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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة نجل
 الدورة الثانية والثالثون

 ٢٠٠٤مايو / أيار١٤ -أبريل / نيسان٢٦

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب 
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 إكوادور

نظرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الثاين الذي قدمته إكوادور بشأن تنفيذ               -١
وذلك يف جلساهتا اخلامسة    ) E/1990/6/Add.36(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

، )E/C.12/2004/SR.15-17 (٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ و ٥عشـرة والسادسـة عشـرة والسابعة عشرة املعقودة يف           
 .٢٠٠٤مايو / أيار١٤واعتمدت املالحظات اخلتامية التالية يف جلستها التاسعة والعشرين املعقودة يف 

  مقدمة-ألف

ترحـب اللجنة بالتقرير الثاين الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته على حنو يتفق عموماً مع املبادئ                -٢
 أهنـا تعـرب عـن أسفها لتقدمي الردود اخلطية على قائمة املسائل يف وقت متأخر                 بـيد . التوجيهـية للجـنة   

(E/C.12/Q/EQU/1)مما حال دون إتاحتها بلغات العمل األخرى للجنة ،. 

 .وترحب اللجنة باحلوار املفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد رفيع املستوى للدولة الطرف -٣
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  اجلوانب اإلجيابية-باء

، ينص على أن الدولة     ١٩٩٨للجنة مع التقدير أن الدستور اجلديد إلكوادور، املعتمد يف عام           تالحـظ ا   -٤
، ويشتمل على نطاق واسع من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جمموعة من             الطرف دولة متعددة الثقافات واألعراق    

 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اجملسدة يف العهد

ارتياح اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف إكوادور وترحب بإنشاء مكتب            وتالحظ اللجنة ب   -٥
وترحب اللجنة كذلك بالدور اهلام الذي .  لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها١٩٩٨أمني املظامل يف إكوادور يف عام 

 .اضطلعت به الدولة الطرف يف اعتماد ميثاق األنديز حلقوق اإلنسان

لماً بارتياح بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية البلدان األمريكية بشأن الوقاية من العنف وحتيط اللجنة ع -٦
ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه، وكذلك باعتمادها تشريعات وإنشائها مؤسسات وخططاً ملكافحة التمييز              

، ١٩٩٧قانون محاية عمل املرأة لعام  ، و١٩٩٥ضد املرأة، من قبيل قانون مكافحة العنف ضد املرأة واألسرة لعام 
 .١٩٩٧يف عام (CONAMU)وخطة تساوي الفرص، وإنشاء اجمللس الوطين للنساء 

وتالحـظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع فريقها العامل اخلاص باللجنة العامة املشتركة بني                 -٧
وإحالتها إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة مبعاهدات       الوزارات املعين حبقوق اإلنسان واملسؤول عن صياغة التقارير         

حقوق اإلنسان وإىل فريق األمم املتحدة القطري يف إكوادور وإىل املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية التابع ملفوضية 
 .األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم

ن إكوادور شهدت يف اآلونة األخرية فيضاً من الكوارث الطبيعية، من قبيل ظاهرة     حتـيط اللجنة علماً بأ     -٨
 .النينيو اليت أثرت سلباً على تنفيذ احلقوق اليت يكفلها العهد

وحتـيط اللجـنة عـلماً بأن سياسات التكييف اهليكلي يف الدولة الطرف أثرت سلباً على متتع السكان               -٩
وتالحظ خباصة النسبة .  والثقافية، ال سيما الفئات املستضعفة واملهمشة من اجملتمعباحلقوق االقتصادية واالجتماعية

املخصصة خلدمة الديون اخلارجية واليت قللت      )  يف املائة  ٤٠حوايل  (املـئوية املرتفعة من امليزانية الوطنية السنوية        
 .االجتماعية والثقافيةبشكل كبري من املوارد املتاحة لتحقيق التمتع الفعال باحلقوق االقتصادية و

 دواعي القلق الرئيسية -دال

يساور اللجنة القلق إزاء عدم استقاللية اجلهاز القضائي وإزاء ما ُيزعم من انتهاكات هذا اجلهاز حلقوق                 -١٠
 .اإلنسان
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ية وتشـعر اللجنة بالقلق ألنه، وعلى الرغم من اإلطار القانوين القائم ورغم تزايد تأثري اجلماعات الشعب                -١١
 .احمللية، ال يزال السكان األصليون يعانون التمييز، ال سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه، وعلى الرغم من أن الدستور يعترف حبقوق اجلماعات األصلية يف حيازة ملكية  -١٢
األراضي اجلماعية، من املؤسف أن هذه احلقوق مل ُتعمل         مجاعـية ويف استشارهتا قبل استغالل املوارد الطبيعية يف          

وتشعر اللجنة ببالغ القلق ألن امتيازات استخراج املوارد الطبيعية ُمنحت للشركات           . بالكـامل يف أرض الواقع    
ويساورها القلق كذلك إزاء االنعكاسات الصحية والبيئية السلبية اليت         . الدولـية بدون موافقة اجلماعات املعنية     

لفها أنشطة شركات استخراج املوارد الطبيعية على حساب ممارسة اجلماعات األصلية املتضررة حلقها يف األرض خت
 .والثقافة وعلى حساب توازن النظام اإليكولوجي

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه الشعب اإلكوادوري املنحدر من أصل أفريقي                -١٣
وتعرب عن أسفها ألن املعلومات املقدمة عن هذه الفئة بالذات يف تقرير الدولة الطرف مل . ت احلياةيف مجيع جماال  
 .تكن كافية

وفيما حتيط علماً مع    . ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع نسبة األشخاص املعوقني يف الدولة الطرف            -١٤
ص املعوقني، مبا فيها الوصول إىل التعليم والعمالة والنقل التقدير بالتشريعات األخرية اليت تعزز حقوق مجيع األشخا

واالتصاالت، فإهنا تعرب عن أسفها ألن الدولة الطرف خصصت موارد قليلة لكفالة الوصول إىل هذه اخلدمات                
 .يف أرض الواقع

ري رغم ما   وتعـرب اللجـنة عن قلقها إزاء الالمساواة يف الواقع بني الرجل واملرأة يف اجملتمع اإلكوادو                -١٥
تقدمه التشريعات من ضمانات للمساواة، وذلك بسبب ترسيخ القوالب النمطية التقليدية وعدم تنفيذ الضمانات              

،  القيمة   تساويةمأعمال  وتنعكس هذه الالمساواة يف تقدمي أجور غري متساوية مقابل القيام ب          . التشريعية للمساواة 
يما يف املناطق القروية، واخنفاض مستوى متثيل املرأة يف اخلدمات          ويف ارتفاع نسبة األمية يف صفوف النساء، ال س        

العامة ويف اإلدارات العمومية، وقلة فرص احلصول على القروض والوصول إىل األعمال املهنية واحلرف اليت تتطلب 
على التمييز  كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة للربامج اليت هتدف إىل القضاء               . مهـارات 

 .القائم على أساس اجلنس

 .ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة البطالة العالية يف الدولة الطرف وإزاء حجم اقتصادها غري الرمسي -١٦

وتشـعر اللجـنة بالقلق خباصة ألن احلد األدىن لألجور ال يكفي لضمان مستوى معيشي الئق للعمال                  -١٧
 .دفع دائما يف الواقع العمليوأسرهم وألن هذا احلد األدىن ال ُي

وتشعر اللجنة بالقلق ألن إنفاذ األحكام اخلاصة بصحة وسالمة العمال غري كافية يف الدولة الطرف، ال                 -١٨
وتشعر اللجنة  . سيما يف املناجم الصغرية ويف مزارع املوز، كما يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد احلوادث املهنية              

 .تفتيش املرتبطة بالعمل ال جتري بانتظام، ال سيما يف املناطق القرويةبالقلق كذلك ألن عمليات ال
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وتشـعر اللجنة بالقلق ألن قانون العمل يف الدولة الطرف يفرض قيوداً على احلق يف إنشاء أي فرع من                    -١٩
ص على أن فـروع النقابات العمالية أو أي مجعية جتارية هتدف إىل إنشاء فرع من فروع االحتادات العمالية إذ ين            

ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء احلجم الكبري       .  عامالً ٣٠عدد العمال املنضمِّني إىل هذا الفرع ينبغي أال يقل عن           
. للعقود املؤقتة والتعاقد من الباطن، وإزاء احلواجز اليت فرضتها هذه الظاهرة على ممارسة العمال حلقوقهم النقابية               

 . اليت يفرضها قانون العمل اإلكوادوري على احلق يف اإلضرابكما تعرب اللجنة عن أسفها للقيود

ويسـاور اللجنة القلق إزاء شدة افتقار مؤسسة الضمان االجتماعي يف إكوادور إىل املوارد الالزمة، مما                 -٢٠
 .ُيخلِّف وقعاً سلبياً على التغطية الشخصية واملادية اليت يقدمها نظام الضمان االجتماعي

ة بالقلق ألن نسبة مئوية حمدودة من الشعب اإلكوادوري هي اليت تستفيد فقط من مزايا               وتشـعر اللجن   -٢١
 .الضمان االجتماعي، ال سيما من التأمني على املرض والوالدة

وإذ تعـترف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل مكافحة عمل األطفال، فإهنا تعرب عن                  -٢٢
 . الدولة الطرف، ال سيما يف الزراعة ويف األشغال املرتليةاستيائها من عمل األطفال يف

 عاماً يف   ١٨ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع حاالت االعتداء اجلنسي وبغاء الفتيات والفتيان دون               -٢٣
 .املناطق احلضرية، وإزاء استغالل األطفال واالفتقار إىل استراتيجية شاملة ملواجهة هذه املشاكل

 .ساور اللجنة القلق إزاء االجتار باألحداث، ال سيما أبناء السكان األصلينيوي -٢٤

كما . وتشـعر اللجـنة بالقلق ألن العنف املرتيل منتشر وال ُينظر إليه كفعٍل إجرامي يف الدولة الطرف                 -٢٥
 . إكوادوريساورها القلق إزاء التعريف الضّيق لالغتصاب باعتباره فعالً إجرامياً يف القانون اجلنائي يف

ويسـاور اللجـنة بالغ القلق إزاء مستوى الفقر املستمر واملتزايد يف الدولة الطرف، الذي ميس يف املقام          -٢٦
 .األول النساء واألطفال واجلماعات األصلية وتلك اليت تنحدر من أصل أفريقي

 السكن واالفتقار إىل    ويسـاور اللجـنة القلق إزاء الظروف السكنية الرديئة والنقص الكبري احلاصل يف             -٢٧
 .التدابري الفعالة لتوفري السكن االجتماعي لألسر ذات الدخل املنخفض وللفئات احملرومة واملهّمشة

وتشـعر اللجنة بالقلق ألنه، ورغم الضمانات اليت مينحها الدستور للسكان األصليني بالنسبة حلقهم يف                -٢٨
قدم احلماية الفعالة هلؤالء السكان ضد حاالت إخالء ألراضي         حـيازة امللكية اجلماعية، فإن الدولة الطرف ال ت        

 .أسالفهم باإلكراه

وتالحظ أنه،  . ويساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض تغطية النظام الصحي ونوعيته وإزاء قلّة موارده املالية             -٢٩
وتعرب عن قلقها إزاء . عاًوعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته احلكومة، فإن معدل الوفيات النفاسية ال يزال مرتف

 .االرتفاع املتزايد يف معدل احلمل لدى املراهقات
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ويسـاور اللجنة القلق إزاء متتع مجيع السكان يف الدولة الطرف باحلق يف الصحة، ال سيما يف ما يتعلق                    -٣٠
 .باحلصول على الدواء اجلنيس

كما تشعر . ن الدراسة يف الدولة الطرفويسـاور اللجـنة القلق إزاء ارتفاع معدل األمية واالنقطاع ع       -٣١
بالقلق، يف هذا الصدد بالذات، إزاء حالة الفتيات واألطفال يف صفوف السكان األصليني والسكان املنحدرين من 

 .أصل أفريقي

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه، ورغم وجود مدارس وجامعات ُتدرس فيها اللغات األصلية، فإن أهم اللغات                -٣٢
 .، ختتفي تدرجيياًاللغة الكيتشوية سيما األصلية، ال

 االقتراحات والتوصيات -هاء

. حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة ومناسبة لضمان استقاللية اجلهاز القضائي وسالمته              -٣٣
قوق كمـا تدعو الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن القضايا ذات الصلة باحل    

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت بتت احملاكم فيها

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالة وعملية لكفالة احلماية الفعالة للسكان األصليني من               -٣٤
 يف  كما تطلب إليها أن تورد    . التميـيز يف عدة جماالت، ال سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم            

تقريـرها الـدوري القـادم معلومات عن أثر الربامج اليت ترمي إىل كفالة حقوق السكان األصليني االقتصادية                  
 .واالجتماعية والثقافية والبيانات املتعلقة بأي تقدم أحرز يف هذا الصدد

ليت متس  وحتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على احلرص على أن يشارك السكان األصليون يف القرارات ا               -٣٥
وتطلـب إلـيها، خباصة، أن تستشري السكان األصليني املعنيني وتلتمس موافقتهم قبل تنفيذ مشاريع               . حـياهتم 

 ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      استخراج املوارد الطبيعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة اليت متّسهم، عمالً ب          
وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بتنفيذ تدابري تشريعية        . ن املستقلة  يف البلدا  بالشعوب األصلية والقبلية  ة  املتعلق

 .وإدارية للحيلولة دون انتهاك الشركات عرب الوطنية للقوانني واحلقوق البيئية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات العاجلة لضمان تكافؤ الفرص لإلكوادوريني املنحدرين              -٣٦
ا فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم، وحتثها على تضمني تقريرها الدوري            مـن أصل أفريقي، ال سيم     

 .الثالث معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف هذا اجملال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيق حول أسباب ارتفاع معدل اإلعاقة وعلى تضمني تقريرها                -٣٧
ا يتعلق هبذه األسباب وفيما يتعلق أيضاً بالتقدم احملرز لكفالة متتع األشخاص            الدوري الثالث معلومات مفصلة فيم    

 .املعوقني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الفعالة لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع                  -٣٨
 من العهد، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ مبدأ          ٣ واملادة   ٢ من املادة    ٢ك الفقرة   مـيادين احلياة كما تنص على ذل      

 القيمة كما ينص على ذلك العهد، والرفع من مستوى متثيل النساء يف             ملسـاواة يف األجر عن األعمال املتساوية      ا
 إىل الدولة الطرف أن وتطلب اللجنة. اخلدمات العمومية، وتقليص الفجوة احلاصلة يف األجور بني الرجال والنساء

 .تدرج يف تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التقدم احملرز يف مسائل التمييز القائم على أساس اجلنس

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فعالة لتقليص معدل البطالة وكذلك التقليل من نسبة                 -٣٩
 .العمالة يف االقتصاد غري الرمسي

اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة حىت تتأكد من أن احلد األدىن لألجور ميكِّن العمال وحتث  -٤٠
 .وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق وأن معيار احلد األدىن من األجور ُينفذ فعليا

وسالمة العمال املهنية وحتث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن تشريعاهتا القائمة فيما يتعلق بصحة  -٤١
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على      . يـتم تنفيذها بالكامل وبأن نظام عمليات التفتيش يف العمل جيري تعزيزه           

اعـتماد تدابـري حلمايـة العمال من األخطار املهنية النامجة عن استخدام املواد السامة واخلطرة يف زراعة املوز                   
 .وقطاعات املناجم الصغرية

ـ  -٤٢ ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري العاجلة والالزمة، تشريعية كانت أم غري تشريعية، حىت               وحت
 .تتأكد من استطاعة مجيع العمال، مبن فيهم العمال املتعاقدون من الباطن واملؤقتون، أن ميارسوا حقوقهم النقابية

 الضمان االجتماعي حىت تسمح هلا بأداء وحتث اللجنة الدولة الطرف على حل مشكلة مديونيتها ملؤسسة -٤٣
كما حتثها على تعزيز دور عمليات التفتيش      . مهمـتها املتمثلة يف كفالة تغطية مناسبة ودفع اإلعانات االجتماعية         

اخلاصـة بالضـمان االجتماعي ملكافحة الغش، الذي ميارسه، على سبيل املثال، أرباب العمل الذين ال يدفعون                 
 .جتماعي عن ُعماهلماشتراكات الضمان اال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على الزيادة من تغطية نظام الضمان االجتماعي، ال سيما بالنسبة لألشخاص  -٤٤
 .الذين يعملون حلساهبم وبالنسبة للنساء

إنشاء صندوق الربنامج اإلمنائي وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها القادم معلومات عن أثر   -٤٥
كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ      . مهاجرين اإلكوادوريني وأسرهم يف حتسني مستويات معيشة هذه األسر        لل

 .٢٠٠١التوصيات اليت أبدهتا املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين يف عام 

تتأكد من أن مدونة األسرة قد اعُتِمدت       وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ل           -٤٦
 .وُنفِّذت بدون أي مزيد من التأخري
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وحتث اللجنة بشدة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة، تشريعية كانت أم غري تشريعية، إلجياد  -٤٧
 .رتليةحل فعال للمشكلة الدائمة املتمثلة يف عمل األطفال، ال سيما يف الزراعة ويف األشغال امل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تناول مسائل االعتداء اجلنسي وبغاء الفتيات والفتيان واستغالل األطفال  -٤٨
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري          . باعتمادها استراتيجية شاملة حلل هذه املشاكل     
 .القادم، معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة ملكافحة مشكلة االجتار باألحداث، مبا يف                 -٤٩
وتطلب إليها أن   . ذلك من خالل مجع البيانات واإلحصاءات ذات الصلة وإجراء دراسة شاملة عن هذا املوضوع             

 .والتقدم املُحرز يف هذا الصددتورد يف تقريرها الدوري الثالث معلومات عن التدابري املتخذة 

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الفعالة ملكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك من خالل                   -٥٠
كما حتثها بشدة على تعديل القانون اجلنائي هبدف إعادة         . التطبيق الفعال للقوانني القائمة وتنظيم محالت للتوعية      

 .كي تتماشى واملعايري الدولية وحلماية النساء واألطفالتعريف جرمية االغتصاب ل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها وأنشطتها ملكافحة الفقر، مبا يف ذلك من خالل إنشاء  -٥١
استراتيجية مناهضة للفقر هتدف إىل حتسني الظروف املعيشية للفئات احملرومة واملهّمشة، وحتث الدولة الطرف على 

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل        . ني تقريرها الدوري القادم معلومات عن أي تقدم أحرز        تضـم 
 بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ٢٠٠١مايو  / أيار ٤بياهنا املُعتمد يف    

(E/C.12/2001/10). 

اذ مجيع التدابري الالزمة لتناول مشكلة التشرد، وكفالة حصول األسر وحتث اللجنة الدولة الطرف على اخت -٥٢
ذات الدخـل املـنخفض والفئات احملرومة واملهّمشة على قروض وإعانات سكنية، وحتسني مرافق املياه واملرافق                

 .الصحية يف الوحدات السكنية املوجودة

 األصليني مشمولني باحلماية الفعالة من      وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل العمل على أن يكون السكان           -٥٣
ويف هذا الصدد،   . إخـالء أراضـي أسالفهم باإلكراه وأن يتلقوا التعويضات املناسبة إذا ما حدث هذا اإلخالء              

وتطلب إليها أن   ) حاالت إخالء املساكن باإلكراه    (٧تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم          
 .الدوري معلومات مفصلة عن هذه املسألةتورد يف تقريرها 

. وحتـث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص نسبة مئوية أعلى من الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع الصحي                -٥٤
كما توصيها مبواصلة جهودها املتعلقة بالوقاية والرعاية يف جمال الصحة من خالل تقدمي خدمات الصحة اجلنسية                

 .ساء والشبابواإلجنابية، ال سيما للن

وحتـث اللجـنة بشدة الدولة الطرف على إجراء تقييم لتأثري قوانني التجارة الدولية يف حق اجلميع يف                   -٥٥
الصـحة، كما حتثها على أن تستفيد بقدر كبري من شروط املرونة اليت ينص عليها اتفاق منظمة التجارة العاملية                   
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لتجارة، بغية كفالة االستفادة من الدواء اجلنيس والتمتع، على         املـتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة با       
 .نطاق أوسع، باحلق يف الصحة للجميع يف إكوادور

وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماهتا مبوجب العهد يف مجيع اجلوانب من املفاوضات                -٥٦
نالَ من احلقوق        الـيت جتريها مع املؤسسات املالية الدولية ويف غري ذلك من             االتفاقات التجارية اإلقليمية حىت ال ُي

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال سيما حقوق الفئات احملرومة واملهّمشة

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملكافحة األمية، ال سيما يف صفوف أكثر                  -٥٧
إليها أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة لتحقيق            وتطلب  . الفئات حرماناً وهتميشاً  

 .هذا اهلدف والنتائج املتوصل إليها

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة متتع اللغات األصلية حبماية أفضل                 -٥٨
تبار ذلك عنصراً هاماً من متتع السكان األصليني باحلق يف          والعمل على زيادة تدريس هذه اللغات يف املدارس باع        

 .الثقافة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يلزم لكفالة االحترام الفعال جلميع احلقوق اليت ينص عليها العهد      -٥٩
قتصادية ولكفالة سبل االنتصاف امللموسة، قضائية كانت أم غري قضائية، لألشخاص الذين انُتِهكت حقوقهم اال             

ويف هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه      . واالجتماعـية والثقافية، ال سيما فيما يتصل بالفئات احملرومة واملهّمشة         
 . بشأن التطبيق احمللي للعهد٩الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 

 ملواصلته االضطالع بواليته، مبا     وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبد مكتب أمني املظامل بالوسائل املناسبة والكافية           -٦٠
 ).، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (يف ذلك محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عمالً مببادئ باريس 

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتحسني برامج التدريب على حقوق اإلنسان حبيث تكفل ِعلماً ووعياً                -٦١
 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتطبيقاً أفضل هلا، ال سيما يف صفوف اجلهاز القضائي              أفضل بالعهد وبغريه من   

 .واملسؤولني عن إنفاذ القانون وغري ذلك من اجلهات املسؤولة عن تنفيذ العهد

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تورد يف تقريرها الدوري الثالث معلومات عن تنفيذ املالحظات                 -٦٢
كما تطلب إليها أن تنشر مالحظاهتا اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع شرائح اجملتمع،              . لسالف ذكرها اخلتامية ا 

وتشجع اللجنة الدولة   . وبوجه خاص بني موظفي الدولة، واجلهاز القضائي، ومنظمات اجملتمع املدين على العموم           
 .دين يف إعداد تقريرها الدوري القادمالطرف، خباصة، على إشراك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع امل

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث يف موعد أقصاه  -٦٣

----- 


