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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

للتقريـر األويل والتقريـر     التقرير اجلامع   يف  النظر  قائمة القضايا املتعلقة ب       
، اليت اعتمدها الفريق العامـل      )E/C.12/DJI/1-2(الدوري الثاين جليبويت    

  )٢٠١٣مايو / أيار٢٤-٢١(قبل الدورة يف دورته احلادية واخلمسني ملا 

  معلومات عامة  -أوالً  
 وعي العاملني يف سـلك القـضاء        لزيادةيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة         -١
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف العهد وخضوعهم للمقاضـاة، وعـن            باحل

  .السوابق اليت حتتج بالعهد يف فض الرتاعات

  )٥ إىل ١املواد من (القضايا املتعلقة بأحكام العهد العامة   -ثانياً  

   أقصى ما تسمح به املوارد املتاحةتسخريواجب  -١، الفقرة ٢املادة     
جهود تعبئة املوارد الداخلية، مبا فيها التدابري       اليت أسفرت عنها    نتائج  ال عرضيرجى    -٢

املتخذة ملكافحة الفساد، وكذلك جهود إعادة توزيع املـوارد العامـة علـى القطاعـات               
  .االجتماعية
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   عدم التمييز-٢، الفقرة ٢املادة     
 املعاقني علـى    ضدييز  يرجى تقدمي معلومات عن آثار التدابري املعتمدة ملكافحة التم          -٣

ويرجى باخلصوص اإلشارة إىل ما إذا كانت التدابري        . متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   
  .الضريبية التحفيزية اليت اختذهتا الدولة الطرف شجعت على توظيف املعاقني

   املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق-٣املادة     
هتا الدولة الطرف لضمان املساواة بني الرجال والنساء        يرجى ذكر التدابري اليت اعتمد      -٤

 اسـتعراض شـامل     بوسـائل منـها   يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       
     للتشريعات قصد تعديل األحكام اليت تنطوي على متييز أو اليت هلا آثار متييزية على الرجـال                

  .أو النساء
 املرأة يف التنمية يف متتع      إلدماج االستراتيجية الوطنية    آثارويرجى تقدمي معلومات عن       -٥ 

 اإلشـارة إىل أي     ويرجى أيضاً . النساء باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون متييز      
مدى أدت مكافحة الدولة الطرف التمييز اجلنساين املباشر وغري املباشر إىل تغيري املمارسات             

 النساء واألطفـال، وإىل     ضد العريف والديين واليت تنطوي على متييز        القدمية املرتبطة بالقانون  
  .معرفٍة أفضل حبقوقهم وسبل االنتصاف املتاحة هلم

ويرجى اإلشارة إىل التدابري اإلضافية اليت تعتزم الدولة الطرف اختاذها كي يتـسىن               -٦
  .املسؤوليةللنساء التمتع مثل الرجل باحلق يف العمل وبتقلد مناصب 

  )١٥ إىل ٦املواد من (القضايا املتعلقة بأحكام بعينها يف العهد   -لثاًثا  

  احلق يف العمل -٦املادة     
بـني فئـات     يرجى تقدمي معلومات مستجدة عن معدَّيل البطالة والنقص يف العمالة           -٧

ة سيما الوكال  النساء والشباب، وعن آثار التدابري اليت اختذهتا بعض اجلهات، ال          اجملتمع، ومنها 
  وتـشجيع  الوطنية للعمالة والتدريب واإلدماج املهين، من أجل إدماج النساء والشباب مهنياً          

 تقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة لتـوفري بـرامج        ويرجى أيضاً .  توظيف العاطلني  قابلية
  . إىل أن أصحاب الشهادات يعانون البطالة أيضاًتدريب للشباب تليب احتياجات السوق نظراً

استراتيجية تأطري القطاع غري الرمسي وحتويله      "رجى تقدمي معلومات عن آثار تنفيذ       وي  -٨
  . القطاع، خاصة النساءالعاملني يف هذاعلى تسوية أوضاع " تدرجيياً
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  ومرضية عمل عادلة بشروط  التمتع احلق يف-٧املادة     
للعمال يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف ترى َسن حد أدىن لألجور يسمح        -٩

  .وأسرهم بأن حييوا حياة كرمية
 تنظيم مزاولة املهن املشار إليها تعتزمويرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف   -١٠

  .التمتع بشروط عمل عادية ومرضية من تقريرها حلماية حق العمال يف ٦٤يف الفقرة 
عمل ملراقبة مدى التقيد لا نظام لتفتيشويرجى اإلشارة إىل ما إذا كان للدولة الطرف     -١١

 تقدمي معلومات عن سبل االنتصاف املتاحـة        ويرجى أيضاً . ٧بالتزاماهتا اليت تقضي هبا املادة      
، وحتديد ما إذا كانت تلك الـسبل        بشروط عمل عادلة ومرضية   عند انتهاك احلق يف التمتع      

  .الدولة الطرف من تقرير ٦٥ما جاء يف الفقرة ك، غري النظامينيمتاحة للعمال املهاجرين 

   احلقوق النقابية-٨املادة     
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة حلماية املوظفني مـن االنتقـام بـسبب                -١٢

  .اخنراطهم يف العمل النقايب

  ة االجتماعيالرعاية احلق يف -٩املادة     
صـعيد   التأمني املتناهي الصغر علـى        إنشاء  يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن       -١٣

 من الوثيقة األساسية، خاصة اخلدمات املقترحـة        ٢٠٨اجملتمعات احمللية املشار إليه يف الفقرة       
ويرجى حتديد الطريقة اليت    . وعدد األشخاص املؤمَّنني أو الذين يستهدفهم نظام التأمني ذلك        

  . يف الدولة الطرف برّمتهاالضمان االجتماعييرتبط هبا هذا النظام بنظام 

   محاية األسرة واألم والطفل-١٠املادة     
 التدابري املتخذة ملكافحة عمـل      آثاريرجى تقدمي معلومات، مبا فيها إحصاءات، عن          -١٤

  .األطفال ومحايتهم من العمل يف ظروف خطرة ومن التعرض ملختِلف أشكال االستغالل
ـ            -١٥ ا يف  ويرجى تقدمي معلومات عن متتع املسنني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، مب

خدمات اجتماعيـة   وإمكانية حصوهلم على    ،  ياً تقاعد اًذلك نسبة املسنني الذين يتلقون معاش     
 الرعاية  وإمكانية حصوهلم على  تسمح هلم بالبقاء ضمن إطار العيش املعتاد أطول مدة ممكنة،           

ويرجى وصف التدابري املتخذة حلماية املسنني من اهلجـر واإلمهـال       . الطبية اخلاصة باملسنني  
  .وسوء املعاملة

 من قـانون    ٣٣٣ أحكام املادة    لتطبيقويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة         -١٦
، وهي أحكام تعاقب على أعمال العنف اليت تؤدي إىل تشويه األعضاء            تطبيقاً فعاالً العقوبات  
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يه التناسلية، وتعزيز إشراك الزعماء التقليديني والدينيني يف جهود وضع حد لعمليات تـشو            
  .يةسلاألعضاء التنا

  كاٍف احلق يف مستوى معيشي -١١املادة     
.  الربامج واالستراتيجيات املطبقة ملكافحـة الفقـر       وصف اآلثار اليت حتدثها   يرجى    -١٧

ويرجى تقدمي معلومات عن آثار التدابري املتخذة ملكافحة اإلقصاء االقتصادي واالجتمـاعي            
سيما تلك املتخذة من أمانة الدولـة         ومهمشة، ال  حمرومةاملنتمية لفئات   لألشخاص واألسر   

  .للتضامن الوطين
 من تقرير الدولة    ١٢٩ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت التدابري املذكورة يف الفقرة             -١٨

ويرجى ذكر ما أحرز مـن      . تسمح بإعمال احلق يف الغذاء الكايف جلميع السكان       سالطرف  
  .تقدم يف هذا اجملال

ضع الراهن املتعلق باحلصول على املاء الصاحل للشرب يف املنـاطق    ويرجى وصف الو    -١٩
تنفيذ اخلطة الثالثية واستراتيجية     على   ،٢٠١١ حىت عام    ،العملاحلضرية والريفية يف أعقاب     

 تقدمي معلومات عن    ويرجى أيضاً .  للشرب يف املناطق الريفية    الصاحلتأمني احلصول على املاء     
  .لتحلية ومكافحة إهدار املاءالتقدم الذي حتقق يف ميدان ا

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف أو تعتـزم اختاذهـا                -٢٠
  .لتحسني ظروف من يعيشون يف مساكن غري مأمونة

   احلق يف الصحة البدنية والنفسية-١٢املادة     
           ثلمـا جـاء يف  يرجى اإلشارة إىل عدد املواطنني املشمولني بالتـأمني الـصحي، م        -٢١

 توضيح سبب ارتفاع تكاليف الرعايـة       ويرجى أيضاً .  من تقرير الدولة الطرف    ١٥٩الفقرة  
ويرجى ذكر التدابري اليت اختذهتا الدولة      . يف املؤسسات الصحية العامة مقارنة بالقطاع اخلاص      

فهيم الفئات  الطرف جلعل تكلفة اخلدمات الصحية والتأمني الصحي يف متناول اجلميع، مبن            
  . وسكان األريافاحملرومة اجتماعياً

وما هي اآللية اليت أنشئت إلدامة متويل قطاع الصحة، وهو أحد احملاور االستراتيجية               -٢٢
وبالتحديد، ما هي التدابري اليت اختـذت لتفـادي         . ٢٠١١-٢٠٠٢للخطة العشرية للصحة    

اإلصابة بالـسل    يف ذلك كشف     لخدمات الصحية األساسية، مبا   امليزانية املخصصة ل  تقليص  
  .اإليدز ومساعدة املصابني هبما/وفريوس نقص املناعة البشرية

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من الدولة الطرف ملكافحـة تعـاطي               -٢٣
  .املخدرات وإدمان الكحول، وعن خدمات العالج والرعاية املقترحة على متعاطي املخدرات
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  احلق يف التعليم -١٤ و١٣املادتان     
يرجى تقدمي معلومات مستجدة عن نتائج االستراتيجية العشرية للتعليم املعتمـدة يف           -٢٤
سيما معدل االلتحاق بالتعليم األساسي، والتعليم للجميع، وتقليص التفاوت          ، ال ٢٠٠٠عام  

  .بني اجلنسني، وحتسني نوعية التعليم
 لتحسني اليت اعتمدهتا الدولة الطرف      يةمي معلومات أيضاً عن االستراتيج    ويرجى تقد   -٢٥

  . التعليم، وكذلك األطفال الذين ال يتلقون التعليم بسبب بعد املسافة من الّرّحلاستفادةسبل 
 من تقرير الدولة ١٧٦ التدابري املشار إليها يف الفقرة آثارويرجى تقدمي معلومات عن   -٢٦

 معدل إملـام البـالغني      علىهلذا الغرض،   الطرف، أي تنفيذ برنامج حمو األمية وإنشاء مراكز         
  .بالقراءة والكتابةرجاالً ونساًء 

   احلقوق الثقافية-١٥املادة     
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتمكني الّرّحل من احلفاظ على أسـلوب               -٢٧

ن الـذي تثبيـت الّرّحـل       "  بتأثري سياسة الدولة الطرف القاضية      مدى  حياهتم، واإلشارة إىل    
  . يف هذا األسلوب"داخل البلديعيشون 

ويرجى حتديد وضع اللغات اليت يتحدثها الناس يف الدولة الطرف، إضافة إىل اللغات               -٢٨
ويرجى إبالغ اللجنة مبدى تقدم إدراج التعليم باللغة الصومالية والعفرية يف املقررات            . الرمسية

  .الدراسية

        


