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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الرابع

للكامريون*

 -١نظر اللجنر املعنير ابحلقر االقتصررية واالجتميعير والثقيفير (اللجنر يف التق ر الرررو
ال اب ر ر ر للكر ر رري و ( ، E/C.12/CMR/4يف جلسر ر ررتي ي السيةس ر ر ر والسر ر رريبع (انظ ر ر ر E/C.12/2019/SR.6
و SR.7املعق ر ة ن ر  20و 2١شررطيفربفيا  ،20١9واعتمررر ه ر املالحظرري اخلتي ي ر
يف جلست ي  ،30املعق ةة يف  8آذا رب ي س .20١9

ألف -مقدمة
حب اللجن بتقرمي التق الرو ال اب للكي و  ،وك لك ابل ةوة اخلطي على قيئم
-2
املسيئل ( ، E/C.12/CMR/Q/4/Add.1وإ و ة يف وقت تأخ  .وُعر عر ا ييح ري للور ا
الطنيء ال أج ه وفر الرول الط ف ال في املست ى وللمعل ي الر قُر متر ت أانريء  .أر أ
اللجن أتسف أل العر ر املسيئل ،مبي يف ذلك املتعلق حبق العمل والتعليم واحلق الثقيفي
مل تم ال ة علي ي خالل احل ا  ،وال كتيب ً يف وقت الحق ،ممي حي ل ةو إج اء ح ا بنيء حقيً.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
مح ررب اللجنر ر بتص ررر ق الرولر ر الطر ر ف يف ع رري  20١3عل ررى اليو كر ر ل االختي رري
-3
ال فيقي ر حق ر الطفررل بشررأ اش ر ا األطفرريل يف املنيزعرري املسررلو  .و حررب أ ض ريً ابلتررراب
املتخر ة الر سر م يف إعمرريل احلقر املنصر علي رري يف الع ررر ،ثررل الرريج القطر للعمررل
الالئررق للف ر ة  ،20١7-20١٤واس ر ا يجي القطرري الصررو ( 2027-20١٦وخط ر عمل رري
األوىل ،وبت ررراب أخر ر ى ر ر ك ة يف هر ر املالحظ رري اخلتي ير ر  .ويف إط رري الس رريي األ رري الر ر
اج رره الرولر ر الطر ر ف ،ح ررب اللجنر ر ابعتم ررية خطر ر العم ررل ال طنير ر لتفعي ررل القر ر ا ١32٥
وقر ر ا ا جملر ر األ ر ر ذا الص ررل ابملر ر أة والس ررال واأل ر ر ( ، 2020-20١8ووضر ر خطر ر
لالس ر ررتجيب اإلنس ر رريني  ،2020-20١7ملن ر رريطق أقص ر ررى الش ر ررميل ،والش ر ررميل ،وإقل ر رريم أةا ر ر ر ا،
والش  ،وخط املسيعرة اإلنسيني الطي ئ يف نطق الشميل الغ يب واجلن الغ يب.
__________

*

اعتمرهتي اللجن يف ةو هتي اخلي س والستن ( ١8شطيفربفيا  8 -آذا رب ي س . 20١9
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
األزمة األمنية
شررع اللجنر ابلقلررق إزاء حيلر انعرررا األ ر علررى نطرري واسر يف نطقر أقصررى الشررميل
-٤
يف الرول الط ف ،ال تسم ابهلجمي اإل هيبي الر كط ري مجيعري سرلو أر اتبعر للرولر .
و سرريو هي ابل ر القلررق أ ض ريً إزاء انتشرري العنررف يف نطق ر الشررميل الغ ر يب واجلن ر الغ ر يب ،اللتررن
قطن مي أسيسيً سكي جطق ابإلنكليز  ،وإزاء قي فير أب مجيعي سلو أر الررول
وأف ر ر اةاً يف ق ر ر ا حف ر ر النظر رري التيبع ر ر للرول ر ر الط ر ر ف ا كطر ررت أعمر رريل عنر ررف أة إىل ر ررر
ستشررفيي  ،و رررا س ،مبرري يف ذلررك قر ى أبكمل رري يف هرري ن املنطقتررن .و شررع اللجنر ابلقلررق إزاء
الع اقررب اخلط ر ة امل ط ر علررى ه ر احلرريال فيمرري خي ر التمت ر ابحلق ر االقتصررية واالجتميعي ر
والثقيفي لألشخي املعنين ،وال سيمي النسيء واألطفيل واألشخي ذوو اإلعيق وكطي الس .
-٥

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

اختاذ تدابري عاجلة تكفل للسكان الذين يعيشوون يف املنواقق املتضورر مون
(أ)
انعدام األمن ومن العنف ،وال سيما يف أقصى الشمال ويف الشمال الغريب واجلنوو الغوريب،
التمتع ابحلقوق املنصوص عليها يف العهد؛
( ) إج وراء حتقيقووات دقيقووة ومسووتقلة يف االدعوواءات املتعلقووة ابرتكووا أعمووال
عنف وتدمري للمستشوفيات واملودار ولقور أبكملهوا ،ال سويما يف منطقوي الشومال الغوريب
واجلنووو الغووريب ،بغيووة تقوودم املسوولولن عوون ارتكاهبووا إىل العدالووة ومعوواقهتهم مبووا يتناسووب مووع
خطور أفعاهلم؛
(ج) كفالة التنفيذ الفعال خلطط املساعد اإلنسانية املعتمد  ،فضوالا عون خطوة
العموول الوقنيووة لتفعيوول الق ورار  ١٣٢٥والق ورارات ذات الصوولة الصووادر عوون جملووس األموون
بشأن املرأ والسالم واألمن ( ،)٢٠٢٠-٢٠١٨مبا يف ذلك من خالل وضع آليات رصود
فعالووة ،مووع املشوواركة الفعالووة للسووكان املعنيوون ،وال سوويما النسوواء ،وختصووي مووا يكفووي موون
املوارد املالية والهشرية والتقنية من أجل التنفيذ؛
(د) ب ووذل مجي ووع اجله ووود للتوص وول إىل ح وول س وولمي لألزم ووة املتفش ووية يف املنطق ووة
الشمالية الغربية واملنطقة اجلنوبية الغربية يف الدولة الطرف.
انطهاق العهد
 -٦بينمرري الحر اللجنر املعل رري الر قررر ت ي الرولر الطر ف عر التررراب املتخر ة لتعز ررز
قيبلير االحتجرري أبحكرري الع ررر أ رري العرال ر  ،ال رزال اللجن ر شررع ابلقلررق أل ه ر األحكرري
ال ُحيت هبي يف احمليكم إال جة اً جراً.

 -7وإذ تشو و ووري اللجنو و ووة إىل التوصو و ووية الو و ووي سو و ووهق هلو و ووا أن قو و وودمتها يف هو و ووذا الصو و وودد
( ،E/C.12/CMR/CO/2-3الفقوور  ،)7حت و اللجنووة الدولووة الطوورف علووى مضوواعفة جهودهووا
لضمان االحتجواج ابحلقووق االقتصوادية واالجتماعيوة والثقافيوة علوى مجيوع مسوتوتت النظوام
القضووائي ،وتيسووري وصووول ضوويات انتهاكووات هووذ احلقوووق إىل سووهل انتصوواف فعالووة .وحت و
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اللجنووة الدولووة الطوورف علووى مواصوولة إاتحووة التوودريب املنووتظم ،وال سوويما للقضووا واحملووامن
واملسوولولن عوون إنفوواذ القووانون ،وأعضوواء الربملووان ،وسووائر اجلهووات الفاعلووة ،بشووأن مضوومون
احلقوق املنصوص عليها يف العهد وإمكانية االحتجاج هبا أمام القضاء ،وتزويد ذوي احلقوق
مبعلومووات متكوونهم موون املطالهووة مبراعووا حقوووقهم .وحتيوول اللجنووة يف هووذا الصوودد إىل تعليقهووا
العام رقم  )١99٨(9بشأن التطهيق احمللي للعهد.
األشخاص املشردون داخلي ا
شررع اللجن ر ابلقلررق إزاء العرررة الكط ر ر األشررخي املش ر ة ةاخلي ريً نتيج ر العنررف
-8
املنتشر واألز رري األ نير املتفشرري يف بعر نرريطق الرولر الطر ف ،فضرالً عر اآلاث السررلطي يف
احلق االقتصية واالجتميعي والثقيفي (امليةات  2و. ١١
 -9حت اللجنة الدولة الطرف على جتنب اختاذ إجراءات قد تتسهب يف تشريد قسوري
للسكان ،وعلى اختاذ التدابري املناسهة واملعقولة ملنع التشرد .وتوصي اللجنوة الدولوة الطورف
بتوفري احلماية الفعالة للمشردين ،والالجئن وملتمسي اللجوء ،مبا يكفول هلوم احلصوول علوى
السكن الالئق ،والرعاية الصويية والتعلويم واحلمايوة االجتماعيوة ،مسوتعينةا يف ذلوك ابلتعواون
الدويل ،عند االقتضاء .وتوصوي اللجنوة الدولوة الطورف ابلسوهر ،قودر اإلمكوان ،علوى متكون
األشخاص املشردين داخليا من العود إىل منواققهم األصولية بكول أموان وكراموة ،أو ابقواا
حلووول بديلووة مناسووهة هلووم .وتسوواعي اللجنووة انتهووا الدولووة الطوورف إىل املهوواد املتعلقووة بوورد
املساكن واملمتلكات لالجئن واملشردين (.)E/CN.4/Sub.2/2005/17
حالة املدافعن عن حقوق اإلنسان
 -١0ش ررع اللجن ر ابلقل ررق إزاء ق رري في ررر أب امل رررافعن ع ر حق ر اإلنس رري  ،مب ر ف رري م
امل رررافع ع ر ر احلق ر ر االقتص ررية واالجتميعي ر ر والثقيفي ر ر  ،عملر ر يف ظ ر ر وف قيير ر ر وكث ر ر اً
املضي ق أو االنتقي .
ي تع ض ألشكيل خمتلف
 -١١توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف أبن تق وودم احلماي ووة الفعال ووة للم وودافعن ع وون حق وووق
اإلنسان ،مبَن فيهم املدافعون عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،من أي فعل من
أفعال املضايقة أو التخويف أو االنتقام والعمل على تقدم مرتكيب هذ األفعال إىل القضاء.
وحت اللجنة الدولة الطرف على تنظيم محالت لإلعالم والتوعيوة بشوأن أمهيوة العمول الوذي
يقوم به املودافعون عون حقووق اإلنسوان ،مون أجول هتيئوة منوا يسوود التسوام وميكونهم مون
أداء مهمتهم دون خوف من أي شكل من أشكال الاهيب ،أو التهديد أو االنتقوام .وحتيول
اللجنة الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلوق ابملودافعن عون حقووق اإلنسوان واحلقووق االقتصوادية
واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدته يف عام .)E/C.12/2016/2( ٢٠١6
حالة الشعو األصلية
 -١2ش ررع اللجنر ر ابلقل ررق إزاء رري اج رره الش ررع األص ررلي يف الرولر ر الطر ر ف ر ر متيي ررز
واس ررتطعية ،وع ررر اع ر ر اف حبق ق رري يف ال ص ر ر ل إىل األ اض ر ر  ،وأ اض ر ر األس ررالف وإىل امل ر ر ا ة
الططيعي  .و شع اللجن ابلقلق أ ضيً إزاء قري فيرر أب الشرع األصرلي ال ُ جر إلي ري قصرر
GE.19-04900
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احلص ل على افقت ي احل ة واملسطق واملستن ة ،قطل نفي شي
(امليةات . 2-١

إمنيئي على أ اضري ي وأقيليم ري

 -١3توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
االع وااف حبقوووق الشووعو األصوولية الووي تعووي يف إقلوويم الدولووة الطوورف
(أ)
واختاذ تدابري فعالة ،ابلتشاور معهم ،للتصدي ملا مميار ضدهم من متييز واستهعاد؛
( ) محاي ووة ح ووق الش ووعو األص وولية يف التص وورف احل وور يف أراض وويهم وأق وواليمهم
ومواردهم الطهيعية وكفالة هذا احلق يف القانون ويف املمارسة العملية؛
(ج) احلرص على التشاور موع الشوعو األصولية قصود احلصوول علوى موافقتهوا
احلوور واملسووهقة واملسووتنري  ،بشووأن أي توودبري قوود يعنيهووا ،وال سوويما قهوول إجنوواز مشوواريع علووى
أراضيها وأقاليمها؛
(د) النظوور يف التصووديق علووى اتفاقيووة منظمووة العموول الدوليووة املتعلقووة ابلشووعو
األصلية والقهلية لعام (١9٨9االتفاقية رقم .)١69
احلد األقصى من املوارد املتاحة
 -١٤عل ررى الر ر أم ر ر أ اللجنر ر س ررلم ابلص ررع اب األ نير ر واملنيخير ر الر ر اج رري الرولر ر
الطر ف ،فإهنرري شررع ابلقلررق إزاء قلر عطئر املر ا ة الراخلير امل صر ةة إلعمرريل احلقر االقتصررية
واالجتميعير والثقيفير  .و الحر اللجنر بقلرق أنرره ،وفقريً للمعل رري الر قررر ت ي الرولر الطر ف،
ال تررأ ى ر إ اةاهترري ر الض ر ائب س ر ى جررزء س ر  ،نرره نسررط عيلي ر جررراً ر الض ر ائب أ ر
ر شررأنه أ حيررر ر قررر ة الرول ر الطر ف علررى خف ر عرررل التفرريو .
املطيشر ة ،األ ر ال ر
وأخر ر اً عر ر اللجنر ر عر ر قلق رري إزاء س ررت ى اعتم ررية الرولر ر الطر ر ف عل ررى املس رريعرة والتع رريو
القطيعري امل ططر إبعمريل احلقر الر ا ةة يف الع رر ،علرى حسري عطئر
الرولين يف طيئف
امل ر ا ة الراخلي ر ال ر ميكر حتسررين ي ال سرريمي ر خررالل زايةة ال س ر املف وض ر علررى املسررتثم
األجينب الستغالل الغياب أو امل ا ة االستخ اجي (امليةة  ،2الفق ة . ١
 -١٥توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التعهئة الفعالة للموارد احمللية ،مبوا يف ذلوك مون
خ ووالل وض ووع سياس ووة ضو وريهية فعال ووة وتدرجيي ووة وعادل ووة اجتماعيو وا بق وودر أك وورب ورف ووع الرس وووم
املفروضووة علووى املسووتثمرين األجانووب السووتغالل الغوواابت أو املوووارد االسووتخراجية ،بغوور
مكافي و ووة أوج و ووه التف و وواوت االقتص و ووادي وض و وومان التمت و ووع الكام و وول ابحلق و وووق االقتص و ووادية
واالجتماعية والثقافية .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض ا ابحلرص على الشفافية والتشارك
لد عملية تعزيز السياسة الضريهية ووضع أي مشروع للميزانية.
املشاريع اإلمنائية
 -١٦ع ر اللجن ر ع ر قلق رري إزاء عررر وج ر ة صررك
املنص علي ي يف الع ر لرى نح التصي ح إلجنيز شي
الططيعي  .و شع اللجن ابلقلق إزاء قي فير أب بعضريً
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سطل العري التقلير ر للسركي املعنيرن ،مبر فري م الشرع األصرلي  ،وعلرى وصر هلم إىل األ اضر ،
وحص هلم على الغ اء الكييف ومتتع م مبست ى عيش الئق (امل اة  ،١و ١١و. ١2
 -١7توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
وضوع مهواد توجيهيووة وقواعود واضوية لتقيوويم موا قود ياتووب علوى مشوواريع
(أ)
التنمية االقتصادية واسوتغالل املووارد الطهيعيوة ،مبوا فيهوا مشواريع القطواع اخلواص ،مون أثور يف
جمووال احلقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة ويف الهيئووة ،يف كاموول إقلوويم الدولووة الطوورف،
وال سيما فيما خي أقاليم الشعو األصلية ومواردهم الطهيعية؛
( ) ضوومان استشووار اجملتمعووات احملليووة ،مبووا يف ذلووك الشووعو األصوولية ،املتووأثر
ابألنشطة املرتهطة ابلتنمية االقتصادية واستغالل املوارد الطهيعية على أراضويها ،وتعويضوها عون
األضرار أو اخلسائر الي تتكهدها وحصوهلا على حصة ملموسة من أراب األنشطة املذكور .
 -١8وحتيوول اللجنووة الدولووة الطوورف إىل تعليقهووا العووام رقووم  )٢٠١7(٢٤بشووأن التزامووات
الوودول مبوجووب العهوود الوودويل اخلوواص ابحلقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة يف سووياق
األنشطة التجارية.
الفساد
 -١9الح اللجن التراب ال اخت هتي الرول الط ف ملكيفو الفسية ،واجل ة املط ولر ر
أج ررل التوقي ررق يف ه ر احل رريال  .أ ر أ اللجن ر ال رزال ش ررع ابلقل ررق إزاء ع ررر فعيلي ر ه ر
التراب وعر وج ة احلمي الكيفي لألف اة ال طلغ ع حيال الفسية أو حيقق يف هر
املمي سي (امليةة  ،2الفق ة . ١
 -20وإذ تك وورر اللجن ووة أتكي وود توص وويتها الس ووابقة ( ،E/C.12/CMR/CO/2-3الفق وور ،)٨
حت اللجنة الدولوة الطورف علوى أن تعوا ،،علوى سوهيل األولويوة ،األسوها اجلذريوة للفسواد
وأن تعتمد مجيع التدابري التشريعية واإلداريوة الالزموة لضومان الشوفافية يف اإلدار العاموة ،يف
القووانون واملمارسووة معوا .كمووا توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بضوومان التنفيووذ الفعووال للتوودابري
املتخووذ ملكافيووة الفسوواد واختوواذ اخلطوووات الالزمووة لتوووفري احلمايووة الفعالووة لضوويات الفسوواد،
وحماميهم ،والناشطن يف جمال مكافية الفساد ،واملهلغن عن املخالفات والشهود.
اإلقار القانوين ملكافية التمييز
 -2١بينمرري حترري اللجن ر علم ريً ابعتمررية الرول ر الطر ف بع ر األحكرري ال ر حتظر التمييررز يف
إطي هي التش ع  ،مبي يف ذلك قين العق اب  ،سيو اللجن القلق أل ه األحكي ال شمل
مجي األسطي وال اجمليال ال ن علي ي الع ر (امليةة . 2
 -22حت اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون عام ملكافية التمييز ،وفقا للفقر ٢
موون املوواد  ٢موون العهوود ،مووع مراعووا تعليووق اللجنووة العووام رقووم  )٢٠٠9(٢٠بشووأن عوودم
التمييووز يف ممارسووة احلقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة ،حلظوور التمييووز املهاشوور وغووري
املهاشر على أي أسا كان يف مجيع اجملاالت املشمولة ابلعهد وضومان سوهل انتصواف فعالوة
لضيات التمييز.
GE.19-04900
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التمييز على أسا امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
 -23الح ر اللجن ر بقلررق أ العالقرري اجلنسرري بررن أشررخي ر نف ر اجلررن ابل اض ر
جمَّ ر يف املرريةة  ١-3٤7ر قررين العقر اب  ،وأ املثليرري واملثليررن و زةوجر املير ل اجلنسرري ،
و غ ر رري اهل ر ر اجلنس ر رريني وح ر رري ل ص ر ررفي اجلنس ر ررن اج ر ر ر التميي ر ررز يف التمت ر ر حبقر ر ر ق م
االقتصية واالجتميعي والثقيفي  ،وال سيمي حق م يف الصو (امليةة . 2
 -2٤توصي اللجنة الدولة الطرف إبلغاء جترم العالقات اجلنسوية املثليوة ابلااضوي وإلغواء
املاد  ١-٣٤7من قانون العقوابت ،وأي حكم قوانوين متييوزي بشوأن امليول اجلنسوي واهلويوة
اجلنس ووانية .كم ووا توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف مبكافي ووة التميي ووز ض وود املثلي ووات واملثلي وون
ومزدوج ووي املي وول اجلنس ووي ومغ ووايري اهلوي ووة اجلنس ووانية وح وواملي ص ووفات اجلنس وون ومكافي ووة
وصمهم ،مبا يف ذلك من خالل تنظيم محالت للتوعية ،وكفالة عدم تعر أي أحود للتمييوز
يف التمتووع ابحلقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة ،ال سوويما فيمووا يتعلووق ابحلصووول علووى
اخلدمات الصيية ،بسهب ميله اجلنسي أو هويته اجلنسانية.
التمييز ضد األقليات
 -2٥بينمي حتي اللجن علميً ابلت ضيوي ال قر ي ال فر ،الحر ر القلرق واقر التمييرز
اج ه بع األقليي اإلاني واللغ  ،مبي يف ذلرك األقلير النيطقر ابإلنكليز ر ،
والت مي ال
ممي حي ل ةو التمت الفعل حبق ق ي االقتصية واالجتميعي والثقيفي (امليةة . 2
 -2٦توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها حوى تكوون فعالوةا يف منوع ومكافيوة
واقع التمييز والتهمي الذي تعيشه األقليات العرقية واللغوية والدينية ،مبا يف ذلوك األقليوة
الناققووة ابإلنكليزيووة .ويف هووذا الصوودد ،توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف ابختوواذ مجيووع التوودابري
الالزمووة ،مبووا يف ذلووك التوودابري اخلاصووة امللقتووة وبتنظوويم محووالت التوعيووة ،لضوومان اإلعمووال
الفعلي جلميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
املساوا بن اجلنسن
 -27الح ر اللجن ر ر القلررق أ اسررتم ا الق الررب النمطي ر اجلنسرريني وبع ر املمي سرري ،
فضالً عر ططيرق القرين العر يف ال رزاال سرخي عرر املسريواة برن ال جرل واملر أة ،مبري يف ذلرك
إ كيني حص هل على األ اض  .وال زال اللجنر شرع ابلقلرق إزاء اإلبقريء علرى بعر األحكري
القين نير الر متيررز ضررر املر أة ،ال سرريمي القررين املررري وفيمرري تعلررق حبظر أنر ا عينر ر العمررل
ابلنسط إىل املر أة .و الحر اللجنر بقلرق أنره علرى الر أم ر بعر اجل ر ة املط ولر  ،ال رزال املر أة
ممثل متثيالً جقصيً يف اجمليلن السييس واإلةا (امليةة . 3
 -28توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف إبعطوواء األولويووة إلهنوواء اسووتمرار عوودم املسوواوا بوون
الرجل واملرأ  .وتوخيا هلذ الغاية ،حت اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي:

اختاذ تدابري ملكافيوة القوالوب النمطيوة اجلنسوانية وتغيوري املواقوف التقليديوة
(أ)
الي حتوول دون إعموال احلقووق االقتصوادية واالجتماعيوة والثقافيوة للمورأ  ،ال سويما حصووهلا
على األراضي؛
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( ) إلغوواء مجيووع األحكووام التش وريعية للدولووة الطوورف ،الووي تنطوووي علووى متييووز ضوود
املرأ  ،مبا يف ذلك أحكام القانون املدين ،فضالا عن األحكام املتصلة مبنع بعض الوظائف ابلنسهة
إىل املرأ  ،وتعزيز املساوا بن الرجل واملرأ عند تطهيق القانون العريف والقانون التشريعي؛
(ج) اختوواذ مجيووع التوودابري الالزمووة ،مبووا يف ذلووك التوودابري اخلاصووة امللقتووة ،لضوومان
وصول املرأ على قدم املساوا إىل مجيع جماالت احليا السياسية والعامة.
وحتي وول اللجن ووة الدول ووة الط وورف إىل تعلي ووق اللجن ووة الع ووام رق ووم  )٢٠٠٥(١6بش ووأن
 -29م
املساوا بن الرجل واملرأ يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
احلق يف العمل
 -30الح ر اللجن ر بقلررق أنرره علررى ال ر أم ر ج ر ة الرول ر الط ر ف ،ال رزال عرررال الططيل ر
والعميل ر النيقص ر فع ر جررراً ،ال سرريمي يف صررف ف الشررطي والنسرريء .وال رزال اللجن ر شررع ابلقلررق
إزاء الصر ررع اب ال ر ر اج ر رري بع ر ر الفئر رري  ،ثر ررل الشر ررع األصر ررلي واألشر ررخي ذو اإلعيق ر ر
واألشخي النيطقن ابإلنكليز يف ال ص ل إىل س العمل ،مبي يف ذلك اإلةا ة العي (امليةة . ٦
 -3١توصوي اللجنوة الدولووة الطورف بتكثيووف جهودهوا لليوود مون الهطالووة والعمالوة الناقصووة،
وال سيما عن قريق ضمان التنفيذ الفعال السااتيجية وقنية للعمالة .وتوصي اللجنة أيضا أبن
حترص الدولة الطرف على أن تكون هذ االسااتيجية مشفوعة خبطة عمل واضية األهداف،
وأن تعطي األولويوة للفئوات املتوأثر بشوكل غوري متناسوب ابلهطالوة والعمالوة الناقصوة ،وأن تتوي
املوارد املالية والتقنية الالزمة من أجل تنفيوذها تنفيوذا فعواالا واسوتدامتها .وتوصوي اللجنوة أيضو ا
أبن تعزز الدولة الطورف نوعيوة الوربام الدراسوية وبورام التودريب التقوي واملهوي ،وتكيفهوا موع
احتياجووات سوووق العموول ،ومووع احتياجووات أكثوور األشووخاص والفئووات هتميشوا وحرمووا.ا .وحتيوول
اللجنة يف هذا الصدد إىل تعليقها العام رقم  )٢٠٠٥(١٨بشأن احلق يف العمل.
قطاع االقتصاد غري الرمسي
 -32الح ر ر اللجن ر ر بقلر ررق أ األألطي ر ر العظمر ررى ر ر العمر رريل ال زال ر ر عر رري لن يف قطر رري
االقتصية أ ال مس  ،وال سيمي النسيء ،وابلتييل ليس ا شم لن بق انن العمل وال بنظي احلمي
االجتميعي (امل اة  ٦و 7و. 9
 -33حت و اللجنووة الدول ووة الطوورف عل ووى ضوومان أن يك ووون العمووال ،مب وون فوويهم النس وواء،
الع وواملون يف قط وواع االقتص وواد غ ووري الرمس ووي حممي وون بق وووانن العم وول واحلماي ووة االجتماعي ووة،
وال سيما ابحلرص على أن تكون عمليات التفتي يف أماكن العمل شاملة هلذا القطاع .كما
حتثها على اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلضوفاء الطوابع الرمسوي تودرجييا علوى حالوة العواملن يف
وحتيلهوا إىل التعليقوات العاموة للجنوة رقوم  )٢٠٠٥(١٨بشوأن
قطاع االقتصواد غوري الرمسوي ،م
احلق يف العمل ،ورقم  )٢٠٠7(١9بشأن احلق يف الضومان االجتمواعي ،ورقوم )٢٠١6(٢٣
بشأن احلق يف التمتع بشورو عمول عادلوة ومرضوية ،وكوذلك إىل الهيوان الصوادر عون اللجنوة
يف عووام  ٢٠١٥بعنوووان "أرضوويات احلمايووة االجتماعيووة :عنصوور أساسووي موون عناصوور احلووق يف
الضمان االجتماعي ومن أهداف التنمية املستدامة" (.)E/C.12/2015/1
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ظروف عمل املرأ
 -3٤حتي اللجن علميً ر القلرق بفري األجر برن ال جرل واملر أة ،األ ر الر عرزى جزئيريً
إىل زايةة متثيررل املر أة يف االقتصررية أ ر ال مسر  ،وابملعل رري الر فيررر ب جر ة متييررز ضررر املر أة يف
كي العمل ،مبي يف ذلك أعميل العنف (امليةة . 7
 -3٥توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف ابختوواذ اخلطوووات الالزمووة لسوود الفووارق املس ووتمر يف
األجور علوى حسوا املورأ  ،وذلوك مبكافيوة الفصول يف العمول الوذي ينوت عنوه شوغل املورأ
وظائف أقل أجرا ومواجهتها عقهات حتول دون التمتع بنفس الفرص الوظيفية الي يتمتع هبا
الرجل .وتوصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ التدابري الالزمة للقضاء على أية ممارسات متييزية
ضد املرأ وكفالة أن تتا للنساء ضيات التمييز ،أو التيرش أو إساء املعاملة أو العنف من
الوصول إىل آليات احلماية ،فضالا عن سهل االنتصاف الفعالة وإىل تدابري اجلرب.
ظروف عمل الشعو األصلية
 -3٦حت رري اللجنر ر علمر ريً ر ر القل ررق ابةع رريءا في ررر أب ظر ر وف العم ررل أر ر املس ررتق ة الر ر
اج ي األف اة الشع األصلي ه مبثيب سخ ة (امليةة . 7
 -37حت اللجنة الدولة الطرف على اختواذ تودابري ملموسوة فوريوة للقضواء علوى السوخر
وض وومان ظ ووروف عم وول عادل ووة ومرض ووية جلمي ووع العم ووال ،مب وون ف وويهم األفو وراد م وون الش ووعو
األصوولية .وتطلووب اللجنووة إىل الدولووة الطوورف أيض وا أن جتووري حتقيقووات مسووتقلة بشووأن هووذ
احلاالت وأن تكفل تقدم املسلولن عن هذ املمارسات إىل العدالة واحلكم عليهم بعقوابت
تتناسب مع جسامة أفعاهلم ،وأن توفر للضيات محاية فعالة وتدابري إلعاد أتهيلهم.
احلقوق النقابية
 -38الح ر اللجن ر بقلررق أ اإلطرري القررين ي للرول ر الطر ف فر شر وطيً قيير ر ف ط ر
علر ررى ممي س ر ر احلق ر ر النقيبي ر ر  ،مبر رري يف ذلر ررك احلر ررق يف اإلض ر ر ا  .و شر ررع اللجن ر ر ابلقلر ررق إزاء
االةعيءا املتعلق أبعميل العنف والتخ ف والتمييز ضر الزعميء النقريبين واملضر بن .و الحر
اللجنر بقلررق أ ضريً أ املرريةة  2ر قررين املعيقطر علررى أعمرريل اإل هرري  ،الر ررن علررى فر
عق بر ر اإلع رررا يف حيلر ر األعم رريل الر ر عط ررل سر ر العم ررل الع ررية للخ ررر ي العي ر ر  ،و ق رررمي
اخلررر ي األسيسرري للجم ر أو خلررق أز ر خط ر ة يف أوسرريف السرركي  ،شرركل قييررراً شررر راً
لألنشط النقيبي (امليةة . 8
 -39حتو اللجنووة الدولووة الطوورف علووى أن توووائم تشوريعاهتا املتعلقووة ابحلقوووق النقابيووة مووع
املوواد  ٨موون العهوود ،مراعي وةا يف الوق و نفسووه اتفوواقيي منظمووة العموول الدوليووة لعووام ١9٤٨
بشووأن احلري ووة النقابيووة ومحاي ووة ح ووق التنظوويم (رق ووم  )٨7ولع ووام  ١9٤9بشووأن ح ووق التنظ وويم
واملفاوضووة اجلماعيووة (رقووم  .)9٨وعلووى وجووه اخلصوووص ،حت و اللجنووة الدولووة الطوورف علووى
تعووديل املوواد  ٢موون الق ووانون املتعلووق ابملعاقهووة علووى األعم ووال اإلرهابيووة حووى يتماشووى م ووع
متطلهووات حقوووق اإلنسووان .كمووا حتثّهووا علووى إنشوواء آليووات فعالووة حلمايووة احلقوووق النقابيووة،

8

GE.19-04900

E/C.12/CMR/CO/4

بوسووائل منهووا إج وراء حتقيقووات فعالووة يف مجيووع مووا يردهووا موون بالغووات وإق ورار موون العوواملن
املتضررين تعويضات مناسهة.
احلق يف الضمان االجتماعي
 -٤0الح اللجن بقلق أ نظي الضمي االجتمريع للرولر الطر ف شرر ر االعتمرية علرى
الطريب ال مسر للعمررل ،وأنرره علررى الر أم ر اعتمررية نظرري أت ررن طر ع  ،ال رزال أعررراة كطر ة ر
النرريس سررتطعرة ر نظرري احلمي ر االجتميعي ر  ،مبرري يف ذلررك العرري ل يف االقتصررية أ ر ال مس ر
والعي ل حلسريهبم اخلري واألشرخي الر ق ر أبعمريل و ري نزلير أخر ى أر رف عر
األج  ،وال سيمي النسيء (امليةة . 9
 -٤١توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف مبضوواعفة جهودهووا الراميووة إىل إنشوواء نظووام للضوومان
االجتمو وواعي يكفو وول تغطيو ووة اجلميو ووع ابحلمايو ووة االجتماعيو ووة ويضو وومن مو وون مجيو ووع األشو ووخاص
استيقاقات مناسهة ،وال سيما املنتمون إىل أكثر الفئات حرما.ا وهتميشا ،لتكفل هلم أحواالا
معيشووية الئقووة .وحتثهووا أيضو ا علووى التعجيوول ابسووتيدا أرضووية لليمايووة االجتماعيووة تشوومل
اجلميووع بضووما.ت اجتماعيووة أساسووية ،وحتيوول اللجنووة الدولووة الطوورف إىل تعليووق اللجنووة العووام
رقم  )٢٠٠7(١9بشأن احلق يف الضمان االجتمواعي وإىل بياهنوا املعنوون "أرضويات احلمايوة
االجتماعيو ووة :عنصو وور أساسو ووي مو وون عناصو وور احلو ووق يف الضو وومان االجتمو وواعي ومو وون أهو ووداف
التنمية املستدامة".
االستغالل االقتصادي لألقفال
 -٤2الحر اللجنر بقلرق أنره علررى الر أم ر الترراب املتخر ة ،فررإ عررةاً كطر اً ر األطفرريل
الطيلغن العم ي بن  ٦و ١٤سن شيك يف أشكيل النشيف االقتصية  ،مبي يف ذلك
يف القطي أ ال مس (امليةة . ١0
 -٤3توصي اللجنة الدولة الطرف ابعتماد وتنفيوذ خطوة عمول وقنيوة للقضواء علوى عمول
األقفال ،مع السهر على تطهيوق األحكوام التشوريعية املتعلقوة بعمول األقفوال تطهيقو ا صوارم ا،
وتعزيوز آليووات تفتووي العمول لكووي يتسووى هلوا اختوواذ اإلجوراءات ،مبوا يف ذلووك يف القطوواع غووري
الرمسي ،ودعم األسر الفقري حى يتسى لألقفال الهقواء يف املدرسوة .وتوصوي اللجنوة الدولوة
الط وورف ابحل وورص عل ووى التيقي ووق بدقّووة يف مجي ووع ح وواالت االس ووتغالل االقتص ووادي لألقف ووال
أو امل وراهقن ويف أي شووكل موون أشووكال االعتووداء علوويهم أو ممارسووة العنووف ضوودهم وعلووى
معاقهة املسلولن عن هذ األعمال مبا يناسب من العقا .
تسجيل املواليد
 -٤٤بينمرري الحر اللجنر اعتمررية شر و لتعمرريم سررجيل امل اليررر ،شررع ابلقلررق أل عرررل
س ررجيل امل الي ررر ال ر رزال نخفضر ريً ،وأ العر ررر ر ر الن رريس ال حيص ررل عل ررى بطيق رري اهل ر ر ،
ممي ع التمت بطع احلق االقتصية واالجتميعي والثقيفي (امليةة . ١0
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 -٤٥توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف بتعزي ووز جهوده ووا الرامي ووة إىل زتد مع وودل تس ووجيل
املواليوود وضوومان احلصووول علووى بطاقووات اهلويووة .وتطلووب اللجنووة إىل الدولووة الطوورف بصووفة
خاصة ما يلي(:أ) التنفيذ الفعوال جملانيوة تسوجيل املواليود؛ ( ) ضومان إمكانيوة الوصوول إىل
مكتووب احلال ووة املدني ووة ال وووقي لتس ووجيل املوالي وود يف مجيووع أحن وواء الهل وود ،مب ووا يف ذل ووك تنظ وويم
جلسووات متنقلووة ،حسووب االقتضوواء؛ (ج) تنظوويم محووالت توعيووة بشووأن إج وراءات تسووجيل
املواليوود ،وال سوويما يف املنوواقق الريفي ووة .حت و اللجنووة الدولووة الط وورف علووى تنفيووذ املش ووروع
املتعلق بتعميم تسجيل املواليد تنفيذا فعاالا ،مبا يف ذلك عن قريق ختصي املوارد الكافية.
العنف ضد املرأ
 -٤٦بينمري الحر اللجنر املعل ري الر قررر ت ي الرولر الطر ف بشررأ ططيرق أحكري قررين
العق اب على أعميل العنف ضر امل أة ،ع اللجن عر أسرف ي لعرر وجر ة إحصريءا بشرأ
عرة احليال ال ططقت في ي ه األحكري وعررة املسروولن عر هر األعمريل الر ح كمر ا
وأُة ن ر ا .و الح ر اللجن ر ر ابل ر القلررق أ املمي سرري الضرري ة ضررر النسرريء والفتيرري ال رزال
واسع االنتشي يف الرول الط ف ،على ال أم أهني حمظ ة مب جب القين (امليةة . ١0
 -٤7توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف ابخت وواذ اخلط وووات الالزم ووة لتعزي ووز إقاره ووا التشو وريعي
املتعلوق ابلعنوف ضود املورأ  ،مبووا يف ذلوك مون خوالل اعتمواد قووانون حمودد بشوأن القضواء علووى
مجيع أشكال العنف ضد املرأ  ،فضوالا عون جتورم االغتصوا الزوجوي والعنوف العوائلي جترميو ا
صرحي ا .وحت اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على املمارسات الضار
ضوود املورأ ومنعهووا ،مثوول تعوودد الزوجووات والووزواج املهكوور والووزواج القسووري وتشووويه األعضوواء
التناسلية لإل . .وحت اللجنة الدولوة الطورف علوى تنظويم محوالت واسوعة النطواق يف جموال
اإلعووالم والتثقيووف والتوعيووة بشووأن خطووور اآلاثر الضووار للعنووف واملمارسووات الضووار ضوود
النساء والفتيات.
مكافية الفقر واحلق يف مستو معيشي مناسب
 -٤8ررر اللجن ر التوررراي الكط ر ة ال ر اج رري الرول ر الط ر ف للوررر ر الفق ر وكفيل ر
إعم رريل احل ررق يف س ررت ى عيشر ر نيس ررب ،وال س رريمي فيم رري تعل ررق ابألز رري األ نير ر يف الطل ررر
واملنطقر  .بيررر أ اللجن ر الح ر بقلررق أ بر ا كيفو ر الفقر أ ر كيفي ر أل عرررال الفق ر
ال ر رزال فعر ر ج ررراً وأتا ه رري أر ر تنيس ررب عل ررى األش ررخي الر ر عيشر ر يف املن رريطق ال فير ر
والنيئي  .و شع اللجن ابلقلق أ ضيً إزاء ا في عرل عر املسيواة يف الرول الط ف (امليةة . ١١
 -٤9توص ووي اللجن ووة الدول ووة الط وورف مبض وواعفة جهوده ووا الرامي ووة إىل التص وودي للتف وواوت
االجتموواعي والفقوور ،وخباصووة الفقوور املوودقع ،مبووا يف ذلووك موون خووالل تقيوويم شووامل لل وربام
واالس وااتيجيات املوضوووعة يف هووذا الصوودد ،لتيديوود العقهووات واعتموواد التعووديالت الالزمووة
لتنفيذ اسااتيجية شاملة ملكافية الفقر .وحت اللجنة الدولة الطرف علوى احلورص علوى أن
تكون هذ االسااتيجية ذات أهوداف واضوية وقابلوة للقيوا وموزود ابملووارد الالزموة ،وأن
توووفر آليووات فعالووة للتنسوويق بوون خمتلووف اجلهووات الفاعلووة ،وأن تضوومن تنفيووذها وفقوا لقواعوود
ومهوواد حقوووق اإلنسووان وأن تراعووي كمووا جيووب التفوواواتت اإلقليميووة القائمووة واالحتياجووات
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احلقيقية للسكان ،مبا يف ذلوك أكثور الفئوات حرموا.ا وهتميشوا .وحتيول اللجنوة الدولوة الطورف
إىل بياهنووا بشووأن الفقوور والعهوود الوودويل اخلوواص ابحلقوووق االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة
الذي اعتمدته يف عام .)E/C.12/2001/10( ٢٠٠١
احلق يف الغذاء
 -٥0الح ر اللجن ر بقلررق أ عرررةاً كط ر اً ر األشررخي ال زال ر اج ر انعرررا األ ر
الغ ائ  .وأتسف اللجن لعر وج ة عل ي ع اعتمرية قرين إطري حيمر احلرق يف الغر اء،
فض رالً ع ر التررراب املتخ ر ة لتوسررن إ كيني ر احلص ر ل علررى الغ ر اء يف املنرريطق ال ر ك ر في رري
انعرا األ الغ ائ أخط  ،ثل نطق الشميل الكط (امليةة . ١١
 -٥١حت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
اعتماد إقار قوانوين وملسسوي ،فضوالا عون اسوااتيجية شواملة لكفالوة احلوق
(أ)
يف الغووذاء الكووايف ومكافيووة اجلوووع وسوووء التغذيووة املووزمن ،ال سوويما يف املنوواقق الريفيووة ويف
منطقة الشمال الكهري ،والتموا املسواعد التقنيوة يف هوذا الصودد مون فريوق احلوق يف الغوذاء
التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتيد ؛
( ) مض وواعفة جهوده ووا الرامي ووة إىل حتس وون إنتاجي ووة ص ووغار املنتج وون ال ووزراعين
بتيسووري حصوووهلم علووى التكنولوجيووات املالئمووة ووصوووهلم إىل األسووواق احملليووة ،بغيووة حتسوون
الدخل يف املناقق الريفية؛
(ج) النظوور يف تنظوويم محووالت توعيووة موون أجوول منووع اسووتخدام مهيوودات اآلفووات
واملواد الكيميائية الضار ابلصية يف الزراعة ونشر املمارسات الزراعية اإليكولوجية.
 -٥2ومحتيوول اللجنووة الدولووة الطوورف إىل تعليقهووا العووام رقووم  )١999(١٢بشووأن احلووق يف
الغذاء الكايف وإىل اخلطوو التوجيهيوة الطوعيوة لودعم اإلعموال املطورد لليوق يف غوذاء كواف
يف س ووياق األم وون الغ ووذائي القط ووري ،ال ووي اعتم وودها جمل ووس منظم ووة األغذي ووة والزراع ووة لألم ووم
املتيد يف عام .٢٠٠٤
اإلخالء القسري
 -٥3بينمرري الحر اللجنر املعل رري الر قررر ت ي الرولر الطر ف بشررأ املرريةة  ١-322ر
قين العق اب ال جت عر ةفر اإلجيري  ،ال رزال اللجنر شرع ابلقلرق إزاء أا هري السرلي علرى
اإلخالء القس (امليةة . ١١
التمت ابحلق يف السك  ،وال سيمي فيمي تعلق ابحلمي
 -٥٤توصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بتنقووي املوواد  ١-٣٢٢موون قووانون العقوووابت قصوود
نزع صفة اجلرم عن عدم دفع اإلجيار وابلتأكود مون أن اإلقوار القوانوين للدولوة الطورف حيموي
بشووكل فعووال احلووق يف السووكن .وحتو اللجنووة الدولووة الطوورف علووى اختوواذ اخلطوووات الالزمووة
لضوومان احلمايووة موون اإلخووالء القسووري ،مبووا يف ذلووك اعتموواد وتنفيووذ إقووار تنظيمووي مناسووب
يضوومن التعووويض أو السووكن الهووديل املناسووب .وتسوواعي اللجنووة اهتمووام الدولووة الطوورف إىل
تعليقها العام رقم  )١997(7بشأن عمليات اإلخالء القسري.
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احلق يف الصية الهدنية والعقلية
 -٥٥س رريو اللجنر ر القل ررق أل إ كينير ر احلصر ر ل عل ررى اخل ررر ي الص رروي الطرنير ر والعقلير ر
و رى ف هي وج ةهتي يف الرول الط ف أ ال زال حمروةة خيص بسرطب االفتقري إىل اهلييكرل
األسيسرري واملعرررا الططير املنيسررط ونقر املر ظفن الططيررن .و الحر اللجنر أ هر املشرريكل
أصطوت أكث حرة يف املنيطق ال في النيئي ويف املنيطق املتض ة األز ري األ نير يف نريطق
الشميل األقصى ،والشميل الغ يب واجلن الغ يب (امليةة . ١2
 -٥٦توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ختص ووي م وووارد كافي ووة لقط وواع الص ووية م وون أج وول ض وومان التنفي ووذ الفع ووال
(أ)
لالسااتيجية القطاعية للصية ()٢٠٢7-٢٠١6؛
( ) ضمان إمكانية احلصول على خدمات الرعاية الصيية وتوفرها وجودهتا يف
مجيع األقاليم ،بسهل منها حتسن اهلياكل األساسوية لنظوام الرعايوة الصويية األوليوة ،وضومان
تزويوود املستشووفيات مبووا يكفووي موون املوووظفن الطهيوون واهلياكوول األساسووية واملعوودات الطهيووة
املناسهة وكذلك ابألدوية الالزمة بشكل منتظم؛
(ج) اعتموواد تش وريعات وسياسووة عامووة يف جمووال الصووية العقليووة ،لضوومان توووفري
خوودمات الصووية العقليووة ،مبووا يف ذلووك اخلوودمات اجملتمعيووة ،وزتد عوودد املهنيوون العوواملن يف
هذا اجملال.
 -٥7وتوجه اللجنة انتها الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  )٢٠٠٠(١٤بشوأن احلوق
يف التمتع أبعلى مستو صيي ميكن بلوغه.
الصية اجلنسية واإلجنابية
 -٥8سرريو اللجن ر القلررق أل املرريةة  337ر قررين العق ر اب ال لغ ر جت ر مي اإلج رري
الط ع إال يف ظ وف قيرة جراً (امليةة . ١2

 -٥9توصوي اللجنووة الدولووة الطوورف مبراجعووة قانوهنوا اجلنووائي الووذي حيظوور اإلجهووا قصوود
جعلووه متوافق و ا مووع حقوووق امل ورأ  ،مبووا يف ذلووك احلووق يف الصووية الهدنيووة والعقليووة ،واحلووق يف
احليا  ،وبتوسويع نطواق الظوروف الوي جتيوز اإلجهوا القوانوين وإزالوة الشورو التقييديوة الوي
حتد من الوصول إليه .ويف هذا الصدد ،توصي اللجنوة الدولوة الطورف أيضوا أبن تكفول عودم
حتميوول املسوولولية اجلنائيووة للنسوواء الووالي يلجووأن إىل هووذ املمارسووة .وحت و اللجنووة الدولووة
الطرف على تزويد مجيع النساء واملراهقات ،وخباصة يف املناقق الريفية والنائيوة ،ابملعلوموات
واخلودمات املناسوهة واجليود فيموا يتعلوق ابلصوية اجلنسوية واإلجنابيوة ،وضومان احلصوول علوى
هووذ املعلومووات واخلوودمات ،مبووا يف ذلووك إمكانيووة احلصووول علووى خوودمات تنظوويم األسوور .
وتوجووه اللجنووة انتهووا الدولووة الطوورف إىل تعليقهووا العووام رقووم  )٢٠١6(٢٢بشووأن احلووق يف
الصية اجلنسية واإلجنابية.
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احلق يف التعليم
 -٦0الح ر اللجن ر بقل ررق أ العر ررر ر التو ررراي ال رزال قيئم ر فيم رري تعل ررق ابإلعم رريل
الفعل للوق يف التعليم يف الرول الط ف .كمي سيو اللجن القلق إزاء ي ل :
(أ

اخنفي

عرل االلتوي ابلتعليم االبترائ ؛

اخنفرري عرررل التورري الفتيرري ابملرررا س والتوررراي الر ال رزال قيئمر ر
(
حيث قط هل واالحتفيظ هب يف املرا س؛
نق اهلييكل األسيسي التعليمير  ،الر تسرم بعرر كفي ر فر
(
يي الش املأ ن وال ص ل إىل خر ي الص ف الصو ؛

احلصر ل علرى

ك رريليف التعل رريم االبت رررائ بس ررطب املص رري ف أ ر املطيش ر ة وأ ر ال مسي ر ال ر
(ة
ب علي ي آاث أ تنيسط ابلنسط ألطفيل األس املنخفض الرخل؛
احلر ر اجز الر ر حتر ر ل ةو إعم رريل احل ررق يف التعل رريم ابلنس ررط للش ررع األص ررلي
(ه
ألسررطي عررزى جزئي ريً إىل عررر الء ر ال ريا التعليمي ر ر النيحي ر الثقيفي ر وحمروة ر التعلرريم
بلغي الشع األصلي ؛
أعمرريل العنررف امل كط ر ضررر املر سررن والتال ي ر واآلابء ،واألضر ا ال ر حلقررت
(و
ابهلييكل األسيسي التعليمي يف املنيطق املتض ة األز ي األ ني يف نيطق الشرميل األقصرى،
والشميل الغ يب واجلن الغ يب الطلر (امليةات  ١3و. ١٤
 -٦١حت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ)
والثانوي؛

اخت وواذ الت وودابري الرامي ووة إىل زتد مع وودالت التس ووجيل يف التعل وويم االبت وودائي

( ) التصوودي للصووعوابت والعقهووات الووي ال ت وزال قائمووة ،حووى يتسووى للفتيووات
احلصول على التعليم على قدم املساوا مع الفتيان؛
(ج) اختوواذ اخلطوووات الالزمووة لتيسوون اهلياكوول األساسووية التعليميووة ،مبووا يف ذلووك
ع وون قري ووق كفال ووة إمكاني ووة احلص ووول عل ووى مي ووا الش وور املأمون ووة ومراف ووق الص وورف الص وويي
املالئمة؛
(د) ضوومان التطهيووق الفعووال جملانيووة التعلوويم يف مرحلووة التعلوويم االبتوودائي وتعزيووز
قواعد وآليات الرقابة والرصد فيما خي امللسسات التعليمية اخلاصة؛
(ه) كفالووة احلصووول علووى التعلوويم اجليوود واملناسووب ثقافي و ا للشووعو األصوولية،
مبا يف ذلك عن قريق حتسن التعليم املقدم بلغتها؛
(و) اختاذ تدابري عاجلة للتأكد من متكون األقفوال يف منواقق الشومال األقصوى
والشمال الغريب واجلنو الغريب يف الهلد من احلصول على التعليم ،وإجوراء حتقيقوات شواملة
بشأن أعمال العنف املرتكهوة ضود املدرسون والتالميوذ واآلابء ،وكوذلك األضورار الوي حلقو
ابهلياكل األساسية التعليمية ،هبدف تقدم املسلولن عنها إىل العدالة.
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التنوع الثقايف
 -٦2ق ر ر اللجن ر ر جب ر ر ة الرول ر ر الط ر ر ف ال ا ي ر ر
جملتمع ي ،مبي يف ذلك ع ط ق إنشيء اللجن ال طني
يف  .20١7بير ررر أ اللجن ر ر الح ر ر بقلر ررق أ بع ر ر
استقاللي ه اللجنر وأ العر رر ر العقطري عر
واللغ ولغيهتي و قيليرهي (امليةة . ١٥

إىل احلفر رريظ علر ررى التن ر ر الثقر ررييف واللغ ر ر
لتعز رز االزةواجير اللغ ر والتعرة ر الثقيفير
اجل ر رري الفيعل ر ر أع ر ر ع ر ر القلر ررق إزاء
عز رز ونشر اقيفر خمتلرف األقليري اإلانير

 -٦3توصي اللجنة الدولوة الطورف مبضواعفة اجلهوود لتعزيوز احواام التنووع الثقوايف وإرسواء
بيئة مواتية تتي لألقليات والشعو األصلية احلفاظ على هويتها واترخيها وثقافتها وعاداهتوا
وتقاليوودها وتطويرهووا والتعهووري عنهووا ونشوورها .وتوصووي اللجنووة الدولووة الطوورف بضوومان األداء
الفعووال للجنووة الوقنيووة لتعزيووز االزدواجي ووة اللغويووة والتعدديووة الثقافيووة ،وضوومان اس ووتقالهلا،
وختصي ما يكفي من املوارد الهشرية واملالية والتقنية.
الوصول إىل اإلنان
 -٦٤ش ررع اللجن ر ر ابلقل ررق لت ررري ف ر ر ال ص ر ر ل إىل ش ررطك اإلن ن ررت يف الرول ر ر الط ر ر ف،
وال سرريمي يف املنرريطق ال في ر  .و سرريو هي ابل ر القلررق أ ض ريً إزاء القي ر ة املف وض ر علررى ال ص ر ل إىل
شررطك اإلن نررت يف نطق ر الشررميل الغ ر يب واجلن ر الغ ر يب ،فتوررر ب ر لك ر سررت ى التمت ر
ابحلق ر االقتصررية واالجتميعي ر والثقيفي ر  ،مبرري يف ذلررك احلررق يف التمت ر بف ائررر التقررر العلم ر
و ططيقي ه (امليةة . ١٥
 -٦٥توصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مجيع التدابري الالزمة لتيسن سهل الوصول إىل
اإلنان  ،وال سيما يف املناقق الريفية ،مبا يف ذلك من خالل تطوير اهلياكل األساسية الالزمة
حى تكون تكاليف خدمات اإلنان يف متناول اجلميع .وحت اللجنة الدولوة الطورف علوى
ضمان إخضاع أي تدبري لليد من إمكانيوة الوصوول إىل اإلنانو السوتعرا شوامل للتأكود
موون كووون اإلج وراء ضوورورتا ومتناسووه ا مووع الظووروف ،وملقت و ا وغووري متييووزي وأن حتوورص علووى أن
يكون أي تقييد لإلنان متوافق ا مع املاد  ٤من العهد ومنصوص ا عليه يف القانون.

دال -توصيات أخر
 -٦٦تشووجع اللجنووة الدولووة الطوورف علووى التصووديق علووى الربوتوكووول االختيوواري املليووق
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -٦7وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصوديق علوى االتفاقيوة الدوليوة حلمايوة حقووق
مجي ووع العم ووال امله وواجرين وأفو وراد أس وورهم؛ واالتفاقي ووة الدولي ووة حلماي ووة مجي ووع األش ووخاص م وون
االختفاء القسوري؛ واتفاقيوة حقووق األشوخاص ذوي اإلعاقوة؛ والربوتوكوول االختيواري الثواين
للعهو وود الو وودويل اخلو وواص ابحلقو وووق املدنيو ووة والسياسو ووية ،اهلو ووادف إىل إلغو وواء عقوبو ووة اإلعو وودام؛
والربوتوكول االختياري املليق ابتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األقفال واسوتغالل األقفوال
يف الهغوواء ويف املووواد اإلابحيووة؛ والربوتوكووول االختيوواري التفاقيووة مناهضووة التعووذيب وغووري موون
ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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 -٦8توصووي اللجنووة أبن تراعووي الدولووة الطوورف التزاماهتووا مبوجووب العهوود مراعووا ا اتم وةا وأن
تكفل التمتع الكامل ابحلقوق املنصوص عليها يف العهود عنود تنفيوذ خطوة التنميوة املسوتدامة
لعام  ٢٠٣٠على الصعيد الوقي ،مبساعد وتعاون دولين عند االقتضاء .وستيسور الدولوة
الطرف حتقيق أهوداف التنميوة املسوتدامة إىل حود كهوري إذا موا أنشوأت آليوات مسوتقلة لرصود
التقوودم احملوورز وعاملو املسووتفيدين موون الوربام احلكوميووة بوصووفهم أصوويا حقوووق ميكوونهم
املطالهووة ابسووتيقاقات .وموون شووأن تنفيووذ األهووداف علووى أسووا مهوواد املشوواركة واملسوواءلة
وعدم التمييز أن يضمن عدم إمهال أحد.
 -٦9وتوصووي اللجنووة الدولووة الطوورف ابختوواذ خطوووات للعموول توودرجيي ا علووى وضووع وتطهيووق
ملشرات مناسوهة بشوأن إعموال احلقووق االقتصوادية واالجتماعيوة والثقافيوة بغيوة تيسوري تقيويم
التقدم الوذي حتورز الدولوة الطورف يف االمتثوال اللتزاماهتوا مبوجوب العهود جتوا خمتلوف شورائ
الس ووكان .ويف ه ووذا الس ووياق ،حتي وول اللجن ووة الدول ووة الط وورف إىل مجل ووة أم ووور ،منه ووا اإلق ووار
املفوواهيمي واملنهجووي بشووأن ملشورات حقوووق اإلنسووان الووذي وضووعته مفوضووية األمووم املتيوود
السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -70وتطلووب اللجنووة إىل الدولووة الطوورف أن تنشوور هووذ املالحظووات اخلتاميووة علووى نطوواق
واسوع علووى مجيووع مسووتوتت اجملتموع ،مبووا يف ذلووك علووى املسوتو الوووقي ومسووتو األقوواليم،
وال سيما يف صفوف الربملانين واملوظفن العمومين والسلطات القضائية ،وأن تمطلِع اللجنة،
يف تقريرها الدوري املقهل ،على اخلطوات املتخذ لتنفيوذ هوذ املالحظوات .وتشوجع اللجنوة
الدولووة الطوورف عل وى إش وراك اللجنووة الوقني ووة حلقوووق اإلنسووان واحلوورتت ،واملنظمووات غ ووري
احلكوميووة وغريهووا موون أعضوواء اجملتمووع املوودين يف متابعووة هووذ املالحظووات اخلتاميووة ويف عمليووة
التشاور على الصعيد الوقي قهل تقدم تقريرها الدوري املقهل.
 -7١ووفقو و ا إلجو وراءات متابع ووة املالحظ ووات اخلتامي ووة ال ووي اعتم وودهتا اللجن ووة ،يمطل ووب إىل
الدول ووة الط وورف أن تق وودم ،يف غض ووون  ٢٤ش ووهرا م وون اعتم وواد ه ووذ املالحظ ووات اخلتامي ووة،
معلومووات عوون تنفيووذ توصوويات اللجنووة الوووارد يف الفق ورات ( ٢6التمييووز ضوود األقليووات)،
و( ٣9احلقوق النقابية) ،و( ٥١احلق يف الغذاء) أعال .
 -72وتطل و و ووب اللجن و و ووة إىل الدول و و ووة الط و و وورف أن تقو و و و ِّدم ،يف أج و و وول أقص و و ووا  ٣١آذار/

مار  ،٢٠٢٤تقريرها الدوري اخلامس ،وأن تع ّد وفق ا للمهاد التوجيهيوة لتقودم التقوارير
الووي اعتموودهتا اللجنووة يف عووام ( ٢٠٠٨انظوور  .)E/C.12/2008/2وابإلضووافة إىل ذلووك ،توودعو
اللجن ووة الدول ووة الط وورف إىل حت وودي وثيقته ووا األساس ووية املوح وود  ،حس ووب االقتض وواء ،وفقو وا
للمه وواد التوجيهي ووة املنس ووقة لتق وودم التق ووارير مبوج ووب املعاه وودات الدولي ووة حلق وووق اإلنس ووان
(انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األول).
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