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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١جنيف، 

 ١٦ير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف التقار      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  سري النكا    
نظرت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف التقريـر              -١

الثاين إىل الرابع بشأن تنفيذ العهد الـدويل اخلـاص          ن  مالدورية  سري النكا   لتقارير   اجلامع
 ٤٢و ٤١و ٤٠جلـساهتا   يف  ) E/C.12/LKA/2-4(االقتصادية واالجتماعية والثقافية     باحلقوق
، واعتمـدت يف    )E/C.12/2010/SR.40-42(،  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ و ٨ يف املعقودة
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠ ربنوفم/ تشرين الثاين١٩، املعقودة يف ٥٥ جلستها

  مقدمة  -ألف   
بيـد أهنـا    . ترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف            -٢

قـدراً   عاماً، تـضمن  ١٥تعرب عن قلقها من أن تقرير الدولة الطرف، الذي قُدم متأخراً بعد       
عـن اإلعمـال الفعلـي      ذات الصلة   ءات  حصااإلأو  املصنفة  بيانات  العلومات و حمدوداً من امل  

وتأسف اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطـرف ردوداً        . للحقوق الواردة يف العهد يف الدولة الطرف      
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االمتثال بـصورة     . على نصف قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة      

هية اليت وضعتها اللجنة قصد التمكني من    كاملة يف تقريرها الدوري القادم ملبادئ اإلبالغ التوجي       
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وتوصي اللجنـة   . إجراء تقييم كامل لدرجة إعمال احلقوق الواردة يف العهد يف الدولة الطرف           
  . الدولة الطرف بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين أثناء عملية إعداد تقريرها الدوري القادم

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
يق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل، أي         ترحب اللجنة بالتصد    -٣

 ٢٠٠٠الربوتوكول االختياري املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة يف عـام         
والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد              

ختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        الربوتوكول اال على   و ،٢٠٠٦اإلباحية يف عام    
وترحب اللجنة كذلك بالتصديق على اتفاقية منظمة العمـل         . ٢٠٠٢ضد املرأة يف عام      التمييز

) ٢٠٠٠(١٣٨بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، واالتفاقية رقم        ) ١٩٩٨(١١١الدولية رقم   
أشـكال  بشأن حظر أسوأ    ) ٢٠٠١(١٨٢بشأن احلد األدىن لسن االستخدام، واالتفاقية رقم        

  .عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
  :وتالحظ اللجنة مع التقدير التطورات اإلجيابية املتعلقة بتنفيذ العهد، كاعتماد ما يلي  -٤

 املتعلق مبنـع    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٣الصادر يف    ٣٤القانون رقم     )أ(  
  املرتيل؛ العنف

 املتعلق بعمل املرأة وصـغار الـسن        ٢٠٠٣لعام  ) املعدل (٨القانون رقم     )ب(  
   سنة؛١٤ إىل ١٢ الذي يرفع احلّد األدىن لسن العمل من ،واألطفال
  .٢٠٠٣السياسة الوطنية لإلعاقة يف عام   )ج(  

وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا أحرزته من تقدم هـام يف حتقيـق األهـداف                  -٥
 وتشري مع االرتياح إىل أن الدولة الطرف        ،يف جمال الصحة والتعليم   لأللفية، وال سيما     اإلمنائية

  .٢٠١٥ املؤشرات حبلول عام معظمعلى درب بلوغ أهداف 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
يف النظام القانوين احمللي يتم إعماله إعماالً كامالً يساور اللجنة القلق من أن العهد مل      -٦

،  بـه عض أحكامه أمام احملكمة العليا نادراً ما ُيتحّججإمكانية التقاضي بب  بالرغم من   ومن أنه   
وتعرب اللجنة عن بالغ القلـق      . األمر الذي ينّم عن معرفة حمدودة بالعهد يف الدولة الطرف         

 وبصفة خاصة اتفاقيات ،أيضاً من أن الطبيعة امللزمة قانوناً للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
دولية اليت انضمت إليها الدولة الطرف تعرضت للتشكيك من جانب احملكمة           منظمة العمل ال  

  . العليا يف مناسبات عديدة
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 اآلثار القانونية تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة متتع العهد بكامل            
يف النظام القانوين احمللي وبأن تكون ُحجيته راجحة على القانون احمللي يف حالـة              

لدولة الطرف أيضاً على كفالة اتساق تشريعها احمللي مع         وحتث ا . وجود تضارب 
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل حتـسني بـرامج          . احلقوق الواردة يف العهد   

التدريب على حقوق اإلنسان بصورة تكفل معرفة أفضل بالعهد وغـريه مـن             
الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان والوعي هبا وتطبيقهـا، وال سـيما يف         

 مـن األطـراف     ئية وموظفي إنفاذ القانون وغري ذلك      السلطات القضا  أوساط
  .الفاعلة املسؤولة عن تنفيذ العهد

، فإن استمرارها   الرفع اجلزئي حلالة الطوارئ   وتالحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من          -٧
  .يعوق إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إعماالً كامالً

ولة الطرف على النظر يف إلغاء مجيع أحكام الطـوارئ          الدحتث اللجنة     
  . املتبقية اليت هتدد إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

خفضت وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت              -٨
ذا السبب أساساً جلنـة      هل ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول  " باء"املركز  اعتمادها إىل   مركز  

وتشري اللجنة أيضاً مع    . التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
  . فعالًالقلق إىل استمرار شغور الوظائف يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت هي معلقة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استيفاء اللجنة الوطنية حلقـوق             
نسان شروط االستقالل واإلدارة الذاتية الواردة يف املبادئ املتعلقـة مبركـز            اإل

مبادئ باريس، قرار اجلمعيـة     (حقوق اإلنسان   لتعزيز ومحاية   املؤسسات الوطنية   
  ). ٤٨/١٣٤العامة 

ويساور اللجنة القلق من عدم استقاللية اجلهاز القضائي وهيئـات الرقابـة اهلامـة                -٩
وتشعر .  فعاالً يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        بدورها هنوضاً  للنهوض

 ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلول٨اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التعديل الثامن عشر للدستور الذي اعُتمد يف          
والذي حيّد بدرجة أكرب من استقالل اجلهاز القضائي وغريه من هيئات الرقابة حيث يقضي بأن               

لدولة نفسه تعيني أطراف منها رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للتحقيق يف دعاوى            يتولّى رئيس ا  
االرتشاء والفساد، ورئيس وأعضاء جلنة اجلهاز القضائي واملفوض الربملـاين لـشؤون اإلدارة             

  ).املظامل أمني(
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة لكفالـة               

وتوصي الدولة الطرف كذلك    . ز القضائي وهيئات الرقابة   استقالل ونزاهة اجلها  
بالنظر يف مراجعة أحكام التعديل الثامن عشر للدستور الذي يتعلق بإجراء تعيني            

  . رؤساء وأعضاء هيئات الرقابة
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وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء اتساع انتشار التهديدات واهلجمات ومحـالت              -١٠
 وكذلك إزاء   ،دافعني عن حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف      التشهري وخمتلف أشكال وصم امل    

  . القيود غري املشروعة املفروضة على أنشطتهم
الـيت تتفـق     ة الالزم اتحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اإلجراء        

اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعـات وهيئـات اجملتمـع يف             مع
         الـصادر   ،يات األساسية املعترف هبا عامليـاً     ومحاية حقوق اإلنسان واحلر    تعزيز

 من أجل وضع حد للمضايقة واالضطهاد       ،١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٩يف  
 وكفالـة مقاضـاة     ،اللذين يستهدفان املدافعني عن حقوق اإلنـسان      املستمرين  

وتـدعو  . ومعاقبة املسؤولني عن هذه التهديدات واهلجمات على النحو الواجب        
دولة الطرف إىل إجراء حوار دائم مع أطراف اجملتمع املدين، مبن فـيهم             اللجنة ال 

األشخاص الذين ينظمون محالت توعية حبقوق اإلنسان واملدافعون عن حقـوق           
اإلنسان من أجل وضع وتنفيذ اسـتراتيجيات حلمايـة احلقـوق االقتـصادية             

ذلـك الـصياغة    واالجتماعية والثقافية والنهوض هبا يف كامل أحناء البلد، مبا يف           
وحتث الدولة الطـرف أيـضاً علـى        . احلالية خلطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان     

  . اإلسراع بعملية اعتماد قانون احلق يف املعلومات
منتـزه  جمموعة فـّداه إىل     ألفراد  ن حتويل األراضي التقليدية     ألوتشعر اللجنة بالقلق      -١١
اً، حيث ُحظر عليهم االسـتفادة مـن         أدى إىل هتميشهم وإفقارهم اجتماعياً واقتصادي      وطين

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الوصم الشديد       . أراضي القنص ومواقع تربية النحل التقليدية     
الذي تتعرض له جمموعة فّداه يف الدولة الطرف، وال سيما أطفال هذه اجملموعة الذين يقعون               

  )١ من املادة ٢الفقرة . (ظائف اخلطرةيف نظام التعليم وكثرياً ما ُيشغَّلون يف الوالنبذ ضحية 
حتث اللجنة الدولة الطرف على متكني جمموعـة فـّداه مـن العـودة                

أراضيها اليت استبعدت منها وبقائها فيها دون إزعاج، وال سـيما يف حمميـة               إىل
مادورو أويا، وعلى إنشاء هيئة حكومية لتمثيل جمموعة فّداه اليت ينبغي استشارهتا 

وافقتها قبل تنفيذ أي مشروع أو سياسة عامة تـؤثر يف حيـاة             واحلصول على م  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر يف التصديق على         . أفراد هذه اجملموعة  

بـشأن الـشعوب األصـلية      ) ١٩٨٩(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  . والقبلية يف البلدان املستقلة

الفساد الذي يقّوض إعمال احلقوق االقتـصادية       وتالحظ اللجنة مع القلق استشراء        -١٢
تدابري حازمة وفعالة   حىت اآلن   واالجتماعية والثقافية للجميع وإزاء عدم اختاذ الدولة الطرف         

  )٢ من املادة ١الفقرة . (ملكافحة الفساد وما يالزمه من إفالت من العقاب
ملكافحـة  اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمـة          تدعو    

ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة . الفساد وما يالزمه من إفالت من العقاب      
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الطرف على تدريب أفراد الشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القانون، فضالً عن            
املدعني العامني والقضاة على التطبيق الصارم لقوانني مكافحة الفـساد، بغيـة            

نون واملمارسة، بالعمل بشفافية، وضـمان      مطالبة السلطات العامة، يف جمايل القا     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون مع     . إحالة القضايا إىل العدالة   

 وتطلب إىل ،املنظمات الدولية ذات اخلربة بصورة خاصة يف جمال مكافحة الفساد   
الدولة الطرف إدراج معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري القادم عـن التقـدم     

  . رز يف مكافحة الفساد واإلفالت من العقاباحمل
عمـال املـزارع    عيش  فيها وي يعمل  ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف القاسية اليت          -١٣

وتعرب عن قلقها أيضاً مـن عـدم   . وأُسرهم، الذين يعيش جزء كبري منهم يف حالة فقر مدقع   
 الذي حرم سـكان التاميـل       حىت اآلن وهو القانون    ١٩٤٨ لعام   ١٨إلغاء قانون اجلنسية رقم     

اجلنسية على أساس قانون    منحهم  أصل هندي من جنسيتهم فأصبح اآلالف منهم ينتظرون          من
 املتعلق مبنح اجلنسية لألشخاص املنحدرين من أصل هنـدي، وإزاء عـدم متتـع               ٢٠٠٣عام  

  )٢ادة  من امل٢الفقرة . (األشخاص عدميي اجلنسية حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إتاحة املوارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل             

 الـيت اعتمـدهتا يف      ، وهي اخلطـة   معات املزارع تالوطنية للتنمية االجتماعية جمل   
 معلومات شاملة يف تقريرها الدوري القادم عـن التـدابري           وتقدمي ،٢٠٠٦ عام

 جمتمعاتمال املزارع وأسرهم وكذلك   امللموسة اليت اختذهتا لكفالة عدم تعرض ع      
وتدعو اللجنة  . الئقةعيشهم يف ظروف    لكفالة  التاميل من أصل هندي للتمييز و     

 وإىل اإلسـراع    ١٩٤٨ لعـام    ١٨الدولة الطرف إىل إلغاء قانون اجلنسية رقم        
عملية إصدار بطاقات اهلوية للتاميل من أصل هندي وفقاً لقانون منح اجلنـسية             ب

  .٢٠٠٣ هندي لعام لألشخاص من أصل
وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من وضع حصص مؤخراً لتشغيل األشـخاص               -١٤

يزالون يتعّرضون للتمييز يف احلصول على فرص العمل ولقدر كبري من             ال ذوي اإلعاقة، فإهنم  
م ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم تنفيذ السياسة الوطنية لإلعاقة لعـا           . الوصم يف اجملتمع  

يزالون   ال  ومن تلقي أسر املعوقني إىل حد اآلن دعماً حمدوداً من الدولة الطرف حيث             ٢٠٠٣
 وكثرياً ما يكون ذلك لفترات      ،نتيجة ذلك إىل إيداع أطفاهلم املعوقني يف مؤسسات       يلجأون  
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بقاء نسبة كبرية من األطفال املعوقني، وأكثريتهم مـن              . طويلة
  )٢ من املادة ٢الفقرة . (ات، حمرومني من أي نوع من أنواع فرص التعليمالفتي

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الـسياسة             
إدماج األشـخاص   ب للنهوض وإىل تكثيف جهودها     ٢٠٠٣الوطنية لإلعاقة لعام    

 فـرص   ذوي اإلعاقة يف سوق العمل، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز نظام حصص            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيـضاً إىل مجـع         . العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة   
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مبوبة عن األطفال ذوي اإلعاقة وضمان استفادة مجيـع         وبيانات إحصائية دقيقة    
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف     . هؤالء األطفال، وال سيما الفتيات، من التعليم      

  . وعلى بروتوكوهلا االختياريعلى التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة
 هيئـات   تقدمت هبـا  وتعرب اللجنة عن القلق من أنه رغم التوصيات املتكررة اليت             -١٥

، مل تلغ الدولة الطرف بعد القوانني التشريعية وقوانني األحـوال           ١٩٩٨املعاهدات منذ عام    
راضـي  الشخصية اليت متيز ضد النساء والفتيات، مثـل املرسـوم املتعلـق باستـصالح األ       

 لفتيـات الالئـي   تـسمح ل   وأحكام قانون األحوال الشخصية للمسلمني اليت        ١٩٣٥ لعام
 من اختـاذ خطـوات      من الزواج املبكر، وتشعر بالقلق أيضاً       سنة ١٢تتجاوز أعمارهن    ال

القائمة على سـلطة األب     حمدودة ملعاجلة استمرار انتشار القوالب النمطية واملواقف والتقاليد         
وتالحظ اللجنة ببالغ   . سرة وباألدوار االجتماعية اليت يضطلع هبا الرجال والنساء       املتعلقة باأل 

نفسها لتعديل قوانني األحوال الشخصية     اجملموعات احمللية   القلق أن الدولة الطرف تعتمد على       
من الـزواج   اجملموعات كافةحيمي نساء وفتيات   اللديها وأن مشروع القانون املتعلق باملرأة     

  )٣املادة . (لقسرياملبكر وا
أن تساوي متتع الرجال والنـساء جبميـع        بتذكِّر اللجنة الدولة الطرف       

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزام فوري يقع على الدول األطراف         
وعليه، تدعو  . املعنية بتعديل قوانينها  اجملموعات  برغبة  أن يكون مرهوناً    ميكن   ال

 الـيت  التشريعية اختاذ إجراء فوري إللغاء مجيع القوانني     اللجنة الدولة الطرف إىل   
متيز ضد النساء وإىل تعديل قانون األحوال الشخصية للمسلمني ليتـسق مـع             

 حبزمتشجع اللجنة الدولة الطرف     كما  . تشريعها الوطين بغية حظر الزواج املبكر     
 مبا يف ذلك    بني النساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع،       على تعزيز املساواة  

حمـددة األهـداف ملكافحـة    وسائط اإلعالم لتثقيفية ومحالت  ن طريق برامج    ع
القوالب النمطية اليت حتول دون متتع املرأة حبقوقها االقتـصادية واالجتماعيـة            

وتوجه اللجنة انتباه الدولـة الطـرف إىل التعليـق العـام للجنـة              . والثقافية
واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق      بشأن املساواة بني الرجل     ) ٢٠٠٥(١٦ رقم

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من اخنفاض البطالة يف السنوات األخـرية،                -١٦

 وأن  ،لدى الذكور يف العقود املاضـية      ظلت نسبتها لدى اإلناث توازي ضعفي ما هي عليه        
يزالـون    ال ، وال سيما الشباب املثقـف،      عاماً ٢٩-١٥ة  يناهز نصف أفراد الفئة العمري     ما

 امـرأة   ٣٠٠ ٠٠٠إزاء احتمال تعرض    اً  وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيض    . عاطلني عن العمل  
يف إطـار نظـام     التجارة التفاضـلية    خمطط  لفقدان عملهن نتيجة سحب االحتاد األورويب       

ثالث اتفاقيات حلقوق اإلنسان لنكا اهلامة يف تنفيذ سري الالنقائص بسبب األفضليات املعّمم 
  )٦املادة . (املخططنافع يف إطار امللتلقي وجيهاً صادرة عن األمم املتحدة ُتعترب شرطاً 
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فرص العمـل   ب للنهوضتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية           
، تنفيـذها الثابتة للنساء والشباب يف سري النكا تتضمن أهدافاً رقمية وإطـاراً زمنيـاً ل         

وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك علـى       . طةهذه اخل وضع آلية وطنية لرصد تنفيذ      و
األفضليات  بسبب سحب نظام     عن كثب حالة النساء املهددات بفقدان وظائفهن       متابعة

  .لتمكينهن من التمتع حبقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملعمم 
عدة أحكام تشريعية وأحكـام طـوارئ       زاء مساح   إوتعرب اللجنة عن بالغ القلق        -١٧
 ٧٠عدم إلغاء القـانون رقـم     إزاء  اللجوء إىل العمل اإللزامي، وال سيما       بالدولة الطرف    يف
، الذي يقضي بإمكانية فرض خدمة إلزامية عامة        ملتعلق باخلدمة اإللزامية العامة    ا ١٩٦١ لعام

  )٦املادة . (على خرجيي اجلامعات تصل إىل مخس سنوات
بكوهنـا   ، أثناء احلوار التفـاعلي    ،ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف      
  .العامةاإللزامية  املتعلق باخلدمة ٧٠اختاذ تدابري إللغاء القانون رقم بصدد 

القرار النساء يف مناصب صنع وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تدين وهبوط نسب متثيل    -١٨
قليلة فقط مـن االقتـصاد ويف الوظـائف ذات          يف قطاعات   تركّزهن  العامة و املناصب  ويف  

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم تضّمن التشريع        . املهارات املتدنية وذات األجور املنخفضة    
تـساوي األجـر بـني    الوطين حظر التمييز املباشر وغري املباشر يف العمالة والتوظيف ومبدأ    

  )٣ و٧تان املاد. (تساوي القيمةاملعمل اللرجال والنساء لقاء ا
ظر تشريعها التمييـز    أن حي تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل كفالة          

الرجال األجر بني يعكس مبدأ تساوي واملباشر وغري املباشر يف العمالة والتوظيف  
وتـشجع  . آليـات مناسـبة   بتساوي القيمة وإنفاذ ذلك     املعمل  الوالنساء لقاء   

مؤقتة لزيادة عـدد النـساء يف       خاصة  الدولة الطرف على اعتماد تدابري       اللجنة
 ومكافحة التمييز ضد املرأة بفعالية يف       ، العامة املناصبيف  القرار و مناصب صنع   
  .موقع العمل

 تغطيهـا جمـالس األجـور       ال يف القطاعات اليت  العاملني  ن  ألوتشعر اللجنة بالقلق      -١٩
 عمال مزارع الشاي مـن      ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حرمان     . يتمتعون بأي أجر أدىن    ال

  )٧املادة . (راتب شهري وتلقيهم أجوراً يومية متدنية جداً
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن متكّن األجور الدنيا مجيع العمال             

 هذه األجور بانتظام لتراعي     وأن تعدَّل وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق       
أيضاً باختاذ تدابري فورية لكفالة     حبزم  وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . غالء املعيشة 

  .إتاحة راتب شهري الئق لعمال املزارع
وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء انتشار التحرش اجلنسي على نطاق واسع بـصفة                -٢٠

  )٧املادة . (خاصة يف مزارع الشاي ويف مناطق جتهيز الصادرات
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تحرش اجلنـسي   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إدراج أحكام حتظر ال          
ومتنعه يف قانون العمل الوطين ومتكني مفتشية العمل من املوارد البشرية والتقنية            

  .واملالية الالزمة ملعاجلة قضايا التحرش اجلنسي بفعالية
يكون للمرأة يف سري النكا خيار        ال وتعرب اللجنة عن بالغ القلق من أنه كثرياً ما          -٢١

مل ومن أن مليون امرأة يشتغلن يف اخلارج كعـامالت          آخر غري اهلجرة للعثور على فرصة ع      
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن      . يف املنازل، وكثرياً ما يكون ذلك يف ظروف شبيهة بالرق         

أسر سري النكـا،    على  لأليدي العاملة   اجلماعية  هذه اهلجرة   تأثري  الدولة الطرف مل تدرس     
  )١٠ و٩ و٧واد امل. (تتح للنساء فرص عمل بديلةكما وأهنا مل 

إىل الدولة  ) ٢٧، الفقرة   E/C.12/1/Add.24(تكرر اللجنة تأكيد توصيتها       
وحتث الدولة الطرف علـى     . الطرف بإجراء تقييم شامل هلجرة النساء العامالت      

منح األولوية لتطوير فرص عمل للنساء داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك عـن              
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . ريطريق اعتماد خطط ابتكارية لالئتمان الصغ     

على تكثيف جهودها الرامية إىل تقدمي معلومات مناسبة للنساء قبل رحيلـهن،            
محاية يف  بعثات سري النكا باخلارج     امللحقني ب  العمالاملعنيني بشؤون   وتعزيز دور   

علـى  اً  وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض    . حقوق املهاجرين يف البلدان املضيفة    
 مجيع التدابري الالزمة لكفالة متكني األسر، وخباصة أطفال العمال املهاجرين           اختاذ

حقـوقهم االقتـصادية    جبميـع   الذين يقيمون يف الدولة الطرف، من التمتـع         
  .كامالًاً متتع واالجتماعية والثقافية

ويساور اللجنة القلق إزاء القيود املفروضة على أنشطة النقابـات، وإزاء مـضايقة               -٢٢
ابيني الواسعة النطاق واحلماية املتدنية من التمييز ضد النقابـات يف الدولـة الطـرف،               النق
وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة من أن مرسـوم         . سيما يف مناطق جتهيز الصادرات     وال

 يفرضان قيوداً علـى     ١٩٧٩ وقانون اخلدمات العامة األساسية لعام       ١٩٤٧األمن العام لعام    
وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً من أن       . فَّذ جبزاءات تشمل العمل اإللزامي    احلق يف اإلضراب ُتن   

 يف املائة من العمال يف أي       ٤٠مينح إال للنقابات اليت متثل ما يربو على           ال االعتراف القانوين 
 يتـضمن تعريفـاً للخـدمات       ٢٠٠٦ لعام   ١رقم  قانون الطوارئ   تعديل  موقع عمل وأن    

على أي قطـاع مـن   النقابية قوق احلقيود على أنه جيوز فرض واسعاً جداً بدرجة   األساسية  
لنقابات يف مناطق جتهيـز     عرقلة عمل ا  وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء      . قطاعات االقتصاد 

 وإصدار حتذيرات إىل    ،رتبهم وتسرحيهم وختفيض  النقابيني  نشاط  الصادرات عن طريق تعليق     
 ،حظر دخول النقابات مناطق جتهيز الصادرات     العمال اجلدد بعدم االنضمام إىل النقابات، و      

  )٨املادة . (وإنشاء جمالس للعاملني ميوهلا أصحاب العمل وتعمل حتت رعايتهم
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  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  
علـى  العمل القسري كعقاب    كفالة عدم فرض جزاءات تشمل        )أ(  

اخلدمات غري  ات سلمية يف اخلدمات     املخالفات التأديبية أو على املشاركة يف إضراب      
  األساسية املعّرفة باملعىن الضيق للعبارة وتعديل التشريع على النحو املناسب؛

عـن  وال سيما   املعرقلة للحقوق النقابية،    إزالة العوائق القانونية      )ب(  
وحـصره يف   " اخلـدمات األساسـية   "تعريف واضح وحتديد نطاق     طريق وضع   

ا حياة كامل السكان أو جـزء منـهم أو سـالمتهم            اخلدمات اليت يهدد توقفه   
 ٤٠ وإعادة النظر يف اشتراط حصول النقابة على نـسبة          ،الشخصية أو صحتهم  

  وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية؛اً يف املائة من األعضاء لالعتراف هبا قانون
تشديد العقوبات املطبقة على التمييز ضد النقابـات، ومتكـني            )ج(  

 وكفالـة  ، رفع دعاوى بسبب التمييز ضدها مباشـرة إىل احملـاكم        النقابات من 
التحقيق على النحو الواجب يف األعمال اليت ُترتكب ضّد النقابات ونظر احملاكم            

  ؛ من الزمنفيها يف غضون فترة قصرية
اختاذ تدابري فورية لتأمني حرية تشكيل النقابـات واالنـضمام            )د(  

 ،يف منـاطق جتهيـز الـصادرات    وعملها  نقابات  إليها، وملنع التدخل يف إدارة ال     
  .تمكني مفتشي العمل من القيام بزيارات مفاجئةلو

الرعايـة   اتططخموتعرب اللجنة عن قلقها من أنه بالرغم من وجود عدد كبري من               -٢٣
االجتماعية يف الدولة الطرف، ال يزال نظام الضمان االجتماعي جمزءاً جداً وال يغطي مجيـع               

من أن اجلماعات احملرومة واملهمشة،     اً  وتشعر اللجنة بالقلق أيض   . لنحو املناسب العمال على ا  
يتمتعون وال سيما األسر العاملة يف قطاع املزارع واملسنني، ال يزالون يتعرضون لالستبعاد أو              

أوجـه  بسبب  وذلك   ،موردي للتخفيف من حّدة الفقر    بتغطية غري كافية يف إطار برنامج سا      
  )٩املادة . ( وتنسيقه والفساد واالختالسإدارتهالقصور يف 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة إدارة             
برامج التخفيف من حّدة الفقر واملساعدة االجتماعية بصورة مناسـبة وشـفافة            

األسـر يف   وهتميشاً، مبن يف ذلك     اً  توجيهها حنو أشد األفراد واجلماعات حرمان     و
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاوهنا مع        . املزارع واملسنون قطاع  

 عـن   منظمة العمل الدولية لتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك          
  . وضع احلد األدىن من احلماية االجتماعيةطريق 

ـ                  -٢٤ ساء وتعرب اللجنة عن بالغ القلق من أنه بالرغم من انتشار العنف املـرتيل ضـد الن
 ٣واألطفال على نطاق واسع يف الدولة الطرف، ال تزال أحكام قانون منع العنف املـرتيل رقـم              

ال تـزال قلقـة أيـضاً       أفراد الشرطة، و  يف صفوف   وال سيما   جمهولة من الكثريين،     ٢٠٠٥ لعام
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 مـآوى تالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود       كما  .  أوامر احلماية ومقاضاة اجلناة    ندرة صدور  من
ة للنساء واألطفال ضحايا العنف املرتيل والتأخري الشديد يف صـدور قـرارات احملـاكم يف                مؤقت
  .الصدد هذا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري نشطة ملكافحة العنف املرتيل             
 مبا يف ذلك عـن طريـق        ،٢٠٠٥ لعام   ٣وتطبيق قانون منع العنف املرتيل رقم       

مهور وانتداب شرطيات إضافيات يف مكتـب       محالت لتوعية وتثقيف اجل   تنظيم  
وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالة إتاحة        . محاية النساء واألطفال  

اآلمن واملشورة لضحايا   أوى  اليت ميكن أن تتيح امل    آوى  مراكز إدارة األزمات وامل   
  . يف مجيع أحناء البلدواملآوىالعنف املرتيل وتوفري هذه املراكز 

لجنة بالغ القلق من استخدام الدولة الطرف احلساسيات الثقافيـة لتربيـر    ويساور ال   -٢٥
  )١٠املادة . ( يف مجيع الظروفيف إطار الزواجعدم جترمي االغتصاب 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فورية لتجرمي االغتصاب            
  .يف مجيع الظروفيف إطار الزواج 

 لتطبيـق ء عدم اختاذ الدولة الطرف تدابري فعالـة         وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزا       -٢٦
 وإزاء) ٢٦، الفقرة   E/C.12/1/Add.24 ( اللجنة سابقاً  بهأوصت   ملااً  وفقل  اطف األ قوانني عمل 

، حيث  كخدماستمرار تعرض حنو مليون طفل لالستغالل االقتصادي يف الزارعة أو يف العمل             
  )١٠املادة  من ٣الفقرة  (.كثرياً ما خيضعون ملختلف أشكال العنف

 . األطفالعتماد تدابري فعالة ملكافحة عملحتث اللجنة الدولة الطرف على ا  

وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن آالف األطفال يتعرضـون لإليـذاء واالسـتغالل        -٢٧
مقاضـاة مـرتكيب    قلة  وتالحظ اللجنة بقلق شديد     . ، مبا يف ذلك يف سياحة اجلنس      اجلنسيني

األطفال، بينما قد يظل األطفال     املتاجرون ب اء اجلنسيني لألطفال، مبن فيهم      االستغالل واإليذ 
 ٣الفقرة  . (البغاءوموقوفني رهن التحقيق بتهمة تعاطي      الضحايا مستبعدين من محاية القانون      

  )١٠من املادة 
مبكافحـة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعـديل تـشريعها املتعلـق              

ميع األطفال وعدم جتـرمي     جلكفالة تغطية التشريع    االستغالل اجلنسي لألطفال و   
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ خطـة         . األطفال العاملني يف البغاء   

 وعلـى   ،٢٠٠٦لعام  ملكافحة سياحة تعاطي اجلنس مع األطفال       العمل الوطنية   
لجنة وتطلب ال . إبالغ النتائج اليت حققتها يف تقريرها الدوري القادم إىل اللجنة         

كذلك إىل الدولة الطرف اختاذ تدابري نشطة إضافية لتقدمي مرتكيب االسـتغالل            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فورية إلنـشاء          . اجلنسي إىل العدالة  
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 مدربني على تلبية احتياجـات األطفـال ضـحايا          أخصائينيدور إيواء وإتاحة    
  .يهم وإعادة تأهيلهملغرض تعافاالعتداء واالستغالل اجلنسيني 

وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء مزاعم تفيد بأنه خالل األشهر األخرية من الرتاع                -٢٨
 ،، ُحرِم مدنيون عمداً من األغذية والرعاية الطبية واملساعدة اإلنسانية         ٢٠٠٩املسلح يف عام    

جويـع اإلنـساين    ظر الت وكذلك انتهاكاً حل   من العهد    ١١انتهاكاً للمادة   يشكل  األمر الذي   
  )١١املادة . (جرمية حربيكون مبثابة الدويل الذي ميكن أن 

بشأن احلق يف الغـذاء     ) ١٩٩٩(١٢يف ضوء التعليق العام للجنة رقم         
 الغذائية  ة الطرف إىل أن منع وصول املساعدات      الكايف، توجه اللجنة انتباه الدول    

 من العهد وكـذلك  ١١ادة اإلنسانية أثناء الرتاعات الداخلية يشكل انتهاكاً للم   
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى       . انتهاكاً صارخاً للقانون اإلنساين الدويل    

  .التعاون بصورة كاملة مع فريق األمني العام لألمم املتحدة املعين باملساءلة
ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطـرف يف                 -٢٩

 زال ما دين داخلياً وإعادة بناء اهلياكل األساسية يف املناطق املتضررة من الرتاع،          توطني املشر 
حمكومة بإجراءات  إقامة مناطق   من العودة إىل ديارهم بسبب      ُيحرمون  آالف املشردين داخلياً    

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف إعادة توطني املـشردين          . أوطاهنمأمنية مشددة على    
وفرص كـسب الـرزق،     أوى واملرافق الصحية واملاء     ين كثرياً ما يفتقرون إىل امل     داخلياً الذ 

وضع يتفاقم بسبب القيود املفروضة بانتظام على وكاالت األمم املتحـدة واملنظمـات              وهو
الدولية واملنظمات غري احلكومية العاملة على الصعيدين الدويل والوطين للوصول إىل املشردين            

  )١٢ و١١املادتان . ( حاجة إىل مساعدة فوريةداخلياً الذين هم يف
حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع بـإغالق املنـاطق احملكومـة              

بإجراءات أمنية مشددة كما أُشري إىل ذلك أثناء احلوار التفاعلي، وعلى إعـادة             
أو املمتلكات اليت ُحرِم منها املشردون داخلياً تعسفاً أو بصورة       /أراضي السكن و  

 ووضع آلية مناسبة على املستوى احمللي لتسوية الرتاعات املتعلقـة           ،قانونيةغري  
كجرب للضرر الـذي    الكي األراضي   تقدمي تعويضات مل   و ،باألراضي واملمتلكات 

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التزامهـا        . احتالل أراضيهم حلقهم نتيجة   
افعني عـن حقـوق اإلنـسان       باحترام ومحاية عمل وكاالت األمم املتحدة واملد      

وغريهم من أفراد اجملتمع املدين الذين يساعدون املشردين داخلياً على إعمـال            
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل االمتناع عن فرض قيود أخـرى           
على الوصول إىل املشردين داخلياً، وال سيما إىل أولئك الذين ينعدم لديهم األمن 

اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرهـا          وتطلب  . الغذائي
  .عن حالة املشردين داخلياً الدوري القادم
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وتالحظ اللجنة مع القلق استمرار وجود فـوارق هامـة يف مـستويات التنميـة                 -٣٠
االقتصادية بني املنطقة الغربية وبقية مناطق البلد، وهي فوارق تؤثر يف تساوي التمتع جبميـع               

 ومنافع الرفـاه والـصحة واخلـدمات        ة مثل العمل  وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي   احلق
نه بالرغم من اخنفاض مستوى الفقـر يف املنـاطق          وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً أل    . ةاالجتماعي

  )١٢ و١١املادتان . ( يف املائة يف القطاع العقاري٤٠احلضرية، فقد زاد بنسبة تربو على 
الالزمـة  التـصحيحية  دولة الطرف باختاذ مجيع التدابري توصي اللجنة ال    

لتناول الفوارق اإلقليمية اليت تؤثر يف تساوي التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية             
من ،  واالجتماعية والثقافية وبكفالة استجابة استراتيجيتها للحد من الفقر حتديداً        

 فـرادى   ، الحتياجات أشد احملرومني واملهمـشني     حمددة األهداف تدابري  خالل  
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى       . سيما يف القطاع العقاري     ال ومجاعات،

سـكان  زيادة تطوير مؤشرات ومعايري أداء، مبوبة حبسب نوع اجلنس والسن و          
التقدم احملرز يف مكافحة    والفئات االجتماعية والعرقية، بغية رصد      األرياف  /املدن

ويف . قدم يف تقريرها الدوري القادم    على اإلبالغ عن هذا الت    الفقر، كما تشجعها    
الفقر والعهد الـدويل    "هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن          

  .(E/C.12/2001/10)" اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ويساور اللجنة القلق إزاء النقص احلاد يف السكن يف الدولة الطرف والعدد الكـبري                -٣١
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من تعرض األحياء الفقرية إىل         . الذين ال مأوى هلم   األشخاص  من  

  )١١املادة . (اإلخالء القسري
توصي اللجنة الدولة الطرف مبعاجلة النقص الفادح يف السكن باعتمـاد             

ميزانيتها الوطنيـة   زيادة  بشأن السكن الالئق؛ وب   استراتيجية وطنية وخطة عمل     
كفالة تنفيذ  ، و لتبلغ مستوى مناسباً يتماشى مع حجم املشكلة      ن  املخصصة للسك 

 تـشييد   سيما الو ،كامالًاً  خطط تشييد وحدات سكنية اجتماعية جديدة تنفيذ      
خمصصة للمحرومني واملهمشني فرادى ومجاعات، مبن فيهم أولئك الذين        وحدات  

كفالة متكني  وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على       . يعيشون يف األحياء الفقرية   
 بـديل   مأوىاألشخاص الذين جيري إخالؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من           

وفقاً لإلطار القانوين الذي يتسق مع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنـة يف             
وتطلـب  . أن حاالت إخالء املساكن باإلكراه    بش) ١٩٩٧(٧تعليقها العام رقم    

يف تقريرها الدوري القـادم معلومـات       م  تقداللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن       
د يف الدولة الطـرف،     ت اإلخالء القسري وعن نطاق التشر     مفصلة عن أثر حاال   

  .فضالً عن التدابري املتخذة ملعاجلة هاتني املشكلتني
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االكتظاظ الشديد يف العديد من سجون الدولة الطـرف               -٣٢
ويساور اللجنة القلق أيضاً من عـدم فـصل   . ة السائدة فيهاوظروف االحتجاز غري اإلنساني 

  ).١٢ و١١؛ واملادتان ١٠ من املادة ٣الفقرة . (األطفال بصورة منتظمة عن البالغني
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فورية نشطة ملقاومة اكتظاظ             

ي اللجنة الدولة   وتوص. السجون، وال سيما بالتركيز على بدائل تدابري االحتجاز       
  .األطفال من مرافق احتجاز البالغنيبنقل الطرف أيضاً 

وتعرب اللجنة عن قلقها من تأثري سوء التغذية يف حنو ثلث األطفال وربع النـساء                 -٣٣
يزال ميثل مسألة تبعث على       ال ومن أن الوضع الغذائي للمشردين داخلياً، وال سيما األطفال،        

  )١٢ و١١املادتان . (بالغ القلق
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابري الالزمة حلمايـة احلـق              

الغذاء الكايف، مبا يف ذلك عن طريق وضع نظام عام لتوزيع األغذية على أشد               يف
وتشجع كذلك الدولة الطرف على وضـع  . األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً 

  .لة الطرفوتنفيذ برنامج تغذية متكامل يعم مجيع أحناء الدو
 يف املائة من وفيات األمهات      ١٠ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما أُبلغ من أن نسبة             -٣٤

 فراتـو وتالحظ اللجنة مع القلق أيضاً عـدم        . هي نتيجة مباشرة لعمليات اإلجهاض السرية     
املعلومات املتاحة عن وسائل منـع      حمدودية  خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية األساسية، و     

 مل اآلمنة يف الدولة الطرف وعدم كفاية الربامج التثقيفية بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،             احل
 )١٢املادة . (لتعليم يف سري النكاسيما يف مناهج نظام ا ال

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قوانني اإلجهاض وعلى النظر يف             
جي أو احلمـل    استثناءات حلظر اإلجهاض يف حاالت اإلجهاض العال      نصها على   

 ملساعدة النساء على عـدم اللجـوء إىل    ،احملارمسفاح  الناتج عن االغتصاب أو     
وحتـث  . عمليات اإلجهاض غري القانوين اليت ُتعرِّضهن خلطر االعتالل والوفـاة         

لصحة اجلنسية  توفري خدمات أساسية يف جمال ا     اللجنة الدولة الطرف أيضاً على      
 الطرف، وعلى وضع برامج تثقيفية شاملة للصحة        واإلجنابية يف مجيع أحناء الدولة    

امج وسائل منـع احلمـل   اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم محالت توعية برب        
اج املعلومات املناسبة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية يف منـاهج          اآلمنة وإدر 

  .نظام التعليم يف سري النكا
تزال غـري كافيـة ملعاجلـة      اللصحة العقليةوتشعر اللجنة بالقلق من أن خدمات ا       -٣٥

ويساور اللجنة القلق من عـدم      . االضطرابات العقلية يف فترة ما بعد الرتاع الواسعة االنتشار        
  )١٢املادة . ( بعد٢٠٠٧عقلية لعام اعتماد مشروع قانون الصحة ال
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توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون الـصحة العقليـة             
بوضع استراتيجيات لتعزيز املساعدة النفسية واالجتماعية املتاحة        و ٢٠٠٧ لعام

لألطفال وبانتداب عدد أكرب من العاملني يف قطاع الصحة العقلية وغريهم مـن             
  .يف فترة ما بعد الرتاعأصحاب االختصاص من أجل معاجلة االضطرابات العقلية 

يل بـالتعليم االبتـدائي     وتثين اللجنة على إجنازات الدولة الطرف يف نسب التـسج           -٣٦
بيد أن اللجنة تالحظ مع القلق أن االستثمار العـام يف التعلـيم             . املساواة بني اجلنسني   وحتقيق
مستوى متدٍن بالرغم من احتياجات إعادة بناء اهلياكل األساسية للمـدارس يف املنـاطق               يبلغ

 التعليم بني مقاطعات الدولة     املتضررة من الرتاع، واحلد من الفوارق املستمرة يف االلتحاق بنظام         
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً    . ملدارسواملرافق الصحية والتيار الكهربائي يف ا      وإتاحة املاء    ،الطرف

قبـل اسـتكمال    ) مخسة أطفال أصل كل   طفل من   (املرتفعة  االنقطاع عن الدراسة    إزاء نسبة   
رسية أساساً رغم الضمان     بسبب فرض رسوم مد    ، وذلك  سنوات ٩املرحلة اإللزامية اليت تدوم     
وتأسف اللجنة أيضاً لعـدم بـذل       . تدّني جودة التعليم  بسبب  وجماناً  الدستوري بتوفري التعليم    

  )١٤ و١٣املادتان . (جهود كافية إلدماج التثقيف حبقوق اإلنسان والسلم يف مناهج التعليم
كبري إىل حد توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة متويل نظام التعليم العام    

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل      . فعلياًوكفالة إلغاء الرسوم املدرسية إلغاًء      
اختاذ تدابري نشطة إلعادة إدماج أطفال املناطق املتضررة من الـرتاع يف نظـام              
التعليم بإعادة تأهيل املرافق املدرسية، واحلد مـن الفـوارق بـني احملافظـات              

يم والتمتع الكامل باحلق يف التعليم وضمان جتهيز        واملقاطعات لالستفادة من التعل   
وتدعو اللجنـة   . املدارس جتهيزاً وافياً مبرافق املياه واإلصحاح والتيار الكهربائي       

الدولة الطرف كذلك إىل حتسني جودة التعليم بكفالة تدريب املدرسني تـدريباً            
نـسان  جيداً وتأهيلهم على النحو الكامل وضمان إدماج التثقيـف حبقـوق اإل           

  .والسلم إدماجاً كامالً يف املناهج املدرسية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى الربوتوكـول              و  -٣٧

  .االختياري امللحق بالعهد
نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع       طلب اللجنة إىل الدولة الطرف      وت  -٣٨

 الدولة والسلطات القـضائية ومنظمـات       سيما بني مسؤويل    ال بني مجيع شرائح اجملتمع،   
 اللجنـة   ها على أوسع نطاق ممكن، وإبالغ     نشرترمجة هذه املالحظات و   اجملتمع املدين، و  

وتشجِّع اللجنة كذلك الدولة    . باخلطوات اليت خطتها لتنفيذها يف تقريرها الدوري القادم       
ات غري احلكومية   الطرف على مواصلة إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظم        

تقريرهـا   وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف املناقشة على املستوى الوطين قبل تقـدمي            
  .الدوري القادم



E/C.12/LKA/CO/2-4 

15 GE.10-47119 

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري             -٣٩
الالإنـسانية   والتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أ            

وتشجِّع اللجنة  .  واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        ،املهينة أو
الدولة الطرف كذلك على املضي قُدماً يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي              

  .اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا كما أوضحت ذلك يف ردودها اخلطية إىل اللجنة
لب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري اخلامس يف موعـد             وتط  -٤٠

املنقحة وفقاً للمبادئ التوجيهية    وأن تعد هذا التقرير     ،  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠أقصاه  
  .(E/C.12/2008/2)تقدمي التقارير للجنة بشأن 

        


