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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظا ا ااام البتانيا ا ااة بدا ا اااب التقميا ا اام ال ا ا ا و الماب ا ا ا للجم و يا ا ااة
ال ونينيكية*
التقريةر الةيوال الرابة

 -1نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة
جلسة ة ة ة ةةتيها  63وE/C.12/2016/SR.63 64
للجمهواي ة ة ة ةةة اليو يني ية ة ة ة ةةة )E/C.12/DOM/4
و )SR.64املعقودتني يو ي  27و 28أيلول/سبتمرب  .2016واعتميت اللجنة ،جلستها 79
املعقودة  7تشرين األول/أكتوبر  ،2016املالحظات اخلتا ية التالية.

ألف -نق نة
 -2ترحب اللجنة بتقيمي اجلمهواية اليو يني ية تقريرها اليوال الرابة وبةردود اليولةة ال ةر
اخل ية ةةة علة ةةا قائمة ةةة املسة ةةائ  .)E/C.12/DOM/Q/4/Add.1وترغة ةةب اللجنة ةةة أن تعة ةةر عة ةةن
تقييرها إلجراء حواا فتوح وبناء وفي اليولة ال ر الرفي املستوى.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

ترحب اللجنة بتصييق اليولة ال ر علا الص وك اليولية التالية أو انضما ها إليها:

أ) اتفاقي ةةة ناهض ةةة التع ةةميب وغ ة ةةن ةةرو املعا ل ةةة أو العقوب ةةة القاس ةةية أو
الالإنسانية أو املهينة؛  24كانون الثاين/يناير 2012؛
) الربوتوك ةةول االاتي ةةاال الث ةةاين املل ةةق بالعه ةةي ال ةةيوي اخل ةةا
والسياسية ،اهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعيام 21 ،أيلول/سبتمرب 2016؛

ب ةةاحلقوق امليني ةةة

ج) الربوتوكة ةةول االاتي ة ةةاال التفاقية ةةة حق ة ةةوق ال ف ة ة بش ة ة ن ا ة ة اك األ ف ة ةةال
املنازعات املسل ة.
__________

*

اعتميهتا اللجنة
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وترحب اللجنة باعتماد ا يلي:
أ)

القانون اقم  13-5بش ن اإلعاقة املؤاخ  8كانون الثاين/يناير 2013؛

) القانون اقةم  12-1املتعلةق باالسة اتيجية اإلئائيةة الو نيةة  2030املةؤاخ 12
كانون الثاين/يناير 2012؛
ج) الق ة ة ةةانون اق ة ة ةةم  11-135املتعل ة ة ةةق بف ة ة ة ول نق ة ة ة
املؤاخ  10أياا /ايو 2011؛
د)

املناع ة ة ةةة البش ة ة ةةرل/اإلييز

اخل ة الو نية املتعلقة حبقوق اإلنسان .2020-2015

جيم -دواعي القلق المئيسية والتوصيام
االحتجاج أنام المحاكم بالحقوق المنصوص علي ا في الع
 -5إن اللجنة ،إذ تالحظ أن العهي يتمت  ،مبوجب املادة  74ةن اليسةتوا ،مبرتبةة دسةتواية
ويُ بَّةق بصةةواة با ةةرة ،تةةرى أنةس ةةن املؤسةةي عةةيم تقةةيمي أل علو ةات عةةن أ ثلةةة حلةةاالت جةةرى
فيها االحتجاج باحلقوق املنصةو عليهةا العهةي أ ةام ةاكم ليةة أو ُبيةق ت بيقةا با ةرا ةن
قب هم احملاكم .وتعر اللجنة أيضا عن القلق بسبب ت ثر التمت بةاحلقوق املنصةو عليهةا
العه ةةي وإ اني ةةة اللج ةةوء إىل لي ةةات ااي ةةة حق ةةوق اإلنس ةةان اإلقليمي ةةة تة ة ثرا س ةةلبيا بفعة ة بعة ة
الق ةرااات ال ة أاةةمهتا احمل مةةة اليسةةتواية ةةؤارا ،ث ة احل ةةم  ،TC/0168/13الةةمل قضةةا بن ة
اجلنسةةية اليو يني يةةة عةةن أ ةةصا ةةن أاة هةةاي  ،واحل ةةم  ،TC/0256/14الةةمل قضةةا بعةةيم
مةةة الةةيول األ ري يةةة
دسةةتواية الص ة الةةمل أاةةياتس اليولةةة ال ةةر لالع ة ا بااتصةةا
حلقوق اإلنسان.
 -6توصي اللجنة ال ولة الطمف باتباذ البطوام الالزنة لتعزيز قابلية تطبيق الحقوق
المكمسااة فااي الع ا علااس جمي ا نسااتويام النظااام القوااائيط وتح ا ال ولااة الطاامف علااس
ّ
المكمسة في الع وفي إنكانية االحتجاج
تق يم الت يب في الجوانب الجوهمية للحقوق
ّ
ب ااا أن ااام المح اااكم و اص ااة للقو ااا بم ااا ف ااي ذل ااا قو ااا المحكم ااة العلي ااا والمحكم ااة
ال ستو ية وألعواء الكونغمس ونوظفي إنفاذ القانوب واألشباص المساوولي عا تنفيا
الع ا ط وتوصااي اللجنااة ال ولااة الطاامف باتباااذ البطااوام الالزنااة بمااا يكفا احتامام جمي ا
األحك ااام القو ااائية حق ااوق اإلنس اااب احتمان ااا ك ااانال بم ااا ف ااي ذل ااا الحق ااوق االقتص ااادية
المحكما ا ا ااة ال سا ا ا ااتو ية TC/0168/13
واالجتماعيا ا ا ااة والثقافيا ا ا ااة وت ا ا ا ا ا س ورا ا ا ااا ق ا ا ا اما
وTC/0256/14ط وتدااج اللجنااة ال ولااة الطاامف أيوااا علااس إقااالق حمااالم إلذكاااء الااوعي
فااي أوساااأ أصااحاق الحقااوقط وتلفااه اللجنااة اهتمااام ال ول اة الطاامف إلااس تعليق ااا العااام
قم  )1998(9بداب التطبيق المحلي للع ط
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التعاوب ن ننظمام المجتم الم ني
 -7تعةةر اللجنةةة عةةن القلةةق الفتقةةاا اليولةةة ال ةةر إىل ليةةات ناسةةبة لضةةمان التعةةاون ة
نظم ةةات ا تم ة ة امل ةةيين تعاون ةةا فع ةةاال جم ةةال تع ي ة ة اإلعم ةةال ال ا ة ة لل ق ةةوق االقتص ةةادية
واالجتماعية والثقافية.
 -8توصااي اللجنااة ال ولااة الطاامف بمواااعفة ج ودهااا فااي ساابي ب ا ء تعاااوب بناااء ن ا
ننظمااام المجتما الما ني بغيااة رااماب ندااا كت ا الفعليااة والمفتوحااة والداافافة فااي الحيااا
العان ااة وأب تندا ا ولي ااام نناس اابة إلجا اماء ند اااو ام ببص ااوص ند اام ها ا المالحظ ااام
البتانية علس المستوى الوقني وببصوص إع اد التقميم ال و المقب ط
الم افعوب ع حقوق اإلنساب
 -9ترحةةب اللجنةةة ببيةةان الوفةةي بش ة ن عم ة املةةيافعني عةةن حقةةوق اإلنسةةان ،ل نهةةا تشةةعر
بالقلق إزاء التقااير ال تت يث عن تعرض امليافعني عن حقوق اإلنسان ،مبا ذل املةيافعون
عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،هلجمات وأعمال انتقا ية.
 -10توصي اللجنة ال ولة الطمف باتباذ ت ابيم فعالة في الوقه المناسب لمنا أعماا
العنااف ر ا جمي ا الم ا افعي ع ا حقااوق اإلنساااب وحمايااة أ واح اام ورااماب سااالنت م
الجس ا يةط وتوصااي أيوااا باااب تجاام ال ولااة الطاامف تحقيقااام نتعمقااة وشاافافة فااي جمي ا
ح اااالم العن ااف را ا الما ا افعي عا ا حق ااوق اإلنس اااب وأب تعاق ااب المس ااوولي عا ا ها ا
األعما عقابا نناسباط وتدج اللجناة ال ولاة الطامف علاس إقاالق حماالم إلذكااء الاوعي
باهمية العم ال يقوم به الم افعوب ع حقوق اإلنساب بغية تعزياز ننااا التساانل الا
يستطيعوب فيه القيام بعمل م دوب التعمض للتمهيب ن أ صنف كابط وفاي ها ا الصا د
تحي ا اللجنااة ال ولااة الطاامف إلااس بيان ااا بداااب الم ا افعي ع ا حقااوق اإلنساااب والحقااوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()E/C.12/2016/2ط
استقاللية الج از القوائي
 -11تعةةر اللجنةةة عةةن القلةةق لعةةيم وجةةود ةةمانات فعالةةة علةةا اسةةتقاللية القضةةاء اليولةةة
ال ر  .وتشعر بقلق بالغ ألن تش يلة ا لة الةو ل للقضةاء ليسةى علةا الن ةو الةمل يضةمن
أن عملية االاتياا والتعيني سو ت ف استقاللية وكفاءة ون اهة قضاة احمل مةة العليةا الفقةرة 1
ن املادة .)2
 -12توصي اللجنة ال ولة الطمف باتباذ جمي البطوام الالزنة بماا يكفا تاولي هي اة
ا تيا وتعيي القوا بما في ذلا قوا المحكمة العليا بطميقة شافافة ونوراوعية علاس
أساااس الج ا ا والكفاااء والنزاهااةط وتح ا اللجنااة ال ولااة الطاامف علااس اتباااذ البطااوام
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الالزنة لوماب استقاللية القوا وع م عازل م باعتباا ذلاا وسايلة لواماب التمتا بحقاوق
اإلنساب بما في ذلا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط
نكتب أني المظالم
 -13تالح ةةظ اللجن ةةة وج ةةود ت ةةب أ ةةني املظ ةةال ،ل نه ةةا تش ةةعر ب ةةالقلق لع ةةيم ت ة امل ت ةةب
باألهلية واالستقاللية امل لوبة ألداء همتس بفعالية سبي تع ي واايةة حقةوق اإلنسةان ،مبةا
ذلة احلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة ،وألنةةس ل يُعتمةةي علةةا أنةةس تثة املبةةادا املتصةةلة
مبرك املؤسسات الو نية لتع ي وااية حقوق اإلنسان بادا بااي ) الفقرة  1ن املادة .)2
 -14توصي اللجنة ال ولة الطمف باعتماد الت ابيم التدميعية واإلدا ية المطلوباة لواماب
تمت ا نكتااب أنااي المظااالم بالصااالحيام والمااوا د الالزنااة بمااا يمكنااه ن ا انتثااا نباااد
با يس انتثاال كانال ون رام تمكناه نا أداء ن متاه بفعالياة فاي سابي تعزياز وحماياة حقاوق
اإلنساب بما في ذلاا الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياةط وتداج اللجناة ال ولاة
الطمف علس الحمص علس تق يم نكتاب أناي المظاالم قلاب للحصاو علاس االعتمااد نا
اللجنااة الفمعيااة المعنيااة باالعتماااد التابعااة للتحااالف العااالمي للموسسااام الوقنيااة لحقااوق
اإلنساااب (المعموفااة سااابقا باساام لجنااة التنساايق ال وليااة للموسسااام الوقنيااة لتعزيااز حقااوق
اإلنساب وحمايت ا)ط
الفساد
 -15حتةةيا اللجنةةة علمةةا باملعلو ةةات ال ة قةةي ها الوفةةي عةةن اجلهةةود الرا يةةة إىل ن ة الفسةةاد،
ل نها تشةعر بةالقلق ألن هةم اجلهةود ليسةى فعالةة مبةا فيةس ال فايةة ،وتةرى أنةس فةا يةيعو ل سةي
عةيم تلقيهةا أيةة علو ةات عةةن أعمةال الفسةاد الة جةرى فيهةةا الت قيةق و عاقبةة اجلنةاة الفقةةرة 1
ن املادة .)2
 -16توصي اللجنة ال ولة الطمف بالعما علاس سابي األولوياة علاس نعالجاة األساباق
الكاننة و اء للفساد وأب تتب جمي الت ابيم التدميعية واإلدا ية الالزناة لواماب الدافافية
فااي اإلدا العان ااة ولمكافح ااة الفس اااد بفعالي ااةط وتوص ااي أيو ااا ب اااب تج اام ال ول ااة الط اامف
تحقيقااام نسااتقلة ونتعمقااة فااي جميا حاااالم الفساااد علااس جميا المسااتويام وأب تنداام
استنتاجام ه التحقيقامط
السياسة الوميبية واالستثما في اإلنفاق االجتماعي
 -17تالح ة ةةظ اللجن ة ةةة أن افة ة ة اإلية ة ةرادات ة ةةن الض ة ةرائب ه ة ةةو أح ة ةةي األولوي ة ةةات احمل ة ةةيدة
االس ة اتيجية اإلئائيةةة الو نيةةة  ،2030ل نهةةا تشةةعر بةةالقلق إزاء تةةيين العائةةي الض ةري واإلنفةةاق
االجتمةةاعي بقةةيا كب ة قاانةةة مبسةةتوى التنميةةة اليولةةة ال ةةر وألن النظةةام الض ةري ال ةةن
استصيا س لتقلةي املسةتوى العةاي ةن التفةاوت العتمةاد أساسةا علةا الضةرائب املبا ةرة وملن ةس
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العييةةي ةةن اإلعفةةاءات ال ة ال ةةربا هلةةا .وتةةرى اللجنةةة أنةةس ةةن املؤسةةي أن املعلو ةةات املصةةنيفة
املقي ة عن اإلنفاق االجتماعي غ كافية الفقرة  1ن املادة .)2
 -18توصااي اللجنااة ال ولااة الطاامف بتعزيااز ج ودهااا للتاكا نا جعا سياساات ا الواميبية
فعالة وتق نية وعادلة اجتماعيا بغية نكافحة اال اتالالم االقتصاادية وزيااد إتاحاة الماوا د
إلعما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط وتح اللجنة ال ولة الطمف علس ب
ج ود بحزم وتصميم لمكافحة الت مق الوميبي واالحتيا الوميبيط وتوصي أيوا بإد اا
إص ااالحام عل ااس السياس ااة الوا اميبية وإعم ااا إجا اماءام نبصص ااام الميزاني ااة عل ااس نح ااو
شفاف وبطميقة تدا كيةط
اإلقا القانوني لمكافحة التمييز
 -19تةةرى اللجنةةة أنةةس ةةن املؤسةةي أن اليولةةة ال ةةر ال ل ة إ ةةااا قانونيةةا ةةا ال مل اف ةةة
التميي  ،ل نها ترحب بااللت ام المل قي س الوفةي بعع ةاء األولويةة ملناقشةة شةرو القةانون املتعلةق
باملسةةاواة وعةةيم التميية الةةمل اةةاغس ا لة الةةو ل املعةةل بفة ول نق ة املناعةةة البشةةرل/اإلييز
املادة .)2
 -20توص ااي اللجن ااة ال ول ااة الط اامف بتسا امي عملي ااة نناقد ااة واعتم اااد ند اامول الق ااانوب
المتعلااق بالمساااوا وع ا م التمييااز ال ا ن ا المنتظاام أب يكف ا الحمايااة ن ا التمييااز علااس
نحو فعا وأب تعم في جملة أنو أ مى إلس نا يلي:
أب تا ا ا ا ج بس ا ا اامعة جميا ا ا ا االعتب ا ا ااا ام الت ا ا ااي يحظ ا ا اام التميي ا ا ااز عل ا ا ااس
أ)
أساسا ا ا والمنص ااوص علي ااا ف ااي الم اااد  2نا ا الع ا ا نا ا نماع ااة تعلي ااق اللجن ااة الع ااام
قم  )2009(20بداب ع م التمييز والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
) أب تح ا د التمييااز المباشاام وشياام المباشاام علااس نحااو يفوااي إلااس الوفاااء
بااللتزانام التي تق علس عاتق ال ولة الطمف؛
ج)

أب تحظم التمييز في المجالي العام والباص علس ح سواء؛

د) أب ت ج أحكاناا تقواي بإتاحاة الجبام فاي حااالم التميياز بماا فاي ذلاا
ع قميق اإلجماءام القوائية واإلدا يةط
التمييز ر األشباص ن أص هايتي
 -21ترى اللجنة أنس ن املؤسي أن اليولةة ال ةر ل تنفةم التواةية الة قةي ى هلةا ةن قبة
بش ن هما املو و  ،E/C.12/DOM/CO/3الفقرة  )11وتظ تشعر بالقلق إزاء اسةتمراا التميية
اليول ةةة ال ةةر  .وع ةةالوة عل ةةا ذل ة ،
الةةمل يواجه ةةس اهل ةةايتيون واأل ةةصا ةةن أا ة هةةاي
ت سةةي اللجنةةة ألن أ صااةةا ةةن أا ة هةةاي ولةةيوا اليولةةة ال ةةر وعا ةوا فيهةةا ملةةية عقةةود
حر ةوا ةةن جنسةةيتهم بة ثر اجعةةي ،وذلة مبقتضةةا قةراا احمل مةةة اليسةةتواية  .TC/0168/13وحتةةيا
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اللجن ةةة علم ةةا باعتم ةةاد الق ةةانون اق ةةم  ،14/169ال ةةمل اس ةةتُ يث مبوجب ةةس نظ ةةام لتس ةةوية و ةةعية
األ ةةصا الةةمين تة ثروا بةةالقراا ولنيسةةهم ،ل نهةةا تشةةعر بةةالقلق ألن عةةيدا كبة ا ةةن األ ةةصا
ةةن أاة ة ه ةةاي ه ةةم ع ةةي و اجلنس ةةية ،وه ةةو ةةا ةةي ةةن ةةتعهم الفعل ةةي ب ةةاحلقوق االقتص ةةادية
واالجتماعية والثقافية املادة .)2
 -22توصااي اللجنااة فااي رااوء توصاايت ا السااابقة عا المورااول
الفقم  )11باب تعم ال ولة الطمف إلس نا يلي:

(E/C.12/DOM/CO/3

اعتماد جمي الت ابيم التدميعية واإلدا ية الالزنة لمكافحة جمي أشاكا
أ)
التمييز التي تسبب أو ت يم التمييز الفعلي ر ال ايتيي وال ونينيكيي ن أص هايتي؛
(ق) اعتما اااد الت ا ا ابيم الالزنا ااة للتاك ا ا ن ا ا ع ا ا م تمتا ااب أ أرا اام قا ااانوني ع ا ا
القا اما  TC/0168/13وعا ا م تس ااببه ف ااي حمن اااب األش ااباص نا ا أصا ا ه ااايتي نا ا الحق ااوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية المكفولة ل م وأب تنظم ل الغاياة فاي إنكانياة تعا ي
األحكام ال ستو ية التي أتاحه األساس إلص ا ه ا القما ؛
(ج) التاك ا ن ا إعاااد الجنسااية لجمي ا األشااباص ال ا ي قبّااق علااي م الق اما
وإلغاء اإلجماءام والدموأ القاسية الستعاد الجنسية؛
(د) اعتماااد الت ا ابيم الالزنااة لمن ا انع ا ام الجنسااية وتقلااي حاااالم انع ا ام
الجنسية والنظم في إنكانية التص يق علس اتفاقياة عاام  1954المتعلقاة بممكاز األشاباص
ع يمي الجنسية واتفاقية عام  1961لبفض حاالم انع ام الجنسيةط
التمييز العنصم
 -23حتةةيا اللجنةةة علمةةا بالشةةروح ال ة قةةي ها الوفةةي فيمةةا يتعلةةق بال كيبةةة الس ة انية املتعةةيدة
اإلثنيةةات واملتعةةيدة الثقافةةات لليولةةة ال ةةر  ،ل نهةةا تشةةعر بةةالقلق إزاء اسةةتمراا التميي ة العرقةةي
الةةمل يواجهةةس األ ةةصا ةةن أا ة أفريقةةي وتةةرى أنةةس ةةن املؤسةةي أن اليولةةة ال ةةر ال ل ة
إحصائيات فصلة ن االستناد إليها إلجراء تقيةيم و ةوعي ملةيى تة األ ةصا ةن أاة
أفريقي فعليا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املادة .)2
 -24توصااي اللجنااة ال ولااة الطاامف باتباااذ البطااوام الالزنااة لمن ا ونكافحااة التمييااز
المستمم ر األشباص ن أص أفميقاي بماا فاي ذلاا باإقالق حماالم إلذكااء الاوعيط
وتح ال ولة الطمف علس ور نن جية لجم البيانام تماعي التمكيبة السكانية المتعا د
اإلرنيااام وت ا نغ نتغيّ اما إرنيااا اسااتنادا إلااس نعيااا التعميااف ال ا اتي السااتب انه فااي تح ي ا
سياس ااام فعال ااة تد ااتم عل ااس تا ا ابيم العما ا اإليج ااابي لبل ااول اإلعم ااا الكانا ا لحق ااوق
المكمسة في الع ط
األشباص ن أص أفميقي
ّ
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التمييز العتبا ام المي الجنسي وال وية الجنسانية
 -25تعر اللجنة عن القلق إزاء اسةتمراا التميية العتبةااات املية اجلنسةي واهلويةة اجلنسةانية،
مبا ن املثليات واملثليني و دوجي املي اجلنسةي و غةايرل اهلويةة اجلنسةية ةن التمتة فعليةا مبةا هلةم
ن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية .وتعر اللجنة عن القلق بوجس اا إزاء تعرض غايرل
اهلوية اجلنسية ن النساء للعني ،مبا ذل علا أييل وظفي إنفاذ القانون املادة .)2
 -26توص ااي اللجن ااة ال ول ااة الط اامف باعتم اااد سياس ااة تتصا ا ى بص ااو كانل ااة للتميي ااز
العتبا ام المي الجنسي وال وية الجنسانية وأب تزي ن نظان اا القاانوني جميا األحكاام
التي ق تنطو علس أرم تمييز علس أساس المي الجنسي أو ال وياة الجنساانية والتاي قا
تمن ا المثليااام والمثليااي ونزدوجااي المي ا الجنسااي ونغااايم ال ويااة الجنسااية ن ا التمت ا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تمتعا كانالط
المساوا بي المجا والنساء
 -27اغةةم التةةياب ال ة الةةمهتا اليولةةة ال ةةر لتع ي ة املسةةاواة بةةني الرجةةال والنسةةاء ،ال ت ة ال
اللجنة تشعر بالقلق النتشةاا القوالةب النم يةة اجلنسةانية علةا ن ةاق واسة والسةتمراا لةماها
األسةةرة وا تم ة لةةماها عميقةةا .وتشةةعر اللجنةةة بةةالقلق كةةمل إذ اغةةم التقةةيم احملةةرز ةةن اةةالل
تنفيةةم نظةةام احلص ة  ،ال ت ة ال امل ةرأة غ ة فثلةةة علةةا الن ةةو املناسةةب واقةةي الةةاذ الق ةراا
ا الني العام واخلا علا حي سواء املادة .)3
 -28توصي اللجنة ال ولة الطمف بما يلي:
اتباذ طوام فعالة للقواء علس القوالب النمطية الجنساانية فاي األسام
أ)
وفااي المجتم ا بمااا فااي ذلااا ن ا ااال الحمااالم اإلعالنيااة المانيااة إلااس التدااجي علااس
تقاسم المساووليام األسامية باي المجا والمامأ وتوعياة النااس بمساالة تكاافو فامص العما
ال يمكن م الحصاو علياه بإن ااء ال اساة وبالساعي لمتابعاة التا يب فاي نجااالم شيام
المجاالم التقلي ية التي تنسب ل ا الجنس أو ذلا؛
(ق) تكثيااف الج ااود المانيااة إلااس زياااد تمثي ا الم امأ علااس نسااتويام اإلدا
العمونية كافة ال سيما في نواق اتباذ القما وإلس التداجي علاس نداا كت ا فاي األدوا
اإلدا ية في القطال الباصط
 -29وتحي اللجنة ال ولة الطمف إلس تعليق ا العام قام  )2005(16بدااب المسااوا
بي المج والممأ في التمت بجمي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط

GE.16-18306

7

E/C.12/DOM/CO/4

البطالة والعمالة الناقصة
 -30تشةةعر اللجنةةة بةةالقلق إزاء ااتفةةا عةةيالت الب الةةة والعمالةةة الناقصةةة اليولةةة ال ةةر
وإزاء ااتف ةةا ع ةةيد الع ةةا لني الق ةةا االقتص ةةادل غة ة الرن ةةي غة ة املش ةةمولني بقة ةوانني العمة ة
وال بنظام احلماية االجتماعية املواد  6و 7و.)9
 -31توصي اللجنة ال ولة الطمف بما يلي:
زياااد الج ااود التااي تب ا ل ا لتقلااي نع ا الم البطالااة والعمالااة الناقصااة
أ)
جزئيا ن ال ور سياسة شانلة للعمالة توم طة عم تتوم أها افا نحا د وتمكاز
في المقام األو علس المجموعام األكثام عمراة للبطالاة وللعمالاة الناقصاة نثا الداباق
والنساء وذو اإلعاقة؛
) التاكا نا شاامو عمااا القطااال االقتصاااد شياام المساامي بنطاااق تطبيااق
قااواني العم ا ونظااام الحمايااة االجتماعيااة واعتماااد جمي ا الت ا ابيم الالزنااة لتقلااي ع ا د
العما في ه ا القطال االقتصاد ت يجيا وذلا بإدناج م في االقتصاد المسميط
الح األدنس لألجو
 -32تعةةر اللجنةةة عةةن القلةةق إزاء عةةيم كفايةةة احلةةي األد ل جةةوا لت ة ني سةةتوى عيشةةي
الئةق للعمةةال وأسةةرهم وإزاء عةةيم تقةةيمي أيةةة علو ةات عةةن أيةةة ليةةات لتنفيةةم احلةةي األد ل جةةوا
تنفيما فعليا املادة .)7
(E/C.12/DOM/CO/3

 -33تدا اايم اللجنا ااة إلا ااس توصا اايت ا السا ااابقة بدا اااب المور ا ااول
الفقاام  )16وتح ا ال ولااة الطاامف علااس اتباااذ الت ا ابيم التد اميعية واإلدا يااة الالزنااة بمااا
يكف حصو جمي العما علس الح األدنس لألجم ال يمكن م ن العيش في ظاموف
الئقة هم وأفماد أسمهمط وتوصي اللجنة باب تتب ال ولة الطمف طوام نح د بماا فاي
ذلا ع قميق عمليام تفتايش أنااك العما إلنفااذ نظاام الحا األدناس لألجام فعلياا وأب
تفمض العقوبام المناسبة في حاالم ع م انتثا أ باق العم ط
ظموف العم المنصفة والممرية
 -34تالحةةظ اللجنةةة ة القلةةق أن ظةةرو عم ة النسةةاء بع ة الق اعةةات ،ث ة نةةا ق
التجااة احلرة وق اعي ال ااعية واخلي ة املن لية ،تظ دون املستوى ألن النساء هم الق اعةات
ال ت ة ال تتلقةةا أجةةواا تينيةةة ،وال يتمةةتعن بةةاأل ن الةةوظيفي ،ويعملةةن ظةةرو غ ة نةةة وغ ة
ا ية ،ويتعر ةن لالسةتغالل واإليةماء .وتعةر اللجنةة عةن قلقهةا كةمل إزاء وجةود فةوااق كبة ة
األجوا بني اجلنسني املادة .)7
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 -35توصي اللجنة ال ولة الطمف بما يلي:
اتبا اااذ البطا ااوام الالزنا ااة لوا ااماب تمت ا ا النسا اااء بظا ااموف عم ا ا عادلا ااة
أ)
وننصفة ال سيما في نناقق التجا الحم والقطال الز اعية وقطال الب نة المنزلية؛
(ق) اس ااتح ال ولي ااة لتفت اايش العما ا ن اازود بم ااا يكف ااي نا ا الم ااوا د المادي ااة
والتقنية والبدمية بما يمكن ا ن ص ظموف العم في جمي القطاعام بفعالية؛
(ج) اس ااتح ال ولي ااام فعال ااة ل ب ااالغ عا ا أ ش ااك نا ا أش ااكا إيا ا اء أو
استغال العما ن إيالء عناياة اصاة لحالاة النسااء العاانالم فاي ننااقق التجاا الحام
والقطال الز اعية وقطال الب نة المنزلية؛
(د) رااماب المساااوا بااي المجا ا والم امأ قانونااا ونما س ااة فااي األجاام عا ا
العم المتساو القيمة وفقا للماد (7أ)‘ ‘1ن الع ط
ةةان العمة ؛
 -36حتةيا اللجنةةة علمةةا ببةةمل اليولةة ال ةةر جهةةود ملنة الت ةرم اجلنسةةي
ل نها تشعر بالقلق ذل إزاء استمراا وقو العييي ن النسةاء ة ايا هةما الت ةرم دون أن
ت ون لييهن ااية ناسبة املادة .)7
 -37تحا ا اللجن ااة ال ول ااة الط اامف عل ااس اتب اااذ جميا ا البط ااوام الالزن ااة لمكافح ااة
التحااما الجنسااي بااانو نن ااا إد اج أحكااام ع ا التحااما الجنسااي فااي نكاااب العم ا فااي
قانون ا الجنائي ورماب تمت الوحايا بإنكانية اللجوء إلس الع الة واتباذ تا ابيم لتقا يم
حماية كافية للوحاياط
 -38وتمشا ا ااب اللجنا ا ااة فا ا ااي اسا ا ااتمعاء اهتما ا ااام ال ولا ا ااة الطا ا اامف إلا ا ااس تعليق ا ا ااا العا ا ااام
قاام  )2005(18بداااب الحااق فااي العما وتعليق ااا العااام قاام  )2016(23بداااب الحااق
في ظموف عم عادلة ونواتيةط
الحقوق النقابية
 -39يسةةاوا اللجن ةةة القل ةةق إزاء تقييةةي احلةةق املفاو ةةة اجلماعيةةة واحلةةق اإل ةرا وذل ة
ةركة بعينهةا
بفرض روط قانونية ،ث الشرط املتعلق ثي غالبية العمةال النقابةة العماليةة
أو فر ن النشاط بعينس املادة .)8
 -40تحا ا اللجنا ااة ال ولا ااة الط اامف عل ااس جعا ا تدا اميع ا المتعل ااق ب ااالحقوق النقابي ااة
ننساجما نا المااد  8نا الع ا ونا اتفاقياة ننظمااة العما ال وليااة بدااب الحميااة النقابيااة
وحماية حق التنظيم  (1948قم  )87واتفاقياة ننظماة العما ال ولياة بدااب حاق التنظايم
والمفاورة الجماعية  (1949قم )98ط وتح ال ولة الطمف أيوا علس حماية الحقوق
النقابية والتحقيق بفعالية في جمي المعلونام ع انت اس الحقوق النقابية التاي تبلغاب ب اا
وإيجاد ولية نناسبة لتعويض العما المعنيي ط
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الوماب االجتماعي
 -41تقر اللجنة باجلهود ال بملتها اليولة ال ر لتع ي نظام احلماية االجتماعية لييها ،مبا
ذل ة ع ةةن ري ةةق اس ةةت ياث برن ةةا د الت ةةويالت النقيي ةةة املش ةةرو ة إ ةةاا ب ةةاداة ‘التق ةةيم
بالتضةا ن‘ ،ل نهةا تظة تشةعر بةالقلق ألن نظةام احلمايةة االجتماعيةة ال ية ال يتةيي اايةة ةيودة
للغاية وال ي ف ستوى ناسبا ن احلماية جلمي الس ان املادة .)9
 -42تح ا ا اللجنا ااة ال ولا ااة الطا اامف علا ااس نواصا االة ج ودها ااا لتطا ااويم نظا ااام للوا ااماب
االجتماعي يكف التغطية بالحماياة االجتماعياة الداانلة للجميا ويقا م نساتحقام نناسابة
لجمي ا العمااا ولجمي ا األشااباص وأساامهم ال ساايما المنتمااي إلااس أكثاام الف ااام حمنانااا
وت ميدا ونن م الم اجموب ن أص هايتي بغياة تماتع م بمساتوى نعيداي الئاقط وتحا
اللجناة ال ولااة الطاامف أيوااا علااس نواااعفة ج ودهااا المانيااة إلااس تح يا حا أدنااس للحمايااة
االجتماعية يدم رمانام بإقما نظام للوماب االجتماعي األساسيط
وتوجااه اللجنااة اهتمااام ال ولااة الطاامف إلااس تعليق ااا العااام قاام  )2008(19بداااب
-43
ّ
الحااق فااي الوااماب االجتماااعي وبيان ااا لعااام  2015بداااب أ راايام الحمايااة االجتماعيااة:
عنصاما أساسايا نا عناصام الحاق فااي الواماب االجتمااعي ونا أها اف التنمياة المساات انة
()E/C.12/2015/1ط
حماية األقفا والمماهقي
 -44تعر اللجنة عةن القلةق إزاء وجةود عةيد كبة ةن حةاالت اسةتغالل األ فةال واملةراهقني
واالعت ةةياء عل ةةيهم جنس ةةيا .وه ةةي تش ةةعر بقل ةةق ب ةةالغ لع ةةيم إقة ةراا أل ح ةةي أد لس ةةن ال ا ةةي
العالقات اجلنسية وألن امل ايةا املمنوحةة ألعضةاء املؤسسةة اليينيةة ال اثولي يةة ة لى عائقةا أ ةام
قا ةةاة بع ة اجةةال الةةيين الات ةةاام ث ة هةةم األعمةةال .وتشةةعر اللجنةةة بةةالقلق كةةمل إزاء
وجود عيد هائ ن األ فال البالغني ا بني  5و 15عا ا المين يعملون ولوجود عيد كب ن
األ ف ةةال الب ةةاغني ةةا ب ةةني  14و 17عا ةةا ال ةةمين يش ةةتغلون أعم ةةال ا ةةرة .وت س ةةي اللجن ةةة
الستمراا حتييي سن  14عا ا حيا أد لسن العم املادة .)10
 -45توصي اللجنة ال ولة الطمف بما يلي:
تكثيف ج ودها المانية إلاس ننا االساتغال واالعتا اء الجنساي والحامص
أ)
عل ااس تقا ا يم ا ا نام نناس اابة وذام نوعي ااة جيا ا لحماي ااة األقف ااا والما اماهقي ر ااحايا
االستغال واالعت اء الجنسي وتعويو م وإعاد تاهيل م؛
) إقما ح أدنس لس التماري في العالقام الجنسية في تدميع ا المحلي
وإلغاااء جميا األحكااام القانونيااة واإلدا يااة التااي قا تساااع علااس اإلفااالم نا العقاااق فااي
حاالم استغال األقفا أو المماهقي أو االعت اء علي م جنسايا بماا فاي ذلاا األحكاام
المتعلقة باالنتيازام المقم فيما يتعلق بمقارا أعواء الكنيسة الكاروليكية؛
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ج) نواااعفة ج ودهااا التباااذ تا ابيم فعالااة لمنا ونكافحااة اسااتغال األقفااا
والم اماهقي اقتصاااديا بمااا فااي ذلااا تع ا ي القااواني المحليااة بغيااة حظاام تدااغي األقفااا
دوب  15عانا والتاك ن إنفاذ األحكام القانونية المتعلقة بعم األقفا بصمانة وتعزيز
نام التفتيش ببصوص عم األقفا وتقا يم الا عم لألسام الفقيام لمسااع ت ا علاس
كفالة ذهاق أقفال ا إلس الم ا س؛
د) الح اامص عل ااس التحقي ااق ب قّااة ف ااي جميا ا ح اااالم اس ااتغال األقف ااا أو
الم اماهقي وفااي أ شااك ن ا أشااكا االعت ا اء علااي م أو نما سااة العنااف ر ا هم وعلااس
نعاقبة المسوولي ع ه األعما بما يناسب ن العقاقط
تسجي الموالي
 -46تالحظ اللجنة بقلق أن عيدا كب ا ن األ فال دون اخلا سةة ،ال سةيما أ فةال الف ةات
املهمشة واحملرو ة ،ليسوا سجلني .وتشعر اللجنة بةالقلق أيضةا إزاء املعلو ةات الة تت ةيث عةن
ي
وج ةةود ةةروط غالي ةةة الش ةةية لتس ةةجي األ ف ةةال ةةن أا ة ه ةةاي  ،ح ة عن ةةي ا ي ةةون أح ةةي
الواليين ن أا دو يني ي ،وهةو ةا لعة هةؤالء األ فةال عر ةني خل ةر انعةيام اجلنسةية و ةن
مث تقييةةي قةةياهتم عل ةةا فااسةةة حق ةةوقهم ،ال سةةيما حقه ةةم التعلةةيم وحقه ةةم احلصةةول عل ةةا
اي ات الرعاية الص ية املادة .)10
 -47توصااي اللجنااة ال ولااة الطاامف بتكثيااف ج ودهااا للتاك ا ن ا إق اما عمليااة تسااجي
فعليااة ونجانيااة نفتوحااة للجمي ا يسااتطي ن ا الل ااا جمي ا األقفااا ال ا ي ال يملكااوب
ش ا اد ناايالد الحصااو علااس ه ا الد ا اد ط وباإلرااافة إلااس ذلااا تح ا اللجنااة ال ولااة
الطاامف علااس إلغاااء جميا األحكااام القانونيااة والمما سااام اإلدا يااة التااي تمنا األقفااا نا
أص هايتي ن الحصو علس ش اد نيالدط
الفقم
 -48يساوا اللجنةة القلةق ألن اليولةة ال ةر  ،اغةم النمةو احلااة اقتصةادها ،ل تفلةي
تقلة ةةي املسة ةةتويات العالية ةةة ة ةةن الفقة ةةر والفقة ةةر املة ةةيق واالاة ةةتالالت ،ال سة ةةيما لة ةةيى اهلة ةةايتيني
واليو يني يني ن أا هاي واأل صا املن ياين ن أا أفريقي الةمين يعيشةون املنةا ق
الريفية املادة .)11
 -49توصي اللجنة ال ولة الطمف بما يلي:
تكثيف ج ودها المانية إلس نكافحة الفقم ال سيما الفقم الم ق وذلا
أ)
باعتماد طة عم وقنية لمكافحة الفقم والتاك ن حصاو ها البطاة وجميا البامانغ
االجتماعية المن غف ل الغاية نث بمنانغ ‘التق م بالتوان ‘ وإد اج عنصم التمكيز علاس
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حقاوق اإلنساااب علااس الماوا د الالزنااة لتنفيا ها وإيااالء االهتماام الواجااب لال تالفااام بااي
الف ام االجتماعية والتفاوتام القائمة بي المناقق الحومية والميفية؛
(ق) اتباااذ الت ا ابيم الفعالااة لمحا بااة ع ا م المساااوا ن ا نماعااا احتياجااام
األش ااباص المنحا ا ي نا ا أصا ا
شا امائل المجتما ا األكث اام حمنان ااا وت ميد ااا وب اااأل
أفميقي ال ي يعيدوب في المناقق الميفية؛
الموااموب يا نغ المسااتحقام
(ج) النظام فاي إنكانيااة إقاما حا أدناس للا
التي تمنح ا نبتلف البمانغ القائمة بغية كفالة اعتماد نبااد ام نكافحاة الفقام ن اغ قاائم
علااس حقااوق اإلنساااب وتقلااي األ طاااء فااي االساات اف ورااماب تااوفم المااوا د الماليااة
والبدمية المطلوبة إلدا البمانغ القائمةط
 -50وتحي اللجنة ال ولاة الطامف إلاس بيان اا لعاام  2001بدااب الفقام والع ا الا ولي
الباص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()E/C.12/2001/10ط
الحق في السك الالئق وفي الميا وفي الصمف الصحي

 -51ت سي اللجنة ألن االستثماا اإلس ان ،ال سيما الس ن االجتماعي ،غ كا ٍ
لل ةةي ةةن الةةنق ال ب ة الس ة ن .وتشةةعر بةةالقلق إذ ،اغةةم اجلهةةود املبمولةةة ،ال ت ة ال ظةةرو
الس ن خميمات عمال اا قصب السة ر دون املسةتوى .وتشةعر اللجنةة بةالقلق كةمل إزاء
عيم كفاية اإل يادات بامليا الصاحلة للشر و يودية فر احلصول علا نظم ناسبة للصر
الص ي ،ال سيما املنا ق الريفية املادة .)11
 -52توصي اللجنة ال ولة الطمف بزياد االستثما في ها ا القطاال واعتمااد اساتماتيجية
شانلة ل سكاب االجتماعي تقوم علس الحق المكفو للجمي فاي الساك الالئاق وبتكلفاة
نعقولااة ويلبااي نعيااا ي نح ا دي تح ي ا ا جي ا ا همااا الجااود والصااالحيةط وتح ا اللجنااة
ال ولة الطمف علس اتبااذ طاوام نناسابة وفعالاة لتحساي ظاموف المعيداة فاي نبيماام
عما نصان السكم المعموفاة باسام bateyesط وتوصاي اللجناة ال ولاة الطامف أيواا باتبااذ
التا ا ابيم الالزن ااة لو ااماب التزويا ا ببا ا نام المي ااا الص ااالحة للد اامق والص اامف الص ااحي
المانونااة وبتكلفااة نعقول ااة ال ساايما ف ااي المناااقق الميفي ااةط وتحي ا اللجن ااة ال ول اة الط اامف
إلااس تعليق ااا العااام قاام  )1991(4بداااب الحااق فااي السااك الالئااق وإلااس تعليق ااا العااام
قم  )2002(15بداب الحق في الماء وإلس بيان ا لعام  2011بداب الحق في الصامف
الصحي ()E/C.12/2010/1ط
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اإل الء القسم
 -53الت ة ال اللجن ةةة تش ةةعر ب ةةالقلق إزاء التق ةةااير ال ة تت ةةيث ع ةةن ح ةةيوث عملي ةةات إا ةةالء
غي ةةا الض ةةمانات اإلجرائي ةةة املناس ةةبة واحلماي ةةة القانوني ةةة الالز ةةة
قس ةةرل اليول ةةة ال ةةر
ل صا واألسر المل يتعر ون لإلاالء املادة .)11
 -54تح ا اللجنااة ال ولااة الطاامف علااس اتباااذ البطااوام الالزنااة لتااوفيم الحمايااة ن ا
اإل ااالء القساام بمااا فااي ذلااا اعتماااد وتنفيا إقااا قااانوني نناسااب وتقا يم التعااويض أو
السك الب ي المناسب لألشباص ال ي تعمروا ل الء القسم ط وتلفه اللجنة اهتمام
ال ولة الطمف إلس تعليق ا العام قم  )1997(7بداب عمليام اإل الء القسم ط
الحق في الصحة
 -55بالرغم ن اجلهود املبمولة إ اا اخل ة الو نية العشرية للص ة ،ال ت ال اللجنة تشعر
بالقلق إزاء استمراا تةيين سةتوى املصصصةات لالسةتثماا جمةال الصة ة ،وهةو ةا ي تةب عنةس
أثةةر سةةل ةةن حيةةة عقوليةةة ت لفةةة اخلةةي ات الص ة ية ونوعيتهةةا وتوفرهةةا ،ال سةةيما املنةةا ق
حالةةة املهمشةةني وغ ة احملظةةوظني أف ةرادا ومجاعةةات .وتشةةعر اللجنةةة
الريفيةةة والنائيةةة وبةةاألا
بة ةةالقلق كة ةةمل إزاء عة ةةيم املسة ةةاواة ة ةةن حية ةةة فة ةةر حصة ةةول خمتلة ةةي الف ة ةةات االجتماعية ةةة -
االقتصةةادية علةةا احلةةق الص ة ة و تعهةةا بةةمل احلةةق ،وهةةو ةةا يتجلةةا كةةون عةةيل وفيةةات
الر ليى الف ات نصفضة اليا أعلا ب ث ن املتوسا الو ل املادة .)12
 -56توص ااي اللجن ااة ال ول ااة الط اامف بتبص ااي ن ااوا د كافي ااة للقط ااال الص ااحي وزي اااد
فاي
الج ود التي تب ل ا لكفالة نعقولية تكلفة المعاية الصحية وتوفمها ونوعيت ا وبااأل
المناااقق الميفيااة والنائيااة وللم مدااي وشياام المحظااوظي نا األفاماد والجماعااام وللف ااام
االجتماعية  -االقتصاادية ننبفواة الا ط وتوصاي اللجناة ال ولاة الطامف أيواا بتحساي
البنية األساسية لنظام المعاية الصحية األولية والتاكا نا تمتا المستدافيام بماا يلازم فاي
حاالم الطوا ن أدوية ونع ام ونوظفي قبيي ط
فيموس نق

المناعة البدم /اإلي ز

 -57تقةر اللجنةةة بةاجلهود الة تبةمهلا اليولةةة ال ةةر لضةمان احلصةةول علةا العةةالج مبضةةادات
الف وس ةةات الرجعي ةةة ،ل نه ةةا تش ةةعر ب ةةالقلق ألن احلص ةةول عل ةةا الع ةةالج يبق ةةا ةةيودا بالنس ةةبة
ل صا املصابني بالف ول واأل صا المين يعانون ةن اإليةيز املنتمةني إىل الف ةات احملرو ةة
املهمشة املادة .)12
و ي
 -58توصااي اللجنااة ال ولااة الطاامف بتكثيااف الج ااود التااي تب ا ل ا لوااماب تغطيااة كافيااة
فيما يتعلق بالتزوي باألدوية المواد للفيموسام المجعية وتس ي الحصاو علي اا بالنسابة
لألشباص المصابي بالفيموس واألشباص ال ي يعانوب ن اإلي ز ال سيما المنتمي إلس
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الف ااام المحمون ااة والم ّمد ااة وأب تنظ اام ف ااي س ااياق ها ا الج ااود ف ااي إنكاني ااة العما ا
بالعالجام بموادام الفيموسام المجعية التي تستعم األدوية الجنيسةط
الصحة الجنسية واإلنجابية
 -59ترحب اللجنة بتقيمي الوفي علو ات عن املناقشات اجلااية ال ونغرل بش ن شرو
قانون جييي ن املنتظر أن يلغي لرمي اإلجهاض بع احلةاالت احملةيدة؛ ل نهةا تةرى أنةس ةن
املؤسي أن حظةر اإلجهةاض لقةا ال ية ال سةاال املفعةول .وتالحةظ اللجنةة بقلةق العةيد ال بة
ن عمليةات اإلجهةاض غة امل ونةة الة لةرى وااتفةا عةيل الوفيةات املرتب ةة بةالوالدة .وتشةعر
ب ةةالقلق ك ةةمل إزاء ااتف ةةا ع ةةيل اة ة املراهق ةةات ،وه ةةو ةةا يعة ة ى إىل عوا ة ة نه ةةا ال ةةنق
اخلي ات واملعلو ات املناسبة املتعلقة بالص ة اجلنسية واإلجنابية املادة .)12
 -60توصي اللجنة ال ولة الطمف بما يلي:
تسا امي عملي ااة نناقد ااة الك ااونغمس واعتم اااد ند اامول الق ااانوب الا ا نا ا
أ)
المنتظم أب يلغي تجميم اإلج اض فاي الحااالم التاي تسات عي ذلاا (االشتصااق البطام
علااس حيااا األم أو علااس صااحت ا الب نيااة أو العقليااة عا م قابليااة الجنااي للحيااا ) نا أجا
صوب حقوق الممأ األساسية؛
(ق) اتباذ الت ابيم التدميعية واإلدا ياة الالزناة للوقاياة نا الوفياام واألناماض
الممتبطااة ب ااالوالد نا ا نماع ااا التوجي ااام الفنيااة الص اااد عا ا نفور ااية األن اام المتحا ا
السانية لحقوق اإلنساب بداب تطبيق ن غ قائم علس حقوق اإلنسااب فاي تنفيا السياساام
والب امانغ المانيااة إلااس الح ا ن ا الوفيااام واألن اماض الممتبطااة بااالوالد ()A/HRC/21/22؛
(ج) نواااعفة ج ودهااا المانيااة إلااس تقلااي نع ا حم ا المماهقااام الممتف ا
المانبفض
ال سيما ل ى الفتيام ن الف ام الم ّمدة والمحمونة ون األسم ذام ال
وذام المس ااتوى التعليم ااي المتا ا ني ور ااماب إنكاني ااة حص ااو جميا ا النس اااء والفتي ااام
المماهقام علس الب نام والمعلونام المتعلقة بالصاحة الجنساية واإلنجابياة وتاوفيم تلاا
الب نام ال سيما في المناقق الميفيةط
 -61وتحي اللجنة ال ولة الطمف إلس تعليق ا العام قم  )2016(22بداب الحاق فاي
الصحة الجنسية واإلنجابيةط
سياسة نكافحة المب ام
 -62يس ةةاوا اللجن ةةة القل ةةق إزاء ف ةةرض اليول ةةة ال ةةر عقوب ةةات غة ة تناس ةةبة عل ةةا تع ةةا ي
املصياات غ املشةروعة وعلةا األ ةصا الةمين يتةاجرون ب ميةات اةغ ة ةن هةم املصةياات،
وهةةي العقوبةةات ال ة تقةةرا أن يقضةةي ةةن تفةةرض عليةةس أح ا ةةا بالسةةجن ملةةيد ويلةةة رافةةق
تظة و ظرو حياتية اية املادة .)12
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 -63توص ااي اللجن ااة ال ول ااة الط اامف باعتم اااد ن ااغ ق ااائم عل ااس الص ااحة والحق ااوق إزاء
ندكالم تعاقي المب ام وبح إنكانية التبلي ع تجميم تعاقي المب ام واتباذ
طااوام لوااماب ظااموف حياتيااة نناساابة فااي السااجوبط وتحا اللجنااة ال ولااة الطاامف علااس
اتباذ ت ابيم قا ئة لور حا الكتظااا الساجوب بماا فاي ذلاا بااللجوء إلاس البا ائ عا
السااج ألول ااا ال ا ي يمتكبااوب جنحااا بساايطةط وتحي ا اللجنااة ال ولااة الطاامف إلااس قواع ا
األنم المتح الا نيا النموذجياة للتا ابيم شيام االحتجازياة (قواعا قوكياو) التاي اعتما ت ا
الجمعية العانة بموجب القما 110/45ط
الحق في التعليم
 -64ترحةةب اللجنةةة بةةاجلهود ال ة تبةةمهلا اليولةةة ال ةةر ل يةةادة اإلنفةةاق علةةا التعلةةيم وحتسةةني
اهلياك املياسية ،ل نها تشعر بالقلق إزاء ا يلي:
اس ةةتمراا ةةعي س ةةتوى التعل ةةيم وع ةةيم ا ةةتمال املن ةةاهد عل ةةا تغ ي ةةة كافي ةةة
أ)
ملسائ حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني والص ة اجلنسية واإلجنابية؛
) استمراا األ فال ن أا هاي واأل فال المين ال ل ون ةهادات املةيالد،
وذل بالرغم ن اخل وات ال المت ،واجهة اعوبات احلصول علا التعليم ،ال سيما
عني املستوى الثانول واملستوى اجلا عي؛
ج) اسةةتمراا ااتف ةةا عةةيالت التس ةةر والرس ةةو املياسةةي ،ال س ةةيما
االبتيائي املادة .)13

املس ةةتوى

 -65توصي اللجنة ال ولة الطمف بما يلي:
اتباااذ البطااوام الالزنااة لتحسااي نوعيااة التعلاايم وذلااا بتبصااي نااوا د
أ)
كافيااة لقطااال التعلاايم وزياااد ع ا د المعلمااي المااوهلي و ف ا واتااب م وتحسااي ال ياك ا
األساسية والمواد التعليمية؛
) إد اج د وس ش ا ااانلة ونناس ا اابة للف ا ااام العممي ا ااة عا ا ا حق ا ااوق اإلنس ا اااب
والمساااوا بااي الجنسااي والصااحة الجنسااية واإلنجابيااة فااي نناااهغ المسااتويي االبت ا ائي
والثانو ؛
ج) نواااعفة ج ودهااا لوااماب إنكانيااة حصااو جمي ا األقفااا والم اماهقي
ال سيما األقفا ال ايتيي واألقفا ن أص هاايتي واألقفاا الا ي ال يملكاوب شا ادام
الميالد أو ورائق ال وية علس التعليم في جمي نستوياته؛
د) اتباااذ التا ابيم المناساابة لتقلااي نعا الم التساامق والمسااوق فااي جميا
فااي المسااتوى االبت ا ائي ول ا ى التالني ا المنتمااي إلااس
المسااتويام التعليميااة وباااأل
الف ام الم ّمدة والمحمونةط

GE.16-18306

15

E/C.12/DOM/CO/4

الحقوق الثقافية
 -66تالحظ اللجنة القلق أن التياب الة اعتمةيهتا اليولةة ال ةر ل حتقةق ال ثة لتع ية
اح ة ام التنةةو الثقةةا للمجموعةةات الس ة انية ةةن أا ة أفريقةةي وال لنشةةر املعلو ةةات عةةن تل ة
الثقافة املادة .)15
 -67توص ااي اللجن ااة ال ول ااة الط اامف باتب اااذ جميا ا البط ااوام الالزن ااة لتعزي ااز حماي ااة
الحقااوق الثقافيااة واحت امام التنااول الثقااافي وذلااا بإ ساااء بي ااة نواتيااة للج ااود التااي تب ا ل ا
المجموعاام الساكانية نا أصا أفميقاي للحفاااا علاس هويت اا وتا يب ااا ورقافت اا وعادات ااا
وتقالي ها والتعبيم عن ا وإقالل الغيم علي اط

دا  -توصيام أ مى
 -68تدااج اللجنااة ال ولااة الطاامف علااس التص ا يق علااس البموتوكااو اال تيااا
ال ولي الباص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط

للع ا

 -69وتدج اللجنة ال ولة الطمف علس التص يق علس االتفاقية ال ولياة لحماياة حقاوق
جمي ا العمااا الم اااجمي وأف اماد أساامهم واالتفاقيااة ال وليااة لحمايااة جمي ا األشااباص ن ا
اال تفاااء القساام والبموتوكااو اال تيااا التفاقيااة حقااوق الطف ا المتعلااق بااإجماء تق ا يم
البالشام والبموتوكو اال تيا التفاقية نناهواة التعا يب وشيام نا راموق المعانلاة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينةط
 -70وتوصااي اللجنااة ال ولااة الطاامف باااب تماعااي التزانات ااا بموجااب الع ا حااق المماعااا
وأب تكف ا التمت ا الكان ا بااالحقوق المكمسااة فااي الع ا فااي سااياق تنفي ا طااة التنميااة
المساات انة لعااام  2030علااس المسااتوى الااوقني ن ا االسااتفاد ن ا المساااع والتعاااوب
الا وليي عنا اللاازومط وينبغااي لل ولااة الطامف أب تتبا طااوام نج يااة بمااا يسا ّ تحقيااق
أه ا اف التنميااة المساات انة وذلااا باسااتح ال وليااام نماقبااة نسااتقلة لمتابعااة التق ا م فااي
قميق تحقيق ه األه اف وبمعانلة المستفي ي ن البمانغ العمونية علس أن م أشاباص
أصحاق حقوق يطلبوب تمكين م ن التمتا ب ااط واعتمااد التا ابيم لتحقياق ها األها اف
بما ينسجم ن نباد المدا كة والمساءلة وع م التمييز ينبغي أب يكف عا م إقصااء أحا
ن العمليةط
 -71وتوصي اللجنة ال ولة الطمف بتعزيز عملية جم البيانام بصو نن جياة والعما
اسااتنادا إلااس ها البيانااام علااس تجميا واسااتب ام نوشامام حقااوق اإلنساااب اإلحصااائية
بمااا فااي ذلااا الموش امام بالنساابة للحقااوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااةط وفااي ه ا ا
الصا د تحيا اللجنااة ال ولااة الطاامف إلااس اإلقااا المفاااهيمي والمن جااي لموشامام حقااوق
اإلنسا ا ا اااب ال ا ا ا ا ورا ا ا ااعته نفورا ا ا ااية األنا ا ا اام المتح ا ا ا ا السا ا ا ااانية لحقا ا ا ااوق اإلنسا ا ا اااب
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()HRI/MC/2008/3ط وتطل ااب اللجن ااة نا ا ال ولا اة الط اامف أب تا ا ج ف ااي تقميمه ااا الا ا و
المقب إحصائيام نقا نة سنوية ع نما ساة كا واحا نا الحقاوق المكمساة فاي الع ا
تكوب نصنّفة بحسب الف ام العممية والجنس واألص اإلرناي ونكااب الساك فاي الحوام
أم في الميف وشيم ذلا ن المعاييمط
 -72وتطلااب اللجنااة ن ا ال ولااة الطاامف أب تنداام ه ا المالحظااام البتانيااة بصااو
واسا ااعة علا ااس جمي ا ا نسا ااتويام المجتم ا ا ال سا اايما فا ااي أوسا اااأ المسا ااوولي العما ااونيي
والساالطام القوااائية والمدا ّامعي و جااا القااانوب وننظمااام المجتم ا الم ا ني وأب تق ا م
للجنااة فااي تقميمهااا ال ا و المقب ا نعلونااام ع ا البطااوام التااي اتب ا م لتنفي ا ه ا
التوص اايامط وتد ااج ال ول ااة الط اامف أيو ااا عل ااس إشا اماس ننظم ااام المجتما ا الما ا ني ف ااي
المناقدااام التااي ن ا المقاام إجمااهااا علااس المسااتوى الااوقني بداااب اإلج اماءام المتوق ا
اتباذهااا إلنفاااذ ه ا المالحظااام البتانيااة وفااي المناقدااام المقاام إجمااهااا قب ا تق ا يم
تقميم ال و المقب ط
 -73وت ا عو اللجن اة ال ولااة الطاامف إلااس تق ا يم تقميمهااا ال ا و البااانس بحلااو 31
تدامي األو /أكتااوبم  2021علااس أب تعا غ وفقااا للمبااد التوجي يااة لتقا يم التقااا يم التااي
اعتم ت ا اللجنة في عام )E/C.12/2008/2( 2008ط وت عو ال ولة الطمف أيوا إلس تق يم
المنس اقة لتق ا يم التقااا يم بموجااب
وريقت ااا األساسااية التااي تع ا ّ ها وفقااا للمباااد التوجي يااة
ّ
المعاه ام ال ولية لحقوق اإلنساب ( HRI/GEN.2/Rev.6الفص األو )ط
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