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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

 **ألنغوال والخامس الرابع الدوريين التقريرين بشأن الختامية المالحظات  
نظرر ا لجنة ررع لة  اررع  ررقتصاد ل واالررقاعع  ل لاققفاررع  لجقصقراررع د لجاص عرر ع  لجرر   ع   -١

لج ل ع  لخلقمس ألنغا  ف  ت فاذ لج ه  لج  يل لخلقص  قتصاد ل واالقاعع  ل لاققفاع  لجقصقرارع 
(E/C.12/AGO/4-5(  د لنسررررااهق لج ل  ررررع  لجقمسرررر   لخلقمسررررع  لجقمسرررر )E/C.12/2016/SR.34 
،  لفاقرر ا لةمحظررقا لخلاقماررع لجاقجاررع 20١6حزع لن/عانارر   ١5  ١4(، لة صرراات  عررام  35 

 .20١6حزع لن/عانا   24د لنساهق لجاقس ع  لأل    ، لة صااة د 

 مقدمة -ألف 
 اصر   لجاص عر ع  لجر   ع  لج ل رع  لخلرقمس جن  جرع لجمر ق،  مرق و مار  مرر  تُ حر  لجنة رع  -2

  ت  ب (.E/C.12/AGO/Q/4-5/Add.1) اهق لجكاق اع فنى وقئقع لةسقئلم نامقا إضقراع د  ا  
  .لجم ق جن  جع لجازل ي لجار  مع لجاحق   جف صع أعضق   تص ع هق ف  لجنة ع

 الجوانب اإليجابية -باء 
ل تفقواررررع لج  جاررررع تصرررراد فنررررى  20١4االرررر عد لج  جررررع لجمرررر ق فررررق  ت حرررر  لجنة ررررع   -٣

 .لألشخقص ذ ي لإلفقوع     تاكاهلق ل خااق ي
لختررذ ق لج  جررع لجمرر ق  مررق عنرر  مرر  ترر ل   تشرر ع اع  ساقسررقتاعإىل اصرر ع   لجنة ررع شرر   ت -4

 جاحس  ت زعز لتصاد ل واالقاعع  ل لاققفاع  لجقصقراع  محقعاهق:
، لجذي ع اق  لج ظق  لجصقناين جمفرتلق  ق ورتلن ٣6/١5لة سا  لج ئقس   وم  )أ( 

 حبكم لجالوع  قجرتلض   حل فموقا ل ورتلن حبكم لجالوع لة رتق هبق؛

__________ 

 .20١6تش ع  لجققين/نارقرب  28أفا  إص ل هق ألسبقب ر اع د  *
 (.20١6حزع لن/عانا   24-6لفاق  ق لجنة ع د ا   ق لجققم ع  لخلقس  ) **

 *E/C.12/AGO/CO/4-5 لألمم لةاح ة 
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 ةا ند   ظق  لجا نام؛ل ١٣/0١نان  وم لجصق )ب( 
 ؛20١7-20١٣ ، قاع لجاط اعاخمع لج )ج( 
 ؛20١7-20١٣لجربنقمج ل سرتلتاة  لجاطين جنقاقه،  )ا( 
 ؛20١٣لجساقسع لجاط اع جنقسق لة  لإلنالقق    لجل س ،  )ه( 
 .2009ل سرتلتاةاع لجاط اع جألم  لجغذلئ   لجاغذ ي،  ) ( 

 الرئيسية والتوصياتلقلق ا دواعي -جيم 
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق أساس على المقاضاة إمكانية  

تأسف لجنة ع ج     لاا م نامقا ف  افق ى وضقئاع ُتذ ع راهق  أحكرق  لج هر  أمرق   -5
مررر   مررر  لج سررراا  لجررر    رررل 26لةرررقاة   لررراا لحملرررقكم لحملنارررع أ  طبصاهرررق راهرررق، فنرررى لجررر  م مررر 
 لةقك  تمباد لج ه  مبقش ة د لحملقكم لحملناع.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إذكاء الوعي باالحقوق المنصاوع علي اا  -6
والبرلماااان فاااي الع اااد وإمكانياااة التقاضاااي بشاااأن اس وال سااايما فاااي أوساااا  الج اااا  الق اااائي 

وتطلب اللجناة إلاى الدولاة  الجم ور.والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانونس وكذا عامة 
الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الق ايا المعروضة على المحااكم 

 العاام اللجناة تعلياق إلاى الطارف الدولاة انتباا  اللجناة وتوجا التي ُتذرع في ا بأحكام الع اد. 
 ( بشأن التطبيق المحلي للع د.1998)9م رق

 صى من الموارد المتاحةاألق الحد  
عسررق   لجنة ررع لجصنررد إزلك فرر   كفقعررع لةررال ا لةخالالررع جنقةررق ا لجرر  عغماهررق لج هرر ،  -7
فنرررى لجاقارررع  رررقتصاد ق  ، ممرررق أسررر  سرررنب20١5لجررر  ت  ضرررز إىل مزعررر  مررر  لجاخفاضرررقا د فرررق    

 ل واالقاعع  ل لاققفاع  لجقصقراع د لج  جع لجم ق. 
الدولاااة الطااارف باياااادة الماااوارد المخصصاااة إلعماااا  الحقاااوق التاااي توصاااي اللجناااة  -8

اً يكفل ااااا الع اااادس بمااااا فااااي ذلااااو الحمايااااة االجتماعيااااة والسااااكن والصااااحة والتعلاااايمس وفقاااا
 من ااا مناااع ال التكيااف تاادابير بعاا  بااأن اللجنااة تساالم وفيمااا( ماان الع ااد. 1)2 للمااادة
ة بشاأن الحقاوق االقتصاادية المفتوحا رساالت ا إلاى الطارف الدولاة انتباا  تلفا  فإن ا أحياناًس

التاااي تاااوجا و س 2012أيار/ماااايو  16واالجتماعياااة والثقافياااة والتااادابير التقشااافيةس المؤر اااة 
الشاارو  التااي يجااب أن يسااتوفي ا أي تغيياار أو تكييااف فااي السياسااة العامااة تقترحاا  الاادو  

تااؤ ر أيااة  أال تكفاال أن أي اااً  الطاارف للدولااة وينبغااي األطااراف اسااتجابًة ل  مااة االقتصااادية.
تاادابير تعتمااد بغاارق تحقيااق اسااتقرار الوضااع االقتصااادي الااراهن تااأ يرًا  ياار متناسااب علااى 
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فل حماية الم مون األساساي للحقاوق كأكثر األفراد والمجموعات حرماناً وت ميشاً وأن ت
  في جميع األوقات.

لةقجارررع  ررر  لةشررر  فع د لج  جرررع  عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد إزلك لسررراق ل  لجفسرررقا  لجاررر رصقا  -9
ارررع  لجف رررقا إىل لسرررا زلق لةرررال ا  زعرررقاة أ لررر  لجافرررق ا  ررر  لة رررقطد لجلغ لر ياعررر  لجمررر ق، ممرررق 

 ((.١)2ل لاققفاع )لةقاة 
 تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: -١0

تكثياااف ج ودهاااا الرامياااة إلاااى مكافحاااة الفسااااد والتااادفقات المالياااة  يااار  )أ( 
ضامان إدارة الشاؤون العاماةس بموجاب  عان طرياقالمشاروعةس وكاذا تعاياا الحوكماة الر ايدة 

  القانون وفي الممارسة العمليةس إدارة  فافة تقوم على المساءلة؛
واالجتماعياااة لاااوعي بشااأن التكاااليف االقتصااادية ذكاااء اتنفيااذ حمااالت إل )ب( 

للفسااااد فاااي أوساااا  السياسااايين وأع ااااء البرلماااان ومساااؤولي الحكوماااةس علاااى المساااتويين 
 الوطني والمحليس وعامة السكان؛

ضاامان التنفيااذ الصااارم لتشااريعات مكافحااة الفسااادس بمااا فااي ذلااو قااانون  )ج( 
مين النااهاااة العامااااة وقااااانون المشااااتريات العامااااةس وتوعياااة وتاااادريب الق اااااة والماااادعين العااااا

 الحاجة إلى مكافحة الفساد.شأن والشرطة ب

 إقامة العد   
د ح  تمحظ لجنة رع لجار ل   لةاخرذة إلصرمن لج ظرق  لجصضرقئ ، رتزرق   ترزل  تشر    -١١

 رررقجصند إزلك لسررراق ل  أ لررر  لجصالرررا  د إوقمرررع لج ررر  ،    سررراقق راقرررق عا نرررد  قسررراصم  لجسرررنمع 
فرر  لةسررقف ة لجصقناناررع    ررقك لجصرر  لا.  عسررق   لجنة رررع  رضررم   لجصضررقئاع  تررالر  لةررال ا لجكقراررع،

ز، مب اع أفضقك آخ ع  د لجلققفع لإلمنقئاع جنة اب سصمم  أن لج  جع لجم ق و  أق  لجصند أعض
قئاررع لألر عصرر ، حررد  صررا  لألشررخقص لجمبا ارر   ل فابررق ع  إىل لحملكقررع لجاق  ررع جنةققفررع لإلمن

 ((.١)2جنة اب لألر عص  )لةقاة 
تكرر اللجنة توصيت ا بأن تكثف الدولة الطرف ج ودها الرامية إلاى تحساين إقاماة  -١2

س وتااوافر ئيالق اااالج ااا  س واسااتقال  حتكااام إلااى الق اااءالعااد س وال ساايما فيمااا يتعلااق باال
توصاااي اللجناااة و الماااوارد المخصصاااة لنظاااام العدالاااة وبنااااء القااادرات. و المسااااعدة القانونياااة 

بإعادة النظر في موقف ا والمبادرة إلى تعايا إعادة حق األ خاع الطبيعياين الدولة الطرف 
إلى المحكمة التابعة للجماعة اإلنمائياة للجناوا األفريقايس بغياة حتكام واالعتباريين في اال

تأكيد حقوق اإلنسان المكفولة حق م في تمكين مواطني الدو  األع اء في الجماعة من 
 قتصادية واالجتماعية والثقافية.ل مس بما في ا الحقوق اال
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  
م سسرررع  ط ارررع تصررراد إىل عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد مررر  لراصرررق  لج  جرررع لجمررر ق حررر  ل ن  -١٣

لإلنسررقن ثاقررل جنقبررقال لةا نصررع مب كررز لة سسررقا لجاط اررع جا زعررز  محقعررع حصرراد لإلنسررقن )مبررقال 
 فررررر   كفقعرررررع لةرررررال ا لةقجارررررع  مكاررررر  أمررررر  لةظرررررقماصمجاع حم  اعرررررع لسرررررمررررر   رررررق عس(،  كرررررذج  

 ج . لةخالالع
س علاااى النحاااو ساااعى إلاااى تحقياااق ماااا اعتامتااا توصاااي اللجناااة الدولاااة الطااارف باااأن ت -١4

مااع مبااادر باااريسس اً جعاال مكتااب أمااين المظااالم متما اايماان المعاارا عناا   ااال  الحااوارس 
بحيث تكفل إيالء االهتمام الواجب للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فاي واليتا س 

 وتاادعووأن يعطااى مكتااب أمااين المظااالم المااوارد البشاارية والتقنيااة ال اارورية للوفاااء بواليتاا . 
 قااوقلح السااامية المتحاادة األمام مفوضااية دعاام التماااس مواصالة إلااى الطاارف الدولااة اللجناة
 .الصدد هذا في اإلنسان

 جمع البيانات  
لج لمارع إىل  كذل جبهراا لج  جرع لجمر ق  20١4ت ح  لجنة ع  تل لك ت  لا جنسكقن فق   -١5
لج  لسرقا ل ساصالرقئاع جألسر  لة اشراع. لة اقر ة د ع  اقنرقا مالر فع  ررد مجنرع أسرس م هرق مج

لجمر ق  اقنرقا مالر فع  مفالرنع  الرا ة كقرارع  ا  أن لجنة ع ت  ب ف  ونصهق ج ر   تصر   لج  جرع 
ة رع مر  تصارام آسرق  لجار ل   لجر  نفنرى وقئقرع لةسرقئل جراقكل  لجلجكاق ارع د تص ع هق أ  د  ا اهق 

 (.2لختذ ق لج  جع لجم ق إلفقق  أحكق  لج ه  إفقق   تقمق  )لةقاة 
اإلحصااائية بغاارق توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بااأن تنشااع نظاماااً لجمااع البيانااات  -١6

تقيااايم مساااتو  تمتاااع األفاااراد والجماعاااات المحااارومين والم مشاااين باااالحقوق االقتصاااادية 
والشااعوا األصاالية اً واالجتماعيااة والثقافيااةس بمااا يشاامل سااكان األرياااف والمشااردين دا لياا

 واألقليات اإل نية واأل خاع ذوي اإلعاقة.

 مدني المجتمع ال  
 د جمرق عسق   لجنة ع لجصند م  أن لةر لر   فر  حصراد لإلنسرقن، مبر  رراهم لج رقمنان  -١7

ع قنرران د  ررل شرر  د تصاا عررع د    كررذل لجالررحقرا ،لتصرراد ل واالررقاعع  ل لاققفاررع  لجقصقراررع
 عسرق    .، مبرق د ذجر  ل حاةرقز لجا سرف كلجش طع  لجصضرقمضقعصقا لج  جع لجم ق  عاللهان 

ررر    20١5مرر  أن لة سرا  لج ئقسر  لةا نرد  قة ظقررقا  ر  لتكامارع ج رق  ق  د أعضرلجنة رع لجصنر
 م  لجصااا لةف طع فنى أنشمع لة ظققا    لتكاماع د لج  جع لجم ق.ل  مزع 
تحث اللجنة الدولة الطرف علاى اتخااذ جمياع التادابير الال ماة لحماياة المادافعين  -١8

ذا المجا س بَمن في م العاملون في مجا  الادفاع عان عن حقوق اإلنسان والنا طين في ه
الحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياةس مان أي فعال مان أفعاا  التخوياف أو الم اايقة 
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وضمان تقديم مرتكبي هذ  األفعا  إلى الق اء. وتكرر اللجنة توصيت ا السابقة باأن تتخاذ 
تماع المادنيس بماا فاي ذلاو تلاو الدولة الطرف  طوات فورية ل مان تمتع منظمات المج

العاملة في مجا  الحقوق االقتصادية واالجتماعياة والثقافياةس باالحق فاي التساجيل والعمال 
ل ذ  الغايةس يُطلب إلى الدولة الطرف مراجعاة المرساوم الرئاساي بشاأن المنظماات و بحرية. 

الحكومياااة ب ااادف تعاياااا بيناااة يمكااان في اااا للمنظماااات  يااار  2015 يااار الحكومياااة لعاااام 
 االضطالع بأنشطت ا دون أي تد ل في  ؤون ا.

 الشعوا األصلية  
عسرق   لجنة رع لجصنررد مر  فر   لفرررتلق لج  جرع لجمر ق  قجشرر اب لألصرناع لجر  ت ررا  د  -١9

إزلك لجاصررق ع  لجررال اة  شررأن لجاقااررز د لتالررا  فنررى لجغررذلك ق   عسررق   لجنة ررع لجصنررد أعضرر إوناقهررق.
ا نام لجذي تاللهر  لجشر اب لألصرناع، إىل لقنر  فر   كفقعرع لسراةق ع لج  جرع  لةاقه  لجالحع  لج

لألنشررررمع لإلمنقئاررررع ا ن لجشرررر اب لألصررررناع  حاناجررررعلجمررر ق.  عسررررق   لجنة ررررع لجصنررررد كررررذج  مرررر  
 لجاصرا  إىل أ لضراهق،  مر  فر    لرراا إطرق  ورقناين جناشرق   مررع لةاق رقا لحملنارع لةاضر  ة وبررل 

 (.2  ١ةقاتقن مبقش ة هذه لألنشمع )ل
 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: -20

اعتماد تشريعات وتادابير لالعتاراف بوضاع الشاعوا األصالية التاي تعاي   )أ( 
فااي الدولااة الطاارف وتعايااا التاادابير التشااريعية واإلداريااة ماان أجاال ضاامان حقااوق الشااعوا 

 يعية؛األصلية في أراضي ا وفي التصرف بحرية في  روات ا ومواردها الطب
وصو  الشعوا األصلية إمكانية اعتماد تدابير محددة تست دف تحسين  )ب( 

 إلى الخدمات االجتماعية؛
لحصو  على الموافقة المسبقة والحارة والمساتنيرة للشاعوا إلى االسعي  )ج( 

األصلية قبل منح تارا ي  ل عماا  التجارياة لالضاطالع بأنشاطة اقتصاادية علاى األراضاي 
 تستخدم ا الشعوا األصلية تقليدياً؛التي تشغل ا أو 

ضاامان ماانح اتفاقااات التاار ي  المبرمااة مااع األعمااا  التجاريااة تعوي ااات  )ا( 
 مالئمة للمجتمعات المت ررة؛

النظاار فااي التصااديق علااى اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة بشااأن الشااعوا  )ه( 
 (.169)رقم  1989األصلية والقبليةس 

 قانون مناه ة التمييا  
 لجمرر ق لج  جررع د لجاقااررز ةكقرحررع شررقمل تشرر عع  لرراا فرر   إزلك  ررقجصند لجنة ررع تشرر   -2١

 (.2)لةقاة 
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 لمكافحاااة  اااامل تشاااريع العتماااد  طاااوات باتخااااذ الطاارف الدولاااة اللجناااة توصااي -22
مان  2ة المااد فاي المبيناة أساسا ا علاى التميياا يحظار التاي األساباا جمياع يشامل التمييا

ذلو التمييا على أساس " ير ذلو من األسباا"س مع مراعاة تعليق اللجنة الع دس بما في 
 ( بشأن عدم التمييا في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.2009)20العام رقم 

 والالجنون اللجوء ملتمسو  
لة اقررر   ا قرررق ت حررر  لجنة رررع  قجصرررقنان لجل عررر   شرررأن لترررد د لجنةررراك  م كرررز لجملررر   -2٣
  تشر  ، ت  ب ف  أسفهق ج     لاا آجاقا لجا فاذ، مبق د ذج  إل لكلا لجنةاك. 20١5 فق 
 جنة ع  قجصند أعضق  إزلك مق عن :ل

ق ا لجمرر ا لجلقررقف  جنقهررقل ع   مناقسرر  لجنةرراك، مبررق د لةا نصررع حبرراصررق ع  لج )أ( 
 عنز  م  لجاصااققا لجف اعع؛ا ن إل لك مق م  ذج  م  هم د حقلع إىل محقعع ا جاع، 

لج رر ا لجكبرر  مرر  مناقسرر  لجنةرراك  لجمل رر  لجررذع    بقنرران  سررقئد  سررب   )ب( 
 ت ناد إل لكلا لجاسةال، ممق ع    لج  ع  م هم جمحاةقز لجانصقئ   اهقع لإلوقمع    لجصقناناع

 د لج  جع لجم ق؛ لةزفامع
ةصاقررر  د م لكرررز ل سررراصبق  إىل مناقسررر  لجنةررراك ل  صرررا إمكقنارررع حم  اعرررع  )ج( 

لخلرر مقا ل لاققفاررع لألسقسرراع  إلبررق هم فنررى لجبصررقك د م لكررز لهلةرر ة، فنررى  الكة أ ضررقفهق، 
 طال  فقناع لجبز د طنبق م.

 تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: -24
ضمان تنفيذ القانون المتعلق بحق اللجوء ومركا الالجع ووضع إجراءات  )أ( 

 الحماية من اإلعادة القسرية؛تأ ذ بوء عادلة وفعالةس لج
ضاامان عاادم اللجااوء إلااى احتجااا  ملتمسااي اللجااوء والالجنااين إال كمااالذ  )ب( 

أ ير وتاوفير ال امانات القانونياة وكاذا إمكانياة الحصاو  علاى المشاورة القانونياة و ادمات 
 الترجمة الفورية لمن يحتجاون في مراكا االستقبا ؛

 بدائل الحتجا  األطفا  واألسر التي لدي ا أطفا ؛وضع  )ج( 
إصااادار وتجدياااد و اااائق هوياااة لملتمساااي اللجاااوء والالجناااين فاااي الوقااا   )ا( 

 المناسب لتيسير حصول م على الخدمات االجتماعية األساسيةس ومنع احتجا هم تعسفاً؛
تحسااااين الظااااروف الماديااااة لمراكااااا االسااااتقبا  والتأكااااد ماااان أن ي اااامن  )ه( 
اللجاااوء المقيماااين فاااي هاااذ  المراكاااا مساااتو  معيشاااي الئاااق والتمتاااع بإمكانياااة  لملتمساااي

 الوصو  إلى الخدمات االجتماعية األساسية؛
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إد اااا  التعاااديالت التشاااريعية والسياسااااتية الال ماااة إللغااااء  ااار  وجاااوا  ) ( 
 مغلقة. استقبا إقامة ملتمسي اللجوء في مراكا 

 والرجل المرأة بين المساواة  
عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد إزلك لسررراق ل  لجصالجررر  لج قمارررع لجاصنا عرررع راقرررق عا نرررد  رررأا ل  لةررر أة  -25

فنرى ثارع لةر أة حبصاوهرق ل واالرقاعع  ل لاققفارع ق   لج لل د لألس ة  د لةاقع،  ها مق أس  سرنب
ق  لجنة رع فنقر لجقصقراع  كذج  فنى حضا هق  تأس هق د لةق ا لج قمع  لجساقساع.   ا قق حترا  

 قة نامقا لج  و مهق لجار   شأن  لاا مصاضى اساا ي ما ند  قةسق لة أمق  لجصرقنان،   ترزل  
  لجاقاارز ضر  لج سرقك  لجفاارقا د حصراد لةنكارع  لةر ل    رتش    قجصند جكران لجصرقنان لج ر د ع

لإلمكقنارررع لةاقحرررع جن سرررقك إزلك حم  اعرررع ق  د لجالورررع.  عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد أعضرررل    عرررزل  سرررقئ 
د ل حاكررق  إىل لجصضررقك   لجفااررقا لجمئرر  عص رر  ضررحقعق جناقااررز،    سرراقق د لة ررقطد لج عفاررع،

 (.٣ )لةقاة
توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بااأن تواصاال ج ودهااا الراميااة إلااى تحقيااق المساااواة  -26

 :ييل بما الطرف الدولة توصي وهي الفعلية بين الرجا  والنساء.
س فعاالً اً اتخاذ تدابير لمنع جميع أ كا  التمييا ضد النساء والفتيات منع )أ( 

بما في ذلو فيماا يتعلاق بااإلروس والتصادي للممارساات العرفياة وكاذلو للمواقاف األبوياة 
 والمواقف القائمة على القوالب النمطية؛

لريفياااةس إلاااى تيساااير إمكانياااة احتكاااام النسااااءس وال سااايما نسااااء المنااااطق ا )ب( 
س بماا فاي ذلاو عان طرياق تااوفير حتكاامالعدالاة مان  اال  إ الاة جمياع العوائاق أماام هاذا اال

المساعدة القانونية المجانية وإذكاء وعي النساء والمجتمع بوج  عامس ب دف الق اء على 
 الوصم الذي تواج   النساء اللواتي يطالبن بحقوق ن؛ 

اتخاااذ تاادابير لتغيياار تصااور المجتمااع ألدوار الجنسااينس بمااا فااي ذلااو ماان  )ج( 
الااوعي بشااأن تقاساام مسااؤوليات األساارة بااين الرجاال والماارأة وبشااأن إذكاااء  ااال  حمااالت 

تكافؤ فرع التدرج الم نيس وضمان المساواة بين المرأة والرجل في إمكانية الوصاو  إلاى 
 جميع مجاالت الحياة السياسية والعامة.

 الحق في العمل  
تشرررر   لجنة ررررع  ررررقجصند إزلك ل تفررررقع م رررر   لجبمقجررررع،    سرررراقق د صررررفاق لجشرررربقب  د  -27

لج قرررا ل واالرررقاي لجرررذي شررره ت  مررر  فررر   تاجاررر  ق   عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد أعضررر لة رررقطد لج عفارررع.
 (.6لجس الا لألخ ة ر ص فقل كقراع )لةقاة 

بطالااة بمايااد ماان الفعاليااةس وال ساايما فااي توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بالتصاادي لل -28
 توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:و أوسا  الشباا وفي المناطق الريفية. 
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ترجم النماو االقتصاادي إلاى  ياادة تكثيف ج ودها الرامية إلى ضمان أن يُ  )أ( 
 فرع العمل؛في 

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

 إيالء االعتبار الواجب للجماعات واألفراد األكثر عرضة للبطالة؛ )ج( 
فعالية السياسات المنفذة من أجل  يادة فرع العمل واعتماد مد  تقييم  )ا( 

 تدابير أ ر  حسب االقت اء؛
 العمل.( بشأن الحق في 2005)18مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  )ه( 

 الحد األدنى ل جور  
 قة نامررقا لةص مررع فرر  مبررقجد لترر  لألاي جأللررا .  ارر  أزررق تشرر   ق  حتررا  لجنة ررع فنقرر -29

لجكب ة    لجصمقفرقا راقرق عا نرد مبسرااى لتر  لألاي جأللرا   إزلك نصر  ابقع قا  قجصند إزلك لج
جضرررققن فرررا  كررر   ق  جأللرررا  كقرارررتصارررام مرررق إذل كرررقن لتررر  لألاي مررر  ألرررل لة نامرررقا لةاقحرررع 

 (.7أس هم )لةقاة أر لا جن قق    
توصي اللجنة بأن تراجع الدولاة الطارف بانتظاام مساتو  الحاد األدناى ل جاور فاي  -٣0

جميع القطاعات وت من ربط  بمؤ ر تكلفة المعيشة بما يتيح توفير معيشاة كريماة لجمياع 
 أسرهم.أفراد العما  و 

 الرسمياالقتصاد  ير   
 أن أح  أهر لق خمرع  لج  تفا   قة نامقا لج  و مهق لجار  ق   ا قق حتا  لجنة ع فنق -٣١

لج قرررق  د ل واالرررقا  ررر  لج لررر ،   ترررزل  تشررر    اعلجا قارررع لجاط ارررع هرررا لجاسررراعع لجا   ارررع جاضررر 
ي عاسررم  رر الكة  ررقجصند إزلك ت كررز لجصرراة لج قمنررع،    سرراقق لج سررقك، د ل واالررقا  رر  لج لرر ، لجررذ

 ررررر  ق لج قرررررل، مبرررررق د ذجررررر  تررررر ين لأللرررررا   ل راصرررررق  إىل حصررررراد لج قرررررل  لجاغمارررررع  قتققعرررررع 
 (.7ل لاققفاع )لةقاة 

الخفا  التادريجي لعادد  مان أجالتوصي اللجنة الدولة الطرف بم اعفة ج ودها  -٣2
ا فااي العمااا  فااي االقتصاااد  ياار الرساامي ماان  ااال  إدماااج م فااي قااوة العماال الرسااميةس بماا

ذلو عن طريق التنفياذ الفعاا  لخطاة التنمياة الوطنياة والسياساات ذات الصالة. كماا تحاث 
الدولااة الطاارف علااى إعطاااء األولويااة لتوساايع التغطيااة بالحمايااة االجتماعيااة لتشاامل عمااا  
االقتصاااد  ياار الرساامي. وتحياال اللجنااة الدولااة الطاارف إلااى توصااية منظمااة العماال الدوليااة 

 (.204)رقم  2015قتصاد  ير المنظم إلى االقتصاد المنظمس بشأن االنتقا  من اال
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 والمواتية العادلة العمل  رو   
،  هررررا وررررقنان عرررر ظم 20١5 قفاقررررقا وررررقنان لج قررررل لجل عرررر  فررررق  ق  حتررررا  لجنة ررررع فنقرررر -٣٣

د لألفقررق  لخلفافررع  ع شرر  ق  فقمرر ١6  ١4لألطفررق  لجررذع  ترررتل ن أفقررق هم مررق  رر  لسرراخ ل  
 :عن  مق إزلك  قجصند لجنة ع تش   ذج ،  معمكا  لةفا  لج ق  جن قل. 

 لراصق  وقنان لج قل لجل ع  إىل آجاقا لجا فاذ؛ )أ( 
فقررررل لألطفررررق ، مبررررق د ذجرررر  أسرررراأ أشرررركقج ،    سرررراقق د لناشررررق  لسرررراق ل   )ب( 

 ل واالقا    لج ل ؛
 دقا تفاررا  لج قررل د ومررقع لج قررل لج لرر   فرر    لااهررق فرر   كفقعررع فقنارر )ج( 

 (.7ل واالقا    لج ل  )لةقاة 
تاادابير فوريااة العتماااد لليااات لتنفيااذ قااانون  ذاتخاااتوصااي اللجنااة الدولااة الطاارف ب -٣4

بأن تكفل حماياة حقاوق العمال لجمياع ًا توصي اللجنة الدولة الطرف أي و العمل الجديد. 
العااااملون فاااي االقتصااااد  يااار الرسااامي. ول اااذ  الغاياااةس توصاااي اللجناااة العماااا س بمااان فاااي م 

بالتنفيذ الصارم ل حكام التي تنظم الحد األدنى لسن االستخدام ومختلف فنات األعماا  
ايادة عدد الايارات التي يقوم ب ا مفتشو العمل  ياادة كبيارةس وفاي الوقا  نفسا  بالخطيرة و 

ن العمل في االقتصاد  ير الرسمي. وتوصي اللجنة توسيع نطاق هذ  الايارات لتشمل أماك
باأن تكفال مقاضاااة أربااا العماال الاذين يساتفيدون ماان عمال األطفااا  اً لدولاة الطارف أي ااا

لصااااااددس تحياااااال اللجنااااااة إلااااااى تعليق ااااااا العااااااام ا هااااااذا وفااااااي ياااااار القااااااانوني ومعاااااااقبت م. 
 ( بشأن الحق في التمتع بشرو  عمل عادلة ومرضية.2016)23 رقم

 حقوق النقابات  
لجاقاررع  ررقتد فرر  تشرر  لجنة ررع  أسررف إىل ونررع لة نامررقا فرر  لجاقاررع  ررقتصاد لج صق اررع    -٣5

 (.8د لإلض لب )لةقاة 
توصاااي اللجناااة الدولاااة الطااارف باااأن تقااادم فاااي تقريرهاااا الااادوري المقبااال معلوماااات  -٣6

كما تشجع الدولة الطرف   مفصلة عن مد  التمتع بالحقوق النقابية وبالحق في اإلضراا.
 على اتخاذ تدابير فعالة إلذكاء وعي العما  وأرباا العمل ب ذ  الحقوق.

 ال مان االجتماعي  
 الاا   لمج لجاحاعما لج ص عع لةش  طع د لج  جع لجمر ق.  ار  أن ق  حتا  لجنة ع فنق -٣7

جنحققعرررع ل لاققفارررع  لجنة رررع تشررر    رررقجصند  راصرررق  لج  جرررع لجمررر ق حررر  ل ن إىل نظرررق  شرررقمل
 جكررران نسررربع م اعرررع فقجارررع مررر  لجسررركقن،    سررراقق لج رررقمنان د ل واالرررقا  ررر  لج لررر   لألرررر لا 

 (.9  تاقاع  اغماع كقراع   ظق  لجضققن ل لاققف  لج ق  )لةقاة ق ،  لألس  لحمل  مان لواالقاع
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ام لل اامان توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بتكثيااف ج ودهااا الراميااة إلااى وضااع نظاا -٣8
االجتمااااعي يكفااال التغطياااة واالساااتحقاقات المناسااابة لجمياااع العماااا  واالساااتحقاقات  يااار 
القائمااة علااى اال ااتراكات لجميااع األ ااخاع واألساار المحاارومين حتااى يتمكنااوا ماان التمتااع 

الطارف إلاى تعليق اا العاام  بمستو  معيشي مناسب. وفي هذا الصددس تحيل اللجنة الدولة
الحااق فااي ال اامان االجتماااعيس وتوصااي الدولااة الطاارف بالعماال  ( بشااأن2007)19رقاام 

ماااع توصاااية منظماااة العمااال الدولياااة اً علاااى وضاااع حاااد أدناااى للحماياااة االجتماعياااةس تما اااي
(س وبيااااان اللجنااااة 202)رقاااام  2012األرضاااايات الوطنيااااة للحمايااااة االجتماعيااااةس  بشااااأن
حق في ال امان االجتمااعي أساسياً من عناصر الأرضيات الحماية االجتماعية: عنصرًا ‘ بشأن

(س والتمااس المسااعدة التقنياة مان منظماة العمال E/C.12/2015/1) ‘ومن أهاداف التنمياة المساتدامة
 الدوليةس إذا لام األمر.

 ال ارة الممارسات  
د لج  جررررع ق  تشرررر   لجنة ررررع  ررررقجصند  شررررأن ت رررر ا لجز لررررقا، إذ  ررررقج  م مرررر  حظرررر ه وقنانرررر -٣9

فنى نمقد  لسع،   شأن ز لج لألطفق  لجذي   عزل   لسرع ل ناشرق  د  لجم ق،   عزل  ميق س
مررر  ق  لجالورررع،  إن كرررقن  ررر  مسرررقان  ررر  إ  د حرررق ا لسررراق قئاع.  تشررر   لجنة رررع  رررقجصند أعضررر

  (.١0لساق ل  لج  ف لة زيل د لج  جع لجم ق )لةقاة 
والتوعوية الال مة لوضع حد توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية  -40

فعلاااي لجمياااع الممارساااات ال اااارةس بماااا فاااي ذلاااو تعااادد الاوجاااات و واج األطفاااا س وكاااذا 
 العنف المنالي.

 تسجيل المواليد  
عسق   لجنة ع لجصند إزلك لسراق ل  لففرق  م ر   تسرةال لةالجار    رم لجار ل   لةاخرذة،  -4١

جنة ع لجصند  ال  خقص م  لساب قا لأللقن ، مب  م  وبال إجغقك لج سا  ذلا لجالنع.  عسق   ل
رررراهم مناقسرررا لجنةررراك  لجمل ررران، مررر  تسرررةال أطفرررقهلم لةاجرررااع  د أنغرررا ، ممرررق بررر مهم مررر  

 (.١0  2لتالا  فنى طقئفع م  لخل مقا ل لاققفاع )لةقاتقن 
تحاااث اللجناااة الدولاااة الطااارف علاااى تكثياااف ج ودهاااا الرامياااة إلاااى  ياااادة تساااجيل  -42
والياادس بمااا فااي ذلااو عاان طريااق تنظاايم حمااالت إلذكاااء الااوعي بشااأن إجااراءات تسااجيل الم

المواليد دا ل المجتمعات المحلية المعنيةس وال سيما في المنااطق الريفياة. وينبغاي للدولاة 
أن توسع نطاق حملة التسجيل المجاني لتشامل جمياع األجانابس بمان فاي م ًا الطرف أي 

 ية ضمان حصول م على الخدمات االجتماعية دون تمييا.ملتمسو اللجوء والالجنونس بغ
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 المساواة وانعدام الفقر  
 قة نامقا لةص مع  شأن ت للع لجفص  د لج  جع لجم ق خرم  لجفررتة ق  حتا  لجنة ع فنق -4٣

لةشررقاجع  ررقجاص ع .  ارر  أزررق   تررزل  تشرر    ررقجصند مرر  أن نسرربع كبرر ة مرر  سرركقن لج  جررع لجمرر ق 
إزلك لسررراق ل  ق  لجفصررر  لةررر وع.  عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد أعضرررل   زل  ت رررا  حترررز شرررب  رصررر ،  رررتررر  

حم  اعع أس    لمج لت  م  لجفصر ،    سراقق د أ سرقد أشر    إزلكلجكب ة لجافق تقا ل لاققفاع 
 (.١١)لةقاة ق    قاشق  لجف قا  لألر لا ح مقن

إعطاااء األولويااة للنمااو االقتصااادي ماان تحااث اللجنااة الدولااة الطاارف علااى ضاامان  -44
أجل الحد من الفقارس وال سايما فاي أوساا  الفناات واألفاراد المحارومين والم مشاين. كماا 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتنفيذ الفعا  لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وللبرنامج 

ن ت اع الدولاة الطارف . وتوصاي اللجناة كاذلو باأ2012الوطني لدعم المرأة الريفياة لعاام 
اسااتراتيجيات محااددة لمعالجااة أوجاا  انعاادام المساااواة االجتماعيااة وأن تاياادس علااى ساابيل 
األولويةس ج ودها وتتخذ تدابير محددة األهدافس باستخدام ن ج قائم علاى الحقاوقس مان 
أجااال مكافحاااة الفقااار فاااي صااافوف الفناااات واألفاااراد الم مشاااين والمحااارومينس وال سااايما 

واأل اااااخاع ذوو الاااااد ل المااااانخف س اًس اإلعاقاااااةس والمشاااااردون دا ليااااا واأل اااااخاع ذو 
 إلاااى اللجناااة تحيااال الصاااددس هاااذا وفااايواأل اااخاع الاااذين يعيشاااون فاااي المنااااطق الريفياااة. 

قتصااااااادية واالجتماعيااااااة اال بااااااالحقوق الخاااااااع الاااااادولي والع ااااااد بااااااالفقر المتعلااااااق بيان ااااااا
  .(E/C.12/2001/10) والثقافية

 الحق في سكن الئق  
عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد مررر  فررر   ثارررع نسررربع كبررر ة مررر  سررركقن لج  جرررع لجمررر ق  رررقتد د  -45

مررر  أن  قجبارررع سررركقن لة رررقطد لتضررر عع د لج  جرررع ق  لجسرررك  لجمئرررد.  عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد أعضررر
لجم ق ع اشان د مسااط قا     لاع ا ن ضققن لتارقزة  د  ر  ق سرك اع  اع رع.  عسرق   

ذج  إزلك لسراق ل  فقنارقا لإلخرمك لجصسر ي د لج  جرع لجمر ق، مبرق د ذجر  مر  لجنة ع لجصنرد كر
لةسااط قا    لج لارع  د سراقد لةشرق عع لإلمنقئارع، مر  ا ن لجضرققنقا لإلل لئارع لجضر   عع أ  

 (.١١نقاض  ع  م  لألر لا  لجلققفقا )لةقاة جتار  سك    عل أ  لجا اعض لة قس  
دولااة الطاارف بايااادة تااوافر وحاادات السااكن المناسااب والمعقااو  توصااي اللجنااة ال -46

تاادعو اللجنااة الدولااة الطاارف و التكلفااة عاان طريااق التنفيااذ الفعااا  لباارامج اإلسااكان القائمااة. 
 إلى ما يلي:
اعتمااااد وتنفياااذ سياساااة إساااكان قائماااة علاااى الحقاااوق ترماااي إلاااى تمكاااين  )أ( 

علاى ساكنس بماا فاي ذلاو وحادات الفنات واألفراد المحرومين والم مشاين مان الحصاو  
 اإلسكان الميسورة التكلفة ووحدات السكن االجتماعي؛
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ضاااامان تمتااااع األ ااااخاع الااااذين يعيشااااون فااااي مسااااتوطنات  ياااار رساااامية  )ب( 
 بإمكانية الوصو  إلى الخدمات األساسية؛

ساانت تشااريع لتحديااد الظااروف وال اامانات التااي يمكاان فااي إطارهااا تنفيااذ  )ج( 
  ن عدم اللجوء إلى عمليات اإل الء إال كمالذ أ ير؛عمليات اإل الءس وضما

ضاامان تااوفير سااكن بااديل ل ااحايا عمليااات اإل ااالء القسااري و/أو دفااع  )ا( 
 ؛تعوي ات كافية ل م

تقاديم معلوماات فاي تقريرهاا الاادوري القاادم عان عادد األ اخاع عااديمي  )ه( 
 الجنسية في الدولة الطرف؛

( بشاااأن الحاااق فاااي الساااكن 1991)7م تعلياااق اللجناااة العاااام رقااامراعااااة  ) ( 
( بشاااأن حااااالت اإل اااالء القساااريس وكاااذا المباااادر األساساااية 1997)7المالئااامس ورقااام 

، A/HRC/4/18والمباااادر التوجي ياااة المتعلقاااة بعملياااات اإل اااالء والترحيااال بااادافع التنمياااة )
 المرفق األو (.

 الحق في الغذاء  
تقين لجنة ع فنى لج  جع لجم ق جكازق و  خفضز إىل لج الرف فر ا لألشرخقص لجرذع   -47

.  ارر  أزررق   تررزل  تشرر    ررقجصند إزلك لناشررق  نصرر  لجاغذعررع  سرراك 20١٣ع ررقنان مرر  لجلرراع فررق  
 صرنع ذلا مالر ففع  اقنرقا  لراا فر   إزلك أعضرق   لجصند لجنة ع  عسق  لجاغذعع د لج  جع لجم ق. 

 .(١١ة لةقا)
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون إطاار بشاأن الحاق فاي الغاذاء. وتوصاي  -48

بأن تتصد  بصورة فعالة لما تبقى من تحديات أمام التمتاع باالحق فاي اً الدولة الطرف أي 
الغاااذاءس بماااا فاااي ذلاااو عااان طرياااق التنفياااذ الكامااال لالساااتراتيجية الوطنياااة ل مااان الغاااذائي 

المجتماع المادني فاي مان وكفالاة التمثيال الكاافي للج اات الفاعلاة  2009لعام  والتغذوي
بأن تقاوم الدولاة الطارف اً ال ينات المنشأة لتوجي  ورصد االستراتيجية. وتوصي اللجنة أي 

بجماااع بياناااات مصااانفة عااان ماااد  انتشاااار الجاااوع ونقااا  التغذياااة وساااوء التغذياااةس حساااب 
 الدولااة اللجنااة وتحياالالح اارية/الريفية واألصاال. اعتبااارات من ااا الجاانس والساان والمنطقااة 

( بشااأن الحااق فااي الغااذاء الكااافي والمبااادر 1999)12م رقاا العااام تعليق ااا إلااى الطاارف
التوجي ية الطوعية لدعم اإلعما  التدريجي للحق في  ذاء كاف في ساياق األمان الغاذائي 

 الوطني التي اعتمدت ا منظمة األ ذية والاراعة ل مم المتحدة.

 الصحية الخدمات على الحصو   
ت ح  لجنة ع  رقجلهاا لجكبر ة لجر   رذجاهق لج  جرع لجمر ق جااسر  إمكقنارع لتالرا  فنرى  -49

خرررر مقا لج فقعررررع لجالررررحاع، مبررررق د ذجرررر  تشرررراا   إفررررقاة   ررررقك لهلاقكررررل لألسقسرررراع،  كررررذل إ سررررقك 
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 هق لجصنرررد مررر  لسررراق ل  فررر   كفقعرررع لجمم كزعرررع د لج ظرررق  لجالرررح  لجررراطين.  ررر  أن لجنة رررع عسرررق  
إمكقناقا لجاصا  إىل لخل مقا لجالحاع لألسقساع،    سراقق د لة رقطد لج عفارع،  هرا مرق ع رزى 

 (.١2إىل ف   كفقعع لةال ا لةخالالع جصمقع لجالحع )لةقاة ق  لزئا
توصااي اللجنااة الدولااة الطاارف بتعايااا ج ودهااا الراميااة إلااى ضاامان حصااو  الجميااع  -50

على  دمات الرعاياة الصاحية األساسايةس بماا فاي ذلاو عان طرياق التنفياذ الفعاا  للسياساة 
وتخصااي  المايااد ماان المااوارد لقطاااع الصااحة وفااي الوقاا   2010الصااحية الوطنيااة لعااام 

ساساااية و ياااادة مرافاااق الرعاياااة الصاااحية نفسااا  إياااالء اهتماااام  ااااع لتحساااين ال ياكااال األ
تحيااال  الصاااددس هاااذا وفااايالمدعوماااة باااالمولفين الطبياااين الماااؤهلين فاااي المنااااطق الريفياااة. 

( بشاأن الحاق فاي التمتاع باأعلى 2000)14 مرقا العاام تعليق اا إلاى الطارف الدولة اللجنة
 مستو  من الصحة يمكن بلو  .

 واإلنجابية الجنسية الصحة في الحق  
  ررم إا لا لجنة ررع جناصرر   لحملرر ز، عسررق  هق لجصنررد إزلك لسرراق ل  ل تفررقع م رر  ا لجاراررقا  -5١

لج فقسررراع   رارررقا لألطفرررق  ا ن سررر  لخلقمسرررع  إزلك فررر   لتسرررقد لجباقنرررقا لجررر  وررر ماهق لج  جرررع 
 سررراق ل  لناشرررق  محرررل لة لهصرررقا، ق  .  عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد أعضرررهقلجمررر ق فررر  مررر ى لناشرررق  

سرراقق د لة ررقطد لج عفاررع،  سررب  مجنررع أسرربقب م هررق حم  اعررع ررر ص لتالررا  فنررى خرر مقا    
 (.١2لجالحع لجل ساع  لإلجنق اع  لة نامقا لةا نصع هبق )لةقاة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف ج ودهاا الرامياة إلاى معالجاة مساألة الوفياات  -52
وكاااذا حمااال المراهقااااتس وذلاااو باتخااااذ  النفاساااية ووفياااات األطفاااا  دون سااان الخامساااةس

 التدابير التالية:
التنفيااذ الفعااا  للباارامج القائمااة الراميااة إلااى الحااد ماان معاادالت الوفيااات.  )أ( 

 بتطبيااق المتعلقااة التقنيااة اإلر ااادات مراعاااة علااى الطاارف الدولااة ُتشااجع الصااددس هااذا وفااي
امياة إلاى الحاد مان الر  والبارامج السياساات تنفياذ فاي اإلنسان حقوق أساس على قائم ن ج

(س وأن 2و ،Corr.1س وA/HRC/21/22الوفيات واألمراق النفاسية التي يمكن الوقاياة من اا )
سااء أ ناااء الاوالدة وحصااو  جمياع النساااء نتكفال بوجا   اااع مسااعدة قااابالت مااهرات لل

 لرعاية التوليدية ورعاية المواليد؛مستو  أساسي من اعلى 
انيااااة الحصااااو  علااااى  اااادمات الصااااحة الجنسااااية واإلنجابيااااة ضاااامان إمك )ب( 

وتوافرهاس بما في ذلو إمكانية الحصو  على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة واآلمناة 
 والفعالة ووسائل منع الحمل العاجلةس بما يشمل المراهقينس و اصة في المناطق الريفية؛

قائمااااة علااااى حقااااوق تااااوفير  اااادمات التثقيااااف والمعلومااااات الشاااااملة وال )ج( 
لرجاا  لاإلنسان والمالئمة للسن بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية للجميعس بماا فاي ذلاو 

 ن؛يوالفتيان المراهق
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 تسريع اعتماد استراتيجية العمل المتكاملة لصحة المراهقين والشباا؛ )ا( 
( بشااأن الحااق فااي الصااحة 2016)22مراعاااة تعليااق اللجنااة العااام رقاام  )ه( 

 إلنجابية.الجنسية وا

 الحق في التعلم  
عسرررق   لجنة رررع لجصنرررد  شرررأن تررر ين م ررر  ا لجاحرررقد لةررر أة جبقارررع مسرررااعقا لجا نررررام.  -5٣

إزلك ل تفقع م ر  ا لجاسر ب لة  سر ، حر  د مسرااى لة  سرع ل  ا لئارع ق   عسق  هق لجصند أعض
د لةرر ل س ال بررع فنررى لج  لسررع  خقصررع د صررفاق لجفااررقا، ممررق عرر اي إىل لففررق  مسررااى لة

إزلك حم  اعررع ررر ص لتالررا  فنررى لجا نررام لجلارر  د لة ررقطد ق  لجققناعررع.  تشرر   لجنة ررع  ررقجصند أعضرر
 (.١4  ١٣لج عفاع )لةقاتقن 

األولوياة للتعلايم وتكثياف ج ودهاا  عطااءتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إ -54
لتعليم اإللااماي المجاانيس ماع إياالء اهتماام  ااع الرامية إلى ضمان حصو  الجميع على ا

توصااي اللجنااة و لفتيااات. لل طفااا  الااذين يعيشااون فااي المناااطق الريفيااة و فااي الوقاا  نفساا  
 الدولة الطرف أي اً بما يلي:

نمياااة الوطنياااة التاااي تعتبااار التعلااايم أحاااد مجااااالت تمواصااالة تنفياااذ  طاااة ال )أ( 
الوطنياااة المتكاملاااة لتحساااين نظاااام التعلااايم والخطاااة األولوياااة الرئيسااايةس وكاااذا االساااتراتيجية 

 الرئيسية لتعليم المدرسين؛ 
وضع استراتيجيات محددة للتصدي الرتفاع معدالت التسرا المدرسيس  )ب( 

 سيما الفتيات؛ وال
 يادة اساتثمارات ا فاي قطااع التعلايم  ياادة كبيارةس وتحساين نوعياة التعلايمس  )ج( 

 ريب المدرسين؛وتوسيع نطاق االستثمار في تد
 ( بشأن الحق في التعليم.1999)13مراعاة تعليق اللجنة العام رقم  )ا( 

 لغات األقليات  
تشررر   لجنة رررع  رررقجصند إزلك حم  اعرررع لجاررر ل   لجرررر  لخترررذ ق لج  جرررع لجمررر ق جا زعرررز جغررررقا  -55

 (.١5لألوناقا، لألم  لجذي ميك  أن ع اي إىل خم  لنص ل  ف ا م هق )لةقاة 
بأن تكثاف ماا تتخاذ  مان تادابير للحفاال علاى لغاات الدولة الطرف توصي اللجنة  -56

األقليات. ول ذ  الغايةس ُتشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لكفالة إتاحة فرع واسعة 
لمجموعات األقليات اإل نية والشعوا األصلية لكي تتعلم لغات اس وكذلو الستخدام هاذ  

 اللغات في الحياة العامة.



E/C.12/AGO/CO/4-5 

15 GE.16-12207 

 اإلنترن  إلى الوصو   
عسق   لجنة ع لجصند إزلك حم  اعع لجاصا  إىل لإلنرتنز د لج  جع لجم ق،    ساقق مر   -57

 (.١5لقن  لةقافقا  لألر لا لحمل  م   لةهقش  )لةقاة 
توصاااي اللجناااة الدولاااة الطااارف باااأن ت ااااعف ج ودهاااا الرامياااة إلاااى  ياااادة إمكانياااة  -58

اإلنترنااا س وال سااايما للمجموعاااات واألفاااراد المحااارومين والم مشاااين وفاااي الوصاااو  إلاااى 
  المناطق الريفية.

 األ ر  التوصيات -دا  
تشااجع اللجنااة الدولااة الطاارف علااى التصااديق علااى البروتوكااو  اال تياااري الملحااق  -59

 بالع د الدولي الخاع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على االتفاقية الدولية للق اء  -60

على جميع أ كا  التمييا العنصريس واتفاقية مناه ة التعذيب و ير  من ضروا المعاملة 
أو العقوبااة القاسااية أو الالإنسااانية أو الم ينااةس واالتفاقيااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااع العمااا  

 فراد أسرهمس واالتفاقية الدولية لحماية جميع األ خاع من اال تفاء القسري.الم اجرين وأ
وتوصااااي اللجنااااة الدولااااة الطاااارف باتخاااااذ  طااااوات ماااان أجاااال التطااااوير والتطبيااااق  -6١

التدريجيين لمؤ رات مناسبة بشأن إعما  الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة بغياة 
الطرف في االمتثا  اللتاامات ا بموجب الع د تجاا   تيسير تقييم التقدم الذي تحر   الدولة

لدولاة الطارفس فاي جملاة أماورس ا اللجنة تحيل السياقس هذا وفي مختلف  رائح السكان.
إلاااى اإلطاااار المفااااهيمي والمن جاااي لمؤ ااارات حقاااوق اإلنساااان الاااذي وضاااعت  المفوضاااية 

 (.HRI/MC/2008/3السامية لحقوق اإلنسان )انظر 
 نطااق علاى الختامياة المالحظاات هاذ  تنشر أن الطرف الدولة إلى اللجنة وتطلب -62
بماا فاي ذلاو علاى المساتويات الاوطن والمحافظاات  كافةس المجتمع مستويات على واسع

واإلقلاايمس وال ساايما فااي أوسااا  البرلمااانيين والمسااؤولين العمااوميين والساالطات الق ااائيةس 
 تنفيااااذالخطااااوات التااااي اتخااااذت ا لعاااان وري المقباااالس وأن تبلاااال اللجنااااةس فااااي تقريرهااااا الااااد

لاى التعااون ماع المنظماات عًا أي ا الطارف الدولاة اللجناة وتشاجع التوصيات الاواردة في اا.
 ير الحكومية و يرهاا مان أع ااء المجتماع المادني فاي متابعاة هاذ  المالحظاات الختامياة 

 الدوري المقبل.وفي عملية التشاور على المستو  الوطني قبل تقديم التقرير 
وتطلااب اللجنااة ماان الدولااة الطاارف أن تقاادلم تقريرهااا الاادوري السااادس وأن تعاادت   -6٣

 2008للمباااااااادر التوجي ياااااااة لتقاااااااديم التقااااااااريرس التاااااااي اعتمااااااادت ا اللجناااااااة عاااااااام  وفقااااااااً 
(E/C.12/2008/2) ،  أي ااً  الطارف الدولاة اللجنااة وتادعو .2021 حايران/يوني  30بحلو 

 بتقاااديم المتعلقااااة المنساااقة التوجي ياااة للمباااادر وفقااااً  الموحااادة األساساااية و يقت اااا تحاااديث إلاااى
 الفصل األو (. ،HRI/GEN/2/Rev.6نسان )اإل لحقوق الدولية المعاهدات بموجب التقارير

    


