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  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
  الدورة السادسة والتسعون

   ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١- ١٣جنيف، 

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف 
   من العهد٤٠املادة مبوجب 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

  مجهورية ترتانيا املتحدة 
  يف ) CCPR/C/TZA/4(نظرت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف تقريـر ترتانيـا الـدوري الرابـع                   - ١

واعتمدت ). CCPR/C/SR.2628-2629 (٢٠٠٩يوليه / متوز١٤ و١٣ املعقودتني يومي ٢٦٢٩ و٢٦٢٨جلستيها 
  . املالحظات اخلتامية التالية،)CCPR/C/SR.2650(يوليه / متوز٢٨ يف، املعقودة ٢٦٥٠يف جلستها 

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع حىت وإن كان بشيء من التأخري كما ترحـب                   - ٢
وتعرب اللجنة عن تقديرها للـردود اخلطيـة        . ولة الطرف بالفرصة املتاحة هلا، بالتايل، الستئناف احلوار مع الد       

)CCPR/C/TZA/Q/4/Add.1(         وتعرب اللجنة عـن     .املقدمة من الدولة الطرف قبل حلول املوعد احملدد لتقدميها 
  تقديرها، أيضاً، للردود اليت قدمها الوفد إىل اللجنة أثناء النظر يف التقرير، مبا يشمل الردود اخلطيـة املقدمـة يف             

  .قت الحقو

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

 حلماية أطفال النساء غري املتزوجات واألسر الوحيدة الوالـد يف           ٢٠٠٥ترحب اللجنة بسن قانون عام        - ٣
  .، الذي أبطل احلكم الذي يقضي بسجن املرأة احلامل غري املتزوجةزجنبار
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  .١٩٩٤وحتيط اللجنة علماً بوقف عقوبة اإلعدام حبكم الواقع منذ عام   - ٤

  .وترحب اللجنة بالتدابري املتخذة لزيادة عدد النساء يف اهليئات واملؤسسات العمومية  - ٥

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -  جيم

من التوصيات اليت اعتمدهتا بعـد      ) CCPR/C/79/Add.97(تالحظ اللجنة مع القلق أن توصيات عديدة          - ٦
  . مل تنفذالنظر يف تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث 

  .ينبغي للدولة الطرف أن ُتعِمل التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة

واللجنة، إذ ترحب بتمسك احملاكم الوطنية بأحكام العهد يف قراراهتا، فهي تالحظ مع القلق أن احلقوق                  - ٧
وتالحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن الدولة . خرىاألتشريعات الاملكرسة يف العهد مل تدرج مجيعاً يف الدستور أو يف 

 من العهد باختاذ مجيع التدابري الضرورية العتماد ما ٢ من املادة ٢التزامها مبوجب الفقرة من الطرف، على الرغم  
يلزم من تشريعات وتدابري أخرى إلعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد، فهي ُتخِضع هذه القرارات ملشيئة السكان 
على ما يبدو ولألعراف والتقاليد اليت تعوق حتقيق عدد من احلقوق املكرسة يف العهد، مبا يشمل تلك اليت تؤثر يف 

  ).٢املادة (املرأة ويف محاية األفراد نتيجة سلوك يتناىف واملفاهيم األخالقية التقليدية 

وين العام املفروض علـى     بشأن طبيعة االلتزام القان   ) ٢٠٠٤ (٣١ رقم   العامعلى ضوء تعليق اللجنة     
 مية مبوجب العهد إعماالً تاماً ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال مجيع احلقوق احملالدول األطراف،
لدولة الطرف أن تقدم إىل اللجنة، يف تقريرها الدوري القادم، بيانـاً            ل ينبغيكما  . يف القانون احمللي  

 عليها يف العهـد يف األحكـام التـشريعية أو    مفصالً عن كيفية محاية كل حق من احلقوق املنصوص       
وجيب على الدولة الطرف أن تنظر، أيضاً، يف إمكانية التـصديق علـى الربوتوكـول               . الدستورية

  .امللحق بالعهد) األول(االختياري 

، فهي تعرب عن   ٢٠٠٠واللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحلكم السديد يف عام               - ٨
 التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف       عنعلومات  املالفتقار إىل   ل و ، لعدم تزويد تلك اللجنة باملوارد الكافية      أسفها

  )٢املادة . ( إعمال توصياهتا إعماالً كامالًللسهر على

لدولة الطرف أن تعزز قدرات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحلكم السديد على تأدية واليتها ل ينبغي
قرار اجلمعية  ) (مبادئ باريس ( وجه وبفعالية وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية          على أمت 
لدولة الطرف، أيضاً،   وُتَشجَّع ا . ، وعلى وجه التحديد، بتزويدها باملوارد الكافية      )٤٨/١٣٤العامة  

  .سلطات اللجنة بغية التأكد من تنفيذ توصياهتا تنفيذاً فعلياًعلى تعزيز 

، فهي  الرجل واملرأة تدابري لتحقيق املساواة بني     الجنة، إذ حتيط علماً باستعداد الدولة الطرف الختاذ         والل  - ٩
 قانون األحوال الشخصية وقانون األسرة      التمييز املستمر يف حق املرأة يف     تعرب عن قلقها، مرة أخرى، إزاء منط        

وتعـرب  . وجه التفاوت بني الرجال والنـساء  والستمرار أ،خبصوص املسائل املتصلة بالزواج والتركات واإلرث 
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اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتغلب على املواقف التقليدية 
  )٢٦ و٢٥ و٢٣ و١٧ و٣ و٢املواد . (اليت حترم النساء من مواصلة التعليم بكافة مراحله

 شـؤون األسـرة     تـنظم  األولوية جلعل قوانينها اليت      لدولة الطرف أن تويل   ل ينبغي  )أ(
 من العهد، وخاصة فيما يتعلق باحلد       ٢٦ و ٢٣ و ١٧ و ٣واألحوال الشخصية مطابقة ألحكام املواد      

  األدىن لسن زواج املرأة؛

لدولة الطرف أن تكثف اجلهود اليت تبذهلا لتوعية الـشعب بالتـصرفات            ل ينبغيو  )ب(
كما جيب عليها أن تواصل تعزيز مشاركة       . ملرأة وتغيِّر تلك التصرفات   التقليدية اليت تقوض حقوق ا    

  املرأة يف الشؤون العامة وتضمن هلا إمكانية احلصول على التعليم والعمل؛

لدولة الطرف أن تبلغ اللجنة، يف تقريرها الدوري القادم، مبا اختذته مـن             ل ينبغيو  )ج(
  . وما حققته من نتائجاجملالتدابري يف هذا 

وتعرب اللجنة عن قلقها املستمر إزاء انتشار العنف اجلنساين، وخباصة العنف املرتيل، وإفالت مرتكيب تلك   - ١٠
اإلعراب  اللجنة،   تكررو. األفعال من العقاب، على الرغم من التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد             

خاصة مبسألة العنف املرتيل، مبا يشمل االغتصاب يف إطار          قلقها ألن القانون اجلنائي احلايل ال يشمل أحكاماً          عن
  )٢٦ و٧ و٣املواد . (الزواج

لدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابري الالزمة ملكافحة العنف املمارس يف حق املرأة مكافحـة               ينبغي ل 
مبا يشمل االغتـصاب يف إطـار        وجيب عليها أن تقوم، بصفة خاصة، بتعريف العنف املرتيل،        . فعالة

 وضمان اجملتمع برمته توعيةويف هذا الصدد أيضاً، على الدولة الطرف  .الزواج، وُتجرِّم تلك األفعال
 للموظفني املكلفـني  تتيحوجيب أن .  املساعدة واحلماية للضحاياوتوفريمقاضاة مرتكيب تلك األفعال     

  .  املرتيلبإنفاذ القوانني التدريب املالئم على كيفية معاجلة املسائل املتصلة بالعنف

 والذي جيرم ١٩٩٨واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون األحكام اخلاصة باجلرائم اجلنسية، الصادر يف عام            - ١١
عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وترحب كذلك باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة عمليات تشويه              

ر إزاء دوام ممارسة تلك العمليات وعدم محاية القـانون          األعضاء التناسلية لإلناث، فهي تعرب عن قلقها املستم       
وحتيط اللجنة علماً مع القلق أيضاً باعتراف الدولة الطرف بأن القانون .  عاماً من العمر١٨النساء اللوايت جتاوزن 

  )٢٦ و٧ و٣املواد (. زالوا يفلتون من العقاب يف أغلب األحيان مل يطبق بصورة فعالة وأن مرتكيب تلك األفعال ما

تدابري فعالة وفعلية ملكافحة عمليات تشويه األعضاء التناسلية        بنشاط   الطرف أن تعتمد     ينبغي للدولة 
 مقاضاة تسهر علىسيما يف املناطق اليت ال تزال فيها تلك املمارسات منتشرة للغاية وأن  لإلناث، وال

ة جترمي عمليات تشويه األعـضاء      وجيب عليها أن تعدِّل، أيضاً، تشريعاهتا بغي      . مرتكيب تلك األفعال  
  . عاما١٨ًالتناسلية لإلناث املمارسة على نساء جتاوزن سن 
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 تشريعات الدولة الطرف اخلاصة مبكافحـة       توافقعلومات بشأن   املوتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر         - ١٢
 يف إطـار    ،دى ميكن وتبني، بصفة خاصة، أنه مل توفر أي معلومات توضح إىل أي م           . أحكام العهد مع  اإلرهاب  

  )٢٦ و٩ و٤ و٢املواد . ( تقييد احلقوق املنصوص عليها يف العهد،تلك التشريعات

 الطرف أن تتأكد من أن التدابري اليت اختذهتا ملكافحة اإلرهاب مطابقة متامـاً ألحكـام                ينبغي للدولة 
أن تضع تعريفـاً    أيضاً  ا  وعليه. العهد، مبا يشمل حق الفرد يف أن يعترب بريئاً ما مل تثبت عليه التهمة             

  .وحمدداً يف تشريعاهتا احمللية، علماً بأن هذا التعريف جيب أن يكون دقيقاً ة اإلرهابيلألفعال

مع  قانون سلطات حاالت الطوارئ      توافقوتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات مفصلة بشأن            - ١٣
  )٤املادة . (ييدللتقغري قابلة أحكام  من العهد اليت هي ٤أحكام املادة 

 من ٤ للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكام تشريعاهتا املتعلقة حباالت الطوارئ مع أحكام املادة ينبغي
) ٢٠٠١(٢٩ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم              . العهد
  .عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئبشأن 

 كما تعرب عن قلقها     ، اللجنة عن قلقها من جديد إزاء استمرار احملاكم يف فرض عقوبة اإلعدام            وتعرب  - ١٤
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تـوافر  . إزاء العدد الكبري من األشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهم  

كم فيهم وكيفية معاملتهم يف السجن      معلومات بشأن طول املدة اليت ينتظر فيها احملكوم عليهم باإلعدام تنفيذ احل           
   ٦املـواد   . ( لتنفيذ احلكم باإلعدام   املؤقتواإلجراءات املعمول هبا لتخفيف حكم اإلعدام على ضوء قرار الوقف           

  )١٠ و٧و

 الطرف أن تنظر جبدية يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام وإمكانية أن تـصبح طرفـاً يف                 ينبغي للدولة 
عليها أن تتأكد أيضاً من أن ظروف اعتقال السجناء         و. لثاين امللحق بالعهد  الربوتوكول االختياري ا  

 من ١٠ و٧الذين ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام فيهم ال تنطوي على معاملة تتناىف وما ورد يف املادتني 
العهد، كما جيب عليها أن تنظر يف إمكانية اختاذ قرار سريع بتخفيف األحكام الصادرة على مجيـع                 

  .م عليهم باإلعدام حالياًاحملكو

واللجنة، إذ حتيط علماً بالتزام الدولة الطرف مبنع تشويه وقتل األشخاص املصابني باملهق والتحقيـق يف                  - ١٥
تلك الوقائع ومقاضاة املسؤولني عنها، فهي تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبري من احلاالت املبلغ عنها والعـدد                  

  )٧ و٦املادتان . (ىل احملاكم وبطء اإلجراءات يف هذا الصدداحملدود من القضايا املرفوعة إ

 الطرف أن تعزز، على وجه اإلحلاح، اجلهود اليت تبذهلا لوضع حد حلاالت تشويه وقتل               ينبغي للدولة 
وجيب . األشخاص املصابني باملهق وضمان إجراء التحقيقات ومقاضاة املسؤولني بفعالية وبدون إبطاء          

  . تلك االعتداءات يف املستقبل وقوعتعزز محلة التوعية العامة بغية تفاديعلى الدولة الطرف أن 

واللجنة، إذ حتيط علماً بالدراسات النموذجية املنجزة، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة، عـن                 - ١٦
ـ                    رى ألن  أفضل املمارسات يف املدارس اليت ال ُيلجأ فيها إىل الضرب بالعصي، فهي تعرب عن قلقهـا مـرة أخ
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العقوبات البدنية ال تزال تشكل جزءاً من العقوبات القضائية وألنه يسمح أيضاً بفرضها يف إطار نظام التعلـيم                  
  )٢٤ و٧املادتان . (عملياًوألهنا ال تزال تطبق 

ينبغي كما  . الطرف أن تتخذ تدابري إللغاء العقوبة البدنية كعقوبة تفرض حبكم القانون          ينبغي للدولة   
أن و،   أن تشجع اللجوء إىل تدابري تأديبية غري عنيفة كبدائل للعقوبة البدنية يف إطار نظام التعليم               هلا

  .تقوم حبمالت إعالمية تبني فيها ما يترتب على تلك العقوبات من آثار وخيمة

  ملكافحة االجتار باألشخاص وبالتصديق على بروتوكـول ٢٠٠٨واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون عام      - ١٧
منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة              
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فهي تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات خبصوص التدابري الفعلية املتخذة بـشأن                 

 ألغراض جنسية وكذلك لعدم توافر معلومات مفصلة، مبا         مسألة االجتار باألشخاص واستغالل النساء واألطفال     
  )٢٦ و٢٤ و٨ و٧ و٣املواد . (يشمل إحصاءات، يف هذا الصدد

لدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابري الالزمة ملكافحة االجتار بالبشر ومكافحة استغالل املرأة             ل ينبغي
، تنفيذ تشريعاهتا املتصلة مبكافحة  أن تضمن، على وجه التحديدوينبغي هلا. واألطفال ألغراض جنسية

ينبغي  كما   ،االجتار تنفيذاً فعاالً وإبالغ املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والقضاء هبذا القانون اجلديد           
وينبغي أن تضمن، أيضاً، تكريس قدر كاٍف من        .  أن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن مسألة االجتار        هلا

  .ة حلقوق اإلنسان لضحايا االجتاراالهتمام يف ردها على تلك الظاهر

وعلى ضوء التقارير اليت أفادت بوجود حاالت يتعرض فيها املعتقلون إلساءة املعاملة على أيدي املوظفني           - ١٨
املكلفني بإنفاذ القوانني، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات كافية عن اسـتقالل اآلليـات املكلفـة                  

للتعذيب وإساءة املعاملة يف خمافر الشرطة ومرافق االعتقال، مبا فيها السجون، وعن بالتحقيق يف شكاوى التعرض 
" قضاة الـصلح  "وتعرب اللجنة عن تقديرها للسماح لكبار مسؤويل الشرطة و        .  احملاكم إىلإحالة تلك الشكاوى    

 عن أسفها ألهنـا مل      وكذلك للجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحلكم السديد بزيارة مرافق االعتقال، ولكنها تعرب           
  )١٠ و٩ و٧املواد (. وفعاليتهالك الترتيبات تلنوعي  أي تقييم تتلق

 الطرف أن تتخذ تدابري صارمة للقضاء على سوء املعاملة بشىت أشكاهلا ينبغي للدولة  )أ(
عليها أن تضع، على وجه التحديد، آلية خاصة للتحقيق يف الشكاوى املتصلة بأفعال وأثناء االعتقال، 

ملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على أن تكون تلك اآللية مستقلة متاماً عن قوة الشرطة وغريها من                ا
وجيب أن تقدم الدولة الطرف إىل اللجنة، يف تقريرها الدوري القادم، معلومـات             . اهليئات احلكومية 

املعتقلون نتيجـة   تتسم بدرجة أكرب من التفصيل بشأن النظام املنشأ لسماع الشكاوى اليت يقدمها             
 وأن ُترفقها بإحصاءات عن اإلجراءات اجلنائية والتأديبية املباشـرة لـدى            ،تعرضهم ألعمال العنف  

  التعرض هلذا النوع من السلوك وما تسفر عنه تلك اإلجراءات من نتائج؛

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدريب املتاح لقوات الـشرطة يف جمـال حقـوق                 )ب(
  .اإلنسان
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للجنة، إذ حتيط علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني أسلوب معاملة املعتقلني والـسجناء،   وا  - ١٩
سيما اكتظاظ السجون، وإزاء عدم جلوء احملاكم        فهي تعرب عن قلقها املستمر إزاء ظروف االعتقال السيئة، وال         

  )١٠املادة . (بشكل حمدودإىل بدائل السجن إالَّ 

الطرف أن تكثف اجلهود اليت تبذهلا لتحسني ظروف األشخاص احملرومني من حريتـهم             لدولة  ينبغي ل 
عليها، بصفة  و. قبل احملاكمة وبعد اإلدانة، جلعلها مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء          

لة أن تشجع الدووينبغي، باإلضافة إىل ذلك، . خاصة، أن تتناول مسألة االكتظاظ على وجه األولوية 
كما جيب أن تقدم إىل اللجنة، يف تقريرها الدوري القادم، .  احللول البديلة للسجنالطرف اللجوء إىل

بيانات إحصائية مفصلة عن التقدم احملرز منذ اعتماد هذه التوصيات، مبا يشمل بيانات عن تعزيـز                
  .التدابري البديلة للسجن وتنفيذها

ن الدولة الطرف مل تفلح يف تعديل قوانينها اليت جتيز سجن الفرد وتعرب اللجنة عن قلقها، مرة أخرى، أل  - ٢٠
  )١١املادة . (دينب لعدم وفائه

 من العهد بتعديل تشريعاهتا اليت جتيز سجن الفـرد          ١١ الطرف أن متتثل ألحكام املادة       ينبغي للدولة 
  .لعدم وفائه بدين

 اليت أفادت بأن الشرطة ختفق يف كثري من         وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن التقارير          - ٢١
 املقررة مبوجـب  ٢٤لا األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية أمام القاضي يف غضون الساعات   إحضاراألحيان يف   

وحتيط .  القضائية يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائيةاملساعدةوتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم إتاحة        . القانون
. أن التمثيل القانوين متفاوت يف اجلودة وينبغي حتسينهو الدولة الطرف نفسها مبا صرحت بهمع القلق اللجنة علماً 

  ) ١٤ و١٠ و٩املواد (

 من العهد، إعمال حق املشتبه فيهم بـاملثول         ٩ الطرف أن تضمن، وفقاً ألحكام املادة        ينبغي للدولة 
 القـضائية  للمساعدةضع أيضاً نظاماً شامالً     وجيب عليها أن ت   . بسرعة أمام أحد القضاة إعماالً فعلياً     

وتذكِّر اللجنة، . ملساعدة األشخاص الذين ال تتوافر لديهم اإلمكانيات الكافية لتسديد أتعاب احملامي       
بشأن احلق يف املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية ) ٢٠٠٧(٣٢يف هذا الصدد، بتعليقها العام رقم 

  .ويف حماكمة عادلة

رب اللجنة، مرة أخرى، عن قلقها إزاء جترمي العالقات اجلنسية اليت تقام بالتراضي بني شخصني بالغني وتع  - ٢٢
   ٢املـواد   . (من نفس اجلنس، وتأسف لعدم اختـاذ أي تـدابري ملنـع التمييـز يف حـق هـؤالء األشـخاص                    

  )٢٦ و١٧و

اضي بني شخصني بالغني من      الطرف أن تكف عن جترمي العالقات اجلنسية اليت تقام بالتر          للدولة ينبغي
  .تتخذ كافة التدابري الالزمة حلماية هؤالء األشخاص من التمييز واملضايقاتأن  و،نفس اجلنس
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واللجنة، إذ حتيط علماً باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون املنظمات غري احلكومية الصادر   - ٢٣
تفيد بوجود عقبات تعوق عمل منظمات اجملتمع املدين وقدرهتا ، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير        ٢٠٠٢يف عام   

وتعرب اللجنة عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء العقوبات الشديدة اليت تفرض           . على تأدية وظيفتها بصورة مستقلة    
حلّ وباإلضافة إىل ذلك، حتيط اللجنة علماً مع القلق باألحكام القانونية اليت جتيز . على تشغيل منظمة غري مسجلة

  .٢٠٠٢، وهي عبارة غامضة مدرجة يف قـانون عـام           "املصلحة العامة "املنظمات اليت ال تسعى جاهدة خلدمة       
  )٢٢املادة  (

 الطرف أن تتخذ كافة التدابري الالزمة لتضمن، قانوناً ويف املمارسة، متتع الفرد حبقه يف               ينبغي للدولة 
 ومزاولتـها لقيود اليت تقيِّد عمل اجلمعيات  مجيع اتوافقكما جيب عليها أن تضمن      . التجمع السلمي 

  . من العهد٢٢السلمية ألنشطتها مع املادة 

 كما زجنبارسيما يف   تفيد بتعرض الصحفيني للمضايقات، وال اليتتقاريرال وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء   - ٢٤
  )١٩املادة . ( فيها حرية التعبري بإفراطتتفيد حباالت تقيَّد

 على حرية التعبري وتضمن     املباشرة وغري املباشرة املفروضة   ف أن تضع حداً للقيود       الطر ينبغي للدولة 
وجيب عليها أن تعتمد أيضاً .  من العهد إعماالً تاماً يف تشريعاهتا ويف املمارسة١٩إعمال أحكام املادة 

  . ختويفتدابري مالئمة للحيلولة دون تعرض الصحفيني ألي 

جلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة عمل األطفال، فهي تعرب عـن             واللجنة، إذ حتيط علماً با      - ٢٥
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر أي معلومـات         . قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة املستمر يف الدولة الطرف        
تعتمد بعد قانوناً   وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل       . بشأن مشكلة أطفال الشوارع والتدابري املتخذة ملعاجلتها      

  )٢٤املادة . (موحداً حلماية حقوق الطفل

عليها أن تضمن، على و الطرف أن تكثف اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على عمل األطفال    ينبغي للدولة 
للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عـام         وجه التحديد، تنفيذ برناجمها املقيَّد بإطار زمين        

وجيب علـى  .  يف هذا الصددنظمتهان بينها تعزيز محلة التوعية العامة اليت ، وذلك بوسائل م   ٢٠١٠
 الطفل، كما ينبغي    تماد القانون املوحد اخلاص بشؤون    إجراءات اع بالدولة الطرف أن تعجل، أيضاً،      

  أن ُتَضمِّن تقريرها القادم معلومـات عـن مـشكلة أطفـال الـشوارع والتـدابري املتخـذة، إن         
  . وجدت، ملعاجلتها

بشأن حقوق األقليات وتعرب عن قلقهـا ألن الدولـة          ) ١٩٩٤(٢٣وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم        - ٢٦
 وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات بشأن بعض ،الطرف ال تعترف بوجود سكان أصليني وأقليات على أراضيها   

 احلياة التقليـدي جملتمعـات      منطفيد بأن   وحتيط اللجنة علماً مع القلق أيضاً بتقارير ت       . اجلماعات اإلثنية الضعيفة  
  )٢٧ و٢٦املادتان . ( الصيد وغريها من املشاريعحمميات بإنشاء  سلباًالسكان األصليني تأثَّر

 الطرف أن تنجز بسرعة دراسة عن السكان األصليني واألقليات يف الدولـة الطـرف               ينبغي للدولة 
 حياهتم التقليدي وصوهنما والنهوض ومنطالثقايف وتعتمد تشريعات معينة وتدابري خاصة حلماية تراثهم 
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   الـصيد   حمميـات كما ينبغي أن تستـشري جمتمعـات الـسكان األصـليني قبـل إنـشاء                . هبما
  .أو األراضي املتنازع عليها" أجدادهم"أو منح رخص الصيد أو إقامة أي مشاريع أخرى على أراضي 

 وكذلك على السلطات القضائية     ،اجلمهور عامة    الطرف أن تعمم على نطاق واسع على       وينبغي للدولة   - ٢٧
 نص التقرير الدوري الرابـع      ،والتشريعية واإلدارية وعلى اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد          

َوزَّ  . والردود اخلطية املقدمة على قائمة املسائل اليت أعدهتا اللجنة فضالً عن هذه املالحظات اخلتامية              ع وجيب أن ُت
. نسخ عن تلك الوثائق على اجلامعات واملكتبات العمومية واملكتبات الربملانية وكافة اجلهات املعنيـة األخـرى               

  .التقرير واملالحظات اخلتامية إىل اللغات الوطنية الرمسيةكل من وتقترح اللجنة، أيضاً، أن يترجم 

،  أن تقدم، يف غضون سنة     بغي للدولة الطرف   ين  من نظام اللجنة الداخلي    ٧١ من املادة    ٥لفقرة  وعمالً با   - ٢٨
  .٢٠ و١٦ و١١معلومات عن مدى تنفيذها للتوصيات املقدمة من اللجنة يف الفقرات 

 ١ الذي حيني موعد تقدميه يف       ، يف تقريرها الدوري اخلامس    تضّمنوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         - ٢٩
 تطلب اللجنة إىل كما. توصياهتا وبشأن العهد برمتهبشأن مجيع ومستوفاة  معلومات حمددة ،٢٠١٣أغسطس /آب

اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد، لدى إعداد التقريـر             منظمات أن تستشري    الدولة الطرف 
  .الدوري اخلامس

 - - - - -  

  


