
القتصـادي  الساجمل
 واالجتماعي

  E  األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-40146    050208    060208 

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ - أبريل / نيسان٣٠

  ف النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطرا
   من العهد١٧ و١٦املادتني  مبوجب

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  نيبال
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف جلساهتا الثالثة والرابعـة واخلامـسة      - ١
)E/C.12/2007/SR.3-5 (   يف تقرير نيبال الدوري الثاين املقدم بشأن تنفيذ         ٢٠٠٧مايو  /ار أي ٢ و ١املعقودة يف ،

، واعتمدت يف جلستها السادسة )E/C.12/NPL/2(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  .، املالحظات اخلتامية التالية)E/C.12/2007/SR.26 (٢٠٠٧مايو / أيار١٦والعشرين، املعقودة يف 

   مقدمة- ألف 

حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بتقرير الدولة الطرف الدوري الثاين الذي قدم يف الوقت احملدد له وأعـد                 - ٢
اليت طية املقدمة على قائمة املسائل مبراعاة املبادئ التوجيهية للجنة، بصفة عامة، كما حتيط اللجنة علماً بالردود اخل

   .)E/C.12/Q/NPL/2(أعدهتا اللجنة 

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع ممثلي الدولة الطرف وللردود املقدمة                 - ٣
اليت أعدهتا  مة املسائل   وتعرب اللجنة عن تقديرها باملثل للردود اخلطية املقدمة على قائ         . على األسئلة اليت طرحتها   

ولكن تعرب اللجنة عن أسفها مع ذلـك ألن         . السابقةوكذلك على مسائل معينة أثارهتا يف مالحظاهتا اخلتامية         
املعلومات املقدمة مل تكن، يف بعض احلاالت، مفصلة مبا فيه الكفاية لتفهم اللجنة بصورة أفضل مـدى التمتـع                   

  .باحلقوق املكرسة يف العهد
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  اجلوانب اإلجيابية -  باء

السلم واالستقرار يف الدولـة  صوب حتقيق   ترحب اللجنة بالتقدم امللموس احملرز يف غضون السنة املاضية            - ٤
، وبإبرام اتفاق سالم    ٢٠٠٦أبريل  /الطرف، وترحب بصفة خاصة بإعادة جملس النواب إىل عمله يف شهر نيسان           

، وبالتدابري اليت اختذهتا    ٢٠٠٦نوفمرب  /شامل بني احلكومة واحلزب الشيوعي املاوي النيبايل يف شهر تشرين الثاين          
 يـشمل   ٢٠٠٧يناير  /لة علمانية، كما ترحب باعتماد دستور مؤقت يف شهر كانون الثاين          من مث جلعل نيبال دو    

  .العديد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن الدستور املؤقت رفع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل مستوى هيئة و  - ٥
  .لفترة ثالث سنوات إضافيةُمددت ية حلقوق اإلنسان دستورية وبأن خطة العمل الوطن

كما ترحب بإنـشاء    . الترتيبات املؤسسية يف الدولة الطرف لرصد تنفيذ العهد       بتحسني  وترحب اللجنة     - ٦
  . بوصفها هيئة قانونيةاللجنة الوطنية للمرأة

قائم على أساس االنتماء الطبقي وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء على التمييز ال   - ٧
الفئات املهمشة تقليدياً، ومن بينها الداليت والكامايا واملاديسي والتـارو          ارسات اإلقطاعية اليت تعوق متتع      واملم

وترحب، يف هذا الصدد، حبظر وصف فئة من النـاس     . وفئات أخرى، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 التمييز األخرى القائمة على أساس االنتماء الطبقي يف الدستور املؤقت، وبإعمال قانون             باملنبوذين، وحظر أنواع  

  .٢٠٠٢السخرة الصادر يف عام ) حظر(

لتحقيق املساواة بني النـساء     وغري التشريعية املتخذة    حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بالتدابري التشريعية        و  - ٨
  .لقطرية حلظر التمييز يف شؤون اإلرثوالرجال، وبصفة خاصة، بتعديل املدونة ا

  اقيـة منظمـة العمـل الدوليـة         علـى اتف   ٢٠٠٢وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطـرف يف عـام            - ٩
) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدوليـة رقـم   املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي، وعلى اتفا  ) ١٩٣٠(٢٩رقم  

يوعز إىل  على قرار ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٨قة جملس النواب يف   أسوأ أشكال عمل األطفال، ومبواف    املتعلقة حبظر   
  .الشعوب األصلية والقبليةاملتعلقة ب) ١٩٨٩(١٦٩قية منظمة العمل الدولية رقم حكومة نيبال بالتصديق على اتفا

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد -  جيم

تعوقهـا  رف للوفاء ببعض التزاماهتا مبوجب العهـد        حتيط اللجنة علماً بأن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الط          - ١٠
األعداد الكبرية من الضحايا وأسـر الـضحايا،        أال وهي   النتائج اليت أسفر عنها الرتاع العنيف املسبِّب للشقاق،         

األشـخاص  تعرقل حركة اليت وواألعداد الكبرية من املشردين، واألضرار البالغة امللحقة باهلياكل األساسية املادية  
  .لسلع وتوفري اخلدمات العامة األساسيةوا
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  دواعي القلق الرئيسية -  دال

 بشأن التقرير األويل مل تنفـذ       ٢٠٠١تعرب اللجنة عن أسفها ألن أغلبية التوصيات اليت قدمتها يف عام              - ١١
   :ألمهيةزالت تتسم با اليت ماالتالية دواعي القلق الرئيسية بعد، وألن الدولة الطرف مل تتناول بصورة فعلية 

، وعدم  يشتد الفقر والتمييز ضد املرأة    سيما يف املناطق الريفية حيث       انتشار الفقر يف نيبال، وال      - 
  وحدته؛الفقر انتشار توافر بيانات مفصلة بشأن مدى 

بني الرجال والنساء يف اجملتمع النيبايل، على الرغم مـن الـضمانات            استمرار أوجه الالمساواة      - 
معـدل  ارتفـاع   يف اخلدمة العامة، و   تدين متثيل املرأة    ملساواة، كما يتبني من     التشريعية بتحقيق ا  

  األمية بني اإلناث، وعدم تساوي األجور لدى تساوي العمل؛

العدد الكبري من النساء والفتيات اللوايت يتعرضن لالجتار ألغراض البغاء، واالفتقار إىل رد يثبت                - 
  لق هبذه املمارسة؛فعاليته من جانب الدولة الطرف فيما يتع

  العنف املرتيل واالفتقار إىل تشريعات خاصة يف هذا اجملال؛ارتفاع معدل   - 

  معدالت البطالة والعمالة الناقصة يف نيبال، واالفتقار إىل تعليم يهدف إىل تعزيز املهارات؛ارتفاع   - 

ألرض والعمل والتعليم املشاكل اليت تواجهها فئة الكامايا احملررة، مبا يشمل عدم توافر السكن وا  - 
  ألطفال تلك الفئة؛

سيما  عدم كفاية احلد األدىن القانوين لألجر إلتاحة مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم، وال              - 
  يف القطاع الزراعي؛

  .سيما يف املناطق الريفية  وال،انتشار عمل األطفال يف نيبال  - 

وطنية حلقوق اإلنسان مما يقوض إىل حد كبري محاية يف اللجنة البقلق عدم وجود مفوضني اللجنة وتالحظ   - ١٢
وجود أي حكم يف الدستور املؤقت يتنـاول        وتالحظ بقلق أيضاً عدم     . وتعزيز حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف     

  .االستقالل املايل للجنة

ن من العقـاب    أن التمييز على أساس االنتماء الطبقي مستمر وأن الذين ميارسونه يفلتو          وتالحظ اللجنة بقلق      - ١٣
تعرب اللجنة عن قلقها اخلاص إزاء العقبات اليت        و. اك التمييز يف الدستور املؤقت    على الرغم من وجود أحكام حتظر ذ      

  .االنتماء الطبقي يواجهوهنا يف إمكانية الوصول إىل العدالة ضحايا التمييز القائم على أساس أفادت التقارير بأن

لمشردين داخلياً بالرجوع إىل مواطنـهم      لسمح يف أرجاء عديدة من نيبال       أنه مل يُ  وتالحظ اللجنة بقلق      - ١٤
ومل يتم يف حاالت عديـدة رد ممتلكـات هـؤالء           . بأمان أو باالندماج كلياً يف املكان الذي يقيمون فيه حالياً         

. ٢٠٠٦ عام نوفمرب من/ا نص عليه اتفاق السالم الشامل املربم يف شهر تشرين الثاينمل اًاألشخاص وأراضيهم خالف
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أن املعايري الغامضة املوضوعة لتحديد من يعترب حقاً مشرداً داخلياً أفضت إىل انعـدام              تالحظ اللجنة بقلق أيضاً     و
  .احلماية من التشرد وإىل التمييز فيما يتعلق بالتعويض واملساعدة

 عن قلقها الدائم إزاء     وعلى الرغم من أن القانون حيظر بعض املمارسات التقليدية الضارة، تعرب اللجنة             - ١٥
" بـادي "، و) إهلة تسخري البنات إلله أو   " (دوكي"استمرار ممارسات تنتهك حقوق النساء والفتيات كممارسات        

، والتزوج  )عزل املرأة يف أيام احليض ألهنا تعترب غري طاهرة        " (شوبادي"، و )ممارسة البغاء املنتشرة يف طبقة بادي     (
ن أسفها، يف هذا الصدد، لعدم إدراج معلومات يف تقرير الدولة الطرف الدوري وتعرب اللجنة ع. بطفلة، والعرافة

  .الثاين بشأن مدى انتشار تلك املمارسات واجلهود املبذولة للقضاء عليها

سيما اللوايت تفاقمت  الظروف القاسية اليت تعيش فيها النساء يف األرياف، وال     بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ    - ١٦
  . اللوايت ترملن نتيجة وفاة أو اختفاء أزواجهن أثناء الرتاع"تارو"اع، ومن بينهن نساء ظروفهن نتيجة الرت

وتعرب عن  . تفيد بارتفاع معدالت البطالة والعمالة الناقصة     اليت  تقارير  الوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        - ١٧
بشأن وضع العمالة والبطالـة  يت أعدهتا الأسفها يف هذا الصدد ألهنا مل تستلم املعلومات املطلوبة يف قائمة املسائل         

بالنسبة إىل فئات معينة من العمال، وهي معلومات أساسية لتقييم مـدى            ومستوياهتا واجتاهاهتا   والعمالة الناقصة   
  . من العهد٦االمتثال ألحكام املادة 

يف احلصول ررون احملزال يواجهها عمال السخرة  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات الكبرية اليت ماو  - ١٨
. ٢٠٠٢لغاء نظام الـسخرة يف عـام        على عمل وتأمني الرزق وتوفري التعليم املالئم ألطفاهلم، على الرغم من إ           

تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن عدم توافر فرص العمل يف الدولة الطرف مينع االنتقال من عالقات إقطاعية إىل و
 السابقني، الذين عاد عـدد      واهلاليا السابقني،   بالكامايايما فيما يتعلق    س عالقات قائمة على أساس املساواة، وال     

  .كبري من بينهم إىل عمل السخرة من جديد بعد حتريرهم املزعوم

وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، تعرب اللجنة   - ١٩
خطرة كتلك الـيت تـصادف يف       عمل   وال سيما يف ظروف      ،شراً للغاية تنزال م  عن قلقها ألن عمل األطفال ما     

بـالغ القلـق أن   باللجنة وتالحظ . وخدمة املنازل، ومجع النفاياتجماالت الزراعة، واحلرف اليدوية، والصناعة،    
  .األطفال ما زالوا يعملون بشروط السخرة

للعمال وأسرهم بالتمتع   و أقل من أن يسمح      هتعرب اللجنة عن قلقها ألن احلد األدىن الرمسي لألجور          و  - ٢٠
وتعرب اللجنة عن قلقها، باإلضافة إىل ذلك، ألن احلد األدىن الرمسي لألجور ال يسري إالَّ               . مبستوى معيشي الئق  

  .على القطاع الرمسي وال يطبق على قطاع الزراعة الذي يستوعب ثالثة أرباع القوة العاملة

ارتفاع معدالت الفقر يف الدولة الطرف اليت تعيش فيها نسبة استمرار لغ إزاء تعرب اللجنة عن قلقها الباو  - ٢١
 يف املائة من السكان دون حد الفقر الرمسي، على الرغم من التقدم احملرز يف خطتها اإلمنائية التاسعة                  ٣٠تزيد عن   

ة حسب اجلنس والطبقة    وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر بيانات سنوية مفصلة ومصنف          . للحد من الفقر  
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 كما طِلب يف قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة خبصوص تقريـر            ،واإلثنية واإلقليم عن مدى انتشار الفقر وشدته      
  .الدولة الطرف الدوري الثاين

وقـد  . ن يعاين من نقص التغذية    تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن عدداً ال يقل عن ربع عدد السكا            و  - ٢٢
األراضي املشاعة واخلدمات العامة ومن بقات الدنيا من االستفادة من االجتماعية املتصلبة اليت متنع الط اهلياكل أدت

االضطالع بأنشطة أخرى إىل تفاقم العجز الغذائي املومسي الذي يعاين منه، يف أغلبية املناطق اجلبليـة ومنـاطق                  
ن يستغلون قطعاً صغرية من األراضي باالعتماد على اهلضاب، العدد األكرب من السكان الذين هم من املزارعني الذي

   الـذين   ونويعاين بصفة خاصة من انعدام األمن الغذائي عمال الـسخرة احملـرر           . زراعة الكفاف القليلة اإلنتاج   
هتدف إىل متكينهم من التكيُّف اليت ربامج غريه من ال  املطالبة حبقوقهم يف إطار قانون اإلصالح الزراعي و       ميكنهم  ال  
  .احلرة والذين كثرياً ما حيرمهم من العمل أصحاب األراضي الذين حرِّروا منهم احلياة مع

تعرب اللجنة عن قلقها ألنه على الرغم من تكريس احلق يف السكن يف الدستور املؤقت للدولة الطرف،        و  - ٢٣
األفـراد  حتياجـات   ال توجد سياسة إسكان وطنية تتناول على وجه التحديد احتياجات الفقراء يف األرياف وا             

  .واجلماعات من احملرومني واملهمشني بتزويدهم بوحدات سكنية قليلة التكلفة

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حرمان األشخاص املنتمني إىل الطبقات الدنيا من إمكانية الوصول إىل اآلبار و  - ٢٤
يف التمتع بأعلى مستوى مـن      العامة، وبذلك تعريضهم مباشرة النتهاك حقهم يف مستوى معيشي الئق وحقهم            

  .الصحة ميكن بلوغه

 حمدوداً أو  اخلدمات الصحية انتفاعهم ب زال   تعرب اللجنة عن قلقها ألن عدداً ال بأس به من السكان ما           و  - ٢٥
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً     .  إىل معدالت مثري للجزع    عوفيات األمهات والرضَّ  ارتفاع  ، مما يؤدي إىل     معدوماً

  .ا بني األشخاص املتأثرين بالرتاعسيم افر معلومات بشأن مدى انتشار مشاكل الصحة العقلية، والإزاء عدم تو

وقلـة موظفيهـا   تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن عدم كفاية املراكز الصحية وعدم تلبيتها ملعايري اجلودة        و  - ٢٦
التقليدية املـشاهدة يف    املواقف  لمخاطر، وألن   زالت تعرض املرأة ل    خدمات الصحة التناسلية، ما   وإمداداهتا، وتكاليف   

  .بعض الطبقات االجتماعية واجملموعات اإلثنية تسهم يف زيادة املشاكل اليت تتعرض هلا النساء يف جمال الصحة التناسلية

نتيجة اقتطاع رسـوم    ليس جماناً متاماً    يف املمارسة العملية    تعرب اللجنة عن قلقها ألن التعليم االبتدائي        و  - ٢٧
أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد بقلق اللجنة وتالحظ . املدرسية والزي الرمسياللوازم خمتلفة من الوالدين، كرسوم 

بـني اإلنـاث   يف معدالت التسجيل يف املدارس االبتدائيـة  التفاوت الكبري كما تالحظ  . سياسة التعليم اإللزامي  
األصلية، وارتفاع معدالت الرسـوب     ا من الطبقات واجملموعات اإلثنية أو       والذكور وبني طبقة الربامهان وغريه    

  .املسجلة بني التالميذ، وبصفة عامة، رداءة التعليم يف املدارس العموميةوالتسرب 

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقدمي إيضاحات بشأن املعايري اليت تستخدمها املؤسسة الوطنية للنهوض                 - ٢٨
  .وبشأن ما يترتب على ذاك االعتراف الرمسي من آثاراألقوام لالعتراف رمسياً بتلك باألقوام األصلية 
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  االقتراحات والتوصيات -  هاء

  . فوضية السامية حلقوق اإلنساناملتشجع اللجنة الدولة الطرف على تدعيم تعاوهنا مع   - ٢٩

تشمل بيانات وحمّدثة علومات مفصلة وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم م  - ٣٠
وحتث اللجنة الدولة الطرف على . مقارنة ومصنفة بشأن التدابري الفعلية اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات

مشة، أن تتأكد، يف إطار العملية الدستورية اجلارية حالياً، من متثيل مجيع فئات اجملتمع، مبا فيها الفئات احملرومة وامله                 
وخباصة النساء املنتميات إىل تلك الفئات، يف اهليئـات         وجمتمعات السكان األصليني،    سيما الداليت واملاديسي     وال

وتوصي اللجنة ببذل جهود ملموسة ونشطة لتعزيز مـشاركة تلـك           . املكلفة باختاذ القرارات على مجيع املستويات     
  .، بصياغة دستور جديد٢٠٠٧أعضائه يف عام الفئات يف اجمللس التأسيسي الذي سيقوم، بعد انتخاب 

يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املفوضني توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات شفافة لتعيني و  - ٣١
 ٢٠ املـؤرخ    ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (اللجنة كامل الصالحيات املؤسسية مبوجب مبادئ باريس        إلعطاء  

الصدد، إىل تعليقها العام رقم     اللجنة انتباه الدولة الطرف، يف هذا       وتوجه  ). ، املرفق ١٩٩٣ديسمرب  /كانون األول 
  . بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ١٩٩٨(١٠

ألحكام الـيت تـسمح     وتوصي اللجنة بإجراء استعراض دقيق للقوانني الوطنية بغية تعيني وتنقيح مجيع ا             - ٣٢
مباشرة أو غري مباشرة بالتمييز على أساس االنتماء الطبقي وبالتمييز املتعدد األسباب ضد النساء املنتميـات إىل                 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا للتوعية على نطاق واسع حبظر ذاك التمييز، . فئات معينة
 ُيدعى فيهـا     إمكانية الوصول إىل سبل التظلم القضائية واإلدارية يف احلاالت اليت          كما حتثها على أن حتسن فعلياًُ     

توصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بإنشاء وحدات خاصة لرصد تنفيذ الـربامج املوضـوعة              و. التعرض النتهاكات 
وخباصة كان األصليني،   وجمتمعات الس الفئات احملرومة واملهمشة، وال سيما الداليت واملاديسي        متتع  حلماية وتعزيز   

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمتتعاً كامالً وبدون متييز النساء املنتميات إىل تلك الفئات، 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ فعلياً اتفاق السالم الشامل مركزةً على عودة مجيع املـشردين             - ٣٣
إلعـادة  مواتيـة    املناطق اجلبلية ومناطق اهلضاب اليت مل تكن فيها البيئة           سيما يف  داخلياً عودة آمنة ودائمة، وال    

 مبا يشمل آليـة     ،وتوصي اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، بأن تضع الدولة الطرف خطة استراتيجية فعلية           . االندماج
  .رصد، لتكفل عودة املشردين داخلياً وتسجيلهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم بأمان وكرامة

القانون الذي حيظر املمارسات الضارة الـيت تنتـهك      بصرامة  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ          - ٣٤
وتطلب اللجنة إىل   . ، والتزوج بطفلة، والعرافة   شوبادي، و بادي، و دوكيحقوق النساء والفتيات، كممارسات     

التدابري املتخذة لتنفيذ قوانينها    عن  الدولة الطرف أن توافيها مبعلومات مفصلة عن مدى انتشار تلك املمارسات و           
  .تنفيذاً صارماً بغية محاية النساء والفتيات من تلك املمارسات الضارة

بشأن العنف املرتيل تعرِّف تلك     حمددة  تشريعات  تأخري  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد بدون           - ٣٥
. عالمية واسعة لتوعية الناس بوجود تلك التشريعات      ، كما حتثها على القيام حبملة إ      حمددةاألفعال بوصفها جرمية    
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أن تتخذ، باإلضافة إىل ذلك، التدابري الالزمة لوضع إجـراءات وتثقيـف            على  اللجنة الدولة الطرف    كما حتث   
يف املهـن الطبيـة بغيـة    األخصائيني االجتماعيني والعاملني امني واحملقضاة ووالاملوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني     

  .م من محاية ضحايا العنف املرتيل محاية فعليةمتكينه

سيما باختاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة،         وتشجع اللجنة احلكومة على توفري املساعدة الفورية الالزمة، ال          - ٣٦
، مبا يشمل الفقر وفقدان الدخل، والوصم االجتماعي، وعدم ضمان الرتاع الضارة بالنساءللتخفيف من حدة آثار 

  . األزواج املفقودينض حقوق امللكية يف حال جهل مصري احليازة نتيجة غمو

 القائمة على العمالة الكثيفة وزيادة      اتوتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتشجيع الصناع          - ٣٧
لكامايا السابقني، واهلالياس وكذلك توصي اللجنة بتوسيع نطاق الربامج املخصصة ل. اإلنتاجية يف قطاعات الزراعة

، وال سيما النساء املنتميات إىل تلك الفئات، لتـشمل          اتأفراداً ومجاع والسكان األصليني   بقني، والداليت،   السا
  .املناطق الريفية على وجه األولوية

الـذين  وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، مبساعدة منظمة العمل الدولية، معاجلة وضع األطفال          - ٣٨
ل، كما توصي بتعزيز التدابري املتخذة إلعادة تأهيل األطفال املتضررين ومراقبة           أسوأ أشكال عمل األطفا   ميارسون  

بتوسيع نطاق تلك التدابري لتشمل مجيع األطفال وظروف عملهم وظروف معيشتهم بعد انتشاهلم من ذاك العمل،         
  .أسوأ أشكال عمل األطفالالذين ميارسون 

ي لتمكني العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيـشي         وحتث اللجنة على إقرار حد أدىن من األجر يكف          - ٣٩
وتطلـب اللجنـة،    . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض دوري للحد األدىن من األجور           . الئق

  .باإلضافة إىل ذلك، موافاهتا مبعلومات يف التقرير القادم بشأن النهج املتبع حلساب احلد األدىن من األجر

البلدان ذات الدخل املنخفض وأن مواردها حمدودة بالتايل، فهـي          بلد من   أن نيبال   حظ  تالواللجنة، إذ     - ٤٠
ويف هذا . تذكر الدولة الطرف بأهنا ملزمة بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد إىل أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة         

إىل أقصى ما   "االلتزام باختاذه تدابري     بشأن تقييم إىل البيان الذي قدمته مؤخراً      اللجنة الدولة الطرف    حتيل  الصدد،  
  ).E/C.12/2007/1(عمالً بربوتوكول اختياري ملحق بالعهد " تسمح به املوارد املتاحة

وكذلك توصي اللجنة بوضع آليات وإجراءات خاصة لرصد تنفيذ مثل تلك االستراتيجيات وتقييم التقدم   - ٤١
  .أكثر فئات الناس حرماناً وهتميشاًاحملرز يف مكافحة الفقر مكافحة فعلية، مبا يشمل 

 مجيـع   مان األمن الغذائي وإمكانية حـصول     وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لض          - ٤٢
وتوصي اللجنـة بـأن هتـدف       . إىل أكثر الفئات حرماناً وهتميشاً    منهم  سيما من ينتمي     السكان على املاء، وال   

ويف هـذا   .  فضالً عن حتسني إمكانية الوصول والتوزيع      ،جية والتسويق فعلياً  السياسات الزراعية إىل حتسني اإلنتا    
 إنتاج األغذية وتوزيعها كة الطبقات االجتماعية الدنيا يف حتث اللجنة على تنفيذ تدابري خاصة لتعزيز مشار،الصدد

ات مفصلة بشأن مدى    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري الثالث معلوم          . واستهالكها
االفتقار إىل األمن الغذائي، وبشأن أكثر الفئات معاناة من ذلك، والتدابري الفعلية املزمع اختاذها ملعاجلـة تلـك                  
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بشأن احلـق يف    ) ١٩٩٩(١٢إىل تعليقها العام رقم     اللجنة انتباه الدولة الطرف     توجه  ويف هذا الصدد،    . املشكلة
  . بشأن احلق يف املاء١٥م الغذاء الكايف، وتعليقها العام رق

إىل منابع املياه العامة، أحكام     فيها الوصول   ُيمنع  وتوصي اللجنة بأن تطبَّق على الفور، يف احلاالت اليت            - ٤٣
وتوصي اللجنة بأن تراقب جلان     . الدستور املؤقت والقوانني اليت حتظر التمييز والفصل على أساس االنتماء الطبقي          

  .أخرى، عن كثب إمكانية الوصول إىل اآلبار العامةمناسبة ئة حملية تنمية املناطق، أو أي هي

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة إسكان وطنية تقضي بتوفري وحدات سكنية قليلة التكلفة   - ٤٤
  .احملرومني والفئات احملرومةولألفراد للفقراء يف األرياف 

معدالت وفيات األمهات والرضع، وبإيالء االعتبار الواجـب        وتوصي اللجنة بإيالء أولوية عليا خلفض         - ٤٥
والعالج من فـريوس نقـص    لضرورة اشتمال نظام الرعاية الصحية العام خدمات الصحة العقلية وبرامج الوقاية            

 وتشدد اللجنة على أن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من           .)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشري 
ة ميكن بلوغه يشمل الصحة العقلية بقدر ما يشمل الصحة البدنية، كما تشدد على أمهية الرعاية الـصحية                  الصح

  .العقلية، وال سيما بالنسبة إىل األشخاص املتأثرين بالرتاع 

القيام، كجزء من عملية التحسني العام لنظام الرعاية الصحية الوطنية، بإيالء أولوية عليـا              بوتوصي اللجنة     - ٤٦
مكانية احلصول مادياً ومالياً على الرعاية الصحية التناسلية وعلى وسائل منع احلمل، وال سيما يف املناطق الريفية،                 إل

  .الرعاية الصحيةيف جمال مدرب مهين كما توصي باختاذ تدابري خاصة لتمكني النساء من الوالدة حتت إشراف 

 مـن  ١٤ و١٣زامي أيضاً عمالً باملادتني اجملاين بل واإللوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقر التعليم      - ٤٧
العهد وأن تبني يف تقريرها الدوري الثالث مىت تعتزم بلوغ هذا اهلدف، وحتدد أيضاً املعايري املادية الـيت ميكـن                    

 بشأن )١٩٩٩(١١إىل تعليقها العام رقم اللجنة الدولة الطرف حتيل ويف هذا الصدد، . مبوجبها قياس التقدم احملرز
وحتث اللجنة، . بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣دائي، وإىل تعليقها العام رقم خطط العمل من أجل التعليم االبت

باإلضافة إىل ذلك، على أن تدرج الدولة الطرف حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية بشىت مستوياهتا كموضوع                
وتشدد اللجنة على أمهيـة التعلـيم كـأداة         .  االجتماعي يدرَّس وكمنهج للتدريس ُيربز قيم املشاركة واإلمشال      

كرامة مجيع األشخاص والفئات،    وتعزيز احترام   للمصاحلة الوطنية، وللقضاء على املمارسات اإلقطاعية الضارة،        
  .فضالً عن تنمية املهارات تدعيماً لفرص العمل يف املستقبل

الدوري الثالث معلومات مفصلة عن املعايري املطبقـة        وتوصي اللجنة بأن ُتَضمِّن الدولة الطرف تقريرها          - ٤٨
  .وما يترتب على ذلك من آثارباألقوام األصلية لالعتراف رمسياً 

خمصصاً للنتائج اليت أسـفرت     فرعاً  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري القادم             - ٤٩
مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ومحايتـها        رام  احتعنها التدابري املتخذة ملناهضة التمييز وتعزيز       

وكذلك تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات سنوية مصنفة حسب . وإعماهلا
  .ز كما ينبغيُتَضمِّنه أيضاً معايري خاصة، للتمكني من رصد وتقييم التقدم احملرنتماء الطبقي واإلثين واجلنس، واال
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع وتعممها علـى كافـة                    - ٥٠
ُتطِْلع اللجنة يف تقريرها الدوري القادم على أن مستويات اجملتمع وال سيما املسؤولني احلكوميني والسلطات القضائية، و    

غريها من  جع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تشرك املنظمات غري احلكومية و           وتش. مجيع التدابري املتخذة لتنفيذها   
  .أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت ستجريها على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

 املنسقة املوضوعة يف    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية            - ٥١
  ).HRI/GEN/2/Rev.4( بشان إعداد وثيقة أساسية مشتركة ٢٠٠٦عام 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إمكانية التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي                  - ٥٢
ولية حلماية حقوق وكذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الد. اإلعاقة

  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٣٠ تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث حبلول             ،وختاماً  - ٥٣
  .وأن تضمنه معلومات مفصلة عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات املقدمة يف هذه املالحظات اخلتامية

 -  -  -  -  - 


