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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٢مايو / أيار١٨ -أبريل / نيسان٣٠

 ١٦قدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني         النظر يف التقارير امل       
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  إثيوبيا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريـر اجلـامع              -١

لثالث إلثيوبيا عن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          للتقارير الدورية األويل والثاين وا    
 املعقـودة   ١٧ و ١٦ و ١٥ يف جلساهتا    (E/C.12/ETH/1-3)االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 ٢٨، واعتمـدت يف جلـستها       (E/C.12/2012/SR.15-17) ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ و ٩يومي  
  .لية املالحظات اخلتامية التا٢٠١٢مايو / أيار١٨املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير اجلامع للتقارير الدورية األويل والثاين والثالث إلثيوبيا،             -٢

وإن كان قُدم مع األسف بعد تأخر كبري، وتالحظ أن الردود على قائمة املـسائل قـدمت                 
  .للجنة قبل يوم واحد فقط من احلوار مع وفد الدولة الطرف

ار األويل والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، ولكنها          وترحب اللجنة باحلو    -٣
تأسف لغياب اخلرباء من الوزارات واإلدارات احلكومية املعنية، الذين كان ميكنهم أن يقدموا             
للجنة معلومات مفصلة عن التمتع باحلقوق اليت يكلفها العهد يف الدولة الطرف والتحديات             

  . ل التنفيذ الكامل للعهداليت تواجهها هذه األخرية يف سبي
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف يف تعزيـز إعمـال احلقـوق                 -٤

  :وترحب اللجنة بشكل خاص مبا يلي. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
نتيجـة   ٢٠٠٤االخنفاض امللموس الذي حتقق يف نسبة الفقر باملقارنة مع عام             )أ(  

  إيالء أولوية ملسألة احلد من الفقر يف السياسات واالستراتيجيات والربامج اإلمنائية للدولة الطرف؛
إنشاء جلنة توجيهية وطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، ووضـع            )ب(  

  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦خطة عمل بشأن اإليذاء واالستغالل اجلنسيني لألطفال للفترة 
لية تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث، مبوجـب          جترمي ممارسة عم    )ج(  

  الوطنية؛  التشريعات
  .تعريف االجتار باألشخاص كجرمية يف القانون اجلنائي  )د(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
يساور اللجنة القلق لعدم تقدمي أية معلومات عن التطبيق الفعلي للعهد، رغم النص               -٥

 جزءاً ال يتجزأ من     اقات الدولية اليت صدقت عليها الدولة الطرف      الدستوري الذي جيعل االتف   
وقد يشري ذلك إىل أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            . قانون البالد 
  . تطّبقه تستند إليه احملاكم ومل والثقافية مل
مـات  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلو             

مفصلة عن القضايا املعروضة على احملاكم واليت يوفر العهد األسـاس القـانوين الـذي               
  . استندت إليه احملاكم أو احتجت به يف قراراهتا

وتالحظ اللجنة بقلق أن اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان مل تطلب بعد اعتماد جلنـة            -٦
وتـشعر اللجنـة    . اية حقوق اإلنسان  التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومح      

  . بالقلق إزاء مستوى امتثال اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لـضمان امتثـال              

 وضع اللجنة اإلثيوبية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك واليتها واستقالليتها وقدراهتا، امتثاالً           
  .تاماً ملبادئ باريس

وتالحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام اإلعالن املتعلق باملؤسسات اخلريية واجلمعيات            -٧
ويساورها القلق أيضاً ألن    . تعرقل بشدة عمل منظمات حقوق اإلنسان     ) ٦٢١/٢٠٠٩رقم  (

وكالة املؤسسات اخلريية واجلمعيات قد مجدت أصول بعض تلك املنظمات، ومنها رابطـة             
اميات اإلثيوبيات، مما أجرب هذه املنظمات على تقليص أنشطتها وإغالق مكاتبها اإلقليمية            احمل

  .ووقف بعض خدماهتا
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إلغـاء  بغيـة    ٦٢١/٢٠٠٩اإلعالن رقم   بتعديل  توصي اللجنة الدولة الطرف       
د عمل منظمات حقوق اإلنسان ورفع القيود املفروضة علـى مـصادر            األحكام اليت تقيّ  

  . عن مجيع أصول املنظمات غري احلكومية احمللية املعنية حبقوق اإلنساناجاإلفرالتمويل، و
ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد مشروع قانون شامل ملناهضة               -٨

  ).٢املادة (بقلق أيضاً أن قانون العقوبات جيّرم املثلية اجلنسية  وتالحظ اللجنة. التمييز
مشروع قانون شامل ملناهـضة التمييـز،       باعتماد  رف  توصي اللجنة الدولة الط     

توصـي  كما  .  إللغاء جترمي املثلية اجلنسية    خطوات عاجلة لتعديل قانون العقوبات    اختاذ  و
سيما  ، ال وات ملكافحة ومنع التمييز والوصم االجتماعي     خطباختاذ  اللجنة الدولة الطرف    

 امليل اجلنسي ومغايري اهلوية     ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، واملثليات واملثليني ومزدوجي      
اجلنسية، واألشخاص املنتمني للفئات املهمشة واحملرومة، وضـمان متـتعهم بـاحلقوق            
املنصوص عليها يف العهد، وخباصة احلصول على العمل واخلدمات االجتماعية والرعايـة            

) ٢٠٠٩(٢٠ الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم     نظر  وتوجه اللجنة   . الصحية والتعليم 
  . بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت البطالة يف الدولة الطرف، رغم ارتفـاع               -٩
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدالت البطالة بني النـساء           . معدل النمو االقتصادي  

ستمرار ارتفاع معدل البطالة يف صفوف الشباب، وضعف فرص         باملقارنة مع الرجال، وإزاء ا    
حصول األفراد والفئات األشد حرماناً وهتميشاً، كالـشباب واألشـخاص ذوي اإلعاقـة             

  ).٦املادة (والنساء، على فرص العمل 
خطوات حنو تقليص البطالة بصورة ملموسة،      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

والفئات األشد حرماناً وهتميشاً، كالشباب واألشـخاص       وحتسني فرص حصول األفراد     
   .ذوي اإلعاقة والنساء، على فرص العمل

وتشعر اللجنة بالقلق ألن األشخاص العاملني يف االقتصاد غري الرمسـي يواجهـون               -١٠
ظروف عمل غري آمنة وغري صحية، ويعملون أكثر من احلد األقصى القانوين لساعات العمل              

  ).٧املادة ( ساعة ٤٨األسبوعية، وهو 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتنظيم وضع عمال القطاع غري الرمسـي،               

وتوصي اللجنة أيضاً   . بتحسني ظروف عملهم وإدراجهم تدرجيياً يف نظم الضمان االجتماعي        
  . الدولة الطرف بوضع نظام جلمع البيانات لرصد البطالة والعمالة يف القطاع غري الرمسي

وتشعر اللجنة بالقلق ألن الدولة الطرف مل تضع حداً أدىن لألجور على املـستوى                -١١
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً الستمرار التفاوت يف مستوى األجور بني الرجال والنساء            . الوطين

  ).٧املادة (
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تدابري تشريعية وتدابري أخرى لوضع حد أدىن       باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
إجراء مراجعة دورية للحـد  أيضاً بوتوصي الدولة الطرف .  على املستوى الوطين   لألجور

األدىن الوطين لألجور وحتديدها على حنو يوفر جلميع العمال وأسرهم مستوى معيـشياً             
تدابري لضمان مساواة الرجال والنـساء      أيضاً باختاذ   وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . الئقاً

  . القيمةيف األجر عن العمل املتساوي
أو االنضمام إىل النقابـات ال يكفلـه        /وتشعر اللجنة بالقلق ألن احلق يف تكوين و         -١٢

املدرسون، القانون واملمارسة العملية على حنو تام، وألن العاملني يف القطاع العام، وال سيما              
وتشعر اللجنة بـالقلق    .  للفصل والنقل بسبب نشاطهم النقايب     يتعرضون حسب االدعاءات  

الـذين  موظفي اخلدمة العمومية    نص على سجن    ت من القانون اجلنائي     ٤٢١ املادة ألن   أيضاً
  ).٨املادة (ضربون عن العمل ُي

، يف القانون واملمارسة العملية، احلق يف        بأن تضمن  توصي اللجنة الدولة الطرف     
، مبـن فـيهم     موظفي اخلدمة العمومية  أو االنضمام إىل النقابات، ال سيما حق        /وتكوين  

وحتث اللجنـة الدولـة     . األمنيةالدوائر  املدرسون والقضاة ووكالء النيابة والعاملون يف       
 الطرف أيضاً على إجراء حتقيق واف ومستقل يف ادعاءات انتـهاك حقـوق املدرسـني              

وتوصي اللجنة أيضاً   . ، مبا يف ذلك فصل املدرسني ونقلهم بسبب أنشطتهم النقابية         النقابية
 الـذين   العمـوميني ف القانون اجلنائي إللغاء حكم سجن املوظفني        ل الدولة الطر  بأن تعدّ 

  .يضربون عن العمل
ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل تضع بعـد نظامـاًَ شـامالً للـضمان                  -١٣

  ).٩املادة (االجتماعي 
نـشاء نظـام شـامل للـضمان     إلخطوات باختاذ توصي اللجنة الدولة الطرف     

بشأن احلـق يف الـضمان      ) ٢٠٠٨(١٩لتعليق العام للجنة رقم     متشياً مع ا  االجتماعي،  
جمموعة من املزايا ينص عليهـا      أيضاً بإدخال   وتوصي اللجنة الدولة الطرف     . االجتماعي
  .  مبا يكفي لتأمني مستوى معيشي الئق للسكان بصورة دورية،تتم مراجعتهاالقانون و

ألعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف    تشويه اتفشي ظاهرة وتالحظ اللجنة بقلق استمرار       -١٤
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار نقص اإلبالغ       . املناطق الريفية، رغم جترميها مبوجب القانون     

عن العنف املرتيل، واالفتقار إىل البيانات املصنفة عن نسبة التحقيق يف العنف املمـارس ضـد                
وتشعر اللجنـة   . إعادة تأهيلهم النساء وإدانة مرتكبيه، وإزاء نقص خدمات مساعدة الضحايا و        

  ).١٠املادة (ن االغتصاب يف إطار الزواج مل ُيجّرم بعد مبوجب القانون اجلنائي ألبالقلق أيضاً 
اإلعمال الفعال ألحكام القانون اجلنائي اليت      بضمان  توصي اللجنة الدولة الطرف       

توصي اللجنة الدولـة    كما  . جتّرم عملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف املرتيل       
وتوصـي اللجنـة    . قانوهنا اجلنائي حبيث جيرم االغتصاب يف إطار الزواج       بتعديل  الطرف  
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 العقوبـات املناسـبة     تسليطالتحقيق مع مرتكيب هذه املخالفات و     بأيضاً الدولة الطرف    
عليهم، وضمان تقدمي التدريب اإلجباري للقضاة ووكالء النيابة والشرطة فيما يتعلق هبذه 

وباإلضافة إىل ذلـك،    . ألشكال املختلفة من العنف ضد النساء وبتطبيق القانون اجلنائي        ا
حتث اللجنة الدولة الطرف على توعية النساء والفتيات لتشجيعهن على اإلبـالغ عـن              

  .أفعال العنف، وضمان توافر خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم
 مع ارتفاع النسبة املئوية لألطفـال دون        وتالحظ اللجنة بقلق انتشار عمل األطفال       -١٥

وتالحـظ  . الذين ينخرطون يف النشاط االقتصادي وال يلتحقون باملدارس       الرابعة عشرة   سن  
اللجنة بقلق أيضاً زيادة خطر اخنراط األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية وأطفال األسـر              

  ). ١٠املادة (احملرومة واملهمشة يف أسوأ أشكال عمل األطفال 
تدابري ملكافحة عمل األطفال ومنعه والقضاء      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري حمددة اهلدف لضمان عدم اخنـراط             . عليه
  .األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية وأطفال األسر احملرومة واملهمشة يف عمل األطفال

 عن قلقها إزاء االنتشار الواسع النطاق ملـشكلة االجتـار الـداخلي             وتعرب اللجنة   -١٦
باألطفال واستغالهلم لألغراض اجلنسية، رغم اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا الدولة الطـرف يف             

  ). ١٠املادة (هذا الصدد 
جهودها ملنع ومكافحة االجتار باألطفـال      بتكثيف  توصي اللجنة الدولة الطرف       

  . راض اجلنسية، مبا يف ذلك باعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة املشكلةواستغالهلم لألغ
وتالحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع، رغم   -١٧

  ). ١٠املادة (التقدم الذي أُحرز بفضل التدابري احملددة اهلدف اليت اختذهتا الدولة الطرف 
جهودها للتصدي لألسباب اجلذرية ملسألة     بتكثيف  توصي اللجنة الدولة الطرف       

أطفال الشوارع، هبدف محايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع، ولضمان حصوهلم           
  .على التعليم واملأوى والرعاية الصحية

. اجلنـسي االعتداء  ألطفال، ال سيما    اإلساءة ل وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستوى        -١٨
 يف املرتل ويف مؤسسات الرعاية البديلـة        ة جائز ةالبدنيالعقوبة  يضاً ألن   وتشعر اللجنة بقلق أ   

 من قـانون    ٢٥٨  من القانون اجلنائي واملادة    ٥٧٦، مبوجب املادة    "التربية السليمة "ألغراض  
  ).١٠املادة (األسرة 

اإلسـاءة  خطوات عاجلة ملكافحـة ومنـع       باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
اإلسـاءة  طرق منها إنشاء آليات فعالة لتلقي التقارير املتعلقة حباالت          ألطفال وإمهاهلم، ب  ل
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعديل قانوهنـا         . ألطفال ورصدها والتحقيق فيها   ل

يف سياق تربية األطفال يف  العقوبة البدنية   اجلنائي وقانون األسرة على سبيل األولوية حلظر        
  . البديلةاملرتل ويف أماكن الرعاية 
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سـيما يف    وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الفقر والفقر املدقع، ال            -١٩
  ). ١١املادة  (٢٠٠٤املناطق الريفية، رغم التقدم امللحوظ الذي أُحرز يف تقليص الفقر منذ عام 

ر مجيع اخلطوات الضرورية ملواصلة تقليص الفق     باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
تقريرها تضمني  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . سيما يف املناطق الريفية    والفقر املدقع، ال  

الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة، حبسب السنة واملناطق الريفية واحلضرية، باإلضـافة           
إىل مؤشرات، بشأن عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر وفقر مدقع، وبشأن التقدم احملرز        

الدولـة الطـرف إىل     نظر  وتوجه اللجنة   . هود الدولة الطرف من أجل مكافحة الفقر      يف ج 
اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،            بيان

  ).، املرفق السابعE/2002/22-E/C.12/2001/17 (٢٠٠١مايو /أيار ٤الذي اعُتمد يف 
إزاء النقص احلاد يف املساكن يف الدولة الطـرف، واكتظـاظ           وتشعر اللجنة بالقلق      -٢٠

سـكان  نـسبة   املساكن، وتدين نوعية أماكن اإلقامة، ونقص اخلدمات األساسية، وارتفاع          
  . يف األحياء الفقريةالذين يعيشون احلضر 

تدابري عاجلة لضمان تـوفري املـساكن       باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
، وتنفيذ خطـة عامـة      للجميعتكلفة، مع منح ضمانات قانونية      الالئقة وامليسورة ال  

لإلسكان، وبناء مزيد من املساكن املنخفضة التكلفة لألفراد واجملموعـات احملرومـة            
ملشردين ومـن يعيـشون يف مـساكن        صاحل ا واملهمشة، واختاذ تدابري ذات أولوية ل     

تـضمني  لدولة الطرف   وتطلب اللجنة إىل ا   . األحياء الفقرية املستوى الالئق يف      دون
نطاق التشرد يف الدولـة الطـرف وأسـبابه         عن  تقريرها الدوري القادم معلومات     

بـشأن  ) ١٩٩١(٤الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم    نظر  اللجنة  توّجه  و. اجلذرية
  . الالئق  احلق يف السكن

، على  ةالطوعي  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن برنامج إعادة التوطني            -٢١
آلالف من السكان يف مناطق     لالنحو املبّين يف تقرير الدولة الطرف، يقتضي اإلخالء القسري          

خمتلفة من الدولة الطرف وإعادة توطينهم يف قرى تفتقـر إىل البنيـة التحتيـة األساسـية،                 
 كالعيادات الصحية وإمدادات املياه النظيفة واملدارس، فـضالً عـن املـساعدة الزراعيـة             

  ). ١١املادة (املساعدة الغذائية  أو
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون عملية إعادة توطني األشخاص              
، بعد التشاور املسبق، وعلى تقدمي تعويض مناسب أو مسكن بـديل لألشـخاص        طوعية

الذين ُيجَبرون على إخالء مساكنهم، وعلى ضمان تزويد األشخاص الذين أُعيد توطينهم            
ومنها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق االغتسال والصرف الصحي (دمات األساسية باخل

وتوجـه  ). ومنها املدارس ومراكز الرعاية الـصحية     (واملرافق املناسبة األخرى    ) والنقل
الالئق بشأن احلق يف السكن     ) ١٩٩١(٤الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       نظر  اللجنة  

  .بشأن حاالت إخالء املساكن باإلكراه) ١٩٩٧(٧وإىل تعليقها العام رقم 
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سـيما   وتالحظ اللجنة بقلق انتشار انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية املزمنني، ال            -٢٢
  ). ١١املادة (بني األطفال 

خطوات ملعاجلة انعدام األمن الغذائي وسـوء      باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       
وحتث اللجنة الدولة الطرف . ات التغذوية امللحة لألطفالالتغذية املزمنني، وتلبية االحتياج  

 اإلقليمية الوطنية التابعة إلثيوبيا مـن       الصومالأيضاً على أن تكفل استفادة سكان والية        
  .خطط املعونة الغذائية وخطط التنمية الريفية اليت تديرها الدولة

ر املعيـشية يف املنـاطق      األسأفراد  وتشعر اللجنة بالقلق ألن نسبة مئوية كبرية من           -٢٣
الريفية، فضالً عن سكان خميمات الالجئني، ال حيصلون على مياه الشرب النقية وخـدمات              
الصرف الصحي، حيث ُيضطر أكثر من نصف األسر املعيشية إىل قطع مـسافات طويلـة               

  ). ١١املادة (للبحث عن مياه الشرب 
احلصول على ميـاه    خطوات لتحسني سبل    باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف       

  . الشرب النقية والصرف الصحي، ال سيما يف املناطق الريفية ويف خميمات الالجئني
ل غيب الثالث الكهرمائي سيحدث جيلجوتشعر اللجنة بالقلق ألن بناء وتشغيل سد   -٢٤

 تأثرياً سلبياً شديداً على املمارسات التقليدية وسبل املعيشة التقليدية للشعوب األصلية الـيت            
  ).١١املادة (تعتمد على هنر أومو، مما قد يهدد األمن الغذائي احمللي 

حتديد ومعاجلة التأثري االجتماعي والبيئي     باملضي يف   توصي اللجنة الدولة الطرف       
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الـشروع يف إجـراء           . السليب لسد غيب الثالث   

ة، قبل إنشائها، وإجراء مشاورات مع اجملتمعات       تقييمات شاملة لتأثري املشاريع الكهرمائي    
  . املتأثرة، مع إتاحة فرص حقيقية هلا إلبداء آرائها والتأثري على عملية اختاذ القرار

وتشعر . الرعاية الصحية يف جمال   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تغطية شاملة           -٢٥
إىل عدد األفـراد يف     نسبة  حية املؤهلني   اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد مقدمي الرعاية الص        

وتالحظ . مناطق معينة، وإزاء النقص الشديد يف املعدات الطبية والعاملني يف املراكز الصحية           
، واخنفاض عدد الوالدات مبساعدة     األمهات والرضع اللجنة بقلق أيضاً ارتفاع معدل وفيات       

جنة بقلق أيضاً إزاء استمرار ضعف      وتشعر الل . مولدات ماهرات، ال سيما يف املناطق الريفية      
 اإلقليميـة   الصومالال سيما يف والية     ،  سبل حصول األمهات والرّضع على الرعاية الصحية      

  ). ١٢املادة (الوطنية التابعة إلثيوبيا 
جهودها من أجل حتسني اخلدمات الصحية، بتكثيف توصي اللجنة الدولة الطرف   

اذ تدابري للتصدي ملظاهر التفـاوت الكـبري يف        بطرق منها ختصيص مزيد من املوارد واخت      
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز هذه اجلهـود        . تقدمي الرعاية الصحية بني الريف واحلضر     

بشكل خاص على تدريب العاملني يف اإلرشاد الصحي وتوفري ما يكفي مـن املعـدات               
خطـوات  باختاذ  توصي اللجنة الدولة الطرف     كما  . الطبية والعاملني يف املراكز الصحية    
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مبساعدة مولدة  التوليد   ولضمان   ،املرتفعاألمهات والرضع   عاجلة لتقليص معدل وفيات     
جهودها من أجل حتسني سـبل حـصول        أيضاً بتكثيف   وتوصي الدولة الطرف    . ماهرة

النساء على الرعاية التوليدية ورعاية املواليد، وخدمات الصحة اإلجنابية، وتعزيز سـبل             
  . الرعاية الصحية األساسية، ال سيما يف املناطق الريفيةوصوهلن إىل مراكز 

وتشعر اللجنة بالقلق ألن التعليم االبتدائي ليس جمانياً وال إلزامياً رغم اجلهود اليت تبذهلا                -٢٦
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء اخنفاض معـدل االلتحـاق          . الدولة الطرف لتحقيق هذه الغاية    

ل االنتظام هبا، مبا يف ذلك ألطفال الالجئني، وإزاء ارتفاع معـدالت            باملدارس االبتدائية ومعد  
ن التعليم، والتفاوت بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم، وعدم كفاية عدد املدرسـني             التوقف ع 

 اإلملـام   توتالحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار اخنفاض معدال      . املدربني، وضعف نوعية التعليم   
  ). ١٤ و١٣املادتان (النساء والفتيات يف صفوف املناطق الريفية، ال سيما بالقراءة والكتابة يف 

تـوفري  تدابري عاجلة لضمان    اختاذ  جهودها و بتعزيز  توصي اللجنة الدولة الطرف       
حتديد  من العهد، و   ١٤ و ١٣ جلميع األطفال، عمالً باملادتني      ابتدائي جماين وإلزامي  تعليم  

باختاذ وتوصي أيضاً الدولة الطرف     . عليم اإللزامي كسن الستكمال الت  سن الرابعة عشرة    
خطوات عاجلة لزيادة نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية واالنتظام هبـا، مبـا يف ذلـك               

التعليم املرتفعة، وملعاجلة مسألة    التوقف عن   لألطفال ذوي اإلعاقة، وكذلك خلفض نسبة       
لتضييق الفجـوة بـني اجلنـسني يف        التكاليف غري املباشرة واملستترة للتعليم املدرسي، و      

زيـد  املتدابري لتدريب باختاذ الوتوصي كذلك الدولة الطرف     . معدالت االلتحاق بالتعليم  
. من املدرسني، ال سيما اإلناث، وزيادة عدد املرافق املدرسية، وخاصة يف املناطق الريفية            

 بالقراءة والكتابـة يف     تدابري لرفع نسبة امللمني   أيضاً باختاذ   وتوصي اللجنة الدولة الطرف     
  .النساء والفتياتيف صفوف املناطق الريفية، وال سيما 

اإلثنية يف الواقع العملـي مـن       اجملموعات  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار معاناة         -٢٧
التمييز يف سياق ممارسة حقها يف املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية، وذلك رغم اجلهود اليت               

وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً ألن العديـد مـن هـذه            . ة الطرف يف هذا الصدد    تبذهلا الدول 
 ومشاعر العداء، مبا يف ذلك من جانب املكلفـني بإنفـاذ   اجملموعات اإلثنية يعاين من الوصم   

  ).١٥املادة (القانون 
تعزيز التدابري الضرورية لضمان معاملـة      مبزيد من   توصي اللجنة الدولة الطرف       

اإلثنية معاملة منصفة تكفل حقها يف هوية ثقافية، وتوصي أيضاً بتنفيـذ             كافة اجملموعات 
  . التوصيات ذات الصلة املقدمة من اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

عّما تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة      بتضمني  وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٨
اية املعارف التقليدية للمجتمعات األصلية، مبا يف       اختذته من تدابري تشريعية وتدابري أخرى حلم      

  .ذلك إنشاء الصندوق املالئم
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جع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق علـى الربوتوكـول             وتش  -٢٩
  .  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلعهدامللحق بااالختياري 

ة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع      الدول وتطلب اللجنة إىل    -٣٠
على مجيع مستويات اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولة واجلهاز القضائي ومنظمات            
اجملتمع املدين، وترمجة ونشر هذه املالحظات قدر اإلمكان وإبالغ اللجنة يف التقرير الدوري             

وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى       . الحظاتاملقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه امل     
إشراك مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء              

   .اجملتمع املدين، يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
تقريرهـا   ٢٠١٧مايو  /  أيار ١٨ حبلول   طلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم      وت  -٣١

وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة الـيت وضـعتها اللجنـة          إعداده  الدوري الرابع الذي ينبغي     
  .(E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨ اليت اعُتمدت يف عام ،يتعلق بتقدمي التقارير فيما

        


