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  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة السابعة واألربعون

  )٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢ -نوفمرب /تشرين الثاين ١٤(

 ١٦لتقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف ا      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  األرجنتني    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

تعلق بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         الثالث للدولة الطرف امل   
      /تشرين الثـاين  ٢٤ و٢٣ املعقودة يومي   ٤٦ إىل   ٤٤ يف جلساهتا    (E/C.12/ARG/3)والثقافية  
كانون  ٢ املعقودة يف    ٥٩، واعتمدت يف جلستها     (E/C.12/2011/SR.44-46) ٢٠١١نوفمرب  
  .تامية التالية املالحظات اخل٢٠١١ديسمرب /األول

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف لكنها تأسـف لتـأخر               -٢

كما تعرب عن تقديرها للردود الشاملة املكتوبة على قائمة املـسائل           . تقدميه بثماين سنوات  
(E/C.12/ARG/Q/3/Add.1)    أخر تقدميها   مع أن ت   ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٤، املقدمة يف

  .جعل ترمجتها إىل لغات عمل اللجنة قبل احلوار مع الدولة الطرف مستحيالً
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف اليت ُمثِّلـت          -٣

  .بوفد رفيع املستوى يضم ممثلني عن الوزارات املختصة
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
يق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل       ترحب اللجنة بتصد    -٤

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٤اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يوم 
 وتشري اللجنة بتقدير إىل التشريعات وغريها من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف              -٥
  :قافية وخاصة ما يليعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثإل

، على قضية تتعلق بالتحديد     ٢٠١٠تضّمن التعداد الوطين، وألول مرة سنة         )أ(  
  الذايت لألرجنتني من أصول أفريقية هلويتهم؛

والذي حيمي مجلة أمور منها حق ) ٢٠٠٤ لسنة   ٢٥٨٧١رقم  (قانون اهلجرة     )ب(  
  ؛)٨ و٧ املادتني(دمات الصحية اجملانيني مجيع املهاجرين، مبن فيهم غري النظاميني، يف التعليم واخل

الذي يعـزز   ) ٢٠١٠ لسنة   ٢٦٦٥٧رقم  (القانون الوطين للصحة العقلية       )ج(  
   متعدد التخصصات؛اًاخلدمات الصحية على النطاق احمللي ويضمن هنج

والذي يف جممله ميـنح     ) ٢٠١٠ لسنة   ٢٦٦١٨رقم  (قانون الزواج املثلي      )د(  
  قوق الزوجني من جنسني خمتلفني؛الزوجني املثليني نفس ح

للحفاظ علـى   ) ٢٠١٠ لسنة   ٢٦٦٣٩رقم  (قانون محاية املناطق اجلليدية       )ه(  
  املناطق اجلليدية وما حوهلا التابعة للدولة الطرف؛

والـذي يف جمملـه     ) ٢٠٠٦ لـسنة    ٢٦٠٧٥رقم  (القانون الوطين للتعليم      )و(  
  .تعليم يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لل٦ خيصص

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تالحظ اللجنة عدم تقدمي معلومات حمددة بشأن أحكام القضاء احمللي اليت تعمل على     -٦

تطبيق احلقوق الواردة يف العهد، يف حني تالحظ إضفاء دستور الدولة الطرف قيمة دستورية              
  .تضارهبا مع العهدعلى العهد وضمان غلبته على القوانني العادية يف حال 

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرها الـدوري القـادم معلومـات               
ويف هذا السياق، تلفت اللجنة     . عن مدى تطبيق القضاء للحقوق الواردة يف العهد        شاملة

  .املتعلق بالتطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨(٩انتباه الدولة الطرف للتعليق العام رقم 
دولة الطرف بتعديل إجراءات تعيني أمني املظامل بغية ملء هـذه           توصي اللجنة ال    -٧

  .الوظيفة الشاغرة حالياً وُتجنب املآزق مستقبالً
) ٢٦٥٥٤مت توسيع نطاقه بالقانون رقم       (٢٦١٦٠تالحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم         -٨

كما تعرب  . كل تام املتعلق حبيازة وامتالك أراضي َيسكنها تقليدياً السكان األصليون مل ينفّذ بش          
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عن قلقها إزاء التأخري يف إصدار سندات ملكية مثل هذه األراضي أو املناطق جملتمعات السكان               
  ).١٥ و١٢ و١١ و١املواد (األصليني 
ـ              القـانونني   الحتث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامـل واملتناسـق لك

وتوصي اللجنـة   . ات على املستوى االحتادي ومستوى املقاطع     ٢٦١٦٠/٢٦٥٥٤ رقم
بالدستور والقوانني احلالية واإلسراع يف منح      الً  بإهناء إجراءات حتديد كل املقاطعات، عم     

  .جمتمعات السكان األصليني سندات ملكية لألراضي
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ما يتعرض له السكان األصليون من هتديدات               -٩

كما تأسف  . اضيهم التقليدية يف العديد من املقاطعات     وعمليات ترحيل وإجالء بالقوة من أر     
اللجنة ألوجه القصور اليت تعتري عمليات التشاور مع جمتمعات السكان األصليني املتضررة،            
مما أدى يف بعض األحيان إىل استغالل املوارد الطبيعية يف املناطق اليت تسكنها أو تستغلها هذه           

موافقتها احلرة املسبقة واملستنرية، ودون تعويض عـادل  اجملتمعات تقليدياً دون احلصول على    
والتفاقية منظمة العمل الدوليـة     ) ٧٥املادة  (ومنصف، األمر الذي يشكل انتهاكاً للدستور       

وتشعر اللجنة بقلق خاص    .  املتعلقة بالشعوب القبلية والتقليدية يف البلدان املستقلة       ١٦٩رقم  
من ) يف مقاطعيت سالتا وخوخوي   (طقة ساليناس غراندس    إزاء ما يسببه استغالل الليثيوم يف من      

  .آثار ضارة بالبيئة واملياه وطريقة عيش جمتمعات السكان األصليني وموارد رزقهم
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لوقف انتهاك حقوق السكان             

 وحتث اللجنـة الدولـة      .األصليني وحماسبة املسؤولني عن هذه األفعال املخالفة للقانون       
الطرف على إجراء مشاورات فعالة مع اجملتمعات احمللية للسكان األصليني قبـل مـنح              
الشركات اململوكة للدولة أو أطراف ثالثة امتيازات االستغالل االقتـصادي لألراضـي            
واملناطق اليت درجت هذه اجملتمعات على االستيطان فيها أو استغالهلا، ومراعاة االلتـزام             

حلصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنرية من اجملتمعات احمللية اليت تتأثر هبذه األنشطة             با
يؤدي هـذا االسـتغالل إىل       ال بكفالة أ  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً    . االقتصادية

انتهاك احلقوق املعترف هبا يف العهد، ومنح جمتمعات السكان األصليني تعويضات عادلـة          
اللجنة الدولة الطرف إىل تأمني محاية السكان األصليني أثناء تنفيـذ           كما تدعو   . ومنصفة

وفيما يتعلق مبنطقة ساليناس غرانديس، حتث اللجنة الدولـة الطـرف           . مشاريع التعدين 
يف هذا الـصدد، تـذكّر اللجنـة         و .)١(االمتثال لقرار احملكمة العليا حال صدوره      على
إزاء قطاع الـشركات واحلقـوق االقتـصادية        املتعلق بالتزامات الدول األطراف      ببياهنا

  .واالجتماعية والثقافية

__________ 

وآخرون ضد مقاطعة خوخـوي  " ثري ويل"جمتمع السكان األصليني يف حممية : ١١٩٦/٢٠١٠امللف رقم   )١(
، وهذه القضية قيد االستئناف أمام احملكمة العليا ذات االختصاص، وهي حمكمـة العـدل               ومناطق أخرى 

 .للدولة العليا
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأثريات السلبية اليت تعرضت هلا اجملتمعات احمللية للسكان              -١٠
األصليني جراء زيادة استخدام املبيدات الكيميائية وبذور الصويا املعدلة وراثياً يف املناطق اليت             

ومما يثري جزع اللجنة أن هذه اجملتمعات احملليـة         . ا هذه اجملتمعات تقليدياً   تسكنها أو تستغله  
باتت تواجه صعوبات متزايدة يف ممارسة أساليبها الزراعية التقليدية، الشيء الذي قد يـؤدي              

وتالحظ . إىل وجود عقبة كبرية حتول دون حصوهلا على الغذاء اآلمن والكايف بتكلفة معقولة            
نطاق إزالة الغابات الذي أجرب السكان األصليني علـى للـرتوح مـن             اللجنة بقلق كذلك    

 كما تـشعر  .  بشأن محاية الغابات   ٢٦٣٣مناطقهم التقليدية، بالرغم من صدور القرار رقم        
اللجنة بالقلق ألن األنشطة سالفة الذكر غالباً ما ُتنفّذ دون إجراء مشاورات فعلية مسبقة مع               

  ).١٥، ١٢، ١١، ١املواد (اجملموعات املتضررة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة احلماية الفعالة لسبل عـيش جمتمعـات               

السكان األصليني ومتتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ووضع الضمانات         
املؤسسية واإلجرائية اليت تكفل مشاركة السكان األصليني مـشاركةً فعالـة يف عمليـة            

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التنفيـذ        . علقة بقضايا هتمهم  القرارات املت  اختاذ
 وسائر التشريعات املتعلقة حبماية املوارد غري املتجـددة للدولـة           ٢٦٣٣التام للقرار قم    

  .الطرف، من أجل التصدي إلزالة الغابات
الوطين ومما يثري قلق اللجنة أن األساليب اإلحصائية اليت أُدرجت يف نظام اإلحصاء               -١١

تتاح للعموم، تطرح صعوبات حتول دون التفسري السليم للبيانات           ال ، واليت ٢٠٠٧منذ عام   
وتالحظ . ومقارنة التقدم احملرز والتحديات فيما يتعلق بتمتع اجلميع باحلقوق الواردة يف العهد

اختالف البيانات واحلسابات بني بعض إحـصاءات املقاطعـات واإلحـصاءات    اً بقلق أيض 
عن التشكيك يف مصداقية البيانات الصادرة عن نظام اإلحصاء الوطين           الًية الرمسية، فض  الوطن

  ). ٢املادة (من ِقبل مؤسسات وطنية ودولية معنية بالشؤون املدنية واملالية والبحوث 
تشدد اللجنة على أمهية توافر بيانات موثوقة وشاملة من أجل وضع السياسات              

جنة الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الضرورية جلعل إحصاءاهتا وتوصي الل. العامة وتنفيذها
كما توصيها بـأن    . الرمسية مقاربة للبيانات الصادرة عن املؤسسات الدولية ذات الصلة        

جتعل املنهجيات اليت يستخدمها نظام اإلحصاء الوطين والبيانات الـيت جيمعهـا أثنـاء              
  . ني ونشرها بالطريقة املالئمةالدراسات االستقصائية متاحة للمستخدمني اخلارجي

تقدم على    ال وتشعر اللجنة بالقلق لكون البيانات املتعلقة باحلقوق املكفولة يف العهد           -١٢
تكون مفصلة على أساس سنوي، على حنو ما هو مطلوب يف املالحظات             الأساس مقارن و  

  .اخلتامية السابقة للجنة
 القادم معلومات مفصلة عـن      ُيطلب من الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري        

  . كل حق ورد يف العهد، على أساس سنوي، آخذةً يف االعتبار األسس احملظورة للتمييز
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وتعرب الدولة عن القلق إزاء احلاالت اليت أقدمت فيها قوات األمـن، احلكوميـة                -١٣
واخلاصة، على تنفيذ عمليات انتقام واستخدام مفرط للقوة ضد أشخاص مـشاركني             منها
أنشطة دفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة يف سياق منازعـات             يف

  .تتعلق باألراضي
حتث اللجنة الدولة الطرف على محاية الناشطني االجتمـاعيني واملـدافعني عـن        

حقوق اإلنسان من الترهيب والتهديد، وخاصة االستخدام املفرط للقوة من جانب وكالء 
كما تدعوها إىل ضمان التحقيق الشامل والفوري يف        . حلكومية واخلاصة وقوات األمن، ا  

  .مجيع إدعاءات التعرض لعمليات انتقام أو انتهاكات، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة
وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء استمرار عدم املساواة بني الرجال والنساء يف التمتع               -١٤

، E/C.12/1/Add.38( يف جمال التوظيف     سيما الالثقافية، و باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و   
  ).١٠ و٣املادتان ) (١٧الفقرة 

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري التشريعية وغري التشريعية سعياً إىل         
ويف . حتقيق املساواة عملياً بني اجلنسني، والتصدي جلميع أشكال التمييز اليت تواجه املرأة           

بشأن املساواة بني اجلنسني يف     ) ٢٠٠٥(١٦قم  ر، تذكّر اللجنة بتعليقها العام      هذا الصدد 
وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة     . التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

بأن تعزز الدولة الطرف جهودها املبذولة للنهوض باملساواة بني اجلنسني يف مجيع منـاحي          
بفرص العمل، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف اخليارات          وفيما يتصل   . احلياة

القانونية، وبناء القدرات وتوفري اخلدمات اليت متكن اجلنسني من التوفيق بني املسؤوليات            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل تعزيز توظيف املرأة يف قطاع           . الوظيفية واألسرية 
  .االقتصاد الرمسي

ة بقلق إىل العدد الكبري من العاملني يف جمال االقتصاد غـري الرمسـي يف     وتشري اللجن   -١٥
الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها ألن نسبة كبرية من هؤالء، مبن فيهم العمال املهاجرون،              

كما تعرب اللجنة عـن قلقهـا   . يشملها نظام الضمان االجتماعي، وخباصة نظام التقاعد      ال
الذي يواجهه العمـال املـستقدمون       التمييز املتعلق بظروف العمل واحلد األدىن لألجور       إزاء
اخلارج واملؤقتون وعامالت املنازل والعاملون يف صناعة النـسيج والقطـاع الزراعـي              من
  ). ٧ و٦املادتان (

 جهودها الراميـة إىل تقلـيص قطـاع    ةحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصل    
بغية تعزيز التوظيف يف القطاع الرمسي ومن مثّ كفالة متتـع مجيـع              مسياالقتصاد غري الر  
وتوصيها بتوسـيع نطـاق تطبيـق    . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   الالعمال متتعاً كام  

وتوصي باختـاذ  . التشريع املتعلق باحلد األدىن لألجور ليشمل القطاعات اليت مل تطبقه بعد    
كما تشجع  . لتامة للعمال بصرف النظر عن قطاع عملهم      تدابري تكفل احلماية القانونية ا    

اللجنة الدولة الطرف على النظر يف تعديل شروط مـنح اإلقامـة للعمـال املهـاجرين               
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للدستور الوطين وقانون اهلجرة، لضمان حصوهلم على املزايـا االجتماعيـة الـيت              وفقاً
   .تتطلب مسامهات مالية ال
وجترمي التحرش اجلنسي يف مكان العمل على وجه        وتشعر اللجنة بالقلق لعدم حظر        -١٦

  ).ب-٧املادة (التحديد يف القانون اجلنائي أو قانون العمل يف الدولة الطرف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف بشدة إىل اعتماد وتطبيق تدابري تشريعية حتظر بصورة    

ـ       الًحمددة التحرش اجلنسي يف مكان العمل، فض       ا مبوجـب   عن جعله جرمية ُيعاقب عليه
وتوصيها بتنظيم محالت عامة للتوعية بالتحرش اجلنـسي        . القانون اجلنائي وقانون العمل   
  .وتوفري محاية شاملة للضحايا

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء االجتار بالبشر يف الدولة الطرف وتأسف لعـدم كفايـة                -١٧
 كفاية التدابري   كما تعرب عن قلقها إزاء عدم     .  الصادر هبذا اخلصوص   ٢٦٣٦٤قم  رالقانون  

  ).٣، الفقرة ١٠ ةاملاد(املتخذة إلعادة تأهيل ضحايا االجتار واالستغالل 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية مراجعة تشريعاهتا املتعلقة مبكافحـة             

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة املـوارد        . االجتار بالبشر للوفاء باملعايري الدولية    
عن تقدمي الدعم للـضحايا       الًاالجتار بالبشر ومالحقة اجلناة وإدانتهم، فض     املخصصة ملنع   

   .وتعزيز التنسيق على مجيع املستويات هبذا الشأن
وتكرر اللجنة التعبري عن قلقها إزاء حوادث العنف اليت تتعرض هلا النساء يف الدولة                -١٨

كما تشعر اللجنة بالقلق    ). ٢٥، الفقرة   E/C.12/1/Add.38( العنف املرتيل    سيما الالطرف، و 
إزاء عدم كفاية التنسيق بني خمتلف مستويات احلكومة، وهو ما يشكل عقبة كبرية حتـول                

  ).١٠ و٣املادتان (دون التصدي بفعالية للعنف الذي تواجهه املرأة 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة زيادة التوعية العامة بالطـابع اإلجرامـي              

بتعزيز بـرامج االستـشارات     اً  وتوصيها أيض . مي مرتكبيه إىل العدالة   للعنف املرتيل وتقد  
كمـا تطلـب    . القانونية، وزيادة إتاحة مراكز اإليواء وخدمات الدعم النفسي للضحايا        

اللجنة من الدولة الطرف توفري التمويل الالزم للمجلس الوطين للمرأة لتمكينـه مـن              
  .االضطالع بدوره

ليت حتول دون ممارسة احلقوق العمالية والنقابيـة بـسبب          وتأسف اللجنة للعقبات ا     -١٩
، مما يتعارض مع الدستور الـوطين واتفاقيـة   )٢٣٥٥١رقم (خمالفات تطبيق قانون النقابات  

ويشمل ذلك  . بشأن احلرية النقابية واحلق يف التنظيم     ) ١٩٤٨(٨٧منظمة العمل الدولية رقم     
ارة العمل، وفصل العمال الذين يشاركون      صعوبة وتأخري عملية تسجيل النقابات بواسطة وز      

  ). ٨املادة (يف االحتجاجات، وعمليات العنف اليت تستهدف قيادات وأعضاء النقابات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إدخال التعديالت الضرورية على قـانون         

قابـات  النقابات بغية االعتراف باحلقوق األساسية اجلماعية جلميع فئـات العمـال والن           
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. مع االلتزامات الدولية لألرجنتني   اً  تاماً  العمالية، وكفالة توافق التشريعات الوطنية توافق     
جبعل أحكام احملكمـة العليـا ذات       اً  ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيض       

وحتـث  . الصلة قابلة للتطبيق على مجيع العمال والنقابات، بعد إجراء التعديالت الالزمة          
 من العهد ويف الوقـت  ٨ة الدولة الطرف على كفالة تسجيل النقابات وفقاً للمادة        اللجن

كما تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي منع املمارسات االنتقامية كالفـصل         . املناسب
من اخلدمة بسبب املشاركة يف االحتجاجات واإلضرابات اليت ُتنظم بصورة غري خمالفـة             

  .  ضحايا هذه االنتهاكاتللقانون، كما ينبغي تعويض
وتشعر اللجنة بالقلق ألن شروط احلصول على اإلعانة العامة املخصصة لألطفـال،              -٢٠

  .اليت ُتمنح مبوجب القانون، تستبعد يف الواقع بعض الفئات مثل املهاجرين وأطفاهلم
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف اعتماد كافة التـدابري الـضرورية لكفالـة         

 أطفـال الفئـات املهمـشة واحملرومـة         سـيما  التقييد اإلعانة املخصصة لألطفال، و     معد
   .املهاجرين غري النظاميني وأطفال األشخاص احملرومني من حريتهم كالعمال

وتكرر اللجنة قلقها إزاء استمرار أزمـة نقـص املـساكن يف الدولـة الطـرف                  -٢١
)E/C.12/1/Add.38   عن الفجوة بني احتياجـات قطاعـات       ، وهي أزمة نامجة     )٢٠، الفقرة

ويشكل االفتقار لبيانات   . واسعة من اجملتمع واملعروض من املساكن املالئمة واملعقولة التكلفة        
. حتليلية رمسية موثوقة يف هذا الصدد عقبةً كبرية حتول دون معاجلة هذه املـشكلة بفعاليـة               

والبناء جتعل من العـسري علـى   وتشعر اللجنة بالقلق ألن املضاربات يف األراضي والعقارات  
وتكرر اللجنـة تأكيـد     . السكان من ذوي الدخل املتوسط واملتدين احلصول على املساكن        

يساورها من قلق إزاء عمليات اإلخالء القسري للمحرومني واملهمـشني مـن األفـراد               ما
لطرف  املهاجرون والسكان األصليون، مما يتعارض مع التزامات الدولة ا         سيما الوالفئات، و 

  ). ١، الفقرة ١١املادة (مبوجب العهد 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات إسكان تكفل احلصول علـى              

وتدعوها إىل التـصدي    . السكن املالئم بتكلفة معقولة مع ضمان قانونية احليازة للجميع        
يق العـام  بفعالية للمضاربات يف أسواق األراضي والعقارات والبناء، وذلك يف ضوء التعل   

كما حتث اللجنة الدولة الطـرف      . بشأن احلق يف السكن الالئق    ) ١٩٩١(٤للجنة رقم   
على اختاذ تدابري حمددة يف هذا الصدد، سواء أكانت تشريعات أو غريها مـن التـدابري،        
تكفل توفري سكن بديل أو تعويضات منصفة لألشخاص الذين مت إخالؤهم قسراً، وفقـاً              

  . بشأن اإلخالء القسري) ١٩٩٧(٧قم للتعليق العام للجنة ر
وتكرر اللجنة التعبري عن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية اإلجنابيـة               -٢٢

املقدمة للفتيات والنساء يف الدولة الطرف، ويؤدي هذا القصور إىل ارتفاع معدالت الوفيات             
وتالحظ ). ٢٤، الفقرة   E/C/12/1/Add.38(النفاسية واحلمل يف أوساط املراهقات بشكل عام        
وتشري بقلق إىل أن عمليات اإلجهـاض       . اللجنة بصفة خاصة التفاوتات فيما بني املقاطعات      

  ).١٢ و١٠املادتان (تزال تشكل أحد األسباب الرئيسية للوفيات النفاسية   الغري اآلمن
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حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تطبيق القانون املتعلق بالصحة اجلنـسية              
 املراهقون، على التثقيف    سيما الإلجنابية يف مجيع املقاطعات، وكفالة حصول اجلميع، و       وا

واخلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية بصورة شاملة وبتكلفة معقولة بغية التصدي جلملـة            
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بتنظـيم    . أمور منها ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية  

كما توصيها باختاذ التدابري الالزمة     . ال الصحة اجلنسية واإلجنابية   محالت توعية عامة يف جم    
لكفالة توفري خدمات اإلجهاض القانوين لتجنب الوفيات النفاسية، وضمان الوصول إىل           
املرافق الصحية واحلصول على اللوازم واخلدمات الصحية خلفـض املخـاطر الـسابقة             

  .والالحقة لعمليات اإلجهاض
بالقلق إزاء ارتفاع معدالت استهالك التبـغ يف الدولـة الطـرف،            وتشعر اللجنة     -٢٣
  ).١، الفقرة ١٢املادة ( يف أوساط النساء والشباب سيما الو

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية             
سعار بغيـة   بشأن مكافحة التبغ، ووضع سياسات فعالة للتوعية وفرض ضرائب وحتديد األ          

   .احلد من استهالك التبغ، على أن يستهدف ذلك النساء والشباب على وجه اخلصوص
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حاالت األطفال خارج النظام التعليمي واألمية والرسوب             -٢٤

والتسرب املدرسي، وخباصة يف أوساط جمتمعات السكان األصليني احملرومني واملهمـشني يف            
كما تالحظ بأسف   .  بالرغم مما بذلته من جهود لضمان توفري التعليم للجميع         الدولة الطرف، 

تتمتع دائماً باحلق يف تعليم متعدد الثقافات وثنائي اللغـة           الأن جمتمعات السكان األصليني     
  ). ١٣املادة (

توصي اللجنة الدولة الطرف بفعالية تنفيذ التشريعات القائمة لكفالة إعمال احلق             
وأن تعاجل، بصفة خاصة، مشكلة األطفال املوجودين خـارج نظـام التعلـيم            يف التعليم   

وحتثها على مواصلة اجلهود الراميـة إىل       . وحاالت األمية والرسوب والتسرب املدرسي    
القضاء على التفاوتات بني خمتلف شرائح اجملتمع وتعزيز النهوض بتعليم أبنـاء الفئـات              

ي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فعالة        كما توص . واملقاطعات احملرومة واملهمشة  
  .لتوفري تعليم متعدد الثقافات للسكان األصليني وضمان تكييفه وفقاً الحتياجاهتم

وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عـن                -٢٥
تراثهم الثقايف يف الدولة     لتقليديةفيما يتعلق مبعارفهم ا    محاية احلقوق اجلماعية للسكان األصليني    

  ). ١٥املادة (يتجزأ من هويتهم الثقافية  ال الطرف، مبا يف ذلك أراضي أسالفهم، كجزء
توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني تقريرها الدوري القادم معلومات شـاملة             

باملعـارف  عن التدابري احملددة والفعالة، مبا يف ذلك التشريعات، اليت تتخذها لالعتـراف   
التقليدية للسكان األصليني وتراثهم الثقايف، مبا يف ذلك أراضي أسالفهم، وتوفري احلماية            

بشأن حق كل فرد يف اإلفادة      ) ٢٠٠٥(١٧ بالتوصية العامة للجنة رقم    الًهلا، وذلك عم  
من محاية املصاحل املعنوية واملادية الناجتة عن إنتاج علمي أو أديب أو فـين مـن صـنعه،                  

  .بشأن حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية) ٢٠٠٩(٢١ ورقم
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمني تقريرها الدوري القادم معلومـات             -٢٦
عن التدابري املتخذة لكفالة حق اجلميع يف التمتع بفوائـد التقـدم             الًإضافية أكثر تفصي  

  . ، من العهد)ب(١ة ، الفقر١٥باملادة  الًالعلمي وتطبيقاته العملية، عم
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع              -٢٧

 بني املـسؤولني احلكـوميني، واجلهـاز القـضائي،     سيما البني مجيع قطاعات اجملتمع، و   
ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تترمجها وتعممها بقدر اإلمكان، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها             

كما تشجع  . دوري القادم أو قبل تقدميه، حسب االقتضاء، باخلطوات املتخذة لتنفيذها         ال
اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات           
اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية وضـع              

حظات اخلتامية ويف املناقشات على املستوى الوطين قبـل تقـدمي           خطط تنفيذ هذه املال   
  . تقريرها الدوري املقبل

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بعد إعـداده               -٢٨
 ٢٠٠٨وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبـالغ الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام                

)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦ديسمرب /انون األول ك١٢، حبلول.  
        


