
(A)   GE.12-48680    190213    200213 

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية على تقارير مجهورية ترتانيا االحتادية من األول إىل              
 ٣٠-١٢(، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعـني          الثالث

 )٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقارير الدوريـة             -١
من األول إىل الثالث املقدمة من مجهورية ترتانيا االحتادية بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص               

 ٣٣ و ٣٢ و ٣١ يف جلـساهتا   ،)E/C.12/TZA/3(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ب
 واعتمدت يف   ،(E/C.12/2012/SR.31-33) ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٤ و ١٣ املعقودة يف 

 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  املعقودة يف٥٨جلستها 

  مقدمة  -ألف  
 والثـاين والثالـث     ر اجلامع للتقارير الدوريـة األول     اللجنة بتقدمي التقري  ترحب    - ٢

بعد تأخر كـبري، والـردود      وإن كان قُدم     ،)E/C.12/TZA/1-3( جلمهورية ترتانيا املتحدة  
)E/C.12/TZA/Q/1-3/Add.1 (     على قائمة املـسائل)E/C.12/TZA/Q/1-3(    إىل ، باإلضـافة

تأسـف ألن أسـئلة     غري أن اللجنة    ). HRI/CORE/TZA/2012(الوثيقة األساسية املوحدة    
 .ثريت أثناء احلوار ظلت دون ردعديدة أُ

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف يف تعزيـز إعمـال احلقـوق                 -٣

  :وترحب اللجنة بشكل خاص مبا يلي. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ١١تب مكافحة الفساد مبوجب قانون منع ومكافحة الفساد رقم          إنشاء مك   )أ(  

  ؛٢٠٠٧لعام 
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  ؛٢٠٠٨اعتماد قانون مكافحة االجتار باألشخاص يف عام   )ب(  
  ؛٢٠١٠ يف عام األشخاص ذوي اإلعاقةاعتماد قانون   )ج(  
  .معّدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف االرتفاع اهلام  )د(  

   والتوصياتدواعي القلق الرئيسية  -جيم  
يساور اللجنة القلق من عدم إدماج أحكام العهد بشكل كامل يف النظام القانوين               - ٤

كما يساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف تتذرع بالقيم التقليدية لتربير ممارسات            . احمللي
  من القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مثل تعدد الزوجات،،ال تتماشى مع االلتزامات الناشئة

، باإلضافة إىل إخضاع األطفال للعقوبة البدنية يف املدارس لإلناثوتشويه األعضاء التناسلية 
  ).٢ من املادة ١الفقرة (

 مجيع التدابري الالزمة إلنفاذ العهد بـشكل        اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        
السـتعراض  يف مجيع أقاليمها، مبا يف ذلك مـن خـالل ا           كامل يف نظامها القانوين احمللي    

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان       . ٢٠١٥ قبل عام    القيام به الدستوري املعتزم   
 إمكانية السعي إىل جرب الضرر الناجم عن انتهاكات احلقوق الـواردة يف العهـد، وإىل              

مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      ملراكز تدريب القضاة   الربنامج الدراسي  تضمني
  .اردة يف العهدوالثقافية الو

 الطرف مل تعتمد بعد مشروع قانون شامل ملناهضة         الدولةيساور اللجنة القلق ألن     و  -٥
اإليـدز  /ألن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      اً  ويساورها القلق أيض  . التمييز

 بـاملهق يواجهـون   املصابني ، واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص    واألشخاص املتأثرين به  
الطـرف   الدولة اختذهتا اليت والتشريعية السياساتية التدابري لوصم االجتماعي والتمييز، رغم   ا
  ).٢املادة (

. مشروع قانون شامل ملناهـضة التمييـز      باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف       
خطوات ملكافحة ومنع التمييز والوصم االجتماعي،      باختاذ  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     

األشخاص املصابني  وباملهق،   األشخاص ذوي اإلعاقة، واألشخاص املصابني     ضد   ال سيما و
واملثليـات واملثلـيني     اإليدز واألشخاص املتـأثرين بـه،     /نقص املناعة البشرية   بفريوس

ية، واألشخاص املنتمني للفئات املهمـشة      انومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس     
عمل ها يف العهد، وخاصة احلصول على       نصوص علي واحملرومة، وضمان متتعهم باحلقوق امل    

وتوجه اللجنة نظـر الدولـة      . اخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم    التمتع ب و
بشأن عدم التمييز يف احلقـوق االقتـصادية        ) ٢٠٠٩(٢٠ الطرف إىل تعليقها العام رقم    

  .واالجتماعية والثقافية
  ).٢املادة (وبات جيّرم املثلية اجلنسية ويساور اللجنة القلق ألن قانون العق  -٦
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خطوات عاجلة لتعديل قـانون العقوبـات       باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
  .إللغاء جترمي املثلية اجلنسية

اليت اختـذهتا الدولـة      املستمرة يساور اللجنة القلق ألن الفساد منتشر، رغم اجلهود         -٧
ينص على   الذي   ،٢٠٠٧ لعام   ١١لفساد رقم   قانون منع ومكافحة ا   الطرف ملكافحته، وألن    

ويساور اللجنة القلـق ألن    .فعاالًاً  تنفيذ ينفذ  عقوبات جنائية على الفساد احلكومي ال      فرض
العمـال  "    بومـا يـسمى      الزائفـة  الشراء وعمليات واالحتيال السرقة ذلك يف الفساد، مبا 
  ).٢املادة ( جزء كبري من امليزانية الوطنية فقدان يف يتسبب ،"الومهيني

 من  يتصل به جهودها ملكافحة الفساد وما     بتكثيف  الدولة الطرف   توصي اللجنة     
شفافية تصرفات السلطات العامة، يف إطار القانون        وتوصيها بضمان إفالت من العقاب،    

السياسيني والربملـانيني    لتوعية خطواتباختاذ  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . واملمارسة
 على املستويني الوطين واحمللي بشأن التكلفة االقتصادية واالجتماعيـة          واملوظفني العامني 

للفساد، فضالً عن توعية القضاة واملدعني العامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بشأن            
  .التطبيق الصارم للتشريع املتعلق مبكافحة الفساد

ناطق النائية يواجهن صعوبات    يساور اللجنة القلق ألن النساء يف املناطق الريفية وامل        و  -٨
وحتديات يف إعمال حقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وألن وضعهم يتفاقم بسبب           
الفقر واألمية وصعوبة احلصول على اخلدمات الصحية واالجتماعيـة وعـدم املـشاركة يف       

ضـن للتمييـز    زلن يتعر  ألن النساء الريفيات ال   اً  ويساورها القلق أيض   .عمليات صنع القرار  
الصادر (الناظم لتملك األراضي     ٤رقم  القانون   رغم) ٣املادة  (األراضي   بامتالك يتعلق فيما
  ).١٩٩٩(٥وقانون األراضي القروية رقم ) ٢٠٠٤ املعدل يف عامو، ١٩٩٩ عام

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان مشاركة النـساء يف              
 ربات األسر منهن، يف عمليات صنع القرار، ولضمان حتـسني            سيما الاملناطق الريفية، و  

سبل وصوهلن إىل الرعاية الصحية، والتعليم، واملياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي،           
 .واملشاريع املدرة للدخل، وامللكية الفعلية لألرض

ف، رغم  ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدالت البطالة يف الدولة الطر            -٩
االخنفاض الذي عرفته يف العقد املاضي، كما تعرب عن قلقها ألنّ االقتصاد غري الرمسي ميثل               

كما يساور اللجنة القلـق ألن نـسبة        .  يف املائة من االقتصاد مبجمله     ٩٠ما يقدر بأكثر من     
فني من املوظاً  يف املائة تقريب٣٠ ال متثل إال نسبة النساء بني أصحاب األجور منخفضة، حيث       

  ).٦املادة (الذين يعملون مقابل أجر 
الرامية إىل مكافحة البطالة باختاذ     جهودها  مبضاعفة  توصي اللجنة الدولة الطرف       

تدابري لتنظيم وضع عمال القطاع     التوصي الدولة الطرف باختاذ      و .تدابري ذات أهداف حمددة   
 الـضمان   ططـات خميف  وإدراجهـم   حتسني ظروف عملهم تدرجيياً     من خالل   غري الرمسي،   
 إمكانية وصـول   زيادة أجل من التدابريباختاذ  كما توصي اللجنة الدولة الطرف      . االجتماعي

  . من يعشن يف املناطق الريفية منهنال سيماالنساء إىل العمل يف القطاع الرمسي، و
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، فعـاالً اً  ال تنفـذ تنفيـذ    اً  ويساور اللجنة القلق ألن معايري العمل املعترف هبا دولي          -١٠
إزاء ظروف العمل اخلطرية للغايـة،      اً  ويساورها القلق أيض  .  يف القطاع غري الرمسي    سيما الو

 ألن نظام التفتيش الذي تديره      كما يساورها القلق  .  التعدين يف قطاع البناء وصناعة   اً  خصوص
  .)٧املادة (وزارة العمل يفتقر إىل ما يلزم من املوارد املالية والبشرية 

 الطرف باختاذ التدابري لضمان ظروف عمل آمنة وصـحية          توصي اللجنة الدولة    
وإنفاذها على صعيد املمارسة، وخصوصاً يف البناء والتعدين، باإلضافة إىل القطاع غـري             

وتوصي الدولة الطرف بضمان جتهيز نظام تفتيش وزارة العمل باملوارد الكافية،           . الرمسي
وتوصي اللجنة الدولة الطرف    . لعمليف ذلك بالعدد الكايف من أعوان تفتيش أماكن ا         مبا

أيضاً بضمان حصول العمال على التعويضات املناسبة عن احلوادث أو األمراض املتعلقـة     
 .٢٠٠٨بالعمل وفقاً لقانون التعويض عن إصابات العمل وأمراض املهنة لعام 

 لـة، طوي اإلضرابات فيها متنع العامة اليت   ألن قائمة اخلدمات   القلقويساور اللجنة     -١١
 حتقيق عملية بعد دائمة أو مؤقتة بصورة حظرها جيوز األخرى القطاعات يف اإلضرابات وألن

كما يساورها القلق ألن بعض أرباب العمل، وخاصـة يف          . األساسية اخلدمات تقوم هبا جلنة  
 كـرد  بالفصلالعاملني   التحويلية، هددوا  قطاعات اخلدمات والسياحة والتعدين والصناعات    

  ).٨املادة (النقابات  يف شاركةاملعلى  فعل
اخلـدمات  "خطوات لتقييد نطاق تعريـف      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
ال خيضع هلذا احلظر إال اخلدمات األساسـية        فيها اإلضرابات، حىت    حتظر  اليت  " األساسية

تدابري لضمان محايـة املـوظفني الـذين        باختاذ  كما توصي الدولة الطرف     . األكثر أمهية 
اركون يف األنشطة النقابية من أي إجراءات انتقامية، ولتمكينهم من ممارسة حقـوقهم      يش

 . من العهد٨حبرية مبوجب املادة 

ويساور اللجنة القلق ألن تغطية الضمان االجتماعي متدنية للغاية يف الدولة الطرف،              -١٢
للـضمان    شامالًاً  وغري كافية لتأمني العيش الكرمي، وألن الدولة الطرف مل تنشئ بعد نظام           

  ).٩املادة (من أجل ضمان تعديله ليتماشى مع تكاليف املعيشة اً االجتماعي يراجع دوري
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات إلنشاء نظام شامل للضمان االجتماعي،             
بـشأن احلـق يف الـضمان االجتمـاعي،         ) ٢٠٠٧(١٩ مع التعليق العام للجنة رقم       متشياً
 .، مبا يكفي لتأمني مستوى معيشي الئق للسكانمبراجعة هذا النظام دورياًتوصيها  اكم

يساور اللجنة القلق إزاء االنتشار الواسع للعنف املرتيل واالعتداء اجلنـسي علـى             و  -١٣
 معـدالت   من اإلبالغ بالعنف املـرتيل، وألن      ُيمنعنما  اً  النساء واألطفال، وألن النساء كثري    

غـري  الزوجي   واالغتصاب املرتيل العنف ألناً  أيض القلق يساورهاو .منخفضة اجلناة مالحقة
  ).١٠املادة ( جمّرمني بشكل صريح
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات ملنـع وجتـرمي العنـف املـرتيل                 
كما توصـي الدولـة     . واالغتصاب الزوجي، وضمان مالحقة مجيع مرتكيب هذه اجلرائم       

ف املرتيل إىل العدالة، من خالل تشجيع اإلبالغ عـن          الطرف بضمان وصول ضحايا العن    
بـضمان  اً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض    . ومعاقبتهماً  اجلرائم، ومتابعة اجلناة قضائي   

حصول الضحايا على اخلدمات املناسبة فيما يتعلق بالتعايف واملشورة وغريمها من أشكال            
بشأن العنـف املـرتيل واالغتـصاب    إعادة التأهيل، واختاذ خطوات إلذكاء الوعي العام   

كما حتث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة االعتـداء            . الزوجي
  .اجلنسي على األطفال

يساور اللجنة القلق ألن العقاب البدين لألطفال قانوين كعقوبة حتكـم هبـا احملـاكم،                 -١٤
 ).١٠املادة (واملنازل  البديلة ايةالرع املدارس ومؤسسات يف وكذلك كشكل من أشكال التأديب

  تدابري تشريعية وغريها من التدابري حلظـر       اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على        
 كعقوبة حتكم هبـا احملـاكم،     اً  السياقات، وخصوص  مجيع يف لألطفال البدين ومنع العقاب 
 .يف البيتو املدارس ومؤسسات الرعاية البديلة وكذلك يف

  وقـانون ٢٠٠٤ وعالقات العمل لعـام  عملقانون ال رغم ألنه لقلقيساور اللجنة ا    -١٥
 األطفـال  ، وألن العديـد مـن     اًمنتشرعمل األطفال   ال يزال   ،  ٢٠٠٩ لعام الطفل حقوق

  ).١٠املادة ( خطرة اقتصادية بأنشطة يضطلعون
 والسعيجهودها ملكافحة عمل األطفال،     مبضاعفة  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 الفعـال  منها اإلنفـاذ   بطرق وذلك اء على أسوأ أشكال عمل األطفال،     إىل القض خاصةً  
  .األطفال عمل متنع اليت التشريعية لألحكام

ويف حني تسلم اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، يـساورها القلـق إزاء                -١٦
م  يف دار الـسال    ال سـيما  أو يعملون يف الشوارع، و    /ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون و     

ويساورها القلـق   . وموانزا وأروشا، وذلك على الرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف          
ألن هؤالء األطفال معرضون ملختلف أشكال العنف، مبا يف ذلك االعتداء واالستغالل            اً  أيض

  ).١٠املادة (اجلنسيان، وألهنم يعانون من قلة فرص احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم 
ي اللجنة الدولة الطرف باملضي يف اختاذ خطوات ملعاجلة ظاهرة ارتفاع عدد            توص  

 يف دار الـسالم ومـوانزا       ال سيما أو يعملون يف الشوارع، و    /األطفال الذين يعيشون و   
وأروشا، ومعاجلة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة، ومتكني حصول مجيع أطفال الـشوارع            

  .على اخلدمات الصحية والتعليم
 لالجتـار  واملقـصد  والعبـور  املنـشأ  بلد الطرف الدولة يساور اللجنة القلق ألن   و  -١٧

 املناطق من األطفالبالداخلي   االجتار مستوى ارتفاع بشأن القلق يساورها كما. باألشخاص
ألغـراض   استغالهلم أجل ميارس من يؤثر على األطفال و    الذياحلضرية،   املناطق إىل الريفية

 ).١٠املادة (السخرة باملنازل والتجارة الصغرية والبغاء 
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ملكافحة ومنع االجتار باألشخاص  اخلطواتباختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف  
قـانون مكافحـة االجتـار       وإنفـاذ  تطبيق واالجتار الداخلي باألطفال، مبا يف ذلك     

 ملناهضة االجتار بالبشر  خطة العمل الوطنية     تكاليف ، وتقدير ٢٠٠٨  لعام باألشخاص
  .وكافياً فعاالًاً تقدير ٢٠١٥- ٢٠١١  فترةلل

يساور اللجنة القلق ألنه رغم جترمي ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                -١٨
زالت هذه الظاهرة متفشية يف املناطق الريفية، وألن وعي النساء باملخاطر املرتبطـة هبـا                ال

  ).١٠املادة (ضعيف للغاية 
 اللجنة الدولة الطرف بضمان اإلنفاذ الفعال ألحكام القانون اجلنائي اليت           توصي  

جترم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتوسيع نطاق برامج القضاء على ظاهرة تـشويه             
 مع إعطاء األولوية للمناطق اليت تنتشر فيها هذه الظـاهرة           -األعضاء التناسلية لإلناث    

 وأنشطة أخرى للتوعية بشأن ظاهرة تـشويه األعـضاء         وتنظيم محالت إعالمية   -بشدة  
  .التناسلية لإلناث

ستراتيجية الوطنية من أجل حتقيق النمو واحلـد         اعتمدت اال  الطرفرغم أن الدولة      -١٩
 من السكان   ة يف املائ  ٣٤أن   حيث ،من الفقر، يساور اللجنة القلق ألن الفقر ال يزال منتشراً         

 الـذين   األشخاص األكرب سناً  ألن  اً  ساورها القلق أيض  وي. يعيشون دون مستوى خط الفقر    
 اليـد العاملـة    اإليدز أو مسائل هجرة   /يعتنون باألطفال بسبب فريوس نقص املناعة البشرية      

  ).١١املادة ( من احلرمان بشكل خاص يعانون
 للحد من الفقر والقضاء     املتخذةاخلطوات  بتكثيف  توصي اللجنة الدولة الطرف       

 الـذين يعتنـون     كبار السن  يف املناطق الريفية ويف أوساط       ال سيما ع، و على الفقر املدق  
. اليـد العاملـة    اإليدز أو مسائل هجـرة    /باألطفال بسبب فريوس نقص املناعة البشرية     

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة،            
الفقر والتقدم احملرز يف جمال      انتشار مدى  بشأن حبسب السنة واملناطق الريفية واحلضرية،    

الفقر والعهـد   "وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل إعالهنا املعنون         . جهودها ملكافحته 
  .٢٠٠١مايو / أيار٤املعتمد يف  "الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

كن يف الدولة الطرف، واكتظاظ املساكن،       إزاء النقص يف املسا    القلقيساور اللجنة     -٢٠
وتدين نوعية أماكن اإلقامة، ونقص اخلدمات األساسية، وارتفاع نسبة سكان احلضر الـذين        

  ).١١املادة (يعيشون يف األحياء الفقرية 
تدابري عاجلة لضمان توفري املساكن الالئقـة       باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

ضمانات قانونية للجميع، وتنفيذ خطة عامة لإلسكان، وبناء        وامليسورة التكلفة، مع منح     
مزيد من املساكن املنخفضة التكلفة لألفراد واجملموعات احملرومة واملهمشة، واختاذ تدابري           
ذات أولوية لصاحل املشردين ومن يعيشون يف مساكن دون املستوى الالئق يف األحيـاء              
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مني تقريرها الدوري القادم معلومات عـن  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تض  . الفقرية
 نطاق التشرد يف الدولة الطرف وأسبابه اجلذرية والتدابري اليت اختـذهتا للتـصدي هلـذه     

بشأن احلق  ) ١٩٩١(٤وتوّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم          . املشكلة
  .يف السكن الالئق

 يف وسط   ال سيما ن يف الدولة الطرف، و     أن الكثريين ممن يعيشو    بقلقتالحظ اللجنة     -٢١
كما يـساورها القلـق   . وجنوب شرق ومشال شرق ترتانيا، معرضون النعدام األمن الغذائي    

 األطفال يف املنـاطق الريفيـة       يف صفوف بشأن ارتفاع معدالت سوء التغذية واجلوع املزمن        
  ).١١املادة (

ام األمـن الغـذائي     خطوات للتصدي النعد  باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
سـيما يف   ئية امللحة لألطفـال، وال    املزمن وسوء التغذية املزمن ولتلبية االحتياجات الغذا      

 الطرف إىل   وتوّجه اللجنة نظر الدولة   . الشرقي والشمال   الشرقيمناطق الوسط واجلنوب    
  .احلق يف الغذاء الكايف بشأن) ١٩٩٩(١٢تعليقها العام رقم 

ألن العديد من اجملتمعات احمللية الضعيفة، مبا يف ذلك مجاعـات           يساور اللجنة القلق      -٢٢
مـن أراضـيها    اً  الرعاة واجلماعات اليت تعتمد على الصيد ومجع الثمار، مت إخالؤها قـسر           

 ، وتوسيع املناطق احملميـة    ، وإنشاء حمميات الصيد   ،التقليدية ألغراض الزراعة الواسعة النطاق    
يساور  كما. جتارية  والقنص ألغراض  الصيد و ،السياحة و ، وإنشاء ثكنات عسكرية   ،والتعدين

اللجنة القلق ألن هذه املمارسات أفضت إىل نقص شديد يف وصوهلا إىل األراضي واملـوارد               
  ).١١املادة (ها وحقها يف الغذاء يهدد بوجه خاص أساليب عيش الطبيعية، مما

ـ               شاريع توصي اللجنة بأن يكون إنشاء حمميات الصيد وتـرخيص الـصيد وامل
األخرى فوق أراضي األجداد مسبوقني مبوافقة األشخاص املتضررين احلـرة واملـسبقة            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف حبماية اجملتمعات احمللية الضعيفة، مبا يف ذلـك            . واملستنرية
مجاعات الرعاة واجلماعات اليت تعتمد على الصيد ومجع الثمار، محاية فعالة تقيهـا مـن               

بالتحقيق بشكل سـليم يف عمليـات    اً  وتوصي اللجنة أيض  . ضي األجداد اإلخالء من أرا  
اإلخالء القسري السابقة واالنتهاكات اليت ارتكبت خالل هذه العمليات، وتقدمي اجلناة           

. نشر استنتاجات هذا التحقيق، وتقدمي تعويضات كافية ملـن مت إخالؤهـم  وإىل العدالة،   
بـشأن عمليـات    ) ١٩٩٧(٧عليقها العام رقم    وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل ت      

  .اإلخالء القسري
. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تغطية شاملة يف جمـال الرعايـة الـصحية                -٢٣

ويساورها القلق أيضاً إزاء قلة مقدمي الرعاية الصحية املؤهلني وقلـة اإلمـدادات الطبيـة،              
 إىل مراكز الرعاية الـصحية بـسبب        سيما يف املستوصفات الريفية، وصعوبات الوصول      وال

  ).١٢املادة (بعدها عن القرى 
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 جمـال  يف شـاملة  تغطية لضمان اخلطواتبتكثيف   توصي اللجنة الدولة الطرف     
 الطبية املعدات من يكفي ما وتوفري املوارد، من املزيد ختصيص منها الصحية بطرق  الرعاية

  .الريفية للقرى الصحية الرعاية خدمات تغطية تأمنيالصحية، و املراكز يف والعاملني
معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامـسة        وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع       -٢٤

.  يف املناطق الريفية   ال سيما  ماهرات، و  مولداتواألمهات، واخنفاض عدد الوالدات مبساعدة      
  ).١٢املادة (كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت محل املراهقات 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات عاجلة خلفض معـدالت وفيـات              
الرضع واألطفال دون سن اخلامسة املرتفعة، ولضمان مساعدة مولدات ماهرات أثنـاء            

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسني إمكانية وصول املرأة . الوالدة
ورعاية املواليد وخدمات الـصحة اإلجنابيـة       إىل املستوى األساسي من الرعاية النفاسية       

كما توصي اللجنة الدولة  .  يف املناطق الريفية   ال سيما ومراكز الرعاية الصحية األساسية، و    
الطرف باختاذ تدابري للتصدي إىل معدالت محل املراهقات املرتفعة، بطرق منـها تقـدمي              

مل، بغض النظر عن    معلومات وخدمات تنظيم األسرة، وضمان احلصول على موانع احل        
احلالة الزوجية أو السن، وتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية كجزء من منهاج التعليم الذي             

  .يستهدف املراهقني واملراهقات
 يف  يشاركون ممن النساء واألطفالال سيمايساور اللجنة القلق إزاء تعرض الناس، وو  -٢٥

. مثل الزئبق ومواد كيميائية خطرية أخـرى       السميةإىل مواد عالية     ،التقليدي التعدين أنشطة
املستعملة على بيئة وسـبل      الكيميائية واملواد التقليدي التعدين كما يساورها القلق إزاء تأثري    

عيش اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك تلوث املصادر املائية مثل األهنار والبحريات وغريها مـن               
  ).١٢املادة (الكتل املائية 

خطوات عاجلة لضمان عـدم تعـرض أي        باختاذ  دولة الطرف   توصي اللجنة ال    
مثل الزئبق ومـواد كيميائيـة       السمية عالية مواد أشخاص، خاصة النساء واألطفال، إىل    

، بطرق منـها إذكـاء وعـي        التقليدية التعدين أنشطة يفأثناء مشاركتهم    خطرية أخرى 
  هذه األنشطة، مبا يف ذلـك  ورصد تأثري  التقليديةالسكان احملليني وتفتيش مناطق التعدين      

  .تأثريها على املصادر املائية
 بعد إلغاء الرسوم الدراسية يف      االبتدائي بالتعليم   االلتحاقيف   تقدم من حتقق ما رغم  -٢٦
 غري املباشرة، مثـل الكتـب   االبتدائييساور اللجنة القلق إزاء تكاليف التعليم       ،٢٠١١عام  

 اهلياكـل  إمكانيـات  كفايـة  ورها القلق إزاء عدم   كما يسا . واألزياء والوجبات املدرسية  
ن غالب املدارس تفتقر إىل ماء الشرب وخدمات الصرف الصحي         إحيث   التعليمية، األساسية
  ).١٣املادة (املؤهلني  عدد املعلمنيحمدودية وتعاين من  املدرسية، والكتب
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لة، التعلـيم الـشام    خطوات لتحسني جودة  باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
كمـا  . فر الكتب الدراسية وغريها من املواد التعليميـة ا تونيزيادة عدد املعلمني وحتس  وب

ذلك  يف خطوات لتحسني البيئة املادية للمدارس، مبا     باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف     
  .الريفية املناطق يف سيما مرافق مناسبة للمياه والصرف الصحي، وال ضمان خالل من
 ال يتمـون    االبتدائيـة نة القلق ألن حوايل ثلث األطفال يف املرحلـة          ويساور اللج   -٢٧

ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسة يف التعلـيم             . الدراسة
 احلمـل  كـشف  اختبار مىت كانت نتيجة    والطرد ،األطفال عمل بسبب ال سيما الثانوي، و 
  ).١٣ادة امل(املبكر  والزواجإجيابية،  اإلجباري
 االبتـدائي خطوات لضمان جمانية التعلـيم      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

والثانوية،  االبتدائيةالدراسة  من  معدل االنقطاع عن كل   الرتفاعوالتصدي بشكل عاجل    
 .احلمل بسبب الطرد ومنع اإلجباري احلمل كشف اختبار إلغاء بينها من بطرق

اإلعاقة  ذوي عدم إتاحة فرص احلصول على التعليم لألطفال       إزاء   القلقيساور اللجنة   و  -٢٨
 ).١٣املادة (خميم متابيال  يف يعيشون الذين الالجئني واألطفال الرعاة مجاعات وأطفال

خطوات لضمان تعليم شامل جلميع األطفال      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
 ، ولـضمان  ٢٠١٢ لشامل لعـام  ا للتعليم ستراتيجيةاال خطتها معاً  ذوي اإلعاقة، متاشي  

 منها االبتدائي، بطرق  التعليم على الالجئني واألطفال الرعاة مجاعات أطفال مجيع حصول
  .مدارس متنقلة وداخلية إنشاء
م األراضـي واالسـتفادة مـن    على استخدااملفروضة يساور اللجنة القلق ألن القيود      -٢٩

ين إمكانية املـشاركة يف عمليـات صـنع         والتهديدات اليت تعرفها سبل العيش، وتد      ،املوارد
القرارات بالنسبة للمجتمعات احمللية الضعيفة، مثل مجاعات الرعاة واجلماعات اليت تعتمد على            

  . يف حياة ثقافيةحق هذه اجملتمعاتإلعمال اً تشكل هتديدكلها عوامل الصيد ومجع الثمار، 
وغريها من التدابري حلماية    التدابري التشريعية   باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

وصون وتعزيز التراث الثقايف وأمناط احلياة التقليدية للمجتمعات احمللية الضعيفة، مثـل            
 بـضمان  اللجنة وتوصي. اجلماعات اليت تعتمد على الصيد ومجع الثمار ومجاعات الرعاة        

ـ ألغراض جتارية    والصيد الطبيعة حفظ بشأن املناقشات يف اهلادفة مشاركتها  ،سياحةوال
 .إىل املوافقة احلرة واملسبقة واملستنريةاً  استخدامات األرض، استنادوسائر

 معلومات عن عمل جلنة     تضمني تقريرها القادم   الدولة الطرف،    منتطلب اللجنة     -٣٠
حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، مبا يف ذلك عدد الشكاوى اليت وردت بشأن احلقـوق              

 نـوع اجلـنس   ية واإلجراءات املتخذة، مفصلة حـسب       االقتصادية واالجتماعية والثقاف  
 . واإلعاقة،املناطق احلضرية أو الريفيةحسب و ،الدينية أو اللغوية  أو اإلثنيةاألقلية أو
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يقوم على  اخلطوات الالزمة لوضع نظام فعال      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       -٣١
 واالجتماعيـة  ق االقتصادية  تغطي جماالت إعمال احلقو    سنويةاستقصائية  إعداد دراسات   

ماية حل هادفة، حكوميةوإجراءات   سياساتلتوّخي   ضروري ، كأساس  الرئيسية والثقافية
 .التمتع هبذه احلقوق يف الدولة الطرف

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف التـصديق علـى الربوتوكـول               -٣٢
 .دية واالجتماعية والثقافيةالدويل اخلاص باحلقوق االقتصاق بالعهد امللحاالختياري 

تطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع              -٣٣
على كل مستويات اجملتمع وخصوصاً يف صفوف املوظفني احلكوميني ومـوظفي سـلك             

 وترمجتها وتروجيها قدر اإلمكان وإطالع اللجنة علـى         ،القضاء ومنظمات اجملتمع املدين   
وتشجع الدولةَ الطرف أيضاً على     .  الدوري القادم  ها تقرير يفاملتخذة لتنفيذها   اخلطوات  

إشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع             
  .املدين يف عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقرير الدولة الدوري القادم

 / تـشرين الثـاين    ٣٠ من الدولة الطـرف أن تقـدم حبلـول        وتطلب اللجنة     -٣٤
 تقريرها الدوري الرابع وأن ُتِعده وفقاً للصيغة املنقحة ملبـادئ اللجنـة             ٢٠١٧ نوفمرب

  ).E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨التوجيهية لإلبالغ املعتمدة سنة 

        


