        
 . اجتماعية ومعلومات عن التقدم احملرز على درب حتسني هذا الوضع

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن عدد حاالت           -٥٠٥
وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . لتشرد يف الدولة الطرف   اإلخالء القسري وطبيعتها وعن مدى انتشار ظاهرة ا       

أن تتخذ تدابري فعالة لتوفري تعويض مناسب أو سكن بديل جلميع األشخاص الذين يكرهون على ترك مساكنهم،                 
بشأن احلق يف السكن الالئق    ) ١٩٩٧(٧وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العام رقم            

 .عمليات اإلخالء القسري):  من العهد١١ من املادة ١فقرة ال(

وتذكِّـر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بأن توفِّر لكل أسرة معيشية إمكانية احلصول على مياه الشرب                 -٥٠٦
وتدعو الدولة الطرف إىل أن حتدد مؤشرات مصنَّفة ومعايري وطنية مناسبة           . داخـل البيت أو يف منطقة قريبة منه       

، ) من العهد١٢ و١١املادتان (بشأن احلق يف املاء ) ٢٠٠٢(١٥تعلق باحلق يف املاء، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم ت
 . وأن تضمِّن تقريرها القادم معلومات عن التقدم احملرز يف جمال حتديد هذه املؤشرات واملعايري

الئمة لتحسني اخلدمات الصحية بطرق منها      وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري امل           -٥٠٧
زيادة املوارد املخصصة واعتماد تدابري ملعاجلة التفاوت الكبري يف تقدمي الرعاية الصحية بني املناطق الريفية واملناطق  

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التقدم احملرز يف     . احلضـرية 
 . ن حصول اجلميع على الرعاية الصحية األساسية بأسعار مقبولة، وال سيما يف املناطق الريفيةضما

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الفعالة ملكافحة ارتفاع معدل وفيات األطفال                 -٥٠٨
 التثقيف اجلنسي واملتعلق بالصحة واألمهات وحتسني صحة الطفل واألم بوسائل منها اختاذ تدابري هتدف إىل إدراج  

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن . اإلجنابية وتوفري ما يلزم من معلومات ذات صلة، مبا يف ذلك تنظيم األسرة        
تـتخذ خطوات لتعزيز فرص احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك حتسني ظروف النظافة   

يز الرعاية يف مرحليت ما قبل الوالدة وما بعدها واخلدمات الطبية العاجلة يف جمال              الصـحية يف املستشفيات، وتعز    
 . التوليد

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعالة للتصدي لتدفق املخدرات غري املشروعة إىل                  -٥٠٩
 . املخدراتأراضيها واستهالكها، وأن توفر خدمات العالج وإعادة التأهيل املناسبة ملتعاطي 

اإليدز بواسطة /وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم حبماالت تثقيف بشأن فريوس نقص املناعة البشري -٥١٠
وال سيما الذين ينتمون إىل     (وسائط اإلعالم واملناهج الدراسية وغريها من الوسائل، بغية ضمان حصول األفراد،            

رية حلماية أنفسهم من املرض، واحلد من الوصم والتمييز على املعلومات الضرو) الفـئات األكـثر عرضة للخطر   
املتصـلني باملـرض واللذيـن يستهدفان أكثر الفئات تأثراً به، كمتعاطي املخدرات بواسطة احلقن، والسجناء،                

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد . واملشـتغلني باجلـنس ألغراض جتارية واملهاجرين العائدين إىل البلد       
 موقوتـة لـتوفري خدمات االختبار جماناً، وتوفري العالج اجملاين للمصابني بفريوس نقص املناعة البشري                أهدافـاً 

 .وخدمات احلد من األضرار لكافة أحناء البلد
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني ظروف النظافة الصحية، وال سيما يف  -٥١١
 . أن تضمن حق مجيع احملتجزين يف الصحةمؤسسات االحتجاز، و

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توفر أشكاالً بديلة لعالج األمراض النفسية، وال سيما عن طريق                 -٥١٢
ويف احلاالت اليت يكون فيها احلجز يف       . عـالج املرضـى يف العيادات اخلارجية وخدمات إعادة التأهيل اجملتمعية          

لنفسية هو اخليار الوحيد، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن احترام احلقوق             مؤسسـة لعالج األمراض ا    
اإلنسانية للمرضى املودعني يف هذه املؤسسات احتراماً كامالً، وذلك عن طريق إجراء مراجعة دورية لكل حالة                

 .على حدة وإخضاع حاالت احلجز ألغراض العالج النفسي ملراقبة القضاء

ة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان حق كل فرد يف املشاركة يف               وتوصـي اللجن   -٥١٣
ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات              . احلـياة الثقافـية   

ابري املتخذة لإلعمال الفعلي حلق     ، وال سيما فيما يتصل بالتد     ١٩٩٧مفصَّلة عن تنفيذ القانون املتعلق بالثقافة لعام        
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية وإثنية يف استخدام لغاهتم أمام احملاكم والسلطات العامة األخرى، وكذلك يف    

 .املدارس، وعلى قنوات التلفزيون وموجات اإلذاعة العامة، ويف الصحف واجملالت

لتدابري الضرورية لتخصيص املزيد من املوارد البشرية       وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع ا          -٥١٤
واملالية لضمان اإلعمال الفعلي حلق كل شخص يف التعليم على قدم املساواة مع اآلخرين، وفقاً ملا تنص عليه املادة 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس املساعدة الفنية من منظمات منها اليونيسيف             .  مـن العهـد    ١٣
 . سكو ومنظمة الصحة العامليةواليون

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض سياساهتا وممارساهتا القائمة يف جمال وصول األطفال املعوقني           -٥١٥
) ٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة    (إىل التعليم، مراعية يف ذلك القواعد املوحَّدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني             

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري . بشأن املعوقني) ١٩٩٤(٥م والتعليق العام للجنة رق
املالئمة للقضاء على استمرار التمييز القائم على نوع اجلنس يف جمال الوصول إىل التعليم، مراعية يف ذلك تعليقها                  

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية    بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع        ) ٢٠٠٥(١٦العـام رقم    
 ).٣املادة (والثقافية 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع مؤشرات ومعايري سنوية، تكون مصنفة حسب نوع اجلنس                -٥١٦
والعمر واإلقامة يف منطقة حضرية أو ريفية واخللفية اإلثنية بغية تقييم احتياجات احملرومني واملهمشني من األفراد                

 .وعات، وتطلب أن ُتدرج هذه املعلومات يف التقرير الدوري القادم للدولة الطرفواجملم

وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل أن ُتحدِّث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة لعام                 -٥١٧
 .  بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان٢٠٠٦

 إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف صفوف مجيع               وتطلـب اللجنة   -٥١٨
قطاعات اجملتمع، وأن ُتطلع اللجنة يف تقريرها الدوري القادم على مجيع اخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات                
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سائر أفراد اجملتمع كما تشجع الدولة الطرف على أن تواصل إشراك املنظمات غري احلكومية و    . موضـع التنفـيذ   
 . املدين يف مناقشة ُتنظَّم على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

وأخـرياً، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني الثاين والثالث يف وثيقة موحدة يف         -٥١٩
 . ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠موعد أقصاه 

 الفية السابقة مجهورية مقدونيا اليوغوس

نظـرت اللجـنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل جلمهورية مقدونيا               -٥٢٠
 اليوغوسـالفية السـابقة بشـأن تنفـيذ العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                  

)E/C.12/MKD/1 ( واعتمدت يف ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و١٣يف ، املعقودة ٤٤ و٤٣ و٤٢يف جلساهتا ،
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ املعقودة يف ٥٦جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير األويل للدولة الطرف، وإن كان متأخراً، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية       -٥٢١
 .اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنةللجنة، وبالردود 

وترحـب اللجـنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ضم خرباء من شىت                   -٥٢٢
 . الدوائر احلكومية، وكذلك بالردود املفصلة والواضحة والصرحية على األسئلة اليت طرحتها اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحظ اللجنة بارتياح قيام الدولة الطرف، يف الفترة األخرية، باعتماد قانون االنتخابات الذي ينص على  -٥٢٣
وضع نظام حصص ويقضي بأن يكون ثلث أعضاء الربملان من النساء، والقانون املتعلق بتكافؤ الفرص بني الرجال 

 عدة وينص على تعيني منسقني معنيني باملسائل والنسـاء الذي يقضي بإنشاء جلان للمساواة بني اجلنسني يف مدن   
 . اجلنسانية يف شىت وحدات احلكم الذايت احمللي يف الدولة الطرف

وتالحظ اللجنة االقتراح املتعلق بتعديل الدستور الذي يقضي جبعل التعليم الثانوي إلزامياً، وبقيام الدولة               -٥٢٤
 . درسي اإللزامي ملدة سنةالطرف يف الفترة األخرية بإدراج التعليم قبل امل

وترحـب اللجنة مبوقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق               -٥٢٥
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتالحظ اللجنة بعني التقدير قيام الدولة الطرف، يف الفترة األخرية، بالتصديق على عدة معاهدات حلقوق  -٥٢٦
نسان، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري اإل

التفاقـية حقـوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول                
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ال يف النـزاعات املسلحة، وامليثاق االجتماعي األورويب       االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطف      
 .  لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان١٢والربوتوكول رقم 

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

تالحـظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات حتول دون تنفيذ أحكام العهد فـي الدولة الطرف                  -٥٢٧
 . فيذاً فعاالًتن

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

يسـاور اللجنة القلق ألن طلبات احلصول على املعلومات والتوصيات املقدمة من أمني املظامل خبصوص                -٥٢٨
الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات املزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال حتظى دائماً باملتابعة، رغم             

 . املظامل املعين حبقوق اإلنسان بالتحقيق يف هذه الشكاوىاختصاص أمني

 . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أية قرارات تقضي باإلعمال املباشر للحقوق املعترف هبا يف العهد -٥٢٩

وتالحظ اللجنة بعني القلق أن جماالت كالسكن والرعاية الصحية واحلصول على اخلدمات غري مشمولة               -٥٣٠
ت حمددة تتعلق مبكافحة التمييز، وألن األحكام القائمة املتعلقة مبكافحة التمييز هي يف معظم احلاالت               بتشـريعا 

أحكام غامضة وال حتدد النتائج اليت قد تنجر عن االنتهاكات، وال ُيستشَهُد هبا يف احملاكم إال يف حاالت نادرة، أو 
 . جتعل احلصول على اجلنسية مرهتناً بشروط ال لزوم هلا

ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت وردهتا بشأن انتشار التمييز الذي يواجهه الغجر يف احلصول على                 -٥٣١
الوظـائف واملسـاعدة االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، والصعوبات اليت يالقيها أحياناً أفراد طائفة الغجر             

عر اللجنة بالقلق ألن عدداً من أفراد طائفة الغجر ليس لديهم           والطائفة األلبانية يف احلصول على اجلنسية، كما تش       
الوثـائق الشخصـية أو شـهادات الوالدة أو بطاقات التأمني الطيب أو العمل، اليت حيتاجوهنا لالنتفاع بالتأمني                  

 . االجتماعي والرعاية الصحية وغري ذلك من االستحقاقات

ساء الغجر والنساء الالئي يقمن يف املناطق الريفية، ال تتوفر          وتالحظ اللجنة بقلق أن النساء، وال سيما ن        -٥٣٢
هلـن سوى فرص اقتصادية حمدودة وكثرياً ما ينشطن يف القطاعات غري النظامية أو املنخفضة األجور أو يشغلن                  

 . وظائف دنيا ويتقاضني أجور منخفضة مقارنة بالرجال، وذلك بصرف النظر عن مؤهالهتن

م وجود قانون يعاجل بوجه خاص التحرش اجلنسي، وانعدام املعلومات املتعلقة           وتالحـظ اللجـنة عـد      -٥٣٣
 . باحلاالت املسجلة للتحرش اجلنسي يف مكان العمل

ويسـاور اللجـنة بالغ القلق إزاء االرتفاع االستثنائي يف معدل البطالة يف الدولة الطرف، وال سيما يف                   -٥٣٤
عوقني، وإزاء ارتفـاع عـدد األشخاص العاملني فـي القطـاع        صفوف النساء والغجر واألقليات األخرى وامل     

 . غري النظامي
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وتالحظ اللجنة بعني القلق أن الدولة الطرف مل تضع حداً أدىن لألجور الوطنية ينطبق على القطاع اخلاص  -٥٣٥
لتفرغ ال جيوز رغم أن القانون اخلاص بعالقات العمل ينص على أن األجر الذي يدفع ملستخدم يعمل على أساس ا

 . أن يقل عن األجر األدىن احملدد مبقتضى القانون أو مبوجب اتفاق مجاعي

ويساور اللجنة القلق إزاء القيود الواسعة النطاق املفروضة على احلق يف اإلضراب يف الدولة الطرف وإزاء  -٥٣٦
 يف املائة من العمال خالل      ٢ عن   أحكـام القانون املتعلق بعالقات العمل اليت جتيز ألصحاب العمل التخلي مؤقتاً           
 . فترة اإلضراب إذا رأوا أن هؤالء العمال قد يرتكبون أعمال عنف أو خملة بالنظام

وتالحظ اللجنة بعني القلق أن استحقاقات البطالة واملستويات الدنيا للمعاشات واملساعدة االجتماعية ال             -٥٣٧
علق باحلماية االجتماعية جييز حرمان العاطلني عن العمل من تكفي لضمان مستوى معيشي مناسب وأن القانون املت
 .االنتفاع بنظام استحقاقات البطالة ألسباب تعسفية

وتشـعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع حاالت العنف املرتيل ضد املرأة واألطفال، وامتناع الضحايا عن                 -٥٣٨
ل زوجها، وعدم قيام الشرطة يف حاالت كثرية بالتحقيق اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل واغتصاب الزوجة من قب

يف الشـكاوى ومبقاضـاة املسـؤولني عن هذا العنف، والشرط املتعلق بإثبات اإليالج واملقاومة الفعلية من قبل                  
 . الضحايا بالنسبة لإلدانة باالغتصاب

الداخلي وإزاء ما وردها من تقارير ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد النساء والفتيات ضحايا االجتار  -٥٣٩
عن عدم كفاية املساعدة املقدمة إىل ضحايا االجتار وطول مدة اإلجراءات القضائية وليونة العقوبات املوقعة على                

 . املسؤولني عن االجتار وعدم كفاية األموال املخصصة لدعم أنشطة مكافحة هذه الظاهرة

ئات من أطفال املدن، وخباصة أطفال الغجر، يعيشون يف الشوارع وال وتشعر اللجنة ببالغ االنشغال ألن امل -٥٤٠
 .حيصلون على التعليم أو يستفيدون من الرعاية الصحية الكافية

 . يف املائة من سكان الدولة الطرف يعيشون دون خط الفقر٣٠وتالحظ اللجنة بقلق شديد أن  -٥٤١

 يف املائة من الغجر يقيمون يف       ٧٠قارير تفيد بأن نسبة     وتشـعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما وردها من ت          -٥٤٢
مستوطنات غري نظامية تفتقر يف الكثري من األحيان إىل اخلدمات األساسية كالكهرباء أو الكميات الكافية من املاء 

لك أو تصـريف مياه اجملاري أو مجع القمامة أو الطرق املعبدة، وأن معظم أفراد طائفة الغجر ال حيملون سند مت                   
 .قانونياً لألماكن اليت يقيمون فيها مما يضطرهم إىل العيش بشكل مستمر حتت التهديد باإلخالء

وبينما تسلم اللجنة بأن معظم املشردين داخلياً قد عادوا إىل األماكن اليت كانوا يقيمون فيها قبل اندالع         -٥٤٣
رين على العودة إىل بيوهتم ألسباب منها وضعهم        النـزاع، فإهنا تشعر بالقلق ألن العديد منهم ال يزالون غري قاد          

االقتصـادي الصعب والشواغل األمنية، ويقيمون يف مراكز مجاعية غالباً ما تفتقر إىل الظروف الصحية املناسبة                
 . ويواجهون ضغطاً مستمراً ملغادرة هذه املراكز
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 األخرية وتواصل ارتفاع معدل وتالحـظ اللجنة بعني القلق ارتفاع معدل وفيات الرضع خالل السنوات   -٥٤٤
 . الوفيات يف فترة ما حول الوالدة

وتعرب اللجنة عن االنشغال إزاء حمدودية فرص حصول الشباب على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية،  -٥٤٥
 غري  وال سيما يف املناطق الريفية، واالستخدام احملدود لوسائل منع احلمل والعدد الكبري حلاالت اإلجهاض واحلمل              

 .املرغوب يف صفوف املراهقات، وخباصة يف صفوف فتيات الغجر

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسة يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي،  -٥٤٦
وااللتحاق وال سـيما يف مـرحلة االنـتقال من املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية واخنفاض معدل التسجيل         

باملدرسـة يف املناطق الريفية ويف صفوف أطفال الغجر، وأطفال الالجئني من طائفيت الغجر وأشكايل، والفتيات                
 .الاليت ينتمني إىل مجاعات ألبانية معينة، واألطفال املعوقني، وكذلك إزاء ارتفاع معدل األمية يف الدولة الطرف

ير بشأن رفض اآلباء إحلاق أبنائهم باملدارس ذات اإلثنيات         وتالحـظ اللجـنة بقلق ما وردها من تقار         -٥٤٧
املخـتلطة، واملناوشات بني التالميذ املقدونيني واأللبانيني خبصوص توفري صفوف إضافية للتعليم باللغة األلبانية،              

يف وطـريقة عمـل املدارس ذات اإلثنيات املختلطة، وعزل أطفال الغجر واألقليات األخرى أو أطفال الالجئني                 
مدارس منفصلة، وانعدام صفوف التدريس بلغات األقليات أو ضعف جودهتا ونقص الكتب املدرسية وعدم كفاية 

 . تدريب املدرسني على التدريس بلغات األقليات

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

اءات توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستجيب لطلبات احلصول على معلومات وتتخذ ما يلزم من إجر               -٥٤٨
ملتابعة تنفيذ التوصيات املقدمة من مكتب أمني املظامل بشأن التحقيق يف الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات املزعومة               

وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات          . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
يتمخض عنها التحقيق فيها، مبا يف ذلك الشكاوى املتعلقة بعدم          مفصلة عن متابعة هذه الشكاوى والنتائج اليت س       

حتفظ حقوق املوظفني العامني، وتوزيع املساكن على       " عقود استمالك "توقـيع الوزارات ورؤساء البلديات على       
 . األشخاص ذوي الدخل املنخفض، وإنكار احلق يف التمتع بتأمني صحي والوصول إىل مرافق الرعاية الصحية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن احملاكم احمللية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات                و -٥٤٩
التدريبية املتعلقة باملسائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة احلقوق الواردة يف العهد، كما هي حمددة يف 

وتسترعي اللجنة  . خدام العهد كمصدر للقوانني احمللية    كما تدعوها إىل أن تشجع است     . التعلـيقات العامة للجنة   
بشأن التطبيق احمللي للعهد وتدعوها إىل أن تضمن        ) ١٩٩٨(٩انتـباه الدولة الطرف إىل التعليق العام للجنة رقم          

 . تقريرها الدوري القادم معلومات عن قرارات احملاكم اليت تقضي بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد

وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف اعتماد تشريعات شاملة يف جمال مكافحة التمييز تغطي أيضاً                وت -٥٥٠
وتطلب إىل الدولة الطرف أن     . التمييز غري املباشر وتلغي الشروط املتعلقة باحلصول على اجلنسية اليت ال لزوم هلا            

حملاكم بشأن تطبيق األحكام املتعلقة مبكافحة      تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن القرارات الصادرة عن ا         
 .التمييز يف ميادين القانون املدين واإلداري واجلنائي
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الغجر يف شىت امليادين  -٥٥١
ملعلقة املقدمة من أصحاهبا من الغجر      الـيت يغطـيها العهـد، وأن تعجل بتجهيز طلبات احلصول على اجلنسية ا             

واأللبانيني وأقليات أخرى، وأن تتخذ تدابري فورية، كإزالة احلواجز اإلدارية، لتسليم الوثائق الشخصية جلميع أفراد 
الغجر الذي يطلبون ذلك لكي يتسنَّى هلم االنتفاع بتأمني اجتماعي واحلصول على الرعاية الصحية وغري ذلك من  

 .  على قدم املساواة مع اآلخريناالستحقاقات

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري خاصة مؤقتة لضمان وصول النساء، وخباصة نساء الغجر                -٥٥٢
واألقليات األخرى والنساء الاليت يقمن يف املناطق الريفية، إىل سوق العمل النظامية على قدم املساواة مع الرجال، 

 .  ملبدأ األجر املتساوي مقابل العمل املتساوي القيمةولضمان التنفيذ الفعلي

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر يف اعتماد قانون خاص بشأن التحرش اجلنسي وأن ُتدرج يف                  -٥٥٣
تقريـرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن عدد الشكاوى املسجلة املتعلقة بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل                

 . ابري املتخذة للتحقيق يف هذه الشكاوى ومتابعتها ومدى فعالية هذه التدابريوكذلك عن التد

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة البطالة باختاذ تدابري ذات                  -٥٥٤
املهمشة، وتسعى أهداف حمددة، مبا يف ذلك برامج ترمي إىل احلد من البطالة يف صفوف النساء والفئات احملرومة و

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري        . تدرجيياً إىل تسوية وضع العاملني يف القطاع غري النظامي        
القادم بيانات إحصائية حمددة عن البطالة تكون مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر واجلماعة اإلثنية واإلعاقة أو أي 

 الريف، وعن التدابري امللموسة املتخذة إلحداث الوظائف ومدى فعاليتها،          وضع آخر ومكان اإلقامة يف املدينة أو      
مبـا يف ذلـك التدابري املتخذة يف إطار خطة العمل الوطنية املتعلقة بالعمالة واملساواة بني اجلنسني وتوظيف أفراد    

 . مجاعة الغجر ومبوجب القانون املتعلق بتوظيف املعوقني

رف بأن تضع مبقتضى القانون أو مبوجب اتفاق مجاعي حداً أدىن لألجور            وتوصـي اللجـنة الدولة الط      -٥٥٥
كما توصي الدولة الطرف بأن حترص على أن يكون احلد األدىن لألجور يف القطاعني              . الوطنية يف القطاع اخلاص   

 ٧ملادة  من ا`٢`) أ(اخلاص والعام كافياً لتوفري مستوى معيشي الئق للعمـال وأسرهم وفقـاً ألحكام الفقـرة 
 .من العهد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر يف إلغاء أية قيود مفروضة على احلق يف اإلضراب ال تتماشى مع            -٥٥٦
 من العهد، وجتريد أصحاب العمل من إمكانية التسريح املؤقت للعمال الذين قد يلجأون إىل العنف ٨أحكام املادة 

 . بأو خيلون بنظام العمل خالل فترة اإلضرا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها وتستخدم مجيع املوارد املتاحة للزيادة قدر اإلمكان  -٥٥٧
يف مـبلغ اسـتحقاقات الـبطالة واحلد األدىن للمعاشات، مبا يف ذلك معاشات العجز، واستحقاقات املساعدة                 

وتوصي أيضاً بأن تفكر    . ات واالستحقاقات االجتماعية بغية ضمان مستوى معيشي كاٍف للمنتفعني هبذه املعاش        
الدولـة الطـرف يف إلغاء تشريعاهتا القائمة اليت ُتجيز حرمان بعض فئات العاملني عن العمل من احلصول على                   

 .استحقاقات البطالة ألسباب تعسفية
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م تدريباً إلزامياً   وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن ُتصدر قانوناً خاصاً ُيجرِّم العنف املرتيل؛ وأن تقد               -٥٥٨
ألفراد الشرطة واملدّعني العامني والقضاة وموظفي مراكز العمل االجتماعي على تطبيق األحكام املتعلقة بالعنف               
املرتيل وتنفيذ األوامر الزجرية الصادرة عن احملاكم املدنية؛ وأن تشجع اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل عن طريق  

الضحايا وحتسيس املوظفني الصحيني وغريهم من الفئات املهنية العاملة إىل جانب           تعزيـز املسـاعدة املقدمة إىل       
ضحايا العنف املرتيل، وخباصة النساء واألطفال؛ وتوسِّع نطاق تعريف العنف ضد األطفال وتنشئ نظاماً لتحديد               

م بيانات حمدَّثة عن عدد حاالت العنف وتسجيلها وإحالتها إىل اجلهات املختصة؛ وأن تضمِّن تقريرها الدوري القاد
كما توصي  . وطبيعة حاالت العنف املرتيل املُبلغ عنها وعن قرارات اإلدانة ونوع العقوبات املوقعة على املخالفني             

اللجـنة الدولة الطرف بأن تفكر يف تعديل قانوهنا اجلنائي بغية إبطال شرط اإليالج واملقاومة الفعلية من جانب                  
 .اإلدانة باالغتصابالضحايا بالنسبة لقرارات 

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما            -٥٥٩
النسـاء والفتيات، عن طريق ختصيص األموال الكافية ملساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم ولربامج محاية الشهود،               

ر ألفراد الشرطة واملّدعني العامني والقضاة، والتنفيذ الفعال        وتقـدمي التدريـب الـالزم يف جمال مكافحة االجتا         
لالسـتراتيجية وخطة العمل الوطنيتني ملكافحة االجتار باألشخاص وخطة العمل الوطنية املقترحة بشأن مكافحة              

 .االجتار باألطفال

طفال الشوارع ومحاية وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملكافحة ظاهرة أ -٥٦٠
أسرهم بطرق منها بناء مساكن منخفضة التكلفة وتوفري اهلياكل األساسية وأسباب الراحة؛ ونقل مواقع تصريف               
النفايات إىل خارج مستوطنات الغجر؛ وتوفري فرص العمل؛ وفتح مراكز إضافية للرعاية النهارية ألطفال الشوارع 

كذلك مستوصفات خارجية؛ وتقدمي املشورة الطبية واألدوية األساسية إىل بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، و
 .هؤالء األطفال وأسرهم

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعجِّل مبراجعة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ودجمها دجماً              -٥٦١
ص احتياجات احملرومني واملهمشني من األفراد      تاماً يف استراتيجيتها املتعلقة باحلد من الفقر، وأن تعاجل بشكل خا          

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل        . واجلماعات، وأن ختصص أمواالً كافية لتنفيذ هذه االستراتيجية       
 ).E/C.12/2001/10" (الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"بياهنا عن 

نة الدولة الطرف على أن تضمن جلميع أفراد مجاعة الغجر الوصول إىل السكن الالئق بأسعار               وحتث اللج  -٥٦٢
مقبولة، وحق احليازة، والكهرباء، ومياه الشرب الكافية، وخدمات اإلصحاح واخلدمات األساسية األخرى، مبا يف 

كل األساسية واملرافق القائمة يف  ذلك الوصول اآلمن إىل الطرق، وذلك عن طريق إخفاء الطابع القانوين على اهليا            
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على . مستوطنات الغجر القائمة وحتسينها أو عن طريق برامج املساكن االجتماعية

بشأن ) ١٩٩٧(٧أن تضمن توفري سكن بديل الئق حيثما مت إخالء السكان باإلكراه، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 
عمليات اإلخالء القسري، وأن تضمِّن تقريرها ):  من العهد١١ من املادة ١الفقرة  (احلـق يف السـكن الالئـق      

الدوري القادم بيانات إحصائية سنوية حمدَّثة عن عدد حاالت اإلخالء القسري، والترتيبات املتخذة لتوفري سكن               
 للهياكل األساسية واملرافق بديل وعن نطاق ظاهرة التشرد، ومعلومات عن التدابري املتخذة لتسوية الوضع القانوين

 . القائمة يف مستوطنات الغجر وحتسينها
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم مساعدة مالية إىل املشردين داخلياً بغية تعويض األمتاع الشخصية  -٥٦٣
م، وتوفر  واألدوات الزراعـية اليت أُتلفت خالل النـزاع، وأن تضمن عودة املشردين داخلياً بشكل آمن ومستدا              

السـكن البديل املناسب للمشردين داخلياً حيثما يتم إخالء املراكز اجلماعية وأن تقوم بتسوية طلبات التعويض                
 .املعلَّقة املقدمة من املشردين داخلياً

وتوصـي اللجـنة بأن تزيد الدولة الطرف يف عدد الزيارات اإللزامية اليت تقوم هبا املمرضات املكلفات                  -٥٦٤
رعاية، وأن تأخذ بنهج يقوم على توفري خدمات التمريض داخل األسرة يف االستراتيجية الصحية الوطنية، بتقدمي ال

 .وأن ختصص أمواالً كافية لتنفيذ الربنامج الوقائي الوطين املتعلق بصحة األم والطفل

الصحة اجلنسية  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتثقيف األطفال واملراهقني يف جمال              -٥٦٥
واإلجنابية وأن ُتعزز فرص الوصول إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات املشورة وخدمات                
الرعاية ذات الصلة بأمراض النساء، وال سيما يف املناطق الريفية واجملتمعات احمللية اليت تعيش داخلها مجاعة الغجر                 

 .األفراد أو اجلماعاتوغريها من احملرومني واملهمشني من 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تعليماً ابتدائياً جمانياً جلميع األطفال وتقوم تدرجيياً بتخفيض                -٥٦٦
تكاليف التعليم الثانوي، عن طريق تقدمي املساعدة لشراء الكتب واللوازم املدرسية وغريها من الوسائل املساعدة               

نح الدراسية، وال سيما لصاحل األطفال احملرومني واملهمشني، وفقاً لتعليق اللجنة العام على الدراسة، والزيادة يف املِ 
؛ وأن تشجع تعميم التعليم عن طريق تكثيف محالت توعية          )١٣املادة  (بشأن احلق يف التعليم     ) ١٩٩٩(١٣رقم  

، باملدارس والصفوف وغريها من     اآلباء بأمهية التعليم والتزامهم باحلرص على التحاق أطفاهلم، مبن فيهم الفتيات          
 .الربامج اخلاصة املُصمَّمة لتلبية االحتياجات اخلاصة ألقل التالميذ أَداًء؛ وأن تقوم حبمالت من أجل تعليم الكبار

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تضع حدَّاً ملمارسة عزل أطفال الغجر واألقليات األخرى وأطفال                 -٥٦٧
ة؛ وأن حترص قدر اإلمكان على توفري الفرص الكافية لكي يتلقى أطفال األقليات تعليماً الالجئني يف مدارس منفصل

بلغاهتم األم عن طريق الرصد الفعال جلودة التعليم بلغات األقليات؛ وتوفري الكتب املدرسية وزيادة عدد املدرسني            
إلثنية وحق كل فرد يف أن يشارك       هبذه اللغات؛ وأن تضاعف جهودها لتشجيع احترام القيم الثقافية للجماعات ا          

 .يف احلياة الثقافية بغية تعزيز الفهم والتسامح واالحترام املتبادل بني خمتلف الفئات اإلثنية يف الدولة الطرف

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                 -٥٦٨
ف املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية، وأن ُتطلعها يف تقريرها الدوري القادم            اجملتمع، وال سيما يف صفو    

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على . على مجيع اخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات اخلتامية موضع التنفيذ
لى الصعيد الوطين قبل تقدمي     أن ُتشـرك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة ع             

 .تقريرها الدوري القادم

وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل أن ُتحدِّث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسَّقة لعام                 -٥٦٩
 .  بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان٢٠٠٦
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طرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع يف تقرير موحَّد وأخرياً، تطلب اللجنة إىل الدولة ال -٥٧٠
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠يف موعد أقصاه 

 هولندا

نظـرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث هلولندا بشأن               -٥٧١
  ٣٣ يف جلساهتا    (E/1994/104/Add.30)ية واالجتماعية والثقافية    تنفـيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد      

 تشرين ١٧ املعقودة يف   ٥٠، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ و ٧، املعقـودة يف     ٣٥ و ٣٤و
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

  مقدمة-ألف 

ي الثالث للدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية         ترحـب الدولة الطرف بتقدمي التقرير الدور       -٥٧٢
 . للجنة وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة

وترحـب اللجـنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلني من شىت                   -٥٧٣
 .لوفد على األسئلة اليت طرحتها اللجنةالدوائر احلكومية، وكذلك بالردود املقدمة من ا

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

ترحب اللجنة مبا ورد يف تقرير الدولة الطرف من معلومات بشأن تنفيذ املالحظات اخلتامية املقدمة من                 -٥٧٤
 .اللجنة عقب نظرها يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف

لبطالة يف الدولة الطرف وتوافق احلد األدىن لألجور مع الشرط          وتالحظ اللجنة بارتياح اخنفاض معدل ا      -٥٧٥
 . من العهد٧الوارد يف املادة 

وترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جمايل السياسة العامة والتشريع لتشجيع املسنني               -٥٧٦
 .على مواصلة النشاط يف سوق العمل

مة من وفد الدولة الطرف اليت مفادها أن رسوم التسجيل يف املدارس            وترحـب اللجنة باملعلومات املقد     -٥٧٧
 .الثانوية قد أُلغيت، مما يعين أن التعليم يف مرحلتيه االبتدائية والثانوية أصبح ُيقدم جماناً

وترحـب اللجنة بالنهج القائم على حقوق اإلنسان الذي تأخذ به الدولة الطرف إزاء سياستها للتعاون                 -٥٧٨
 .ي وبتعاوهنا الوثيق مع مؤسسات األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميةاإلمنائ

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لسياسة        ٠,٧وتالحـظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف ختصص نسبة           -٥٧٩
 .ا األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية الرمسيةاليت حددهت)  يف املائة٠,٧(التعاون اإلمنائي، وهو رقم يفوق النسبة املئوية 
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  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ االتفاقية-جيم 

تالحـظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات حتول دون تنفيذ أحكام العهد فـي الدولة الطرف                  -٥٨٠
 .تنفيذاً فعاالً

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 حماكم الدولة الطرف ال تقوم بتطبيق أحكام العهد إال إذا اعتربت أهنا تنطبق              يسـاور اللجنة القلق ألن     -٥٨١
 . بشكل مباشر يف حني أن معظم األحكام ال ميكن تطبيقها مباشرة

وتشـعر اللجـنة بالقلق إزاء تزايد انتشار املواد العنصرية والتمييزية على مواقع شبكة إنترنت يف الدولة       -٥٨٢
 .الطرف

 . جنة القلق إزاء اخنفاض مستوى االستخدام يف صفوف نساء األقليات اإلثنيةويساور الل -٥٨٣

وتشـعر اللجـنة بالقلق ألن االجتار باألشخاص لغرض استغالهلم جنسياً ال يزال ميثل مشكلة يف الدولة                  -٥٨٤
 . الطرف

 الدولة الطرف، وتشري    وتعرب اللجنة عن انشغاهلا إزاء استمرار العنف املرتيل وإساءة معاملة األطفال يف            -٥٨٥
 .إىل عدم وجود تشريعات حمددة تتعلق بالعنف املرتيل

ويسـاور اللجنة القلق إزاء ما يتعرض لـه األطفال يف الدولة الطرف من استغالل يف اجلنس ويف املواد                   -٥٨٦
 .اإلباحية

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

لية املناقشة وتقوم يف املستقبل باعتماد الربوتوكول تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تفكر يف دعم عم -٥٨٧
 .االختياري امللحق بالعهد املتعلق بإجراء البالغات الفردية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تفكر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  -٥٨٨
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وحتث الدولة  . الطرف بأن تعيد نظرها يف نطاق االنطباق املباشر ألحكام العهد         وتوصـي اللجنة الدولة      -٥٨٩
) ١٩٩٠(٣الطـرف على أن حترص على إنفاذ أحكام العهد من ِقَبل احملاكم احمللية وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم                   

اد على العهد كمصدر وأن تشجع االعتم)  من العهد٢ من املادة ١الفقرة (بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف 
وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضمِّن تقريرها الدوري الرابع معلومات عن السوابق القضائية املتعلقة . للقوانني احمللية

 .باحلقوق املعترف هبا يف العهد
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وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن تستغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا فيها اإلنترنت،                -٥٩٠
تغالالً تاماً لتعزيز نشر معلومات عملية وسهلة الفهم بشأن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،              اس

 . وال سيما يف صفوف احملرومني واملهمشني من األفراد واجلماعات

ا يف ذلك وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة نشر الدعاية العنصرية، مب -٥٩١
 .عن طريق إنفاذ التشريعات املالئمة، والتثقيف والتوعية بشأن هذه الظاهرة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تدابريها الرامية إىل التغلب على العقبات اليت تواجهها                -٥٩٢
ن تقريرها القادم تقييماً ألثر وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضمِّ. نساء األقليات اإلثنية يف الوصول إىل سوق العمل

 .التدابري املتخذة

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن تنفذ التدابري املعتمدة لدعم مشاركة النساء، مبن فيهن نساء                  -٥٩٣
اجلماعات اإلثنية، يف القوة العاملة، وأن تواصل جهودها الرامية إىل جعل املساواة بني اجلنسني جزءاً ال يتجزأ من             

وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضمِّن تقريرها القادم معلومات مفصلة، مبا يف ذلك تقييم              . اسات العامة كافة  السي
للتدابري املتخذة، تتعلق على وجه اخلصوص بنتائج مشاريع التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة والقانون املتعلق 

 .٢٠٠٧سبتمرب /اية النهارية لألطفال اعتباراً من أيلولبرعاية األطفال الذي يقضي بزيادة عدد مراكز الرع

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز التقييم اجلاري لنتائج قانون العمل واملساعدة االجتماعية لكي                -٥٩٤
تضمن للضعفاء من أفراد اجملتمع حق االنتفاع باستحقاقات املساعدة االجتماعية ملدة كافية واحلصول على الدعم               

وتطلب اللجنة إىل الدولة    . لالزم خالل الفترة اليت تستغرقها اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتقييم طلب االستحقاق          ا
 . الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن هذا التقييم

 لإلغاثة االجتماعية   وسترحب اللجنة بأية معلومات ترد يف التقرير القادم بشأن نتائج اخلطة االستراتيجية            -٥٩٥
وتقيـيم هذه اخلطة اليت ُشرع يف تنفيذها خالل هذه السنة هبدف إدماج مجيع املشردين يف النظام بشكل تدرجيي                   

 . على مدى فترة سبع سنوات

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل وتضاعف جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص    -٥٩٦
للنساء واألطفال ألغراض جتارية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم واالستغالل اجلنسي 

 . معلومات مفصلة عن التقدم احملرز والصعوبات املعترضة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر

كما حتثها على أن تعزز . املرتيلوحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تشريعات حمددة بشأن العنف  -٥٩٧
العنف يف  (الـتدابري االجتماعية والنفسية والقانونية املتخذة يف إطار الربنامج االستراتيجي ملكافحة العنف املرتيل              

وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضمِّن تقريرها القادم بيانات مصنفة عن عدد حاالت             ). احلياة اخلاصة، قضية عامة   
 .ملبلَّغة إىل الشرطةالعنف املرتيل ا

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن تواصل مضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة استغالل األطفال يف             -٥٩٨
 .اجلنس ويف املواد اإلباحية
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وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ اخلطة املعنونة                 -٥٩٩
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤رة للفت" حياة أسلم"

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إىل احلد من فترة االنتظار للحصول على                 -٦٠٠
 .خدمات الرعاية الصحية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر جمدداً يف مواصلة دفع بدل نفقات وسائل منع احلمل يف إطار                   -٦٠١
 . عاما٢١ً النساء الالئي تتجاوز أعمارهن اخلدمات الصحية الوطنية لصاحل

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف صفوف مجيع                  -٦٠٢
قطاعات اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني والسلطات القضائية، وأن تطلعها يف تقريرها الدوري 

كما تشجع الدولة الطرف على أن تشرك املنظمات غري . ات املتخذة لوضعها موضع التنفيذالقادم على كافة اخلطو
 .احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

ط املتعلقة بالوثيقة األساسية    وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن حتدث وثيقتها األساسية وفقاً للشرو            -٦٠٣
املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير، اليت اعتمدت مؤخراً من قبل هيئات املعاهدات 

 .الدولية حلقوق اإلنسان

 ٣٠ وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريني الرابع واخلامس يف تقرير موحد حبلول               -٦٠٤
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران

 معلومات إضافية وردت من الدول األطراف عقب
 النظر يف تقاريرها يف دورات سابقة للجنة

 ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ و ١١تلقـت اللجـنة، عقب نظرها يف التقرير األويل ألوزبكستان يف             -٦٠٥
 فيما يتعلق (E/C.12/UZB/CO/1/Add.1) ، معلومات إضافية من حكومة أوزبكستان)الدورة اخلامسة والثالثون(

 .(E/C.12/UZB/CO/1)باملسائل اليت أثريت يف املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة 
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 الفصل اخلامس
 املسائل اجلوهرية الناشئة يف إطار تنفيذ العهد الدويل 
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

االجتمـاع الرابع لفريق اخلرباء    : ت املتخصصة الـتعاون مـع الوكاال    -ألف 
واجمللس ) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات(املشترك بني اليونسكو 

اللجـنـة املعنيـة باحلقـوق االقتصادية     (االقتصـادي واالجـتماعي     
 بشأن رصد إنفاذ احلق يف التعليم) واالجتماعية والثقافية

واجمللس االقتصادي  ) اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات   (ني اليونسكو   عقـد فـريق اخلـرباء املشترك ب        -٦٠٦
اجتماعه  )٨(واملعين برصد إنفاذ احلق يف التعليم  ) اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     (واالجـتماعي   

والثالثني للجنة املعنية باحلقوق     بقصر األمم يف جنيف، خالل الدورة السادسة         ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٣ و ١٢الـرابع يف    
 دندن، رئيسة اللجنة، االجتماع ورحبت      -وافتتحت السيدة فريجينيا بنوان      .)٩(االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية    

ياي، عضو جلنة اليونسكو املختصة باالتفاقيات والتوصيات، ومبشاركني آخرين من          . ج. بسـعادة السفري أوالبيي ب    
 األمهية اليت حيظى هبا فريق اخلرباء املشترك يف العمل الذي تضطلع به اللجنة اليت ترأسها وعلى                 وأكدت على . اليونسكو

ورأس سعادة السفري ياي االجتماع، فأكد يف كلمته االفتتاحية أمهية          . تعاونـه مع اليونسكو يف تعزيز احلق يف التعليم        
 . دوراً حامساً يف حتقيق أهداف التعليم للجميعإنفاذ احلق يف التعليم الذي ميثل جوهر والية اليونسكو ويؤدي

 ) من العهد٩املادة (احلق يف الضمان االجتماعي :  يوم املناقشة العامة-باء 

 مقدمة

 ٢٥-٧(قـررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني              -٦٠٧
 من العهد الدويل اخلاص ٩املادة ( تعليق عام عن احلق يف الضمان االجتماعي ، صياغة)٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

ولتحقيق هذه الغاية، قررت اللجنة تنظيم يوم مناقشة عامة خالل          ). بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 .بشأن هذا املوضوع) ٢٠٠٦مايو / أيار١٩-١(دورهتا السادسة والثالثني 

                                                        

 الذي اعتمده اجمللس التنفيذي لليونسكو ٤-٥إن فريق اخلرباء املشترك، الذي مت إنشاؤه مبوجب القرار  )٨(
السيدة : احلاضر من أربعة أعضاء هم، يتألف يف الوقت ٢٠٠١أكتوبر /يف دورته الثانية والستني بعد املائة يف تشرين األول

 دندن، رئيسة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيد إييب ريدل، نائب رئيسة -فريجينيا بنوان 
اللجـنة املذكـورة، والسيدان أوالبيي ياي وخوسيه دوارتيه راماهلو أورتيغاو، ومها عضوان من أعضاء جلنة اليونسكو                 

. وتعذر على السيد أورتيغاو حضور االجتماع الذي شارك فيه كل من السيد ع            . ختصـة باالتفاقـيات والتوصيات    امل
مديرة مكتب اليونسكو   (يوسف، مدير مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية باليونسكو، والسيدة إينغيبورغ برايرت            

أمانة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية (يدر، ، والسيدة وان هي يل والسيد جاكوب شنا)لالتصال يف جنيف
 ).أمني فريق اخلرباء املشترك(والسيد كيشور سينغ، ) والثقافية

 .UNESCO doc. 175/EX/28 (28 July 2006)يرد التقرير الكامل لالجتماع يف الوثيقة  )٩(
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، عقدت اللجنة   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥حلادية والعشرين والثانية والعشرين املعقودتني يف       ويف جلسـتيها ا    -٦٠٨
وكان . املعنـية بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يوم مناقشة عامة بشأن احلق يف الضمان االجتماعي              

ما تلك املسؤولية، ومها    الغـرض من ذلك هو استعراض مشروع التعليق العام الذي أعده مقررا اللجنة املنوطة هب              
السيد إيب ريدل والسيدة ماريا فرجينيا براس غوميس، يف ضوء التعليقات واالقتراحات اليت تقدم هبا أثناء املناقشة 

 .أعضاء اللجنة وخرباؤها امليدانيون، وغريهم من املشاركني

 :وُدعي اخلرباء التالية أمساؤهم إىل املشاركة يف النقاش املواضيعي -٦٠٩

السـيد خريمان لوبيز موراليس، منسق للمعايري الدولية للضمان االجتماعي، إدارة معايري العمل الدولية               
 التابعة ملنظمة العمل الدولية؛

 السيد يانيك ْدهان، األمني العام باإلنابة للرابطة الدولية للضمان االجتماعي؛ 

 االجتماعية؛السيد جان ميشيل بيلورجي، رئيس اللجنة األوروبية للحقوق  

 السيدة لوسي المارش، أستاذة قانون، جامعة كيباك مبونتريال، كندا؛ 

 السيد ملكومل لنغفورد، كبري موظفي الشؤون القانونية، املركز املعين باحلق يف السكن وباإلخالء؛ 

 نظمة العمل الدولية؛السيدة أجنليكا نوسبريغر، عضو جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة مل 

 السيدة آنا بيوندي، مديرة مكتب جنيف، االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة؛ 

 السيد ميشيل بارد، نائب الرئيس ملنطقة أوروبا، املنظمة الدولية ألرباب األعمال؛ 

 السيد كريستيان كورتيس، املوظف القانوين، جلنة احلقوقيني الدولية؛ 

  ريد، نائبة مدير إدارة الضمان االجتماعي، منظمة العمل الدولية؛-ت السيدة بولني باري 

 .السيد فيجاي ناغاراج، أستاذ مساعد مبعهد طاطا للعلوم االجتماعية، مومباي 

وحضـرت يـوم املناقشـة العامة أيضاً الدول األطراف، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة،                -٦١٠
 .ية واملنظمات غري احلكوميةومؤسسات حقوق اإلنسان الوطن

 اجللسة الصباحية

 املنظمات الدولية :اجللسة األوىل

 كلمة ترحيب لرئيس اللجنة ٠٥/١٠-٠٠/١٠

 كلمة ترحيب ملمثل عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ١٠/١٠-٠٥/١٠
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 جتماعي، إدارة معايريالسيد خرمان لوباس مورالس، منسق للمعايري الدولية للضمان اال    ٢٠/١٠-١٠/١٠
 العمل الدولية التابعة ملنظمة العمل الدولية   

 السيد يانيك ْدهان، األمني العام باإلنابة، الرابطة الدولية للضمان االجتماعي ٣٠/١٠-٢٠/١٠

 مناقشة ٣٠/١١-٣٠/١٠

 اخلرباء الدوليون: اجللسة الثانية

 نة األوروبية للحقوق االجتماعية ميشال بيلورجاي، رئيس، اللج-السيد جان  ٤٠/١١-٣٠/١١

 االستاذة لوسي المارش، جامعة كيباك مبونتريال، كندا ٥٠/١١-٤٠/١١

السيد مالكوم لنغفورد، كبري موظفي الشؤون القانونية، املركز املعين باحلق يف السكن            ٠٠/١٢-٥٠/١١
 وباإلخالء   

 مناقشة ٠٠/١٣-٠٠/١٢

 ~ استراحة الغداء ~

 جلسة بعد الظهر

 اجلهات الفاعلة الرمسية خالف الدول يف نظام منظمة العمل الدولية:  الثالثةاجللسة

 كلمة ترحيب لرئيس اللجنة ١٠/١٥-٠٠/١٥

 االستاذة أجنيلكا نوزبرغر، جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية ٢٠/١٥-١٠/١٥

ا بيوندي، االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة ٣٠/١٥-٢٠/١٥  السيدة آّن

 السيد ميشيل بارد، نائب الرئيس ملنطقة أوروبا، املنظمة الدولية ألرباب العمل  ٤٠/١٥-٣٠/١٥

 مناقشة ٣٠/١٦-٤٠/١٥

 اآلفاق اإلقليمية: اجللسة الرابعة

 السيد كرستيان كورتيس، جلنة احلقوقيني الدولية ٤٠/١٦-٣٠/١٦

 ، مومبايالسيد فيجاي ناغاراج، معهد طاطا للعلوم االجتماعية ٥٠/١٦-٤٠/١٦

 مناقشة ٠٠/١٨-٥٠/١٦
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 الفصل السادس
 مقررات ومسائل أخرى اعتمدهتا اللجنة وناقشتها
 يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة والثالثني

  توحيد التقارير-ألف 

ر، يف  إضافة إىل املقررات اليت اختذهتا اللجنة خبصوص أساليب عملها، املبينة يف الفصل الثاين من هذا التقري                -٦١١
، استعرضت اللجنة احلالة فيما     )الدورة السابعة والثالثون   (٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ املعقودة يف    ٥٥جلستها  

 :يتعلق بالتقارير املتأخرة عن موعدها، مبا فيها التقارير اليت قدمت يف الفترة األخرية بعد تأخري طويل، وقررت ما يلي

ليت مل تقدم قط أي تقرير مبوجب العهد، أن تقدم إليها دفعة            سـتجيز اللجـنة للدول األطراف ا       )أ( 
 .واحدة ثالثة تقارير جممعة يف وثيقة واحدة، لكي يتسىن هلذه الدول األطراف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير

د على  ينـبغي أن يشتمل التقرير املوحد على استعراض عام للتطورات اهلامة يف جمال تنفيذ العه               )ب( 
 . مدى الفترة الكاملة املشمولة بالتقارير املقدمة، وأن يعرض معلومات مفصلة عن الوضع احلايل

  املشاركة يف االجتماعات اليت تتخلل الدورات-باء 

قررت اللجنة، يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة والثالثني، أن يتوىل األعضاء التالية أمساؤهم متثيل               -٦١٢
 : خمتلف االجتماعات اليت ستعقد على مدى السنة بني الدوراتاللجنة يف

) ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١-١٩(االجـتماع الـثامن عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان            )أ( 
 دندن  -السيدة فريجينيا بونوان    ): ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٣-٢٢(واالجـتماع اخلـامس املشترك بني اللجان        

  فريجينيا براس غوميس؛-ريدل، والسيدة ماريا ، والسيد إييب )رئيسة(

الفريق العامل املشترك بني اللجان املعين بالتحفظات، املكلف من االجتماع الرابع املشترك بني               )ب( 
اللجان واالجتماع السابع عشر لرؤساء هيئات حقوق اإلنسان باستعراض النهج املتبع من هيئات املعاهدات إزاء               

 السيد فيليب تكسيه؛): ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥-١٤(قتراحات يف هذا الشأن التحفظات، وبتقدمي ا

الفـريق العـامل املشـترك بني اللجان املعين باملبادئ التوجيهية املنسقة، املكلف من االجتماع         )ج( 
إلنسان اخلـامس املشترك بني اللجان باستعراض مشروع مقدم من أمانة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا               

 ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٩-٨(بشـأن املـبادئ التوجيهية املقترحة إلعداد وثيقة أساسية موحدة موسعة            
 السيدة ماريا فريجينيا براس غوميس والسيد فيليب تكسيه؛): ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧-١٥و

نظم باالشتراك االجتماع الثاين لتقارع األفكار بشأن إصالح هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، امل )د( 
يوليه / متوز ١٦-١٤مالبون الثاين،   (بـني مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وحكومة ليختنشتاين            

 السيد عزوز كردون؛): ٢٠٠٦
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الفـريق العامل املشترك بني اللجان املعين مبواءمة أساليب العمل، املكلف من االجتماع اخلامس          )ه( 
 ١٨-١٧ و٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨-٢٧(راض أساليب عمل هيئات املعاهدات املشترك بني اللجان باستع

 .السيدة ماريا فريجينيا براس غوميس): ٢٠٠٧أبريل /نيسان

  التعليقات العامة املقبلة-جيم 

، )الدورة السابعة والثالثون  (٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ املعقودة يف    ٥٥قررت اللجنة، يف جلستها      -٦١٣
 من ٩ واملادة ٢ من املادة ٢تشرع، عقب امتام مشروعي التعليقني العامني اجلاري إعدادمها حالياً بشأن الفقرة أن 

احلق يف املشاركة  (١٥، يف صياغة تعليق عام بشأن املادة )بشأن عدم التمييز واحلق يف الضمان االجتماعي(العهد 
 -فق السيد خاميي مارشن رومريو والسيدة فريجينيا بونوان         وبناًء على طلب من اللجنة، وا     ). يف احلـياة الثقافية   

 . دندن، بوصفهما كبريي اخلرباء امليدانيني للجنة، على العمل كمقررين هلذه املهمة

  املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير-دال 

كة من جانب رؤساء هيئات     يف ضوء املوافقة على املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد وثائق أساسية مشتر           -٦١٤
 واخلربة اليت   )١٠(٢٠٠٦يونيه  /رصد معاهدات حقوق اإلنسان واالجتماع املشترك بني اللجان املعقود يف حزيران          

اكتسبتها اللجنة يف النظر يف تقارير الدول األطراف خالل اخلمسة عشر عاماً منذ آخر مراجعة ملبادئها التوجيهية                 
دورهتا السابعة والثالثني، قررت اللجنة مراجعة مبادئها التوجيهية املتعلقة بتقدمي املـتعلقة بـتقدمي الـتقارير، يف     

وعلمت اللجنة، يف الدورة السابعة   . وعينـت السيدة براس غوميس، عضو اللجنة، مقررة هلذه املهمة         . الـتقارير 
اض األسئلة النمطية   ، أن السيدة براس غوميس بصدد استعر      ٢٠٠٦نوفمرب  /والـثالثني املعقـودة يف تشرين الثاين      

الواردة يف قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة، واالستنتاجات ذات الصلة املدرجة يف مالحظاهتا اخلتامية واملبادئ               
وعلى هذا األساس، شرعت اللجنة يف مناقشات أولية عن         . التوجيهية اجلديدة إلعداد الوثائق األساسية املشتركة     

وستتواصل األعمال بشأن املبادئ التوجيهية اخلاصة بكل معاهدة يف         . ترب ضرورية طبيعة عمليات املراجعة اليت تع    
 . ، وستعرض على اللجنة لكي تنظر فيها وتعتمدها٢٠٠٧عام 

                                                        

ان عن اجتماعهم الثامن عشر     مذكرة من األمني العام، ينقل هبا تقرير رؤساء معاهدات حقوق اإلنس           )١٠(
A/61/385) ٢٥، املرفق السابع، الصفحة.( 
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 الفصل السابع

 اعتماد التقرير
، بالنظر يف ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤قامـت اللجـنة، يف جلستها التاسعة واخلمسني املعقودة يف      -٦١٥

 تقريرها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن أعمال دورتيها السادسة والثالثني والسابعة والثالثني              مشـروع 
(E/2007/22/CRP.1-5) .واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته املعدلة أثناء املناقشات اليت دارت بشأنه . 
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 املرفقات
 املرفق األول

 الدول األطراف يف العهد وحالة تقدمي التقارير
  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 مل تقدم الوثيقة األساسية -أفغانستان 
  ٩٥-٠٦-٣٠ 

٠٠-٠٦-٣٠ 
٠٥-٠٦-٣٠ 

٢ 
٣ 
٤ 

E/C.12/1991/4 ،
٩٤-٥٥الفقرات 

E/C.12/1991/SR.2 
E/C.12/1991/SR.4 
E/C.12/1991/SR.5 
E/C.12/1991/SR.6 
E/C.12/1991/SR.8 

E/1990/5/Add.8 ٩١-١١-٢٥ 
٩١-١١-٢٦ 
٩١-١١-٢٧ 
٩١-١١-٢٨ 

٨٣-٠٤-٢٤ ١ 

 HRI/CORE/1/Add.124: األساسية الوثيقة - ألبانيا
  ٢ ٠٤-٠٦-٣٠ E/C.12/ALB/CO/1 E/C/12/2006/SR.45 E/1990/5/Add.67 ٩٢-٠١-٠٤ ١ ٠٦-١١-١٥ 
     E/C/12/2006/SR.46     
     E/C/12/2006/SR.47  ٠٧-١١-١٦   

 HRI/CORE/1/Add.127:  الوثيقة األساسية-اجلزائر 
  ٣ ٠٦-٠٦-٣٠ E/C.12/1995/17 

 
 

E/C.12/1/Add.71 

E/C.12/1995/SR.46 
E/C.12/1995/SR.47 
E/C.12/1995/SR.48 
E/C.12/2001/SR.65 
E/C.12/2001/SR.66 

E/1990/5/Add.22 
 
 

E/1990/6/Add.26 

٩٥-١١-٣٠ 
٠٥-١٢-٠١ 

 
٠١-١١-١٥ 

١ 
 
 
٢ 

٨٩-١٢-١٢ 

  مل تقدم الوثيقة األساسية- أنغوال
  ٩٢-٠٤-١٠      ١ ٩٤-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠       
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ
 HRI/CORE/1/Add.74:  الوثيقة األساسية- األرجنتني

  ٠١-٠٦-٣٠ 
٠٦-٠٦-٣٠ 

٣ 
٤ 

E/C.12/1990/3 ،
 ٢٥٤-٢٣٥الفقرات 

E/C.12/1990/SR.18 E/1988/5/Add.4 ٩٠-٠١-٢٦ 
٩٠-٠١-٢٩ 

٨٦-١١-٨ ١ 

     E/C.12/1990/SR.19     
     E/C.12/1990/SR.20     
    E/C.12/1994/14 E/C.12/1994/SR.30 E/1990/5/Add.18 ١ ٩٤-١١-٢٢  
     E/C.12/1994/SR.31  ٩٤-١١-٢٤   
     E/C.12/1994/SR.32     
    E/C.12/1/Add.38 E/C.12/1999/SR.33 E/1990/6/Add.16 ٢ ٩٩-١١-١٧  
     E/C.12/1999/SR.34  ٩٩-١١-١٨   
     E/C.12/1999/SR.35  ٩٩-١١-١٩   
     E/C.12/1999/SR.36     

 HRI/CORE/1/Add.57:  الوثيقة األساسية- أرمينيا
  ٢ ٠٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.39 E/C.12/1999/SR.38/Add.1 E/1990/5/Add.36 ٩٣-١٢-١٣ ١ ٩٩-١١-٢٢ 
  ٣ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/1999/SR.39  ٩٩-١١-٢٣   
     E/C.12/1999/SR.40     

 HRI/CORE/1/Add.44:  الوثيقة األساسية- أستراليا
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.12 E/1980/WG.1/SR.12 E/1978/8/Add.15 ٧٦-٠٣-١٠ ١ ٨٠-٠٤-٢١ 
    E/1980/WG.1/SR.13 E/1980/WG.1/SR.13     
    E/1981/WG.1/SR.18 E/1981/WG.1/SR.18 E/1980/6/Add.22 ١ ٨١-٠٤-٢٧  
    E/1982/WG.1/SR.13 E/1982/WG.1/SR.13 E/1982/3/Add.9 ١ ٨٢-٠٤-١٥  
    E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/WG.1/SR.14     
    E/1985/WG.1/SR.17 E/1985/WG.1/SR.17 E/1984/7/Add.22 ٢ ٨٥-٠٥-٠٢  
    E/1985/WG.1/SR.18 E/1985/WG.1/SR.18     
    E/1985/WG.1/SR.21 E/1985/WG.1/SR.21     
    E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/4/Add.7 ٢ ٨٦-٠٤-٢١  
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(أستراليا          
    E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
    E/1986/WG.1/SR.13 E/1986/WG.1/SR.13     
    E/1986/WG.1/SR.14 E/1986/WG.1/SR.14     
    E/C.12/1993/9 E/C.12/1993/SR.13 E/1990/7/Add.13 ٢  ٩٣-٠٥-٢٤  
     E/C.12/1993/SR.15  ٩٣-٠٥-٢٥   
    E/C.12/1/Add.50 E/C.12/2000/SR.45 E/1994/104/Add.22 ٣ ٠٠-٠٨-٢٤  
     E/C.12/2000/SR.46  ٠٠-٠٨-٢٥   
     E/C.12/2000/SR.47     

 HRI/CORE/1/Add.8:  الوثيقة األساسية-النمسا 
  ٤ ١-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.8 E/1981/WG.1/SR.8 E/1980/6/Add.19 ٧٨-١٢-١٠ ١ ٨١-٠٤-١٧ 
    E/1986/WG.1/SR.4 

E/1986/WG.1/SR.7 
E/1986/WG.1/SR.4 
E/1986/WG.1/SR.7 

E/1986/4/Add.8 and 
Corr.1 

٢ ٨٦-٠٤-١٦  

    E/C.12/1988/Add.4 E/C.12/1988/SR.3 E/1982/3/Add.37 ١ ٨٨-٠٢-٨  
    Paras.23-61 E/CN.12/1988/SR.4 E/1984/6/Add.17    
    E/C.12/AUT/CO/3 E/C.12/2005/SR.35 E/1994/104/Add.27 ٣ ٠٥-١١-٩  
     E/C.12/2005/SR.36  ٠٥-١١-١٠   
     E/C.12/2005/SR.37     

 HRI/CORE/1/Add.117:  الوثيقة األساسية- أذربيجان
  ٣ ٠٩-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.20 E/C.12/1997/SR.39 E/1990/5/Add.30 ٩٢-١١-١٣ ١ ٩٧-١١-٢٥ 
     E/C.12/1997/SR.40  ٩٧-١١-٢٦   
     E/C.12/1997/SR.41     
    E/C.12/1/Add.104 E/C.12/2004/SR.41 E/1990/6/Add.37  ٢  
     E/C.12/2004/SR.42     
     E/C.12/2004/SR.43     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ
  مل تقدم الوثيقة األساسية- بنغالديش

  ٩٩-٠١-٥      ١ ٠٠-٠٦-٣٠ 
 HRI/CORE/1/Add.64/Rev.1:  الوثيقة األساسية- بربادوس

  ٢ ٩١-٠٦-٣٠ E/1983/WG.1/SR.14 E/1983/WG.1/SR.14 E/1982/3/Add.24 ٧٦-٠١-٣ ١ ٨٣-٠٤-٢٧ 
  ٣ ٩٦-٠٦-٣٠ E/1983/WG.1/SR.15 E/1983/WG.1/SR.15     
  ٤ ٠١-٠٦-٣٠       
  ٥ ٠٦-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.70:  الوثيقة األساسية- بيالروس
  ٤ ٩٩-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.16 E/1980/WG.1/SR.16 E/1978/8/Add.19 ٧٦-٠١-٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٣ 
    E/1981/WG.1/SR.16 E/1981/WG.1/SR.16 E/1980/6/Add.18 ١ ٨١-٠٤-٢٧  
    E/1982/WG.1/SR.9 E/1982/WG.1/SR.9 E/1982/3/Add.3 ١ ٨٢-٠٤-١٢  
    E/1982/WG.1/SR.10 E/1982/WG.1/SR.10     
    E/1984/WG.1/SR.13 E/1984/WG.1/SR.13 E/1984/7/Add.8 ٢ ٨٤-٠٤-٢٥  
    E/1984/WG.1/SR.15 E/1984/WG.1/SR.15     
    E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/4/Add.19 ٢ ٨٨-٠٢-٠٨  
    E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
    E/1986/WG.1/SR.12 E/1986/WG.1/SR.12     
    E/C.12/1992/SR.2 E/C.12/1992/SR.2 E/1990/7/Add.5 ٢ ٩٢-١١-٢٣  
    E/C.12/1992/SR.3 E/C.12/1992/SR.3  ٩٢-١١-٢٤   
    E/C.12/1/Add.7/Rev.1 E/C.12/1996/SR.34 E/1994/104/Add.6 ٣ ٩٦-١١-٢١  
     E/C.12/1996/SR.35  ٩٦-١١-٢٢   
     E/C.12/1996/SR.36     

 HRI/CORE/1/Add.1/Rev.1:  الوثيقة األساسية- بلجيكا
E/C.12/BLG/3 ٣ ٠٥-٠٦-٣٠ ٠٦-٠٥-١٥ E/C.12/1994/7 E/C.12/1994/SR.15 E/1990/5/Add.15 ٨٣-٠٧-٢١ ١ ٩٤-٠٥-١١ 

  ٤ ١٠-٠٦-٣٠  E/C.12/1994/SR.16/Add.1  ٩٤-٠٥-١٣   
     E/C.12/1994/SR.17     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع( بلجيكا         
    E/C.12/1/Add.54 E/C.12/2000/SR.64 E/1990/6/Add.18 ٢ ٠٠-١١-١٧  
     E/C.12/2000/SR.65  ٠٠-١١-٢٠   
     E/C.12/2000/SR.66     

 HRI/CORE/1/Add.85:  الوثيقة األساسية- بنن
  ٢ ٠٧-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.78 E/C.12/2002/SR.8 E/1990/5/Add.48 ٩٢-٠٦-١٢ ١ ٠٢-٠٥-٠٢ 
     E/C.12/2002/SR.9  ٠٢-٠٥-٠٣   
     E/C.12/2002/SR.10     

 HRI/CORE/1/Add.54/Rev.1: سية الوثيقة األسا- بوليفيا
E/C.12/BOL/2 ٢ ٠٥-٠٦-٣٠ ٠٧-٠١-٣٠ E/C.12/1/Add.60 E/C.12/2001/SR.15 E/1990/5/Add.44 ٨٢-١١-١٢ ١ ٠١-٠٥-٠٢ 

  ٣ ١٠-٠٦-٣٠  E/C.12/2001/SR.16  ٠١-٠٥-٠٣   
     E/C.12/2001/SR.17     

 HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1:  الوثيقة األساسية�البوسنة واهلرسك 
  ٢ ١٠-٠٦-٣٠ E/C.12/BIH/CO/1 E/C.12/2005/SR.41 E/1990/5/Add.65 ٩٢-٠٣-٦ ١ ٠٥-١١-١٤ 
     E/C.12/2005/SR.42  ٠٥-١١-١٥   
     E/C.12/2005/SR.43     

 HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1:  الوثيقة األساسية- الربازيل
  ٢ ٠٦-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.87 E/C.12/2003/SR.8 E/1990/5/Add.53 ٩٢-٠٤-٢٤ ١ ٠٣-٠٥-٠٨ 
     E/C.12/2003/SR.9  ٠٣-٠٥-٠٩   
     E/C.12/2003/SR.10     

 HRI/CORE/1/Add.81:  الوثيقة األساسية- بلغاريا
  ٤ ٩٩-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.12 E/1980/WG.1/SR.12 E/1978/8/Add.24 ٧٦-٠١-٣ ١ ٨٠-٠٤-٢١ 
  ٥ ٠٤-٠٦-٣ E/1982/WG.1/SR.8 E/1982/WG.1/SR.8 E/1980/6/Add.29 ١ ٨٢-٠٤-١٢  
    E/1983/WG.1/SR.11 E/1983/WG.1/SR.11 E/1982/3/Add.23 ١ ٨٣-٠٤-٢٦  
    E/1983/WG.1/SR.12 E/1983/WG.1/SR.12     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(بلغاريا         
    E/1983/WG.1/SR.13 E/1983/WG.1/SR.13     
    E/1985/WG.1/SR.9 E/1985/WG.1/SR.9 E/1984/7/Add.18 ٢ ٨٥-٠٤-٢٦  
    E/1985/WG.1/SR.10 E/1985/WG.1/SR.10     
    E/1985/WG.1/SR.11 E/1985/WG.1/SR.11     
    E/C.12/1988/4، E/C.12/1988/SR.17 E/1986/4/Add.20 ٢ ٨٨-٠٢-٠٨  
     E/C.12/1988/SR.18 ٣٣٥-٣٠٤الفقرات     
     E/C.12/1988/SR.19     
    E/C.12/1/Add.37 E/C.12/1999/SR.30 E/1994/104/Add.16 ٣ ٩٩-١١-١٦  
     E/C.12/1999/SR.31  ٩٩-١١-١٧   
     E/C.12/1999/SR.32  ٩٩-١١-٣٠   
     E/C.12/1999/SR.50     
     E/C.12/1999/SR.51     

 HRI/CORE/1/Add.30:  الوثيقة األساسية- بوركينا فاسو
  ٩٩-٠٤-٤      ١ ٠٠-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.16/Rev.1:  الوثيقة األساسية- بوروندي
  ٩٠-٠٨-٠٩      ١ ٩٢-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٧-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٢-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.94:  الوثيقة األساسية- كمبوديا
  ٩٢-٠٨-٢٦      ١ ٩٤-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.109:  الوثيقة األساسية- الكامريون
  ٢ ٠١-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.40 E/C.12/1999/SR.41/Add.1 E/1990/5/Add.35 ٨٤-٠٩-٢٧ ١ ٩٩-١١-٢٣ 
     E/C.12/1999/SR.42/Add.1  ٩٩-١١-٢٤   
     E/C.12/1999/SR.43  ٩٩-١٢-٠٢   
     E/C.12/1999/SR.54     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.91: ثيقة األساسية الو- كندا
  ٦ ١٠-٠٦-٣٠ E/1982/WG.1/SR.1 E/1982/WG.1/SR.1 E/1978/8/Add.32 ٧٦-٠٨-١٩ ١ ٨٢-٠٤-٠٥ 
    E/1982/WG.1/SR.2 E/1982/WG.1/SR.2     
    E/1984/WG.1/SR.4 E/1984/WG.1/SR.4 E/1980/6/Add.32 ١ ٨٤-٠٤-١٧  
    E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6     
    E/1986/WG.1/SR.13 E/1986/WG.1/SR.13 E/1982/3/Add.34 ١ ٨٦-٠٤-٢٢  
    E/1986/WG.1/SR.15 E/1986/WG.1/SR.15     
    E/1986/WG.1/SR.16 E/1986/WG.1/SR.16     
    E/C.12/1989/5، E/C.12/1989/SR.8 E/1984/7/Add.28 ٢ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.11 ١١٢-٧٩الفقرات     
    E/C.12/1993/5 E/C.12/1993/SR.5 E/1990/6/Add.3 ٢ ٩٣-٠٥-١٧  
     E/C.12/1993/SR.6  ٩٣-٠٥-١٨   
    E/C.12/1/Add.31 E/C.12/1998/SR.46 E/1994/104/Add.17 ٣ ٩٨-١١-٢٦  
     E/C.12/1998/SR.47  ٩٨-١١-٢٧   
     E/C.12/1998/SR.48     
    E/C.12/CAN/CO/4 E/C.12/2006/SR.9 E/C.12/4/Add.15 ٤ ٠٦-٠٥-٠٥  
    E/C.12/CAN/CO/5 E/C.12/2006/SR.10  ٠٦-٠٥-٠٨   
     E/C.12/2006/SR.11     
     E/C.12/2006/SR.12     
    E/C.12/CAN/CO/4 E/C.12/2006/SR.9 E/C.12/CAN/5 ٥ ٠٦-٠٥-٠٥  
    E/C.12/CAN/CO/5 E/C.12/2006/SR.10  ٠٦-٠٥-٠٨   

  مل تقدم الوثيقة األساسية- الرأس األخضر
  ٩٣-١١-٠٦      ١ ٩٥-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠٠-٠٦-٣٠       
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.100:  الوثيقة األساسية- مجهورية أفريقيا الوسطى
  ٨١-٠٨-٠٨      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.88:  الوثيقة األساسية- تشاد
  ٩٥-٠٩-٠٩      ١ ٩٧-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠٢-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٧-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.103:  الوثيقة األساسية- شيلي
E/C.12/CHL/4 ٤ ٠٩-٠٦-٣٠ ٠٦-٠١-٣١ E/1980/WG.1/SR.8 E/1980/WG.1/SR.8 E/1978/8/Add.10 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٧ 

  ٥ ١٤-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.9 E/1980/WG.1/SR.9     
    E/1981/WG.1/SR.7 E/1981/WG.1/SR.7 E/1980/6/Add.4 ١ ٨١-٠٤-١٧  
    E/C.12/1988/4، E/C.12/1988/SR.12 E/1982/3/Add.40 ١ ٨٨-٠٢-٠٨  
     E/C.12/1988/SR.13 ٢١٨-١٨٤الفقرات     
     E/C.12/1988/SR.16     
    E/1984/WG.1/SR.11 E/1984/WG.1/SR.11 E/1984/7/Add.1 ٢ ٨٤-٠٤-٢٤  
    E/1984/WG.1/SR.12 E/1984/WG.1/SR.12     
    E/C.12/1988/4 ، E/C.12/1988/SR.12 E/1986/4/Add.18 ٢ ٨٨-٠٢-٠٨  
     E/C.12/1988/SR.13 ٢١٨-١٨٤الفقرات     
     E/C.12/1988/SR.16     
    E/C.12/1/Add.105 E/C.12/2004/SR.44 E/1994/104/Add.27 ٣ ٠٤-١١-١٨  
     E/C.12/2004/SR.45     
     E/C.12/2004/SR.46     

 HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2:  الوثيقة األساسية- الصني
  ٢ ١٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.107 E/C.12/2005/SR.6 E/1990/5/Add.59 ٠١-٠٦-٢٧ ١ ٠٥-٠٤-٢٧ 
     E/C.12/2005/SR.7     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(الصني          
     E/C.12/2005/SR.8     
     E/C.12/2005/SR.9     
     E/C.12/2005/SR.10     

 HRI/CORE/1/Add.56/Rev.1:  الوثيقة األساسية- كولومبيا
  ٥ ٠٦-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.15 E/1980/WG.1/SR.15 E/1978/8/Add.17 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٤ 
    E/1986/WG.1/SR.6 E/1986/WG.1/SR.6 E/1986/3/Add.3 ١ ٨٦-٠٤-١٧  
    E/1986/WG.1/SR.9 E/1986/WG.1/SR.9     
    E/1986/WG.1/SR.15 E/1986/WG.1/SR.15 E/1982/3/Add.36 ١ ٨٦-٠٤-٢٣  
    E/1986/WG.1/SR.21 E/1986/WG.1/SR.21     
    E/1986/WG.1/SR.22 E/1986/WG.1/SR.22     
    E/1984/WG.1/SR.22  E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/7/Add.21/Rev.1 ٢ ٨٦-٠٤-٢٩  
    E/1984/WG.1/SR.25 E/1984/WG.1/SR.25     
    E/C.12/1990/3، E/C.12/1990/SR.12 E/1986/4/Add.25 ٢ ٩٠-٠١-١٥  
     E/C.12/1990/SR.14 ٢١١-١٦٩الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.17     
    E/C.12/1991/4، E/C.12/1991/SR.17 E/1990/7/Add.4 ٢ ٩١-١١-٢٥  
     E/C.12/1991/SR.18 ٣٢٢-٢٩٤الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.25     
    E/C.12/1995/12 E/C.12/1995/SR.32 E/1994/104/Add.2 ٣ ٩٥-١١-٢١  
    E/C.12/1995/18، E/C.12/1995/SR.33  ٩٥-١١-٢٢   
     E/C.12/1995/SR.35 ٢٠٢-١٧٣الفقرات     
    E/C.12/1/Add.74 E/C.12/2001/SR.61 E/C.12/4/Add.6 ٤ ٠١-١١-١٤  
     E/C.12/2001/SR.62  ٠١-١١-٢٩   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.79:  الوثيقة األساسية-الكونغو 
  ٨٤-٠١-٠٥      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.104:  الوثيقة األساسية- كوستاريكا
 ٤، ٣، ٢ ٩٣-٠٦-٣٠ ٠٦-٠٥-٠٥ E/C.12/1990/8، E/C.12/1990/SR.38 E/1990/5/Add.3 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٩٠-١٢-٠٤ 
   ٩٠-١٢-٠٧  E/C.12/1990/SR.40 ١٩٥-١٥٩الفقرات  ٥ ٠٨-٠٦-٣٠  
     E/C.12/1990/SR.43     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- كوت ديفوار
  ٩٢-٠٦-٢٦      ١ ٩٤-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.32/Rev.1 : الوثيقة األساسية- كرواتيا
  ٢ ٠٦-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.73 E/C.12/2001/SR.69 E/1990/5/Add.46 ٩١-١٠-٠٨ ١ ٠١-١١-١٩ 
     E/C.12/2001/SR.70  ٠١-١١-٢٠   
     E/C.12/2001/SR.71  ٠١-١١-٢٨   

 HRI/CORE/1/Add.28/Rev.2:  الوثيقة األساسية- قربص
  ٤ ٩٩-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.17 E/1980/WG.1/SR.17 E/1978/8/Add.21 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٣ 
  ٥ ٠٤-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.6 E/1981/WG.1/SR.6 E/1980/6/Add.3 ١ ٨١-٠٤-١٦  
    E/1983/WG.1/SR.7 E/1983/WG.1/SR.7 E/1982/3/Add.19 ١ ٨٣-٠٤-٢٢  
    E/1983/WG.1/SR.8 E/1983/WG.1/SR.8     
    E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/7/Add.13 ٢ ٨٤-٠٤-٢٧  
    E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22     
    E/C.12/1990/3، E/C.12/1990/SR.2 E/1986/4/Add.2 ٢ ٩٠-٠١-١٥  
    E/C.12/1990/SR.3 E/1986/4/Add.26 ٨٤-٥٠الفقرات     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(قربص          
     E/C.12/1990/SR.5     
    E/C.12/1/Add.28 E/C.12/1998/SR.34 E/1994/104/Add.12 ٣ ٩٨-١١-١٨  
     E/C.12/1998/SR.35  ٩٨-١١-١٩   
     E/C.12/1998/SR.36     

 HRI/CORE/1/Add.71/Rev.2:  الوثيقة األساسية- اجلمهورية التشيكية
  ٢ ٠٧-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.76 E/C.12/2002/SR.3 E/1990/5/Add.47 ٩٣-٠١-٠١ ١ ٠٢-٠٤-٣٠ 
     E/C.12/2002/SR.4  ٠٢-٠٥-٠١   
     E/C.12/2002/SR.5     

 HRI/CORE/1/Add.108/Rev.1:  الوثيقة األساسية- ية الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعب
  ٣ ٠٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1987/5، E/C.12/1987/SR.21 E/1984/6/Add.7 ٨١-١٢-١٤ ١ ٨٧-٠٣-٠٩ 
    E/C.12/1987/SR.22 E/1986/3/Add.5 ٢٩٧-٢٦٠الفقرات     
    E/C.12/1991/4، E/C.12/1991/SR.6 E/1988/5/Add.6 ١ ٩١-١١-٢٥  
     E/C.12/1991/SR.8 ١٥٧-١٤٠الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.10     
    E/C.12/1/Add.95 E/C.12/2003/SR.44 E/1990/6/Add.35 ٢ ٠٣-١١-١٩  
     E/C.12/2003/SR.45  ٠٣-١١-٢٠   
     E/C.12/2003/SR.46     

 ألساسية مل تقدم الوثيقة ا- مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ٢ ٩٢-٠٦-٣٠ E/C.12/1988/4، E/C.12/1988/SR.16 E/1982/3/Add.41 ٧٧-٠٢-٠١ ١ ٨٨-٠٢-٠٨ 
    E/C.12/1988/SR.17 E/1984/6/Add.18 ٣٠٣-٢٧٠الفقرات  ٣ ٩٧-٠٦-٢٩  
  ٤ ٠٢-٠٦-٢٩  E/C.12/1988/SR.18 E/1986/3/Add.7    
  ٥ ٠٧-٠٦-٢٩  E/C.12/1988/SR.19     

 HRI/CORE/1/Add.58:  الوثيقة األساسية- الدامنرك
  ٥ ٠٩-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.10 E/1980/WG.1/SR.10 E/1978/8/Add.13 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٨ 
    E/1981/WG.1/SR.12 E/1981/WG.1/SR.12 E/1980/6/Add.15 ١ ٨١-٠٤-٢٣  
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(الدامنرك          
    E/1983/WG.1/SR.13 E/1983/WG.1/SR.13 E/1982/3/Add.20 ١ ٨٣-٠٤-٢٢  
    E/1983/WG.1/SR.14 E/1983/WG.1/SR.14     
    E/1983/WG.1/SR.15 E/1983/WG.1/SR.15     
    E/1984/WG.1/SR.17 E/1984/WG.1/SR.17 E/1984/7/Add.11 ٢ ٨٤-٠٤-٢٧  
    E/1984/WG.1/SR.21 E/1984/WG.1/SR.21     
    E/C.12/1988/SR.8 E/C.12/1988/SR.8 E/1986/4/Add.16 ٢ ٨٨-٠٢-٠٨  
    E/C.12/1988/SR.9 E/C.12/1988/SR.9     
    E/C.12/1/Add.34 E/C.12/1999/SR.11 E/1994/104/Add.15 ٣ ٩٩-٠٥-٠٣  
     E/C.12/1999/SR.12  ٩٩-٠٥-٠٤   
     E/C.12/1999/SR.13     
    E/C.12/1/Add.102 E/C.12/2004/SR.34 E/C.12/4/Add.12 ٤ ٠٤-١١-١٠  
     E/C.12/2004/SR.35     
     E/C.12/2004/SR.36     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- جيبويت
  ٠٣-٠٢-٠٥      ١ ٠٤-٠٢-٠٥ 

  مل تقدم الوثيقة األساسية-دومينيكا 
  ٩٣-٠٩-١٧      ١ ٩٥-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠٠-٠٦-٣٠       

  مل تقدم الوثيقة األساسية- نيكيةاجلمهورية الدومي
E/C.12/DOM/3 ٣ ٩٩-٠٦-٣٠ ٠٦-١١-١٣ E/C.12/1990/8، E/C.12/1990/SR.43 E/1990/5/Add.4 ٧٨-٠٤-٠٤ ١ ٩٠-١١-٢٦ 

     E/C.12/1990/SR.44 ٢٥٠-٢١٣الفقرات  ٤ ٠٤-٠٦-٣٠  
     E/C.12/1990/SR.45     
     E/C.12/1990/SR.47     
    E/C.12/1/Add.6 E/C.12/1996/SR.29 E/1990/6/Add.7 ٢ ٩٦-١٢-٠٣  
    E/C.12/1/Add.16 E/C.12/1996/SR.30  ٩٧-١١-١٨   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(اجلمهورية الدومينيكية       
     E/C.12/1997/SR.29  ٩٧-١١-١٩   
     E/C.12/1997/SR.30     
     E/C.12/1997/SR.31     
     E/C.12/1997/SR.51     

 HRI/CORE/1/Add.7:  الوثيقة األساسيبة-إكوادور 
E/1994/104/Add.26 ٣ ٠٩-٠٦-٣٠ ٠٢-١٠-٢٥ E/1980/WG.1/SR.4 E/1980/WG.1/SR.4 E/1978/8/Add.1 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٥ 

    E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5     
    E/C.12/1990/8 ، E/C.12/1990/SR.37 E/1986/3/Add.14 ١ ٩٠-١١-٢٦  
    E/C.12/1990/SR.38 E/1988/5/Add.7 ١٥٨-١٣٠الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.39     
     E/C.12/1990/SR.42     
    E/1984/WG.1/SR.20 E/1984/WG.1/SR.20 E/1984/7/Add.12 ٢ ٨٤-٠٤-٣٠  
    E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22     
    E/C.12/1/Add.100 E/C.12/2004/SR.15 E/1994/104/Add.26 ٢ ٠٤-٠٥-٠٥  
     E/C.12/2004/SR.16  ٠٤-٠٥-٠٦   
     E/C.12/2004/SR.17     

 HRI/CORE/1/Add.19:  الوثيقة األساسية-مصر 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.44 E/C.12/2000/SR.12 E/1990/5/Add.38 ٨٢-٠٤-١٤ ١ ٠٠-٠٥-٠٢ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠  E/C.12/2000/SR.13  ٠٠-٠٥-٠٣   
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/2000/SR.14  ٠٠-٠٥-١٢   
     E/C.12/2000/SR.26     

 HRI/CORE/1/Add.34/Rev.2:  الوثيقة األساسية- السلفادور
  ٥، ٤، ٣ ١٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.4 E/C.12/1996/SR.15 E/1990/5/Add.25 ٨٠-٠٢-٢٩ ١ ٩٦-٠٥-٠٩ 
     E/C.12/1996/SR.16  ٩٦-٠٥-١٠   
     E/C.12/1996/SR.18     
    E/C.12/SLV/CO/2 E/C.12/2006/SR.36 E/1990/6/Add.39 ٢ ٠٦-١١-٠٨  
     E/C.12/2006/SR.37  ٠٤-١١-٠٩   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.126:  الوثيقة األساسية-غينيا االستوائية 
  ٨٧-١٢-٢٥      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

  مل تقدم الوثيقة األساسية- إريتريا
  ٠١-٠٧-١٧      ١ ٠٣-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.50/Rev.1:  الوثيقة األساسية- إستونيا
  ٢ ٠٧-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.85 E/C.12/2002/SR.41 E/1990/5/Add.51 ٩٢-٠١-٢١ ١ ٠٢-١١-١٩ 
     E/C.12/2002/SR.42  ٠٢-١١-٢٠   
     E/C.12/2002/SR.43     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- إثيوبيا
  ٩٣-٠٩-١١      ١ ٩٥-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٥-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2:  الوثيقة األساسية- فنلندا
E/C.12/5/2 ٥ ٠٥-٠٦-٣٠ ٠٥-١٠-١٠ E/1980/WG.1/SR.6 E/1980/WG.1/SR.6 E/1978/8/Add.14 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٦ 

  ٦ ١٠-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.10 E/1981/WG.1/SR.10 E/1980/6/Add.11 ١ ٨١-٠٤-٢١  
    E/1984/WG.1/SR.7 E/1984/WG.1/SR.7 E/1982/3/Add.28 ١ ٨٤-٠٤-١٩  
    E/1984/WG.1/SR.8 E/1984/WG.1/SR.8     
    E/1984/WG.1/SR.17 E/1984/WG.1/SR.17 E/1984/7/Add.14 ٢ ٨٤-٠٤-٢٧  
    E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
    E/1986/WG.1/SR.8 E/1986/WG.1/SR.8 E/1986/4/Add.4 ٢ ٨٦-٠٤-١٨  
    E/1986/WG.1/SR.9 E/1986/WG.1/SR.9     
    E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
    E/1991/WG.1/SR.11 E/1991/WG.1/SR.11 E/1990/7/Add.1 ٢ ٩١-١١-٢٥  
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(فنلندا          
    E/1991/WG.1/SR.12 E/1991/WG.1/SR.12     
    E/1991/WG.1/SR.16 E/1991/WG.1/SR.16     
    E/C.12/1/Add.8 E/C.12/1996/SR.37 E/1994/104/Add.7 ٣ ٩٦-١١-٢٥  
     E/C.12/1996/SR.38     
     E/C.12/1996/SR.40     
    E/C.12/1/Add.52 E/C.12/2000/SR.61 E/C.12/4/Add.1 ٤ ٠٠-١١-١٥  
     E/C.12/2000/SR.62/Add.1  ٠٠-١١-١٦   
     E/C.12/2000/SR.63     

 HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1:  الوثيقة األساسية- فرنسا
E/C.12/FRA/3 ٣ ٠٦-٠٦-٣٠ ٠٧-٠٣-٠٦ E/1985/WG.1/SR.5 E/1985/WG.1/SR.5 E/1982/3/Add.30 ٨١-٠٢-٠٤ ١ ٨٥-٠٤-٢٤ 

  ٤ ١١-٠٦-٣٠ E/1985/WG.1/SR.7 E/1985/WG.1/SR.7 E/1982/3/Add.30/ 

Corr.1 
   

    E/1986/WG.1/SR.18 E/1986/WG.1/SR.18 E/1984/6/Add.11 ١ ٨٦-٠٤-٢٥  
    E/1986/WG.1/SR.19 E/1986/WG.1/SR.19     
    E/1986/WG.1/SR.21 E/1986/WG.1/SR.21     
    E/C.12/1989 ، E/C.12/1989/SR.12 E/1986/3/Add.10 ١ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.13 ١٦١-١٣١الفقرات     
    E/C.12/1/Add.72 E/C.12/2001/SR.67 E/1990/6/Add.27 ٢ ٠١-١١-١٦  
     E/C.12/2001/SR.68  ٠١-١١-٢٣   

 HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1:  الوثيقة األساسية-غابون 
  ٨٣-٠٤-٢١      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

  مل تقدم الوثيقة األساسية- غامبيا
  ٧٩-٠٣-٢٩      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.90/Rev.1:  الوثيقة األساسية- جورجيا
  ٣ ٠٧-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.42 E/C.12/2000/SR.3 E/1990/5/Add.37 ٩٤-٠٨-٠٣ ١ ٠٠-٠٤-٢٦ 
     E/C.12/2000/SR.4  ٠٠-٠٤-٢٧   

     E/C.12/2000/SR.5     
    E/C.12/1/Add.83 E/C.12/2002/SR.35 E/1990/6/Add.31 ٢ ٠٢-١١-١٤  
     E/C.12/2002/SR.36  ٠٢-١١-١٥   

 HRI/CORE/1/Add.75/Rev.1:  الوثيقة األساسية- أملانيا 
  ٥ ٠٦-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.8 E/1980/WG.1/SR.8 E/1978/8/Add.8 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٧ 
    E/1980/WG.1/SR.10 E/1980/WG.1/SR.10 E/1978/8/Add.11 ٨٠-٠٤-١٨   
    E/1981/WG.1/SR.8 E/1981/WG.1/SR.8 E/1980/6/Add.6 ٨١-٠٤-٢٠   
    E/1981/WG.1/SR.10 E/1981/WG.1/SR.10 E/1980/6/Add.10 ٨١-٠٤-٢١   
    E/1982/WG.1/SR.17 E/1982/WG.1/SR.17 E/1982/3/Add.14 ١ ٨٢-٠٤-١٩  
    E/1982/WG.1/SR.18 E/1982/WG.1/SR.18 E/1982/3/Add.15 ٨٢-٠٤-٢١   
    E/1983/WG.1/SR.5 E/1983/WG.1/SR.5 E/1982/3/Add.15/ 

Corr.1 
   

    E/1983/WG.1/SR.6 E/1983/WG.1/SR.6     
    E/1986/WG.1/SR.22 E/1986/WG.1/SR.22 E/1984/7/Add.24 ٢ ٨٥-٠٤-٣٠  
    E/1986/WG.1/SR.23 E/1986/WG.1/SR.23 E/1984/7/Add.24/ 

Corr.1 
٨٦-٠٤-٢٩   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(أملانيا          
    E/1986/WG.1/SR.25 E/1986/WG.1/SR.25 E/1984/7/Add.3    
    E/1985/WG.1/SR.12 E/1985/WG.1/SR.12 E/1984/7/Add.23    
    E/1985/WG.1/SR.16 E/1985/WG.1/SR.16     
    E/C.12/1987/5 ، E/C.12/1987/SR.11 E/1986/4/Add.10 ٢ ٨٧-٠٣-٠٩  
    E/C.12/1987/SR.12 E/1986/4/Add.11  ١٤٩-١١٥ات الفقر    
     E/C.12/1987/SR.14 ٢٥٩-٢٢١و    
     E/C.12/1987/SR.19     
     E/C.12/1987/SR.20     
    E/C.12/1993/17 E/C.12/1993/SR.35 E/1990/7/Add.12 ٢ ٩٣-١١-٣٠  
     E/C.12/1993/SR.36  ٩٣-١٢-٠١   
    E/C.12/1/Add.29 E/C.12/1998/SR.40 E/1994/104/Add.14 ٣ ٩٨-١١-٢٣  
     E/C.12/1998/SR.41/Add.1  ٩٨-١١-٢٤   
     E/C.12/1998/SR.42     
    E/C.12/1/Add.68 E/C.12/2001/SR.48 E/C.12/4/Add.3 ٤ ٠١-٠٨-٢٤  
     E/C.12/2001/SR.49     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- غانا
  ٠٠-١٢-٠٧      ١ ٠٣-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.121:  الوثيقة األساسية- اليونان
  ٢ ٠٩-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.97 E/C.12/2004/SR.6 E/1990/5/Add.56 ٨٥-٠٨-١٦ ١ ٠٤-٠٤-٢٨ 
     E/C.12/2004/SR.7  ٠٤-٠٤-٢٩   
     E/C.12/2004/SR.8     

  مل تقدم الوثيقة األساسية-غرينادا 
  ٩١-١٢-٠٦      ١ ٩٣-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٨-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٣-٠٦-٣٠       
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ
 HRI/CORE/1/Add.47:  الوثيقة األساسية- غواتيماال

  ٣ ٠٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.3 E/C.12/1996/SR.11 E/1990/5/Add.24 ٨٨-٠٨-١٩ ١ ٩٦-٠٥-٠٧ 
     E/C.12/1996/SR.12  ٩٦-٠٥-٠٨   
     E/C.12/1996/SR.13     
     E/C.12/1996/SR.14     
    E/C.12/1/Add.93 E/C.12/2003/SR.37 E/1990/6/Add.34 ٢ ٠٣-١١-١٤  
     E/C.12/2003/SR.38 E/1990/6/Add.34/Rev.1    

 HRI/CORE/1/Add.80/Rev.1:  الوثيقة األساسية-غينيا 
  ٧٨-٠٤-٢٤      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

  مل تقدم الوثيقة األساسية-  بيساو-غينيا 
  ٩٢-١٠-٠٢      ١ ٩٤-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.61:  الوثيقة األساسية- غيانا
  ٢ ٠٠-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.20 E/1984/WG.1/SR.20 E/1990/5/Add.27 ٧٧-٠٥-١٥ ١ ٩٧-٠٤-٣٠ 
  ٣ ٠٥-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22 E/1982/3/Add.5 ١ ٨٥-٠٤-٢٥  
    E/1985/WG.1/SR.6 E/1985/WG.1/SR.6     

 HRI/CORE/1/Add.96:  الوثيقة األساسية- هندوراس
  ٢ ٠٦-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.57 E/C.12/2001/SR.5 E/1990/5/Add.40 ٨١-٠٥-١٧ ١ ٠١-٠٤-٢٥ 
     E/C.12/2001/SR.6  ٠١-٠٤-٢٦   
     E/C.12/2001/SR.7     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.11:  الوثيقة األساسية- هنغاريا
E/1994/104/Add.32 ٣ ٩٤-٠٦-٣٠ ٠٥-٠٩-٢٩ E/1980/WG.1/SR.7 E/1980/WG.1/SR.7 E/1978/8/Add.7 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٦ 

  ٤ ٩٩-٠٦-٣٠ E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/3/Add.10 ١ ٨٢-٠٤-١٥  
  ٥ ٠٤-٠٦-٣٠ E/1986/WG.1/SR.6 E/1986/WG.1/SR.6 E/1980/6/Add.37 ٢ ،١ ٨٦-٠٤-١٧  
    E/1986/WG.1/SR.7 E/1986/WG.1/SR.7 E/1986/4/Add.1    
    E/1986/WG.1/SR.9 E/1986/WG.1/SR.9     
    E/1984/WG.1/SR.19 E/1984/WG.1/SR.19 E/1984/7/Add.15 ٢ ٨٤-٠٤-٣٠  
    E/1984/WG.1/SR.21 E/1984/WG.1/SR.21     
    E/C.12/1992/2 ، E/C.12/1992/SR.9 E/1990/7/Add.10 ٢ ٩٢-١١-٢٣  
     E/C.12/1992/SR.12 ١٥٤-١٣٣الفقرات     
     E/C.12/1992/SR.21     

 HRI/CORE/1/Add.26:  الوثيقة األساسية- آيسلندا
  ٤ ٠٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1993/15 E/C.12/1993/SR.29 E/1990/5/Add.6 ٩٧-٠٨-٢٢ ١ ٩٣-١١-٢٥ 
     E/C.12/1993/SR.30  ٩٣-١١-٢٦   
     E/C.12/1993/SR.31     
    E/C.12/1/Add.32 E/C.12/1/SR.3 E/1990/6/Add.15 ٢ ٩٩-٠٤-٢٧  
     E/C.12/1/SR.4  ٩٩-٠٤-٢٨   
     E/C.12/1/SR.5     
    E/C.12/1/Add.89 E/C.12/2003/SR.14 E/1994/104/Add.25 ٣ ٠٣-٠٥-١٣  
     E/C.12/2003/SR.15  ٠٣-٠٥-١٤   
     E/C.12/2003/SR.16     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- اهلند
E/C.12/IND/5 ٣، ٢ ٩١-٠٦-٣٠ ٠٦-١٠-٢٣ ،

٥، ٤ 
E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6 E/1980/6/Add.34  ٧٩-٠٧-١٠ ١ ٨٤-٠٤-١٨ 

  ٦ ١١-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6 E/1980/6/Add.34/ 

Corr.1 
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(اهلند          
    E/1986/WG.1/SR.20 E/1986/WG.1/SR.20 E/1984/6/Add.13 ١ ٨٦-٠٤-٢٨  
    E/1986/WG.1/SR.24 E/1986/WG.1/SR.24     
    E/C.12/1990/3 ، E/C.12/1990/SR.16  E/1988/5/Add.5 ١ ٩٠-٠١-١٥  
     E/C.12/1990/SR.17 ٢٣٤-٢١٢الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.19     

  تقدم الوثيقة األساسية مل- إندونيسيا
  ٠٦-٠٥-٢٣      ١ ٠٨-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.106:  الوثيقة األساسية- ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1990/8 ، E/C.12/1990/WG.1/SR.42 E/1982/3/Add.43 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٩٠-١١-٢٦ 
     E/C.12/1990/WG.1/SR.43 ٢١٢-١٩٦الفقرات  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠  
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/1990/WG.1/SR.45     
    E/C.12/1993/7 E/C.12/1993/SR.7 E/1990/5/Add.9 ١ ٩٣-٠٥-١٨  
     E/C.12/1993/SR.8  ٩٣-٠٥-١٩   
     E/C.12/1993/SR.9     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- العراق
  ٤ ٠٠-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.12 E/1981/WG.1/SR.12 E/1980/6/Add.14 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨١-٠٤-٢٣ 
  ٥ ٠٥-٠٦-٣٠ E/1985/WG.1/SR.3 E/1985/WG.1/SR.3 E/1984/6/Add.3 ١ ٨٥-٠٤-٢٣  
    E/1985/WG.1/SR.4 E/1985/WG.1/SR.4 E/1982/3/Add.26    
    E/1985/WG.1/SR.8 E/1985/WG.1/SR.8     
    E/1985/WG.1/SR.11 E/1985/WG.1/SR.11     
    E/1986/WG.1/SR.8 E/1986/WG.1/SR.8 E/1986/4/Add.3 ٢ ٨٦-٠٤-١٨  
    E/1986/WG.1/SR.11 E/1986/WG.1/SR.11     
    E/1995/22 ، E/C.12/1994/SR.11 E/1990/7/Add.15 ٢ ٩٤-٠٥-٠٩  
   ٩٤-٠٥-١٠  E/C.12/1994/SR.14 ١٤٣-١٢٥الفقرات     
    E/C.12/1/Add.17 E/C.12/1997/SR.33 E/1994/104/Add.9 ٣ ٩٧-١١-٢٠  
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(العراق             
     E/C.12/1997/SR.34  ٩٧-١١-٢١   
     E/C.12/1997/SR.35     
     E/C.12/1997/SR.51     

 HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1 :الوثيقة األساسية -آيرلندا 
  ٣ ٠٧-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.35 E/C.12/1999/SR.14 E/1990/5/Add.34 ٩٠-٠٣-٠٨ ١ ٩٩-٠٥-٠٤ 
     E/C.12/1999/SR.15/Add.1  ٩٩-٠٥-٠٥   
     E/C.12/1999/SR.16     
    E/C.12/Add.77 E/C.12/2002/SR.6 E/1990/6/Add.29 ٢ ٠٢-٠٥-٠١  
     E/C.12/2002/SR.7  ٠٢-٠٥-٠٢   

  مل تقدم الوثيقة األساسية- إسرائيل
  ٣ ٠٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.27 E/C.12/1998/SR.31 E/1990/5/Add.39 ٩٢-٠١-٠٣ ١ ٩٨-١١-١٧ 
     E/C.12/1998/SR.32  ٩٨-١١-١٨   
     E/C.12/1998/SR.33     
    E/C.12/1/Add.90 E/C.12/2003/SR.17 E/1990/6/Add.32 ٢ ٠٣-٠٥-١٥  
     E/C.12/2003/SR.18  ٠٣-٠٥-١٦   
     E/C.12/2003/SR.19     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- إيطاليا
  ٥ ٠٩-٠٦-٣٠ E/1982/WG.1/SR.3 E/1982/WG.1/SR.3 E/1978/8/Add.34 ٧٨-١٢-١٥ ١ ٨٢-٠٤-٠٦ 
    E/1982/WG.1/SR.4 E/1982/WG.1/SR.4     
    E/1984/WG.1/SR.3 E/1984/WG.1/SR.3 E/1980/6/Add.31 ١ ٨٤-٠٤-١٧  
    E/1984/WG.1/SR.5 E/1984/WG.1/SR.5     
    E/C.12/1992/2 ، E/C.12/1992/SR.13 E/1990/6/Add.2 ٢ ٩٢-١١-٢٣  
     E/C.12/1992/SR.14 ١٩٣-١٥٥الفقرات     
    E/C.12/1/Add.43 E/C.12/2000/SR.6 E/1994/104/Add.19 ٣ ٠٠-٠٤-٢٧  
     E/C.12/2000/SR.7  ٠٠-٠٤-٢٨   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(إيطاليا          
     E/C.12/2000/SR.8     
    E/C.12/1/Add.103 E/C.12/2004/SR.38 E/C.12/4/Add.13 ٤ ٠٤-١١-١٥  
     E/C.12/2004/SR.39     
     E/C.12/2004/SR.40     

 HRI/CORE/1/Add.82:  الوثيقة األساسية-جامايكا 
  ٣ ٠٣-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.20 E/1980/WG.1/SR.20 E/1978/8/Add.27 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٥ 
    E/C.12/1990/3 ، E/C.12/1990/SR.10 E/1986/3/Add.12 ٢ ،١ ٩٠-٠١-٢٢  
   ٩٠-٠١-٢٤ E/C.12/1990/SR.11 E/1988/5/Add.3 ١٦٨-١٣٤الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.12 E/1984/7/Add.30    
     E/C.12/1990/SR.15     
    E/C.12/1/Add.75 E/C.12/2001/SR.73 E/1990/6/Add.28 ٢ ٠١-١١-٢١  

 HRI/CORE/1/Add.111:  الوثيقة األساسية-اليابان 
  ٣ ٠٦-٠٦-٣٠ E/1982/WG.1/SR.12 E/1982/WG.1/SR.12 E/1982/3/Add.7 ٧٩-٠٩-٢١ ١ ٨٢-٠٤-١٤ 
    E/1982/WG.1/SR.13 E/1982/WG.1/SR.13     
    E/1984/WG.1/SR.9 E/1984/WG.1/SR.9  E/1984/6/Add.6 ١ ٨٤-٠٤-٢٣  
    E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/6/Add.6/ 

Corr.1 
   

    E/1986/WG.1/SR.20 E/1986/WG.1/SR.20 E/1986/3/Add.4 ١ ٨٦-٠٦-٢٨  
    E/1986/WG.1/SR.21 E/1986/WG.1/SR.21 E/1986/3/Add.4/ 

Corr.1 
   

    E/1986/WG.1/SR.23 E/1986/WG.1/SR.23     
    E/C.12/1/Add.67 E/C.12/2001/SR.42 E/1990/6/Add.21 ٢ ٠١-٠٨-٢١  
     E/C.12/2001/SR.43  ٠١-٠٨-٣٠   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1:  الوثيقة األساسية- األردن
  ٣ ٠٣-٠٦-٣٠ E/C.12/1987/5، E/C.12/1987/SR.6 E/1984/6/Add.15 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٧-٠٣-٠٩ 
     E/C.12/1987/SR.7 ٦٦-٣٦الفقرات     
     E/C.12/1987/SR.8     
    E/C.12/1987/5 ، E/C.12/1987/SR.8 E/1986/3/Add.6 ١ ٨٧-٠٣-٠٩  
      ٨٥-٦٧الفقرات     
    E/C.12/1990/8 ،

 ٨٦-٥٦الفقرات 
E/C.12/1990/SR.30 E/1982/3/Add.38/ 

Rev.1 
١ ٩٠-١١-٢٨  

     E/C.12/1990/SR.31  ٩٠-١١-٢٩   
     E/C.12/1990/SR.32     
    E/C.12/1/Add.46 E/C.12/2000/SR.30 E/1990/6/Add.17 ٢ ٠٠-٠٨-١٥  
     E/C.12/2000/SR.31  ٠٠-٠٨-١٦   

  مل تقدم الوثيقة األساسية- كازاخستان

  ٠٦-٠٤-٢٤      ١ ٠٨-٠٦-٣٠ 
  مل تقدم الوثيقة األساسية-كينيا 

E/C.12/KEN/1 ١ ٠٦-٠٩-٠٦ ٠٦-٠٩-٠٧ E/1995/22 الفقرات ، E/C.12/1994/SR.12 E/1990/5/Add.17 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٩٣-٠٥-١٧ 
  ٩٣-٠٥-٢٧   ١٦٤-١٥٩ ٢ ٠٠-٠٦-٣٠   
  ٣ ٠٥-٠٦-٣٠       

  مل تقدم الوثيقة األساسية- الكويت
  ٢ ٠٩-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.98 E/C.12/2004/SR.9 E/1990/5/Add.57 ٩٦-٠٨-٢١ ١ ٠٤-٠٤-٣٠ 
     E/C.12/2004/SR.10  ٠٤-٠٥-٠٣   
     E/C.12/2004/SR.11     

 HRI/CORE/1/Add.101: ألساسية الوثيقة ا- قريغيزستان
  ٢ ٠٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.49 E/C.12/2000/SR.42 E/1990/5/Add.42 ٩٤-١٠-٠٧ ١ ٠٠-٠٨-٢٣ 
     E/C.12/2000/SR.43  ٠٠-٠٨-٢٤   
     E/C.12/2000/SR.44     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

  مل تقدم الوثيقة األساسية- مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  ٠٧-٠٥-١٣      ١ ٠٩-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.123:  الوثيقة األساسية- التفيا
E/1990/5/Add.70 ٩٢-٠٧-١٤      ١ ٩٤-٠٦-٣٠ ٠٥-٠٨-١٢ 

  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.27/Rev.1:  الوثيقة األساسية- لبنان
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1993/10 E/C.12/1993/SR.14 E/1990/5/Add.16 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٩٣-٠٥-٢٥ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠  E/C.12/1993/SR.16  ٩٣-٠٥-٢٦   
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/1993/SR.21  ٩٣-٠٥-٢٨   

 HRI/CORE/1/Add.98:  الوثيقة األساسية- ليسوتو
  ٩٢-١٢-٠٩      ١ ٩٤-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠       

 ألساسية مل تقدم الوثيقة ا- ليبرييا
  ٠٤-١٢-٢٢      ١ ٠٦-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.77:  الوثيقة األساسية-اجلماهريية العربية الليبية 
  ٣ ٠٧-٠٦-٣٠ E/1983/WG.1/SR.16 E/1983/WG.11/SR.16 E/1982/3/Add.6 ٧٦-١-٣ ١ ٨٣-٠٤-٢٨ 
    E/1983/WG.1/SR.17 E/1983/WG.1/SR.17 E/1982/3/Add.25    
    E/C.12/1/Add.15 E/C.12/1997/SR.20 E/1990/5/Add.26 ١ ٩٧-٠٥-١٣  
     E/C.12/1997/SR.21 E/1990/6/Add.38 ٢ ٠٥-١١-١٦  
    E/C.12/LYB/CO/2 E/C.12/2005/SR.44     
     E/C.12/2005/SR.45     
     E/C.12/2005/SR.46     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ
 ة مل تقدم الوثيقة األساسي- ليختنشتاين

  ٣، ٢ ١١-٠٦-٣٠ E/C.12/LIE/CO/1 E/C.12/2006/SR.6 E/1990/5/Add.66 ٩٩-٠٣-١٠ ١ ٠٤-١٠-٠٤ 
     E/C.12/2006/SR.7     

 HRI/CORE/1/Add.97:  الوثيقة األساسية- ليتوانيا
  ٢ ٠٩-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.96 E/C.12/2004/SR.3 E/1990/5/Add.55 ٩٢-٠٢-٢٠ ١ ٠٤-٠٤-٢٧ 
     E/C.12/2004/SR.4  ٠٤-٠٤-٢٨   
     E/C.12/2004/SR.5     

 HRI/CORE/1/Add.10/Rev.1:  الوثيقة األساسية- لكسمربغ
  ٤ ٠٨-٠٦-٣٠ E/1991/23 ، E/C.12/1990/SR.33 E/1990/5/Add.1 ٨٣-١١-١٨ ١ ٩٠-١١-٢٩ 
   ٩٠-١١-٣٠  E/C.12/1990/SR.34 ١٢٩-٨٧الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.35  ٩٠-١٢-٠٣   
     E/C.12/1990/SR.36     
    E/C.12/1/Add.22 E/C.12/1997/SR.48 E/1990/6/Add.9 ٢ ٩٦-١٢-٠٩  
     E/C.12/1997/SR.49  ٩٧-١٢-٠٢   
     E/C.12/1997/SR.54  ٩٧-١٢-٠٥   
    E/C.12/1/Add.86 E/C.12/2003/SR.5 E/1994/104/Add.24 ٣ ٠٣-٠٥-٠٧  
     E/C.12/2003/SR.6     

 HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1:  الوثيقة األساسية- مدغشقر
  ٢ ٩٠-٠٦-٣٠ E/1986/WG.1/2, 3, 5 E/1986/WG.1/2, 3, 5 E/1980/6/Add.39 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٦-٠٤-١٥ 
  ٣ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٥ ٠٥-٠٦-٣٠       

  مل تقدم الوثيقة األساسية- مالوي
  ٩٤-٠٣-٢٢      ١ ٩٦-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠١-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٦-٠٦-٣٠       
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

  مل تقدم الوثيقة األساسية- ملديف
  ٠٦-١٢-١٩      ١ ٠٨-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.87:  الوثيقة األساسية- مايل
  ٧٦-٠١-٠٣      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

 دم الوثيقة األساسية مل تق- مالطة 
  ٢ ٠٩-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.101 E/C.12/2004/SR.32-33 E/1990/5/Add.58 ٩٠-١٢-١٣ ١ ٠٤-١١-٠٩ 

 HRI/CORE/1/Add.112الوثيقة األساسية  -موريتانيا 
  ٠٥-٠٢-١٧      ١ ٠٧-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.60/Rev.1:  الوثيقة األساسية- موريشيوس
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1995/14 E/C.12/1995/SR.40 E/1990/5/Add.21 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٩٥-١١-٢٧ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1995/18، E/C.12/1995/SR.41  ٩٥-١١-٢٨   
     E/C.12/1995/SR.43 ٢٤٧-٢٢٨الفقرات  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠  

 HRI/CORE/1/Add.12/Rev.1:  الوثيقة األساسية- املكسيك
  ٥ ٠٧-٠٦-٣٠ E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/WG.1/SR.14 E/1982/3/Add.8 ٨١-٠٦-٢٣ ١ ٨٢-٠٤-١٥ 
    E/1982/WG.1/SR.15 E/1982/WG.1/SR.15     
    E/1986/WG.1/24 E/1986/WG.1/24 E/1984/6/Add.2 ١ ٨٦-٠٤-٣٠  
    E/1986/WG.1/26 E/1986/WG.1/26 E/1984/6/Add.10    
    E/1986/WG.1/28 E/1986/WG.1/28     
    E/C.12/1990/3 ، E/C.12/1990/SR.6 E/1986/3/Add.13 ١ ٩٠-٠١-١٥  
     E/C.12/1990/SR.7 ١١٢-٨٥الفقرات     
     E/C.12/1990/SR.9     
    E/C.12/1993/16 E/C.12/1993/SR.32 E/1990/6/Add.4 ٢ ٩٣-١١-٢٩  
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(املكسيك          
     E/C.12/1993/SR.33  ٩٣-١١-٣٠   
     E/C.12/1993/SR.34     
     E/C.12/1993/SR.35     
    E/C.12/1/Add.41 E/C.12/1999/SR.44 E/1994/104/Add.18 ٣ ٩٩-١١-٢٥  
     E/C.12/1999/SR.45  ٩٩-١١-٢٦   
     E/C.12/1999/SR.46  ٩٩-١٢-٠٢   
     E/C.12/1999/SR.54     
    E/C.12/MEX/CO/4 E/C.12/2006/SR.13 E/C.12/MEX/CO/4 ٤ ٠٢-٠٦-٣٠  
     E/C.12/2006/SR.14     
     E/C.12/2006/SR.15     

 HRI/CORE/1/Add.114:  الوثيقة األساسية-مجهورية مولدوفا 
  ٢ ٠٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.91 E/C.12/2003/SR.32 E/1990/5/Add.52 ١ ٠٣-١١-١١ 26-4-93 
     E/C.12/2003/SR.33  ٠٣-١١-١٢   
     E/C.12/2003/SR.34     

 HRI/CORE/1/Add.118:  الوثيقة األساسية- موناكو
  ٣، ٢ ٠٩-٠٦-٣٠ E/C.12/MCO/CO/1 E/C.12/2006/SR.3 E/1990/5/Add.64 ٩٧-١١-٢٨ ١ ٠٤-٠٤-١٣ 
     E/C.12/2006/SR.4     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- منغوليا
  ٤ ٠٣-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.7 E/1980/WG.1/SR.7 E/1978/8/Add.6 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٦ 
  ٥ ٠٨-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.8 E/1981/WG.1/SR.8 E/1980/6/Add.7 ١ ٨١-٠٤-٢٠  
    E/1981/WG.1/SR.9 E/1981/WG.1/SR.9     
    E/1982/WG.1/SR.15 E/1982/WG.1/SR.15 E/1982/3/Add.11 ١ ٨٢-٠٤-١٦  
    E/1982/WG.1/SR.16 E/1982/WG.1/SR.16     
    E/1984/WG.1/SR.16 E/1984/WG.1/SR.16 E/1984/7/Add.6 ٢ ٨٤-٠٤-٢٦  
    E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(منغوليا          
    E/C.12/1988/4 ، E/C.12/1988/SR.5 E/1986/4/Add.9 ٢ ٨٨-٠٢-٠٨  
     E/C.12/1988/SR.7 ٨٩-٦٢الفقرات     
    E/C.12/1/Add.47 E/C.12/2000/SR.34 E/1994/104/Add.21 ٣ ٠٠-٠٨-١٧  
     E/C.12/2000/SR.35  ٠٠-٠٨-١٨   
     E/C.12/2000/SR.36  ٠٠-٠٨-٢٨   
     E/C.12/2000/SR.49     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- )أ(اجلبل األسود
  ٠٦-٠٦-٣     ١ ٠٨-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1:  الوثيقة األساسية- املغرب
  ٤ ٠٩-٠٦-٣٠ E/C.12/1994/5 E/C.12/1994/SR.8 E/1990/5/Add.13 ٧٩-٠٨-٠٣ ١ ٩٤-٠٦-٠٥ 
     E/C.12/1994/SR.9  ٩٤-٠٦-٠٦   
     E/C.12/1994/SR.10  ٩٤-٠٦-١٠   
    E/C.12/1/Add.55 E/C.12/2000/SR.70 E/1990/6/Add.20 ٢ ٠٠-١١-٢٢  
     E/C.12/2000/SR.71  ٠٠-١١-٢٣   
     E/C.12/2000/SR.72  ٠٠-١١-٣٠   
    E/C.12/MAR/CO/3 E/C.12/2006/SR.16 E/1994/104/Add.29 ٣ ٠٤-٠٥-١٠  
     E/C.12/2006/SR.17  ٠٤-٠٥-١١   
     E/C.12/2006/SR.18     

 
 

______________________ 
 موجهة إىل األمني العام، من حكومة مجهورية اجلبل األسود تبلغه فيها بأهنا أصبحت احلكومة اخللف يف االنضمام ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠يف رسالة مؤرخة يف  )أ( 

القاهتا الدولية والتاريخ الذي اعتمد فيه برملان اجلبل األسود         ، وهو التاريخ املوافق لتحمل مجهورية اجلبل األسود املسؤولية عن ع          ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٣إىل العهـد اعتـباراً مـن        
 .إعالن االستقالل

 



 

 

121

  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

  مل تقدم الوثيقة األساسية- ناميبيا
       ٩٥-٠٢-٢٨ ١ ٩٧-٠٦-٣٠ 
       ٢ ٠٢-٠٦-٣٠  

 HRI/CORE/1/Add.42:  الوثيقة األساسية- نيبال
E/C.12/NEP/2 ٢ ٠٦-٠٦-٣٠ ٠٦-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.66 E/C.12/2001/SR.44 E/1990/5/Add.45 ٩١-٠٨-١٤ ١ ٠١-٠٨-٢٢ 

  ٣ ١١-٠٦-٣٠  E/C.12/2001/SR.45  ٠١-٠٨-٢٣   
     E/C.12/2001/SR.46  ٠١-٠٨-٢٩   

 HRI/CORE/1/Add.66:  الوثيقة األساسية- هولندا
  ٥، ٤ ٠٧-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.4 E/1984/WG.1/SR.4 E/1980/6/Add.33 ٧٩-٠٣-١١ ١ ٨٤-٠٤-١٧ 
    E/1984/WG.1/SR.5 E/1984/WG.1/SR.5     
    E/1984/WG.1/SR.6 E/1984/WG.1/SR.6     
    E/1984/WG.1/SR.8 E/1984/WG.1/SR.8     
    E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14 E/1982/3/Add.35 ١ ٨٦-٠٤-٢٣  
    E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.14 E/1984/6/Add.20 ٢، ١ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.15 ٢٢٨-١٩٣الفقرات     
    E/C.12/1/Add.25 E/C.12/1998/SR.13 E/1990/6/Add.11 ٢ ٩٨-٠٥-٠٥  
     E/C.12/1998/SR.14  ٩٨-٠٥-٠٦   
     E/C.12/1998/SR.15  ٩٨-٠٥-٠٧   
     E/C.12/1998/SR.16     
     E/C.12/1998/SR.17     
    E/C.12/NLD/CO/3 E/C.12/2006/SR.33 E/1994/104/Add.30 ٣ ٠٦-١١-٠٧  
     E/C.12/2006/SR.34  ٠٦-١١-٠٨   
     E/C.12/2006/SR.35     

E/1994/104/Add.30 ٣ ٩٧-٠٦-٣٠ ٠٥-٠٨-٠٥ E/C.12/1987/5 ، E/C.12/1987/SR.5 E/1984/6/Add.14 جزر األنتيل( ١ ٨٧-٠٣-٠٩( 
     E/C.12/1987/SR.6 ٣٥-٢٣الفقرات     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(هولندا 
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.14 E/1982/3/Add.44 ١ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.15 ٢٤٠-٢٢٩الفقرات     
    E/C.12/1/Add.25 E/C.12/1998/SR.13 E/1990/6/Add.12 ٢ ٩٨-٠٥-٠٥  
     E/C.12/1998/SR.14  ٩٨-٠٥-٠٦   
     E/C.12/1998/SR.15  ٩٨-٠٥-٠٧   
     E/C.12/1998/SR.16     
     E/C.12/1998/SR.17     
    E/C.12/1/Add.25 E/C.12/1998/SR.13 E/1990/6/Add.13 أروبا( ٢ ٩٨-٠٥-٠٥( 
     E/C.12/1998/SR.14  ٩٨-٠٥-٠٦   
     E/C.12/1998/SR.15  ٩٨-٠٥-٠٧   
     E/C.12/1998/SR.16     
     E/C.12/1998/SR.17     

 HRI/CORE/NZL/2006:  الوثيقة األساسية- نيوزيلندا
  ٣ ٠٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1993/13 E/C.12/1993/SR.24 E/1990/5/Add.5 ٧٩-٠٣-٢٨ ١ ٩٣-١١-٢٣ 
     E/C.12/1993/SR.25 E/1990/5/Add.11 ٩٣-١١-٢٤   
     E/C.12/1993/SR.26 E/1990/5/Add.12    
    E/C.12/1/Add.88 E/C.12/2003/SR.11 E/1990/6/Add.33 ٢ ٠٣-٠٥-١٢  
     E/C.12/2003/SR.12     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- نيكاراغوا
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/1985/WG.1/SR.15 E/1985/WG.1/SR.15 E/1982/3/Add.31 ٨٠-٠٦-١٢ ١ ٨٥-٠٥-٠١ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠   E/1982/3/Add.31/ 

Corr.1 
   

  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠ E/1986/WG.1/SR.16 E/1986/WG.1/SR.16 E/1984/6/Add.9 ١ ٨٦-٠٤-٢٤  
    E/1986/WG.1/SR.17 E/1986/WG.1/SR.17     
    E/1986/WG.1/SR.19 E/1986/WG.1/SR.19     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(نيكاراغوا          
    E/C.12/1993/14 E/C.12/1993/SR.27 E/1986/3/Add.15 ١ ٩٣-١١-٢٤  
     E/C.12/1993/SR.28 E/1986/3/Add.16 ٩٣-١١-٢٥   

 HRI/CORE/1/Add.45/Rev.1:  الوثيقة األساسية- النيجر
  ٨٦-٠٦-٠٧      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

  تقدم الوثيقة األساسية مل- نيجرييا
  ٢ ٠٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.23 E/C.12/1998/SR.6 E/1990/5/Add.31 ٩٣-١٠-٢٩ ١ ٩٨-٠٤-٢٩ 
  ٣ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/1998/SR.7  ٩٨-٠٥-٠١   
     E/C.12/1998/SR.8     
     E/C.12/1998/SR.9     

 HRI/CORE/1/Add.6:  الوثيقة األساسية- النرويج
  ٥ ١٠-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5 E/1978/8/Add.12 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٥ 
    E/1981/WG.1/SR.14 E/1981/WG.1/SR.14 E/1980/6/Add.5 ١ ٨١-٠٤-٢٤  
    E/1982/WG.1/SR.16 E/1982/WG.1/SR.16 E/1982/3/Add.12 ١ ٨٢-٠٤-١٦  
    E/1984/WG.1/SR.19 E/1984/WG.1/SR.19 E/1984/7/Add.16 ٢ ٨٤-٠٤-٣٠  
    E/1984/WG.1/SR.22 E/1984/WG.1/SR.22     
    ،E/C.12/1988/4  E/C.12/1988/SR.14 E/1986/4/Add.21 ٢ ٨٨-٠٢-٠٨  
٢٣٩-٢١٩الفقرات       E/C.12/1988/SR.15     
    E/C.12/1992/2 ، E/C.12/1992/SR.4  E/1990/7/Add.7 ٢ ٩٢-١١-٢٣  
      E/C.12/1992/SR.5 ١٠٧-٨٠الفقرات     
     E/C.12/1992/SR.12     
    E/C.12/1995/13 E/C.12/1995/SR.34 E/1994/104/Add.3 ٣ ٩٥-١١-٢٢  
          



 

 124
 

  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(النرويج          
     E/C.12/1995/SR.36  ٩٥-١١-٢٣   
     E/C.12/1995/SR.37     
    E/C.12/1/Add.109 E/C.12/2005/SR.14-15 E/C.12/4/Add.14 ٤ ٠٥-٠٥-٠٣  

 HRI/CORE/1/Add.14/Rev.1:  الوثيقة األساسية- بنما
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠ E/1982/WG.1/SR.5 E/1982/WG.1/SR.5 E/1980/6/Add.20 ٧٧-٠٦-٠٨ ١ ٨٢-٠٤-٠٧ 
      E/1980/6/Add.23    
    E/C.12/1991/4 ، E/C.12/1991/SR.3 E/1984/6/Add.19 ١ ٩١-١١-٢٥  
    E/C.12/1991/SR.5 E/1988/5/Add.9 ١٣٩-٩٥الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.8 E/1986/4/Add.22    
    E/C.12/1/Add.64 E/C.12/2001/SR.36 E/1990/6/Add.24 ٢ ٠١-٠٨-١٦  
       ٠١-٠٨-٢٧   

 HRI/CORE/1/Add.24:  الوثيقة األساسية- باراغواي
E/C.12/PRY/3 ٣ ،٢ ٩٩-٠٦-٣٠ ٠٦-٠٨-٣١ E/C.12/1/Add.1 E/C.12/1996/SR.1 E/1990/5/Add.23 ٩٢-٠٩-١٠ ١ ٩٦-٠٤-٣٠ 

  ٤ ٠٩-٠٦-٣٠  E/C.12/1996/SR.2  ٩٦-٠٥-٠١   
     E/C.12/1996/SR.4     

 HRI/CORE/1/Add.43/Rev.1: األساسية الوثيقة - بريو
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.11 E/1984/WG.1/SR.11 E/1984/6/Add.5 ٧٨-٠٧-٢٨ ١ ٨٤-٠٤-٢٤ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.18 E/1984/WG.1/SR.18     
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.14 E/C.12/1997/SR.5 E/1990/5/Add.29 ١ ٩٧-٠٥-٠٧  
     E/C.12/1997/SR.16  ٩٧-٠٥-٠٩   
     E/C.12/1997/SR.17     
     E/C.12/1997/SR.26     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.37:  الوثيقة األساسية- الفلبني
E/C.12/PHL/4 ٤ ،٣ ،٢ ٩٥-٠٦-٣٠ ٠٦-١٢-١٨ E/1980/WG.1/SR.11 E/1980/WG.1/SR.11 E/1978/8/Add.4 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٨ 

  ٥ ١٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1990/3 ، E/C.12/1990/SR.8  E/1988/5/Add.2 ١ ٩٠-٠١-١٥  
      E/C.12/1990/SR.98 ١٣٣-١١٣ الفقرات    
     E/C.12/1990/SR.11     
    E/C.12/1995/7 E/C.12/1995/SR.11 E/1986/3/Add.17 ١ ٩٥-٠٥-٠٨  
     E/C.12/1995/SR.2  ٩٥-٠٥-٠٩   
     E/C.12/1995/SR.14     

 HRI/CORE/1/Add.25/Rev.2:  الوثيقة األساسية- بولندا
  ٥ ٠٧-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.18 E/1980/WG.1/SR.18 E/1978/8/Add.23 ٧٧-٠٦-١٨ ١ ٨٠-٠٤-٢٤ 
    E/1980/WG.1/SR.19 E/1980/WG.1/SR.19     
    E/1981/WG.1/SR.11 E/1981/WG.1/SR.11 E/1980/6/Add.12 ١ ٨١-٠٤-٢٢  
    E/1983/WG.1/SR.9 E/1983/WG.1/SR.9 E/1982/3/Add.21 ١ ٨٣-٠٤-٢٥  
    E/1983/WG.1/SR.10 E/1983/WG.1/SR.10     
    E/1986/WG.1/SR.25 E/1986/WG.1/SR.25 E/1984/7/Add.26 ٢ ٨٦-٠٤-٣٠  
    E/1986/WG.1/SR.26 E/1986/WG.1/SR.26 E/1984/7/Add.27    
    E/1986/WG.1/SR.27 E/1986/WG.1/SR.27     
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.5 E/1986/4/Add.12 ٢ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.6 ٥٢-٢٨الفقرات     
    E/C.12/1992/2 ، E/C.12/1992/SR.6 E/1990/7/Add.9 ٢ ٩٢-١١-٢٣  
     E/C.12/1992/SR.7 ١٣٢-١٠٨الفقرات     
     E/C.12/1992/SR.15     
    E/C.12/1/Add.26 E/C.12/1998/SR.10 E/1994/104/Add.13 ٣ ٩٨-٠٥-٠٤  
     E/C.12/1998/SR.11  ٩٨-٠٥-٠٥   
     E/C.12/1998/SR.12     
    E/C.12/1/Add.82 E/C.12/2002/SR.33 E/C.12/4/Add.9 ٤ ٠٢-١١-١٣  
     E/C.12/2002/SR.34  ٠٢-١١-١٤   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.20:  الوثيقة األساسية- الربتغال
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠ E/1985/WG.1/SR.2 E/1985/WG.1/SR.2 E/1980/6/Add.35/ 

Rev.1 
٧٨-١٠-٣١ ١ ٨٥-٠٤-٢٣ 

    E/1985/WG.1/SR.4 E/1985/WG.1/SR.4     
    E/1985/WG.1/SR.6 E/1985/WG.1/SR.6 E/1982/3/Add.27/  

Rev.1 
١ ٨٥-٠٤-٢٥  

    E/1985/WG.1/SR.9 E/1985/WG.1/SR.9     
    E/C.12/1995/4 E/C.12/1995/SR.7 E/1990/6/Add.6 ٢ ٩٥-٠٥-٠٤  
     E/C.12/1995/SR.8  ٩٥-٠٥-٠٥   
     E/C.12/1995/SR.10     
    E/C.12/1/Add.53 E/C.12/2000/SR.58 E/1994/104/Add.20 ٣ ٠٠-١١-١٤  
     E/C.12/2000/SR.59  ٠٠-١١-١٥   
     E/C.12/2000/SR.60  ٠٠-١١-٢٤   
     E/C.12/2000/SR.74     
    E/C.12/1/Add.9 E/C.12/1996/SR.31 E/1990/6/Add.8 ماكاو( ٢ ٩٦-١١-٢٠( 
     E/C.12/1996/SR.33  ٩٦-١١-٢١   
     E/C.12/1996/SR.33  ٩٦-١٢-٠٥   

 HRI/CORE/1/Add.125:  الوثيقة األساسية- مجهورية كوريا
  ٣ ٠٦-٠٦-٣٠ E/C.12/1995/3 E/C.12/1995/SR.3 E/1990/5/Add.19 ٩٠-٠٧-١٠ ١ ٩٥-٠٥-٠٢ 
     E/C.12/1995/SR.4  ٩٥-٠٥-٠٣   
     E/C.12/1995/SR.6     
    E/C.12/1/Add.59 E/C.12/2001/SR.12 E/1990/6/Add.23 ٢ ٠١-٠٤-٣٠  
     E/C.12/2001/SR.13  ٠١-٠٥-٠١   
     E/C.12/2001/SR.14  ٠١-٠٥-٠٩   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.13/Rev.1:  الوثيقة األساسية- رومانيا
  ٣ ٩٤-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.16 E/1980/WG.1/SR.16 E/1978/8/Add.20 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٣ 
  ٤ ٩٩-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.17 E/1980/WG.1/SR.17     
  ٥ ٠٤-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.5 E/1981/WG.1/SR.5 E/1980/6/Add.1 ١ ٨١-٠٤-١٦  
    E/1982/WG.1/SR.17 E/1982/WG.1/SR.17 E/1982/3/Add.13 ١ ٨٢-٠٤-١٩  
    E/1982/WG.1/SR.18 E/1982/WG.1/SR.18     
    E/1985/WG.1/SR.10 E/1985/WG.1/SR.10 E/1984/7/Add.17 ٢ ٨٥-٠٤-٢٩  
    E/1985/WG.1/SR.13 E/1985/WG.1/SR.13     
    E/C.12/1988/4 ، E/C.12/1988/SR.6 E/1986/4/Add.17 ٢ ٨٥-٠٤-٢٩  
      ١١٦-٩٠الفقرات     
    E/C.12/1994/4 E/C.12/1994/SR.5 E/1990/7/Add.14 ٢ ٩٤-٠٥-٠٤  
    E/1995/22 ، E/C.12/1994/SR.7  ٩٤-٠٥-٠٥   
   ٩٤-٠٥-١٠  E/C.12/1994/SR.13 ١٠٠-٨٣الفقرات     

 HRI/CORE/1/Add.52/Rev.1: ة األساسية الوثيق- االحتاد الروسي
  ٥ ٠٨-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.14 E/1980/WG.1/SR.14 E/1978/8/Add.16 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٢ 
    E/1981/WG.1/SR.14 E/1981/WG.1/SR.14 E/1980/6/Add.17 ١ ٨١-٠٤-٢٤  
    E/1981/WG.1/SR.15 E/1981/WG.1/SR.15     
    E/1982/WG.1/SR.11 E/1982/WG.1/SR.11 E/1982/3/Add.1 ١ ٨٢-٠٤-١٤  
    E/1982/WG.1/SR.12 E/1982/WG.1/SR.12     
    E/1984/WG.1/SR.9 E/1984/WG.1/SR.9 E/1984/7/Add.7 ٢ ٨٤-٠٤-٢٣  
    E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10     
    E/C.12/1987/5 ، E/C.12/1987/SR.16 E/1986/4/Add.14 ٢ ٨٧-٠٣-٠٩  
     E/C.12/1987/SR.17 ٢٢٠-١٧٠الفقرات     
     E/C.12/1987/SR.18     
    E/C.12/1/Add.13 E/C.12/1997/SR.11 E/1994/104/Add.8 ٣ ٩٧-٠٥-٠٥  
     E/C.12/1997/SR.12  ٩٧-٠٥-٠٦   
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(االحتاد الروسي         
     E/C.12/1997/SR.13  ٩٧-٠٥-٠٧   
     E/C.12/1997/SR.14     
    E/C.12/1/Add.94 E/C.12/2003/SR.4 E/C.12/4/Add.10 ٤ ٠٣-١١-١٧  
     E/C.12/2003/SR.42  ٠٣-١١-١٨   
     E/C.12/2003/SR.43     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- رواندا
  ٢ ٩٠-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/6/Add.4 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٤-٠٤-٢٣ 
  ٣ ٩٥-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.12 E/1984/WG.1/SR.12     
  ٤ ٠٠-٠٦-٣٠ E/1986/WG.1/SR.16 E/1986/WG.1/SR.16 E/1986/3/Add.1 ١ ٨٦-٠٤-٢٤  
  ٥ ٠٥-٠٦-٣٠ E/1986/WG.1/SR.19 E/1986/WG.1/SR.19     
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.10 E/1982/3/Add.42 ١ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.11 ١٩٢-١٦٢الفقرات     
     E/C.12/1989/SR.12     
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.10 E/1984/7/Add.29 ٢ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.11 ١٩٢-١٦٢الفقرات     
     E/C.12/1989/SR.12     

 HRI/CORE/1/Add.36: الوثيقة األساسية - سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ٨٢-٠٢-٠٩      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.119: الوثيقة األساسية -سان مارينو 
E/C.12/SMR/1 ٨٦-٠١-١٨      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ ٠٦-١١-٠٦ 

  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.51/Rev.1:  الوثيقة األساسية- السنغال
  ٣ ٠٣-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.11 E/1981/WG.1/SR.11 E/1980/6/Add.13/ 

Rev.1 
٧٨-٠٥-١٣ ١ ٨١-٠٤-٢٢ 

    E/1983/WG.1/SR.14 E/1983/WG.1/SR.14 E/1982/3/Add.17 ١ ٨٣-٠٤-٢٧  
    E/1983/WG.1/SR.15 E/1983/WG.1/SR.15     
    E/1983/WG.1/SR.16 E/1983/WG.1/SR.16     
    E/C.12/1993/18 E/C.12/1993/SR.37 E/1984/6/Add.22 ١ ٩٣-١٢-٠١  
     E/C.12/1993/SR.38  ٩٣-١٢-٠٢   
    E/C.12/1/Add.62 E/C.12/2001/SR.32 E/1990/6/Add.25 ٢ ٠١-٠٨-١٤  
     E/C.12/2001/SR.33  ٠١-٠٨-٢٨   

 )ب()األسود(صربيا واجلبل 
    E/2001/22, E/C.12/2000/SR.68 E/1990/6/Add.22 ٩٢-٠٤-٢٤ ٢ ٠٠-١١-٢٨ 
 ٥١١-٤٩٦الفقرات     

 )توصيات أولية(
بصفتهـا (   

 )يوغوسالفيا
 

    E/C.12/1/Add.108 E/C.12/2005/SR.5 E/1990/5/Add.61 ١ ٠٥-٠٥-٢  
     E/C.12/2005/SR.11

E/C.12/2005/SR.12
E/C.12/2005/SR.13
E/C.12/2000/SR.69

بصفتها ( ٠٥-٠٥-٣ 
صربيـا 
واجلبـل 
 )األسود

 

 
 ـــــــــــــــــــ

ُبلغت هذه املعلومات يف رسالة مؤرخة  (٢٠٠٦يونيه / حزيران٢ حىت ٢٠٠٣فرباير / شباط٤، صربيا واجلبل األسود من ٢٠٠٣فرباير / شباط٣يوغوسالفيا سابقاً حىت  )ب( 
يونيه / حزيران ١٦ُبلغت هذه املعلومات يف رسالة مؤرخة يف        (يونيه صربيا   / حزيران ٣؛ ومنذ   ) موجهة إىل األمني العام من حكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية         ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٤يف  

 ). موجهة إىل األمني العام من وزير الشؤون اخلارجية جبمهورية صربيا٢٠٠٦
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 لوثيقة األساسية مل تقدم ا- )ج(صربيا
  ٠٦-٠٦-٣      ١ ٠٨-٦-٣٠ 

 مل تقدم الوثيقة األساسية -سيشيل 
  ٩٢-٠٨-٠٥      ١ ٩٤-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠       

  مل تقدم الوثيقة األساسية- سرياليون
  ٩٦-١١-٢٣      ١ ٩٨-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠٣-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.120: ة الوثيقة األساسي- سلوفاكيا
  ٢ ٠٧-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.81 E/C.12/2002/SR.30 E/1990/5/Add.49 ٩٣-٠٥-٢٨ ١ ٠٢-١١-١٢ 
     E/C.12/2002/SR.31  ٠٢-١١-١٣   
     E/C.12/2002/SR.32     

 HRI/CORE/1/Add.35:  الوثيقة األساسية- سلوفينيا
  ٢ ١٠-٠٦-٣٠ E/C.12/SVN/CO/1 E/C.12/2005/SR.32 E/1990/5/Add.62 ٩٢-٠٧-٠٦ ١ ٠٥-١١-٠٧ 
     E/C.12/2005/SR.33  ٠٥-١١-٠٨   
     E/C.12/2005/SR.34     

  مل تقدم الوثيقة األساسية-جزر سليمان 
  ٢ ٠٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.84 E/C.12/2002/SR.38 E/1990/5/Add.50 ٨٢-٠٣-١٧ ١ ٠٢-١٢-١٨ 
     E/C.12/2002/SR.30     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- الصومال
  ٩٠-٠٤-٢٤      ١ ٩٢-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٧-٠٦-٢٩       
  ٣ ٠٢-٠٦-٢٩       
  ٤ ٠٧-٠٦-٢٩       

 ـــــــــــــــــ
قة باملعاهدات اليت اضطلعت هبا صربيا واجلبل       مجيع األعمال املتعل  "، أكد وزير الشؤون اخلارجية جبمهورية صربيا أن         ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠يف رسـالة مؤرخة يف       )ج( 

 ".٢٠٠٦يونيه / حزيران٣األسود ستظل سارية املفعول بالنسبة جلمهورية صربيا، على أن يسري ذلك اعتباراً من 
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2:  الوثيقة األساسية- إسبانيا
  ٥ ٠٩-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.20 E/1980/WG.1/SR.20 E/1978/8/Add.26 ٧٧-٠٧-٢٧ ١ ٨٠-٠٤-٢٥ 
    E/1982/WG.1/SR.7 E/1982/WG.1/SR.7 E/1980/6/Add.28 ١ ٨٢-٠٤-٠٨  
    E/1983/WG.1/SR.10 E/1983/WG.1/SR.10 E/1982/3/Add.22 ١ ٨٣-٠٤-٢٥  
    E/1983/WG.1/SR.11 E/1983/WG.1/SR.11     
    E/1984/WG.1/SR.12 E/1984/WG.1/SR.12 E/1984/7/Add.2 ٢ ٨٤-٠٤-٠٢  
    E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14     
    E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/WG.1/SR.10 E/1986/4/Add.6 ٢ ٨٦-٠٤-٢١  
    E/1986/WG.1/SR.13 E/1986/WG.1/SR.13     
    E/C.12/1991/4 ، E/C.12/1991/SR.13 E/1990/7/Add.3 ٢ ٩١-٠٤-٢٥  
     E/C.12/1991/SR.14 ٢٩٣-٢٦٠الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.16     
     E/C.12/1991/SR.22     
    E/C.12/1/Add.2 E/C.12/1996/SR.3 E/1990/104/Add.5 ٣ ٩٦-٠٥-٠١  
     E/C.12/1996/SR.5  ٩٦-٠٥-٠٣   
     E/C.12/1996/SR.6     
     E/C.12/1996/SR.7     
    E/C.12/1/Add.99 E/C.12/2004/SR.12 E/C.12/4/Add.11 ٤ ٠٤-٠٤-٠٣  
     E/C.12/2004/SR.13  ٠٤-٠٤-٠٤   
     E/C.12/2004/SR.14     

 HRI/CORE/1/Add.48:  الوثيقة األساسية- سري النكا
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.24 E/C.12/1998/SR.3 E/1990/5/Add.32 ٨٠-٠٩-١١ ١ ٩٨-٠٤-٢٨ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠  E/C.12/1998/SR.4  ٩٨-٠٤-٢٩   
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/1998/SR.5     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ
 HRI/CORE/1/Add.99/Rev.1:  الوثيقة األساسية- السودان

  ٢ ٠٣-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.48 E/C.12/2000/SR.38 E/1990/5/Add.41 ٨٦-٠٦-١٨ ١ ٠٠-٠٨-٢١ 
     E/C.12/2000/SR.39  ٠٠-٠٨-٢٢   
     E/C.12/2000/SR.40  ٠٠-٠٨-٣٠   
     E/C.12/2000/SR.41     
     E/C.12/2000/SR.53     

 HRI/CORE/1/Add.39/Rev.1:  الوثيقة األساسية- سورينام
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1994/18 E/C.12/1994/SR.54 E/1990/5/Add.20 ٧٧-٠٣-٢٨ ١ ٩٤-١٢-٠٨ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1995/6 E/C.12/1994/SR.55     
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

  مل تقدم الوثيقة األساسية- سوازيلند
  ٠٤-٠٦-٢٦      ١ ٠٥-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.4/Rev.1:  الوثيقة األساسية- السويد
E/C.12/SWE/5 ٥ ٠٦-٠٦-٣٠ ٠٦-٠٧-٢٦ E/1980/WG.1/SR.15 E/1980/WG.1/SR.15 E/1978/8/Add.5 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٢ 

  ٦ ١١-٠٦-٣٠ E/1981/WG.1/SR.9 E/1981/WG.1/SR.9 E/1980/6/Add.8 ١ ٨١-٠٤-٢٠  
    E/1982/WG.1/SR.19 E/1982/WG.1/SR.19 E/1982/3/Add.2 ١ ٨٢-٠٤-٢٠  
    E/1982/WG.1/SR.20 E/1982/WG.1/SR.20     
    E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/7/Add.5 ٢ ٨٤-٠٤-٢٥  
    E/1984/WG.1/SR.16 E/1984/WG.1/SR.16     
    E/C.12/1988/4 ، E/C.12/1988/SR.10 E/1986/4/Add.13 ٢ ٨٨-٠٢-٠٨  
     E/C.12/1988/SR.11 ١٥١-١٣٤الفقرات     
    E/C.12/1991/4 ، E/C.12/1991/SR.11 E/1990/7/Add.2 ٢ ٩١-١١-٢٥  
     E/C.12/1991/SR.12 ٢٥٩-٢٢٢الفقرات     
     E/C.12/1991/SR.13     
     E/C.12/1991/SR.18     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(السويد          
    E/C.12/1995/5 E/C.12/1995/SR.13 E/1994/104/Add.1 ٣ ٩٥-٠٥-٠٩  
     E/C.12/1995/SR.15  ٩٥-٠٥-١٠   
    E/C.12/1/Add.70 E/C.12/1995/SR.16     
     E/C.12/2001/SR.61 E/C.12/4/Add.4 ٤ ٠١-١١-١٣  
     E/C.12/2001/SR.62  ٠١-١١-٢٢   

 HRI/CORE/1/Add.29/Rev.1:  الوثيقة األساسية- سويسرا
  ٢ ٩٩-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.30 E/C.12/1998/SR.37 E/1990/5/Add.33 ٩٢-٠٩-١٨ ١ ٩٨-١١-٢٠ 
  ٣ ٠٤-٠٦-٣٠  E/C.12/1998/SR.38  ٩٨-١١-٢٣   
     E/C.12/1998/SR.39     

  الوثيقة األساسية مل تقدم- اجلمهورية العربية السورية
  ٤ ٠٦-٠٦-٣٠ E/1983/WG.1/SR.2 E/1983/WG.1/SR.2 E/1978/8/Add.25  ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٣-٠٤-١٩ 
      E/1978/8/Add.31    
    E/1981/WG.1/SR.4 E/1981/WG.1/SR.4 E/1980/6/Add.9 ١ ٨١-٠٤-١٥  
    E/C.12/1991/4 ، E/C.12/1994/SR.7 E/1990/6/Add.1 ١ ٩١-١١-٢٥  
     E/C.12/1994/SR.9 ١٩٤-١٥٨الفقرات     
     E/C.12/1994/SR.11     
    E/C.12/1/Add.63 E/C.12/2001/SR.35 E/1994/104/Add.23 ٢ ٠١-٠٨-١٥  
     E/C.12/2001/SR.36     
    E/C.12/1/Add.63 E/C.12/2001/SR.35 E/1994/104/Add.23 ٣ ٠١-١٠-١٥  
     E/C.12/2001/SR.35  ٠١-٠٨-١٦   
       ٠١-٠٨-٢٨   

 HRI/CORE/1/Add.128:  الوثيقة األساسية- طاجيكستان
  ٣، ٢ ١١-٠٦-٣٠ E/C.12/TJK/CO/1 E/C.12/2006/SR.39 E/C.12/TJK/1 ٩٩-٠٤-٠٤ ١ ٠٦-١١-١٠ 
     E/C.12/2006/SR.40  ٠٦-١١-١٣   
     E/C.12/2006/SR.41     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.78: ألساسية الوثيقة ا- تايلند
  ٩٩-١٢-٠٥      ١ ٠٢-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠٧-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.83:  الوثيقة األساسية-مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
  ٣، ٢ ٠٨-٠٦-٣٠، E/C.12/MKD/CO/1 E/C.12/2006/SR.42 E/1990/5/Add.69 ٩٤-٠١-١٨ ١ ٠٦-١١-١٣ 
   ٤  E/C.12/2006/SR.43  ٠٦-١١-١٤   
     E/C.12/2006/SR.44     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- ليشيت -تيمور 
  ٠٣-٠٧-١٦      ١ ٠٥-٠٦-٣٠ 

 HRI/CORE/1/Add.38/Rev.1:  الوثيقة األساسية- توغو
  ٨٤-٠٨-٢٤      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.110:  الوثيقة األساسية- ترينيداد وتوباغو
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.17 E/1984/6/Add.21  ٧٩-٠٣-٠٨ ١ 
    E/C.12/1989/SR.18 E/1986/3/Add.11 ٣٠٩-٢٧٦الفقرات     
     E/C.12/1989/SR.19 E/1988/5/Add.1    
  ٣ ٠٧-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.80 E/C.12/2002/SR.15 E/1990/6/Add.30 ٢ ٠٢-٠٥-٠٨  
     E/C.12/2002/SR.16     

 HRI/CORE/1/Add.46:  الوثيقة األساسية- تونس
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5 E/1978/8/Add.3 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-١٥ 
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.6 E/1980/WG.1/SR.6     
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.9 E/1986/3/Add.9 ١ ٨٩-٠٢-٠٦  
      ١٣٠-١١٣الفقرات     
    E/C.12/1/Add.36 E/C.12/1/SR.17 E/1990/6/Add.14 ٢ ٩٩-٠٥-٠٦  
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(تونس          
     E/C.12/1/SR.18  ٩٩-٠٥-٠٧   
     E/C.12/1/SR.19     

 HRI/CORE/TUR/2007 : الوثيقة األساسية- تركيا
  ٠٣-١٢-٢٣      ١ ٠٥-٠٦-٣٠ 

  مل تقدم الوثيقة األساسية- تركمانستان
  ٩٧-٠٨-٠١      ١ ٩٩-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٠٤-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.69:  الوثيقة األساسية- أوغندا
  ٨٧-٠٤-٢١      ١ ٩٠-٠٦-٣٠ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1:  الوثيقة األساسية-أوكرانيا 
E/C.12/UKR/5 ٥ ٠٦-٠٦-٣٠ ٠٦-٠٦-١٢ E/1980/WG.1/SR.18 E/1980/WG.1/SR.18 E/1978/8/Add.22 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٨٠-٠٤-٢٤ 

  ٦ ١١-٠٦-٣٠ E/1982/WG.1/SR.5 E/1982/WG.1/SR.5 E/1980/6/Add.24 ١ ٨٢-٠٤-٠٧  
    E/1982/WG.1/SR.6 E/1982/WG.1/SR.6     
    E/1982/WG.1/SR.11 E/1982/WG.1/SR.11 E/1982/3/Add.4 ١ ٨٢-٠٤-١٤  
    E/1982/WG.1/SR.12 E/1982/WG.1/SR.12     
    E/1984/WG.1/SR.13 E/1984/WG.1/SR.13 E/1984/7/Add.9 ٢ ٨٤-٠٤-٢٥  
    E/1984/WG.1/SR.14 E/1984/WG.1/SR.14     
    E/1984/WG.1/SR.15 E/1984/WG.1/SR.15     
    E/C.12/1987/5 ، E/C.12/1987/SR.9 E/1986/4/Add.5 ٢ ٨٧-٠٣-٠٩  
     E/C.12/1987/SR.10 ١١٤-٨٦الفقرات     
     E/C.12/1987/SR.11     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(أوكرانيا          
    E/C.12/1995/15 E/C.12/1995/SR.42 E/1994/104/Add.4 ٣ ٩٥-١١-٢٨  
     E/C.12/1995/SR.44  ٩٥-١١-٢٩   
     E/C.12/1995/SR.45     
    E/C.12/1/Add.65 E/C.12/2001/SR.40 E/C.12/4/Add.2 ٤ ٠١-٠٨-٢٠  
     E/C.12/2001/SR.41  ٠١-٠٨-٢٩   

 HRI/CORE/1/Add.5/Rev.2:  الوثيقة األساسية- اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  ٥ ٠٧-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.19 E/1980/WG.1/SR.19 E/1978/8/Add.9 ٧٦-٠٨-٢٠ ١ ٨٠-٠٤-٢٤ 
    E/1981/WG.1/SR.16 E/1981/WG.1/SR.16 E/1980/6/Add.16 ١ ٨١-٠٤-٢٧  
    E/1981/WG.1/SR.17 E/1981/WG.1/SR.17 E/1980/6/Add.16/ 

Corr.1  
   

      E/1980/6/Add.25    
      E/1980/6/Add.25/ Corr.1    
      E/1980/6/Add.26    
    E/1982/WG.1/SR.1 E/1982/WG.1/SR.1 E/1978/8/Add.30 ١ ٨٢-٠٤-٠٥  
    E/1982/WG.1/SR.19 E/1982/WG.1/SR.19 E/1982/3/Add.16 ١ ٨٢-٠٤-٢٠  
    E/1982/WG.1/SR.20 E/1982/WG.1/SR.20     
    E/1982/WG.1/SR.21 E/1982/WG.1/SR.21     
    E/1985/WG.1/SR.14 E/1985/WG.1/SR.14 E/1984/7/Add.20 ٢ ٨٥-٠٥-٠١  
    E/1985/WG.1/SR.17 E/1985/WG.1/SR.17     
    E/C.12/1989/5 ، E/C.12/1989/SR.16 E/1986/4/Add.23 ٢ ٨٩-٠٢-٠٦  
     E/C.12/1989/SR.17 ٢٦٦-٢٤١الفقرات     
    E/C.12/1/Add.19 E/C.12/1997/SR.36 E/1994/104/Add.11 ٣ ٩٧-١١-٢٤  
     E/C.12/1997/SR.37  ٩٧-١١-٢٥   
     E/C.12/1997/SR.38     
    E/C.12/1/Add.79 E/C.12/2002/SR.11 E/C.12/4/Add.7 ٤ ٠٢-٠٥-٠٦  
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 )تابع(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       
     E/C.12/2002/SR.12  ٠٢-٠٥-٠٧   
     E/C.12/2002/SR.13     
    E/C.12/1994/19 E/C.12/1994/SR.33 E/1986/4/Add.27 هونغ كونغ( ٢ ٩٤-١١-٢٣( 
     E/C.12/1994/SR.34 E/1986/4/Add.28 ٩٤-١١-٢٥   
     E/C.12/1994/SR.36 E/1990/7/Add.16    
     E/C.12/1994/SR.37     
     E/C.12/1996/SR.39 E/1994/104/Add.10 ٣ ٩٦-١١-٢٦  
     E/C.12/1996/SR.41  ٩٦-١١-٢٧   
     E/C.12/1996/SR.42  ٩٦-١١-٢٨   
     E/C.12/1996/SR.44     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- مجهورية ترتانيا املتحدة
  ١ ٩٠-٠٦-٣٠ E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/WG.1/SR.5 E/1980/6/Add.2 ٧٦-٠٩-١١ ١ ٨١-٠٤-١٦ 
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠       
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠       
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠       

 HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1:  الوثيقة األساسية- أوروغواي
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠ E/C.12/1994/3 E/C.12/1994/SR.3 E/1990/5/Add.7 ٧٦-٠١-٠٣ ١ ٩٤-٠٥-٠٣ 
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/1994/SR.4     
     E/C.12/1994/SR.6     
     E/C.12/1994/SR.13     
    E/C.12/1/Add.18 E/C.12/1997/SR.42 E/1990/6/Add.10 ٢ ٩٧-١١-٢٧  
     E/C.12/1997/SR.43  ٩٧-١١-٢٨   
     E/C.12/1997/SR.44     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ
 HRI/CORE/1/Add.129:  الوثيقة األساسية- أوزبكستان

  ٢ ١٠-٠٦-٣٠ E/C.12/UZB/CO/1 E/C.12/2005/SR.38 E/1990/5/Add.63 ٩٥-١٢-٢٨ ١ ٠٥-١١-١١ 
     E/C.12/2005/SR.39  ٠٥-١١-١٤   
     E/C.12/2005/SR.40     

 HRI/CORE/1/Add.3/Rev.1:  الوثيقة األساسية- فنـزويال
  ٣ ٠٦-٠٦-٣٠ E/1984/WG.1/SR.7 E/1984/WG.1/SR.7 E/1984/6/Add.1 ٧٨-٠٨-١٠ ١ ٨٤-٠٤-١٩ 
    E/1984/WG.1/SR.8 E/1984/WG.1/SR.8 E/1984/6/Add.1/ 

Corr.1 
   

    E/1984/WG.1/SR.10 E/1984/WG.1/SR.10     
    E/1986/WG.1/SR.2 E/1986/WG.1/SR.2 E/1980/6/Add.38 ١ ٨٦-٠٤-١٥  
    E/1986/WG.1/SR.5 E/1986/WG.1/SR.5     
    E/1986/WG.1/SR.12 E/1986/WG.1/SR.12 E/1982/3/Add.33 ١ ٨٦-٠٤-٢٢  
    E/1986/WG.1/SR.17 E/1986/WG.1/SR.17     
    E/1986/WG.1/SR.18 E/1986/WG.1/SR.18     
    E/C.12/1/Add.56 E/C.12/2001/SR.3 E/1990/6/Add.19 ٢ ٠١-٠٤-٢٤  
     E/C.12/2001/SR.4  ٠١-٠٤-٢٥   
     E/C.12/2001/SR.5     

  مل تقدم الوثيقة األساسية- فييت نام
  ٢ ٩٥-٠٦-٣٠ E/C.12/1993/8 E/C.12/1993/SR.9 E/1990/5/Add.10 ٨٢-١٢-٢٤ ١ ٩٣-٠٥-١٩ 
  ٣ ٠٠-٠٦-٣٠  E/C.12/1993/SR.10  ٩٣-٠٥-٢١   
  ٤ ٠٥-٠٦-٣٠  E/C.12/1993/SR.11     

 HRI/CORE/1/Add.115:  الوثيقة األساسية-اليمن 
  ٢ ٠٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add. 92 E/C.12/2003/SR.33 E/1990/5/Add.54 ٨٧-٠٥-٠٩ ١ ٠٣-١١-١٢ 
     E/C.12/2003/SR.34  ٠٣-١١-١٣   
     E/C.12/2003/SR.35     
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  التقارير اليت مت النظر فيها لتقارير اليت ينبغي النظر فيهاا

 رمز التقرير
تاريـخ 
 االستالم

التاريخ احملدد 
 لتقدمي التقرير

جولـة 
 رمز التقرير احملاضر املوجزة املالحظات اخلتامية اإلبالغ

تاريخ النظر 
 يف التقرير

جولـة 
 اإلبالغ

تاريخ / الدولة الطرف
 النفاذ

 HRI/CORE/1/Add.22/Rev.1:  الوثيقة األساسية- زامبيا
  ٢ ١٠-٠٦-٣٠ E/1986/WG.1/SR.4 E/1986/WG.1/SR.4 E/1986/3/Add.2 ٨٤-٠٧-١٠ ١ ٨٦-٠٤-١٦ 
    E/1986/WG.1/SR.5 E/1986/WG.1/SR.5     
    E/1986/WG.1/SR.7 E/1986/WG.1/SR.7     
    E/C.12/1/Add.106 E/C.12/2005/SR.3 E/1990/5/Add.60 ١ ٠٥-٠٤-٢٦  
     E/C.12/2005/SR.4     
     E/C.12/2005/SR.5     

 HRI/CORE/1/Add.55:  الوثيقة األساسية- زمبابوي
  ٢ ٩٨-٠٦-٣٠ E/C.12/1/Add.12 E/C.12/1997/SR.8 E/1990/5/Add.28 ٩١-٠٨-١٣ ١ ٩٧-٠٥-٠٢ 
  ٣ ٠٣-٠٦-٣٠  E/C.12/1997/SR.9  ٩٧-٠٥-٠٥   
     E/C.12/1997/SR.10  ٩٧-٠٥-٠٧   
     E/C.12/1997/SR.14     
     E/C.12/1997/SR.25     
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 املرفق الثاين

 اء اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأعض

 اسم العضو بلد اجلنسية ديسمرب/ كانون األول٣١املدة تنتهي يف 

 السيد كليمنت أتانغانا الكامريون ٢٠١٠

 السيدة روسيو باراهونا ريريا كوستاريكا ٢٠٠٨

 السيدة ماريا فريجينا براس غوميز الربتغال ٢٠١٠

 السيد أندريه رزبلينسكي ندابول ٢٠٠٨

  داندان-السيدة فريجينيا بونوان  الفلبني ٢٠١٠

 السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيالي موريشيوس ٢٠٠٨

 *السيد يونغزيانغ تشن الصني ٢٠٠٨

 السيد فيليب تكسييه فرنسا ٢٠٠٨

 السيد ألفارو تياردو ميخييا كولومبيا ٢٠١٠

 لالسيد إيي رايد أملانيا ٢٠١٠

 سعدي. السيد وليد م األردن ٢٠٠٨

 السيد حممد عز الدين عبداملنعم مصر ٢٠٠٨

 السيدة أروندايت غوس اهلند ٢٠٠٦

 السيد عزوز كردون اجلزائر ٢٠١٠

 السيد يوري كولوسوف االحتاد الروسي ٢٠١٠

 السيد سريجي مارتينوف بيالروس ٢٠٠٨

 السيد خاميي مارشان رومريو إكوادور ٢٠١٠

 *السيد جورجيو مالينفريين سويسرا ٢٠٠٨

                                                        

 من  ٦، انظر الفقرة    ٢٠٠٦اسـتقال السـيدان مالينفريين وتشن من عضويتهما يف اللجنة خالل عام              *
 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١الفصل األول من هذا التقرير، وسجل حملهما عضوان آخران حىت انتهاء مدة عضويتهما يف 



 

141 

 املرفق الثالث

 جدوال أعمال الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنة
 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 )٢٠٠٦مايو / أيار١٩-١( جدول أعمال الدورة السادسة والثالثني للجنة -ألف 

 .إقرار جدول األعمال -١

 .تنظيم العمل -٢

 .القضايا املوضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣

 . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني  -٤

 .تالعالقات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب املعاهدا -٥

 :النظر يف التقارير -٦

 . من العهد١٧ و١٦التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني  )أ(  

 . من العهد١٨التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة مبوجب املادة  )ب(  

 . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير األطراف مبوجب املادتني  -٧

 عام استناداً إىل النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف يف            صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع     -٨
 .العهد والوكاالت املتخصصة 

 .مسائل متنوعة -٩
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 جـدول أعمـال الـدورة السـابعة والثالثني للجنة           -باء 
 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤-٦(

 .إقرار جدول األعمال -١

 .تنظيم العمل -٢

 .ة عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالقضايا املوضوعية الناشئ -٣

 . من العهد١٧ و١٦متابعة النظر يف التقارير املقدمة مبوجب املادتني  -٤

 .العالقات مع أجهزة األمم املتحدة واهليئات األخرى املنشأة مبوجب املعاهدات -٥

 :النظر يف التقارير -٦

  من العهد؛١٧ و١٦قدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني التقارير امل )أ(  

 . من العهد١٨التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة مبوجب املادة  )ب(  

 . من العهد١٧ و١٦تقدمي تقارير الدول األطراف مبوجب املادتني  -٧

ملقدمة من الدول األطراف يف     صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إىل النظر يف التقارير ا            -٨
 .العهد والوكاالت املتخصصة 

 .اعتماد التقرير السنوي -٩

 .مسائل متنوعة -١٠
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 املرفق الرابع

  احلقوقللجنة املعنية با قائمة بالتعليقات العامة اليت اعتمدهتا
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 :اآلن يف التقارير السنوية التالية ذات الصلة إىل *ترد التعليقات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة 

 ؛)، املرفق الثالثE/1989/22-/E/C.12/1989/5الدورة الثالثة؛ (تقارير الدول األطراف  ):١٩٨٩ (١رقم 

-E/1990/23الدورة الرابعة؛ ) ( من العهد٢٢املادة (تدابـري املسـاعدة التقنية الدولية     ):١٩٩٠ (٢رقم 

E/C.12/1990/3؛)لثالث ، املرفق ا 

الدورة اخلامسة؛  ) ( من العهد  ٢ من املادة    ١الفقرة  (طبـيعة التزامات الدول األطراف       ):١٩٩٠ (٣رقم 
E/1991/23-E/C.12/1990/8؛)، املرفق الثالث 

الدورة السادسة؛ ) ( من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (احلــق فـي السكن الالئـق       ):١٩٩١ (٤رقم 
E/1992/23- E/C.12/1991/4؛)ملرفق الثالث، ا 

ــون  ):١٩٩٤ (٥رقم  ــرة؛  (املعوق ــة عش ــدورة احلادي  ، Corr.1 وE/1995/22-E/C.12/1994/20ال
 ؛)املرفق الرابع

-E/1996/22الدورة الثالثة عشرة؛    (احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنني       ):١٩٩٥ (٦رقم 

E/C.12/1995/18؛)، املرفق الرابع 

عمليات اإلخالء القسري   ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة  (يف السكن الالئق    احلق   ):١٩٩٧ (٧رقم 
 ؛)، املرفق الرابعE/1998/22-E/C.12/1997/10الدورة السادسة عشرة؛ (

العالقـة بـني اجلزاءات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            ):١٩٩٧ (٨رقم 
 ؛)، املرفق اخلامسE/1998/22-E/C.12/1997/10الدورة السابعة عشرة؛ (

 ، E/1999/22-E/C.12/1998/26الـدورة الثامنة عشرة؛     (التطبـيق احملـلي للعهـد        ):١٩٩٨ (٩رقم 
 ؛)املرفق الرابع

دور املؤسسـات الوطنـية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية             ):١٩٩٨ (١٠رقم 
 ؛)، املرفق اخلامسE/1999/22-E/C.12/1998/26ة؛ الدورة التاسعة عشر(والثقافية 

                                                        

 .وثائق رمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعينشرت بوصفها  *
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-E/2000/22الدورة العشرون؛   ) ( من العهد  ١٤املادة  (خطط العمل للتعليم االبتدائي      ):١٩٩٩ (١١رقم 

E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق الرابع 

-E/2000/22الدورة العشرون؛   ) ( من العهد  ١١املادة  (احلــق فـي الغـذاء الكايف       ):١٩٩٩ (١٢رقم 

E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق اخلامس 

الدورة احلادية والعشرون؛   ) ( مــن العهـد   ١٣املـادة   (احلــق فــي التعلـيم        ):١٩٩٩ (١٣رقم 
E/2000/22-E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق السادس 

الدورة ) (العهد من   ١٢املادة  (احلـق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه            ):٢٠٠٠ (١٤رقم 
 ؛)، املرفق الرابعE/2001/22-E/C.12/2000/22الثانية والعشرون؛ 

-E/2003/22الدورة التاسعة والعشرون؛    ) ( من العهد  ١٢ و ١١املادتان  (احلق يف املاء     ):٢٠٠٢ (١٥رقم 

E/C.12/2002/13املرفق الرابع ،.( 

ميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جب ):٢٠٠٥ (١٦رقم 
 ، E/2006/22-E/C.12/2005/3الدورة الرابعة والثالثون؛    ) ( مـن العهـد    ٣املـادة   (

 ).املرفق الثامن

 أو علميالنامجة عن أي إنتاج حق كل فرد يف أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية  ):٢٠٠٥ (١٧رقم 
الدورة اخلامسة والثالثون؛    ()من العهد ) ج)(١ (١٥ادة  ملا(صنعه   أديب مـن     فـين أو  

E/2006/22-E/C.12/2005/5املرفق التاسع ،.( 

-E/2006/22الدورة اخلامسة والثالثون؛    ) ( من العهد  ٦املـادة   (احلـق يف العمــل       ):٢٠٠٥ (١٨رقم 

E/C.12/2005/5املرفق العاشر ،.( 
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 املرفق اخلامس

  احلقوقللجنة املعنية با قائمة بالبيانات اليت اعتمدهتا
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 : ذات الصلة التالية*ترد البيانات والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة إىل اآلن يف تقاريرها السنوية

توصيات مقدمة إىل اللجنة التحضريية للمؤمتر      : األنشطة التحضريية املتصلة باملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان       -١
 ؛)، الفصل التاسعE/1992/23-E/C.12/1991/4الدورة السادسة؛ (املي الع

، E/1993/22-E/C.12/1992/2الدورة السابعة؛   (بـيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان           -٢
 ؛)املرفق الثالث

:  واالجتماعية والثقافية  مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          -٣
 ؛)، املرفق اخلامسCorr.1 وE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة العاشرة؛ (بيان اللجنة 

بيان اللجنة  : احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إطار مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية            -٤
 ؛) املرفق السادس،Corr.1، وE/1995/22-E/C.12/1994/20الدورة احلادية عشرة؛ (

الدورة الثانية عشرة؛   (بيان اللجنـة   : املساواة والتنمية والسلـم  : املؤمتـر العاملي الرابـع املعين باملرأة     -٥
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛)، املرفق السادس 

ورة الثالثة عشرة؛   الد(بيـان اللجنـة   ): املوئل الثاين (مؤمتـر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية         -٦
E/1996/22-E/C.12/1995/18؛)، املرفق الثامن 

-E/1999/22الدورة الثامنة عشرة؛ (العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٧

E/C.12/1998/26؛)٥١٥ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة ؛ 

 -E/2000/22الدورة احلادية والعشرون؛    (ث ملنظمة التجارة العاملية     بـيان اللجنة إىل املؤمتر الوزاري الثال       -٨

E/C.12/1999/11و Corr.1؛)، املرفق السابع 

الدورة الثانية (بـيان اللجنة املوجه إىل املؤمتر املعين بصياغة ميثاق للحقوق األساسية يف االحتاد األورويب          -٩
 ؛)من، املرفق الثاE/2001/22-E/C.12/2000/21والعشرون؛ 

بيان اللجنة إىل مؤمتر األمم املتحدة      : الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -١٠
 ؛)، املرفق السابعE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة اخلامسة والعشرون؛ (الثالث املعين بأقل البلدان منواً 

                                                        

 . للمجلس االقتصادي واالجتماعيرمسية وثائق بوصفها نشرت *
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ئية للجمعية العامة املخصصة إلجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ بيان اللجنة املقدم إىل الدورة االستثنا -١١
 يونيه/ حزيران٨ إىل ٦نيويورك، ) (املوئل الثاين(مقررات مؤمتر األمم املتحدة املعين باملستوطنات البشرية  

 ؛)، املرفق احلادي عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة اخلامسة والعشرون؛ ) (٢٠٠١

ة املقـدم إىل املؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم املدرسي املتصل حبرية الدين واملعتقد           بـيان اللجـن    -١٢
 ؛)، املرفق الثاين عشرE/2002/22-E/C.12/2001/17الدورة السابعة والعشرون؛ (والتسامح وعدم التمييز 

-E/2002/22شرون؛ الدورة السابعة والع(بـيـان اللجنة بشأن حقـوق اإلنسان وامللكيـة الفكريـة        -١٣

E/C.12/2001/17؛)، املرفق الثالث عشر 

 إىل جلنة التنمية املستدامة بوصفها اللجنـة التحضريية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة             لجنةبـيان ال   -١٤
-E/2003/22الدورة الثامنة والعشرون؛    ) (٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٧ -مايو  / أيار ٢٧بـايل، إندونيسيا،    (

E/C.12/2002/13؛)، املرفق السادس 

بيان مشترك مقدم من اللجنة     : األهـداف اإلمنائية لأللفية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        -١٥
الدورة ) (واملقـررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان املعنيني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

 ).، املرفق السابعE/2003/22-E/C.12/2002/13التاسعة والعشرون؛ 
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 املرفق السادس
 أيام خصصتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية

 واالجتماعية والثقافية للمناقشة العامة
 :كانت املسائل التالية حمور اهتمام املناقشات 

 ؛)١٩٨٩الدورة الثالثة، (احلق يف الغذاء  -١

 ؛)١٩٩٠الدورة الرابعة، (احلق يف السكن  -٢

 ؛)١٩٩١الدورة السادسة، (ؤشرات االقتصادية واالجتماعية امل -٣

 ؛)١٩٩٢الدورة السابعة، (احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  -٤

 ؛)١٩٩٣الدورة الثامنة، (حقوق الشيوخ واملسنني  -٥

 ؛)١٩٩٣الدورة التاسعة، (احلق يف الصحة  -٦

 ؛)١٩٩٤الدورة العاشرة، (دور شبكات األمن االجتماعي  -٧

 ؛)١٩٩٤الدورة احلادية عشرة، (تعليم حقوق اإلنسان واألنشطة اإلعالمية  -٨

 ؛)١٩٩٥الدورة الثانيـة عشرة، (التفسري والتطبيق العملي لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدول األطراف  -٩

 واخلامسة  ، والدورتان الرابعة عشرة   ١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،    (مشـروع بروتوكول اختياري للعهد       -١٠
 ؛)١٩٩٦عشرة، 

 ؛)١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، (تنقيح املبادئ التوجيهية العامة لتقدمي التقارير  -١١

 ؛)١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، (احملتوى املعياري للحق يف الغذاء  -١٢

 ؛)١٩٩٨عشرة، الدورة الثامنة (العوملة وأثرها على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  -١٣

 ؛)١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة، (احلق يف التعليم  -١٤

حـق كل فرد يف أن ُيفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فين أو أديب من                       -١٥
 ؛)٢٠٠٠الدورة الرابعة والعشرون، (صنعه 

ة والثقافية يف األنشطة اإلمنائية للمؤسسات الدولية، املشاورة الدولية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعي -١٦
 ؛)٢٠٠١الدورة اخلامسة والعشرون، ) (فرنسا(اليت ُنظِّمت بالتعاون مع اجمللس العايل للتعاون الدويل 

 من  ٣املادة  (املسـاواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               -١٧
 ؛)٢٠٠٢الدورة الثامنة والعشرون، () العهد

 ).٢٠٠٣الدورة احلادية والثالثون، ) ( من العهد٦املادة (احلق يف العمل  -١٨

 ).٢٠٠٦الدورة السادسة والثالثون، ) ( من العهد٩املادة (احلق يف األمن االجتماعي  -١٩
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 املرفق السابع

قائمـة بوفـود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر           -ألف 
نة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللج

 يف تقرير كل منها يف دورهتا السادسة والثالثني 

 السيد فيليب بالنشي
 سفري

 املمثل الدائم
 البعثة الدائمة ملوناكو لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 موناكو :املمثل

 السيد ديديري غامردينغر
 مدير عام

 وزارة الداخلية

  :ستشارونامل

 السيد برنارد غاستاود
 مستشار الشؤون القانونية والدولية

 وزارة اخلارجية

  

 اآلنسة دومينيك باستور
 مستشارة الشؤون القانونية

 لدى وزارة الشؤون االجتماعية والصحة

  

 اآلنسة كارول النتري
 مستشارة 

ب األمم مساعدة املمثل الدائم، البعثة الدائمة ملقاطعة موناكو لدى مكت
 املتحدة يف جنيف

  

  فيلييب بزتاين-السيد جان 
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة ملقاطعة موناكو لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد ألكساندر جاهالن
 سكرتري ثالث

 البعثة الدائمة ملقاطعة موناكو لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
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 السيد نوربرت فريك

 سفري
 ل الدائماملمث

 البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 ليختنشتاين :املمثل

 السيد باتريك ريتر
 نائب املمثل الدائم

 البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى األمم املتحدة يف نيويورك

  :املستشارون

 السيد غويدو ولفينغر
 رئيس مكتب التعليم

  

 السيد هانز بيتر والش
 رئيس مكتب اهلجرة وجوازات السفر

  

 السيد هانسبيتر روثليسربغر،
 رئيس شعبة العمل

 مكتب الشؤون االقتصادية

  

 السيد روبرت هاسلر
 مكتب سالمة العمال

 مكتب الشؤون االقتصادية

  

 السيد هوغو ريش
 نائب رئيس مكتب الشؤون االجتماعية

  

 السيد رينر غوستول
 شعبة اخلدمات الداخلية

 مكتب الشؤون االجتماعية

  

 اآلنسة كريستني لينغ
 سكرتري ثاين

 مكتب الشؤون اخلارجية

  

 اآلنسة إيزابيل فروملت
 سكرتري ثاين

 البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف
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 السيد آالن كسل
 رئيس الوفد

 مستشار الشؤون القانونية
 يةوزارة اخلارجية والتجارة الدول

 كندا :املمثل

 السيد جون هانافورد
 رئيس بديل للوفد

 مدير شعبة األمم املتحدة وحقوق اإلنسان والقانون االقتصادي
 وزارة اخلارجية والتجارة الدولية

  

 السيد دون كوك
 مدير عام

 فرع العمليات الوطنية
 شؤون شعوب اهلنود والشمال بكندا

  :املستشارون

 بالي فرانسوا ترم-السيد جني 
 مدير تنفيذي

 فرع الشؤون الصحية لألمم األوىل وشعب اإلبنويت
 اهليئة الكندية للصحة

  

 اآلنسة لينور دوف، 
 مديرة 

 األمن االقتصادي فرع السياسة االجتماعية
 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية كندا

  

 كولتر. السيد روبرت أ
 مدير

 املبادرات الدولية
 رد البشرية والتنمية االجتماعية كنداوزارة املوا

  

 اآلنسة كريستني نصر اهللا
 مديرة

 السياسة واألحباث وحقوق اإلنسان
 إرث كندا/فرع تعددية األطراف وحقوق اإلنسان تراث كندا

  

 اآلنسة تريسا إدواردز
 حمللة سياسات أقدم

 منظمة وضع املرأة الكندية
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 اآلنسة جوهان لفاسيري
 ية عامةأخصائ/مستشارة

 قسم قانون حقوق اإلنسان وزارة العدل

: املمستشارون
 )تابع(

 )ابعت( كندا

 اآلنسة كايل ماكفي
 مديرة

 إرث كندا/برنامج حقوق اإلنسان تراث كندا

  

 اآلنسة جانيت ساوتنر
 موظفة شؤون قانونية

 وزارة اخلارجية والتجارة الدولية

  

 اآلنسة سيلفيان فورتني
 حمللة سياسات أقدم

 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية كندا

  

 اآلنسة ناديه ستوير
 سكرتري ثالث

 البعثة الدائمة لكندا

  

 السيدة كاترين شفرير
 موظفة شؤون حقوق اإلنسان

 شعبة حقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، والصحة والسكان
 وزارة اخلارجية والتجارة الدولية

  

  بيري-ان السيد نيكوالس س
 موظف شؤون قانونية

 وزارة اخلارجية والتجارة الدولية

  

  جوسي ديسمارياسي-اآلنسة ماري
 مستشارة

 إدارة املنظمات الدولية
 وزارة العالقات الدولية حكومة كوبيك

  

 السيد جريارد لسكوت
 نائب املدير العام

 وزارة العمل والتضامن االجتماعي
 حكومة كوبيك
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 ماكارثي ماندفيلاآلنسة ماري 
 وكيلة دعاوى وموثقة

 وزارة العدل
 حكومة نيوفوندالند والبالدور

: املمستشارون
 )تابع(

 )تابع( كندا

 السيد أبيودون لويس
 حمامي

 شعبة السياسة
 وزارة املدعي العام حكومة أونتاريو

  

 اآلنسة ماريا لودغ
 حمامية شؤون سياسية

 وزارة العدل
 حكومة نونافوت

  

 مد بوزوبعالسيد حم
 رئيس الوفد
 وزير العدل

 املغرب :املمثل

 السيد حممد لوليشكي
 سفري 

 البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  :املستشارون

 السيد عبد اجمليد غميجه
 مدير الدراسات والتعاون والتحديث

 وزارة العدل

  

 السيد مجال أغماين
 اونمدير الوقاية واالتصال والتع

 كتابة الدولة املكلفة باألسرة والتضامن

  

 السيد إدريس جنم
 مستشار

 مكلف بإعداد الدراسات بديوان وزير العدل

  

 السيد خالد املختاري
 مستشار بوزارة العدل
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 السيد إبراهيم البسطاوي
 رئيس قسم احلريات العامة

 مديرية تنظيم احلريات العامة 
 وزارة الداخلية

: املستشارون
 )تابع(

 )تابع (املغرب

 السيد عثمان أبو زيد
 مستشار

 رئيس قسم الشؤون القانونية
 وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري

  

 السيد عبد الوهاب الزيراري
 رئيس قسم صحة األم والطفل

 مديرية السكان
 وزارة الصحة

  

 السيد أمحد العراقي
 رئيس قسم تعليم الكبار

  املكلفة مبحاربة األمية وبالتربية غري النظاميةكتابة الدولة

  

 السيد عبد العايل املعلمي
 مستشار

 عضو جلنة التربية يف جمايل حقوق اإلنسان واملواطنة
وزارة التربـيـة الوطنيـة والتعليم العالـي وتكويـن األطـر        

 والبحث العلمي

  

 السيد حممد القدمريي
 رئيس مصلحة امليزانية

 ية واخلصصةوزارة املال

  

 السيد نوال بطيطي
 مستشار مبديرية الشؤون القانونية واملنازعات

 وزارة الصحة

  

 السيد حمسن اجلراري
 رئيس مصلحة الشغل

 وزارة الشغل والتكوين املهين
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 السيد عز الدين فرحان
 مستشار لدى البعث

: املستشارون
 )تابع(

 )تابع (املغرب

 السيد عمر قادري
 دى البعثةسكرتري أول ل

  

 السيدة ماريا دل رفوخيو غونسالس
 رئيسة الوفد

 وكيل أمني الشؤون املتعددة األطراف وشؤون حقوق اإلنسان
 وزارة اخلارجية

 املكسيك :املمثل

  فارال-السيد فيلكس فيلس فرناندس 
 وكيل أمني البحوث والتخطيط والتقييم 

 وزارة التنمية االجتماعية

  :املستشارون

 ويس ألفونسو دي ألباالسيد ل
 سفري

 املمثل الدائم للمكسيك
 البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد بابلو ماسييدو
 املمثل الدائم املناوب للمكسيك

 البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد رودريغو البارديين فلورس
 مدير عام

 شؤون حقوق اإلنسان والدميقراطيةإدارة 
 وزارة اخلارجية

  

 السيد سوكوّرو روفريوسا
 البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد لويس خافيري كامبوسانو
 البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد خوسيه أنطونيو غونزالس برييس
  الشؤون املاليةمدير عام

 اللجنة الوطنية للرعاية االجتماعية يف الشؤون الصحية
 وزارة الصحة
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 السيد غرمان باالفوكس
 وكيل األمني العام لشؤون التخطيط 

 وزارة التنمية االجتماعية

: املستشارون
 )تابع(

 )تابع(املكسيك 

 تورس سيسنروز. السيد غوستافو إ
 املسؤول عن الشؤون الدولية

 نة الوطنية لتنمية الشعوب األصليةاللج

  

 السيدة كارولينا غوميز فينالس
 مديرة االتصاالت واملشاركة االجتماعية

 اللجنة الوطنية للرعاية االجتماعية يف الشؤون الصحية
 وزارة الصحة

  

 السيد كارلوس غارسيا نافا
 مدير احلسابات والتحاليل املالية
 ية يف الشؤون الصحيةاللجنة الوطنية للرعاية االجتماع

 وزارة الصحة

  

 السيدة إلّيا سوسا
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

قائمـة بوفـود الدول األطراف اليت شاركت يف نظر        -باء 
اللجـنة املعنـية بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية        

 سابعة والثالثنيوالثقافية يف تقرير كل منها يف دورهتا ال

 السيد بيت دي كلرك
 رئيس الوفد

 سفري متجول معين حبقوق اإلنسان
 وزارة اخلارجية

 هولندا :املمثل

 اآلنسة ماريون كابيين فان دي كوبللو
 نائبة املمثل الدائم

 البعثة الدائمة ململكة هولندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  :املستشارون

 السيد روبرت موري
 شار شؤون سياسية أقدممست

 إدارة الشؤون الدولية
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
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 اآلنسة سوزان كوملان
 مستشارة شؤون قانونية معنية بالشؤون الدستورية

 إدارة الشؤون الدستورية والقانونية
 وزارة الداخلية وعالقات اململكة

: املستشارون
 )تابع(

 )تابع(هولندا 

 رالسيد مارتني كوجي
 مستشار شؤون قانونية أقدم معين بقانون حقوق اإلنسان

 إدارة التشريعات، وزارة العدل

  

 اآلنسة فريدا نيكوالي
 مستشارة شؤون سياسية أقدم

 إدارة الشؤون الدولية
 وزارة الصحة، والرعاية والرياضة

  

 السيد بيتر فان در فليت
 رئيس شعبة الشؤون السياسية والقانونية

 م املتحدة واملؤسسات املالية الدوليةإدارة األم
 وزارة اخلارجية

  

 اآلنسة ماريللي فان كسترين
 سكرتري أول

 البعثة الدائمة ململكة هولندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  

 السيد بايرون فرناندو الريوس لويس
 رئيس الوفد

 سفري
 املمثل الدائمة للسلفادور

  مكتب األمم املتحدة يف جنيفالبعثة الدائمة للسلفادور لدى

 السلفادور :املمثل

 السيدة آنا إليزابيث كوبياس مدينا
 وكيلة املدير العام لشؤون التنمية االجتماعية املتكاملة

 وزارة اخلارجية

  :املستشارون

 السيدة كارولينا رامريس
 مدير عام

 وزارة التعليم

  

 السيد ريكادو الرا
 مدير تنفيذي

 ملساعدات االجتماعيةوزارة الصحة وا
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 السيد خليفابوبو حوميدوف
 رئيس الوفد
 وزير العدل

 طاجيكستان :املمثل

 السيد رادزهامباد أمريوف
 وزير الثقافة

  :املستشارون

 السيد مرغن شابوزوف
 رئيس جلنة الدولة املعنية باإلحصاءات

  

 السيد باختيور خوديوروف
 رئيس إدارة الضمان الدستوري للمواطنني

 املكتب التنفيذي التابع لرئيس مجهورية طاجيكستان

  

 السيد فايزيللو خوشفاكتوف
 النائب األول لوزير التعليم

  

 السيد عبدومسلم متوروف
 النائب األول لوزير الصحة

  

 السيد أليمورود خمماداليف
 نائب وزير العمل

  

 السيد شريايل جونونوف
 رئيس إدارة الشؤون القانونية

 خلارجيةوزارة ا

  

 السيد رامخوجنون باخروتوف
 وزارة االقتصاد والتجارة

  

 السيد جلوبكو مسكوف
 رئيس الوفد

 وزير العمل والسياسة االجتماعية

ــيا  :املمثل ــة مقدون مجهوري
 اليوغوسالفية السابقة

 السيد غيورغي أفرامكف
 سفري

 املمثل الدائم جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة لدى مكتب
 األمم املتحدة يف جنيف

  :املستشارون
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 السيد فالدو أفراموفسكي
 مستشار الدولة

 وزارة العمل والسياسة االجتماعية

: املستشارون
 )تابع(

ــيا  ــة مقدون مجهوري
اليوغوسالفية السابقة  

 )تابع(

 السيد فدزري سلماين
 مدير

 اهليئة الوطنية للتفتيش املعنية بالعمالة

  

 سكيالسيد دوسكو أوزونوف
 وزير مستشار

البعثة الدائمة جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة لدى مكتب 
 األمم املتحدة يف جنيف

  

 اآلنسة مابريا كامربي
 رئيسة إدارة

 وزارة العمل والسياسة االجتماعية

  

 اآلنسة مريجانا ألكسوسكا
 رئيس إدارة

 وزارة العمل والسياسة االجتماعية

  

 يالسيد أغيم ساكري
 وزارة العمل والسياسة االجتماعية

  

 اآلنسة فيولتا سباسفسكا
 رئيسة إدارة

 وكالة توظيف

  

 اآلنسة ناديكا جانفا
 وزارة الصحة

  

 اآلنسة دراغانا كوركسيوسكا
 مساعدة رئيس إدارة

 وزارة الثقافة

  

 اآلنسة إلينا غروزدانوفا
 رئيسة وحدة

 وزارة العمل والسياسة االجتماعية

  



 

159 

 سيد زوران تودوروفال
 وحدة حقوق اإلنسان

 وزارة اخلارجية

: املستشارون
 )تابع(

ــيا  ــة مقدون مجهوري
 اليوغوسالفية السابقة 

 )تابع(

 السيد ألكساندر كولكسكي
 مستشار

 وزارة التعليم والعلوم

  

 اآلنسة دانيال براجكوفسكا
 وزارة اخلارجية

  

 اآلنسة جاسنا فرتفا
 مترمجة شفوي
 والسياسة االجتماعيةوزارة العمل 

  

 السيد فريت هوكسها
 رئيس الوفد

 سكرتري عام وزارة اخلارجية

 ألبانيا :املمثل

 السيد سجدي كرمياج
 سفري

 املمثل الدائم أللبانيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  :املستشارون

 السيد كريجاكو كريكو
 رئيس مكتب األقليات

 وزارة اخلارجية

  

 ريستوالسيد أولسي ك
 مستشار

 وزارة الصحة

  

 اآلنسة إنينا باليلي
 أخصائية

 إدارة العالقات اخلارجية
 وزارة التعليم والعلوم

  

 اآلنسة آنا شكميب
 أخصائية

 إدارة التكامل والعالقات اخلارجية
 وزارة العدل
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 السيد ستيفان كوكي
 أخصائي

 إدارة العالقات القانونية واخلارجية
 قافة والشباب والرياضةوزارة السياحة والث

: املستشارون
 )تابع(

 )تابع( ألبانيا

 اآلنسة إلدا بودا
 أخصائية 

 إدارة السياسات االجتماعية
 وزارة العمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص

  

 اآلنسة ميغنا لسكوفيكو
 مديرة

 اخلدمات القانونية
 وزارة الداخلية

  

 السيد إرفني نينا
 سكرتري ثاين

 الدائمة أللبانيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفالبعثة 
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 املرفق الثامن

قائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا          -ألف 
 السادسة والثالثني

E/C.12/36/1/CRP.1 مشروع برنامج عمل الدورة السادسة والثالثني للجنة
 Corr.1و

 E/C.12/36/2/CRP.1 جدول األعمال املؤقت وشروحه
 Corr.1و

E/C.12/1990/4/Rev.1 النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1991/1 مبادئ توجيهية عامة منقحة

 HRI/GEN/1/Rev.8 جتميع التعليقات العامة
Add.1و

E/C.12/4/Add.15 تقرير كندا: التقارير الدورية الرابعة املقدمة من الدول األطراف يف العهد

 E/C.12/4/CAN/5 تقرير كندا: ة املقدمة من الدول األطراف يف العهدالتقارير الدورية اخلامس

التقرير األويل لليختنشتاين: التقارير األولية املقدمة من الدول األطراف يف العهد E/1990/5/Add.66 

تقرير املكسيك: التقارير الدورية الرابعة املقدمة من الدول األطراف يف العهد E/C.12/4/Add.16

E/1990/5/Add.64 التقرير األويل ملوناكو: رير األولية املقدمة من الدول األطراف يف العهدالتقا

E/1994/104/Add.29 تقرير املغرب: التقارير الدورية الثالثة املقدمة من الدول األطراف يف العهد

الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من التقارير املقدمة من الدول األطراف يف 
 كندا: دالعه

HRI/CORE/1/Add.91

HRI/CORE/MEX/2005 املكسيك: الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف

HRI/CORE/1/Add.118 موناكو: الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف

 HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 ملغربا: الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف
Corr.1و

قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الرابع املقدم            
 من كندا

E/C.12/Q/CAN/2 
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قائمـة األسـئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس           
 املقدم من كندا

E/C.12/CAN/Q/5

سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم        قائمـة األسـئلة الـيت       
 من ليختنشتاين

E/C.12/Q/LIE/1

قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم من موناكو E/C.12/Q/MCO/1

قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الرابع املقدم           
 سيكمن املك

E/C.12/MEX/Q/4

قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثالث املقدم 
 من املغرب

E/C.12/Q/MAR/2

ردود على قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري            
 الرابع املقدم من كندا

E/C.12/Q/CAN.2/Add.1

ة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري         ردود على قائمة األسئل   
 اخلامس املقدم من كندا

E/C.12/CAN/Q/5/Add.1

ردود عـلى قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل             
 املقدم من ليختنشتاين

E/C.12/Q/LIE/1/Add.1 

ر يف التقرير األويل    ردود عـلى قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظ         
 املقدم من موناكو

E/C.12/Q/MCO/1/Add.1

ردود على قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري            
 الرابع املقدم من املكسيك

E/C.12/MEX/Q/4/Add.1

ردود على قائمة األسئلة اليت سيجري تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري            
 قدم من املغربالثالث امل

E/C.12/Q/MAR/2/Add.1

E/C.12/1/Add.31 املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثالث املقدم من كندا

E/C.12/1/Add.41 املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثالث املقدم من املكسيك

E/C.12/1/Add.55 ين املقدم من املغرباملالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثا

تقرير رؤساء اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان عن اجتماعه السابع عشر A/60/278
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تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، املعين بدراسة اخليارات املتعلقة بوضع          
عية بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما       

 )٢٠٠٦فرباير / شباط١٧-١(والثقافية عن دورته الثالثة 

E/CN.4/2006/47 

تقريـر الفـريق العامل املفتوح العضوية، املعين بدراسة اخليارات املتعلقة بوضع    
بـروتوكول اختـياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          

 )٢٠٠٥يناير /ين كانون الثا٢١-١٠(والثقافية عن دورته الثانية 

E/CN.4/2005/52

ورقة مفاهيم بشأن اقتراح املفوضة السامية إنشاء هيئة دائمة موحدة للمعاهدات HRI/MC/2006/2 

  قائمة الوثائق اليت كانت معروضة على اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني-باء 

E/C.12/37/2 مشروع برنامج عمل اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني

 E/C.12/37/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه
 Corr.1و

E/C.12/1990/4/Rev.1 النظام الداخلي للجنة

 E/C.12/1991/1 مبادئ توجيهية عامة منقحة

HRI/GEN/1/Rev.8 جتميع التعليقات العامة

  HRI/MC/2006/3 مبادئ توجيهية منسقة إلعداد التقارير األساسية
Corr.1و

التقرير الدوري : ورية الثانية املقدمة من الدول األطراف يف العهدالتقارير الد
 الثاين املقدم من السلفادور

E/1990/6/Add.39

E/1990/5/Add.67 التقرير األويل املقدم من ألبانيا: التقارير املقدمة من الدول األطراف يف العهد

ويل املقدم  التقرير األ : الـتقارير املقدمـة مـن الـدول األطراف يف العهد          
 من طاجيكستان

E/C.12/TJK/1

التقرير األويل املقدم من    : الـتقارير املقدمـة من الدول األطراف يف العهد        
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

E/C.12/MKD/1

التقرير املقدم  : التقارير الدورية الثالثة املقدمة من الدول األطراف يف العهد        
 من هولندا

E/1994/104/Add.30
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HRI/CORE/1/Add.34/Rev.2 السلفادور: الوثائق األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف

HRI/CORE/1/Add.124 ألبانيا: الوثائق األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف

طاجيكستان: الوثائق األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف HRI/CORE/1/Add.128

مجهورية : الوثـائق األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الدول األطراف         
 مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

HRI/CORE/1/Add.83 

قائمـة األسئلة اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير املرحلي الثاين املقدم             
 من السلفادور

E/C.12/Q/SLV/2

E/C.12/Q/ALB/1 يت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم من ألبانياقائمة األسئلة ال

قائمـة األسـئلة الـيت يـتعني تـناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم            
 من طاجيكستان

E/C.12/TJK/Q/1

قائمـة األسـئلة الـيت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم من               
 مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مجهورية 

E/C.12/MKD/Q/1

قائمـة األسئلة اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثالث املقدم        
 من هولندا

E/C.12/NLD/Q/3 

قائمـة األسئلة اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثاين املقدم             
 من السلفادور

E/C.12/Q/SLV/2/Add.1

الردود على قائمة األسئلة اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم 
 من ألبانيا

E/C.12/Q/ALB/1/Add.1

الردود على قائمة األسئلة اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم 
 من طاجيكستان

E/C.12/TJK/Q/1/Add.1 

 يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير األويل املقدم الردود على قائمة األسئلة اليت
 من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

E/C.12/MKD/Q/1/Add.1

الـردود على قائمة األسئلة اليت يتعني تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري             
 الثالث املقدم من هولندا

E/C.12/NLD/Q/3/Add.1

E/C.12/1/Add.4  بشأن التقرير األويل املقدم من السلفادوراملالحظات اخلتامية للجنة
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E/C.12/1/Add.25 املالحظات اخلتامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاين املقدم من هولندا

A/61/385 تقرير رؤساء اهليئات املنشأة باملعاهدات عن اجتماعهم الثامن عشر

ين بدراسة اخليارات املتعلقة بوضع     تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، املع     
بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        

 )٢٠٠٦فرباير / شباط١٧-١(والثقافية، عن دورته الثالثة 

E/CN.4/2006/47

تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، املعين بدراسة اخليارات املتعلقة بوضع          
ري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       بروتوكول اختيا 

 )٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢١-١٠(والثقافية، عن دورته الثانية 

E/CN.4.2005/52

تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية، املعين بدراسة اخليارات املتعلقة بوضع          
ة واالجتماعية  بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي      

 )٢٠٠٤مارس / آذار٥ -فرباير / شباط٢٣(والثقافية، عن دورته األوىل 

E/CN.4/2004/44

ورقـة مفاهـيم بشـأن اقتراح املفوضة السامية إنشاء هيئة دائمة موحدة             
 تقرير مقدم من األمانة: للمعاهدات

HRI/MC/2006/2
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