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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

ضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  مجهورية ترتانيا املتحدة    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ق األمم املتحدة اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائ   

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب       وال .الرمسية ذات الصلة  
. يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية  مااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وروعي يف إعداد   . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

وعند عدم وجود معلومات    . التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
ا كان  ومل. تزال صاحلة   ال حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت         

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل              ال هذا التقرير 
معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                

  .نسانأو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإل/و  مامعاهدة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام 

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
  مجيـع أشـكال    االتفاقية الدولية للقضاء على   

  التمييز العنصري
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول٢٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٧٦يونيه / حزيران١١

  ال): ٤١ املادة(شكاوى الدول   وجدال ي  ١٩٧٦يونيه / حزيران١١  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         

  املرأة ضد
  -  ال يوجد  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٢
  نعم): ٩و

  -  ال يوجد  ١٩٩١يونيه / حزيران١٠  قية حقوق الطفلاتفا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١

٢٠٠٤  
إعالن ملزم مبوجـب    

   سنة١٨: ٣ املادة
-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
ل وبغاء األطفـال    الطفل املتعلق ببيع األطفا   

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق       

  األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٦املادتـان   (لتحقيق  إجراءات ا   ال يوجد  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠

  نعم): ٧و
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            : وهي  طرفاً فيها  مجهورية ترتانيا املتحدة  معاهدات ليست   

وتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل       والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والرب         ،  )٣(والثقافية
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع 

  ).٢٠٠٨التوقيع فقط، (من االختفاء القسري العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص 
    

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة 
  نعم   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤، ما عدا اتفاقييت عام نعم  )٥(جلنسيةالالجئون وعدميو ا

  )التوقيع فقط(، ما عدا الربوتوكول االختياري الثالث نعم  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس /آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  مييز يف جمال التعليماتفاقية اليونسكو ملكافحة الت

ذكر فريق األمم املتحدة القطري، يف املذكرة اليت قدمها، بأن مجهورية ترتانيا املتحدة          -١
ينبغي هلا أن تسّرع وترية اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام وذلك باالنضمام إىل  
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 .)٨( باحلقوق املدنيـة والـسياسية     الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص      
 ترتانيا بأن تنظر جبّد يف أن تصبح طرفاً         ٢٠٠٩وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        

  .)٩(يف الربوتوكول املذكور
، شّجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ترتانيا على النظـر يف             ٢٠٠٨ويف عام     -٢

وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو         التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب      
املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واالتفاقيـة             
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وشجعتها كذلك على أن تقبـل، يف              

 من اتفاقية القضاء على مجيع      ٢٠من املادة    ١أقرب وقت ممكن، التعديل املدخل على الفقرة        
، أوصت جلنة حقوق الطفل ترتانيا بالتصديق       ٢٠٠٦ ويف عام    .)١٠(أشكال التمييز ضد املرأة   

  .)١١(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةعلى اتفاقية 
مييز العنصري ترتانيا بالتـصديق     ، أوصت بقوة جلنة القضاء على الت      ٢٠٠٥ويف عام     -٣

  .)١٢( من االتفاقية٨ من املادة ٦على التعديالت املدخلة على الفقرة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن الدستور الترتاين ال ينطوي على ما يفيد احلظر                -٤

 الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        العام للتعذيب، على حنو ما هو منصوص عليه يف العهد         
وأضاف الفريق أن نصاً عاماً يرد يف الدستور ينص على جواز تقييـد حقـوق               . والسياسية

يعزز أو يـصون املـصلحة      "اإلنسان من خالل التشريع العادي، إذا ما كان ذلك التشريع           
 حقـوق   ونتيجة لذلك، فإن القوانني الرجعية تسببت يف غمط البعض من         ". الوطنية عموماً 

             كمـا ذكـر الفريـق      .)١٣(اإلنسان، خاصة فيما يتعلق بامللكية واحلصول على األراضـي        
أنه يتوجب على احلكومة أن تسّن قانوناً شامالً مناهضاً للتمييز كتكملـة لألحكـام الـيت                

  .)١٤(يتضمنها الدستور
التام جلميع احلقوق   وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترتانيا بأن تكفل اإلعمال            -٥

  .)١٥(اليت حيميها العهد على صعيد تشريعها احمللي
وأوصت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترتانيا بأن تواصل وتكمل     -٦

  .)١٦(عملية سّن قانون خاص باألطفال
يل ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ترتانيـا إىل النظـر يف تعـد                 -٧

التعريف احلايل للتمييز لكي يشمل التمييز املباشر وغري املباشر على حّد سواء مبا يتفق مـع                
وعربت اللجنة عن القلق من استمرار التمييز الذي تتعرض         . )١٧( من االتفاقية  ١أحكام املادة   

ن وحثت ترتانيا على التعجيل بعملية تعديل قـانو       ) ١٩٩٥(له املرأة يف إطار قانون املواطنة       
  .)١٨(املواطنة جلعله يتفق اتفاقاً تاماً مع االتفاقية
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ترتانيا بأن تنظر يف مراجعة تشريعها مبا يـضمن عـدم           وأوصت جلنة حقوق الطفل       -٨
إمكانية جتنيد أي شخص دون الثامنة عشرة يف القوات املسلحة وأن يقع النص صـراحة يف                

كول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      انتهاك أحكام الربوتو   على جترمي    )١٩(التشريع الترتاين 
  .املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

وأوصت جلنة حقوق الطفل ترتانيا بتسريع وترية استعراضها للقوانني لكي حتظر فعالً              -٩
اجلرائم اليت ترتكب يف حق األطفال على النحو الذي يفي بغرض الربوتوكول االختيـاري              

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية التفاقية حقوق الطفل   
  .)٢٠(وضمان تقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل احملاكمة على النحو الواجب

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من غياب التـشريع احملـدد                -١٠
ورة ترتانيا بأن تعتمد تشريعاً حمـدداً يتعلـق         وأوصت اللجنة املذك  . املتعلق بالتمييز العنصري  

كمـا  .  للتمييز العنصري يتمشى مع االتفاقية     بالتمييز العنصري، يشتمل على تعريف قانوين     
أوصت اللجنة ترتانيا بأن تفكر يف تضمني نظامها القانوين احمللي اتفاقية القضاء على مجيـع               

  .)٢١(أشكال التمييز العنصري

  ي والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسس  -جيم   
منحت جلنة التنسيق الدولية ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية مـن أجـل تعزيـز        -١١

 للجنة حقـوق اإلنـسان      A مركز املؤسسة من الفئة      ٢٠٠٣ومحاية حقوق اإلنسان يف عام      
      /تـشرين األول   ويف   ٢٠٠٥وقد أُعيد النظر يف هـذا املركـز يف عـام            . واحلكم الرشيد 

، قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        ٢٠١٠ ويف عام    .)٢٢(٢٠٠٦أكتوبر  
  .)٢٣(النصح واملساعدة فيما يتعلق بتعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف ترتانيا

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن ختفيضات أجرهتا احلكومة طالت املوارد املالية              -١٢
نسان واحلكم الرشيد وأن الوصول التام إىل خدمات اللجنة يف املناطق الريفية    للجنة حقوق اإل  

حبقوق اإلنسان بدعم قدرة جلنـة حقـوق اإلنـسان           وأوصت اللجنة املعنية     .)٢٤(غري متاح 
واحلكم الرشيد على أداء واليتها على حنو فعال طبقاً ملبادئ باريس، وال سيما من خـالل                

وأعربت جلنة حقوق الطفل وجلنة القـضاء علـى التمييـز           . )٢٥(متكينها من املوارد الكافية   
  . عن دواعي قلق مماثلة)٢٦(العنصري

كما ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن فريقاً عدلياً يضم ثالثة أعـضاء ينظـر يف           -١٣
وبّين الفريق أن   . إطار احملكمة العليا يف الشكاوى الفردية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان         

ر الوعي األفضل باحلق يف اللجوء إىل هذه اآللية بني اجملموعات الـيت تواجـه املخـاطر                 نش
  .)٢٧(والسكان عموماً أمر ضروري
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وأوصت اللجنة املعنية بالتمييز ضّد املرأة ترتانيا بتعزيز اآللية اجلنسانية الوطنية فيها،              -١٤
وبالطفولة يف ترتانيا القارية ووزارة     خاصة على صعيد وزارة التنمية اجملتمعية، املعنية باجلنسية         

  .)٢٨(زنزيبارالعمل والشباب والعمالة والنهوض باملرأة وبالطفولة يف 
وفيما يتعلق بسوء املعاملة أثناء االحتجاز، أوصت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان               -١٥

 األجهـزة   ترتانيا بأن تنشئ آلية خاصة، مستقلة استقالالً تاماً عن قوات الشرطة وغريها من            
  .)٢٩(احلكومية، لتقوم بالتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بأعمال املسؤولني عن إنفاذ القوانني

  السياسة العامة  -دال   
 لوثيقة الـسياسة    ٢٠٠٨ بّين فريق األمم املتحدة القطري أن الصيغة املنقحة يف عام           -١٦

، منـهم   باألطفـال ملتعلقة  العامة اخلاصة بنماء الطفولة حددت مجلة من التحديات الرئيسية ا         
اليتامى على وجه اخلصوص، واألطفال ذوي اإلعاقة وأطفال الشوارع واألطفـال الـذين             

 ٢٠٠٧ وشددت وثيقة السياسة العامة الصحية الوطنية املنقحة لعـام        . يتعاطون أعماالً ضارة  
على مبدأ اإلنصاف وحقوق اإلنسان خاصة فيما يتصل بالنسوة وباألطفال وكبـار الـسن              

  .)٣٠(األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنةو
، قامت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بتـوفري           ٢٠٠٩ويف عام     -١٧

املساعدة للحكومة وللمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال إعداد خارطة طريق لوضـع             
  .)٣١(خطة عمل تتعلق حبقوق اإلنسان

  نسان على أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق اإل  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٢(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
حلّ موعد تقدميه منذ   ٢٠٠٥أغسطس /آب  ٢٠٠٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٦عام 
حل موعد تقدمي التقريرين الـسابع      

.٢٠٠٧ منذ عام  عشروالثامنعشر   
اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتــصادية    

  واالجتماعية والثقافية
التقارير األويل والثاين والثالث والرابع       -    

  .٢٠٠٩قُدمت يف عام 
حلّ موعد تقدميه منذ   ٢٠٠٩يوليه /متوز  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠١٠عام 
حيل موعد تقدمي التقرير اخلـامس يف       

٢٠١٣.  
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  )٣٢(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز        

  املرأة ضد
حلّ موعد تقدميه منذ   ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٧

  ٢٠١٠عام 
حيل موعد تقدمي التقريـرين الـسابع     

  .٢٠١٤والثامن جمتمعني يف 
لتقـارير الثالـث    حيل موعد تقدمي ا     -  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل

  .٢٠١٢والرابع  واخلامس جمتمعة يف 
الربوتوكول االختياري للجنة حقـوق     
الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف      

  الرتاعات املسلحة

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧
٢٠٠٨  

حيل موعد تقدمي التقـارير الثالـث         -
والرابع واخلامس مبوجـب اتفاقيـة      

  .٢٠١٢حقوق الطفل يف 
ختياري للجنـة حقـوق     الربوتوكول اال 

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧
٢٠٠٨  

حيل موعد تقدير التقـارير الثالـث         -
 مبوجـب   والرابع واخلامس جمتمعـة   

  .٢٠١٢ يف اتفاقية حقوق الطفل
اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي       

  اإلعاقة
حيل موعد تقدمي التقريـر األويل يف          -    

٢٠١١.  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجِّهت دعوة دائمة 

  ).٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠-٢١(بالنفايات السامة املقرر اخلاص املعين   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
    زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ

، املقـرر اخلـاص   )٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦(اخلبري املستقل املعين بالدين اخلارجي        يتفق عليها بعد يارات طُلب إجراؤها وملز
املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، واإلعدام بإجراءات موجزة أو اإلعـدام           

  .، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع)٢٠٠٨(التعسفي 
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
  .وردت احلكومة على رسالتني اثنتني.  رسائل٦وجهت خالل الفترة قيد االستعراض   الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
الثالثة والعشرين الـيت وجههـا املكلفـون        مل ترد ترتانيا على أي من االستبيانات          الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٣(بواليات يف إ طار اإلجراءات اخلاصة

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ييز اليت تتعرض هلا جمموعات حمـددة       بّين فريق األمم املتحدة القطري أن مناذج التم         -١٨

ناجتة بالدرجة األوىل عن التعصب واجلهل أو عن اإلمهال املقترن باالفتقار إىل احلماية القانونية 
  . )٣٤(وُسُبل االنتصاف الفعالة
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بني القوانني الناظمـة لألسـرة       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتوفيق ما        -١٩
العهد ومضاعفة اجلهود الرامية إىل تغيري املواقف العرفية الـضارة          ولألحوال الشخصية وبني    

ويتعني على ترتانيا كذلك أن تعزز مشاركة املرأة يف الشؤون العامة وتكفـل             . حبقوق املرأة 
  .)٣٥(حصوهلا على التعليم والوظائف

وعربت جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اسـتمرار وجـود معـايري                 -٢٠
رسات وتقاليد ثقافية ضارة ُتبقي على التمييز ضد املرأة وهي تشمل تـشويه األعـضاء               ومما

وحثت اللجنة املذكورة ترتانيا على     . التناسلية لإلناث وتعدد الزوجات وحتديد سعر للعروس      
أن تضع استراتيجية شاملة تنطوي على تشريعات غرضها تعديل أو إزالة املمارسات الثقافية             

  .)٣٦(بة اليت تشكل متييزاً ضد املرأةواألمناط املقول
وعربت جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء القوالب النمطيـة التقليديـة                -٢١

وحثت ترتانيا على اختاذ التدابري املالئمـة       . املتعلقة باإلناث السائر معظمها يف املناطق الريفية      
فيما يتعلق مبلكية األراضي وحثتها كذلك      للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الريفية         

  .)٣٧(على سنِّ تشريعات تقضي على املمارسات التمييزية املتبعة فيما يتعلق باملرياث
وعربت جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا البالغ إزاء الوضع االجتمـاعي               -٢٢

عن التقارير املتعلقة بالتخويف   يعانينه من فقر فضالً      لبعض النسوة الكبريات يف السن وإزاء ما      
وأوصت اللجنـة   . والعزلة والتجاوزات والقتل النامجة عن أمور منها ادعاءات تعاطي السحر         

 حثـت املذكورة ترتانيا بأن تويل عناية خاصة بالوضع اهلش للنسوة الكبريات يف السن مثلما              
  .)٣٨(ترتانيا على حتدي وجهات النظر التقليدية املتعلقة باملسنات

وبّين فريق األمم املتحدة القطري أن من الواجب توجيه العناية اخلاصة إىل التهميش               -٢٣
اآلخذ يف االنتشار والذي تتعرض له الفتيات يف جماالت حياتية شىت، مبا يف ذلـك التعلـيم                 

  .)٣٩(واالستبعاد الكلي الذي سببه بالنسبة للعديد منهن الزواج املبكر أو الزواج القسري
 جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن التمييز ضد بعض جمموعات األطفـال              وعربت  -٢٤
يزال قائماً يف التشريع وعلى صعيد املمارسة خاصة فيما يتعلـق باملراهقـات والبنـات                ما

احلامالت واألطفال ذوي اإلعاقة وأطفال ملتمسي اللجوء واألطفال الذين انتقلـت إلـيهم             
دز أو الذين أُصيبوا به وأطفال الشوارع وشـجَّعت         اإلي/عدوى فريوس نقص املناعة البشري    

         جلنة حقوق الطفل ترتانيا على إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف النظـام التربـوي العـادي                
  .)٤٠(ويف اجملتمع

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن القوالب النمطية اليت تواجه يف جمال عدوى               -٢٥
إليدز قد استمر يف ُمفاقمة الوصم والتمييز خاصة ضد املـرأة           ا/فريوس نقص املناعة البشري   

لعدوى فريوس نقص املناعة البـشري      " ناقلة"بسبب املعايري اجلنسانية اليت تصف املرأة بأهنا        
وهناك جمموعة أخرى معرضة خلطر االستبعاد االجتماعي أال وهي جمموعة النـسوة الالئـي     
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 األمم املتحدة القطري ترتانيا على دراسة اآلثار يتعاطني اجلنس على أساس جتاري وحث فريق
  .)٤١(املترتبة على اعتقال هؤالء العامالت وأغلبيتهن من النسوة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام اليت             -٢٦
وصت ترتانيا بأن تنظر يف إلغاء هذه العقوبة والعمل على كفالـة           وأ ١٩٩٤ تطبق منذ عام   مل

يـشكل   أن تكون ظروف احتجاز األشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام فـيهم ال       
معاملة منافية للعهد وأن تنظر يف التبكري بتخفيف عقوبة اإلعدام جلميع األشخاص الـصادرة              

          اجلمعيـة  تنعت ترتانيا عن التصويت على قـرار  ، ام٢٠١٠ ويف عام. )٤٢(حبقهم هذه العقوبة  
  .)٤٣( بشأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام٦٥/٢٠٦ العامة
يواجهون الوصم   وبّين فريق األمم املتحدة القطري أن األشخاص املصابني باملهق ال           -٢٧

وخالل الفترة املمتـدة    . والتمييز فحسب بل يواجهون كذلك خطر التعرض للعنف واملوت        
.  شخصاً مصابني باملهق أغلبيتهم من األطفـال       ٥٨يقل عن    ال ، قُتل ما  ٢٠١٠-٢٠٠٦من  

وأوصـت  . )٤٤(وربباإلضافة إىل ذلك ُسجلت تسع حاالت حماولة قتل وإفادات بتدنيس الق          
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبضاعفة اجلهود الرامية إىل وضع حد لعمليات بتـر األعـضاء               

وعـربت  . )٤٥( باملهق وكفالة إجراء حتقيقات فعالة ومقاضاة اجلناة       وقتل األشخاص املصابني  
  .)٤٦(جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة عن دواعي قلق مماثلة

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ التدابري للقضاء على مجيع أشكال سوء              -٢٨
دها من أجل حتسني أوضـاع       جهو تكثيفودعت اللجنة ترتانيا إىل     . املعاملة أثناء االحتجاز  

األشخاص احملرومني من حريتهم ومن هذه األوضاع االكتظاظ بصورة خاصة، وتعزيز بدائل            
  .)٤٧(عن السجن

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ كافة التدابري الضرورية ملكافحة العنف             -٢٩
رمي العنف املرتيل مبـا يف      ضد املرأة مكافحة فعالة وبأن تقوم على وجه اخلصوص بتحديد وجت          

ذلك االغتصاب يف كنف الزوجية وحتسيس اجملتمع عامة يف هذا الصدد، وكفالة مالحقـة              
  .)٤٨(مرتكيب هذه األفعال، وتقدمي املساعدة واحلماية للضحايا

 التمييز ضد املرأة ترتانيا إىل اعتبار العنف ضد املـرأة           مبناهضةودعت اللجنة املعنية      -٣٠
 يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب يف كنف الزوجية ومجيع أشكال التجاوزات            والفتيات مبا 

اجلنسية ُتشكل جرمية هلا طابع جنائي؛ ومالحقة مرتكيب هذه األفعال ومعاقبتـهم وإعـادة              
 التمييز ضد املـرأة  مناهضةوأوصت جلنة . تأهيلهم وإتاحة اإلنصاف واحلماية لضحايا العنف    

        ية لكافة ضحايا العنف مبن فيهم الـضحايا يف املنـاطق الريفيـة             بأن تتاح املساعدة القانون   
  .)٤٩(أو النائية
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وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترتانيا بأن تعتمد تدابري فعالة ملكافحة تشويه              -٣١
األعضاء التناسلية لإلناث خاصة يف املناطق اليت تنتشر فيها هذه املمارسـة بـشكل واسـع             

 وتعبرياً منها عما يساورها من قلق . تكفل تقدمي املقترفني هلذه األفعال إىل العدالةالنطاق، وأن
 ال يوفر احلماية للمرأة اليت يزيـد     ١٩٩٨لكون قانون األحكام اخلاصة باجلرائم اجلنسية لعام        

عمرها على الثامنة عشرة من تشويه األعضاء التناسلية، أوصـت اللجنـة بتعـديل هـذا                
رى التعبري عن شواغل مماثلة أبدهتا كل من جلنة مناهضة التمييز ضد املـرأة،              وج. )٥٠(القانون

  .)٥١(وجلنة حقوق الطفل؛ وجلنة مكافحة التمييز العنصري
وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن ترتانيا بلد مصدر وبلد عبور ومقصد بالنـسبة     -٣٢

وحاالت االجتار بالبشر داخليـاً     . للرجال والنساء واألطفال الذين يتعرضون لالجتار بالبشر      
تفوق حاالت االجتار هبم عرب احلدود ويتم ذلك إىل حد بعيد من املناطق الريفية واحلـضرية                
ويؤثر بالدرجة األوىل على األطفال من أجل استغالهلم ألغراض السخرة باملنازل والتجـارة             

يل اجلربي أكـرب مـشكلة       يف العمل املرت   الصغرياتويظل استخدام الفتيات    . الصغرية والبغاء 
تتمكن الوكاالت احلكومية من تنفيذ قـانون        ومل. يواجهها البلد على صعيد االجتار بالبشر     

تتمكن حىت اآلن مـن       ملكافحة االجتار باألشخاص نظراً ألن وزارة الداخلية مل        ٢٠٠٨ عام
  .)٥٢(إنشاء جلنة ملكافحة االجتار بالبشر مهمتها تفعيل القانون املذكور

أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ كافة التدابري الضرورية ملكافحة االجتار           و  -٣٣
بالبشر واالستغالل اجلنسي للمرأة ولألطفال وكفالة التنفيذ الفعال لتـشريعاهتا الراميـة إىل             

 وحثـت جلنـة     )٥٣(مكافحة االجتار بالبشر واعتماد خطة عمل وطنية تتعلق باالجتار بالبشر         
اص واعتماد خطة   مييز ضد املرأة ترتانيا على تنفيذ قانون مكافحة االجتار باألشخ          الت مناهضة

يكفي من املوارد لتنفيـذ هـذه        رب من االجتار وأن تضمن ختصيص ما      عمل تعاجل هذا الض   
  .)٥٤(اخلطة بشكل فعال

ب وأوصت جلنة حقوق الطفل ترتانيا بتعزيز التدابري الوقائية الرامية إىل معاجلة األسبا             -٣٤
والسياحة اجلذرية اليت تسهم يف تعرض األطفال للبيع والبغاء واستخدامهم يف املواد اإلباحية             

وحثت جلنة حقوق الطفل أيضاً ترتانيا على إجراء حتقيق يف بيع األطفال . بدافع ممارسة اجلنس 
  .)٥٥(الطقوس وتقدمي األشخاص الذين يقومون هبذا العمل إىل العدالةأداء لغرض 
، أعربت جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة          ٢٠١٠ عامويف    -٣٥

 واملنهجي على صعيد العمل املكـرس يف  املمأسسملنظمة العمل الدولية عن قلقها إزاء القسر       
الدستور والقوانني الصادرة عن الربملان واللوائح الداخلية لترتانيا وذلك على حنو يتعارض مع             

اللتني وضعتهما  ) ١٠٥ رقم(واتفاقية إلغاء العمل القسري     ) ٢٩ رقم(مل القسري   اتفاقية الع 
 من القوانني اليت تـسمح      اًكما أن هناك عدد   . منظمة العمل الدولية وصدقت عليهما ترتانيا     

بفرض العمل القسري أو اجلربي باعتباره عقاباً جلملة من اجلرائم اليت ترتكب، مبا فيها التعبري               
  .)٥٦(سياسية واالمتناع عن االخنراط يف العمل االجتماعي املفيدعن اآلراء ال
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وأوصت جلنة حقوق الطفل ترتانيا بأن تقيَّم حالة األطفال الذين يدخلون إىل ترتانيا               -٣٦
 أو استخدموا يف أعمال حربية يف اخلارج وتقدمي املـساعدة   ُجندواالذين ميكن أن يكونوا قد      

  . )٥٧( ونفسياً وإعادة إدماجهم يف اجملتمعهلم والعمل على تأهيلهم بدنياً
، عربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن األمـل يف أن             ٢٠١٠ ويف عام   -٣٧

أنـشطة  للقيام ب تتخذ ترتانيا التدابري الرامية إىل منع استخدام األطفال أو جلبهم أو عرضهم             
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق    . )٥٨(ع هبا سيما إنتاج املخدرات واالجتار غري املشرو      والحمرمة  

تـأمني  ل خاصـة    ،اإلنسان ترتانيا بأن تكثف جهودها الرامية إىل القضاء على عمل األطفال          
التنفيذ الفعال لربناجمها اهلادف إىل القضاء على أسوأ أشكال اسـتخدام األطفـال حبلـول               

  .)٦٠(وعربت جلنة حقوق الطفل عن دواعي قلق مماثلة. )٥٩(٢٠١٠ عام
وبّين فريق األمم املتحدة القطري أن العقاب البدين ليس حمظوراً يف أي بيئـة مـن                  -٣٨

وأوصت اللجنة املعنية حبقـوق  . )٦١(البيئات مبا يف ذلك املدارس وأن استخدامه واسع النطاق   
اإلنسان ترتانيا بأن تتخذ تدابري ترمي إىل إلغاء العقاب البدين باعتباره عقابـاً مـشروعاً وأن          

الية من العنف ضمن النظام التربوي وأن تعمد إىل تنظيم          االنضباط اخل عمد إىل تعزيز أشكال     ت
وبّينت جلنة حقوق   . )٦٢(محالت إعالمية عامة تكرس لألثر الضار املترتب على العقاب البدين         

  .)٦٣(الطفل أهنا تشترك مع غريها يف مهوم من هذا القبيل

  من العقاب وسيادة القانون إقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت   -٣  
بّين فريق األمم املتحدة القطري أن احلكومة تسعى ملعاجلة أوجه القصور اليت تعتري               -٣٩

. نظام العدالة الذي يظل يشكو من عدد متزايد من احلاالت اليت يتم التبليغ هبا أو اليت تعرض                
سة جلسات النظر يف    وكان هناك نقص حاد يف احملاكم وكذلك يف القضاة واملستشارين لرئا          

وي بعـض   وتـؤ . صول إىل حماكم تتسم بالكفاءة    أثر تأثرياً شديداً على سبيل الو      القضايا مما 
ميكن أن تؤويه كما هو احلال بالنسبة للـسجن           من الرتالء يساوي ضعف ما     اًالسجون عدد 

 ببعض فالرتالء الصادرة حبقهم عقوبات وغريهم من الرتالء خيتلط بعضهم        . املركزي يف رواندا  
  .)٦٤(يكون هذا االختالط يف ظل ظروف غري إنسانية وغالباً ما

وأوصت جلنة مكافحة التمييز العنصري باختاذ اإلجراءات الضرورية لوضع آليـات             -٤٠
كفيلة بتحسني قدرة وفعالية النظام القضائي ولتأمني الوصول إىل العدالة جلميع النـاس دون              

  .)٦٥(قانونية جلميع أفراد اجملموعات املستضعفةمتييز ولوضع آليات توفر املساعدة ال
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترتانيا بأن تضمن التنفيذ الفعال حبق املشتبه به               -٤١

لتقدميه إىل العدالة بسرعة وباألخذ بنظام مساعدة قانونية يف اجملال اجلنائي بالنـسبة لألفـراد      
  .)٦٦(يد أتعاب متثيلهم القانوينالذين ال ميلكون الوسائل الكافية لتسد

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن هناك نظاماً جنائياً منفصالً قائماً خيص من هم                -٤٢
موجودة يف دار السالم يتم النظر      لألحداث  دون سن الثامنة عشرة وفضالً عن حمكمة واحدة         
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 الذين تقل أعمارهم عـن      واألحداث.  احملاكم العادية  من قبل يف القضايا املتعلقة باألحداث     
مثاين عشرة سنة وال ميلكون األموال الالزمة لتسديد أتعاب احملامي حيرمون يف الكـثري مـن                

وال وجود لنظام للترويح عن النفس وال إلعـادة التأهيـل           . األحيان من املساعدة القانونية   
طفال يف مراكز   ويتم بشكل روتيين احتجاز األ    . االجتماعي والتدابري غري االحتجازية حمدودة    

وال يتـوفر يف    . حتجاز األحداث الاحتجاز الكهول حىت يف األقاليم اليت يوجد فيها مراكز          
السجون املوظفون أو املعدات لتقدمي اخلدمات التخصصية وخيتلط األحداث بالكهول أثنـاء            

ون لالحتفاظ مبن هم دأماكن  ةوهناك فقط مركزان لالستقبال التايل لالحتجاز ومخس . النهار
  .)٦٧(سن الثامنة عشرة يف البلد

حتدد أن   الطفل ترتانيا على كفالة تنفيذ معايري عدالة األحداث و         حقوقوحثت جلنة     -٤٣
بشكل واضح سن املسؤولية اجلنائية بسن الثانية عشرة أو بسن أكرب تكون معيـاراً مقبـوالً          

ال  الثامنة عشرة شرة و دولياً وتضمن كون األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني السادسة ع          
  .)٦٨(يعتربون كهوالً

وبني فريق األمم املتحدة القطري أن الناجني من محالت اإلساءة اجلنسية والعنـف               -٤٤
واألغلبية الساحقة من الشرطة واملدعني     . جيهدون يف سبيل ضمان الدعم العديل واالجتماعي      

مث إن الوصـمة    . ؤالء الناجني العامني والقضاة ال ميلكون التدريب الذي يفي باحتياجات ه        
والضغط االجتماعي غالباً ما يثنيان األسر عن رفع قضايا فيما يتعامل اجملتمع مـع القـضية                

  .)٦٩(وغالباً ما يؤدي هذا الوضع إىل إفالت اجلناة من العقاب. بشكل خارج عن نظام العدالة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
مم املتحدة القطري أن العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس اجلنس           بني فريق األ    -٤٥

دليالً لوضع  باعتبارها  جترَّم يف ترتانيا وحث هذا البلد على النظر يف تطبيق مبادئ يوغياكارتا             
يـستند إىل ميـوهلم     وضد أشـخاص    يصدر  السياسات احلكومية وإبطال أي حكم جنائي       

  .)٧١(حبقوق اإلنسان بتوصيات مماثلةوتقدمت اللجنة املعنية . )٧٠(اجلنسية
إزاء تعددية نظم الزواج وحثـت      عن قلقها   وأعربت جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة         -٤٦

ترتانيا على حتقيق االنسجام بني القانون املدين والديين والعريف وبني االتفاقية وأن تتم عمليـة               
كما دعت جلنة مناهضة التمييـز      . ةاإلصالح القانوين فيها يف جمال الزواج والعالقات األسري       

ضد املرأة ترتانيا إىل اختاذ تدابري تستهدف القضاء على تعدد الزوجات وضـمان الـنص يف                
 سنة بالنسبة للفتيان والفتيات     ١٨    القوانني السائدة فيها على سن قانونية دنيا للزواج حمددة ب         

 ،ألمم املتحـدة القطـري     على غرار فريق ا    ،وأبدت جلنة حقوق الطفل   . )٧٢(على حد سواء  
  .)٧٣(دواعي قلق مماثلة فيما خيص السن الدنيا للزواج
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بكفالة جمانية تسجيل الـوالدات وإنـشاء وحـدات               -٤٧
           ليتيسر الوصول إىل املناطق النائية واملناطق الريفيـة يف خمتلـف           الوالداتمتحركة لتسجيل   

  . )٧٤(أحناء البلد

  احلياة العامة واحلياة السياسيةيف شاركة املة الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، واحلق يف حري  -٥  
بينت اليونسكو أن األوضاع مناسبة يف ترتانيا حلرية التعبري وحتسنت هذه األوضاع              -٤٨

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترتانيا بـأن     . )٧٥(بصورة ملحوظة يف السنوات األخرية    
داً للقيود املباشرة وغري املباشرة اليت ُتفرض على حرية التعبري وأن تكفل تفعيل العهد              تضع ح 

يف إطار التشريعات واملمارسات السائدة فيها وأن تعتمد التدابري املالئمة اليت حتول دون أي              
  .)٧٦(ختويف للصحفيني

          ١٠خـة يف    توجيـه رسـالة مؤر    بوقام املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعـبري           -٤٩
        حصول هجوم على صـحفيني اثـنني تعرضـا         تتضمن دعوى    ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
  .)٧٧(للضرب املربح

عدد الصحفيني املدربني يبقى    تزايد  وبيَّن فريق األمم املتحدة القطري أنه بالرغم من           -٥٠
وحبلول كانون  . هناك الكثري مما ينبغي عمله يف سبيل حتسني النوعية والتقيد بأخالقيات املهنة           

 قذف عالقة يف احملاكم أقيمت      ى كان هناك ما يزيد على ثالمثائة دعو       ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  .)٧٨(ضد وسائط اإلعالم

رتانيا إىل اختاذ كافة التدابري الضرورية لضمان       ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ت       -٥١
ممارسة احلق يف االجتماع السلمي وضمان أن يكون أي قيد من القيود اليت تفرض على عمل               

  .)٧٩(اجلمعيات واضطالعها بأنشطتها السلمية متفقاً مع العهد
هتدف وأوصت جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة ترتانيا بأن تتوخى سياسات مستدامة              -٥٢

 كافـة  يفإىل النهوض مبشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة يف اختاذ القـرارات      
  .)٨٠(جماالت احلياة العامة واحلياة املهنية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
يف األجـور  اة بيَّن فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من أن اتفاقية املـساو     -٥٣

اللتني وضعتهما منظمة ) ١١١رقم ) (يف جمال االستخدام واملهنة( التمييز واتفاقية) ١٠٠رقم (
 والـيت اخلـصوص   العمل الدولية وصدَّقت عليهما احلكومة اليت سنت تشريعات حملية هبذا           

يتوجب عليها أن تتخذ تدابري تتصدى للتمييز وللفوارق بني فرص العمل يف القطاع اخلـاص       
 الصلة  اوالحظ فريق األمم املتحدة القطري أيضاً أن التمييز ذ        . ذه الفرص يف القطاع العام    وه

           اإليدز يظل متييزاً ممأسـساً يف أمـاكن العمـل يف اجملـالني            /بفريوس نقص املناعة البشري   
  .)٨١(العام واخلاص
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 اإلضراب ميكـن أن     وأشار فريق اخلرباء التابع ملنظمة العمل الدولية إىل أن احلق يف            -٥٤
يقيَّد أو حيظر يف جمال اخلدمات العامة على عمال القطاع العام فحسب الذين ميارسون سلطة               
باسم الدولة أو يف خدمات أساسية وطلب إىل ترتانيا أن تتخذ ما يلزم من التدابري لتعـديل                 

املتحـدة  فريق األمـم     وأبدى. )٨٢(٢٠٠٥البنود ذات الصلة من قانون عالقات العمل لعام         
  .)٨٢(القطري آراًء مماثلة يف هذا الصدد

إزاء هيمنة الذكور يف جمال اخلدمة      عن قلقها    جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة       وأعربت  -٥٥
توسطة املدىن درجة أو األناصب املالعامة وألن أغلبية النسوة العامالت يف القطاع العام يشغلن 

يضاً فيما يتعلق بالوضع اهلش للعدد الكـبري مـن          وأبدت اللجنة املذكورة قلقها أ    . املستوى
النسوة يف القطاع غري الرمسي منها باألساس القطاع الزراعي فضالً عن األنشطة األخرى من              
قبيل املشاريع التجارية الصغرية احلجم وجتهيز األغذية واحلرف اليدوية حيث يكون حصوهلا            

جلنة ودعت  . ي وال مزايا الضمان االجتماعي    على األراضي حمدوداً وال يتوفر هلا األمن الوظيف       
تشريع االستخدام على القطاعني العـام      تطبيق  مناهضة التمييز ضد املرأة ترتانيا إىل أن تكفل         

واخلاص وتفعيل هذا التشريع وتوفري اإلطار التنظيمي اخلاص بالقطاع غري الرمسي حىت تتـاح   
  .تماعيةللمرأة إمكانية احلصول على احلماية واملزايا االج

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 من تزايـد عـدد    أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها املستمر من تفشي البطالة و            -٥٦

وذكر فريق األمـم املتحـدة      . )٨٥(األطفال الذين ال يتمتعون باحلق يف مستوى معيشي الئق        
هم أطفال يعيش ستة ماليني منهم دون مـستوى          يف املائة من السكان      ٤٣القطري أن حنو    

والحـظ برنـامج األمـم      . )٨٦(خط الفقر وثالثة ماليني دون خط الفقر فيما يتعلق بالغذاء         
            القدرة الكافية على احلد من الفقر يف جمـال الغـذاء حبلـول              ااملتحدة اإلمنائي أن ترتانيا هل    

لجهود احلالية املبذولة يف سبيل إنعاش وتسريع       ل االستدامة   أن تكتب  إذا ما أمكن     ٢٠١٥عام  
  . )٨٧(اإلنتاج الزراعي

 التمييز ضد املرأة ترتانيا بتعزيز جهودها الرامية إىل احلد مـن            مناهضةوأوصت جلنة     -٥٧
وحثت ترتانيا  . عدد وفيات األمهات واألطفال والعمل على رفع العمر املتوقع بالنسبة للنسوة          

سبيل تيسري وصول املرأة إىل مرافق الرعاية الصحية واملـساعدة          على بذل قصارى اجلهد يف      
وأبدت جلنة اتفاقية الطفل    . )٨٨(الطبية اليت يوفرها موظفون مدربون، خاصة يف املناطق الريفية        

  .)٩٠(كما قدم فريق األمم املتحدة القطري توصية مماثلة. )٨٩(دواعي قلق مماثلة
ائي أنه على الرغم من أن تقـدماً أُحـرز إالّ أن            والحظ برنامج األمم املتحدة اإلمن      -٥٨
اليت تتـسبب يف إفقـار      املفردة  اإليدز ميثل القوة    /ر عدوى فريوس نقص املناعة البشري     انتشا

 التمييز ضد املـرأة مبواصـلة       مناهضةوأوصت جلنة   . )٩١(السكان واألسر املعيشية يف ترتانيا    
اإليدز علـى   /ريوس نقص املناعة البشري    ف اجلهود املبذولة يف سبيل التخفيف من وقع عدوى       
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النسوة والفتيات فضالً عن اآلثار املترتبة على هذه العدوى يف اجملتمع ويف األسـرة وحثـت                
ترتانيا على تعزيز تركيزها على متكني املرأة وأن تضمن سياساهتا وبراجمهـا املتعلقـة هبـذه                

            حقـوق الطفـل عـن وجهـة        وأعربت جلنة . )٩٢(العدوى بعداً جنسانياً واضحاً ومنظوراً    
  .)٩٣(نظر مماثلة

، دعا املقرر اخلاص املعين بالنفايات السامة احلكومـة إىل          ٢٠٠٨أغسطس  /آبويف    -٥٩
أن تتصدى، ألمور منها، مسألة األطفال الذين يتعرضون للمواد العالية السمية باعتبار هـذه              

لحد من عدد األطفال الذين ينخرطون      املسألة تكتسي طابع اإلحلاح والسعي ألن جتد سبيالً ل        
ودعا احلكومة كذلك إىل أن تراقب عن كثب الطريقة اليت تعمل هبـا             . يف األنشطة التعدينية  

مسائل الصحة املهنيـة ومعـايري      بالذات  خيص   وذلك فيما النطاق  واسع  الشركات التعدين   
وحـث  . )٩٤(عاتالسالمة ومستوى امتثال الشركات للتشريعات البيئية وغريها من التـشري         

توفري مستوى  لاحلكومة، باإلضافة إىل ذلك، على أن جتري أموراً منها تقييم األثر االجتماعي             
حقوق اإلنسان اليت يتمتع هبا الـسكان احملليـون         على مراعاة   أفضل من احلماية والتشجيع     

  .)٩٥(وضع قاعدة بيانات تعىن باألمراض ذات الصلة بالتعدينو
 ٣,٧، ذكر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء أن           ٢٠٠٦ر  فرباي/شباط ٢٠ويف    -٦٠

وذكّـر بالعهـد    . ماليني نسمة يف ترتانيا يعانون من نقص األغذية نظراً لعدم نزول األمطار           
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقال إن الدول األطراف ملتزمـة             

حلاالت الطوارئ املتعلقة باألغذية يف إقلـيم الدولـة         باالستجابة السريعة وبالشكل املناسب     
العضو يف األمم املتحدة وطلب املقرر اخلاص إىل الدول األعضاء كفالة إعمال احلق يف الغذاء               

  .)٩٦(الذي يتمتع به السكان املتضررون

  احلق يف التعليم  -٨  
ويلـزم علـى    . قلقبني فريق األمم املتحدة القطري أن نوعية التعليم تبقى مثاراً لل            -٦١

. احلكومة أن تويل االهتمام بطائفة من القضايا منها على وجه اخلصوص األطفال ذوو اإلعاقة         
وفيما قامت احلكومة بوضع استراتيجية تربوية شاملة ينبغي أن ُتبذَل جهود عاجلة لـضمان              

  .)٩٧(تنفيذها ومن مث زيادة إدماج اليتامى وغريهم من األطفال املستضعفني
 تـسمح بطـرد   ٢٠٠٢ر فريق األمم املتحدة القطري أن الئحة صادرة عـام          وذك  -٦٢

            برامج احلماية والـربامج اخلاصـة احلاليـة الـيت         بّين أن   و. الفتيات احلامالت من املدرسة   
        تعىن بالفتيات ليست كافية وهي تتسبب يف منع العديد من الفتيـات مـن إمتـام الـربامج           

  .)٩٨(ةالتعليمية اإللزامي
 التمييز ضد املرأة باختاذ تدابري لكفالة وصول الفتيات والنسوة          مناهضةوأوصت جلنة     -٦٣

على قدم املساواة إىل مجيع مستويات التعليم وإىل استبقاء الفتيات باملدارس وتعزيـز تنفيـذ               
وشـجعت  . سياسات العودة إىل املدارس حىت تتمكن الفتيات من هذه العودة بعد الـوالدة            
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       يا كذلك على اختاذ خطوات للتغلب على املواقف التقليدية الـيت تـشكل يف بعـض                ترتان
           وعربت جلنة حقـوق الطفـل عـن       . )٩٩(اجملاالت عراقيل تعترض سبيل تعليم الفتاة واملرأة      

  .)١٠٠(شواغل مماثلة

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
لشعوب األصلية يف الوصول إىل أراضي      ذكر فريق األمم املتحدة القطري أن حقوق ا         -٦٤

أجدادهم ُووجِه بالنكران أو جرى احلد منه وذلك ألغراض االستغالل االقتصادي وخاصـة             
وحث فريق األمم املتحدة القطري احلكومة علـى إعـادة النظـر يف    . إنشاء حمميات الصيد  

يف أن   حق أفرادها    اليت تضمن تدابري  السياساهتا اليت تغفل مفهوم الشعوب األصلية وأن تتخذ         
  .)١٠١(ميارسوا ثقافتهم شأهنم يف ذلك شأن أغلبية السكان

ترتانيا بأن تعتمد تشريعاً حمدداً وتدابري خاصة       املعنية حبقوق اإلنسان    وأوصت اللجنة     -٦٥
من أجل محاية وصيانة وتعزيز التراث الثقايف للشعوب األصلية وتقاليد عيشهم وأن تتـشاور              

ألصلية قبل أن تنشئ حمميات للصيد ومتنح رخصاً للصيد أو غريه من            مع مجاعات الشعوب ا   
وجرى التعبري عن شواغل مماثلة     . )١٠٢(أو األراضي حمل نزاع   " األجداد"املشاريع على أراضي    

  .)١٠٤( واملقرر اخلاص املعين بالنفايات السامة)١٠٣(جلنة مكافحة التمييز العنصريمن قبل 
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واملقـرر         ّجه، و ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٨ويف    -٦٦

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية واملقرر اخلاص املعين            
تهديدات مدعاة ُوجهت   ب تتعلقإىل احلكومة   ادعاء  حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسالة       
لشركة خاصـة   منح   ترخيص بالصيد    مصدرهايب  إىل مجاعة السكان األصليني املسماة هادزا     

 احتجاز املتكلم باسم مجاعة هادزايب وعـضو        وحولعلى األراضي التقليدية جلماعة هادزايب      
  .)١٠٥(حمفل الصيد ومجع الثمار يف شرق أفريقيا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
دة لشؤون الالجـئني أن     ، بني تقرير صادر عن مفوضية األمم املتح       ٢٠١١يف عام     -٦٧

ترتانيا تواجه باستمرار توافد أعداد كبرية من املهاجرين غري الشرعيني الذين يـأتون إليهـا               
 سجيناً بدخول ترتانيا بشكل ٥٥٠، متت إدانة حنو ٢٠٠٨ويف أوائل عام . بطريقة غري قانونية
ريقـي جـرى     مهاجراً غري شرعي قادمني أساساً من القـرن األف         ١ ٣٠٠غري قانوين وحنو    

وحثت جلنة مناهضة التمييـز العنـصري   . )١٠٦(احتجازهم رهناً بإعادهتم إىل بلداهنم األصلية    
 أسباب جوهرية حتمـل     حتوم حوله ترتانيا على أن تكفل عدم إعادة أي الجئ قسراً إىل بلد            

  .)١٠٧(نية اإلنساهمالنتهاكات جسيمة حلقوقسيتعرضون املعادين إليه بأن على االعتقاد 
وذكر تقرير صادر عن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن ترتانيـا               -٦٨

". مناطق معينة "إلقامة يف خميمات تقتضي من كافة الالجئني العيش يف          لتواصل اتباع سياسة    
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هم وقـد ظلـوا     وِتوهلم وقُ ُخ دُ لتحسنيومل تدع هذه السياسة لالجئني إالّ القليل من الفرص          
  .)١٠٨(ساعدة اإلنسانيةيعتمدون على امل

وأوصت جلنة مناهضة التمييز العنصري ترتانيا باختاذ اإلجراءات املالئمة للقضاء على             -٦٩
مجيع أشكال سوء معاملة الالجئني وخاصة النساء؛ وكفالة إجراء حتقيقات سريعة وحمايدة يف             

ـ           وء املعاملـة؛   املزاعم بتعرض الالجئني لسوء املعاملة؛ ومالحقة األشخاص املسؤولني عن س
املرأة ترتانيا علـى اختـاذ      ضّد   التمييز   مناهضةوحثت جلنة   . )١٠٩(ومنح الضحايا تعويضات  

  .)١١٠(خطوات من أجل التحقيق يف شأن مجيع مرتكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
ي ما تتخـذه مـن تـدابري        أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ترتانيا بكفالة متش         -٧٠

  . )١١١(ملكافحة اإلرهاب متشياً كامالً مع العهد، مبا يف ذلك احلق يف افتراض الرباءة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
 للحؤولسلم فريق األمم املتحدة القطري بأن احلكومة قد اختذت خطوات متعددة              -٧١

  .)١١٢( كان سائداً ولالستجابة للتصدي هلذه الظاهرةدون العنف اجلنساين الذي
والحظت جلنة مناهضة التمييز العنصري أن ترتانيا دولة متعددة اإلثنيات يزيد عـدد     -٧٢

بناء دولـة   جهوداً تبذل يف سبيل      إثنية وجمموعة أقلية وسلمت بأن       ١٢٠اإلثنيات فيها على    
  .)١١٣(تعيش فيها مجيع اجملموعات يف ظل الوئام

بعدوى فريوس نقص اإلصابات بالعدد املرتفع من    علماً  وأحاطت جلنة حقوق الطفل       -٧٣
اإليدز يف املناطق الريفية جبانب بعض املمارسات التقليدية واألعراف السائدة          /املناعة البشري 

  .)١١٤(تعوق باستمرار التقدم يف تنفيذ االتفاقيةاليت 
 عـدد   اخنفاضلتقدير بأن ترتانيا، برغم     وسلمت جلنة مناهضة التمييز العنصري مع ا        -٧٤

 الجئ وهو أكرب عدد من هؤالء يف        ٦٠٠ ٠٠٠زالت تستضيف أكثر من      ، ما  إليها الالجئني
والحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير النهج الذي تتبعه ترتانيا منذ أمد طويل             . )١١٥(أفريقيا

  .)١١٦(اورةاملتسم بالسخاء واملتمثل يف استقبال الجئني من البلدان اجمل
وأفاد تقرير صادر عن املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن ترتانيـا اختـذت، يف                -٧٥

 الجئ يعيشون يف املنطقـة      ١٦٢ ٢٠٠ مبنح اجلنسية ألكثر من      قراراً،  ٢٠١٠أبريل  /نيسان
ذلك إعـادة    يف إدماجهم حملياً، مبا  على أن   . )١١٧(١٩٧٢الشمالية الغربية من البلد منذ عام       

 منطقة يف مجيع أحناء ترتانيا، ميكن أن يطـرح          ١٨ مقاطعة موزعة على     ٦٠نهم يف حنو    توطي
  .)١١٨(حتدياً كبرياً
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مايـة العـوانس     حل ٢٠٠٥عام  ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بسن قانون          -٧٦
 يقضي بإلغاء سجن املـرأة غـري        هو قانون الوحيد يف زنزيبار و   الذي يكون العائل    والطفل  
  .)١١٩( اليت تكون حامالًاملتزوجة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة باملتابعة    
 إىل ترتانيا أن توفر، يف غضون       اإلنسان، طلبت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٩يف عام     -٧٧

 التناسلية   األعضاء سنة واحدة، املعلومات ذات الصلة بتنفيذها التوصيات ذات العالقة بتشويه         
  .)١٢٠(دينالتسديد تعذر لإلناث والعقوبة البدنية والسجن بسبب 

 يف إقلـيم    سـاي التمييز ضد الرعاة من املا    مفادها دعوى   ويف ضوء املعلومات اليت       -٧٨
 ٦أروشا الغربية، طلبت جلنة مكافحة التمييز العنـصري إىل ترتانيـا، يف رسـالة مؤرخـة      

  .)١٢١(علومات عن تدابري املتابعة اليت اتُّخذت، توفري م٢٠٠٩مارس /آذار
، طلبت جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة إىل ترتانيـا أن تـوفر، يف              ٢٠٠٨ويف عام     -٧٩

غضون سنتني اثنتني، معلومات خطية حول اخلطوات اليت اختذت تنفيذاً للتوصية ذات الصلة             
  .)١٢٢(يةبعملية إعادة النظر يف القوانني وتشويه األعضاء التناسل

، طلبت جلنة مكافحة التمييز العنـصري إىل ترتانيـا إبالغهـا، يف    ٢٠٠٥ويف عام    -٨٠
غضون سنة واحدة، مبا قامت به من تنفيذ للتوصية املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث              
            وإعادة الالجئني قسراً إىل بلدان رمبـا يتعرضـون فيهـا النتـهاك حقـوقهم اإلنـسانية                 

  .)١٢٣(املعاملةولسوء 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
أوصت جلنة حقوق الطفل ترتانيا بأن تتخذ كافة التدابري الالزمة لتمـتني التعـاون                -٨١

 الـيت   تفادي التصرفات الدويل من خالل ترتيبات متعددة األطراف إقليمية وثنائية من أجل           
ال واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية والسياحة بدافع        ألطفال وبغاء األطف  اتنطوي على بيع    

لكشف عن هذه األعمال والتحقيق فيها ومالحقة املـسؤولني         لطفال و األممارسة اجلنس مع    
  .)١٢٤(عنها ومعاقبتهم
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