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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية              
 ٣٠-١٢(ة والثقافيـة يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني           واالجتماعي

  .رير األويل املقدم من موريتانيابشأن التق) ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين
  

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل عن             -١
والثقافيـة يف موريتانيـا     تنفيذ العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

)E/C.12/MRT/1 (   تـشرين الثـاين    ١٦ و ١٥ املعقودة يومي    ٣٨إىل   ٣٦من  يف جلساهتا / 
 ٣٠ املعقـودة يف     ٥٨ واعتمـدت يف جلـستها       (E/C.12/2012/SR.36-38) ٢٠١٢ نوفمرب
  . املالحظات اخلتامية التالية،٢٠١٢نوفمرب /الثاين تشرين

  مقدمة  -ألف  
الـذي   باحلوار أيضاًترحب اللجنة   و. موريتانيا التقرير األويل  ترحب اللجنة بتقدمي      -٢

أجرته مع وفد الدولة الطرف، لكنها تأسف لغياب اخلرباء من الوزارات واإلدارات احلكومية             
املطروحـة  أكثر دقة واكتماالً عن األسـئلة       وكان بود اللجنة أن حتصل على أجوبة        . املعنية
  .احلوار أثناء
 بشأن مـساواة    ٣عن تنفيذ املادة    يقدم أي معلومات      مل  التقرير اللجنة ألن وتأسف    -٣

تأسـف  و. يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        الذكور واإلناث   
باحلق يف العمل واملـادة     املتعلقة   ٦لقلة املعلومات املقدمة بشأن تنفيذ املادة رقم         أيضاًاللجنة  

املتعلقـة   ٨واملـادة رقـم     ومواتيـة   عمل عادلـة    بشروط  لتمتع  باحلق يف ا  املتعلقة   ٧رقم  
 .النقايب باحلق

القـضايا  وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمـة                -٤
(E/C.12/MRT/Q/1/Add.1) تشمل مجيع القضايا  ملأهنا تأسف ألن الردود، غري .  
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
تصديق الدولة الطرف على عدة معاهدات حلقوق اإلنسان         رتياحاالبتالحظ اللجنة     -٥

  .خالل السنوات اخلمس املاضية
  :  مع التقدير مبا يلياللجنة علماًحتيط   -٦

فكَّت العزلـة   البنية التحتية العامة خالل السنوات األخرية واليت        التوسع يف     )أ(  
  ؛املناطق النائية وقربت اخلدمات العامة من السكانعن بعض 
  حتسني أحوال األحياء الفقرية يف نواكشوط؛  )ب(  
 ٢٠١٢اعتماد السياسة الوطنية للصحة واخلطة الوطنية للتنمية الصحية لعام            )ج(  

  ؛وإنشاء كلية للطب يف جامعة نواكشوط
التحسن امللحوظ الذي شهدته معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي منـذ            )د(  
لتنمية  بالتعليم االبتدائي اإللزامي وتنفيذ الربنامج الوطين        املعين ٠٥٤-٢٠٠١قانون  الاعتماد  

  .٢٠١٠-٢٠٠١قطاع التهذيب للعقد 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
يساور اللجنة القلق إزاء عدم االحتجاج بأحكام العهد أمام حماكم الدولة الطرف،               -٧

 الدولية اليت صدقت عليها الدولة أحكام االتفاقاتالضمان الدستوري بأسبقية على الرغم من    
ينشر قـط    ملالعهدلكون   أيضاًوتعرب اللجنة عن قلقها     . الطرف على أحكام القانون احمللي    

  . )١، الفقرة ٢ املادة(يف اجلريدة الرمسية 
. تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن نشر العهـد يف اجلريـدة الرمسيـة                

مستوى الوعي بشأن احلقوق االقتصادية     أن ترفع   طرف  إىل الدولة ال   أيضاًتطلب اللجنة   و
واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهد وإمكانية التقاضي بـشأهنا يف أوسـاط             

الالزمة مثـل  التدابري األشخاص املنوط هبم إقامة القضاء وعامة اجلمهور، إضافة إىل اختاذ       
وتطلب اللجنـة إىل    .  اللجوء إىل القضاء   بغية تعزيز سبل  الفعلية  ملساعدة القانونية   اتوفري  

تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن القضايا املعروضة           الدولة الطرف أن  
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل       . العهداسُتظهر فيها بأحكام    على احملاكم واليت    

  . عهد بشأن التطبيق احمللي لل١٩٩٨لعام  ٩ تعليق اللجنة العام رقم
ألنشطة االستخراجية وأنـشطة  املترتبة على ااآلثار السلبية إزاء  وتشعر اللجنة بالقلق      -٨

متتع السكان باحلق يف الصحة كما يتبني ذلـك مـن       يف البيئة ويف    التعدين يف الدولة الطرف     
وتعـرب  . كجوجـت أمشاكل الصحة العامة اخلطرية اليت تواجهها مدن التعدين مثل مدينة       

 قلقها ألن ذلك يدل على عدم كفاية التدابري التنظيمية املتخذة وضـعف القـدرة     اللجنة عن 
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توفر حلد    مل  والتعدين هذه  االستخراجويساور اللجنة القلق كذلك ألن أنشطة       . على اإلنفاذ 
  ). ٧ و٢املادتان (اآلن سوى القليل من فرص العمل للسكان احملليني 

تنفيذ مبـادرة الـشفافية يف جمـال        ) أ(: تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي        
ضمان فرض العقوبات املالئمة يف حال انتهاك الـشروط         ) ب(الصناعات االستخراجية؛   

اختاذ تدابري تصحيحية للتـصدي لألخطـار       ) ج(يف عقود التعدين واالستخراج؛     البيئية  
احلصول ضمان  ) د(البيئية والصحية النامجة عن األنشطة االستخراجية وأنشطة التعدين؛         

على املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للسكان يف عمليات صنع القرار بشأن املـشاريع             
هذه األنـشطة وكـذا     تعود  ضمان أن   ) ه(؛   اليت متسهم  االستخراجية ومشاريع التعدين  

املوارد الناجتة عنها بالفائدة امللموسة على متتع السكان حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية            
  .ةوالثقافي

ويساور اللجنة القلق إزاء الفساد الذي ميس مجيع قطاعات الدولة، مبـا يف ذلـك                 -٩
برية يف املوارد الالزمة إلعمال احلقـوق       خسائر ك السلطة القضائية، وينجم عن هذه الظاهرة       

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ـ         ة الفـساد تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل بإنشاء مرصد وطين ملكافح

وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها يف مكافحة الفساد وما يالزمه من إفالت مـن              
توصي اللجنـة   و. يف إدارة الشؤون العامة يف القانون واملمارسة       العقاب وضمان الشفافية  

ـ والربملانيني و السياسيني  تعتمد التدابري املناسبة لتوعية      بأن   أيضاًالدولة الطرف     وظفنيامل
االقتصادية واالجتماعيـة للفـساد،     التكلفة   الوطين واحمللي بشأن     على املستويني  العامني
 عن توعية القضاة واملدعني العامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بشأن التطبيق            فضالً

  . الصارم للتشريع املتعلق مبكافحة الفساد
خِضع ُت ،٢٠٠١ية لعام   األحوال الشخص مدونة  وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألن         -١٠

 إزاء  أيضاًويساورها القلق العميق    . إن كن غري متزوجات   ) احلضانة(النساء البالغات للوصاية    
 وواجبات خمتلفة للزوج     وحقوقاً األحوال الشخصية اليت تسند أدواراً    ملدونة  األحكام األخرى   

عاملة ممـا يـؤدي إىل    والزوجة فيما خيص املسائل األسرية ويفرق بني اإلناث والذكور يف امل          
وضع منتقص للنساء والفتيات يف اجملتمع وحرماهنن من املساواة يف احلقوق اليت ينص عليهـا               

مدونـة  إزاء تردد الدولة الطرف يف اختاذ خطوات لتعديل  كذلك  يساور اللجنة قلق    و. العهد
  . )١٠ و٣املادتان (، متذرعة يف ذلك حبجج دينية ٢٠٠١عام 

الن فيينا الذي يعيد تأكيد التزام الدول مبكافحة املمارسـات           إىل إع   اللجنة تشري  
التزامـات الدولـة    القائمة على أساس الدين أو املعتقد وكـذلك         التمييزية بني اجلنسني    

يف حـق التمتـع بـاحلقوق       الذكور واإلناث   الطرف مبوجب العهد بضمان املساواة بني       
دولة الطرف على اختاذ تدابري لتعـديل    وحتث اللجنة ال   ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  اليت تتسم بالتمييز على أساس اجلـنس،       ٢٠٠١األحوال الشخصية لعام    مدونة  أحكام  
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إىل إذكاء الوعي    وتدعو اللجنة الدولة الطرف، على وجه اخلصوص،         .سيما ضد املرأة   ال
 فـضالً نة،  ، إزاء الطابع التمييزي للحضا    الدينيونيف أوساط السكان، مبن فيهم الزعماء       

عن األدوار واملسؤوليات املتمايزة املسندة إىل الزوجات فيما خيص املـسائل األسـرية،             
إىل حتديد كافة أشكال التمييز      أيضاًوتدعو اللجنة الدولة الطرف     . دامت ختالف العهد   ما

حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليـق  ، الصددويف هذا . ضد املرأة وحظرها يف تشريعاهتا    
بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتـع جبميـع           ) ٢٠٠٥(١٦ نة العام رقم  اللج

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تعرب و. وتالحظ اللجنة بقلق أن أكثر من نصف عدد اإلناث يف الدولة الطرف أميات              -١١

 مـن    قلـيالً  رأة تشغل عدداً  اللجنة عن قلقها ألن نسبة النساء العامالت بأجر نسبة قليلة وألن امل           
يساور اللجنة  و. املنتخبة، بالرغم من اعتماد نظام احلصص     اهليئات  يف احلكومة ويف    العليا  املناصب  

ورد يف بيان الوفد بأن مكانة      على حنو ما    إزاء تردد الدولة الطرف يف إحداث تغيريات        كذلك  قلق  
  ).٦ و٣املادتان (املهنية تتحقق من خالل العمل أو احلياة   الاملرأة يف اجملتمع

على معاجلة أسـباب البطالـة يف أوسـاط النـساء      اللجنة الدولة الطرف    حتث  
تنظيم محالت توعية بغيـة تغـيري نظـرة اجملتمـع ألدوار            ) أ(جذورها بوسائل منها     من

مجيع املستويات وكفالة حصوهلن    يف  ضمان أن تواصل الفتيات دراستهن      ) ب( اجلنسني؛
التنفيـذ الفعـال للحـصص املنـصوص عليهـا يف           ) ج(انوي والعايل؛   على التعليم الث  

القضاء على أشكال التمييز األخرى ضد املرأة يف العمل، مثل عدم أهليـة              )د( القانون؛
  .قاضٍاملرأة لشغل منصب 

ارتفاع معدالت البطالة يف الدولة الطرف، خاصة       استمرار  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -١٢
 ٢٠١٢-٢٠٠٨للفتـرة   للتـشغيل   ستراتيجية الوطنيـة    االغم تنفيذ   يف صفوف الشباب، ر   

  ).٦ املادة(
  الرامية إىل احلد من البطالـة،      هاعلى مواصلة جهود   اللجنة الدولة الطرف     حتث  

سيما يف أوساط الشباب، وعلى ضمان أن يتناسب حجم التدابري املتخـذة واملـوارد               ال
ا يسمح باإلعمال التـدرجيي للحـق يف        املستثمرة مع حجم البطالة يف الدولة الطرف مب       

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد هنج يقوم على أساس حقـوق اإلنـسان      . العمل
ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف       . ٢٠١٥-٢٠١١تنفيذ أولويات الفترة     يف

  . بشأن احلق يف العمل) ٢٠٠٥(١٨إىل مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 
 من األشخاص يعملون يف أوضاع الرق حبكم         كبرياً ر اللجنة بالقلق ألن عدداً    وتشع  -١٣

 حال العديد من األسر، وذلك على الرغم من اعتماد قانون جتـرمي الـرق               أيضاًالواقع وهو   
القانون هذا  إزاء العدد الضئيل للمحاكمات مبوجب       أيضاًويساور اللجنة قلق    . ٢٠٠٧ لعام

  ).١١ و٧ و٦املواد  (٢٠٠٧نفاذ يف عام على الرغم من دخوله حيز ال
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حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري صارمة هبدف القضاء علـى الـرق             
ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االلتزام . وتنفيذ أحكام قانون جترمي الرق    

ـ الصادرة عن توصيات الخبطة عمل تنفيذ     رق املعاصـرة  املقررة اخلاصة املعنية بأشكال ال
أن  أيضاًوينبغي . ٢٠٠٩بعثتها إىل الدولة الطرف يف عام  إثر  يف ذلك أسباهبا وعواقبها      مبا

ترم احلقـوق  حتماَرس حبرية وأن ُتجيب أن  كافة األعمال   بالتوعية بأن   الدولة الطرف   تقوم  
ومـن  اآلمنـة والـصحية   العمـل  األساسية لإلنسان وحقوق العمال من حيث ظروف        

   .األجر حيث
العمل الرقابة على ظروف ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود أي شكل من أشكال       -١٤

. إىل الضمان االجتمـاعي   العمال فيه   يف قطاع االقتصاد غري النظامي وانعدام فرص انتساب         
يزال يـستقطب أغلبيـة الـسكان         ال  ألن االقتصاد غري النظامي    أيضاًوتشعر اللجنة بالقلق    

األعمال التجارية  م من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتشجيع تسجيل          العاملني، على الرغ  
  ).٧املادة (وتنظيم العمل يف اخلدمة املرتلية 

بتكثيف جهودها الرامية إىل احلد التـدرجيي مـن         توصي اللجنة الدولة الطرف       
م لتسجيل أنفـسه   لفرادى العمال بطرق منها إتاحة الفرصة     النظامي  مستوى العمل غري    

رب  الضمان االجتماعي، بصرف النظر عن التسجيل الذي يقوم به        خطط  واالشتراك يف   
بتوعية السكان بأن حقوق العمال، وظروف       أيضاًتوصي اللجنة الدولة الطرف     و. العمل

  . على االقتصاد غري النظاميأيضاًالعمل العادلة واملواتية على اخلصوص، تنطبق 
األدىن تؤكد ما إذا كان احلد الوطين    مل لدولة الطرف وتعرب اللجنة عن أسفها ألن ا       -١٥

  ).٧املادة (عيشة للعمال وأسرهم الئقاً من امللألجور يؤمن مستوى 
الـوطين  احلد   إىل اختاذ اخلطوات الالزمة بغية زيادة         اللجنة الدولة الطرف   تدعو  

  . األدىن لألجور حبيث يكون كافياً لضمان مستوى معيشة الئق للعمال وأسرهم
ويساور اللجنة قلق ألن تكوين نقابات العمال خيضع للترخيص، كما تنص عليـه               -١٦

كما أن اللجنة تعرب عن قلقهـا ألن        . ٢٠٠٤ من قانون العمل لعام      ٢٧٦ و ٢٧٥املادتان  
ممارسة احلقوق النقابية ليست مكفولة بالكامل يف املمارسة على النحو الذي يبينه اسـتبعاد              

شركات متعددة اجلنـسيات  تفيد باختاذ جتماعي، باإلضافة إىل تقارير   النقابات من احلوار اال   
  ).٨املادة (العمال نقابات إجراءات مناوئة لمنشأة يف الدولة الطرف 

 ٨ تشريعاهتا اخلاصة بالنقابات مع املادة    مواءمة   على    اللجنة الدولة الطرف   حتث  
) ١٩٤٩لعـام    (٩٨ورقـم   ) ١٩٤٨لعام   (٨٧من العهد ومع أحكام االتفاقيتني رقم       

 على محاية احلقـوق النقابيـة،      أيضاًحتث اللجنة الدولة الطرف     و. ملنظمة العمل الدولية  
ما يرد إليها من ادعاءات     سيما يف القطاع اخلاص، وعلى إجراء حتقيقات فعالة يف مجيع            ال

   .بوقوع انتهاكات للحقوق النقابية
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ي يف الدولة الطـرف يـستهدف        أن نظام الضمان االجتماع    وتالحظ اللجنة بقلق    -١٧
عدم وجود أية خطة يف     إزاء   أيضاً وتشعر اللجنة بالقلق  . الفئات السكانية ذات العمل الدائم    

ألغلبية السكان الذين هم األكثر عرضة لفقدان الدخل أو الذين يعيشون الوقت الراهن متاحة  
يـشمل إعانـات      ال مباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق ألن النظام القائ        و. بدون دخل 

  ).٩املادة ( البطالة والشيخوخةمستحقة عن 
 إىل اختاذ التدابري الالزمة لتحسني تغطية نظام الضمان      اللجنة الدولة الطرف   تدعو  

حتـسني إدارة   ) أ: (وتوصي الدولة الطرف، على وجه اخلصوص، مبا يلـي        . االجتماعي
من النظام ليـشمل     الستفادةتوسيع نطاق ا  ) ب(مؤسسات الضمان االجتماعي القائمة؛     

اعتمـاد  ) ج(غري قائمة على االشـتراكات؛      ووضع خطط   إعانات البطالة والشيخوخة    
القائمـة  من خطط الضمان    أشكال أخرى   إلنشاء  التنظيمية الالزمة   أو  التدابري التشريعية   

اجملتمعيـة أو   واخلطـط   اليت يديرها القطـاع اخلـاص       اخلطط  على االشتراكات، مثل    
ذوي الدخل غري حملية وميسورة الكلفة لتناسب خطط ضمان دعم إنشاء   ) د(؛  التشاركية
املتعلـق  ) ٢٠٠٨(١٩ حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم        و. املنتظم

  . باحلق يف الضمان االجتماعي
نه ميكـن   وأ يف الدولة الطرف     يزال شائعاً   ال أن الزواج املبكر  وتالحظ اللجنة بقلق      -١٨

تزويج أشخاص عدميي األهلية القانونية دون موافقة الشخص املعين إن ارتأى ويل األمـر أن               
  ). ١٠املادة (مصلحة الشخص املعين الزواج يف ذلك 
على منع الزواج املبكر دون السن القانونية الـدنيا          اللجنة الدولة الطرف     حتث  
األحوال الشخصية لـضمان إبـرام    مدونة من   ٦وعلى تعديل املادة    )  عاماً ١٨(للزواج  

   .الزواج برضا الطرفني املزمع زواجهما
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تسجيل عدد كبري من املواليد يف الدولة الطـرف           -١٩

املدنيـة يف   احلالـة   ضعها اإلصالح الذي أُجري على سـجل        ووإزاء العقبات اإلضافية اليت     
  ). ١٠املادة ( منها املطالبة بوثائق زواج الوالدين  أمام تسجيل املواليد بطرق٢٠١٠ عام

 على تسهيل إجراءات تـسجيل املواليـد ملراعـاة           اللجنة الدولة الطرف   حتث   
اجلغرافية وصعوبة احلصول على الوثـائق      الفواصل  اليت يواجهها السكان مثل     املعوقات  

وتـدعو   .ر الزوجيـة  األطفال املولودين خارج إطا   وثائق  الرمسية أو تقدميها مبا يف ذلك       
اللجنة الدولة الطرف إىل تسهيل تسجيل املواليد من خالل السماح بالتسجيل املتـأخر             

إقران محـالت التطعـيم     ومن خالل   نظام الرعاية الصحية    وعن طريق   دون دفع غرامة    
  . املنتظمة حبمالت تسجيل املواليد

 يف الشوارع واألطفال    وتالحظ اللجنة بقلق األوضاع اهلشة لألطفال الذين يعيشون         -٢٠
  ). ١٠املادة (يف الدولة الطرف العاملني 
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 اإلنفاذ الصارم للتـشريعات القائمـة     ) أ: ( مبا يلي  توصي اللجنة الدولة الطرف     
ظـر عمـل    حيملكافحة عمل األطفال والتعجيـل بعمليـة اعتمـاد مـشروع قـانون              

ليم الثانوي بغرض حظر النظر يف توسيع نطاق التعليم اإللزامي ليشمل التع )ب( األطفال؛
 عمل  ألسباب اجلذرية ملسألة  معاجلة ا  )ج(عمل األطفال وإبعادهم عن احلياة يف الشوارع؛        

ستراتيجية احلـد مـن الفقـر يف الدولـة          ااألطفال ومسألة وضع أطفال الشوارع يف       
وتطلـب   .والدمج االجتماعي لألطفال ماية  احلمركز  توسيع قدرة استيعاب     )د( الطرف؛
معلومات عن مقاضاة جرائم    املقبل  الدوري  أن تقدم يف تقريرها     ىل الدولة الطرف    اللجنة إ 

  .ببيانات إحصائيةمشفوعة عمل األطفال 
مستشرية يزال ممارسة     ال وتالحظ اللجنة بقلق أن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية         -٢١

  ).١٠املادة (يف الدولة الطرف رغم التدابري املتخذة 
تشويه األعـضاء   ستراتيجية القضاء على    ا إىل تنفيذ    دولة الطرف  اللجنة ال  تدعو  

أن يـشمل نطـاق      ب أيضاًالطرف  توصي اللجنة الدولة    و.  فعاالً  تنفيذاً التناسلية األنثوية 
القانون اجلنائي اجلديد املتعلق باالغتصاب مجيع حاالت العنف اجلنـسي مبـا يف ذلـك               

خمتلـف  أثنـاء  إضافية لضحايا من صدمات االغتصاب الزوجي، وتوفري احلماية املالئمة ل  
اللجنة الطرف بتقدمي املساعدة وخـدمات إعـادة       وتوصي  . مراحل اإلجراءات القانونية  

   .التأهيل املالئمة لضحايا العنف اجلنسي
سيما النساء والعبيد الـسابقني       ال وتالحظ اللجنة بقلق أن فئة كبرية من السكان،         -٢٢

الفقر املـدقع، علـى     مبا يف ذلك حاالت من      ل تعيش يف فقر،     تزا  ال واملنحدرين من العبيد،  
 وتعرب اللجنة عن قلقها اخلاص من الفوارق الـيت        . الفقراحلد من   الرغم من التقدم احملرز يف      

  ). ١١ املادة (للحد من الفقرجهوية تزال قائمة بني الواليات على الرغم من تنفيذ برامج  ال
احلد مـن    مجيع اخلطوات الضرورية ملواصلة      توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ      

الفقر، والفقر املدقع على وجه اخلصوص، وإيالء اهتمام خاص للنساء والعبيد الـسابقني             
 عن احملرومني واملهمشني من أفراد وجمموعات يف الواليات         فضالًواملنحدرين من العبيد،    

ني تقريرها الدوري القادم وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضم . من الفقراألكثر تضرراً
بيانات مصنفة ومقارنة، حبسب السنة والوالية، بشأن عدد األشخاص الذين يعيـشون يف     

اللجنة بشأن الفقر والعهـد      وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل بيان      . فقر وفقر مدقع  
  . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ما تطال الدولة الطرف، تالحظ      نة حالة اجلفاف الشديد اليت غالباً     بينما تقدر اللج  و  -٢٣
انعـدام األمـن   اللجنة بقلق أزمات الغذاء املتكررة اليت تضرب الدولة الطرف، باإلضافة إىل      

ومليـوين شـخص خـالل       ٥٠٠ ٠٠٠ الذي عاىن منه عدد يتراوح ما بني         الغذائي املزمن 
شعر بالقلق ألنه، على الرغم من التدابري اليت اختذهتا كما أن اللجنة ت. السنوات اخلمس املاضية  

تتلق اللجنة أية معلومات      مل لنقص الغذاء مثل برامج التدخل السريع،     للتصدي  الدولة الطرف   
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حول التدابري املتخذة ملعاجلة األسباب اهليكلية النعدام األمن الغذائي، على النحو الذي حددته    
  ). ١١املادة  (مفوضية األمن الغذائي

، مـن اإلنتـاج إىل      ئيتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليات األمن الغـذا          
 تقريرها الدوري القادم معلومات     أن تدرج يف  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . التوزيع

وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليق      . عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد والنتائج احملققة       
  . بشأن احلق يف الغذاء الكايف) ١٩٩٩(١٢م اللجنة العام رق

التشرد عن حاالت   تقدم معلومات     مل وتعرب اللجنة عن أسفها ألن الدولة الطرف        -٢٤
التدابري املتخذة ملعاجلة هـذه     وال عن   وحاالت اإلخالء القسري ونقص السكن االجتماعي       

  ). ١١املادة (املسائل 
تقريرها الدوري القادم معلومـات      أن تدرج يف  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        

التشرد وحاالت اإلخالء القـسري ونقـص       مفصلة عن التدابري املتخذة ملعاجلة مسائل       
   .املناطق احلضرية والريفية على السواء، يف السكن االجتماعي

 يزال حمدوداً   ال اخلدمات الصحية األساسية  احلصول على   ويساور اللجنة قلق لكون       -٢٥
. ٢٠١١-٢٠٠٩، رغم تنفيذ خطة العمل الوطنية للفتـرة         فية واملناطق النائية  يف املناطق الري  

. باإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املوظفني املؤهلني واملعدات الطبيـة             و
 قلقها ألن الرعاية الصحية ليست يف متناول أغلبية السكان يف حني           عن   أيضاًتعرب اللجنة   و
والربملـانيون  العـامون   أمني الطيب يف الدولة الطرف سوى املوظفون        التنظام  يستفيد من    ال
  ). ١٢ املادة(

مبواصلة إضفاء طابع الالمركزيـة علـى مـوارد         توصي اللجنة الدولة الطرف       
وتدعو اللجنة الدولة . وأنشطة الرعاية الصحية بغية حتقيق مشولية خدمات الرعاية الصحية      

وارد البشرية مع التركيز على نوعية التدريب الطـيب         الطرف إىل تنفيذ اخلطة الوطنية للم     
حتـث  و. والتعليم املستمر ملوظفي الرعاية الصحية واستبقاء املوظفني يف املناطق النائيـة          

لضمان أن يكـون الـدفع     الصحي  تأمني  خطط لل على وضع    أيضاًاللجنة الدولة الطرف    
 النفقات الـصحية مـع      مقابل خدمات الرعاية الصحية يف متناول اجلميع وأن تتناسب        

وحتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام        . األكثر فقراً إمكانات األسر املعيشية    
   .بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه) ٢٠٠٠(١٤ رقم
لى اليت متارسها الدولة الطرف عالرقابة واملتابعة وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية   -٢٦

عمل مقدمي اخلدمات الطبية اخلواص وعلى التسعري ونوعيـة اإلمـدادات الطبيـة يف              سري  
عن قلقها إزاء انعدام قوانني مناسبة حتكـم ممارسـة الطـب             أيضاًتعرب اللجنة   و. السوق

  ). ١٢املادة (التقليدي 
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 اختاذ التدابري املناسبة لإلنفاذ الفعـال للقـوانني      على  اللجنة الدولة الطرف   حتث  
القائمة السارية على الرعاية الصحية يف القطاع اخلاص وكذا التسعري ونوعية اإلمدادات            

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنظيم الطب التقليـدي للوفـاء            . الطبية يف السوق  
إىل تعليـق   وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف      . مبتطلبات النوعية وتوافر احلق يف الصحة     

   ).٢٠٠٠(١٤ اللجنة العام رقم
علـى نطـاق    اإليدز  /ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار فريوس نقص املناعة البشرية          -٢٧

على الرغم مـن جنـاح      بوجه خاص،   يف أوساط املشتغلني يف جمال اجلنس واحملتجزين        واسع  
 إزاء عوامـل  أيـضاً وتعرب اللجنة عن قلقها    . الدولة الطرف يف احتواء تفشي هذا الفريوس      

للـواقي   ملعرفة احملدودة بطرق الوقاية يف صفوف النساء واالستخدام احملدود جداً         اخلطر مثل ا  
  ).١٢املادة  (سيما يف أوساط الذكور الناشطني جنسياً  الالذكري
 يف بذل اجلهود الرامية إىل حماربـة  على املضي قدماً اللجنة الدولة الطرف  تشجع  

 الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري وقائية       اإليدز، وتدعو اللجنة  /فريوس نقص املناعة البشرية   
حمددة تستهدف املشتغلني يف جمال اجلنس واحملتجزين لنشر املعلومات حول كيفية الوقاية            

وتوصـي اللجنـة   . اإليدز بسبل منها استخدام العوازل   /من فريوس نقص املناعة البشرية    
العكـسي ليـشمل    بتعميم توفري العالج مبضادات فريوسات النسخ     أيضاًالدولة الطرف   

   .واملراكز الصحيةاجلهوية املستشفيات 
تزال مرتفعة على الـرغم      ال أن نسبة وفيات األمهات والرضع     بقلق اللجنة   وتالحظ  -٢٨

 أيضاًوتعرب اللجنة عن قلقها     . من التحسن املشهود يف تقدمي اخلدمات الصحية اخلاصة باألم        
  ). ١٢املادة (احلمل يف الدولة الطرف  الستخدام أساليب منع إزاء املعدل املنخفض جداً

 إىل مواصلة توسيع نطاق الرعاية الصحية اخلاصـة          اللجنة الدولة الطرف   تدعو  
يف سـيما     ال  عن اخلدمات اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية،      فضالً،  وباملواليدبالوالدة  

   .املناطق الريفية والنائية
يزال من املـشاكل      ال ياه الشرب املأمونة  ألن احلصول على م   وتشعر اللجنة بالقلق      -٢٩

وتعرب . القائمة على الرغم من االستثمارات الكبرية اليت بذلتها الدولة الطرف يف هذا اجملال            
 ألن االفتقار إىل نظم الصرف الصحي املالئمة أدى إىل تلويث املوارد            أيضاًاللجنة عن قلقها    

  . )١٢املادة (ف املائية النادرة يف بعض املناطق يف الدولة الطر
 إىل استثمار املزيد من املوارد بغية حتسني الوصول إىل          اللجنة الدولة الطرف   تدعو  

مياه الشرب املأمونة وإىل اختاذ تدابري حلماية املوارد املائية من التلوث وضمان سالمة املياه              
 الفئـات  بتحسني مستوى وصول     أيضاًوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . املقدمة للسكان 

وعالوة . سيما يف املناطق الريفية     ال  إىل خدمات الصرف الصحي،     وهتميشاً األشد حرماناً 
على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان أن تراعي السياسات اخلاصـة بامليـاه     
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والصرف الصحي زيادة الطلب اليت ستشهدها املناطق احلضرية يف املستقبل القريب نتيجة   
إىل تعليق اللجنة العـام     اللجنة نظر الدولة الطرف     وتوجه  . جرة الريفية واهلمتدُّن الرُّحل   

وبيـان اللجنـة بـشأن احلـق يف خـدمات            اخلاص باحلق يف املاء      )٢٠٠٢(١٥رقم  
  .الصحي الصرف

عن الدراسة ورداءة مستوى التعليم،     االنقطاع  وتظل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل         -٣٠
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء     . اللتحاق باملدارس االبتدائية  على الرغم من االرتفاع يف معدل ا      

. ذلك من مستويات متدنية يف اإلملام بالقراءة والكتابـة يف الدولـة الطـرف          على  ما ترتب   
الـذين  سـيما اإلنـاث،     الاألطفال،إزاء تراجع عدد إضافة إىل ذلك، يساور اللجنة قلق   و

  ). ١٣املادة (التعليم الثانوي يصلون إىل 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة تذليل الصعوبات املختلفة اليت تعتـرض              

التمتع باحلق يف التعليم، مبا فيها املسافة للوصول إىل املدارس وتكاليف التعليم والعوامل             
وتدعو اللجنـة الدولـة     . الثقافية املؤثرة مثل الواجبات املرتلية اليت تقع على عاتق الفتاة         

 تكثيف جهودها إلعادة إدماج األطفال الذين انقطعوا عـن الدراسـة،             إىل أيضاًالطرف  
املعلمني بغية حتسني سبل االلتحاق بـالتعليم الثـانوي واجلـامعي           تكوين  واالستثمار يف   

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة هذه       . للمنحبرامج  والتدريب املهين، ووضع    
  . ليميللنظام التعالتوصية يف االستعراض املقبل 

يف الدولة الطرف،   )  فرنسي - عريب( بالتعليم ثنائي اللغة     ويف حني حتيط اللجنة علماً      -٣١
لغات وطنية أخرى، مـن قبيـل البوالريـة         تدريس واستخدام   تعرب اللجنة عن قلقها ألن      

  .حيظى بالترويج الكايف  الوالولفية،والسوننكية 
ـ     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ترويج تعليم الل          وننكية سغـات البوالريـة وال

والولفية يف املدارس واستخدامها يف اإلجراءات الرمسية هبـدف جتنـب التمييـز ضـد               
  . األشخاص غري الناطقني باللغة العربية

تتلق معلومات بشأن التدابري امللموسة املتخذة لترويج التراث          مل وتأسف اللجنة ألهنا    -٣٢
والولوف البوالر والسوننكي دولة الطرف وهي جمتمعات  الثقايف اخلاص لألقليات العرقية يف ال     

   ).١٥املادة (
تقريرها الدوري القادم معلومـات     تدرج يف   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         

عّما اختذته من تدابري لترويج التراث الثقايف لألقليات العرقية، وعن احلصة املخصصة من             
لصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة        ويف هذا ا  . امليزانية العامة هلذا التراث   

  .بشأن حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية) ٢٠٠٩(٢١العام رقم 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ترويج مسامهة الـسكان يف إعمـال               -٣٣

منظمات لل يسمح   نظام إعالين إقامة  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل       
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ومن خالل رفع القيود اليت يفرضـها     باستقاللية  لكي تعمل   حبرية التسجيل   غري احلكومية   
  . تسعى للربح عن طريق حترير البث اإلذاعي  الالقانون على حمطات البث اإلذاعي اليت

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول             -٣٤
  . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاالختياري امللحق

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٣٥
واسع على مجيع مستويات اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولة واجلهاز القضائي            

اللجنة وأن تبلغ  املالحظات قدر اإلمكان هذهوأن تترجم وتنشر ومنظمات اجملتمع املدين، 
وتـشجع اللجنـة    . يف التقرير الدوري املقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات        

املؤسـسات  على إشراك مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها           أيضاًالدولة الطرف   
جملتمـع املـدين، يف    واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء ا   الوطنية حلقوق اإلنسان  

  .عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
 / تـشرين الثـاين    ٣٠ وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم حبلـول              -٣٦

تقريرها الدوري الثاين الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة  ٢٠١٧ نوفمرب
 ٢٠٠٨يتعلق بتقـدمي التقـارير، الـيت اعُتمـدت يف عـام              مااليت وضعتها اللجنة في   

(E/C.12/2008/2).  

        


