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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢جنيف، 

 ١٦مبوجـب املـادتني       املقدمة من الدول األطراف    النظر يف التقارير      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  تشاد    
ويل نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف التقريـر األ             -١

تشاد بشأن تنفيذ العهـد     وهي التقارير املقدمة من      والثالث   لتقريرين الدوريني الثاين  مقروناً با 
 يف جلـستها   (E/C.12/TCD/3)الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         

، واعتمدت يف   (E/C.12/SR.35) ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥اخلامسة والثالثني املعقودة يف     
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨، املعقودة يف ٥٣جلستها 

  مقدمة  -ألف   
تأسف اللجنة أنه بسبب عدم حضور وفد الدولة الطرف تعذر عليها النظر يف تقارير           -٢

 ٦٢ من املـادة     ٣وقد طبقت اللجنة الفقرة     . الدول األطراف حبضور ممثلني عن الدولة املعنية      
 توافق دولة طرف على حتديد موعد نظر اللجنة         حاملامن نظامها الداخلي اليت تنص على أنه        

يف تقريرها، تباشر اللجنة النظر يف التقرير يف املوعد املقرر حىت ولو كان ذلك يف غياب ممثل                 
لنظر من عناصر ا   وتود اللجنة تذكري الدولة الطرف بأن احلوار عنصر أساسي           .الدولة الطرف 

الطرف املعنية كي تفتحا حوارا عميقا وبّناء،       يف التقرير وأن هذه فرصة ساحنة للجنة والدولة         
قدمه الدولة الطرف والردود املكتوبة علـى قائمـة         ت عن التقرير الذي     مما يتيح للجنة، فضالً   
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، أن تقف على التقدم احملرز وحتـدد        تردعدها اللجنة وغريها من املعلومات اليت       تاملسائل اليت   
وتؤكد اللجنة على أن هذه الفرصـة      . هود فيها للدولة الطرف اجملاالت اليت ينبغي تكثيف اجل      

تعرض تقريرها وتقدم ما يلزم من معلومـات إضـافية أو           لكي  ضاعت على الدولة الطرف     
. حتديثها وإضافة ما يلزم من توضيحات وردود على األسئلة اليت يطرحها أعـضاء اللجنـة              

الطرف بأكرب قدر ممكن من     تقييم تنفيذ العهد يف الدولة      املتمثلة يف   وتأسف اللجنة أن مهمتها     
النظر يف تقريرها واللجنـة حتـث       أعاقها إىل حّد كبري غياب الدولة الطرف عن         املوضوعية  

اً بيد أن اللجنة حتيط علما بأن وفد      . الدولة الطرف على احلضور عند النظر يف تقريرها املقبل        
، لكي يوضح هلـا    لالجتماع هبا و   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩الدولة الطرف قدم يوم     من  

  .األسباب اليت حالت دون حضوره عند النظر يف التقريرتالياً، 
والتقريرين الدوريني الثاين والثالـث للدولـة       ويل  وترحب اللجنة بعرض التقرير األ      -٣

 سنة قبل أن    ١٢، لكنها تأسف ألن تشاد انتظرت       )E/C.12/TCD/3(الطرف يف وثيقة واحدة     
ر ال يورد ما يكفي من املعلومات املفصلة اليت من شأهنا أن تتيح             تقدم هذه التقارير وأن التقري    

وترحب اللجنـة   . تطبيق احلقوق املكفولة مبوجب العهد يف الدولة الطرف       مدى  للجنة تقييم   
معاجلتـها  الواجـب   مع االرتيـاح بـالردود املكتوبـة علـى قائمـة املـسائل              كذلك  

(E/C.12/TCD/Q/3/Add.1)       بعض الردود على األسئلة املطروحة      لكنها تعرب عن أسفها ألن
  .اكتفت بتكرار املعلومات نفسها اليت وردت يف التقرير

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
  .تعرب اللجنة عن ارتياحها إلنشاء جلنة وطنية للقضاء على األمية  -٤
 PR/2007/007وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطرف اعتمدت القانون رقم             -٥

ـ حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يقر جلميع األشخاص ذوي اإلعاقـة            املتعلق   التمتع ب
باحلقوق نفسها اليت يكفلها الدستور جلميع املواطنني التشاديني وأن إدارة شؤون األشخاص            
ذوي اإلعاقة داخل الوزارة املكلفة بالعمل االجتماعي والتضامن الوطين واألسرة تتوىل تيسري            

  . القانوين كي متكّن هذه الفئة من األشخاص من التمتع حبقوقهااألمر على املستوى
      مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف حملاربـة الفقـر،            وحتيط اللجنة علماً    -٦

" احلد من الفقر والعمل لصاحل املرأة     "وال سيما عرب مشروع وزارة العمل االجتماعي واألسرة         
)REPA/FEM.(  

  ل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهدالعوام  -جيم   
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف متر منذ قرابة ثالثني سنة بأزمات مؤسسية وسياسية               -٧

 عواقب وخيمة على    ما زال تتميز حباالت التمرد املسلح والصراعات بني اجلماعات كان هلا و         
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ماعية والثقافية واملدنيـة    الوضع يف البالد بصفة عامة وعلى إعمال احلقوق االقتصادية واالجت         
ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أثر أزمة دارفـور ونـزوح            .  بصفة خاصة  والسياسية

 داخل البالد وعلـى     زال واهياً  السالم الذي ما  ، وإزاء   أعداد غفرية من السكان شرقي تشاد     
  . والفقر الذي عّم البالد وما فتئ يتزايد،حدودها

  ية والتوصياتدواعي القلق الرئيس  -دال   
تعرب اللجنة عن أسفها ألن التقرير ال يتضمن إال الـرتر اليـسري مـن البيانـات                   -٨

، مما حيـول    ١٩٩٣إىل التعداد السكاين الذي أجنز عام       عهدها  عود  ياإلحصائية املصنفة اليت    
  .دون تقييم تنفيذ العهد يف الدولة الطرف

دوري املقبل بيانات إحصائية    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها ال        
حمّدثة عن التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصنفة حسب اجلنس          

احلـضرية وأن حتـدد نـسبة الـسكان         /والسن والسكان يف املناطق الريفيـة     
فريوس نقـص   باألشخاص املشردين داخل البالد واألشخاص املصابني       /الالجئني

  .شخاص ذوي اإلعاقةاإليدز واأل/املناعة البشرية
 ١٩٩٦مـارس  / آذار٣١ من الدستور املـؤرخ    ٢٢٢وإذ حتيط اللجنة علما باملادة        -٩
 الذي يـنص    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٥ يف   PR/2005/08املنقّح مبوجب القانون الدستوري رقم      و

ـ     تعلو على   على أن املعاهدات أو االتفاقات هلا سلطة         قلق إزاء  السلطة القوانني، فإهنا تشعر ب
لتصرحيات املتعارضة اليت أدلت هبا الدولة الطرف ومفادها أنه مل يتخـذ أي إجـراء علـى      ا

الصعيد الوطين لتنفيذ أحكام العهد وال أمثلة عن حاالت ُنفذت فيها أحكام االتفاقية مباشرة              
  .يف حماكم الدولة الطرف

طبيق أحكام العهد بشكل كامـل  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لت   
القوانني احمللية، وبتضمني تقريرها الدوري املقبل سوابق قـضائية ذات          يف إطار   

ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولـة الطـرف إىل           . صلة هبذا املوضوع  
ويتعني على الدولـة    . بشأن التطبيق احمللي للعهد   ) ١٩٩٨(٩ام رقم   تعليقها الع 

أهلية املقاضاة استناداً   عاة تامة   الطرف أن تكفل بأن يراعي التدريب القضائي مرا       
احلقوق املشمولة بالعهد وأن تتخذ التدابري لزيادة الوعي بإمكانية االحتجاج          إىل  

  .بأحكامه أمام احملاكم
ال تتفق  هامها بالكامل و  ال تباشر م  وتأسف اللجنة ألن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          -١٠
ى السؤال الرامي إىل معرفة إذا كـان تعزيـز          مبادئ باريس وأن الدولة الطرف مل ترّد عل       مع  

  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها يندرج يف اختصاصات اللجنة املذكورة
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اللجنـة  استيفاء  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لكي تضمن          
ـ       لالوطنية حلقوق اإلنسان     واردين يف  شرطي االستقالل واالسـتقالل الـذايت ال

املبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          
 الدولـة   أيضاًوتوصي اللجنة   ). ٤٨/١٣٤مبادئ باريس وقرار اجلمعية العامة      (

الطرف بأن تسند إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مهمـة حمـددة تتمثـل يف         
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالوقوف على انتهاكات حقوق اإلنسان 

وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تتخذ بعد تدابري حازمة وجمدية ملكافحـة               -١١
 يف هذه الدولـة     ياً عال الفساد واإلفالت من العقاب يف الوقت الذي بلغ فيه الفساد مستوىً          

اإلدانات يف  بقات أو   املالحتتعلق ب وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات        . الطرف
  .قضايا الفساد

توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب موظفي الشرطة وغريهم من أفراد قـوات            
والقضاة على التطبيق الصارم لقوانني     أعضاء النيابة العامة    حفظ األمن والنظام و   

مكافحة الفساد وتنظيم محالت توعية والقيام مبا يلزم تشريعا وتطبيقـا لفـرض             
 بتكثيـف   أيضاًالدولة الطرف   وتوصي  . ى تصرفات السلطات العامة   الشفافية عل 

اجلهود إلجراء مالحقات قضائية يف حاالت الفساد ومراجعة نظـام العقوبـات            
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف       . املطبقة على االنتهاكات املتعلقة بالفساد    

رز والعقبات  تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن أوجه التقدم احمل         
  . إطار مكافحة الفساد واإلفالت من العقاباليت تواجه يف

 إىل املعلومات اليت أتيحت هلا أن نظام العدالة         قلق واستناداً حتيط اللجنة علماً مع ال    و  -١٢
. لسلطة التنفيذية ويفتقر إىل اإلمكانيـات املاليـة       تأثري ا يسوده الفساد وأنه غالبا ما خيضع ل      

  . أن احلكومة ال تطبق بعض قرارات العدالةيضاًأقلق مع الوتالحظ 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مناسبة لضمان اسـتقاللية اجلهـاز             

 إىل الدولة الطـرف     أيضاًوتطلب  . القضائي، وإعمال هذا املبدأ بالكامل وتعزيزه     
ىل وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إ     . أن قرارات احملاكم تطبق فعال    من  أن تتحقق   

  .تدريب القضاة واحملامني على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ٢، الفقرة ٢املادة     
يساور اللجنة قلق إزاء العواقب الوخيمة الستغالل املـوارد الطبيعيـة، وال سـيما                -١٣

مما ميثل خرقا حلق هذه الشعوب يف       . التعدين والتنقيب عن النفط يف أقاليم الشعوب األصلية       
  .ض أجدادها ومواردها الطبيعيةأر

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم ألثر األنشطة االقتصادية، وال سيما            
التعدين والتنقيب عن النفط، على البيئة واجملتمع واستشارة اجلماعات املعنية كي           
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 حترم الشعوب األصلية من التمتع التام حبقوقهـا يف    الهذه األنشطة   كون  تضمن  
وهلذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطـرف       . دادها ومواردها الطبيعية  أرض أج 

) ١٩٨٩(١٦٩على التفكري يف التصديق على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم           
  .بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

  ٣مادة     
 سيما فيما   ي ، وال  املستشرويساور اللجنة القلق ألن النساء مازلن يعانني من التمييز            -١٤

األمالك على الرغم مـن أن      إمكانية وراثة   العمل واألرض والقروض و   حلصول على   يتعلق با 
 أنه على الدولة أن حترص على القضاء علـى          ٤ من املادة    ٢الدستور ينص يف الفقرة الفرعية      

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتضمن مراعاة حقوقها يف مجيع جمـاالت احليـاة اخلاصـة                
الدولة الطرف إن املرأة تـساهم بنفـسها يف         مقولة   إزاء   أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . والعامة

  .األفكار النمطية اليت هتمشهااإلبقاء على 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ، تشريعا وتطبيقا، تدابري أكثر حزمـا             

.  يف الدولة الطرف   وفعالية ملكافحة عدم املساواة بني اجلنسني والتمييز ضد املرأة        
 قانون األشخاص   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف بوجه خاص أن تعتمد سريعاً         

وأن تشري يف تقريرها املقبل إىل األحكام األساسية الواردة         الصياغة  واألسرة قيد   
يف هذا النص فيما يتعلق باملساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء ومدى مراعاته             

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ       . الواردة يف العهد  ملختلف االلتزامات   
مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها االستعانة باإلعالم والتعليم، للقضاء على األفكـار     
النمطية التقليدية املتعلقة بوضع املرأة يف احلياة العامة واخلاصة ولضمان التطبيـق       

ـ  ملا   اجملاالت وفقاً اء يف مجيع    ـالفعلي للمساواة بني الرجال والنس     رد يف  اوو  ـه
وهلذا الغرض، تلفت اللجنة انتباه     .  من العهد  ٣ ويف املادة    ٢ من املادة    ٢الفقرة  

بشأن تساوي احلق بـني     ) ٢٠٠٥(١٦الدولة الطرف إىل مالحظتها العامة رقم       
  .الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قلق إزاء ضعف متثيل النساء يف الربملان ويف مراكز املسؤولية داخل           الللجنة  ويساور ا   -١٥
  . السلطات التنفيذية واجلهاز القضائي

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري اإلجيابية اخلاصة لصاحل املرأة،            
مثل ختصيص مقاعد يف الربملان هلن وفرض حصص دنيا للنساء علـى مـستوى              

 والتوظيف والترقية داخل السلطة التنفيذية واجلهاز القضائي، وال سيما يف    التعيني
يف بّين  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت      . مراكز املسؤولية ويف الدوائر العليا    

إذا كان مشروع القانون بشأن احلصص الرامي إىل تدارك تدين          ما  تقريرها املقبل   



E/C.12/TCD/CO/3 

GE.09-46902 6 

 اعتمد ويف حال عدم اعتمـاده ذكـر         قدالوظائف  نسبة متثيل النساء يف شغل      
  .العقبات اليت حالت دون ذلك

  ٨ و٧ و٦املواد     
 توفر معلومات مفـصلة عـن       ملبطالة وعد انسبة  ارتفاع  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٦

القطاع الرمسي وغري الرمسي وغري ذلك من االسـتراتيجيات         يف  الوطنية واحمللية   العمالة  برامج  
وتأسف اللجنة ألن قانون العمل ال يضع نظاما للتفتيش         .  معاجلة املشكلة  الواضحة الرامية إىل  

  .على العمل
حتث اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ خطط عمل من أجـل العمالـة              

وتوصي اللجنـة الدولـة     . ترمي إىل احلد تدرجييا من البطالة يف القطاع الرمسي        
 نظاما للتفتيش علـى العمـل       الطرف بتعديل تشريعاهتا يف جمال العمل كي تضع       

  . وتطلب املساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية لتدريب املفتشني املذكورين
وتالحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة واخلاصة ال متتثل ملبدأ املـساواة يف                -١٧

  .األجر بني الرجل واملرأة
هتا مؤخراً لضمان األجر    التدابري اليت اختذ  تفعيل  حتث اللجنة الدولة الطرف على      

املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية، على النحو املنصوص عليه يف العهـد،          
  .واحلد من الفرق يف األجور بني الرجال والنساء

ويساور اللجنة قلق ألن نظام الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف ال ينص علـى                -١٨
جملموعات الضعيفة واملهمشة حمرومة من هـذا       التغطية الصحية للجميع وأن عددا كبريا من ا       

  .النظام، كالعمال املؤقتني واملستقلني
توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري التغطية الصحية للجميـع اخلاصـة بنظـام             
الضمان االجتماعي يف تشاد، مع إعطـاء األولويـة للمجموعـات الـضعيفة             

 علـى استكـشاف     ويف هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطـرف       . واملهّمشة
  . من العهد٢ من املادة ١اإلمكانيات اليت يتيحها التعاون الدويل وفق الفقرة 

  ١٠املادة     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار املمارسات التقليدية اليت تنتـهك الـسالمة البدنيـة                -١٩

ن تعزيـز    بشأ PR/2002/06والكرامة اإلنسانية للنساء والفتيات وتالحظ بقلق أن القانون رقم          
الصحة اإلجنابية الذي حيظر بوجه خاص تشويه األعضاء التناسلية لألنثى والزواج املبكر والعنف             

وتالحظ اللجنة بقلـق    . األسري والعنف اجلنسي، ال ينص على عقوبات ملرتكيب هذه األعمال         
بلغ ت  أن نسبة الفتيات والنساء الالئي وقعن ضحية بعض أشكال تشويه األعضاء التناسلية            أيضاً
  ).S/2007/400( لتقرير األمني العام عن األطفال والصراع املسلح يف تشاد وفقاً يف املائة ٤٥
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 محلة توعية حملاربـة هـذه املمارسـات         نظمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت     
، وال سيما األمهات واألطفال وقادة اجملتمعـات        آلباءالتقليدية الضارة وتوعية ا   

 هلذا التشويه الذي يندرج يف خانة املعامالت العنيفة وغـري           احمللية باآلثار الضارة  
 حىت ينص على عقوبات     PR/2002/06اإلنسانية واملهينة، وأن تعدل القانون رقم       

وتطلـب اللجنـة إىل     . تشريعمالئمة جلسامة األعمال املرتكبة الواردة يف هذا ال       
ت التقليديـة   الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة للقضاء علـى املمارسـا          

الضارة، مثل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل   
  .معلومات مفصلة يف هذا الصدد

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار أعمال العنف اجلنسي حبق النـساء والفتيـات                -٢٠
 ن داخلياً يشخاص املشرد األاآلهلة ب والطفالت، مبا يف ذلك االغتصاب، وال سيما يف املناطق          

ويساور اللجنة القلق خاصة إزاء املعلومات الـيت        . ويف خميمات الالجئني واملناطق احمليطة هبا     
تفيد بأن النساء والفتيات والطفالت ال يلقني احلماية الالزمة من مجيع أشكال العنف داخل              

الكافيـة للحمايـة    جمتمعات الالجئني واألشخاص املشردين داخليا وال تتمتعن بالوسـائل          
طرق تقليدية تؤدي إىل استمرار     ب إزاء تسوية الرتاعات     أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    . واإلنصاف

  .اإلفالت من العقاب وتساهم يف العنف
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن وضع            

د، وال سيما املعلومـات عـن   النساء واألطفال الالجئني واملشردين داخليا يف تشا    
اإلمكانيات املستعملة حلماية النساء واألطفال من مجيع أشكال العنف واآلليـات           

وحتـث  . إعادة اندماجهم يف اجملتمـع    إلتاحة سبل االنتصاف هلم وإمكانية      القائمة  
 على اختاذ تدابري إلجراء حتقيقـات وملعاقبـة مجيـع           أيضاًاللجنة الدولة الطرف    

وحتث . املتورطني يف أعمال العنف حبق النساء واألطفال الالجئني واملشردين داخليا         
اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد العناصر وإدماج النساء يف صفوف الشرطة            

تشجع اللجنـة  و. املكلفة باألمن يف خميمات الالجئني واألشخاص املشردين داخليا     
 الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا             أيضاً

  .القائمة يف امليدانالوسطى ويف تشاد ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة 
وتشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء انتشار عمل األطفال، وال سيما عرب االسـتغالل               -٢١

األطفال ( مريب املاشية الرحل     اناملتكررة لألطفال املسخرين حلراسة قطع    االقتصادي واإلساءة   
  . أو خدم املنازل" املهاجرين"أو) الرعاة

يف تقريرها الدوري املقبل التدابري اليت      بّين  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ت      
لظـاهرة  األطفال ووضع حـد     لعمل  اختذهتا والنتائج احملرزة من أجل التصدي       

 واخلدم يف املنازل، وأن تقدم معلومات عن املساعدة  "واملهاجرين"ل الرعاة   األطفا
  .املقدمة لضحايا هذه املمارسات وأسرهم
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وتالحظ اللجنة بقلق وجود األطفال اجلنود، مبن فيهم البنات، يف خميمات الالجئني              -٢٢
املتمثـل يف   هؤالء األطفال   لتجنيد  ويف صفوف اجملموعات املسلحة وكذلك األسلوب املتبع        

  .هايل على إرسال أبنائهم مقابل عوض مايلاألتشجيع 
ألطفال، مبن فيهم البنات، يف صفوف      لتجنيد ا  على الدولة الطرف أن تضع حداً     

وهلذا الغرض، على الدولة الطرف أن تضع نظاما للمراقبـة      . اجملموعات املسلحة 
العسكري بغيـة   راكز التدريب   مللمعسكرات و ليشمل زيارات املراقبة املنتظمة     
ويتعني على الدولة الطرف أن تعـزز تـدابري         . تفادي أي جتنيد جديد للقاصرين    

  .العناية باألطفال اجملندين يف صفوف اجليش وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

  ١١املادة     
تالحظ اللجنة بقلق أن األموال املخصصة للخدمات االجتماعية واهلياكل األساسية            -٢٣

 مـن   ٢١٢املوارد الطبيعية، ورغم أن املـادة       وة الكبرية اليت متثلها     رغم الثر العامة غري كافية    
  . الدستور تنص على أن تعود نسبة من ناتج املوارد السطحية واجلوفية إىل السلطات احمللية

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمـة، وال سـيما بفـضل              
جيل بإعادة بناء اهلياكل األساسية العامـة       عائدات منتجات النفط، من أجل التع     

أن املـوارد   مـن   واخلدمات االجتماعية يف املناطق احلضرية والريفية، والتأكـد         
  . الطبيعية تستغل لفائدة التنمية الوطنية ورفاه السكان

تالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من استراتيجية احلد من الفقر ما زالت نسبة عالية     -٢٤
 تعاين من الفقر ومن الفقر املدقع، وال سيما سكان املناطق الريفيـة واملنـاطق               من السكان 

احلضرية احملرومة واألشخاص الذين ال ميلكون أراض والنساء واألطفال واألسر اليت تعيلـها             
اإليـدز واألشـخاص ذوو اإلعاقـة       /نساء واألسر املتأثرة بفريوس نقص املناعة البـشرية       

 أن الدولة الطرف مل تضع بعد آليات  أيضاًوتالحظ بقلق   . لبالدواألشخاص املشردون داخل ا   
  . من أجل حماربة الفقرالفّعال للتنسيق 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الناجعة لتنفيذ اسـتراتيجية            
 لحد من الفقر تأخذ يف احلسبان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً          ل

بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        ذي أصدرته   اللإلعالن  
وتوصـي  ).  املرفق الـسابع   ،E/2002/22–E.12/2001/17(واالجتماعية والثقافية   

اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الرامية إىل تقييم أثر استراتيجيتها والوقوف           
افيهـا، يف تقريرهـا     تطلب من الدولة الطرف أن تو     على مواطن الضعف فيها و    

بيانات مقارنة مصنفة حسب اجلنس والسن والسكان احلضريني        الدوري املقبل ب  
والريفيني ومؤشرات عن عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع والتقدم           

  . الفقركافحةاحملرز يف م
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ين منـه   وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انعدام األمن الغذائي الطويل األمد الذي تعا             -٢٥
  . نسبة كبرية من السكان

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع فعليا برامج وثيقة الصلة هبذه املسألة وأن             
ختصص موارد كافية لكي يتمكّن اجلميع، وال سيما األفراد والفئات االجتماعية           
األكثر حرمانا وهتميشا، من االنتفاع املادي واالقتصادي باحلد األدىن من الغذاء           

وري الكايف لسد احلاجة واملالئم غذائيا وصحيا بغية التحرر من اجلـوع،            الضر
) ١٩٩٩( للجنة املعنية باحلق يف الغذاء الكايف        ١٢رقم  تعليق العام   وذلك وفقا لل  

  ).E/C.12/2008/1(وبياهنا بشأن األزمة الغذائية العاملية 
السكان، باستثناء عـدد    دولة الطرف بأن مجيع     حتيط اللجنة علماً مع القلق بإفادة ال        -٢٦

شون يف املدن، تنقصهم وسائل احلد األدىن من الرفاه، واملياه الصاحلة للـشرب  هم يعي قليل من 
  . والتخلص من النفايات وجتهيزات الصرف الصحي والكهرباء

حتث اللجنة الدولة الطرف على مّد مجيع السلطات الريفية واحلـضرية، عـرب             
لدوليني عند االقتضاء، باملياه الصاحلة للـشرب       اللجوء إىل املساعدة والتعاون ا    

  .بنية أساسية مالئمة للصرف الصحيبو
وإزاء عـدم   ّممن ال مأوى هلـم      تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبرية من السكان           -٢٧

وجود تدابري فعالة ترمي إىل توفري اإلسكان االجتماعي لألشخاص والفئات مـن حمـدودي              
همشني الذين يعيشون يف مساكن عشوائية ومعظمهم ال حيـصلون          املستضعفني وامل الدخل و 

  .بسعر ميّسر على املياه الصاحلة للشرب وال على مرافق الصرف الصحي
كبرية مـن اخلطـط وسياسـات       جمموعة  توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع      

اإلسكان وختصيص موارد كافية يف ميزانيتها لضمان تنفيذها، وال سيما لـصاحل            
وتوصي اللجنة  . واملهمشنياملستضعفني  والفئات من حمدودي الدخل و    األشخاص  

 الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية لتوفري املياه الصاحلة للـشرب ومرافـق             أيضاً
 للجنـة  ١٥جيدة للصرف الصحي ولو بتكاليف ميّسرة، وفقا للمالحظة رقـم     

رف أن تقـدم يف     وتطلب اللجنة إىل الدولة الط    ). ٢٠٠٢(املعنية باحلق يف املاء     
مصنفة حسب اجلنس   من ال مأوى هلم     تقريرها الدوري املقبل بيانات عن ظاهرة       

  . والسن والسكان الريفيني واحلضريني
ة من عمليات اإلخـالء القـسري وتـدمري    ـويساور اللجنة قلق إزاء النسبة العالي      -٢٨

كن بديل أو تقـدمي     املساكن اليت حدثت يف أحياء جنامينا دون إخطار مسبق، ودون توفري س           
  .تعويض مناسب

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسبة لـضمان عـدم اللجـوء إىل              
عمليات اإلخالء القسري إال كمالذ أخري، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهية           
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حتدد بدقة الظروف والضمانات اليت ميكن يف إطارها تنفيذ عمليـات اإلخـالء             
بشأن احلق يف السكن املالئم     ) ١٩٩٧(٧رقم   اللجنة العام    لتعليقالقسري، وفقاً   

وتوصي اللجنة كـذلك    . وعمليات اإلخالء القسري  )  من العهد  ١-١١املادة  (
باختاذ التدابري املالئمة لدفع التعويض أو توفري سكن بديل وأن ال ينفذ أي إجراء              

ـ   دون إخطار األطراف املعنية وأن يتمكن ضحايا اإلخـالء مـن              بلتـوخي س
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل           . االنتصاف

بيانات عن عمليات اإلخالء القسري مصنفة حسب اجلنس والسن والـسكان           
  .احلضريني/الريفيني

  ١٢املادة     
توفره من معلومات يف الفقـرات      ا  مب باإلحصائيات املفصلة و   حتيط اللجنة علماً  فيما    -٢٩
 من العهد، يساورها القلق     ١٢من تقرير الدولة الطرف فيما خيص املادة         ٢٠٦   إىل ١٩٣من  

فريوس نقص  سّن اخلامسة وتفشي    إزاء نسبة وفيات األمهات والرّضع ووفيات األطفال دون         
نقص عدد العاملني يف قطاع الرعايـة الـصحية يف          على نطاق واسع و   اإليدز  /املناعة البشرية 

وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عـن       . وى اخلدمات الصحية  املناطق الريفية وتدين مست   
  .١٩٩٨نتائج األساسية الوطنية للصحة اليت وضعت عام ال

حتث اللجنة الدولة الطرف على العمل ملعاجلة الوضع الراهن يف قطاع الـصحة             
للسكان يف هذا اجملال، وال سيما عرب حتسني        األساسية  الذي ال يليب االحتياجات     

لصحية األساسية عن طريق رفع خمصصات ميزانية الدولـة يف جمـال            اخلدمات ا 
فريوس نقص املناعة    الصحة واختاذ التدابري الوقائية والعالجية الالزمة حملاربة وباء       

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . اإليدز وغري ذلك من األمراض املعدية     /البشرية
ق يف التمتع بأعلى مستوى      بشأن احل  ١٤رقم  تعليقها   بأن تأخذ يف احلسبان      أيضاً

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري          . ممكن من الصحة  
املقبل معلومات مفصلة وحمدثة، مبا يف ذلك املؤشرات والبيانـات اإلحـصائية            

  .املصنفة، اليت متكّنها من تقييم مدى التقدم احملرز يف هذا اجملال
للحقوق يف جمال الـصحة اجلنـسية       الباعثة على اجلزع     وتالحظ اللجنة بقلق احلالة     -٣٠

واإلجنابية للسكان وقصور خدمات الرعاية الصحية األساسية يف جمـال الـصحة اجلنـسية              
  .واإلجنابية يف الدولة الطرف

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري خاصة لتـوفري اخلـدمات والرعايـة             
يف يـة  ة واإلجنابية وتنفيذ بـرامج تعليم الصحية األساسية يف جمال الصحة اجلنسي 

  .جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية
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وتالحظ اللجنة بقلق املخاطر البالغة اليت حتدق بالصحة بسبب تلوث املياه اجلوفيـة               -٣١
 من السكان ال ميلكون مـراحيض مناسـبة عـام            يف املائة  ٧٠ومياه األمطار ألن أكثر من      

من السكان فقط يتنفعون بنظام الصرف الصحي املالئم          يف املائة  ٢٤، يف حني كان     ٢٠٠٠
  .للفضالت البشرية

الريفية واحلـضرية بـالنظم    اجلماعات  حتث اللجنة الدولة الطرف على مّد مجيع        
الصاحلة للشرب وبنية أساسـية مناسـبة للـصرف         اليت تؤمن هلم املياه     املالئمة  

  .ولينيالصحي، وعند االقتضاء ميكن طلب املساعدة والتعاون الد

  ١٣املادة     
 من الدستور تكفل لكل مواطن احلق يف التعليم وأن ٣٥تالحظ اللجنة أن املادة   فيما    -٣٢

التعليم العام جماين وأن التعليم األساسي إلزامي، تأسف ألن الدولة الطرف مل تقدم ردا مقنعا               
ملناطق احلضرية والريفية فيما خيص تنفيذ هذه املادة، وال سيما بالنسبة إىل األطفال الفقراء يف ا         

، مما حيول دون تقييم ظروف تنفيذ هذه املادة من الدسـتور الـيت      سكان األصليني وأطفال ال 
وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للربنامج العشري، الذي يدعم إصـالح           . تكفل هذا احلق  
ارتفاع  والذي اعتمدته الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء         ٢٠١٥-٢٠٠٤النظام التعليمي   

  .البالد واملناطق الريفية بوجه خاصنسبة االنقطاع عن الدراسة، وال سيما يف أفقر مناطق 
يف تقريرها الدوري املقبل كيف يـوفر       بّين  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ت      

التعليم األساسي اإللزامي واجملاين جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال الفقـراء يف            
ويف هذا الـصدد، تـذكّر      . السكان األصليني الريفية وأطفال   املناطق احلضرية و  

 من  ١٤اللجنة الدولة الطرف بااللتزامات اليت أخذهتا على نفسها مبوجب املادة           
جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحتـه جمانـا        "العهد اليت تنص على أن تكفل       

 إطار تنفيـذ    أن تأخذ يف احلسبان، يف    بوتوصي اللجنة الدولة الطرف     ". للجميع
) ١٩٩٩(١٣ و ١١خطتها الوطنية من أجل التعليم، املالحظتني العامتني رقـم          

 أيضاًوجيدر بالدولة الطرف    . للجنة، وأن تنشئ آلية فعالة ملراقبة اخلطة املذكورة       
 من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم        تنيأن تطلب املشورة واملساعدة التقني    

  .تعلق بتنفيذ هذه اخلطةفيما ي) اليونسكو(والثقافة 
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار النسبة العالية لألمية يف الدولة الطـرف، وهـذه                -٣٣

 أن األطفال الـذكور     أيضاًوتالحظ اللجنة بقلق    . النسبة أعلى عند اإلناث مقارنة بالذكور     
  .حيظون تقليديا باألفضلية يف جمال التعليم

اختاذ مجيع التدابري الفعالة لرفع نسب حمو األميـة،         تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف اجلهود حىت يتـاح         . اإلناثأمية  وال سيما   

وحتث الدولة الطرف على تنفيذ خطـة وطنيـة         . التعليم للبنني والبنات بالتساوي   
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، مـع   من إطار عمل داكـار     ١٦شاملة للتعليم للجميع، وفق ما تنص عليه املادة         
التعليق العام  للجنة و ) ١٩٩٩(١٣ و ١١رقم  التعليقني العامني   األخذ يف احلسبان    

وتطلب اللجنـة إىل    .  للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم      )٢٠٠١(١رقم  
الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التـدابري             

كافؤ الفرص للجميع يف جمال التعليم، مبا       املتخذة لالرتقاء مبستوى التعليم وتعزيز ت     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف التـصديق        . يف ذلك التدريب املهين   

  . بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم١٩٦٠على اتفاقية اليونسكو لعام 

  ١٥املادة     
 الطـرف بغيـة     تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة           -٣٤

  .صون احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية ومحايته وتعزيزه
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن    
  .التدابري اليت اختذهتا بغية صون احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية ومحايته وتعزيزه

هـذا  . استغالل املوارد الطبيعية يف الدولـة الطـرف     م  نظاويساور اللجنة قلق إزاء       -٣٥
حقوقهم من االستغالل الذي يؤثر سلبا يف األرض وأمناط حياة السكان األصليني، مما حيرمهم        

  .املتعلقة بأرض أجدادهم وهويتهم الثقافية
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري خاصة حلماية هوية السكان األصليني            

  .ض أجدادهمالثقافية وأر
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتـوفري التثقيـف يف جمـال احلقـوق االقتـصادية               -٣٦

واالجتماعية والثقافية للطالب على مجيع مستويات التعليم، وتوفري التدريب الواسع النطـاق            
يف جمال حقوق اإلنسان لألفراد من مجيع املهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً يف تعزيز               

ية حقوق اإلنسان، مبن فيهم القضاة واحملامون وموظفو اخلدمـة املدنيـة واملعلمـون              ومحا
  .واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وموظفو اهلجرة وأفراد الشرطة واجليش

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل قائمة دقيقـة     
وتطلـب إىل   . ية البيئة اليت هي طرف فيها     جبميع االتفاقيات الدولية يف جمال محا     

الدولة الطرف كذلك أن حتدد مهام كل من وزارة البيئة واللجنة الوطنية العليـا     
 يف  اًوتود اللجنة أن تعرف إذا كانت الدولة الطرف تنتفع، بوصفها عضو          . للبيئة

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وخطط العمل دون اإلقليمية و صـندوق            
  .بيئة العاملية من أجل تنفيذ هذه االتفاقيةال

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بطلب خدمات املساعدة التقنية من مفوضية األمـم              -٣٧
املتحدة حلقوق اإلنسان واملؤسسات املتخصصة وبرامج األمم املتحدة الوثيقة الصلة هبذا اجملال            

لثقافية وفقا لاللتزامات اليت أخذهتا     من أجل ضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا       
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على نفسها مبوجب العهد، ومن أجل إعداد تقريرها املقبـل وتقدميـه اسـتنادا إىل هـذه                 
  .املالحظات اخلتامية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكري يف التصديق على اتفاقيات منظمـة العمـل               -٣٨
     ) ١٩٥٢(لـضمان االجتمـاعي      بشأن ا  ١٠٢ورقم  ) ١٩١٩( بشأن البطالة    ٢الدولية رقم   

 ١١٨ورقم  ) ١٩٦٢) (األهداف واملعايري األساسية  ( بشأن السياسة االجتماعية     ١١٧ورقم  
 بشأن سياسـة العمالـة   ١٢٢ ورقم ١٩٦٢) الضمان االجتماعي(بشأن املساواة يف املعاملة  

 بشأن الشعوب األصلية ١٦٩ورقم ) ١٩٨٥( بشأن إحصائيات العمل  ١٦٠ورقم  ) ١٩٦٢(
  ).١٩٩٣( بشأن منع احلوادث الصناعية الكربى ١٧٤ورقم ) ١٩٨٩(والقبلية 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكري يف التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة               -٣٩
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              

  .وبروتوكوهلا االختياري
للتعليمات املتعلقـة    ىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً    إنة الدولة الطرف    وتدعو اللج   -٤٠

املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعـداد التقـارير   بالوثيقة األساسية املوحدة واليت تتضمنها   
  . هيئات املعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسانواليت وافقت عليها مؤخراً

طرف على التفكري يف التصديق على الربوتوكول االختياري        وتشجع اللجنة الدولة ال     -٤١
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع          -٤٢
مـات اجملتمـع   الدولة، والقضاء ومنظاجلهات املسؤولة يف   بني مجيع شرائح اجملتمع، وخباصة      

كما تـشجع   . املدين، وإبالغ اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيذها يف تقريرها الدوري القادم         
اللجنة الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين اآلخرين يف             

  .عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
دم تقريريها الدوريني الرابـع واخلـامس       ـللجنة إىل الدولة الطرف أن تق     وتطلب ا   -٤٣

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠حبلول 
        


