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(A)     GE.09-41337    220409    230409 

 االقتصادية واالجتماعية والثوقافيةوقق  احلاملعنية بة جنلال

مبـــادو يهجـةـــــ  لوـــق  الهعـــابم المت لحـــ  لم ا ـــ   م ـــ د  التـــي 
من  17و 16األطراف لمهجب الماديـن ينبغي أ  يح مةا ال ول 

 ال ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (1)ال ولي الخاص لال حهق االقتصادي  واالجتماعـ  والثحافـ    

 مذكر  من األمـن ال ام

مالالالل العاالالالد الالالالدوحل اقالالالات بالالالاحلوقق  االقتصالالالادية واالجتماعيالالالة والثوقافيالالالة قالالالا  ا لالالال  االقتصالالالاد   17عمالالالبا باملالالالادة  -1
بقضع برنالام  قوقالق  مبوقتهالاه الالدوط األ الرا  يف  1976أيار/مايق  11( املؤرخ يف 40-)د1988واالجتماعي مبقجب قراره 

علالر  لالب ا لال   مالل العاالد علالر مرا البع وبعالد الالا قالا  األمالب العالا  بنالا ا  16العاد بتوقدمي التوقالارير املاالار يلياالا يف املالادة 
احلوقق  املعنيالة باللجنالة الة جديدة لإلبالب،ع اعتمالد  بقضع جممقعة مناسبة مل املبادئ التقجياية العامة. واستجابة لألخذ بدور 

كالالالالالانق    14قاالالالالالريل الثالالالالالا /نقفم  ي   26االقتصالالالالالادية واالجتماعيالالالالالة والثوقافيالالالالالةع يف دوردالالالالالا اقامنالالالالالة املعوقالالالالالقدة يف ال الالالالال ة مالالالالالل 
 ة.ع جممقعة مل املبادئ التقجياية العامة املنوقحة اليت  لت حمب املبادئ التقجياية األصلي1990األوط/دينم  

ويتمثالب الرالرم مالل املبالادئ التقجيايالة لإلبالب، يف قوقالدمي املاالقرة ي  الالدوط األ الرا  باالو   ال ب ومهالالمق   -2
 قوقاريرهاع ل ي يتنىن للدوط األ را  يعداد التوقارير وضما  كقهنا  املة وموقدمة يف   ب مق د.

باملبادئ التقجياية احلالية  (E/C.12/1991/1)وقرر  اللجنة االستعاضة عل املبادئ التقجياية العامة املنوقحة  -3
ع وكذلا (HRI/GEN/2/Rev.5)ملراعاة املبادئ التقجياية املننوقة لإلبب، مبقجب املعاهدا  الدولية حلوقق  اإلننا  

املمارسالالا  املترالالقرة الالاليت قوقالالد  ةالالا اللجنالالة فيمالالا يتصالالب بتربيالال  العاالالدع علالالر النحالالق الالالذ  قع نالال  املب  الالا  اقتاميالالة 
 وقادا العامة وبيانادا.للجنةع وقعلي

                                                      

يف اجتماعاالا التاسالع واألربعالب )الالدورة لثوقافية وااحلوقق  االقتصادية واالجتماعية املعنية بلجنة الاعتمددا  (1)
ع مالع مراعالاة املبالادئ التقجيايالة لتوقالدمي وأيوقالة أساسالية مق الدة 2008قاريل الثا /نقفم   18احلادية واألربعق ( املعوققد يف 

 .(HRI/GEN/2/Rev.5)ووأائ  خاصة مبعاهدا  حمددةع علر النحق القارد يف املبادئ التقجياية املننوقة 
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ويالالالرد يف مرفالالال  هالالالذه القأيوقالالالة نالالاله املبالالالادئ التقجيايالالالة املتعلوقالالالة بقأالالالائ  خاصالالالة مبعاهالالالدة حمالالالددة قوقالالالدماا الالالالدوط  -4
 مل العاد. 17و 16األ را  مبقجب املادقب 

 المرفم
مبـــادو يهجـةـــــ  لوـــق  الهعـــابم المت لحـــ  لم ا ـــ   م ـــ د  التـــي ينبغـــي أ  

ـــ ول األطـــراف لم ـــ ولي  17و 16هجـــب المـــاديـن يحـــ مةا ال مـــن ال ةـــ  ال
 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

 لال حهق االقتصادي  واالجتماعـ  والثحافـ                   

نظـــام اغلـــنق المـــنحا وينظــــا الم لهمـــاا الهاجـــب  د اجةـــا فـــي  -ألف 
الهعـحـــ  األيايــــ  الموـــترك  والهعـحـــ  المت لحـــ  لم ا ـــ   م ـــ د   

ـــ   ـــ  الالمح مـــ   ل ـــلجن االقتصـــادي  واالجتماعــــ   ال حهقالم نــــ  ل
 والثحافـ 

قوقالالارير الالالدوط املوقدمالالة وفوقالالاا للمبالالادئ التقجيايالالة املننالالوقة لإلبالالب، مبقجالالب املعاهالالدا  الدوليالالة حلوقالالق  اإلننالالا   -1
 )املاالالالار يلياالالالالا فيمالالالالا بعالالالد بعبالالالالارة ااملبالالالالادئ التقجيايالالالة املننالالالالوقةا( قتالالالالولث مالالالل جالالالال أيل  وأيوقالالالالة أساسالالالية ماالالالال كة ووأالالالالائ  

دة. وينبرالي أ  قتهالمل القأيوقالة األساسالية معلقمالا  عامالة عالل الدولالة املبلرالةع واإل الار العالا  حلمايالة قتعل  مبعاهدة حمد
وقع يالالال   وقالالالق  اإلننالالالا ع وكالالالذلا معلقمالالالا  عالالالل عالالالد  التمييالالال  واملنالالالاواةع وسالالالبب االنتصالالالا  ال عالالالالةع عمالالالبا باملبالالالادئ 

 التقجياية املننوقة.

احلوقق  االقتصالادية واالجتماعيالة املعنيالة باللجنالة الةع املوقدمالة ي  وينبري أال ق رر القأيوقة املتعلوقة مبعاهدة حمدد -2
والثوقافيةع معلقما  قرد يف القأيوقة األساسية املا كة أو أ  قوقتصر علر يدراج أو وصث التاريع الذ  قعتمده الدولة 

العاالالالد يف  مالالل 15ي   1الرالالر . بالالب ينبرالالي أ  قتهالالمل بالالالدالا مالالل الالالاع معلقمالالا  حمالالددة قتعلالالال  بتن يالالذ املالالقاد مالالل 
الوقانق  ويف القاقعع مع مراعاة التعليوقا  العامة للجنةع وكذلا املعلقما  املتعلوقة بالترقرا  األخالةة الاليت  الدأت يف 
الوقانق  واملمارسة واليت قؤأر علالر اإلعمالاط ال امالب للحوقالق  املعال   ةالا يف العاالد. كمالا ينبرالي أ  قتهالمل معلقمالا  

ما عدا القأائ  األولية املتعلوقة  -حتوقي  الا اهلد ع وعل التوقد  احملرزع مبا يف الا  عل التدابة امللمقسة املتخذة حنق
معلقما  عل اقرقا  املتخذة للتصد  لوقهايا قثةها اللجنة يف مب  ادا اقتامية أو يف قعليوقادا  -مبعاهدة حمددة 

 العامة عل قوقارير سابوقة للدوط األ را .

 مبعاهدة حمددة أ  قبب فيما يتعل  ب ب    مل احلوقق  املع   ةا يف العادع ما يلي وينبري للقأيوقة املتعلوقة  -3

ما ياا كانت الدولة الرر  قد اعتمد  قاريعاا ي ارياا و نياا وسياسا  أو اس اقيجيا  لتن يذ كب  )أ( 
يالالالة مالالالل  يالالال  الت ل الالالة  الالال  مالالالل احلوقالالالق  املدرجالالالة يف العاالالالدع و الالالدد  املالالالقارد املتا الالالة هلالالالذا الرالالالرم وأكثالالالر الرالالالر  فعال

 الستخدا  هذه املقارد؛
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أ  آليا  مقجقدة لرصد التوقد  حنق اإلعماط ال امب للحوقق  القاردة يف العادع مبا يف الا حتديد  )ب( 
مل املبادئ  3املؤ را  واملعامل املتعلوقة ب ب    مل احلوقق  املدرجة يف العادع وكذلا املعلقما  القاردة يف التذييب 

ننالالوقةع مالالع مراعالالاة ي الالار وجالالداوط املؤ الالرا  التقضالاليحية الالاليت وضالالعتاا امل قضالالية النالالامية حلوقالالق  اإلننالالا  التقجيايالالة امل
(HRI/MC/2008/3؛) 
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أ  آليالالا  مقجالالقدة لهالالما  ييالالب  املراعالالاة ال املالالة اللت امالالا  الدولالالة الرالالر  مبقجالالب العاالالد عنالالدما  )ج( 
ع وكالالالذلا عنالالالدما قت الالالاوم باالالالو  اق اقالالالا  دوليالالالالة قتصالالالر  كعهالالالق يف املن مالالالا  الدوليالالالة واملؤسنالالالا  املاليالالالة الدوليالالالة

والتصالالدي  علياالالاع بريالالة ضالالما  عالالد  املنالالات بالالاحلوقق  االقتصالالادية واالجتماعيالالة والثوقافيالالة وال سالاليما ألكثالالر ا مقعالالا  
 ؛ودميااا   رماناا 

 اإلدماج والتربي  املبا ر ل ب    مل احلوقق  املدرجة يف العاالدع يف الن الا  الوقالانق  الالداخليع مالع )د( 
 اإل ارة ي  أمثلة حمددة لنقاب  قهائية اا  صلة؛

سالالبب االنتصالالا  الوقهالالائية ونةهالالا مالالل سالالبب االنتصالالا  املناسالالبة املقجالالقدة الالاليت   الالل الهالالحايا مالالل  ه() 
 احلصقط علر اإلنصا  يف  الة انتااك  وقققام املنصقت علياا يف العاد؛

يررة الدولة الرر  وحتالقط دو  اإلعمالاط أ  عوقبا  هي لية أو نةها ق قب علر عقامب قتجاوز س )و( 
 ال امب للحوقق  املدرجة يف العاد؛

بيانالا  ي صالائية عالل التمتالالع ب الب  ال  مالالل احلوقالق  املدرجالة يف العاالدع مصالالن ة  نالب العمالر ونالالق   )ز( 
اجلن  واألصب اإلأال،ع والنال ا  احلهالريب/الري يب ونالة الالا مالل األوضالا  اا  الصاللةع وعلالر أسالات سالنق    الل 

 رنت  خبط الننقا  اقم  األخةة.موقا

 وينبرالالي أ  قاالال ع القأيوقالالة املتعلوقالالة مبعاهالالدة حمالالددة بننالالل كافيالالة بيف الالدج لرالالا  العمالالب يف اللجنالالة )اإلن لي يالالة  -4
أو ال رننية أو الروسية أو اإلسبانية( بالننبة جلميع القأائ  اإلضافية األخرج اليت قد قرنب الدولة الرر  يف أ  يتم 

 مجيع أعها  اللجنة لتينة الن ر يف التوقرير.ققزيعاا علر 

مالل املبالادئ  2وياا كانت الدولة  رفاا يف أ  اق اقية مل اق اقيا  من مة العمب الدولية املدرجالة يف التالذييب  -5
التقجياية املننوقةع أو يف أ  اق اقية أخرج اا  صاللة مالل اق اقيالا  القكالاال  املتخصصالة يف من قمالة األمالم املتحالدةع 

بال عب قوقارير ي  جلنة/جلا  ي رافية معنية اا  صلة بالو   ال  مالل احلوقالق  املعال   ةالا يف العاالدع فينبرالي أ   وقامت
قرف  األج ا  اا  الصلة مل قلا التوقالارير بالدالا مالل ق الرار املعلقمالا  يف القأيوقالة املتعلوقالة مبعاهالدة حمالددة. ومالع الالاع 

حمددة مجيع املنائب اليت ُقثار مبقجب العاد وال قتم قرريتاا بال امب يف ينبري أ  قعاجل القأيوقة احلالية املتعلوقة مبعاهدة 
 قلا التوقارير.

 وينبري للتوقارير الدورية أ  قتناوط بصقرة مبا رة املوق  ا  والتقصيا  القاردة يف املب  ا  اقتامية النابوقة.  -6

جزء من وعـح  مت لح  لم ا    م  د   ُق مت  -لاء 
 أحكام عام  وا د  في ال ة  ل  اللجن  لوق  

 من ال ة  1الماد  

 ما هي الرريوقة اليت اقبعت إلعماط احل  يف قوقرير املصة؟ -7
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ويرجالالر بيالالا  النالالبب والقسالالائب الالاليت قتبعاالالا الدولالالة الرالالر  لبعالال ا   وقالالق  جمتمعالالا  النالال ا  األصالالليب يف  -8
صقرة قوقليدية يف أسباب عياااع ومحاية الدولة هلذه مل ية و يازة األراضي واألقاليم اليت قعيش فياا أو قنتخدماا ب

. كما يرجر بيا  ما ياا كانت جترج مااورة جمتمعا  الن ا  األصليب وا تمعا  احمللية كما (2)احلوقق ع ي  وجد 
ينبريع وما ياا كانت الدولة قنعر للحصقط علر مقافوقة هذه ا تمعا  بصقرة منبوقة وعل علم يف ي ار أ  عملية 

 عمليا  صنع الوقرارا  اليت قؤأر علر  وقققاا ومصاحلاا املنصقت علياا يف العاد. ويرجر قوقدمي أمثلة. مل

 من ال ة  2الماد  

يرجر بيا  آأار املنالاعدة والتعالاو  االقتصالاديب والتوقنيالب الالدوليبع سالقا  كانالت الدولالة الرالر  متلوقيالة هلالذه  -9
اإلعمالاط ال امالب ل الالب  ال  مالل احلوقالالق  املنصالقت علياالا يف العاالالدع يف املنالاعدة وهالذا التعالالاو  أو موقدمالة هلمالاع علالالر 

 الدولة الرر  أوع وفوقاا للحالةع يف بلدا  أخرجع وال سيما البلدا  النامية.

مالالل املبالالادئ التقجيايالالة  58-50وباإلضالالافة ي  املعلقمالالا  املوقدمالالة يف القأيوقالالة األساسالالية املاالال كة )ال وقالالرا   -10
قما  قتهمل بيانا  ي صائية مصالن ة و  الل موقارنتاالا عالل فعاليالة التالدابة احملالددة املتعلوقالة املننوقة(ع يرجر قوقدمي معل

مب افحة التمييال  وعالل التوقالد  احملالرز ل  الالة  تالع اجلميالع علالر قالد  املنالاواة ب الب  ال  مالل احلوقالق  املنصالقت علياالا يف 
 العادع وال سيما األفراد وا مقعا  احملرومة واملاماة.

مل  3لدولة الرر  مل البلدا  الناميةع يرجر قوقدمي معلقما  عل أ  قيقد ق رم يف ي ار ال وقرة وياا كانت ا -11
 مل العادع علر  تع نة املقا نب باحلوقق  االقتصادية القاردة يف العاد.  2املادة 

 من ال ة  3الماد  

وقائم علالر نالق  اجلالن  فيمالا يتعلال  ب الب  ال  ما هي اقرقا  اليت اختذ  للوقها  علر التميي  املبا ر ونة املبا ر ال -12
 مل احلوقق  املع   ةا يف العادع ول  الة  تع الرجب واملرأة ةذه احلوقق  علر قد  املناواةع يف الوقانق  ويف القاقع؟

يتعلال  باملنالاواة بالب اجلننالب والتوقالد  احملالرز يف  ويرجر بيا  ما ياا كانت الدولة الرر  قد اعتمالد  قاالريعاا  -13
يالالالذ هالالالذا التاالالالريع. كمالالالا يرجالالالر بيالالالا  مالالالا ياا كانالالالت الدولالالالة الرالالالر  قالالالد أجالالالر  قوقييمالالالاا ينالالالتند ي  نالالالق  اجلالالالن  ألأالالالر قن 

قاريعا  وسياسا  الترلب علر األمناط الثوقافية التوقليدية اليت ال ق اط قؤأر بصقرة سلبية علر  تع الرجب واملرأة علر 
 افية.قد  املناواة باحلوقق  االقتصادية واالجتماعية والثوق

 من ال ة  5و 4الماديا  

 )ج( مل املبادئ التقجياية املننوقة املتعلوقة بقأيوقة أساسية ما كة.40ان ر ال وقرة  -14

 جزء من التحرير المت لم ل حهق م  د  -جـا 

                                                      

 .27ع ال وقرة 14؛ والتعلي  العا  رقم 13ع ال وقرة 12ي  العا  رقم التعل (2)
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 من ال ة  6الماد  

 يرجر قوقدمي معلقما  عل التدابة املتخذة للحد مل البرالة علر أ  قامب ما يلي  -15

نالالت  يف صالال ق  األ الالخات أأالال )أ( 
ُ
ر بالالرام  التقفيالالث احملالالددة اهلالالد  املربوقالالة لتحوقيالال  التقفيالالث التالالا  وامل

وا مقعا  الذيل يعت و  حمرومب بص ة خاصةع وال سيما املرأة والاباب وكبار النل واملعققق  واألقليا  اإلأنية يف 
 املنا   الري ية واملنا   احلهرية احملرومة؛

ملتخالالذة لتينالالة يعالالادة ققفيالالث العمالالاطع وال سالاليما املالالرأة والعمالالاط العالالا لق  عالالل العمالالب ل الال ة أأالالر التالالدابة ا )ب( 
  .زمنية  قيلةع الذيل مت قنرحيام نتيجة قصخصة املااريع العامة واقاصة وقوقليه  جماا ويعادة هي لتاا االقتصادية

الرالالالر ع مبالالالا يف الالالالا  جالالالم هالالالذا ويرجالالالر قوقالالالدمي معلقمالالالا  عالالالل العمالالالب يف االقتصالالالاد نالالالة الر الالالي يف الدولالالالة  -16
االقتصاد وقراعاق  اليت قعمب فياا ننبة مئقية عالية مل العماطع وبيا  التدابة املتخذة إلخراجام مل االقتصالاد نالة 

 الر ي وك الة وصقهلمع وال سيما كبار النل والعامب ع ي  اقدما  األساسية واحلماية االجتماعية.

 وقانقنية املقجقدة حلماية العماط مل ال صب التعن ي.ويرجر ققضيح الهمانا  ال -17

ويرجالالر ققضالاليح مالالا هالالي بالالرام  التالالدريب التوقالال، واملاالال، املتا الالة يف الدولالالة الرالالر  وأأرهالالا علالالر   الالب الوقالالالقج  -18
 العاملةع وال سيما احملرومق  واملاماق ع مل الدخقط ي  سق  العمب أو العقدة يلي  مل جديد.

 من ال ة  7الماد  

يرجر بيا  ما ياا كا  قد مت مبقجب الوقانق  وضع احلد األدىن الق ، لألجقرع وبيا  فئا  العماط املامقلب  -19
بالال ع وكالالذلا عالالدد األ الالخات املاالالمقلب ب الالب فئالالة. وياا كانالالت أيالالة فئالالة مالالل العمالالاط نالالة ماالالمقلة باحلالالد األدىن الالالق ، 

 ح ما يلي لألجقرع يرجر بيا  أسباب الا. ويرجر باإلضافة ي  الا ققضي

بيالالا  مالالا ياا كالالا  هنالالاك ن الالا  للموقاينالالة والتنالالقيا  املنت مالالة لهالالما  مراجعالالة احلالالد األدىن لألجالالقر  )أ( 
باالال ب دور  وحتديالالده عنالالد منالالتقج ي  الالي حلصالالقط مجيالالع العمالالاطع مبالالل فالاليام العمالالاط نالالة املاالالمقلب باق الالا  مجالالاعيع 

 وأسرهمع علر منتقج معياي الئ ؛ 
 و الال، لألجالالقرع يُرجالالر بيالالا  أ  آليالالا  بديلالالة مقجالالقدة لهالالما   صالالقط يف  الالالة عالالد  وجالالقد  الالد أدىن )ب( 

 مجيع العماط علر أجقر كافية لتقفة منتقج معياي كاٍ  ألن نام وألسرهم. 

ويرجالالر قوقالالدمي معلقمالالا  عالالالل  الالروط العمالالب جلميالالالع العمالالاطع مبالالا يف الالالا سالالالاعا  العمالالب اإلضالالايف واإلجالالالازا   -20
 في  بب احلياة املانية واحلياة األسرية والاخصية.املدفقعة ونة املدفقعة وقدابة التق 

ويرجر بيا  أأر التدابة املتخذة لهما  أ  أال قعمالب املالرأة اا  املالؤهب  املماألالة ملالؤهب  الرجالب يف وفالائث  -21
 . األجر املتناو  عل العمب املتناو  الوقيمةمببدأ  مبرقبا  أقبع والا عمبا 
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دولة الرر  قد اعتمد  ونّ ذ  بال عب قاريعا  جتر  التحرش اجلنني يف م ا  ويرجر بيا  ما ياا كانت ال -22
العمبع وقوقدمي وصث آلليا  رصد قربي  هذه التاريعا . كما يرجر بيا  عدد احلاال  املنجلةع واجل ا ا  امل روضة 

 علر مرق يب هذه ال عاط والتدابة املتخذة لتعقيض ضحايا التحرش اجلنني ومناعددم. 

ويرجالالر بيالالا  األ  الالا  الوقانقنيالالة أو اإلداريالالة أو نةهالالا الالاليت قالالقفر فالالرو  آمنالالة وصالالحية يف م الالا  العمالالبع وكي يالالة  -23
 قربيوقاا عملياا؟

 من ال ة  8الماد  
 ويُرجر ققضيح ما يلي  -24

 مالالا هالالي الاالالروط املقضالالقعية أو الر يالالةع ي  وجالالد ع الالاليت تالالب القفالالا  ةالالا لتاالال يب نوقابالالا  العمالالاط  )أ( 
   خه باالنهما  ي  النوقابة اليت خيتارها. كما يرجر بيا  ما ياا كانت هناك أ  قيقد علر ممارسة العمالاط أو لوقيا

للحالال  يف ق الالقيل نوقابالالا  أو االنهالالما  يلياالالاع و)ب( يرجالالر قوقالالدمي معلقمالالا  عالالل الرريوقالالة الالاليت ُق  الالب ةالالا اسالالتوقبلية 
حتالالالادا  واالنهالالالما  ي  من مالالالا  نوقابيالالالة دوليالالالة. النوقابالالا  يف قن الالاليم أناالالالرتاا دو  قالالالدخبع وكالالالذلا احلالالال  يف يناالالا  ا

 ويرجر بيا  ما ياا كانت هناك قيقد قانقنية وعملية م روضة علر ممارسة هذا احل . 

 ويرجر قوقدمي معلقما  عل آليا  امل اوضة اجلماعية يف الدولة الرر  وعل قوأةها علر  وقق  العماط. -25

 وُيرجر ققضيح ما يلي  -26
كا  احل  يف اإلضراب م  قالا مبقجب الدستقر أو الوقانق ع وما مدج االلت ا  بذلا يف   بيا  ما ياا )أ( 

 املمارسة ال علية؛ 
بيالالالا  أ  قيالالالقد م روضالالالة علالالالر ممارسالالالة هالالالذا احلالالال  يف الوقرالالالاعب العالالالا  واقالالالاتع و ريوقالالالة قربيوقاالالالا يف  )ب( 

 املمارسة ال علية؛
 اإلضرابا . سية اليت حُت ر فيااحتديد قراعا  اقدما  األسا )ج( 

 من ال ة  9الماد  

يرجر بيا  ما ياا كانت يف الدولة الرر  قررية  املة بالهما  االجتماعي. كمالا يرجالر بيالا  أ  فالر  مالل  -27
ال الالرو  التاليالالة ماالالمقلة بالهالالما  االجتمالالاعي  الرعايالالة الصالالحيةع املالالرمع الاالاليخقخةع البرالالالةع يصالالابا  العمالالبع دعالالم 

 .(3)اقةع الناجق  مل ال قارث واأليتا األسرة والر بع األمقمةع اإلع

ويرجالالر بيالالا  مالالا ياا كانالالت هنالالاك  الالدود دنيالالا ملبالالالع اإلعانالالا  منصالالقت علياالالا يف الوقالالانق  ويعالالاد الن الالر فياالالا  -28
بصالالالقرة دوريالالالةع مبالالالا يف الالالالا املعا الالالا  التوقاعديالالالةع ومالالالا ياا كانالالالت هالالالذه املبالالالالع كافيالالالة لهالالالما  منالالالتقج معياالالالي الئالالال  

 .(4)للمنت يديل مناا وأسرهم

                                                      

 .19رقم )أ( ي  )ط(ع التعلي  العا  12ال وقرة  (3)
 )أ(.59و 22ال وقرقا   عاملرجع الناب  (4)
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ويرجر بيا  ما ياا كا  ن ا  التومب االجتماعي ي  ب أيهاا اإلعانا  املوقدمة يف ي ار املناعدة االجتماعية  -29
نة الوقائمة علر اال  اكا  لألفراد احملرومب واملاماب وأسرهم الذيل ال قاملام برام  اال  اك يف ن ا  الهما  

 .(5)االجتماعي

ت بالرام  التالالومب االجتمالاعي العامالالة املاالار يلياالا أعالالبه قنالت مب بالو  بالالرام  خاصالة أو قرقيبالالا  ويرجالر بيالا  مالالا ياا كانال -30
 . وياا كا  األمر كذلاع يرجر قوقدمي وصث هلذه ال ام  وال قيبا  وعبقتاا املتبادلة مع ال ام  العامة. (6)نة ر ية

ناواة بب الرجب واملرأة فيما يتعلال  بنالل التوقاعالد ويرجر بيا  ما ياا كا  التمتع  وقق  التوقاعد يوقق  علر امل -31
 .(7)وف ا  التوهيب للحصقط علي  واملبالع املنتحوقة

ويرجالالر قوقالالدمي معلقمالالا  عالالل بالالرام  الهالالما  االجتمالالاعيع مبالالا يف الالالا الالالن م نالالة الر يالالةع حلمايالالة العمالالاط يف  -32
 .(8)مقمة والايخقخةاالقتصاد نة الر يع وال سيما فيما يتعل  بالرعاية الصحية واأل

ويرجالالر بيالالا  مالالدج اسالالت ادة نالالة املالالقا نب مالالل بالالرام  الهالالما  نالالة الوقائمالالة علالالر اال الال اكا  للحصالالقط علالالر  -33
 .(9)دعم الدخبع واحلصقط علر الرعاية الصحية ودعم األسرة

 من ال ة  10الماد  

صة يف يبرا  عوقد زواج وبنا  أسرة يرجر بيا  ما ياا كانت الدولة الرر  ق  ب    الرجبع واملرأة بص ة خا -34
 مبقافوقة كاملة و رة. 

ويرجر قوقدمي معلقما  عل ققافر و قيب اقدما  االجتماعية لدعم األسرع وعل األ  ا  الوقانقنية املقجقدة  -35
الق يالدة  لهما  ققفة فرت مت افئة جلميع األسرع وال سيما األسر ال وقةةع واألسر املنتمية ي  أقليا  يأنيةع واألسر

  بالعائبع والا فيما يتعل  

 ؛(10)رعاية األ  اط )أ( 
قوقدمي اقدما  االجتماعية اليت   ل كبار النل واملعققب مالل البوقالا  أل القط فال ة مم نالة يف القسال   )ب( 

 الالذ  اعتالادوا العالاليش فيال ع مالالع  صالقهلم علالر الرعايالالة الصالحية واالجتماعيالالة املبئمتالب يف  الالة عجالال هم عالل االعتمالالاد
 . (11)علر أن نام

                                                      

 .50)ب( و4ال وقرقا   عاملرجع الناب  (5)
 .5ال وقرة  عاملرجع الناب  (6)
 .32ل وقرة ع ا19رقم والتعلي  العا   26ع ال وقرة 16التعلي  العا  رقم  (7)
 .34و 16ع ال وقرقا  19رقم التعلي  العا   (8)
 .37ال وقرة  عاملرجع الناب  (9)
 . 31ع ال وقرة 6؛ التعلي  العا  رقم 30ع ال وقرة 5رقم ؛ التعلي  العا  28و 18ال وقرقا   عاملرجع الناب  (10)

 عالالالالا  ؛ التعليالالالال  ال30ع ال وقالالالالرة 5رقالالالالم ؛ التعليالالالال  العالالالالا  20و 18و 15ع ال وقالالالالرا  19رقالالالالم التعليالالالال  العالالالالا   (11)
 .31ع ال وقرة 6رقم 
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ويرجالالر قوقالالدمي معلقمالالا  عالالل ن الالا  محايالالة األمقمالالة يف الدولالالة الرالالر ع مبالالا يف الالالا فالالرو  عمالالب املالالرأة احلامالالب  -36
 و  ر قنرحياا. ويرجر اإل ارة بص ة خاصة ي  ما يلي 

 يت وعلالالر الننالالا  الالالب (12)مالالا ياا كالالا  هالالذا الن الالا  يربالال  أيهالالاا علالالر املالالرأة العاملالالة يف عمالالب نالالة منرالالي )أ( 
 ال قاملال م ايا ن ا  األمقمة املرقب  بالعمب؛

مدة يجازة األمقمة املدفقعة األجر قبب القضع وبعده واملبالع النوقدية والدعم الريب ونةه مل قدابة  )ب( 
 ؛(13)الدعم املوقدمة أأنا  احلمب والقضع وبعد القالدة

 .(14)ذه اإلجازة م  قلة للرجب واملرأةما ياا كانت يجازة األبقة م  قلة للرجب وما ياا كانت ه )ج( 

 ويرجر وصث قدابة احلماية واملناعدة اليت قتخذ بالنيابة عل األ  اط والابابع ويامب الا  -37

بيالالا  النالالل الالالذ  ي الالق  دونالال  عمالالب األ  الالاط بالالوجر يف  تلالالث املاالالل حم الالقراا مبقجالالب قالالانق  الدولالالة  )أ( 
 ة للمعاقبالالالة علالالالالر اسالالالتخدا  األ  الالالالاط دو  النالالالل الوقانقنيالالالالة وعلالالالالر الرالالالر . ومالالالالا هالالالي أ  الالالالا  الوقالالالانق  اجلنالالالالائي النالالالالاري

 ؛(15)سخرة األ  اط

بيالالالا  مالالالا ياا كالالالا  قالالالد جالالالرج يف الدولالالالة الرالالالر  أ  منالالالح و الالال، باالالالو   بيعالالالة و جالالالم فالالالاهرة عمالالالب  )ب( 
 األ  اطع وما ياا كانت هناك خرة عمب و نية مل افحة عمب األ  اط؛

أل  اط مل العمب يف فرو  خررة ضارة بصحتامع ومحايتام مل بيا  أأر التدابة املتخذة حلماية ا )ج( 
 .(16)التعرم ملختلث أ  اط العنث واالستربط

ويرجر قوقدمي معلقما  عل التاالريعا  واآلليالا  املقجالقدة حلمايالة احلوقالق  االقتصالادية واالجتماعيالة والثوقافيالة  -38
ام  املتعلوقالالة بالتصالالد  إليالالذا  هالالؤال  األ الالالخات ل بالالار النالالل يف الدولالالة الرالالر ع وال سالاليما عالالل قن يالالذ الوقالالقانب والالال  

 ويمهاهلم ويسا ة معاملتام.

ويرجالالر قوقالالدمي معلقمالالا  عالالالل احلوقالالق  االقتصالالادية واالجتماعيالالة مللتمنالالالي اللجالالق  وأسالالرهمع وعالالل التاالالالريعا   -39
 واآلليا  املتعلوقة بلم مشب أسر املااجريل.

                                                      

 .19ع ال وقرة 19رقم التعلي  العا   (12)
 املرجع الناب .  (13)
 ‘7‘)ب( و10ع ال وقالالرة 20ماالالرو  التعليالال  العالالا  رقالالم  ؛ ان الالر أيهالالاا 26ع ال وقالالرة 16رقالالم التعليالال  العالالا   (14)

 .16وال وقرة 
 .24ع ال وقرة 18رقم التعلي  العا   (15)

 .15املرجع الناب ع ال وقرة  (16)
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 ما يلي  ويرجر ققضيح -40

بيا  ما ياا كا  هناك قاريع يف الدولة الرر  تّر  بالتحديد أفعاط العنث املن حلع وال سيما العنث  )أ( 
 مبالالالالالالالا يف الالالالالالالالا االنتصالالالالالالالاب يف ي الالالالالالالار الالالالالالالال واج واالعتالالالالالالالدا  اجلننالالالالالالالي علالالالالالالالر املالالالالالالالرأة والر الالالالالالالب.  ع(17)ضالالالالالالالد املالالالالالالالرأة والر الالالالالالالب

 يب هذه األفعاط؛كما يرجر اإل ارة ي  عدد احلاال  املنجلةع واجل ا ا  امل روضة علر مرق 
بيا  ما ياا كانت هنالاك خرالة عمالب و نيالة مل افحالة العنالث املنال حلع والتالدابة املتخالذة لالدعم ويعالادة  )ب( 

 ؛(18)قوهيب الهحايا
يعرالالالا  معلقمالالالا  عالالالل التالالالدابة املتخالالالذة للتقعيالالالة بالربيعالالالة اإلجراميالالالة ألعمالالالاط العنالالالث املنالالال حلع وقالالالقفة  )ج( 

  ل ب بيفن اا الوققانب ونةهم مل املانيب املعنيب.التدريب يف هذا ا اط للمقف ب امل

 ويرجر ققضيح ما يلي  -41

بيالا  مالالا ياا كالالا  هنالالاك قاالريع يف الدولالالة الرالالر  تالالّر  بصالال ة خاصالة االجتالالار بالباالالرع وآليالالا  لرصالالد  )أ( 
 ة الرالالر  أو يلياالالا يعمالالال  بصالالقرة صالالارمة. ويرجالالر بيالالا  عالالدد  الالاال  االجتالالار املبلالالع عناالالا املتعلوقالالة باالجتالالار مالالل الدولالال

 أو ع  أراضيااع وكذلا األ  ا  الصادرة باو  مرق يب هذه األفعاط.
بيا  مالا ياا كانالت هنالاك خرالة عمالب و نيالة مل افحالة االجتالار وقوقالدمي معلقمالا  عالل التالدابة املتخالذة  )ب( 

 لدعم الهحاياع مبا يف الا املناعدة الربية واالجتماعية والوقانقنية. 

  من ال ة 11الماد  

 ال م في ي سـن متهاصل للظروف الم ـوـ  - ألف

يرجالالر بيالالا  مالالا ياا كانالالت الدولالالة الرالالر  قالالد  الالدد  خالال  ال وقالالر الالالق ، ومالالا هالالق األسالالات املنالالتخد  يف  نالالاب  -42
 الا. ويف  الة عد  وجقد حتديد ق  ال وقرع ما هي اآلليا  املنتخدمة لوقيات ورصد  اال  ال وقر ومدج انتااره؟

 ما يلي ويرجر ققضيح  -43

بيا  ما ياا كانت الدولة الرر  قد اعتمد  خرة عمب و نية أو اس اقيجية و نية مل افحة ال وقر  )أ( 
ع ومالالا ياا كانالالت هنالالاك آليالالا  ويجالالرا ا  حمالالددة لرصالالد (19)قالالدم  بال امالالب احلوقالالق  االقتصالالادية واالجتماعيالالة والثوقافيالالة

 اط الوقها  بصقرة فعالة علر ال وقر.قن يذ اقرة أو االس اقيجية وقوقييم التوقد  احملرز يف جم

                                                      

 .51و 21ع ال وقرقا  14؛ والتعلي  العا  رقم 27ل وقرة ع ا16رقم التعلي  العا   (17)
 .27ع ال وقرة 16التعلي  العا  رقم  (18)
احلوقق  االقتصالالادية واالجتماعيالالة والثوقافيالالة باالالو  ال وقالالر والعاالالد الالالدوحل اقالالات املعنيالالة بالاللجنالالة الان الالر بيالالا   (19)

 (.2001باحلوقق  االقتصادية واالجتماعية والثوقافية )
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بيا  ما ياا كانت هناك سياسا  وبرام  حمددة اهلد  حملاربة ال وقرع مبا يف الا يف أوساط الننا   )ب( 
واأل  الالاطع وللتصالالد  لإلقصالالا  االقتصالالاد  واالجتمالالاعي لألفالالراد واألسالالر املنتمالالب ي  جممقعالالا  حمرومالالة وماماالالةع وال 

  ا  األصليق  وس ا  املنا   الري ية أو املنا   احلهرية ال وقةة.سيما األقليا  اإلأنية والن

 ال م في غذاء كاف - لاء

يرجر قوقدمي معلقما  عل التدابة املتخذة لهما  ققفة نذا  بوسعار معوققلة ي ق  كافياا مل  ي  النقعية  -44
 هالالالالالالالالالالارةع وموقبالالالالالالالالالالقالا مالالالالالالالالالالل وال ميالالالالالالالالالالة لتلبيالالالالالالالالالالة اال تياجالالالالالالالالالالا  الرذائيالالالالالالالالالالة ل الالالالالالالالالالب فالالالالالالالالالالردع وي الالالالالالالالالالق  خاليالالالالالالالالالالاا مالالالالالالالالالالل املالالالالالالالالالالقاد ال

 .(20)النا ية الثوقافية

 ويرجر بيا  التدابة املتخذة لنار املعرفة مببادئ الترذيةع مبا يف الا األنذية الصحية. -45

ويرجر اإل ارة ي  التدابة املتخذة لتع ي  مناواة احملرومب واملاماب مل األفراد واجلماعا ع وياالمب الالا  -46
ألراضالالي ال راعيالالة واأل الالخات املنتمالالب ي  أقليالالا ع يف القصالالقط ي  الرالالذا  واألرم والوقالالروم ال ب الالب نالالة املالالال ب ل

 .(21)واملقارد الربيعية والت نقلقجيا إلنتاج األنذية

ويرجر بيا  ما ياا كانت الدولة الرر  قد اعتمد  أو قن الر يف اعتمالاد امبالادئ ققجيايالة  قعيالةا يف ي الار  -47
. وياا مل ي الل األمالر  (22)درتي للحال  يف الرالذا  ال الايف يف ساليا  األمالل الرالذائي الالق ،زم، حمالدد لالدعم اإلعمالاط التال

 كذلاع يرجر ققضيح األسباب.

 الماءعل  ال م في ال صهل  - جـا

 ما يلي يرجر ققضيح  -48

بيالالالالا  التالالالالدابة املتخالالالالذة لهالالالالما   صالالالالقط كالالالالب  الالالالخه علالالالالر املالالالالا  ال الالالالايف واملالالالالومق  لبسالالالالتخداما   )أ( 
 ؛(23)لية بوسعار معوققلةالاخصية واملن  

بيالالا  الننالالبة املئقيالالة لألسالالر املعياالالية الالاليت ال قنالالتريع القصالالقط ي  مالالا  كالالا  ومالالومق  يف منازهلالالا أو ضالالمل  )ب( 
 وما هي التدابة املتخذة لتحنب القضع؛ (24)منروقة جماورة هلاع مقزعة  نب املنروقة والن ا  احلهريب/الري يب

                                                      

 .8ة ع ال وقر 12التعلي  العا  رقم  (20)
 .7ع ال وقرة 15التعلي  العا  رقم  (21)
 .2004 ل  من مة األنذية وال راعة )ال او(ع يف قاريل الثا /نقفم   127اعتمددا الدورة  (22)
 )ج(.43ع ال وقرة 14)أ(؛ والتعلي  العا  رقم 37)أ( و12ع ال وقرة 15التعلي  العا  رقم  (23)
 )ج(.37وال وقرة  ‘1‘)ج(12ة ع ال وقر 15التعلي  العا  رقم  (24)
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لهالالالما  أ  ق الالالق  اقالالالدما  اقاصالالالة أو العامالالالة املتعلوقالالالة باإلمالالالداد بامليالالالاه بيالالالا  التالالالدابة الالالاليت اختالالالذ   )ج( 
 ؛(25)خدما    ل ل ب  خه حتمب ن وقادا

 ؛(26)قوقدمي معلقما  عل الن ا  املقجقد لرصد نقعية املا  )د( 

د مالل ويرجر قوقدمي معلقما  عل التثوقيث يف جماط االستخدا  الصحي للما ع ومحاية املقارد املائية و ر  احل -49
 .(27)يهدار املياه

 ال م في يكن البم - دال

يرجر بيا  ما ياا كانت الدولة الرر  قد أجر  دراسة استوقصائية و نية ل اهرة التارد والن ل نة البئال ع  -50
ر ونتائ  هذه الدراسةع وال سيما عدد األفراد واألسر احملرومب مل املووجع والذيل يعياالق  يف منالاكل نالة الئوقالة ال يتالقف

هلالالالا القصالالالقط ي  اهلياكالالالب األساسالالالية واقالالالدما  مثالالالب املالالالا  والتدفئالالالة والالالالتخله مالالالل الن ايالالالا ع ومرافالالال  الصالالالر  الصالالالحيع 
 وال اربا ع وكذلا عدد األ خات الذيل يعياق  يف مناكل م ت ة أو نة آمنة مل  ي  البنا .

 ما يلي  ويرجر ققضيح -51

ئالالم   الالل حتمالالب ق ل تالال  مالالع ضالالما  احليالالازة ل الالب التالالدابة املتخالالذة لهالالما  احلصالالقط علالالر سالال ل مب )أ( 
  خه مبقجب الوقانق  برض الن ر عل الدخب أو الوقدرة علر القصقط ي  املقارد االقتصادية؛

أأالالالر قالالالدابة اإلسالالال ا  االجتمالالالاعيع مثالالالب قالالالقفة منالالالاكل يف ي الالالار اإلسالالال ا  االجتمالالالاعي يف و الالالدا   )ب( 
 همع وال سالالاليما يف املنالالالالا   الري يالالالة واحلهالالالرية ال وقالالالةة. وققضالالالاليح منخ هالالالة الت ل الالالة لألفالالالراد احملالالالالرومب واملاماالالالب وأسالالالر 

 ما ياا كانت هناك ققائم انت ار للحصقط علر هذا الن ل ومعدط مدة االنت ار؛
ما هي التدابة املتخذة إلقا ة الن ل الذ    ل أ  يعيش في  اوو اال تياجا  الن نية اقاصةع  )ج( 

 .(29)واملعققق  (28)ننق مثب األسر اليت لدياا أ  اط أو امل

ويرجر ققضيح التدابة الوقانقنية ونةها مل التدابة املعمقط ةا لهما  عد  بنا  الق دا  الن نية يف مقاقع  -52
 .(30)ملقأة أو قريبة جداا مل مصادر التلقث اليت ددد صحة ساكنياا

                                                      

 .27و 24املرجع الناب ع ال وقرقا   (25)
 .)ب(12املرجع الناب ع ال وقرة  (26)

 .25املرجع الناب ع ال وقرة  (27)
 .33ع ال وقرة 6التعلي  العا  رقم  (28)
 املرجع الناب . (29)
 )و(.8ع ال وقرة 4التعلي  العا  رقم  (30)
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 أو املامابع مثب األقليا  اإلأنيةع كما يرجر حتديد ما ياا كانت هناك أ  جممقعا  مل األفراد احملرومب -53
يف الدولة الرر  قوأر  بص ة خاصة مل اإلخب  الوقنر ع وبيا  التدابة املتخذة لهما  عد  ممارسة أ    ب مل 

 .(31)أ  اط التميي  يف أ   الة مل احلاال  الذ  حيدث فياا اإلخب 

الوقنالالالر  خالالالبط النالالالنقا  اقمالالال  األخالالالةةع ويرجالالالر بيالالالا  عالالالدد األ الالالخات واألسالالالر الالالالذيل قعرضالالالقا لإلخالالالب   -54
واأل  ا  الوقانقنية املتعلوقة بال رو  اليت تقز مبقجباا اإلخب ع وبيا     املنتوجريل يف البوقا  يف املناكل ومحايتام 

 .(32)مل اإلخب 

 من ال ة  12الماد  

كالالا  هنالالاك ن الالا  و الال، يرجالالر بيالالا  مالالا ياا كانالالت الدولالالة الرالالر  قالالد اعتمالالد  سياسالالة صالالحية و نيالالة ومالالا ياا   -55
 للرعاية الصحية األولية يامب مجيع الن ا .

 التدابة املتخذة ل  الة ما يلي ويرجر ققفة معلقما  عل  -56

أ  ق الالالالالق  املرافالالالالال  الصالالالالالحية الققائيالالالالالة والعبجيالالالالالة واملتخصصالالالالالة يف يعالالالالالادة التوهيالالالالالبع وكالالالالالذلا النالالالالاللع  )أ( 
 ؛(33)النل واملعققق واقدما ع يف متناوط مجيع األفرادع مبا يف الا كبار 

أ  ق ق  ق اليث خدما  الرعاية الصحية والتومب الصحي اقات أو العا  مينقرة للجميعع مبالل  )ب( 
 ؛(34)فيام ا مقعا  املاماة اجتماعياا 

 أ  ق ق  األدوية واملعدا  الربية جُمازة مل النا ية العلمية وضما  عد  انتاا  صب يتاا؛ )ج( 
 .(35)ملناسب للعاملب الصحيب مبا يف الا التدريب يف جماحل الصحة و وقق  اإلننا ققفة التدريب ا )د( 

 ويرجر ققفة معلقما  عل التدابة املتخذة ل  الة ما يلي   -57

حتنالالب صالالحة الر الالب والرعايالالة الصالالحية لألماالالا ع وكالالذلا قوقالالدمي خالالدما  وبالالرام  الصالالحة اجلننالالية  )أ( 
يث والتقعية ويقا ة قن يم األسرة والرعاية قبب القالدة وبعالدها وخالدما  الالقالدة واإلجنابية مبا يف الا عل  ري  التثوق

 ؛(36)الرارئةع ال سيما يف املنا   الري يةع للننا  املنتميا  ي  جممقعا  حمرومة وماماة
                                                      

 .10ع ال وقرة 7التعلي  العا  رقم  (31)
ادئ األساسالية واملبالادئ التقجيايالة املتعلوقالة املبال ؛ ان الر أيهالاا 15ي   13ومالل  9املرجع الناب ع ال وقالرا   (32)

 (.A/HRC/4/18, annex 1بعمليا  اإلخب  وال  يب بدافع التنمية )
 )ب(.12ال وقرة ع 14التعلي  العا  رقم  (33)
 . 36و 19)ب( و12املرجع الناب ع ال وقرا   (34)
 .ه()44)د( و12املرجع الناب ع ال وقرقا   (35)
 )أ(.44وال وقرة  23-21؛ وال وقرا  14املرجع الناب ع ال وقرة  (36)
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 الققاية مل األمرام املرقبرة باملا  ومعاجلتاالا والناليررة علياالاع وضالما  القصالقط ي  املرافال  الصالحية )ب( 
 ؛ (37)املبئمة

 ؛(38)قن يذ وقع ي  برام  التحصب ونةها مل اإلس اقيجيا  املتعلوقة بالنيررة علر األمرام املعدية )ج( 
منع يدما  املخدرا  والتدخبع واستخدا  العوقاقة احمل قرة ونةها مل املالقاد الهالارةع وال ساليما يف  )د( 

 ؛(39)هيب مدم، املخدرا  وقوقدمي الدعم ألسرهمص ق  األ  اط واملراهوقبع وضما  عبج ويعادة قو
/اإليدز ونالالالةه مالالالل األمالالالرام املنوققلالالالة عالالالل  ريالالال  ةالققايالالالة مالالالل اإلصالالالابة ب الالالةوت نوقالالاله املناعالالالة الباالالالري ه() 

عل عامة اجلماقرع باو  انتوقاط هذه األمرامع  واأل  اط واملراهوقبع فهبا  اجلن ع وقثوقيث ا مقعا  األ د قعرضاا 
/اإليدز وأسالالالرهمع واحلالالالد مالالالل القصالالالم والتمييالالال  ة األ الالالخات املصالالالابب ب الالالةوت نوقالالاله املناعالالالة الباالالالريوقوقالالالدمي الالالالدعم ي 

 ؛(40)ا تمعي
من مة الصحة العامليةع مبا  ق ضما  ققفة العوقاقة األساسية بت ل ة معوققلةع علر النحق الذ   دد )و( 

 ؛(41)امل منةيف الا مهادا  فةوسا  الننل الع نيع وققفة أدوية عبج األمرام 
ضما  العبج والرعاية املبئمب يف مراف  الصحة الن نية ملرضر األمرام العوقليةع وكذلا املراجعة  (ز) 

 .الدورية واملراقبة الوقانقنية ال عالة لإليدا  يف هذه املؤسنا 

 من ال ة  13الماد  

ب واملهالالالمق  حنالالالق حتوقيالالال  األهالالالدا  مالالالل  يالالال  الاالالال  يرجالالالر بيالالالا  مالالالا ياا كالالالا  التعلالالاليم يف الدولالالالة الرالالالر  مقجاالالالاا  -58
13مالالالالل املالالالالادة  1واألنالالالالرام احملالالالالددة يف ال وقالالالالرة 

ع ومالالالالا ياا كانالالالالت املنالالالالاه  الدراسالالالالية قتهالالالالمل التعلالالالاليم يف جمالالالالاط احلوقالالالالق  (42)
 االقتصادية واالجتماعية والثوقافية.

 ا  للجميعع وقوقدمي ويرجر بيا  ما ياا كانت الدولة الرر  قراعي الت ا  ققفة التعليم االبتدائي اإلل امي با -59
 معلقما  بص ة خاصة عما يلي 

 للجميع؛ وجمانياا  ي  أ  منتقج ي ق  التعليم يل امياا  )أ( 
 أ  ق اليث مبا رة مثب الرسق  الدراسية وكذلا التدابة املتخذة إللرائاا؛ )ب( 

                                                      

 .‘1‘ 37و 8ع ال وقرقا  15التعلي  العا  رقم  (37)
 )ب(.44و 16ال وقرقا  ع 14رقم التعلي  العا   (38)

 .16املرجع الناب ع ال وقرة  (39)
 .16املرجع الناب ع ال وقرة  (40)
 )د(.43ع ال وقرة املرجع الناب  (41)
 .49و 5-4ع ال وقرا  13التعلي  العا  رقم  (42)
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لرسق  اقاصة مثب أ  ق اليث نة مبا رة ) مثب مصاريث ال تب املدرسية وال   املق د والنوقب وا )ج( 
رسق  االمتحانا  واال  اكا  يف جمال  التعليم يف احملاف ا ع وما ي  الا(ع والتدابة املتخذة لتخ يث عب  هذه 

 الت اليث علر أ  اط األسر املعياية ال وقةة.

توقالال، واملاالال،ع ويرجالالر ققضالاليح التالالدابة املتخالالذة جلعالالب التعلالاليم الثالالانق  مبختلالالث أ الال ال ع مبالالا يف الالالا التعلالاليم ال -60
 متا اا بصقرة عامة للجميع. ويرجر بيا  ما يلي 

 ؛(43)اقرقا  امللمقسة اليت قتخذها الدولة الرر  لتحوقي  جمانية التعليم الثانق ع بصقرة قدرتية )أ( 
ققافر التعليم التوق، واملا، وما ياا كا    ِّل الربب مل اكتناب املعار  واملاارا  اليت قنام يف  )ب( 

 .(44)منقهم الاخصي واعتمادهم علر الذا  وقدردم علر يتاد عمب

وُيرجالر قوقالدمي معلقمالا  عالل التالدابة املتخالذة جلعالب التعلالاليم العالاحل متا الاا علالر قالد  املنالاواة ودو   ييال  علالالر  -61
 .(45)أسات الوقدرا ع وبيا  التدابة امللمقسة املتخذة لتحوقي  جمانية التعليم العاحل بصقرة قدرتية

وُيرجالالر اإل الالارة ي  أأالالر التالالدابة املتخالالذة للتاالالجيع علالالر حمالالق األميالالةع وكالالذلا قعلالاليم ال بالالار والتعلالاليم املنالالتمر  -62
  قاط احلياة.

وُيرجر بيا  ما ياا كانت هناك فرت كافية متا ة للربب املنتمب ي  أقليا  لتلوقي التعليم بلرادم األصلية  -63
ع وعال هلم يف صال ق  خاصالة (46)خذة ملنالع قالد  منالتقيا  قعلاليم أ  الاط األقليالا أو قعلم هذه اللرا ع واقرقا  املت
 واستبعادهم مل ن ا  التعليم العا . 

ويرجالالر بيالالا  التالالالدابة املتخالالذة لهالالالما  اقبالالا  معيالالالار وا الالد للوقبالالقط بالننالالالبة للصالالبيا  وال تيالالالا  يف مجيالالع منالالالتقيا   -64
 .(48)وقيمة قعليم ال تيا ع وققعية اآلبا  واملعلمب وصانعي الوقرار ب(47)التعليم

 وُيرجالالالالالالالر بيالالالالالالالا  التالالالالالالالدابة املتخالالالالالالالذة للحالالالالالالالد مالالالالالالالل معالالالالالالالدال  التنالالالالالالالربع علالالالالالالالر املنالالالالالالالتقيب االبتالالالالالالالدائي والثالالالالالالالانق ع  -65
لأل  الالالاط والاالالالبابع وال سالالاليما ال تيالالالا  واأل  الالالاط مالالالل أبنالالالا  األقليالالالا  اإلأنيالالالة واألسالالالر ال وقالالالةة واملاالالالاجريل والبجئالالالب 

 واملارديل داخلياا.

                                                      

 .14املرجع الناب ع ال وقرة  (43)
 .16و 15اب ع ال وقرقا  املرجع الن (44)
 .20املرجع الناب ع ال وقرة  (45)
 .30ع ال وقرة املرجع الناب  (46)
 .30ع ال وقرة 16التعلي  العا  رقم  (47)
 املرجع الناب .  (48)
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 من ال ة  14الماد  

ياا مل ي الالل التعلالاليم االبتالالدائي اإلل امالالي وا الالا  متالالقافراا  اليالالاا يف الدولالالة الرالالر ع ُيرجالالر قوقالالدمي معلقمالالا  عالالل  -66
إلعماط هذا احل  بصقرة قدرتيةع خبط عدد معوققط مل الننقا  حُيدد يف هذه اقرة. كما  (49)خرة العمب املرلقبة

ر  يف اعتمالالاد وقن يالالذ خرالالة العمالالب املالالذكقرةع وكالالذلا التالالدابة ُيرجالالر بيالالا  أ  صالالعقبا  حمالالددة قصالالادفاا الدولالالة الرالال
 املتخذة للترلب علياا.

 من ال ة  15الماد  

يرجر قوقدمي معلقما  عل اهلياكب األساسية املؤسنية املتا ة لتاجيع املااركة الاعبية يف احلياة الثوقافيةع وال  -67
ا   الري يالة واحلهالرية ال وقالةة. ويف هالالذا الصالددع ُيرجالر بيالالا  ساليما علالر منالتقج ا تمعالالا  احملليالةع مبالا يف الالا يف املنالال

التدابة املتخذة لتاجيع املااركة علر نرا  واسع يف األنارة واملؤسنا  الثوقافيةع وققضيح التدابة املتخذة لتحوقي  
 ما يلي 

ية ونةها مالل ك الة القصقط ي  احل ب  املقسيوقية واملنارح ودور عرم األفب  واملناسبا  الرياض )أ( 
 األنارة الثوقافية بوسعار معوققلة جلميع  رائح الن ا ؛

ل  الة قع ي  القصقط ي  ال اث الثوقالايف للباالريةع مبالا يف الالا عالل  ريال  الت نقلقجيالا  اجلديالدة يف  )ب( 
 جماط املعلقما  مثب اإلن نت؛

البجئالالب علالالر املاالالاركة يف  قاالالجيع األ  الالاط مبالالل فالاليام أ  الالاط األسالالر األفوقالالرع وأ  الالاط املاالالاجريل أو )ج( 
 احلياة الثوقافية؛

الوقهالا  علالر احلالقاج  املاديالة واالجتماعيالة واملتعلوقالة باالقصالاال  الاليت حتالقط دو  وصالقط كبالار النالالل  )د( 
 . (50)اركة ال املة يف احلياة الثوقافيةواملعققب ي  املا

 التقعيالالة بالالال اث الثوقالالايف اقالالات باألقليالالا  اإلأنيالالة  كمالالا يُرجالالر بيالالا  التالالدابة املتخالالذة حلمايالالة التنالالق  الثوقالالايف وقع يالال  -68
أو الدينيالالة أو اللرقيالالة وجمتمعالالا  النالال ا  األصالالليبع ويتالالاد فالالرو  مؤاقيالالة هلالالم لصالالق  وقرالالقير هالالقيتام وقالالارخيام وأوقالالافتام 

 ولرتام وعادادم وقوقاليدهم و  ينام مل التعبة عناا ونارها. 

 درسي واملا، يف جماحل الثوقافة وال نق .وُيرجر قوقدمي معلقما  عل التعليم امل -69

 ما يلي ويرجر ققضيح  -70

                                                      

ع  لبالالت اللجنالالة مالالل الالالدوط األ الالرا  قوقالالدمي خرالال  عملاالالا كجالال   11ع ال وقالالرة 11يف التعليالال  العالالا  رقالالم  (49)
 أساسي مل التوقارير املرلقب قوقد اا مبقجب العاد.

 .41-39ع ال وقرا  6؛ والتعلي  العا  رقم 38-36ع ال وقرا  5التعلي  العا  رقم  (50)
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التالالالدابة املتخالالالذة لهالالالما  وصالالالقط اجلميالالالعع مبالالالل يف الالالالا األفالالالراد وا مقعالالالا  احملرومالالالة واملاماالالالةع ي   )أ( 
 ؛منافع استخدا  التوقد  العلمي والتوق، بت ل ة معوققلة

ي والت نقلالالقجي ألنالالرام ختالالالث  تالالع اإلننالالا  ب رامتالال  التالالدابة املتخالالذة ملنالالع اسالالتخدا  التوقالالد  العلمالال )ب( 
 و وققق  اإلننانية.

 ع وال سيما (51)ويرجر بيا  التدابة املتخذة لهما  احلماية ال عالة ملصاحل املادية واملعنقية للمبدعب -71

 ؛(52)ية وال نيةمحاية  وقق  املؤل ب يف االع ا  بوهنم املبدعب ومحاية سبمة منتجادم العلمية واألدب )أ( 
محايالالالة املصالالالاحل املاديالالالة األساسالالالية للمالالالؤل ب النامجالالالة عالالالل منتجالالالادمع مبالالالا   الالالنام مالالالل التمتالالالع مبنالالالتقج  )ب( 

 ؛(53)معياي الئ 
 ؛(54)ضما  محاية املصاحل املعنقية واملادية للاعقب األصلية املتعلوقة ب اأام الثوقايف ومعارفام التوقليدية )ج( 
اجب بب احلماية ال عالة للمصاحل املعنقية واملاديالة للمالؤل ب والت امالا  الدولالة املقازنة علر النحق الق  )د( 

 .(55)الرر  فيما يتعل  باحلوقق  األخرج اليت ي  لاا العاد

وُيرجالر بيالا  األ  الا  الوقانقنيالة املعمالقط ةالا حلمايالة احلريالة الاليت ال نالىن عناالا إلجالرا  البحالقث العلميالة والوقيالا   -72
 رجر بيا  أية قيقد ُق رم علر ممارسة هذه احلرية.بنااط يبداعيع كما يُ 

ويرجالالر بيالالا  التالالدابة املتخالالذة لصالالق  وقرالالقير وناالالر العلالالق  والثوقافالالةع ولتاالالجيع وقرالالقير االقصالالاال  الدوليالالة  -73
 والتعاو  الدوحل يف جماحل العلق  والثوقافة.

- - - - - 

                                                      

 )أ(.39ع ال وقرة 17التعلي  العا  رقم  (51)
 )ب(.39املرجع الناب ع ال وقرة  (52)
 )ج(.39املرجع الناب ع ال وقرة  (53)
 .32ع ال وقرة املرجع الناب  (54)
 ه(.)39املرجع الناب ع ال وقرة  (55)




