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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٢مايو / أيار١٨ -أبريل / نيسان٣٠

 ١٦قدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني         النظر يف التقارير امل       
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  بريو    
التقريـر اجلـامع    نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف           -١

بع املقدمة من بريو عن تنفيذ العهـد الـدويل اخلـاص             الدورية الثاين والثالث والرا    للتقارير
يف جلساهتا السادسة والسابعة    ) E/C.12/PER/2-4(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 واعتمـدت   ،)E/C.12/2012/SR.6-8 (٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣ و ٢والثامنة املعقودة يـومي     
  .٢٠١٢مايو / أيار١٨رين املعقودة يف املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها الثامنة والعش

  مقدمة  -ألف  
قارير الدورية الثاين والثالث والرابع اليت قدمتها بريو        للتبالتقرير اجلامع   ترحب اللجنة     -٢

وتالحظ أيضاً مـع    . املكتوبة على قائمة املسائل   على الرغم من التأخري الكبري وبردود البلد        
  .ومشاركته اإلجيابية والبناءة مع اللجنةع الرفيالتقدير مستوى وفد الدولة الطرف 

 
 E/C.12/PER/CO/2-4  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجمللس االقتصادي واالجتماعي

30 May 2012 
Arabic 
Original: English 



E/C.12/PER/CO/2-4 

GE.12-43114 2 

  اجلوانب اإلجيابية   -باء
تالحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف املبذولة لتعزيـز إعمـال احلقـوق                -٣

وتالحظ أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً ملحوظاً منـذ         . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 وتشري مع التقدير إىل التزام الدولـة        ١٩٩٧ري عام   حوار اللجنة التفاعلي السابق الذي أج     

  .الطرف جبعل حقوق اإلنسان واالندماج االجتماعي حمور تركيز سياساهتا
  :وترحب اللجنة بصفة خاصة مبا يلي  -٤

) ٢٨٩٨٣ رقـم  (بشأن تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل      اعتماد القانون     )أ(  
  ؛٢٠٠٧مارس / آذار١٦ يف

   ملكافحة االجتار بالبشر؛ ٢٠١٦-٢٠١١للفترة ل الوطنية اعتماد خطة العم  )ب(  
اعتماد القانون بشأن حـق الـشعوب األصـلية يف املـشاورة املـسبقة                )ج(  

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٦يف ) ٢٩٧٨٥ رقم(

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 علـى  تالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريع حمدد حيظر التمييز ضد األشخاص    -٥

 اهلويـة   يمغايرأو   امليل اجلنسي    يمزدوجأو    نياملثليأو  ملثليات  اأساس امليل اجلنسي وتعرض     
 ملثل هذا التمييز يف العمل والسكن واحلصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية             يةنساجل
  ).٢املادة (

 اعتماد تشريع حمدد حلظر التمييز ضد     باإلسراع يف   توصي اللجنة الدولة الطرف       
 لضمان عدم   ، وال سيما إذكاء الوعي    ،لتدابرياختاذ ا األشخاص على أساس امليل اجلنسي و     

 للتمييز على يةنس اهلوية اجليمغايرأو  امليل اجلنسي يمزدوجأو  نياملثليأو  ملثليات  اتعرض  
  .أساس ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسية

للتمييز يف إجياد فرص للعمل     وتالحظ اللجنة مع القلق أن املعوقني ما زالوا يتعرضون            -٦
  ).٢املادة (على الرغم من اخلطوات التشريعية املتخذة 

املعوقني تشغيل  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الرامية إىل تشجيع            
أيـضاً بـضمان امتثـال       الدولة الطرف    وتوصي. ومحايتهم من التمييز يف مكان العمل     
  . يف املائة٣خصصة للمعوقني بنسبة املؤسسات العامة الفعال للحصة امل

 ، وال سيما يف املناطق الريفية     ،ويساور اللجنة القلق ألن معدل البطالة ال يزال مرتفعاً          -٧
  ).٦املادة (على الرغم من الزيادة الكبرية املسجلة يف الناتج احمللي اإلمجايل يف الدولة الطرف 
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وال سـيما    ،التشغيل لرفع معدل    توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة        
 والتغلب على املصاعب املصادفة يف صياغة وتنفيذ سياسـاهتا بـشأن            ،يف املناطق الريفية  

  .العمل
وتالحظ اللجنة مع القلق االعتماد على العمل القسري وخصوصاً يف قطاع قطـع               -٨

  ).٦املادة (األشجار 
ية للمعاقبـة علـى العمـل       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري التشريع        

فعالية تنفيذ خطة العمل الوطنية     ، مبا يف ذلك من خالل       القسري ومنح األولوية ملكافحته   
للقضاء على العمل القسري ودعم هذه اخلطة باملوارد والعكوف عند االقتـضاء علـى              

  .استعراضها
  ).٧املادة (وتالحظ اللجنة مع القلق الفارق الكبري يف األجور بني املرأة والرجل   -٩

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لضمان املساواة بني املرأة والرجل يف              
تقـدمي  و،  وفقاً ملا تنص عليه التشريعات الوطنية   ،تساويةاملقيمة  الذي  لعمل  ااألجر مقابل   

  .تقريرها الدوري القادم، يف عن أثر هذه التدابريمعلومات 
 يف املائة من العمال املأجورين يتقاضون أجراً تقل         ٣٠ن  وتالحظ اللجنة مع القلق أ      -١٠

ويساورها القلق أيضاً حلجم العمل غري املرخص بـه         . قيمته عن احلد األدىن الوطين لألجور     
  .والقدرة املتدنية على إجراء التحقيقات يف وحدات تفتيش العمل

يمته عن  على أجر ال تقل ق    العاملني  توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول         
على اختاذ تدابري عاجلة لزيـادة      أيضاً   الطرف   وحتث الدولةَ . احلد األدىن الوطين لألجور   

  .تعزيز قدرة اإلدارة الوطنية لتفتيش العمل
وتالحظ اللجنة مع القلق أن العمال يف قطاع الصادرات الزراعية يتقاضون أجـوراً               -١١
الئق وأن دوام عمل هـؤالء العمـال        تسمح هلم وألفراد أسرهم بالتمتع مبستوى معيشي         ال

  ).٧املادة (غالباً ما يتسم بطوله املفرط 
القـانون  (توصي اللجنة الدولة الطرف بتعـديل قـانون النـهوض بالزراعـة             

هبدف ضمان أن يتقاضى العمال يف قطاع الصادرات الزراعيـة أجـوراً            ) ٢٧٣٦٠ رقم
 ، الطول ةمفرطلساعات  م العمل    وأال يطلب منه   ،تقل قيمتها عن احلد األدىن لألجور      ال

  .وأن حيصلوا على تعويض يف حال فصلهم اجملحف عن العمل
يواجهون قيوداً من حيث    العمال األجانب واملهاجرين    أن  وتالحظ اللجنة مع القلق       -١٢

 املتعلق بإنتاجية اليـد     ١٩٩٧ويساورها القلق أيضاً ألن قانون عام       . االنضمام إىل النقابات  
الفـصل،  عمل دون اإلشارة إىل أسباب      العامل عن ال  ة التنافسية يسمح بفصل     العاملة والقدر 

النقـايب  وألن هذا القانون اسُتخدم حسبما تفيد به التقارير كرد فعل على نشاط املـوظفني             
  ).٨املادة (
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري لضمان             
.  إىل نقابات العمال   ، مبن فيهم العمال األجانب واملهاجرون     ،ع العمال إمكانية انضمام مجي  

 الطرف أيضاً على اختاذ تدابري فعالة ضماناً حلماية العمال من أي إجراءات             وحتث الدولةَ 
 املتعلـق   ١٩٩٧عـام   ، وعلى تعديل قانون     انتقامية نتيجة ملشاركتهم يف نقابات العمال     

  .ذلكوفقاً للتنافسية بإنتاجية اليد العاملة والقدرة ا
وتالحظ اللجنة مع القلق أن نسبة كبرية من األجراء يف القطاع اخلاص ال تتمتع بأي            -١٣

ويساورها القلق أيضاً ألن برامج الضمان االجتمـاعي ال تغطـي           . تغطية ضمان اجتماعي  
  ).٩املادة ( يف املائة من املعوقني ١,٤ سوى

دابري لكفالة تغطية الـضمان االجتمـاعي       توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ الت       
الشاملة وتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي لتشمل مجيع العمال يف القطاع اخلـاص    

بشأن احلق يف   ) ٢٠٠٧(١٩ الطرف إىل تعليقها العام رقم       وتلفت انتباه الدولة  . واملعوقني
  .الضمان االجتماعي

مبا فيه العنـف ضـد      ونطاقه،  ف املرتيل   انتشار العن مدى  ويساور اللجنة القلق إزاء       -١٤
كما يساورها القلق لعدم تعريف العنف املرتيل بالتحديـد     . األطفال واالعتداء اجلنسي عليهم   

 وللعقبات اليت يواجهها ضـحايا العنـف        ،كجرمية ضمن قانون العقوبات يف الدولة الطرف      
 ،صـليني وسـكان األريـاف    وال سيما النساء من السكان األ  ،املرتيل يف اللجوء إىل العدالة    

  ).١٠املادة (والنعدام تدابري اإلنفاذ 
 بتعديل قانون العقوبات الساري فيها هبدف جعـل         توصي اللجنة الدولة الطرف     

 وال سيما عن    ، وتكثيف جهودها ملنع العنف املرتيل ومكافحته      ،العنف املرتيل جرمية حمددة   
 القضاء واملوظفني املعنيني بإنفاذ     طريق اختاذ تدابري إلذكاء الوعي تستهدف موظفي سلك       

القانون واملدعني العامني واملدرسني والعاملني يف جمال الرعايـة الـصحية واألخـصائيني             
وحتث أيضاً الدولة الطرف على ضمان التحقيق يف مجيـع          . االجتماعيني ووسائل اإلعالم  

  .حاالت العنف املرتيل وحماكمة مرتكبيها واحلكم عليهم بسرعة
ور اللجنة القلق ألن عمل األطفال يف الدولة الطرف ال يزال منتشراً وخاصة يف            ويسا  -١٥

 وال سـيما    ،أو حمفوفة باخلطر  / وألن األطفال يتعرضون ألعمال مهينة و      ،القطاع غري الرمسي  
احلد كما يساورها القلق ألن     . القمامة وأماكن إعادة تدوير البطاريات    مصّبات  يف املناجم و  

 إهنـاء التعلـيم     احلد األدىن احملدد لـسن     سنة وهو دون     ١٤ للعمل هو    األدىن املسموح به  
  ).١٠املادة ( سنة ١٥اإلجباري وهو 

 ،توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة للتـصدي لعمـل األطفـال              
سيما من خالل ضمان فعالية إنفاذ التشريعات اليت حتمي األطفال مـن االسـتغالل               وال

وحتث أيضاً الدولة الطـرف     . رض لظروف عمل خطرة أو استغاللية     االقتصادي ومن التع  
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على تعجيل عملية اعتماد مشروع القانون الذي يعدل قانون األطفال واألحداث برفـع             
  . سنة١٥السن األدىن للسماح بالعمل إىل 

ويساور اللجنة القلق لوضع أطفال الشوارع يف الدولة الطرف وألعدادهم املرتفعـة              -١٦
  ).١٠املادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لوضع أطفال الشوارع وعددهم املرتفع             
وتوصي أيضاً بتركيز   . هبدف محاية هؤالء األطفال واحليلولة دون هذه الظاهرة واحلد منها         

هذه اجلهود على خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي وعلى ضمان فرص كافيـة             
  .ية والتعليمللتغذية والسكن والرعاية الصح

ويساور اللجنة القلق ألن شرحية كبرية من سكان األرياف ما زالت تعاين من الفقر                -١٧
ومن دواعي قلقها اخلاص أيضاً ارتفاع      . على الرغم من التقدم احملرز خالل السنوات األخرية       

مستويات الفقر والفقر املدقع يف املناطق اجلبلية واألدغال حيث تتركـز أعـداد جمتمعـات               
وتالحظ مع األسف عدم توفر بيانات إحصائية مصنفة تعكـس بدقـة            . الشعوب األصلية 

  ).١١املادة (مستويات معيشة هذه اجملتمعات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة الفقر يف املناطق الريفيـة              

وتكثيف التدابري الرامية إىل مكافحة الفقر والفقر املدقع يف صفوف جمتمعات الـشعوب             
جتميـع بيانـات   أمور من بينـها  األصلية ورصد التقدم احملرز يف هذا املضمار من خالل      

الفقـر والعهـد الـدويل     الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن       وتلفت انتباه    .إحصائية مصنفة 
 ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٤ املعتمد يف    باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اخلاص  

  ).، املرفق السابعE/2002/22-E/C.12/2001/17الوثيقة (
 ،ويساور اللجنة القلق ألن عدداً كبرياً من األطفال ما زال يعاين من سوء التغذيـة                -١٨
  ).١١املادة (سيما األطفال الذين يقيمون يف املناطق الريفية والنائية  وال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملكافحة ظاهرة سـوء التغذيـة              
واحليلولة دوهنا يف صفوف األطفال وخصوصاً األطفال الذين يقيمون يف املناطق الريفيـة             

  .والنائية
التشريعات والسياسات الرامية   غياب  والسكن اخلطرية   ة  ومن دواعي قلق اللجنة أزم      -١٩

. حاالت إخالء املـساكن القـسري     ىل منع   إالذين يعيشون يف فقر أو      إىل محاية املستأجرين    
 وال سـيما يف     ،ويساورها القلق أيضاً لعدم كفاية إمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي         

  ).١١ املادة(املناطق احلضرية احمليطة باملدن واألرياف 
 وات الرامية إىل التصدي ألزمة السكن     توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلط       

 ،وإيالء عناية خاصة الحتياجات األفراد وجمموعات األفراد من الفئات احملرومة واملهمشة          
خـصوصاً يف   نوعية املساكن القائمة وضمان أمن احليـازة        من خالل حتسني    مبا يف ذلك    
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بشأن احلـق يف الـسكن      ) ١٩٩١(٤تعليق اللجنة العام رقم     اً مع    متشي ،املناطق الريفية 
مياه اإلمدادات املأمونة وامليسورة الكلفة من  الطرف بضمان توفري     وتوصي الدولةَ . املالئم

 الطرف باعتماد تدابري تشريعية     وتوصي أيضاً الدولةَ  . الشرب وخدمات الصرف الصحي   
وتتمشى مع تعليق اللجنة العام كن القسري وتدابري أخرى تنطبق على حاالت إخالء املسا 

  .بشأن حاالت إخالء املساكن باإلكراه) ١٩٩٧(٧رقم 
ويساور اللجنة القلق إزاء النسبة املئوية املرتفعة للسكان الذين ال يـستفيدون مـن                -٢٠

كما يساورها القلق لعدم كفاية فرص احلـصول علـى اخلـدمات            . تغطية الرعاية الصحية  
  ).١٢املادة (ه اخلدمات وال سيما يف املناطق الريفية والنائية الصحية وجودة هذ

 ٢٠٠٩توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فعالية تنفيذ القانون اإلطاري لعام             
وتوصيها أيـضاً   ). ٢٩٣٤٤القانون رقم   (بشأن خدمات تأمني الرعاية الصحية الشاملة       

ى خدمات الرعاية الصحية وحتسني  باختاذ اخلطوات الرامية إىل االرتقاء بفرص احلصول عل       
 مبا يف ذلك عن طريق التـصدي للعوائـق          ، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية      ،جودهتا

وتطلـب  . االقتصادية والثقافية واالجتماعية اليت حتول دون احلصول على هذه اخلدمات         
 من الدولة الطرف إدراج البيانات املتصلة بفرص احلصول علـى اخلـدمات الـصحية             

  .وجودهتا مصنفة حسب اإلقليم يف تقريرها الدوري القادم
ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل حاالت محـل املراهقـات واالفتقـار إىل                -٢١

ومن دواعي قلقها أن قانون العقوبات يـصنف        . خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الكافية    
ما مينع يف الواقع    أحداث  حاالت اغتصاب   العالقات اجلنسية بالتراضي بني املراهقني على أهنا        
ويساورها القلق الرتفاع معدالت وفيات     . حصول املراهقات على خدمات الصحة اإلجنابية     

األمهات يف املناطق الريفية اليت ما زالت تفوق املعدالت املستهدف بلوغها يف سياق األهداف 
 وطنية لتنظيم الظروف اليت ميكن      كما يساورها القلق إزاء عدم وضع لوائح      . اإلمنائية لأللفية 

يف ظلها إجراء عمليات اإلجهاض العالجي واملعاقبة على عمليات اإلجهـاض يف حـاالت              
  ).١٢املادة (احلمل الناجتة عن االغتصاب 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي الرتفاع معدل حـاالت             
 مبا يف   ،نسية واإلجنابية وإتاحتها  محل املراهقات وضمان احلصول على خدمات الصحة اجل       

ذلك خدمات املساعدة أثناء الوالدة وخدمات الوالدة املؤسسية ووسائل منـع احلمـل             
 يف عتـرب حبيـث ال تُ اجلنائي  قانون  الوتوصي بتعديل   . العاجلة وال سيما يف املناطق الريفية     

ال يعاقب علـى    حبيث  والعالقات اجلنسية بالتراضي بني املراهقني فعالً إجرامياً        املستقبل  
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بوضـع      . اإلجهاض يف حاالت احلمل الناجتة عن االغتصاب      

  .بروتوكول حملي إلجراء عمليات اإلجهاض العالجي
ويساور اللجنة القلق إزاء اآلثار الضارة النامجة عن أنشطة الصناعات االستخراجية             -٢٢

كما يساورها القلق   . ى مياه الشرب املأمونة    وخصوصاً على احلصول عل    ،على صحة السكان  
التربة بصورة دائمة قبـل مـنح       وواهلواء  املاء  لعدم إجراء عمليات مستقلة لتقييم اآلثار على        

  ).١٢املادة (التراخيص للشركات 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل يف إطار سياستها البيئية الوطنية إجـراء               
شاريع التعدين وأن تضمن أال هتدد هذه       قامة م اآلثار قبل إ  عمليات مستقلة شاملة لتقييم     

 وال سـيما يف     ،األنشطة الصحة وأال تؤثر تأثرياً ضاراً يف نوعية املياه أو اهلواء أو التربـة             
  .املناطق الريفية والنائية

ويساور اللجنة القلق لعدم السعي بشكل منهجي إىل مشاورة الـسكان األصـليني               -٢٣
يف إطار عمليات صـنع القـرار املتعلقـة    واملستنرية على موافقتهم املسبقة  الفعالة واحلصول   

  ).١٥املادة (باستغالل املوارد الطبيعية يف أراضيهم التقليدية 
ملتعلـق   ا ٥عملية تنفيذ اجلـزء     تشمل  توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن         

 بشأن حق الشعوب    ٢٩٧٨٥ بالتعدين والطاقة من السياسة البيئية الوطنية والقانون رقم       
 مشاورة الـسكان األصـليني الفعالـة        ،يف املشاورة املسبقة  والسكان األصليني   األصلية  

فيما يتصل باستغالل املوارد الطبيعية داخـل       املستنرية  واحلصول على موافقتهم املسبقة     
 .أراضيهم التقليدية

ـ            -٢٤ سري يف إطـار    ويساور اللجنة القلق ألن النساء اللوايت خضعن لعمليات تعقيم ق
 مل حيصلن بعـد     ٢٠٠٠ و ١٩٩٦الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة بني عامي         

  ).١٢املادة (على تعويضات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حتقيقات فعالـة دون أي تـأخري إضـايف                

خبصوص كل حاالت التعقيم القسري وضمان املوارد الكافية لدعم هـذه التحقيقـات             
  .نائية وكفالة حصول الضحايا على التعويضات الكافيةاجل
 اليت يعتمد سكاهنا اعتماداً شديداً على       ،وتالحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف        -٢٥

ذلك اتفاق التجارة احلرة بني بريو      مع   أبرمت   ،األدوية غري املسجلة امللكية وامليسورة الكلفة     
اتفاق اجلوانـب املتـصلة     تضمن   الذي ي  ٢٠٠٥رب  ديسم/والواليات املتحدة يف كانون األول    

يف وأحكاماً تفرض قيوداً مشددة على فرص احلـصول         بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية      
  ).١٢املادة (جديدة غري مسجلة امللكية وميسورة الكلفة على أدوية املستقبل 
ـ          وق توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتوخى الدقة يف تقييم اآلثـار علـى احلق

وتوصـي  . املشمولة حبماية العهد يف مجيع احلاالت يف املستقبل قبل إبرام اتفاقات دوليـة            
باختاذ اخلطوات الرامية إىل ضمان احلصول على األدوية األساسـية          أيضاً   الطرف   الدولةَ

 الطـرف  وتلفت انتباه الدولة. وتيسرها وإتاحتها عن طريق تقدمي اإلعانات إذا لزم األمر        
التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بشأن احلق يف ) ٢٠٠٠(١٤ العام رقم إىل تعليقها

  .بلوغه
ويساور اللجنة القلق إزاء أوجه التضارب بني مدارس املدن ومدارس األرياف مـن               -٢٦

كما يساورها القلق لالرتفاع الشديد املـسجل يف معـدالت          . حيث اجلودة والبنية التحتية   
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 سيما لدى الفتيـات يف املنـاطق الريفيـة وملعـدالت            التوقف عن الدراسة والرسوب وال    
صفوف جمتمعات السكان األصليني وسكان بريو املنحدرين مـن أصـل أفريقـي       يف األمية

  ).١٤ و١٣املادتان (
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الرامية إىل حتسني جودة التعليم يف              

باختاذ تدابري أيضاً  الطرف وتوصي الدولةَ. ملاديةمدارس األرياف واالرتقاء ببنيتها التحتية ا
 ،عاجلة لرفع معدالت احلضور والتصدي ملعدالت التوقف عن الدراسة والرسوب املرتفعة 

وال سيما لدى الفتيات يف املناطق الريفية فضالً عن التصدي ملعدالت األمية يف صـفوف               
  .رين من أصل أفريقياألطفال يف جمتمعات السكان األصليني وسكان بريو املنحد

ويساور اللجنة القلق ألن استخدام لغات الشعوب األصلية يسجل اخنفاضاً تدرجيياً             -٢٧
  ).١٥املادة (

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة حلفظ لغات الشعوب األصلية   
  .والنهوض باستخدامها

شى مع تعليق اللجنة تة تتمتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري خاصة مؤق     -٢٨
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   احلقوق  يف  عدم التمييز   بشأن  ) ٢٠٠٩(٢٠العام رقم   

يف احملرومة واملهمشة   هبدف تعزيز إعمال مجيع احلقوق املكفولة يف العهد لفائدة الفئات           
ـ    . السكان األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي      جمتمعات   ن وتطلب أيـضاً م

 ،التقدم احملرز يف هذا الصدد    عن  الدوري القادم بيانات    ضمِّن تقريرها   الدولة الطرف أن تُ   
  .إحصائيةبيانات مبا فيها 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيـع والتـصديق علـى الربوتوكـول               -٢٩
  .للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاالختياري 

نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع        ب اللجنة من الدولة الطرف    وتطل  -٣٠
على كل مستويات اجملتمع وخصوصاً يف صفوف املوظفني احلكوميني ومـوظفي سـلك             
القضاء ومنظمات اجملتمع املدين وترمجتها وتروجيها قدر اإلمكان وإطالع اللجنـة علـى             

 الطـرف   وتشجع الدولةَ . لدوري القادم اخلطوات املتخذة لتنفيذها ضمن تقرير الدولة ا      
 مبا فيها املنظمات غري احلكوميـة وسـائر         ،على إشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية     أيضاً  

ـ            دمي تقريـر الدولـة     أعضاء اجملتمع املدين يف عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تق
  .الدوري القادم

 تقريرها  ٢٠١٧مايو  / أيار ١٨ أن تقدم حبلول   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف      -٣١
وفقاً للصيغة املنقحة ملبادئ اللجنة التوجيهية لإلبالغ املعتمدة        ده  وأن ُتعِ الدوري اخلامس   
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