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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة السادسة واألربعون

  ٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢جنيف، 

 ١٦دول األطراف مبوجـب املـادتني       النظر يف التقارير املقدمة من ال         
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  اليمن    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      الثاين املقدم من اليمن بشأن تنفيذ العهد الدويل         
 ٢٠١١مايو / أيار١٠ و٩ املعقودة يف ١٤ و١٣ و١٢ يف جلساهتا (E/C.12/YEM/2)والثقافية 

(E/C.12/2011/SR.12-14)،     ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٠ املعقودة يف    ٢٩ واعتمدت يف جلستها 
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
لتقرير الدوري الثاين لليمن، كما ترحب بالردود اخلطية على         ترحب اللجنة بتقدمي ا     -٢

وبينما تنّوه اللجنة مبا ورد يف التقرير ويف الردود اخلطية من . قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة  
معلومات هامة بشأن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لالمتثال لاللتزامات اليت تقع على             

إهنا تالحظ مع األسف أن التقرير مل يكن كامالً من حيث تغطيتـه             عاتقها مبوجب العهد، ف   
جلميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد، وأن ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل مل تكن       

وتشدد اللجنة على أمهية أن تقدم الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبـل             . ردوداً منهجية 
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على أساس سنوي بشأن مجيع احلقوق املشمولة بالعهد، على         بيانات إحصائية مقارنة ُتجّمع     
األرياف، مع إيالء /أن تكون هذه البيانات ُمصّنفة حبسب اجلنس والسن وحمل اإلقامة يف املدن

  .اهتمام خاص لشرائح اجملتمع احملرومة واملُهّمشة
بّنـاء مـع   وتالحظ اللجنة مع التقدير املستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف وتعاونه ال    -٣

وتالحظ اللجنة بقلـق    . اللجنة يف وقت تشهد فيه الدولة الطرف صراعاً سياسياً واجتماعياً         
وأسف بالغني ما تلقته من تقارير خالل حوارها مع الدولة الطرف بشأن استخدام القوة ضد               
املشاركني يف االحتجاجات، مبن فيهم املدرسون، الذين كانوا يطالبون بإعمـال حقـوقهم             

ادية واالجتماعية والثقافية إعماالً تاماً، مما أفضى إىل خسائر يف األرواح وسقوط عدد             االقتص
 السعي إلجياد حلول عن طريق احلـوار        علىوحتث اللجنة الدولة الطرف     . كبري من اجلرحى  

  .واملشاركة، وضمان احترام حقوق مجيع احملتجني يف التعبري عن شواغلهم تعبرياً سلمياً
ة مبا ُتعانيه الدولة الطرف من نقص شديد يف املوارد يزداد تأثريه حـّدة              وتسلّم اللجن   -٤

وعلى ضوء ذلك، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف       . من جّراء تفشي الفساد على نطاق واسع      
وتشدد اللجنة  . بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف    ) ١٩٩٠(٣إىل تعليق اللجنة العام رقم      

 املستويات الدنيا األساسية لكل حق      بلوغ أن تكفل على األقل      على أنه ينبغي للدولة الطرف    
 فيها املوارد املتاحة يف البلـد      وتشدد اللجنة على أنه حىت يف احلاالت اليت تكون        . من احلقوق 

غري كافية على حنو بّين، تظل الدولة الطرف ُملزمة بأن تسعى جاهدة لضمان التمتع علـى                
ويف هـذا  . نل منها التعاون واملساعدة الدوليا  ، بوسائ أوسع نطاق ممكن باحلقوق ذات الصلة     

السياق، تشدد اللجنة على أمهية التنفيذ واملتابعة العاجلني والفّعالني هلذه املالحظات اخلتامية            
  .كما ترد أدناه

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
عمـال   تعزيز إ  من أجل ُتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف            -٥

  :وترحب اللجنة، بصفة خاصة، مبا يلي. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ؛٢٠٠٨اعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل يف عام   )أ(  
اجلهود املبذولة من قبل الدولة الطرف هبدف التحـصني والقـضاء علـى        )ب(  

  األمراض املتوطنة واملعدية؛
 حتسني إتاحة االلتحاق باملدارس، مبا يف       ية إىل  الرام مبادرات الدولة الطرف    )ج(  

  ذلك ألطفال اجملموعات احملرومة واملهّمشة؛
العدد الكبري من املشاريع الرامية إىل معاجلة جوانب القـصور يف إعمـال               )د(  

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتطوير التعاون يف هذا الـصدد مـع الـشركاء              
  .الدوليني والثنائيني
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
     تالحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف مل ُتنشئ بعد مؤسـسة وطنيـة مـستقلة                -٦

  .حلقوق اإلنسان
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتنشئ مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان              

والثقافية ومتتثـل ملبـادئ     ُتسند إليها والية تشمل أيضاً احلقوق االقتصادية واالجتماعية         
  .باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

      ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء مظاهر التمييز املنتشرة على نطاق واسـع يف الـيمن                -٧
ضد احملرومني واملُهّمشني، أفراداً ومجاعات، وخباصة النساء، وهي مظاهر كثرياً مـا تتـسم              

  .طابع هيكليب
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قوانني شاملة ملكافحة التمييز تشمل مجيع              

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االسترشاد يف جهودها   . شرائح اجملتمع احملرومة واملُهّمشة   
بشأن عدم التمييز يف جمال احلقوق االقتصادية     ) ٢٠٠٩(٢٠هذه بتعليق اللجنة العام رقم      

  .جتماعية والثقافيةواال
ال يزالون ُيعانون من هتميش ومتييز اجتمـاعيني        " األخدام"ن  ألوتشعر اللجنة بالقلق      -٨

    واقتصاديني، وخباصة فيما يتعلق باالستفادة من فرص العمل، وشـروط العمـل، وعمـل              
 األطفال على نطاق واسع، واملستويات املرتفعة جداً ملعدالت التسرب من املدارس، وعـدم            

 فـضالً عـن إمـدادات       الصرف الصحي كفاية مرافق اإلسكان وإمدادات املياه وخدمات       
  ).٢املادة (الكهرباء 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مكافحة التمييز والتهميش االجتماعيني اللـذين             
، بوسائل منها اعتماد تدابري خاصة مؤقتة مبا يتوافق مع تعليق اللجنـة             "األخدام"ُيعانيهما  

 بشأن عدم التمييز يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،            ٢٠م رقم   العا
واعتماد خطة عمل وطنية ُتوضع هلذه الغاية مبشاركة األخدام وُتزود بآلية رصد وتنفيـذ              

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز التدابري املُزمع اختاذها        . فّعالة وشفّافة وقائمة على املشاركة    
ستفادة من فرص العمل، وكفالة شروط عمل الئقة، والتحـاق األطفـال            على إتاحة اال  

باملؤسسات التعليمية ومنع التسرب من املدارس، وإتاحة احلصول على خدمات الرعايـة            
الطبية، وخفض معدل وفيات األطفال، فضالً عن إتاحة إمكانيات االستفادة من السكن            

  .رف الصحيالصالالئق وإمدادات املياه والكهرباء وخدمات 
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء املستوى املتدين جداً لتمثيل املرأة يف عمليات صنع              -٩

القرار يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك يف الربملان واحلكومة وجهاز القـضاء واإلدارة العامـة                
  ).٣املادة (والسلك الدبلوماسي واجملال األكادميي 
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 اعتماد قانون شامل للمساواة بـني اجلنـسني         حتث اللجنة الدولة الطرف على      
واختاذ تدابري خاصة مؤقتة، مبا يف ذلك اعتماد نظام حصص، لتعزيز متثيل املرأة يف مناصب 

  .صنع القرار يف مجيع اجملاالت
وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن املرأة ال تزال حتتاج للحصول على إذن من أحد الذكور   -١٠

  ).٣املادة (القطاع العام  يف تعملمن أقارهبا لكي 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما هو مناسب من التدابري التـشريعية أو                

غري ذلك من التدابري إللغاء اشتراط حصول املرأة على إذن من أحد الذكور من أقارهبـا                
  .لكي تعمل يف القطاع العام

الدولة الطـرف، وخباصـة يف      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى البطالة املرتفع يف           -١١
صفوف النساء يف املناطق الريفية والنائية وكذلك الشباب، فضالً عن التمييز ضد العاملني يف              

  ).٦املادة (القطاع العام والعسكريني يف جنوب الدولة الطرف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات، مبا يف ذلك يف إطار استراتيجية               

ليت وضعتها الدولة الطرف للحد من البطالة، وخباصة يف صفوف أشـد            العمالة الوطنية ا  
اجملموعات ُمعاناة من احلرمان والتهميش، مبن فيهم النساء يف املنـاطق الريفيـة             واألفراد  

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلـة          . والنائية وكذلك الشباب  
  .العام ضد األشخاص املنتمني إىل جنوب اليمنوفعالة للقضاء على التمييز يف القطاع 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز والتـهميش ضـد األشـخاص ذوي                -١٢
  ).٦املادة (اإلعاقة، وخباصة فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة 

يز والوصـم   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات للقضاء على التمي           
باختـاذ تـدابري عاجلـة      أيضاً  وتوصي اللجنة   . ضد ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياة      

للتصدي للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة فيما يتعلق حبصوهلن علـى فـرص              
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إتاحة نسبة مالئمة مـن الوظـائف يف              . العمل

  .إلعاقةاحلكومة لألشخاص ذوي ا
وتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف مل ُتحدد بعد حداً أدىن لألجور علـى                 -١٣

  . املستوى الوطين
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتحدد حداً أدىن لألجور على املستوى الـوطين          

، بغية ضمان حياة     مبعدل التضخم   األجور ربطخيضع لتعديالت منتظمة على أساس نظام       
  .للعاملني املتأثرين وأفراد أسرهمكرمية 
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الفوارق الكبرية يف األجور اليت تؤثر تأثرياً سلبياً                -١٤

  ).٧ املادة(على النساء بصفة خاصة 
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 أجور الرجال والنساء عن العمل      تساويتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل         
       النص الـصريح علـى الـضمانات ذات الـصلة يف    ذي القيمة املتساوية، بوسائل منها   

  .قانون العمل
نه ال ميكن إنشاء احتادات عمالية مستقلة خارج إطـار          ألوتعرب اللجنة عن قلقها       -١٥

العمالية احمللية االحتاد العام لنقابات العمال يف اليمن وألن تنظيم اإلضرابات من قبل االحتادات  
كما تعرب اللجنـة عـن   . االحتاد العام لنقابات العمال احلصول على إذن مسبق من      يتطلب

قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل اختاذ إجراءات انتقامية من قبل أصحاب العمل يف القطـاع                
اخلاص ضد أعضاء النقابات العمالية، فضالً عن ختلّف أغلبية أصحاب العمل بوجه عام عن              

  ).٨املادة (تسجيل العاملني لديهم 
 من  ٢٠٠٢لجنة الدولة الطرف بأن ُتعدل قانون النقابات العمالية لعام          توصي ال   

احتادات عمالية مستقلة ومتكني النقابات العمالية احملليـة مـن   وأجل إتاحة إنشاء نقابات     
الدعوة إىل اإلضراب دون احلصول على إذن مسبق من هيئات النقابات العمالية األعلى             

الطرف بأن ُتعزز جهودها من أجل منـع قيـام          وتوصي اللجنة كذلك الدولة     . مستوى
أصحاب العمل يف القطاع اخلاص باختاذ إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابات العمالية،            

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطـرف      . مثل نقلهم أو ختفيض رتبهم أو فصلهم من العمل        
ن االمتثال للوائح تسجيل العاملني لديهم هبدف ضما   ببأن تكفل قيام مجيع أصحاب العمل       
  .الضمان االجتماعي ونقابات العمال

وتالحظ اللجنة بقلق أن مستويات االستحقاقات من صندوق الرعاية االجتماعيـة،              -١٦
وخباصة مستويات املعاشات التقاعدية، ال تكفي لضمان التمتـع مبـستوى معيـشة الئـق               

ق أيضاً إزاء ما ُيذكر عن إساءة       وتشعر اللجنة بقل  . للمستفيدين من هذا الصندوق وأفراد أسرهم     
  ).٩املادة (استخدام استحقاقات التأمني االجتماعي من قبل مسؤويل الدولة أو زعماء القبائل 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعزز جهودها وتستخدم املوارد املتاحة لزيـادة              
ت املـساعدة    امليزانية لنظام الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك اسـتحقاقا         املخصصات من 

وتوصـي  . االجتماعية، بغية ضمان متتع املستفيدين من هذا النظام مبستوى معيشي الئق          
اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ُتضاعف جهودها ملكافحة الفساد وإساءة استخدام أموال            

 املسؤولني ومقاضاةالدولة يف جمال الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية،        
  .لكعن ذ
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسة العنف املرتيل، مبا يف ذلك التحرش                -١٧

اجلنسي، ضد النساء واألطفال يف الدولة الطرف، وإزاء ما ُيذكر عـن صـعوبات تواجـه                
 االعتـداءات الضحايا يف تقدمي الشكاوى والتماس جرب ما يلحق هبم من أضرار نتيجة هلذه              

  ).١٠املادة (
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 ٦توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر فوراً قانون مكافحة العنف املرتيل رقم               
 اجلناة  ومقاضاة العنف املرتيل واالغتصاب الزوجي،      أعمالبالتايل  أن ُتجّرم    و ٢٠٠٨لعام  

وتوفري احلماية لضحايا العنف املرتيل، بوسائل منها زيادة عـدد دور اإليـواء وتوسـيع               
ي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً مكثفـة لزيـادة            وتوص. مشوليتها وطاقتها 

وعي أفراد الشرطة ووكالء النيابة والقضاة واألخصائيني االجتماعيني واجلمهور عمومـاً           
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعزز قدراهتا يف جمـال           . مبشكلة العنف املرتيل  

وفري معلومات مفصلة يف هذا اخلـصوص يف        البحث ومجع البيانات بشأن العنف املرتيل وت      
تقريرها الدوري املقبل، مشفوعة مبعلومات عن عدد الشكاوى املقدمة مـن الـضحايا،             

  .حبقهم واألحكام الصادرة  اجلناةوسبل االنتصاف املتاحة، وحاالت مقاضاة
  إطـار  وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ما تعانيه املرأة من عدم مساواة يف               -١٨

القانون ويف املمارسة فيما يتعلق باملسائل الزوجية واألسرية، مبا يف ذلك الزواج القـسري،              
والتمييز الشديد ضد النساء اللوايت يطلنب الطالق، واملركز املتدين للمرأة فيما يتصل بـإرث              

  .املمتلكات الزوجية
يل القـانون    بتعـد  ،حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل األولوية          

 املـسائل  هـذه  املتصل باملسائل الزوجية واألسرية بغية القضاء على التمييز ضد املرأة يف       
وضمان توافق القانون مع املعايري ذات الصلة حبقوق اإلنسان مبوجب العهد وغريه مـن              

ضمان ) أ: (وبصفة خاصة، توصي اللجنة باختاذ خطوات عاجلة هبدف       . وليةالصكوك الد 
 من قانون األحـوال الشخـصية؛       ١٤تسجيل مجيع الزجيات مبا يتوافق مع أحكام املادة         

ضمان حق املرأة يف الزواج دون موافقـة وصـي           )ج(رية؛ و سحظر الزجيات الق  ) ب(و
كفالة تساوي حقوق )  ه(الطالق؛ وضمان تساوي حقوق املرأة يف إجراءات   ) د(عليها؛ و 

  .املرأة مبوجب قانون اإلرث
 ١٩٩٢ لعام   ٢٠وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن تعديل قانون األحوال الشخصية رقم             -١٩

، وهو التعديل الذي يضفي صبغة شـرعية        ١٩٩٩ الصادر يف عام     ٢٤مبوجب القانون رقم    
يزال نافذاً وألن جلنـة      ي عليها، ال  على زواج الفتيات دون سن اخلامسة عشرة مبوافقة الوص        

 دون بدء سريان قـانوٍن      ٢٠١٠أكتوبر  /الشريعة التابعة للربملان قد حالت يف تشرين األول       
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تزايد عدد ضحايا        . معدلٍ يهدف إىل حتديد سن دنيا للزواج      

  ).١٠املادة (زجيات األطفال 
اعتماد وتنفيذ القانون املتعلق بالـسن      ) أ: (يليتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا        

 سنة وفقاً للتوصيات الصادرة عن اهليئات الدولية        ١٨ بالدنيا للزواج وحتديد هذه السن      
ضمان استفادة ضحايا زجيات األطفال من سبل انتصاف فعالة وغري ذلك           ) ب(املعنية؛ و 

  .ثار السلبية لزجيات األطفالالعمل على التوعية باآل) ج(من أشكال احلماية الضرورية؛ و
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وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار املمارسة الـضارة املتمثلـة يف تـشويه                 -٢٠
  ). ١٠املادة (األعضاء التناسلية لإلناث يف الدولة الطرف، وخباصة يف املناطق الساحلية والريفية 

٢١-    
يعاً جيّرم ممارسة تشويه    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة تشر          

األعضاء التناسلية لإلناث ويكفل مقاضاة من ميارسون هذا الفعل أو يفرضون ممارسـته             
وتوصي اللجنة أيـضاً    .  حبقهم املناسبة كما يكفل إنزال العقوبة      ،على الفتيات أو النساء   

لى هـذه   الدولة الطرف بأن ُتعزز جهودها يف جمال التوعية والتثقيف بغية القضاء التام ع            
  .املمارسة والتصدي للحجج اليت تستند إليها

وتالحظ اللجنة بقلق أن العقاب البدين لألطفال ميكـن أن ُيمـارس كعقوبـة يف                 -٢٢
 وُيستخدم على نطاق واسع يف املرتل ويف مراكـز          اً مشروع  عمالً وُيعترباإلجراءات اجلنائية   

  ).١٠املادة (الرعاية البديلة كأسلوب تأدييب 
لجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة تشريعاً حيظـر صـراحة            توصي ال   

ممارسة العقاب البدين لألطفال يف مجيع البيئات، مبا يف ذلك كعقوبة يف اإلجراءات اجلنائية              
  .وكذلك يف املرتل ويف مراكز الرعاية البديلة

ـ        عدم وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     -٢٣ انوين لعمـل    التطبيق واإلنفاذ الفعالني للحظـر الق
  ).١٠املادة (األطفال الذي ُيفضي إىل استغالل األطفال على نطاق واسع 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة إلنفاذ حظر عمل األطفـال،               
بوسائل منها توفري املوارد الالزمة للوحدة املعنية بعمل األطفال التابعة لوزارة الـشؤون             

ي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ترصد على حنو أكثر فعالية           وتوص. االجتماعية والعمل 
سيما  حاالت عمل األطفال من أجل ضمان القضاء على هذا العمل بصورة تدرجيية، وال            

املتعلقة ) ١٩٩٩(١٨٢يف سياق األعمال اخلطرة، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
  .بأسوأ أشكال عمل األطفال

 عن قلقها البالغ إزاء االّتجار على نطاق واسع بالنساء واألطفال، مبا            وُتعرب اللجنة   -٢٤
يف ذلك االّتجار هبم عن طريق نقلهم إىل بلدان جماورة ألغراض استغالهلم اجلنسي وغري ذلك               

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدين معدل حاالت املالحقة القـضائية           . من أشكال االستغالل  
  ).١٠املادة (النساء واألطفال ملرتكيب أعمال االجتار ب

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتعزز جهودها من أجل منع ومكافحـة االجتـار                
بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك يف إطار تنفيذ اخلطة الوطنية املنقّحة واملطّورة ملكافحة االجتار              

جلة التعديالت  وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عا         . باألطفال
املقترح إدخاهلا على قانون اجلرائم والعقوبات، وأن ُتسرع يف مقاضـاة مـرتكيب جرميـة               
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وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تواصل تدعيم نظامها اخلاص بإعادة تأهيل            . االجتار
  .وإعادة إدماج ضحايا االجتار، مبا يف ذلك إعادة تأهيل ضحايا االستغالل اجلنسي

شعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى الفقر املرتفع جداً املتفشي يف الدولـة الطـرف،              وت  -٢٥
  ).١١املادة  (ء والبيضاوشبوةسيما يف حمافظات عمران  وال

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها من أجل مكافحة الفقر، مع إيالء               
يهم األطفال واألشـخاص    اهتمام خاص ألشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً، مبن ف        

وهلذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمـد         . الذين يعيشون يف املناطق الريفية    
خطة وطنية جديدة للتنمية ومكافحة الفقر مدعومة بآلية رصد وتنفيذ فعالـة وشـفافة              

  الصادر عن اللجنـة    البيانوتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل       . وقائمة على املشاركة  
  .بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 سوء التغذية يف الدولة الطرف، وارتفاع معـدالت         حجموتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٢٦
، فضالً عن ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي لألسـر،           وتأخر النمو   ونقص الوزن  ،اهلدر

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن هذا الوضع قد تفـاقم مـن           . ةخصوصاً يف املناطق الريفي   
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن جزءاً غري متناسب من األراضـي           . جّراء ارتفاع أسعار األغذية   

  ).١١املادة (الزراعية ُيخصص لزراعة القات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابري فعالة وعاجلة ملكافحـة اجلـوع               
سيما سوء تغذية األطفال، وبأن تتخذ تدابري عاجلة للتعـويض عـن              التغذية، وال  وسوء

التأثري السليب الرتفاع أسعار األغذية على ميزانيات األسر، خصوصاً يف حالة احملـرومني             
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االسترشاد يف جهودهـا         . واملهّمشني من األفراد واألسر   

  .بشأن احلق يف الغذاء الكايف) ١٩٩٩(١٢م رقم تعليق اللجنة العابهذه 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص املتزايد يف املياه، وعدم كفايـة وتكـافؤ فـرص                 -٢٧

سـيما يف    الوصول إىل إمدادات املياه، ونقص املياه الصاحلة للشرب يف الدولة الطرف، وال           
اجلوفية املياه  اء نضوب احتياطيات موارد     وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إز    . املناطق الريفية والنائية  

وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن شبكة الصرف الصحي العامـة            . غري املتجددة 
تقتصر على املراكز احلضرية، وتالحظ بقلق تفشي األمراض املنقولة بواسطة املياه وما يترتب             

  ).١١املادة (على ذلك من وفيات يف صفوف األطفال 
اللجنة الدولة الطرف بأن ُتضاعف جهودها من أجـل ضـمان تعمـيم             توصي    

الوصول إىل موارد إمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي، مبا يف ذلـك يف املنـاطق               
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز جهودها، بوسـائل منـها            . الريفية والنائية 

 وحتسني إدارة النفايـات، وخباصـة يف        التعاون الدويل، ملعاجلة مشكلة نقص موارد املياه،      
وتوجه .  املياه اجلوفية غري املتجددة     موارد القطاع الزراعي، وترشيد استخدام احتياطيات    
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بشأن احلق يف املياه،    ) ٢٠٠٢(١٥اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم          
  ).٢٠١٠(لصحي فضالً عن البيان الصادر عن اللجنة بشأن احلق يف خدمات الصرف ا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر إمكانية الوصول، إال بقدر حمدود، إىل خدمات               -٢٨
الرعاية الصحية األساسية وما يتصل بذلك من خدمات تنظيم األسرة، خصوصاً يف املنـاطق              

ت وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء املستوى املرتفع جـداً ملعـدالت الوفيـا            . الريفية والنائية 
النفاسية ووفيات األطفال يف الدولة الطرف، وهو أمر يتصل بكون نسبة حـاالت الـوالدة               

  ).١٢املادة ( يف املائة فقط ٣٦بإشراف موظفني طبيني مهرة تبلغ 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية، مبا يف ذلك مـن             

ضمان تعميم احلصول   ) أ: ( أجل ، من ٢٠١٥-٢٠١٠خالل استراتيجية الصحة الوطنية     
على رعاية صحية أساسية ميسورة التكلفة وعلى خدمات متخصصة يف جمـال الـصحة              

زيادة حاالت الوالدة حتت إشراف موظفني طبيني مهرة وتوفري الرعايـة           ) ب(اإلجنابية؛ و 
متثيـل  زيادة ) ج(الصحية السابقة والتالية للوالدة، خصوصاً يف املناطق الريفية والنائية؛ و     
  .املرأة يف صفوف موظفي الرعاية الصحية، خصوصاً يف جمال التمريض

وتالحظ اللجنة بقلق أنه رغم حدوث بعض التحسن، ال تزال معدالت االلتحـاق               -٢٩
كما تـشعر   . مبؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي منخفضة جداً، خصوصاً يف حالة الفتيات         

سرب من املدارس واخنفاض معدالت احلضور وإمتـام        اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت الت     
  ).١٤ و١٣املادتان (الدراسة يف مدارس التعليم االبتدائي والثانوي 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات عاجلة ملعاجلة مـشكلة تـدين               
معدالت االلتحاق مبؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي، والتـصدي للتفاوتـات بـني            

وبأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة من أجل معاجلة املـشاكل املتـصلة بارتفـاع              اجلنسني،  
وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه اخلطوات ضـمان        . معدالت التسرب من النظام املدرسي    

 بني اجلنسني يف صفوف املدرسـني،       االختاللمراعاة احلضور اإللزامي، ومعاجلة مشكلة      
 يكفي من الدعم املايل والتصدي للمواقف األبوية        خصوصاً يف املناطق الريفية، وتوفري ما     

  .واملمارسات التقليدية املتمثلة يف العمل املرتيل
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، وخباصة              -٣٠

  ).١٤ و١٣املادتان (النساء والفتيات ذوات اإلعاقة، فيما يتعلق حبصوهلن على التعليم 
صي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري عاجلة لضمان توفري التعليم الشامل تو  

إضـافة إىل   (التدريب اإللزامي جلميع املدرسني     ) أ: (لألطفال ذوي اإلعاقة، بوسائل منها    
وضع خطط للتعليم الفردي جلميع الطـالب؛       ) ب(؛ و )املدرسني يف جمال التعليم اخلاص    

 املساعدة وتقدمي الدعم يف القاعات الدراسية، فضالً عـن          توفري األدوات التعليمية  ) ج(و
 إىل املدارس   عوائقإتاحة الوصول املادي دون أية      ) د(املواد التعليمية واملناهج الدراسية؛ و    
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إنفاذ ) ز(ختصيص ما يكفي من املوارد املالية؛ و) و(تدريس لغة اإلشارة؛ و)  ه(ومرافقها؛ و
  .وم التعليم اجلامعي يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقةاإلعفاء مبوجب القانون من دفع رس

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل األميـة يف الدولـة الطـرف،         -٣١
  ).١٤ و١٣املادتان (وخباصة يف صفوف النساء والفتيات يف املناطق الريفية 

األمية توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ما تبذله من جهود للقضاء على               
واحلد من أسباهبا، بوسائل منها العمل على حنو فعال على تنفيذ ورصد وتقييم ومتويـل                

 يف تقريرها الـدوري     وأن تقدم استراتيجيتها املتعلقة بالقضاء على األمية وتعليم الكبار،        
  . بعد أخرى عن النتائج احملققة سنةً معلوماتاملقبل
ية االهتمام الذي توليه الدولة الطرف لاللتزام       وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم كفا        -٣٢

الذي يقع على عاتقها مبوجب العهد فيما يتعلق باحلقوق الثقافية، حسبما يتبني مـن خلـو                
التقرير من أية معلومات يف هذا الصدد، فضالً عن عدم تقدمي ردود على قائمـة املـسائل                 

  ).١٥املادة ( من العهد ١٥املتصلة باملادة 
ة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات            تطلب اللجن   

 من  ١٥مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لضمان التمتع باحلقوق املعترف هبا يف املادة             
.  من احملرومني واملهّمـشني أفـراداً ومجاعـات        د، وخباصة من قبل األقليات وغريها     العه

ع بيانات مبوبة بشأن التكوين اإلثين للمجتمـع،        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُتجمّ     
 مـن اعتمـاد تـدابري    لكي تتمكنوكذلك بشأن احملرومني واملهّمشني أفراداً ومجاعات،    

  . من العهد تنفيذاً تاما١٥ًملموسة وحمددة األهداف لتنفيذ املادة 
ول وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوك            -٣٣

  . االختياري للعهد
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقدمي نسخة حمّدثة من وثيقتـها األساسـية               -٣٤

املوحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق           
 اخلامس اإلنسان، وخباصة تلك املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحدة، كما اعتمدها االجتماع    

 ٢٠٠٦يونيـه   /املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران            
(HRI/MC/2006/3).  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٣٥
واسع على مجيع مستويات اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولة واجلهاز القضائي            

املدين، وترمجة ونشر هذه املالحظات قدر اإلمكان وإبالغ اللجنـة يف           ومنظمات اجملتمع   
وتشجع اللجنة أيـضاً    . التقرير الدوري املقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات       

الدولة الطرف على إشراك مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها املنظمـات غـري               
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ين، يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبـل         احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املد     
  .تقدمي تقريرها الدوري املقبل

 ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم حبلول           -٣٦
تقريرها الدوري الثالث الذي ينبغي أن ُيعد وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعتها             

  .(E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨اليت اعُتمدت يف عام وقارير اللجنة فيما يتعلق بتقدمي الت

        


