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 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة الثالثة والثالثون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٨

  من العهد١٧ و١٦النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 شيلي

ة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث الذي قدمته شيلي بشأن             نظرت جلن  -١
يف جلساهتا  ) E/1994/104/Add.26انظر  (تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

واعتمدت ) E/C.12/2004/SR.44-46انظر   (٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ و ١٨، املعقودة يف    ٤٦ إىل   ٤٤من  
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ املعقودة يف ٥٦املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة�ألف

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية               -٢
 .خلطية الشاملة على قائمة املسائلوتعرب أيضاً عن تقديرها للردود ا. للجنة

وترحب اللجنة باحلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى، والذي ضم خرباء من                 -٣
 .املؤسسات املختصة بالدولة

  اجلوانب اإلجيابية�باء

االخنفاض البالغ يف   تالحظ اللجنة مع التقدير التحسن الذي طرأ على خمتلف املؤشرات االجتماعية، مثل              -٤
 .معدل الوفيات بني األطفال واألمهات، وحتسن نطاق التعليم االبتدائي والثانوي، والتقدم احملرز يف جمال احلد من الفقر
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، اليت تسهم يف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق         "ال مستقبل بدون ماض   "وترحـب اللجنة مببادرة      -٥
 ويف حتسني تعزيز ومحاية    ١٩٩٠مارس  / آذار ١٠ و ١٩٧٣سبتمرب  / أيلول ١١اإلنسان اليت وقعت يف الفترة ما بني        

 .حقوق اإلنسان يف الدولة الطرف

وترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ الربامج املستهدفة لتحسني حالة أفقر الفئات يف اجملتمع، مثل خطة التكافل  -٦
 Plan de Acceso Universal con (وخطة إتاحة الفرص للجميع بضمانات صرحية) Chile Solidario(يف شيلي 

Garantías Explícitas.( 

وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذت لتحسني حالة السكان األصليني، مبا يف ذلك اعتماد قانون السكان                -٧
، وإنشاء اهليئة الوطنية للنهوض بالسكان األصليني وصندوق ١٩٩٣يف عام ) ١٩-٢٥٣القانون رقم   (األصـليني   

) Política de Nuevo Trato(املياه اخلاص بالسكان األصليني، والسياسة اجلديدة اليت أعلنت مؤخراً األراضـي و 
 .٢٠١٠-٢٠٠٤للفترة 

وترحـب اللجـنة بـبدء نفـاذ القانون اجلديد املتعلق بالزواج املدين والذي جييز الطالق، يف تشرين                   -٨
 .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين

 .٢٠٠٤يناير /تعلق جبرائم االستغالل اجلنسي التجاري، يف كانون الثاينوترحب اللجنة باعتماد القانون امل -٩

وترحـب اللجـنة باملعلومات الشاملة اليت وفرهتا الدولة الطرف عن حالة الرعاية الصحية، واليت تشمل      -١٠
 .بيانات مفصلة على أساس سنوي، مما يتيح للجنة تقييم مستوى إعمال احلق يف الصحة

 عوبات املعوقة لتنفيذ العهد العوامل والص�جيم

 .تالحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات يعتد هبا تعوق التنفيذ الفعال للعهد يف الدولة الطرف -١١

  دواعي القلق الرئيسية�دال

 من  ١٩ يوسع نطاق احلقوق املكرسة يف املادة        ١٩٨٩ من دستور عام     ٥تالحظ اللجنة أن تعديل املادة       -١٢
ومع ذلك، تشعر اللجنة    .  تشمل احلقوق اليت تكفلها املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها شيلي          الدسـتور حبيث  

بـالقلق ألن بعـض احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف السكن، ال تعترب خاضعة            
ق القضائية اليت مت فيها التمسك وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد ندرة السواب. لالختصاص القضائي يف الدولة الطرف

 . باحلقوق املبينة يف العهد أمام احملاكم الوطنية واليت قامت فيها هذه احملاكم بتطبيقها مباشرة

وتالحـظ اللجنة بقلق نقص االعتراف الدستوري بالسكان األصليني يف الدولة الطرف كما تالحظ أن                -١٣
ج والسياسات الرامية إىل حتسني حالتهم، ما زالوا حمرومني من          السـكان األصليني، بالرغم من وجود شىت الربام       

وتشعر باألسف أيضاً ألن الدولة الطرف لـم تصدق على اتفاقية منظمة العمل . التمتع باحلقوق اليت يكفلها العهد
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يف بشأن الشعوب األصلية والقبلية، وألن عدم تسوية املطالبات باحلقوق القانونية           ) ١٩٨٩(١٦٩الدولـية رقم    
 .أراضي السكان األصليني واملوارد الوطنية ال تزال سبباً للصراع واملواجهة

وقانون ) ١٢-٩٢٧رقم  (وتشـعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تطبيق القوانني اخلاصة، مثل قانون أمن الدولة               -١٤
 . بوتشي، يف سياق التوترات احلالية بشأن أراضي األجداد يف مناطق املا)١٨-٣١٤رقم (مكافحة اإلرهاب 

وتشـعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني اجلنسني، ال                  -١٥
تزال األفكار النمطية الثابتة املتعلقة باجلنسني تؤثر تأثرياً سلبياً على املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق                 

 .فيةاالقتصادية واالجتماعية والثقا

وتالحظ اللجنة بقلق أن مستوى مشاركة املرأة يف القوى العاملة ال يزال من أضعف املستويات يف أمريكا  -١٦
وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد سلسلة احلواجز اليت تعترض اندماج املرأة           ). ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٣٥(الالتينية  

 .رف يف ردودها اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنةبالكامل يف القوى العاملة واليت حددهتا الدولة الط

وتعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بأن احلد األدىن لألجور ال يزال غري كاٍف لتأمني                    -١٧
 .مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم

وفضالً عن  . ن العمال املضربني   من قانون العمل تبيح االستعاضة ع      ٣٨١وتالحظ اللجنة بقلق أن املادة       -١٨
ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن اخلدمات األساسية اليت حيظر إجراء إضرابات فيها حمددة حتديداً فضفاضاً للغاية يف              

 .٣٨٤املادة 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ ألن نظام املعاشات التقاعدية اخلاص، املستند إىل االشتراكات الفردية، ال يكفل                -١٩
اجتماعياً مالئماً لقطاع عريض من السكان الذين ال يعملون يف االقتصاد الرمسي وال ميكنهم االشتراك               ضـماناً   

وتالحظ اللجنة أن املرأة متأثرة     . بشـكل كـاٍف يف النظام، مثل اجملموعة العريضة من العمال املومسيني واملؤقتني            
ة من العامالت ال يسهمن يف خمطط الضمان         يف املائ  ٤٠وحنو  " ربات البيوت  "فـ: بصورة خاصة يف هذا الصدد    

وفضالً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ألن املرأة        . االجتماعي ومن مث ال حيق هلن احلصول على إعانات شيخوخة         
العاملة ما زالت تتقاضى معاشاً تقاعدياً أقل من الرجل يف املتوسط نظراً ألن سن تقاعدها يقل عن نظريه بالنسبة                   

 .وامللرجل خبمسة أع

وتشـعر اللجـنة بالقلق ألن التقدم التشريعي الذي بدأ منذ عشرة أعوام إلدراج التحرش اجلنسي ضمن        -٢٠
 .اجلرائم احملددة اليت يعاقب عليها مل يكتمل بعد

 من القانون التجاري متيز ضد املرأة اليت ال يشملها نظام التملك الفردي يف ٣٤٩وتالحظ اللجنة أن املادة  -٢١
 .واجإطار الز

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد مرتفع من األطفال الذين يعملون يف جمال اجلنس يف الدولة الطرف -٢٢
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وبالرغم من التقدم الكبري الذي أحرز خالل السنوات املاضية والتدابري املتخذة يف إطار برنامج التكافل يف  -٢٣
 األسر اليت تعيش يف فقر مدقع، ال تزال اللجنة قلقة فيما ، وهو الربنامج الذي يستهدف)Chile Solidario(شيلي 

 .يتعلق بالفقر يف الدولة الطرف، وخباصة بني السكان األصليني

وبالرغم من بناء عدد كبري من الوحدات السكنية، تشعر اللجنة بالقلق لوجود عدد كبري من الناس الذين  -٢٤
 . ف، واملعرضني بالتايل لإلخالء القسرييعيشون يف مستوطنات غري قانونية يف الدولة الطر

وتشعر اللجنة بالقلق بشأن اآلثار اليت حيدثها احلظر القانوين لإلجهاض، بال استثناء، على صحة املرأة يف                 -٢٥
وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رمسية بشأن عدد حاالت اإلجهاض اليت تتم سنوياً، فإن              . الدولـة الطـرف   

) ٢٠٠١ امرأة يف عام     ٣٤ ٤٧٩( يدخلن املستشفيات بسبب عواقب اإلجهاض سنوياً        ضخامة عدد النساء الاليت   
 .تعطي مؤشراً حلجم هذه املشكلة

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من التقدم احملرز يف جمال السيطرة على انتشار حاالت اإلصابة بفريوس                 -٢٦
كما تالحظ بقلق ارتفاع    . اك زيادة يف حاالت اإلصابة    اإليدز يف الدولة الطرف، ال تزال هن      /نقص املناعة البشرية  

 .معدالت األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي بني الشابات

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق القانون املزمع إصداره بشأن ترشيد إعانات العجز عن العمل واإلجازات  -٢٧
والذي ) Sobre racionalización de subsidios de incapacidad laboral y licencias médicas(املرضـية  

سيؤدي إىل تقييد تشريعي للقانون احلايل الذي يسمح لآلباء باحلصول على إجازة مدعومة من العمل لرعاية أطفال 
 .مل يكملوا السنة األوىل من العمر يف حالة إصابتهم مبرض خطري

طاق التعليم، فإهنا قلقة بسبب التفاوت يف جودة        ولئن كانت اللجنة تالحظ التقدم احملرز يف جمال زيادة ن          -٢٨
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء معدالت التسرب املرتفعة نسبياً،         . التعليم املتاح باملدارس احمللية واملدارس اخلاصة     

 . وخباصة بني الفتيات يف سن املراهقة

  االقتراحات والتوصيات�هاء

 جهودها جلعل العهد نافذ املفعول متاماً يف القوانني الوطنية وأن           توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف      -٢٩
توفـر مـزيداً من التوضيح فيما يتعلق بوجوب تطبيق العهد تطبيقاً مباشراً يف احملاكم الوطنية، مع بيان السوابق                   

لطرف إىل تعليقها   ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة ا       . القضائية يف هذا اجملال، يف تقريرها الدوري القادم       
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مراعاة التدريب القضائي مراعاة تامة          .  بشأن التطبيق احمللي للعهد    ٩العـام رقم    

لدخـول احلقوق املشمولة بالعهد يف نطاق اختصاص احملاكم وأن تتخذ التدابري لزيادة الوعي بإمكانية التمسك                
 .بأحكامه أمام احملاكم

الدولة الطرف بالعمل على إجياد إطار قانوين ومؤسسي فعال لتعزيز ومحاية مجيع احلقوق             توصي اللجنة    -٣٠
 .املنصوص عليها يف العهد



E/C.12/1/Add.105 
Page 5 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة خططها الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان،  -٣١
، املرفقة بقرار اجلمعية    )مبادئ باريس (اية حقوق اإلنسان    وفقا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومح       

 .، وُتَوىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مجيعها، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٤٨/١٣٤العامة 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تنص يف الدستور على االعتراف بسكاهنا األصليني، وأن تصدق على                 -٣٢
، وتواصل تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان التمتع الفعلي للسكان األصليني ١٦٩فاقية منظمة العمل الدولية رقم ات

 .حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي بالتمام التوصيات اليت قدمها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق                 -٣٣
بشأن تنفيذ السياسة اجلديدة للفترة     ) E/CN.4/2004/80/Add.3(ات األساسية للسكان األصليني     اإلنسان واحلري 

، أي الـزيادة يف صندوق األراضي بقدر كبري؛ وتعزيز اجلهود الرامية إىل إنعاش أراضي السكان                ٢٠١٠-٢٠٠٤
ال سيما يف قطاعي الصحة     األصليني، ال مسيا يف مناطق مابوتشي؛ وحتسني ظروف السكان األصليني يف األرياف،             

 .والتعليم

وقانون ) ٩٢٧-١٢رقم (توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ال تطبق القوانني اخلاصة، مثل قانون أمن الدولة     -٣٤
، على األعمال املتعلقة بالكفاح االجتماعي من أجل األرض وبالشكاوى  )٣١٤-١٨رقـم   (مكافحـة اإلرهـاب     

 .املشروعة للسكان األصليني

ـ  -٣٥ ي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني يف مجيع   توص
 .امليادين االجتماعية، مبا يف ذلك من خالل تزويد الدائرة الوطنية لشؤون املرأة مبا يكفي من دعم وموارد

 اليت حتول دون مشاركة املرأة يف سوق     حتث اللجنة الدولة على اختاذ تدابري فعالة لتذليل العقبات العديدة          -٣٦
وينبغي للدولة الطرف بشكل خاص أن تعمل على هتيئة ظروف عمل مواتية لألسرة وأن تقدم ما يكفي من . العمل

متويل ودعم إىل الربامج الرامية إىل متكني اآلباء من التوفيق بني احلياة األسرية والعمل، ومن ذلك مشروع رعاية                  
وتوصي اللجنة أيضا بأن جتعل الدولة الطرف تشريعها ينص . اليا الدائرة الوطنية لشؤون املرأةالطفل الذي تعده ح

 .على مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف األجور اليت يتقاضوهنا على عمل ذي قيمة متساوية

 بشأن اتفاقية حظر    ٢٠٠٣متشـيا مع املالحظات اليت أبدهتا جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف               -٣٧
، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي بشكل صريح األحكام الواردة           )١١١رقم  ) (يف العمل والوظيفة  (التمييز  

 .يف قانون العمل واليت مل يعد ُيعمل هبا

توصـي اللجـنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري تضمن كون احلد األدىن لألجور كافيا جلميع العمال                   -٣٨
 للعيش بكرامة وأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل املزيد من املعلومات املفصلة بشأن الكيفية اليت يرتبط                 وأسرهم

 .هبا احلد األدىن لألجور بالسلة األساسية لالستهالك

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توقع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                -٣٩
 .أسرهم
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 ١١٧، و١٠٢ و٨١تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقم  -٤٠
 .١١٨و

 تشجع اللجنة الدولة الطرف على احلرص على عدم تقييد السلطات القضائية وأعضاء األحزاب السياسية  -٤١
ع الدولة الطرف أيضا على استعراض الفرع       وتشجَّ.  من العهد  ٨يف حقوقهـم النقابية املنصوص عليها يف املادة         

 الذي يقدم تعريفا ٣٨٤ من قانون العمل، الذي ينص على إمكانية االستعاضة عن العمال املضربني، والفرع ٣٨١
 .مفرطا يف العمومية للخدمات األساسية اليت جيوز حظر اإلضراب فيها

هبا جلميع العمال التمتع مبا يكفي من مزايا        توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري فعالة تضمن            -٤٢
الضـمان االجتماعي، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة الرامية إىل مساعدة الفئات غري القادرة حاليا على دفع تكاليف        
نظـام الضمان االجتماعي اخلاص، مع االهتمام بوجه خاص بالوضع غري املوايت للمرأة وللعدد الكبري من العمال                 

 .املومسيني والعاملني يف القطاع غري الرمسياملؤقتني و

تشـجع اللجـنة الدولـة الطرف على املسارعة إىل اعتماد التعديـالت املقترح إجراؤها على القانون                 -٤٣
 . املتعلق بالعنف املرتيل واملوجود قيد النظر٣٢٥-١٩ رقم

 جيرم التحرش اجلنسي ويعاقب     توصي اللجنة الدولة الطرف باملسارعة إىل اعتماد مشروع القانون الذي          -٤٤
 .عليه

 من القانون التجاري حىت تتمكن النساء من ممارسة         ٣٤٩توصـي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الفرع         -٤٥
 .أنشطتهن التجارية يف ظروف مماثلة لظروف الرجال

الل األطفال جنسيا توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االعتداء اجلنسي واستغ -٤٦
 .ألغراض جتارية ومشل ضحايا هذا االعتداء بالرعاية املالئمة

توصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات تتناول حالة أطفال الشوارع هبدف وضع سياسات فعالة            -٤٧
 .ملعاجلة هذه املشكلة

شخاص، وخباصة النساء   تشـجع اللجـنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول منع االجتار باأل             -٤٨
واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وعلى بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل   

 .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

لفقر، ال سيما يف أوساط السكان      توصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل احلد من ا             -٤٩
ويف . األصليني، وأن جتعل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن مجيع براجمها املعنية بالتخفيف من وطأة الفقر         

. ٢٠٠١مايو / أيار٤هـذا الصـدد، حتيل اللجنة الدولـة الطرف إىل بيان اللجـنة بشأن الفقر، الذي اعتمـدته يف        
أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على ختصيص املوارد الكافية هبدف حتقيق األهداف والغايـات احملددة يف وتوصي اللجنة 

 ).Chile-Barrio(وبرنامـج الـحي الشيـلي ) Chile Solidario(برنامج التضـامن الشيلي 
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 أوساط الفئات حتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتعزيز احلق يف السكن، ال سيما يف     -٥٠
احملرومة واملهمشة، والعمل على تقدمي احلماية الكافية إىل األشخاص املقيمني يف مستوطنات غري قانونية واملعرضني 

) بشأن احلق يف السكن املالئم (٤وتشري اللجنة يف هذا الصدد إىل تعليقها العام رقم . إىل إخالء مساكنهم باإلكراه
، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم )حاالت إخالء املساكن باإلكراه: لسكن املالئمبشأن ا (٧وتعليقها العام رقم 

 .يف تقريرها الدوري املقبل مزيدا من املعلومات عن عدد حاالت إخالء املساكن باإلكراه وطبيعتها

وحجمه تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن طبيعة التشرد                 -٥١
 .يف الدولة الطرف

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تراجع تشريعاهتا وأن ترتع صفة اجلرمية عن اإلجهاض يف حاالت           -٥٢
 .اإلجهاض للعالج وعند وقوع احلمل نتيجة االغتصاب أو زنا احملارم

املتعلقة بالصحة اجلنسية توصـي اللجنة الدولة الطرف بتشديد التدابري الرامية إىل تعزيز الربامج التعليمية      -٥٣
وتوصي اللجنة أيضا بأن تضاعف . واإلجنابية وإىل التوعية بشأن أساليب منع احلمل السليمة وبسبل الوصول إليها   

الدولة الطرف جهودها، كأن تنظم محالت إعالمية، من أجل السيطرة على انتشار األمراض اليت ُتنقل عرب االتصال 
 .اجلنسي

تضاعف الدولة الطرف جهودها، مبا يف ذلك من خالل تنظيم محالت إعالمية، من             توصـي اللجنة بأن      -٥٤
اإليدز وغري ذلك من األمراض اليت ُتنقل عرب االتصال         /أجـل السـيطرة على انتشار فريوس نقص املناعة البشرية         

ا آثار احلمالت   اجلنسـي، وأن تقـدم يف تقريـرها الدوري املقبل معلومات عن أثر التدابري اليت اختذهتا، مبا فيه                 
 .التلفزيونية واإلعالمية، باإلضافة إىل الدور الذي يقوم به اجملتمع املدين واجلماعات الدينية يف هذا الصدد

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض قانوهنا املقترح واملتعلق خبفض نظام مزايا اإلجازات الطبية                -٥٥
ريا رجعيا ميس باملعايري الدنيا للحق يف الصحة، على حنو ما ورد يف لآلباء، هبدف العمل على أن ال يكون ذلك تدب

 .١٤تعليق اللجنة العام رقم 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على عدم التمييز يف النظام اخلاص للرعاية الصحية ضد النساء                  -٥٦
 .اللوايت يوجدن يف سن اإلجناب

 يف تقريرها الدوري املقبل، مقاييس تتعلق باجلهود الرامية إىل          تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم،       -٥٧
 .احلد من النفايات وإعادة تدوير املزيد منها

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني نوعية التعليم يف املدارس البلدية                 -٥٨
اط املراهقات، مبا يف ذلك من خالل ضمان الدعم الكايف والتصدي ملشكلة االنقطاع عن الدراسة، ال سيما يف أوس

 .لألمهات املراهقات من أجل مواصلة تعليمهم
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تشـجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة سبل الوصول إىل األدوية العامة مستفيدة يف ذلك من شروط                  -٥٩
 والذي وضعته منظمة التجارة    بالتجارةاالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة        املـرونة اليت جييزها     

 .العاملية

تشـجع اللجنة الدولة الطرف على تعليم مبادئ حقوق اإلنسان يف املدارس على مجيع املستويات وعلى                 -٦٠
زيادة الوعي حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف أوساط موظفي الدولة، مبن               

 .ات املسلحة، وموظفو إنفاذ القانون والعاملون يف اجلهاز القضائيفيهم أفراد القو

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر مالحظات اللجنة اخلتامية على نطاق واسع لتشمل اجملتمع جبميع  -٦١
جبميع مسـتوياته، مـن موظفني للدولة وعاملني يف اجلهاز القضائي، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل                  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة التشاور مع . اخلطوات اليت اختذهتا من أجل تنفيذ هذه التوصيات
 .املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين لدى إعداد التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠لدوري الرابع حبلول تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ا -٦٢

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


