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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي

لبوروندي*

 -1نظ ـ اللجنــمل املةنبــمل ــتصادي اواتجــتيةمل ااوقتفتةبــمل االباتوبــمل و ا ة ـ د انــد األا
ش ـ ت نذبــع الةلــد الــدا اوــتق ــتصادي اواتجــتيةمل ااوقتفتةبــمل االباتوبــمل  )E/C.12/BDI/1و
قلس ـ ــتات البتنب ـ ــمل ااوفس ـ ــو االبتلب ـ ــمل ااوفس ـ ــو اال ا ة ـ ــمل ااوفس ـ ــو انظ ـ ـ ـ E/C.12/2015/SR.52
ا SR.53ا ،)SR.54املةا ـ ـ ـ ـ ـ ــدية ة ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  21ا 22أةلدل/س ـ ـ ـ ـ ـ ـ تف  .2015ااةتف ـ ـ ـ ـ ـ ــد اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ــمل
و قلس ـ ـ ـ ــتلت البتمن ـ ـ ـ ــمل االسـ ـ ـ ـ ـ ةو ،املةا ـ ـ ـ ــدية و  9شـ ـ ـ ـ ـ ةت األال/أ ت ـ ـ ـ ــد  ،2015املالحظ ـ ـ ـ ــت
اوتتمبمل التتلبمل.

ألف -مقدمة
حــا اللجنــمل تاــدن د انــد ا ة هــت األا غــم أنــق اّــد و ااـ متـ قــدا ،ا حــا
-2
ــتل ياي اوةبــمل للدالــمل الة ـ  )E/C.12/BDI/Q/1/Add.1ةلــق اتةفــمل الا.ــتةت .فــت حــا اللجنــمل
تصدا ال نتء مع اود الدالمل الة ال وبع املستدى.

باء -الجوانب اإليجابية
حــا اللجنــمل مــع او بــتا تجــدةر الدالــمل الة ـ
-3
حبادي اإلنستت:

ةلــق الجــكدا الدالبــمل التتلبــمل املتةلاــمل

أ) ا ذتاب ـ ــمل حا ـ ــدي األا ـ ــربتق كا اإلةتا ـ ــمل اال ا د ـ ــدل او تب ـ ــت
و  22أةت /متةد 2014؛

امللح ـ ــر ـ ــت،

ب) ال ا د ـ ــدل او تب ـ ــت و ذتاب ـ ــمل منته .ـ ــمل التة ـ ــعةا اغ ـ ـ م ـ ــت ـ ـ اب املةتمل ـ ــمل
أا الةاد مل الاتسبمل أا الالإنستنبمل أا امللبنمل ،و  18ش ةت األال/أ تد 2013؛
*

اةتفدات اللجنمل و يا ات الستيسمل ااوفسو  21أةلدل/س تف  9 -ش ةت األال/أ تد .)2015
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ج) ال ا د ــدل او تبــت و ذتابــمل حاــدي الةذــا شـ ت ااـملاا األتذــتل و املنت ةــت
املسلحمل ،و  24حزة ات/ةدنبق 2008؛
ي) ال ا د ـ ــدل او تب ـ ــت و ذتاب ـ ــمل حا ـ ــدي الةذـ ــا ش ـ ـ ت ب ـ ــع األتذ ـ ــتل ااس ـ ــت الل
األتذتل و ال تء او املداي اإل تحبمل ،و  6ش ةت البتين/ندوف 2007؛
ه) ا ذتاب ـ ــمل منته .ـ ــمل التة ـ ــعةا اغـ ـ ـ م ـ ــت ـ ـ ـ اب املةتمل ـ ــمل أا الةاد ـ ــمل الاتس ـ ــبمل أا
الالإنستنبمل أا امللبنمل ،و  18ا تط/و اة 1993؛
ا)
ةنتة 1992؛
)

ا ذتاب ـ ــمل الا .ـ ــتء ةل ـ ــق يب ـ ــع أا ـ ــكتل التفبب ـ ــز ـ ــد املـ ـ ـ أة ،و  8ـ ــتندت الب ـ ــتين/
ا ذتابمل حادي الةذا ،و  19ش ةت األال/أ تد مت ةت .1990

 -4احت ــبل اللجن ــمل ةلف ــت م ــع او ب ــتا تةتف ــتي الا ــتندت ا ــم  04/1امل ـ ـ  5ــتندت الب ــتين/
ةنــتة  2011ال ــع أّنش ــب ادق ــق اللجن ــمل الدتنب ــمل املس ــتالمل صا ــدي اإلنس ــتت ،إ قتن ــا الت ــدا
املتربـعة الــس ســلم و إةفــتل اصاــدي اواتجــتيةمل ااوقتفتةبـمل االباتوبــمل ،مــت ا بــا السبتســمل الدتنبــمل
صادي اإلنستت املةتفدة و  2012ااألت اوسملا بجبمل للحد مت الذا .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
انطباق العهد
 -5ة ب اللجنمل ةت أسذلت لةد اوحتجـتج أمـت ائببـت الا.ـتةبمل ا لبـمل اـل حكـت الةلـد،
غم امل مل الدستد ةمل الس ةتفتع ت ،الةد ة باق مت قتنا لك ائببت .
 -6توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييري بالال يية تنلي ييا العه ييد تنلي يياا مبا ي يرا بتش ييجي اإللم ييا
بمحت ييواإ وامااني يية اال تش ييهاد ب ييل أم ييا العدال يية والق ييا والمح يياميا والم ييولليا العم ييومييا
والجهات اللاعلة األخرى المعنية بتطبيق العهيد اليج جانيب وي الحقيوقا تميا تيدعو اللجنية
الدوليية الطييري الييج احاريية البرلمييانييا علمييا بييدورعم فييي تنليييا العهييدا وتشييير اللجنيية فييي عيياا
الصييدد الييج تعليقهييا العييا رقييم  )1998(9بشييأن تنليييا العهييد علييج الصييعيد الييورنيا وتطلييب
الج الدولة الطري أن تدرج في تقريرعيا اليدوري المقبيل المعلوميات المتعلقية بقيرارات الهي يات
الق ائية المحلية والسلطات اإلدارية القاضية بإعمال الحقوق التي تر ها العهدا
ا تقالل السلطة الق ائية
 -7ةســتا اللجنــمل الالــر إ اء ةــد اقــدي ــفتنت توبــمل وبفــت ةتةلــر ةــد قـدا ةــزل الا.ــتة،
اهد ا ع ميكت أت ةةبر  ،إ حد  ،استااللبتلم الذا ة  1مت املتية .)2
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 -8توصي ييي اللجني يية الدولي يية الطي ييري باعتمي يياد التي ييدابير المالئمي يية لالالي يية اختيي ييار الق ي ييا
وتعيينهم بطريقة ملتوحة و لافة علج أ اس نزاعتهم وتلياءتهم وتعزييز ميا ميا يأنل أن ياليل
ا تقالليتهما
اللجنة الورنية المستقلة لحقوق اإلنسان
 -9ةستا اللجنمل الالر إ اء اوةملا ت الس أثـ أحبتنـت شـ ت ةبـو أة.ـتء اللجنـمل الدتنبـمل
املستالمل صادي اإلنسـتت اددةـد اوةـتام ،اإ اء ةـد ذتةـمل الدسـتةا املتيةـمل ااملتلبـمل املتتحـمل ئـت ،اإ اء
ةد م اةتة دصبتات و اجملتو املشفدلمل تلةلد الذا ة  1مت املتية .)2
 -10توصي اللجنة الدولة الطيري باتخيا التيدابير ال يرورية ل يمان احتيرا اجيراءات تعيييا
أع يياء اللجنيية الورنييية المسييتقلة لحقييوق اإلنسييان وتجديييد والييياتهم علييج النحييو الواجييب
وتنلييياعا بطريقيية ملتوحيية و ييلافةا تمييا توصييي الدول يةت الطييري بتزويييد اللجنيية الورنييية بمييوارد
بشيرية ومالييية تافييية لتماينهييا ميا تنليييا واليتهييا علييج نحييو تاميل ربقييا لمبيياد بيياريس والنظيير
في اماانية اال تجابة للتوصيات التي تصدرعاا
اللساد
 -11ةســتا اللجنــمل الالــر إ اء استش ـ اء الذســتي و الدالــمل الة ـ ةلــق يبــع املســتدةت  ،غــم
م ــت عل ــق الدال ــمل م ــت قل ــدي و ه ــعا اجمل ــتل ،ا ــت ةةب ــر و ص ــمل التفت ــع الكتم ــا ــتصادي اواتج ــتيةمل
ااوقتفتةبمل االباتوبمل الذا ة  1مت املتية .)2
 -12توصي اللجنة الدولة الطري بما يلي:
(أ) اجراء تحقيقات مستقلة ومحاييد فيي جميي حياالت اللسياد المزعومية عليج
جمي المستويات واحالة المسؤوليا الج العدالة؛
(ب) تلاليية احت يرا األحاييا المتعلقيية بييإعالن عييا الممتلاييات عنييد تييولي منصييب
ما المناصب الرفيعة في الولائف العمومية وعند ترتل؛
(ج) حماية "مطلقي اإلناار" الايا يبلغيون عيا حياالت اللسياد ميا جميي أ ياال
االنتقا وضمان حماية الشهود؛
(د)

تلالة جبر ضحايا أعمال اللساد؛

(ه) اج يراء حمييالت لتوعييية المييولليا والق ييا والبرلمييانييا ب ييرور العمييل فييي
بيل الق اء علج اللساد في الدولة الطري ق اء مبرماا
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الموارد العامة
 -13ةس ــتا اللجن ــمل الال ــر إ اء ـ ـ لمل امل ـدا ي امل ص ــدية حملب ــت للـ ـ امل ال امب ــمل إ إةف ــتل اصا ــدي
اواتجتيةمل ااوقتفتةبمل االباتوبمل املتية .)2
 -14توصييي اللجنيية الدوليية الطييري باتخييا التييدابير ال ييرورية لتنليييا يا يية ضيريبية مالئميية
لالحتياجييات تاييون تقدمييية وعادليية اجتماعيييا ال يييما مييا خييالل تحسيييا عملييية تحصيييل
ال يرائب ل ييمان مييا يالييي مييا مييوارد إلعمييال الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيييةا
وتوصيي بإعياد النظيير فيي اإلعليياءات ال يريبية التيي تقلييا ميا اإلييرادات ال يريبية والحيير
علييج تصييميم أي اصييالي ضيريبي وأي مشييروة للميزانييية بطريقيية ييلافة وعلييج أ يياس تشييارتي
مي ييا أجي ييل تخصي يييا الحي ييد األقصي ييج مي ييا المي ييوارد المتاحي يية إلعمي ييال الحقي ييوق التي ييي يي يينا
عليها العهدا
عد التمييز
 -15ةســتا اللجنــمل الالــر إ اء ةــد اقــدي اــتندت ةــت ملكتوحــمل التفببــز ،ةشــفا يبــع اجملــتو
ال ــس ة ةبل ــت الةل ــد .ف ــت ش ــة ــتلالر إ اء ةـ ــد اق ــدي ــدا وةتل ــمل ،ش ـ ـ ةةبمل اغ ـ ـ ش ـ ـ ةةبمل،
ملكتوحــمل التفببــز الــع ةتة ـ ل لــق ال ــت دا ااألاــربتق املج ــت و ــتمللر ااألاــربتق كا اإلةتا ــمل،
و س ـ ــبفت م ـ ــت أق ـ ــا ذتل ـ ــمل مت ـ ــتةلم وةلب ـ ــت حبا ـ ــدالم اواتج ـ ــتيةمل ااوقتفتةب ـ ــمل االباتوب ـ ــمل الذا ـ ـ ة 2
مت املتية .)2
 -16توصي اللجنة الدولة الطري بما يلي:
(أ) اعتماد قيانون عيا لماافحية التميييز ربقيا لللقير  2ميا المياد  2ميا العهيد
وللتعليي ييق العي ييا رقي ييم  )2009(20بشي ييأن عي ييد التمييي ييز في ييي ممار ي يية الحقي ييوق االقتصي ييادية
واالجتماعييية والثقافييية يحظيير التمييييز المبا يير ورييير ألي اعتبييار تييان فييي جمي ي المجيياالت
التي يغطيها العهد؛
(ب) تلاليية ييبل انتصيياي فعاليية ل ييحايا التمييييز بمييا فييي لييح اماانييية الحصييول
علج الجبر؛
(ج) توخي اللعاليية فيي مني وماافحية التميييز الياي يتعيرل ليل البياتوا واأل يخا
المصي ييابون بي ييالمهق واأل ي ييخا وو اإلعاقي يية با ي ييتمرار ف ي يال عي ييا األ ي ييخا أو ف ي ييات
األ ييخا المح ييروميا أو المهمش يييا بم ييا ف ييي ل ييح م ييا خ ييالل ار ييالق حم ييالت للتوعي يية
واللجييوء الييج اج يراءات العمييل اإليجييابي لالاليية تمييتعهم دون قيييد بجمي ي الحقييوق المعتييري
بها في العهدا
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التمييز علج أ اس الميل الجنسي
 -17شــة اللجنــمل ــتلالر إ اء د ـ ن املبلبــمل اقنســبمل و الاــتندت اقنــتة  ،ا ــعلك ادقــا امل ســد
ال ـ ــد ا ا ـ ــم  613/620املـ ـ ـ  7حزة ات/ةدنب ـ ــق  ،2011ال ـ ــع ةس ـ ــف تس ـ ــت ةتي تتل ـ ــا م ـ ــت
املد سمل س ا مبلق اقنس الذا ة  2مت املتية .)2
 -18توصي ييي اللجني يية الدولي يية الطي ييري بإلغي يياء أي حاي ييم قي ييد ينجي يير عني ييل تمييي ييز أو مالحقي يية
أو عقوبيية أ ييخا بسييبب ميييلهم الجنسييي أو عييويتهم الجنسييانية واتخييا التييدابير المالئميية
لالالي يية تمت ي ي المثليي ييات والمثليي يييا ومزدوجي ييي الميي ييل الجنسي ييي ومغي ييايري الهويي يية الجنسي ييانية
بممار ة جمي الحقوق المار ة في العهدا
المساوا بيا الرجل والمرأ
 -19الح ــل اللجنـ ــمل ال ــر أت الادالـ ــا النفةب ــمل ش ـ ـ ت أياا ــا قـ ــن و ـ ـزال مت صـ ــلمل و
األس ـ ة ااجملتف ــع .ف ــت ش ــة ــتلالر إ اء أاق ــق انةــدا املس ــتااة و ا ــتل الةف ــا اا ذ ــت الذ ـدا ي و
األقد املتية .)3
 -20ان اللجنية ا تشييير اليج تعليقهييا العيا رقييم  )2005(16بشيأن المسيياوا بييا الرجييل
والم ي يرأ في ييي التمتي ي ي بجمي ي ي الحق ي ييوق االقتصي ييادية واالجتماعيي يية والثقافي ي يية توصي ييي الدول ي يية
الطري بما يلي:
(أ) اتخا تدابير لماافحة القوالب النمطيية الجنسيانية ال ييما بتنلييا حميالت
للتوعية بتقا م المسؤوليات األ رية بيا الرجل والميرأ وبتايافؤ اللير المهنيية التيي يماينهم
اال ييتلاد منهييا بمواصييلة التعليييم وأخييا دورات تدريبييية فييي مجيياالت رييير تلييح التييي يسيييطر
عليها تقليديا عاا الجنس أو اك؛
(ب) اتخا تدابير ترمي الج الق اء علج اللوارق المسيتمر فيي األجيور بييا الرجيل
والمرأ ما خالل ماافحة التلرقة الرأ ية واألفقية فيي يوق العميل بيالنظر اليج أن ليح قيد
أدى الج غل النساء ولائف بأجور متدنيية ومواجهية عقبيات تمينعها ميا التمتي بينلس فير
التدرج المهني المتاحة للرجال واء في القطاة النظامي أو في القطاة رير النظاميا
عد المساوا في مسائل اإلرث وأنظمة الملاية الزوجية
 -21ةســتا اللجنــمل الالــر إ اء ة ب ــر الاــتندت الة ـ و و مس ــتةا اإل أ اأنظفــمل امللكبــمل الزاقب ــمل
اائ ت  ،ات ةذتام ةد املستااة و املةتململ و ال قتل االنستء املتية .)3
 -22توص ييي اللجن يية الدول يية الط ييري بالتعجي ييل بس ييا ق ييانون ي يينظم مس ييائل اإلرث وأنظم يية
الملاي يية الزوجي يية والهب ييات ويتما ييج مي ي المع ييايير الدولي ييةا وتوص ييي اللجن يية الدول يية الط ييري
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بييإرالق حمييالت للتوعييية قصييد تغيييير المواقييف التقليدييية التييي تعيييق ممار يية النسيياء حقييوقها
االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا
الحق في العمل
 -23ش ــة اللجن ــمل ــتلالر إك ،غ ــم اقل ــدي ال ــس ــعئت الدال ــمل الة ـ  ،و ة ـزال مة ــدل ال ةتل ــمل
م ذةــت ،و ســبفت و صــذد الشـ تب؛ ا ــعلك وســتف ا ةفــا ةــدي ـ مــت الةفــتل و اواتجــتي
غ ـ ال و ـ اه ــم ــعلك غ ـ مش ــفدلو تش ـ ةةت الةف ــا او ةس ــتذبدات م ــت أ جتة ــمل اقتفتةب ــمل
املتي تت  6ا.)9
 -24توصي ي ي ييي اللجني ي ي يية الدولي ي ي يية الطي ي ي ييري في ي ي ييي معي ي ي ييرل اإل ي ي ي ييار الي ي ي ييج تعليقهي ي ي ييا العي ي ي ييا
رقم  )2005(18بشأن الحق في العمل بما يلي:
أن تتخ ييا الت ييدابير الاليم يية لتعزي ييز مس ييألة تنلي ييا يا ييتها الورني يية الخاص يية
(أ)
بالعماليية بييإدراج أعييداي محييدد فييي ارارعييا وترتيييز جهودعييا علييج الشييباب والنسيياء بصييلة
خاصة وتحسيا نوعية التعليم والتدريب التقني والمهني؛
(ب) أن تعمل باال تناد الج التوصية الصيادر فيي عيا  2015عيا منظمية العميل
الدولييية بشييأن االنتقييال مييا االقتصيياد رييير الميينظم الييج االقتصيياد الميينظم (رقييم  )204علييج
اتخييا تييدابير لتسييوية وض ي العييامليا فييي االقتصيياد رييير الميينظم مييا خييالل تحسيييا لييروي
عملهم تدريجيا وادماجهم في نظم ال مان االجتماعيا
نظا تلتيش العمل
 -25ةســتا اللجنــمل الالــر إ اء ةــد زاةــد نظــت ذتــبمل الةفــا ــتملدا ي املتلبــمل اال ش ـ ةمل ال .ـ ا ةمل
ألياء ملتمق ةلق حند وةتل املتية .)7
 -26توصييي اللجنيية الدوليية الطييري بييأن تحيير علييج أن يرتييز نظييا تلتيييش العمييل جهييودإ
علييج احت يرا تش يريعات العمييل وبييأن ياييزلود النظييا بييالموارد المالئميية ال يييما بعييدد تيياي مييا
ملتشي العمل المدربيا علج نحو مالئم والمتمتعيا بسبل النقل المنا بةا
الحد األدنج لألجور
 -27الحــل اللجنــمل الــر أت الدالــمل الة ـ
املتية .)7

ىن حتــدي حــدا أي لوقــد ةلــق املســتدى الــدت

 -28تحييا اللجنيية الدوليية الطييري علييج تحديييد حييد أدنييج لألجييور علييج الصييعيد الييورني
بالتنسيييق م ي الشييرتاء االجتميياعييا عنييد مسييتوى تيياي وتعديلييل بانتظييا قصييد تلاليية لييروي
عيش الئقة لجمي العمال وأفراد أ رعما
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العمل القسري
 -29حت ــبل اللجن ــمل ةلف ــت ال ــر تملةلدم ــت ال ــس تح ــدأ ة ــت اس ــتف ا ات س ــمل الةف ــا الاسـ ـ
ال ـ ــعةت و ةزال ـ ــدت ت ـ ــةو ملفت س ـ ــمل "األا ـ ــدغ ة اا" الة وب ـ ــمل
ال ـ ــع ةتةـ ـ ـ ل ل ـ ــق ال ـ ــت دا ـ ــتأل
اوسملاتي) ،غم إل تةلت وبت.
 -30تحييا اللجنيية الدوليية الطييري علييج التعجيييل باتخييا تييدابير ملمو يية لوضي حييد للعمييل
القس ييري بم ييا ف ييي ل ييح م ييا خ ييالل حم ييالت اعالمي يية وتعزي ييز حماي يية ال ييحايا ومالحق يية
المسؤوليا عا عاإ الممار اتا
القيود الملروضة علج الحقوق النقابية
 -31شــة اللجنــمل ــتلالر إ اء اوســتف ا و و ـ ل ابــدي مذ تــمل ،و الاــتندت او الدااــع الةفل ـ ،
ةلق ات سمل اصادي النات بمل ،و سبفت و سبتي املذتا مل اقفتةبمل ااصر و اإل اب املتية .)8
 -32تحا اللجنة الدولية الطيري عليج جعيل تشيريعاتها المتعلقية بيالحقوق النقابيية متما يية
مي المياد  8مييا العهيد مي مراعييا اتلاقيية منظميية العميل الدوليية لعييا  1948بشيأن الحرييية
النقابييية وحماييية حييق التنظيييم (رقييم  )87واتلاقييية منظميية العمييل الدولييية لعييا  1949بشييأن
حييق التنظيييم والملاوضيية الجماعييية (رقييم )98ا ويتعيييا علييج الدوليية الطييري أن تييولي اعتمامييا
خاص ييا للم يياد  275المتعلق يية باختي ييار الممثل يييا النق ييابييا والم ييواد م ييا  211ال ييج 223
بشي ييأن ممار ي يية الحي ييق في ييي اإلض ي يراب مي ييا قي ييانون العمي ييل والمي ييادتيا  8و 10مي ييا القي ييانون
رق ييم  015/1الص ييادر ف ييي  29تشي يريا الث يياني/نوفمبر  2002ال يياي ي يينظم ممار يية الح ييق
النقييابي وحييق اإلض يراب فييي الوليليية العموميييةا تمييا تييدعو اللجنيية الدوليية الطييري الييج حماييية
الحقييوق النقابييية والتحقيييق علييج النحييو الييالي فييي جميي الشييااوى المعروضيية عليهييا المتعلقيية
بانتهاك الحقوق النقابية وتوخي جبر المت رريا علج النحو المنا با
ال مان االجتماعي
 -33الحـل اللجنــمل الــر أنـق ،غــم اةتفــتي سبتسـمل اتنبــمل للحفتةــمل اوقتفتةبـمل اإنشــتء صــنداي
ية ــم اصفتة ــمل اوقتفتةب ــمل ،و ـ ت ا ـ مل ـ ة م ــت س ــكتت د ان ــد و س ــتذبد م ــت أ ا ــكا م ــت
أاكتل اصفتةمل اوقتفتةبمل املتية .)9
 -34تييدعو اللجنيية الدوليية الطييري فييي ضييوء تعليقهييا العييا رقييم  )2008(19بشييأن الحييق
في ال مان االجتمياعي واعالنهيا بشيأن أرضييات الحمايية االجتماعيية ( )2015اليج تاثييف
جهودع ييا م ييا أج ييل اقام يية نظ ييا للحماي يية االجتماعي يية ي ييما ت ييدريجيا لجميي ي العم ييال وألي
ييخا مع ييوي أو أ يير محروم يية تغطي يية اجتماعي يية مو ل ييعة تال ييل خ ييدمات تافي ييةا تم ييا ت ييدعو
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اللجن يية الدول يية الط ييري ال ييج مواص ييلة جهودع ييا م ييا أج ييل تو ييي نط يياق تغطي يية اال ييتلاد م ييا
الخدمات الصحية وضمان حد أدنج ما الدخل للمسنياا
العنف ضد المرأ
 -35ةستا اللجنمل الالر إ اء ا ذت نسـ مل حـتو الةنـد ـد النسـتء ،و سـبفت حـتو الةنـد
األس ـ االةنــد اقنس ـ  .ا ة ـ ب ةــت أســذلت إ اء الجــةد ت الــس داقللــت النســتء ــحتةت الةنــد
و الدصدل إ الةدالمل ااوستذتية مت الدةم املالةم املتية .)10
 -36توصي اللجنة الدولية الطيري باتخيا التيدابير الاليمية لماافحية العنيف األ يري وتلالية
وصول ضيحايا العنيف األ يري والعنيف الجنسيي اليج العدالية ميا خيالل تشيجي اإلبيال عيا
المخالل ييات والح يير عل ييج مالحق يية الجن ييا ق ييائيا وادان ييتهما تم ييا توص ييي بالال يية وص ييول
ال ييحايا ال ييج خ ييدمات مالئم يية فيم ييا يتعل ييق بالتع ييافي والمش ييور وريرعم ييا م ييا أ يياال اع يياد
التأعيييل واتخييا تييدابير لتوعييية المييولليا المالليييا بإنلييا القييوانيا الييج جانييب الجمهييور
ب رور الق اء علج جمي أ اال العنف ضد المرأ ا
ا تغالل األرلال اقتصاديا
 -37الحــل اللجنــمل أت اصــد األي لســت اولتحــتي ســدي الةفــا الــع ــن ةلبــق ش ـ ةةت
الدالــمل الة ـ ةتفتاــق مــع املةــتة الدالبــمل .الكنلــت شــة ــتلالر إ اء اســتف ا اســت الل األتذــتل
املتية .)10
ااتجتيةت و الدالمل الة
 -38توصي اللجنة الدولة الطري بأن تتخا تيدابير فعالية لمني وماافحية ا يتغالل األرليال
اقتصيياديا ال يييما فييي االقتصيياد رييير النظيياميا وفييي عيياا الصييدد يتعيييا علييج الدوليية الطييري
أن تحي يير علي ييج تنليي ييا األحاي ييا القانونيي يية المتعلقي يية بعمي ييل األرلي ييال تمي ييا ينبغي ييي ومعاقبي يية
األ ييخا ال ييايا يس ييتغلون األرل ييال بم ييا يلي ييق م ييا العق يياب وتلال يية مراقب يية فعال يية لتطبي ييق
األحاييا القانونييية المتعلقيية بعمييل األرلييالا تمييا توصييي اللجنيية بييأن تسييتليد األ يير المحروميية
ما تدابير الدعم التي تمانها ما الخروج ما حالة اللقر والحرميان التيي رالبيا ميا تايون يببا
في اال تغالل االقتصادي لألرلالا
العقاب البدني
 -39ةس ــتا اللجن ــمل الال ــر إ اء ة ــد حظ ـ ـ الةا ــتب ال ــدين يا ــا األس ـ ـ ة حظ ـ ـ ا ص ـ ـ ت اإ اء
اس ــتف ا إ تح ــمل اات س ــمل ه ــعا الن ــد م ــت الةا ــتب ةل ــق نة ــتي ااس ــع و اجملتف ــع ،ا ــت و كل ــك و
املد سمل ،اامل سست اوتصمل تألتذتل او السجدت املتية .)10
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 -40تطلييب اللجنيية الييج الدوليية الطييري أن تعجييل باتخييا تييدابير تش يريعية وتييدابير أخييرى
لمن ي العقيياب البييدني لألرلييال والوقاييية منييل فييي جمي ي الظييروي ال يييما فييي المييدارس وفييي
مؤ سات الرعاية البديلة والسجون وداخل األ ر ا
األرلال المتخلج عنهم
 -41ةس ــتا اللجن ــمل الال ــر إ اء ا ذ ــت ةـ ـدي األتذ ــتل ال ــعةت و ةةبش ــدت م ــع كاةل ــم ،و س ــبفت
األتذتل املجت دت ذ اس نا املنتةمل ال ش ةمل/اإلةد املتية .)10
 -42توصييي اللجنيية الدوليية الطييري باتخييا جمي ي التييدابير الاليميية فييي مجييال دعييم األ يير
لتجنييب اضييطرار األرلييال الييج العيييش خييارج نطيياق أ ييرعم أو فييي حييال تعييار تلييادي عيياا
االنلصييال إلتاحيية حماييية بديليية تم ااييا الطلييل مييا اال ييتلاد مييا بي يية تالييل لييل دعمييا مييا
عاا القبيلا
اللقر
 -43ةســتا اللجنــمل الالــر إ اء ةــد اســتذتية ا ـ مل هتمــمل مــت الســكتت مــت مســتدى ةــبمل وةــر
غم نذبـع األتـ اوسـملا بجبمل ملكتوحـمل الذاـ  .ا الحـل أت مةـدو الذاـ هـ األةلـق و صـذد
الذبت األ ب افبشت اح متنت ،اـت و كلـك و صـذد النسـتء اال ـت دا ااألاـربتق املشـ يةت يا ـا
ال لد املتية .)11
 -44ان اللجنة ا تاتر فيي عياا الصيدد بإعالنهيا المتعليق بياللقر والعهيد اليدولي الخيا
بي ييالحقوق االقتصي ييادية واالجتماعيي يية والثقافيي يية ( )2001توصي ييي الدولي يية الطي ييري بم ي يياعلة
جهودعا لماافحة اللقر ال يما اللقير الميدق بيالحر عليج أن تايون البيراما االجتماعيية
يزود بي ييالموارد
المع ي ي لد لهي يياا الغي ييرل من الي ييا مي ييا المنظي ييور القي ييائم علي ييج حقي ييوق اإلنسي ييان ومي ي ا
ال ييرورية وبييإيالء االعتمييا الحتياجييات األف يراد واأل يير والل ييات االجتماعييية األتثيير حرمانييا
وتهميشاا
اماانية الحصول علج األراضي واألما العقاري
 -45الحــل اللجنــمل ذــتام الذاـ االذـدا ي اوقتفتةبــمل نظـ ا وســتف ا ةــد املســتااة و اصجــدل
ةلق األ ا ـ امـداتت الاجـد الـس ةـمل مسـ لمل األمـت الةاـت  .فـت شـة اللجنـمل الـر ـتل إ اء
مت ا ي مت مةلدمت تحدأ ةت ااد أا احتفـتل ااـد ةـدي ـ مـت أسـ ال ـت دا ـحبمل اإل ـالء
الاس املتية .)11
 -46توصي اللجنة الدولة الطري بما يلي:
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(أ) التعجيل بإرالق اصالحات القطياة العقياري ميا أجيل اتخيا تيدابير ترميي اليج
ا ييتخدا األراض ييي ا ييتخداما ر يييدا وتج يياوي الممار ييات التمييزي يية القائم يية ال يييما تج يياإ
النساء والباتوا واأل خا المشرديا داخل البلد؛
(ب) تعزيي ييز ضي ييمانات اال ي ييتقاللية والحيي يياد لسي ييير عمي ييل اللجني يية الورنيي يية المعنيي يية
باألراض ي ييي والممتلا ي ييات األخ ي ييرى والمحام ي يية الخاص ي يية المعني ي يية باألراض ي ييي والممتلا ي ييات
األخ ييرى ال ييج جان ييب ال ييدائر العقاري يية البلدي يية لالال يية اإلنص يياي ف ييي ف يير الحص ييول عل ييج
األراضييي وتييأميا الحقييوق العقارييية تأمينييا مالئمييا ال يييما حقييوق النسيياء والبيياتوا واأل ييخا
المشرديا داخل البلد؛
(ج) اعتميياد تييدابير فعاليية ضييد ممار يية اإلخييالء القسييري ربقييا للمعييايير الدولييية
المتعلقيية بحقييوق اإلنسييان وتلاليية ييبل انتصيياي فعاليية ل ييحايا حيياالت اإلخييالء القسييري
بما يمانهم ما ا تعاد ممتلااتهم واال تلاد ما تعويض مالئما
الحق في الساا
 -47الحل اللجنمل الر أت نس مل م ذةـمل مـت السـكتت ةـبمل و مسـت ت غـ وةاـمل ،و رـ ا
غ مالةفمل ،اغ مزاية ابت الش ب او نظت للج الجح املتية .)11
 -48توصييي اللجنيية الدوليية الطييري فييي ضييوء تعليقهييا العييا رقييم  )1991(4بشييأن الحييق
فييي السياا الالئييق وتعليقهييا العييا رقييم  )2002(15بشييأن الحييق فييي الحصييول علييج المييياإ
وتالح في ضوء بيانهيا بشيأن الحيق فيي خيدمات الصيري الصيحي ( )2010باعتمياد جميي
التييدابير المالئميية لتحسيييا اتاحيية فيير السيياا المنا ييب مييا حيييا التالليية ال يييما للائييد
األ ييخا وف ييات األ ييخا المحييروميا والمهمشيييا مييا خييالل اعتميياد ا ييتراتيجية ورنييية
للسيياا وتنلييياعاا تمييا توصييي الدوليية الطييري بييأن تحيير علييج أن يسييتليد الجميي مييا تييوفير
المياإ وخدمات الصري الصحي علج نحو مأمون ومتايا
الحق في الغااء الاافي
 -49ةســتا اللجنــمل الالــر إ اء  .ـ ا ـ مل ـ ة مــت الســكتت مــت انةــدا األمــت ال ــعاة  ،غــم
نذبع اوسملا بجبمل الز اةبمل الدتنبـمل ااوةـمل الدتنبـمل لالسـتبفت الز اةـ  .فـت شـة ـتلالر إ اء ا ذـت
مستدةت سدء عةمل األتذتل املزمت.
 -50توصييي اللجن يية الدول يية الط ييري بم يياعلة جهودعييا لالال يية الح ييق ف ييي الغ ييااء الا ييافي
وتعزيييز ماافحيية الجييوة و ييوء تغاييية األرلييال ال يييما فييي األريييايا وتوصييي اللجنيية الدوليية
الط ييري بزي يياد جهودعي ييا لتحس يييا انتاجيي يية ص ييغار الم ي يزارعيا بتش ييجي في يير وص ييولهم الي ييج
التانولوجيييات المالئميية بنيياء علييج حقهييم فييي اال ييتلاد مييا التقييد العلمييي وبتيسييير فيير
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التحيياقهم باأل ييواق المحلييية توخيييا لتحسيييا المييداخيل فييي األريييايا وتحيييل اللجنيية الدوليية
الطري الج تعليقهيا العيا رقيم  )1999(12بشيأن الحيق فيي ريااء تياي والمبياد التوجيهيية
الطوعيية لييدعم اإلعمييال المتيدرج للحييق فييي الغيااء الاييافي فييي يياق األمييا الغيياائي الييورني
والتي اعتمدعا مجلس منظمة األراية والزراعة لألمم المتحد ا
الحصول علج الرعاية الصحية
 -51شـة اللجنـمل تألسـد ألنـق ،غـم اقلـدي الـس ـعئت الدالـمل الةـ مـت أقـا حتسـو وـ ق
اوس ــتذتية م ــت او ــدمت الج ــحبمل ،و س ــبفت م ــت ــالل د ة ــع ةتا ــمل الت ـ ـ مو الج ــح  ،و ة ـ ـزال
األا ــربتق أا وب ــت األا ــربتق ا ـ ـ امو أا امللفش ــو ،ا جدص ــت ال ــت دا ااألا ــربتق املشـ ـ يات
يا ــا ال لــد ،ةداقلــدت صــةد ت و اصجــدل ةلــق ــدمت ال ةتةــمل الجــحبمل .فــت ةســتا اللجنــمل
الالـ ــر إ اء ندةبـ ــمل امـ ــدى إ تحـ ــمل ـ ــدمت ال ةتةـ ــمل الجـ ــحبمل ،و سـ ــبفت و املنـ ــتتر ال ةذبـ ــمل االنتةبـ ــمل
املتية .)12
 -52توصي اللجنة الدولة الطيري بتخصييا ميوارد تافيية لقطياة الصيحة ومواصيلة جهودعيا
مييا أجييل ضييمان اتاحيية اماانييية الحصييول علييج الخييدمات الصييحية وتوافرعييا وجييود نوعيتهييا
ال يييما في ييي المني ييارق الريليي يية والنائيي ييةا وتوص يييها علي ييج وجي ييل الخصي ييو بتحسي يييا الهياتيييل
األ ا ييية لنظييا الرعاييية الصييحية األ ا ييية والحيير علييج تزويييد المستشييليات بمييا يلييز مييا
المولليا الطبييا والمعدات واألدوية التي تستخد في حاالت الطوار ا
وفيات الرض والوفيات المرتبطة بالوالد
 -53الحــل اللجنــمل الــر أت مســتدةت اوبــت ال ــع االدوبــت امل ةــمل ــتلدوية ظــا م ذةــمل
لل تة ــمل غ ــم إاـ ـ ا اتنب ــمل ــدمت ال ةتة ــمل الج ــحبمل لذتة ــدة األتذ ــتل يات  5أةـ ـدا الذتة ــدة النس ــتء
اصداما املتية .)12
 -54توصي اللجنة الدولة الطري بما يلي:
(أ) م يياعلة جهودعييا مييا أجييل خلييض المعييدل المرتل ي لوفيييات الرض ي ووفيييات
األرل ي ييال دون  5أع ي ييوا والس ي ييعي ال ي ييج أن تجي ي ييري ال ي ييوالدات بمس ي يياعد مهني ي يييا صي ي ييحييا
مهر وأتلاء؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية الج الوقاية ميا الوفييات واالعيتالالت المرتبطية بيالوالد
ال يييما مييا خييالل تحسيييا فيير النسيياء فييي اال ييتلاد مييا الخييدمات األ ا ييية فييي مجييال
رعاي ي ية التوليي ييد ورعايي يية المواليي ييد وخي ييدمات الصي ييحة الجنسي ييية واإلنجابيي ييةا وبخصي ييو عي يياإ
المسييألة تييدعو اللجنيية الدوليية الطييري الييج مراعييا الييدليل التقنييي لملوضييية األمييم المتحييد
السييامية لحقييوق اإلنسييان بشييأن اتبيياة نهييا قييائم علييج حقييوق اإلنسييان اياء تنليييا السيا ييات
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والبي يراما الرامي يية ال ييج الح ييد م ييا الوفي ييات واالع ييتالل المرتبط يية ب ييالوالد الت ييي يما ييا تلاديه ييا
)(A/HRC/21/22؛
(ج)

اعاد النظر في تشريعاتها المتعلقة بمن اإلجهال في جمي الظروي؛

(د) تعزي ييز وتو ييي نط يياق التثقي ييف ف ييي مج ييال الص ييحة الجنس ييية واإلنجابي يية ف ييي
ب يراما مؤ سييات التعليييم االبتييدائي والثييانوي لللتيييات واللتيييان بحيييا ياييون ييامال ومالئمييا
لال ف ة عمرية في جمي المدارسا
الوقاية ما األمرال وعالجها
 -55ةس ـ ـ ــتا اللجن ـ ـ ــمل الال ـ ـ ــر إ اء ا ذ ـ ـ ــت ة ـ ـ ــدي ح ـ ـ ــتو اإلص ـ ـ ــت مل ذ ـ ـ ـ ـ اس نا ـ ـ ـ ـ املنتة ـ ـ ــمل
ال ش ـ ـ ةمل/اإلةد  ،و سـ ــبفت و األ ةـ ــت  .فـ ــت ةسـ ــتا هت الالـ ــر إ اء غبـ ــتب ـ ــدا مالةفـ ــمل للداتةـ ــمل،
تأل  ،مت املال ةت االسا امكتوحتلفت املتية .)12
 -56توصيي اللجنيية الدوليية الطييري باعتمياد خطيية ورنييية للوقاييية ميا اإلصييابة بليييروس نقييا
المناع يية البشي يرية/اإليدي والمالري ييا والس ييل ومني ي انتش ييارعا واي ييالء االعتم ييا ال ييالي للل ييات
المعرض يية للخط ييرا وتحثه ييا عل ييج تلال يية تغطي يية تافي يية بالعق يياقير الم يياد لليرو ييات النسي ي
العاسي وتيسيير حصيول األ يخا المصيابيا بلييروس نقيا المناعية البشيرية/اإليدي عليهيا
والقيييا بأنشييطة للتوعييية ترمييي الييج تشييجي االعت يراي بأنميياع انتقييال فيييروس نقييا المناع يية
البش يرية والتسيياما اياء األ ييخا المصييابيا بليييروس نقييا المناعيية البش يرية/اإليدي ال يييما
في أو اع المولليا الطبييا وأصحاب العمل والساان بصلة عامةا
التعليم
 -57الحـ ــل اللجنـ ــمل مـ ــع او بـ ــتا ا ذـ ــت مةـ ــدو اولتحـ ــتي تملـ ــدا س او تداةبـ ــمل و الدالـ ــمل
الة  ،و سبفت جبةا التةلبم اتنت .امع كلك ،ةستا اللجنمل الالر إ اء مت ةل :
أ) املةلدم ــت ال ــس تح ــدأ ة ــت اس ــتف ا ااـ ـملاط ك ــتلبد غـ ـ م تاـ ـ ة لاللتح ــتي
تملد ســمل ،و اــكا مســت ت متلبــمل ةّةلــا مــت الدالــدةت يوةلــت ،األم ـ الــع اــد ــد مــت و ـ ق
اوستذتية مت التةلبم ،و سبفت تلنس مل لوتذتل ال ت دا؛
ب) اســتف ا أاقــق ةــد املســتااة و اوســتذتية مــت التةلــبم ،و ســبفت و حــر األتذــتل
املش يةت يا ا ال لد ،ااألتذتل كا اإلةتامل ،ااألتذتل املجت و تمللر؛
ج)
الذتبت
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ا ذت ةدي األتذتل املسجلو و املدا س او تداةبمل العةت و ةكفلدت ي استلم؛

ي) ا ذ ــت مةـ ــدل اوناةـ ــت ة ــت الد اسـ ــمل و التةلـ ــبم الب ــتند  ،و سـ ــبفت و صـ ــذد
املتية )13؛
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ه) ــدين مس ــتدى التةل ــبم نظ ـ ا لة ــد ذتة ــمل ة ــدي املد س ــو األ ذ ــتء اناـ ـ
األستسبمل ااملداي التةلبفبمل.

ائبت ــا

 -58توصييي اللجنيية الدوليية الطييري باتخييا تييدابير لالاليية اللعالييية فييي تنليييا مجانييية التعليييم
االبت ييدائي؛ واتخ ييا الت ييدابير الاليم يية لالال يية ح ييق جميي ي األرل ييال في يي اال ييتلاد م ييا النظ ييا
التعليمي و لح بتشيجي التعلييم الشيامل للائيد األرليال وي اإلعاقية؛ والتعجييل بالحيد ميا
ارتل يياة مع ييدل االنقط يياة ع ييا الدار يية ف ييي التعل يييم االبت ييدائي والث ييانوي ال يييما ف ييي ص ييلوي
اللتيي يياتا وتوصي يييها أي ي ييا بتحسي يييا نوعيي يية الهياتي ييل األ ا ي ييية في ييي المي ييدارس ال ي يييما في ييي
األرييياي والحيير علييج أن تتييوافر فييي جمي ي المييدارس فييي المنييارق الريلييية المرافييق الاافييية
لتوفير خدمات المياإ والصري الصحي ال يما توفير حمامات منلصلة لللتيات واللتيانا
الحقوق الثقافية للباتوا
 -59ةس ــتا اللجن ــمل الال ــر لة ــد ا ــتك ــدا لتةزة ــز التن ــد البا ــتو ا ش ــجبع نش ـ ثاتو ــمل ال ــت دا
ا اتلبدهم املتية .)15
 -60توصي اللجنة الدولة الطري باتخيا التيدابير ال يرورية لتشيجي التوعيية بتيراث البياتوا؛
وتييوفير الظييروي المواتييية لتمايييا البيياتوا مييا حماييية تيياريخهم وثقييافتهم وتقاليييدعم وعيياداتهم
وتطوير لح والتعبير عنل ونشرإا

دال -توصيات أخرى
 -61تش ييج اللجن يية الدول يية الط ييري عل ييج النظ يير ف ييي امااني يية التص ييديق عل ييج البروتوت ييول
االختياري الملحق بالعهد الدولي الخا بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا
 -62وتشييج اللجنيية الدوليية الطييري علييج التصييديق علييج االتلاقييية الدولييية لحماييية حقييوق
جمي ي العمييال المه يياجريا وأف يراد أ ييرعم واالتلاقي يية الدولييية لحماييية جميي ي األ ييخا م ييا
االختليياء القسييري والبروتوتييول االختييياري التلاقييية الق يياء علييج جمي ي أ يياال التمييييز ضييد
الم ي يرأ واتلاقيي يية منظمي يية العمي ييل الدوليي يية لعي ييا  1989بشي ييأن الشي ييعوب األصي ييلية والقبليي يية
(رقم )169ا
 -63وتشييج اللجنيية الدوليية الطييري علييج وض ي نظييا لجم ي البيانييات علييج نحييو منييتظم
واع ييداد اإلحص يياءات المتعلق يية بمؤ ي يرات حق ييوق اإلنس ييان وا ييتخدامها بم ييا فيه ييا الحق ييوق
االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية القائم يية عل ييج تل ييح البيان يياتا وف ييي ع يياا الص ييدد تحي ييل
اللجن يية الدول يية الط ييري ال ييج اإلر ييار المل يياعيمي والمنهج ييي لمؤ ي يرات حق ييوق اإلنس ييان ال يياي
وضعتل ملوضية األميم المتحيد السيامية لحقيوق اإلنسيان )(HRI/MC/2008/3ا وتطليب اللجنية
الييج الدوليية الطييري أن تييدرج فييي تقريرعييا الييدوري المقبييل بيانييات احصييائية يينوية مقارنيية عييا
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التمت بايل حيق يالليل العهيد مصينلة بحسيب السيا والجينس واألصيل والسياان الح يرييا
أو الريلييا ومعايير أخرى ات صلة م ايالء اعتما خا لحالة الل ات المحرومةا
 -64وتطلب اللجنية اليج الدولية الطيري نشير عياإ المالحظيات الختاميية عليج نطياق وا ي
ف ييي جميي ي قطاع ييات المجتمي ي ال يييما ف ييي ص ييلوي الم ييولليا الحا ييومييا والس ييلطات
الق ائية والبرلمانييا والمحاميا ومنظمات المجتمي الميدني واريالة اللجنية فيي التقريير
الييدوري المقبييل للدوليية الطييري علييج التييدابير المتخييا لتنلييياعاا وتحثهييا أي ييا علييج ا يراك
منظمييات المجتمي المييدني فييي المناقشييات المزمي اجرا عييا علييج الصييعيد الييورني قبييل تقييديم
تقريرعا الدوري المقبلا
 -65وتطلب اللجنة الج الدولة الطيري أن تقيد تقريرعيا اليدوري الثياني بحليول  31تشيريا
األول/أتتييوبر  2020وت ييدعوعا ال ييج تق ييديم وثيق يية أ ا ييية موح ييد وفق ييا للمب يياد التوجيهي يية
المنسقة إلعداد التقارير بموجب الصاوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسانا
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