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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ورة التاسعة والثالثونالد

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣- ٥جنيف، 

  ارير املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التق
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  باراغواي

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريرين الدوريني الثاين والثالث   - ١
يف ) E/C.12/PRY/3(بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لباراغواي، 

، )E/C.12/2007/SR.44-46 (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و١٣ ، املعقودة يف٤٦ و٤٥ و٤٤جلساهتا 
  .ية التالية، املالحظات اخلتام٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١، املعقودة يف ٥٥واعتمدت يف جلستها 

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بارتياح بتقدمي التقريرين الدوريني الثاين والثالث للدولة الطرف، رغم تأخرمها، وبالردود   - ٢
كما تقّدر اللجنة حضور وفد رفيع املستوى من الدولة الطرف، يتألف من . ها اليت وضعتسائلاملاخلطية على قائمة 

. ا العهد، األمر الذي ينّم عن األمهية اليت توليها الدولة الطرف للحوار مع اللجنةخمتصني يف املواضيع اليت يغطيه
  .بعض استفساراهتاعلى  ا مل حتصل على ردودبيد أهنا تأسف ألهن

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

الث، قد تالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف، خالل الفترة اليت يغطيها التقريران الدوريان الثاين والث  - ٣
القانون (اعتمدت قانون العقوبات اجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد؛ والقانون املتعلق باألطفال واملراهقني 

 الذي  ٢٨٦١/٠٦؛ والقانون رقم    )١٦٠٠/٠٠القانون رقم   (؛ والقانون املتعلق بالعنف املرتيل      )١٦٨٠/٠١رقم  
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،  هذه املـواد   توزيعمن ذوي اإلعاقة و    اً قاصرين وأشخاص  ليت تعرض اباحية  اإلواد  املينّص على معاقبة التجارة يف      

  .ذوي اإلعاقةاألمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص البلدان كما صّدقت على اتفاقية 

مكتب أمني املظامل يف ميدان احلقوق االقتصادية ا وتالحظ اللجنة بارتياح األنشطة اليت اضطلع هب  - ٤
  .ة والثقافية، وخاصةً تلك املتعلقة باحلق يف التعليم والعمل والصحةواالجتماعي

 جلنة حقوق اإلنسان، التابعة لوزارة العدل نفذهتا واألنشطة اليت الدوراتوتالحظ اللجنة بارتياح   - ٥
  .والعمل، هبدف تعزيز حقوق اإلنسان

  .وتالحظ اللجنة بارتياح جهود الدولة الطرف يف جمال حمو األمية  - ٦

وترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف توسيع تغطية السجل املدين ليشمل مجيع السكان   - ٧
  .وخاصة اجملتمعات األصلية

 القاصرين اجلاحنني، كما تالحظ فصل القاصرين الحتجازإتاحة بدائل إىل الرامية وترحب اللجنة بالربامج   - ٨
  .عن البالغني يف منشآت االحتجاز

  .ب اللجنة بارتياح بإنشاء أمانة للمرأة، على املستوى الوزاريوترح  - ٩

  .وتالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للحّد من إزالة الغابات يف باراغواي  - ١٠

   تنفيذ العهدوق العوامل والصعوبات اليت تع- جيم 

  فعـاالً يف   أي عوامل أو صعوبات هامة حتول دون تنفيـذ العهـد تنفيـذاً              عدم وجود   تالحظ اللجنة     - ١١
  .الدولة الطرف

   دواعي القلق الرئيسية- دال 

 مل ُتنفذ بالكامل، وألن الدولة الطرف مل تتصد بفعاليـة           ١٩٩٦تأسف اللجنة ألن معظم توصياهتا لعام         - ١٢
  : الرئيسية التالية، املتعلقة بالتقرير األويل، واليت ال تزال قائمةدواعي القلقأكرب ل

صارخة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف اجملتمـع           استمرار التفاوتات ال    )أ(  
كما يساور اللجنة القلق إزاء ازدياد عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مـدقع، رغـم النمـو                  . الباراغوايي

  االقتصادي الذي حققته الدولة الطرف خالل السنوات األخرية؛

 قد أصبح املعهد    ة الريفي عايةحني تالحظ اللجنة أن معهد الر     في  ف. يبطء وترية اإلصالح الزراع     )ب(  
الوطين للتنمية الريفية وتنمية األراضي، فإهنا تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء وضع املزارعني والسكان األصـليني،                

ضي يف  وتالحظ اللجنة بقلق تركز ملكية األرا     .  الوصول إىل أراضيهم التقليدية وأراضي أسالفهم      ميكنهمالذين ال   
  أيدي نسبة ضئيلة جداً من السكان؛



E/C.12/PRY/CO/3 
Page 3 
 

  الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة؛  )ج(  

رغم أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف قد اعتمدت، يف الفترة           ف. استمرار ممارسة العنف املرتيل     )د(
معاقبة مثل هـذا الـسلوك      اليت يغطيها التقريران الدوريان، قانوناً ملناهضة العنف املرتيل، فإهنا تشعر بالقلق ألن             

اإلجرامي تقتصر على الغرامة وألن اشتراط أن تكون ممارسة هذا العنف اعتيادية لكي يتسىن تصنيفها كجرميـة                 
  ؛ابيفسح اجملال إلفالت مرتكبيها من العق

وتالحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبرياً من       . عدم متتع مجيع العاملني بضمانة احلد األدىن من األجر          )ه(
  ألجر؛لاملني يف القطاع العام ال يزالون حيصلون على رواتب أقل من احلد األدىن الع

ويساور اللجنة القلق إزاء بـطء إجـراءات        . عدم ضمان احلقوق النقابية للعمال بشكل كامل        )و(  
ـ       الغ تسجيل النقابات العمالية لدى وزارة العدل والعمل، وألن أرباب العمل يستطيعون تأخري العملية بإرسال ب

  كما يساور اللجنة القلق إزاء تعرض قادة النقابات العمالية يف القطاع اخلاص للمضايقات؛. خطي

وتشعر اللجنـة   . حرمان نسبة كبرية من السكان من أي شكل من أشكال الضمان االجتماعي             )ز(  
 يف املائـة مـن      ٨٠ز  بالقلق إزاء ارتفاع معدالت البطالة، وحجم االقتصاد غري الرمسي، الذي يعمل فيه ما يناه             

متتعهم السكان النشطني اقتصادياً؛ وحصول األشخاص الذين يعملون يف هذا القطاع على أجور غري الئقة وعدم                
   االجتماعية؛املزاياحلصول على ا حبق

لعاملني يف اخلدمة وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ضعف األطفال ا. ارتفاع عدد األطفال العاملني  )ح(
ين يتعرضون إلساءة املعاملة واالستغالل واالعتداء اجلنسي، يف حني ُيحرم الكثريون منهم من احلق يف ذاملرتلية، وال

  وتالحظ اللجنة عدم وجود هيكل فعال لتوفري احلماية القانونية والقضائية هلؤالء األطفال؛. التعليم

ة، تالحظ اللجنـة    فبالرغم من زيادة ميزانية قطاع الصح     . عدم ضمان احلق يف الصحة للسكان       )ط(
كما تالحظ اللجنة بقلق أن القطاع العام قد . بقلق أن غالبية سكان باراغواي ال حيصلون على رعاية صحية كافية

  . على أصحاب الدخل املرتفع من السكان٢٠٠٤ركز بشكل رئيسي يف عام 

ارسته بفعـل التحيـز     وتالحظ اللجنة بقلق التمييز الذي تواجهه النساء يف باراغواي، والذي تستمر مم             - ١٣
  ية التقليدية، بالرغم من الصكوك القانونية والربامج اليت اعتمدهتا الدولة الطرف؛عاجتموالظروف اال

 نسبة  تقومويساور اللجنة القلق إزاء أشكال التمييز املتعددة اليت تواجهها املرأة يف املناطق الريفية، حيث                 - ١٤
وهذا الوضع يرغمهن يف بعـض      . ن الفقر والفقر املدقع يوماً بعد يوم       األسرة ويواجه  بدور رب كبرية من النساء    

  .الستغالل اجلنسيل ضوعاحلاالت إىل اهلجرة أو اخل

 يف  ٤٠ ال تتجاوز وتالحظ اللجنة بقلق أن األجور اليت يتقاضاها العمال املرتليون، وغالبيتهم من النساء،               - ١٥
 حـصول هـؤالء     وهوقدمته الدولة الطرف    التفسري الذي   لجنة  ويف حني تالحظ ال   . املائة من احلد األدىن لألجر    

ألجر ليست لاملوظفني على الطعام والسكن من أرباب عملهم، فإهنا تعتقد أن هذه النسبة الضئيلة من احلد األدىن               
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 ١٢وعالوة على ذلك، فإن العمال املرتليني يعملون ما يناهز          . الئق هلؤالء العاملني  معيشي  كافية لضمان مستوى    

  .يف كثري من األحيانأجر عن العمل اإلضايف ساعة يف اليوم، بدون ضمان اجتماعي أو 

زراعة فول الصويا قد عّزز االستخدام العشوائي للمواد الكيميائيـة          يف  توسع  الوتالحظ اللجنة بقلق أن       - ١٦
ث إمـدادات امليـاه   الزراعية السامة، األمر الذي أّدى إىل حدوث وفيات وأمراض بني األطفال والكبار، وتلـو           

  .املصادر الغذائية التقليدية للمجتمعات املتضررة شكّل خطراً علىواختفاء النظم اإليكولوجية، يف حني 

وتالحظ اللجنة بقلق شديد العدد الكبري من عمليات اإلخالء القسري ألسر الفالحني والسكان األصليني،   - ١٧
راضي يف تيتاغوا غواراين، وبرميريو دي مارثو، وماريـا انتونيـا           خاصةً يف اجملتمعات احمللية اليت كانت تقطن األ       

وأفادت التقارير الواردة أن الشرطة الوطنية استخدمت القوة املفرطة يف تنفيذ عمليات اإلخالء هذه، . وتيكوجوجا
  .فحرقت ودمرت املساكن واحملاصيل واملمتلكات واحليوانات

ئة من السكان األصليني ليس حبوزهتم سندات ملكيـة قانونيـة            يف املا  ٤٥حنو  وتالحظ اللجنة بقلق أن       - ١٨
  .ألراضي أسالفهم وأهنم معرضون بالتايل لإلخالء القسري

وتالحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف مل تعتمد بعد سياسة لإلسكان، خاصةً يف املناطق الريفية، بالرغم                - ١٩
  .سب التقاريرمن تأثر أكثر من مليون أسرة بنقص الوحدات السكنية، ح

 والسكان  ريفوتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفاقم املستوى املرتفع أصالً لسوء التغذية الذي يعانيه سكان ال               - ٢٠
  .األصليون بشكل رئيسي، وتأسف ألهنا مل تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف هبذا الشأن

ارتفاع وتالحظ  ي للوفاة بني النساء     وتالحظ اللجنة بقلق أن عمليات اإلجهاض السرية هي سبب رئيس           - ٢١
  .مستوى الوفيات بني األمهات والرضع

ويف حني تالحظ اللجنة زيادة ميزانية مستشفى األمراض النفسية يف باراغواي، فإن القلق يساورها إزاء                 - ٢٢
ملؤسسات وضع املرضى يف مؤسسات الطب النفسي، خاصةً النساء واألطفال، وافتقار األشخاص املودعني يف هذه ا

ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء اإلساءات اليت يتعرض هلا بعض املرضى            . إىل الضمانات اإلجرائية الكافية   
  .نفرادياخلاضعني للعزل اال

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

رها  احملددة اليت أعربت عنها من قبل خبصوص تقريدواعي القلقتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصدي ل    - ٢٣
  وعلـى  .  يف هـذا الـصدد     اوتوصياهتاللجنة  لدولة الطرف أن تنفذ اقتراحات      له ينبغي   األويل، وتؤكد جمدداً أن   

  :وجه اخلصوص

ع التدابري الضرورية للحد من الفقر املدقع ولتحـسني         تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجي        )أ(
استراتيجياهتا اخلاصة بالتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك تدابري التنسيق بني خمتلف املؤسسات، فضالً عـن إجـراء                 

كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابري ضريبية إضافية هتدف إىل . عمليات تقييم لتأثري اخلطط وحتديد نواقصها 
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ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولـة  . حتسني توزيع الثروة بني السكان يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء     
الذي " الفقر والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"الطرف إىل أن تأخذ يف االعتبار بياهنا بشأن 

، ٢، امللحـق رقـم      ٢٠٠٢ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،     الوثائق الرمسي  (٢٠٠١مايو  / أيار ٤اعتمدته يف   
]E/2002/22-E/C.12/2001/17 [ وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف يف تقريرهـا القـادم           ). املرفق السابع

بيانات مصنفة ومقارنة ومؤشرات بشأن عدد األشخاص الذين يعيشون يف الفقر والفقر املدقع، وكذلك بـشأن                
   جهودها ملكافحة الفقر والفقر املدقع؛التقدم احملرز يف

وأقاليم أسالف  عملية حتديد نطاق أراضي عجيلوتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لت  )ب(
 املساعدة  مثلتوزيع األراضي على املزارعني بواسطة تدابري       متابعة  ، باإلضافة إىل    م إليه اإعادهتلسكان األصليني و  ا

 الـري   شـبكات دوات، والقروض الصغرية، والتدريب واهلياكل األساسية، فضالً عن         التقنية، واملدخالت، واأل  
   امليزانية املخصصة لإلصالح الزراعي؛حتويل مساروجيب أن تضمن الدولة الطرف عدم . والكهرباء

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لضمان هتيئة ظروف عمل متكافئة للرجـل       )ج(
 قربوينبغي أن تعتمد الدولة الطرف، يف أ      . املساواة يف األجر لقاء العمل ذي القيمة املتساوية       مبا يف ذلك    واملرأة،  

الذي جتري مناقشته يف جملس الشيوخ، وأن تضمن توافقه التام مع ، وقت ممكن، القانون املتعلق باملساواة يف األجر
  أحكام العهد؛

للقضاء على العنف املرتيل وأن تنظر يف تعديل قوانينها         وينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها         )د(
   هذه اجلرمية؛بشأناجلنائية املتعلقة بالعنف املرتيل لتشديد العقوبة املفروضة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتخفيض معدالت البطالة وتنظيم االقتـصاد         )ه(
  رسة حقوقهم العمالية، مبا يف ذلك احلق يف الضمان االجتماعي؛غري الرمسي؛ ولضمان متكن العاملني من مما

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن قيام وزارة العدل والعمل بـإيالء العنايـة الواجبـة                  )و(
حلماية العمال النقابيني وقادهتم صارمة وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابري . إلجراءات تسجيل النقابات العمالية

فعال التخويف، مبا يف ذلك عن طريق التحقيقات واإلجراءات القانونية وفرض العقوبات على املسؤولني عن               من أ 
  مثل هذه األفعال؛

ألجـر  لوتطلب اللجنة من الدولة الطرف اعتماد تدابري فعالة لضمان املساواة يف احلـد األدىن                 )ز(
ح هذا احلد األدىن من األجر لألسر بالتمتع مبستوى         املدفوع للعاملني يف القطاعني العام واخلاص، وضمان أن يسم        

  معيشة الئق؛

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للقضاء على عمل األطفـال، خاصـةً يف             )ح(
وتطلب من الدولة الطرف التحقيق يف مجيع حـاالت  . اخلدمة املرتلية، متخذةً يف سبيل ذلك مجيع التدابري املالئمة  

  االعتداء اجلنسي على األطفال العاملني، وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛االستغالل و
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها يف جمال الصحة، وتدعوها إىل وضع سياسة شاملة   )ط(

 وتطلب اللجنة من الدولة. اجلودةإىل رعاية صحية أساسية عالية جماناً للصحة متكّن القطاعات األفقر من الوصول 
الطرف أن تدرج يف تقريرها القادم معلومات مفصلة وحمدثة، تشمل بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، لتقييم                

  .مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملال

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع مناحي احليـاة، وال سـيما       - ٢٤
. ظروف العمل يف   والشابات والوصول إىل الوظائف و     بناتالتمييز يف جماالت تعليم ال    باختاذ تدابري فعالة ملكافحة     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون بشأن تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة وضمان أن يكون ألنـشطة                 
  . على حياة النساء حقيقيأمانة املرأة تأثري

زم من التدابري اإلجيابية للقضاء على التمييز الذي تعانيه النساء          وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ ما يل        - ٢٥
، كالنساء يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك صياغة سياسة عامة شاملة ملكافحة االجتار              حالة ضعف الاليت يعشن يف    

  .األشخاص وتوفري احلماية واملساعدة للضحاياب

 متييزية للعمل املرتيل، وزيـادة      اً ظروف شئ العمل اليت تن   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل مواد قانون        - ٢٦
  .عدد عمليات التفتيش املرتبطة بالعمل يف هذا القطاع

يف  زراعة فـول الـصويا   عدم تسبب  كي تضمن    عاجلةوحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري          - ٢٧
لقانون املتعلق  لمتثال  االضافة إىل ضمان    وباإل. قدرة السكان على ممارسة حقوقهم اليت يعترف هبا العهد        تقويض  

دولة الطرف وضع إطار قانوين فعال للحماية من اسـتخدام املـواد            للباملواد الكيميائية الزراعية السامة، ينبغي      
  .الكيميائية الزراعية السامة وتنفيذ عمليات تفتيش فعالة ومتكررة على هذا الصعيد

: ذ التدابري الضرورية، مبا يف ذلك التدابري التشريعية لتحقيق ما يلي          وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختا       - ٢٨
لبـات أسـر املـزارعني    اطمة جلمعا) ب( األراضي؛ شغل أسر املزارعني والسكان األصليني اليت ت   إخراجمنع  ) أ(

) د(متابعة الشكاوى املقدمة إىل مكتب املـدعي العـام؛           )ج(والسكان األصليني وضمان عدم تعرضهم للقمع؛       
التحقيق يف عمليات اإلخالء القسري     ) ه(ضمان مراعاة السلطات القضائية ألحكام العهد لدى إصدار قراراهتا؛          

  واالنتهاكات املتعلقة باحلقوق اليت يعترف هبا العهد وحماكمة املسؤولني عنها ومعاقبتهم؛

لسندات  السكان األصليني    زةياوحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان ح            - ٢٩
  راضيهم؛أل ةالقانونيامللكية 

 بشأن احلق يف السكن الالئق، على اختاذ مجيـع          ٤وحتث اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتعليقها العام رقم           - ٣٠
 حلل مشكلة نقص السكن اليت متّس بشكل رئيسي املنـاطق           ،التدابري املالئمة، مبا يف ذلك بناء الوحدات السكنية       

وتطلب اللجنة من الدولة . ريفية واألسر ذات الدخل املنخفض وغريها من األشخاص املهمشني والفئات املهمشةال
الطرف أن تدرج يف تقريرها القادم معلومات مفصلة وحمدثة، تشمل بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، لتقييم                

  .مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملال
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وينبغـي أن   . رف باعتماد تدابري فعالة وعاجلة ملكافحة اجلوع وسوء التغذية        وتوصي اللجنة الدولة الط     - ٣١
كما ينبغي .  وتعزيز األمن الغذائيريفيةتعّدل الدولة الطرف سياساهتا الزراعية العامة لتشجيع الزراعة بني األسر ال

  .الصغار واملتوسطنيأن ختصص أقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة لتوفري الدعم املايل والتقين للمنتجني 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على اختاذ اخلطوات التشريعية الالزمة للتصدي ملشكلة الوفيات بني                - ٣٢
 صراحةً يف املناهج   نظيم األسرة النساء جراء عمليات اإلجهاض السرية، وتوصي بتناول مواضيع الثقافة اجلنسية وت          

كمـا توصـي    . نسيباالتصال اجل ل املبكر وانتشار األمراض املنقولة      الدراسية، للمساعدة على منع حاالت احلم     
وينبغي أن تواصل   .  يكون متوافقاً مع أحكام العهد     جنابيةإلالدولة الطرف باعتماد قانون بشأن الصحة اجلنسية وا       

  .الدولة الطرف جهودها للحد من وفيات األمهات والرضع

ودها لتحسني وضع األشخاص الذين خيضعون للعالج يف        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جه        - ٣٣
، وأن تضمن بشكل خاص ٢٠٠٤ التقدم يف تنفيذ وثيقة االلتزام املوقعة يف عام عجيلمؤسسات الطب النفسي، وت

كما توصي اللجنة الدولة الطرف . وصول األشخاص املودعني يف مثل هذه املؤسسات إىل سبل االنتصاف القضائية
  .ملستقبل القريب مشروع قانون بشأن الصحة العقلية يتوافق متاماً مع أحكام العهدبأن تعتمد يف ا

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء االعتبار الواجب، يف برناجمها اخلاص بإعادة األراضي، حلق السكان                - ٣٤
  .بقائهم حبد ذاتهيف وهويتهم الثقافية التعبري عن األصليني يف أراضي أسالفهم اليت تشكل عنصراً أساسياً يف 

 للحاالت اليت   أكثر تفصيالً وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريرها الدوري القادم حتليالت              - ٣٥
  .نظر فيها أمني املظامل ونتائج األنشطة اليت يضطلع هبا

ويل الكايف،  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوطيد والية جلنة حقوق اإلنسان، بوسائل تشمل توفري التم              - ٣٦
  .والسماح هلا باملشاركة يف أنشطة متابعة املالحظات اخلتامية، على املستوى الوطين

على مجيع مستويات أن تنشر على نطاق واسع هذه املالحظات اخلتامية وتطلب اللجنة من الدولة الطرف   - ٣٧
دين عامةً، وأن تبلغ اللجنة يف تقريرها اجملتمع، وال سيما بني مسؤويل الدولة والسلطة القضائية ومنظمات اجملتمع امل

  املنظمـات  كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى إشـراك          . الدوري القادم جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذها     
  احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الـوطين قبـل تقـدمي تقريرهـا                   غري  

  .الدوري القادم

عو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً ملتطلبات املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي       وتد  - ٣٨
  ).HRI/GEN/2/Rev.4 (٢٠٠٦التقارير، الصادرة عام 

 ٣٠وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الرابع يف وثيقة واحدة يف موعـد أقـصاه                    - ٣٩
  .٢٠١١يونيه /حزيران

 -  -  -  -  -  


