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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظاا الختاايياة بشااااااا ا
القوييا *
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()2

التقرير الاووي الثاالا لاوولاة وولييياا المتعاود

نظرت اللجنة في التقرير الةوري الثةةثلة

لةورلة ليليايةةث الدت ةةووم القي يةةثت( )1في جلسة ة ة ة ة ة ةةت ةةث 41

ر ، 43الد قيوت ن في  5ر 6تش ة ة ةرين األرل/أكتيبر  ،2021راعتدوت في جلسة ة ةةت ث  ،54الد قيوم في 15

تشرين األرل/أكتيبر  ،2021هذه الدالحظثت الختث ي .

ألف -يقوية
-2

على الرغم ن تةخرر تقةو م التقرير الةوري الثةثلة

للةورلة الترح ،ترحةن اللجنة لتقةو دة  ،ر ةذلة

بةثلد لي ةثت التيد لية الدقةو ة في الرورو على ةثمدة الدس ة ة ة ة ة ة ةةثمة

رالصثوق الذ أُجر

ع رفو الورل الترح الدشترك ل ن الي ازيات.

()3

 .رت رب اللجنة عن تقةوهرهةث للرياي الانةث

باء -الجوانب اإليجاوية
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ترحن اللجن بثلتوال ر التشة ةري ي رالديةة ةس ةةي رالس ةةيثة ةةثتي التي اتخذت ث الورل الترح لترسة ة ن عدثل

الرقيق اال تص ةةثو راالجتدث ي رالثقث،ي  ،على النري الدش ةةثي لي في هذه الدالحظثت الختث ي  .رترحن اللجن

بإنشث النظثم الدت وو القي يثت لدتثب

التيصيثت الدت لق برقيق اإلنسثن في ليليايث ريصوهث رإعواو حصث ات

بش ة ةةخن ث؛ ربثعتدثو الوة ة ةةتيي الس ة ةةيثة ة ةةي للورل في عثم  ،2009الذ هتض ة ةةدن ص ة ةراح الرقيق الد ترح ل ث في
ال و؛ ربثلتصوهق على الاررتي يل االرتيثي الدلرق بثل و في عثم .2012

*

اعتدوت ث اللجن في وريت ث السب ن ( 27أهليل/ةاتدار  15 -تشرين األرل/أكتيبر .)2021

()1
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيا
تطبيق العهو على المستوى المحلي
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ترحن اللجن بثألحكثم الوةةةتييي للورل الترح التي تنع على كثني التقثضةةي بشةةخن الرقيق

الدنص ة ة ة ة ةةيا عل ث في ال و ر اوأ تغل ن ص ة ة ة ة ةةلر ال رو ،رتريط علدثً بثلس ة ة ة ة ةيالق القض ة ة ة ة ةةثمي للدركد

الةوةة ة ة ة ة ة ةةتييية الدت ةووم القي يةثت التي ترتج لب ض هةذه الرقيق (األحكةثم الةوةة ة ة ة ة ة ةةتييية الدت ةووم القي يةثت
اللجن

 ،2013/0335ر ،0729/2019-S4ر 1014/2019-S4ر .)0525/2019-S4ر ع ذل  ،تخة ة

لي ةةثت ةةث،ية عن انتبةةثق الرقيق الدنصة ة ة ة ة ة ةةيا عل ةةث في ال ةةو في أ ةةثليم الةةورلة الترح

ل ةةوم رجيو

األيب الدتدت بثلركم الذاتي .رتش ة ة ة ة ة ر اللجن أ ض ة ة ة ة ة ًث بثلقلق از عوم ف ثلي نظثم الديش ة ة ة ة ةرات الدت لق
برقيق اإلنس ة ةةثن رالنظثم الدت وو القي يثت لدتثب التيص ة ةةيثت الدت لق برقيق اإلنس ة ةةثن رإعواو حص ة ةةث ات
بشخن ث (الدثوم .))1( 2
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توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

اعتماد التواوير الالزية لتعزيز انطباق جميع الحقوق المنصاااااااااوص عليها في العهو

في األقاليم األيبعة المتمتعة بالحكم الذاتي ين خالل توفير التوييب بشااااااا

العهو ،وخاصاااااااة للق اااااااا

والمحايين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأع اااء الجمةية التشااريةية المتعود القوييا والجها

الفاعلة األخرى المسااااااااتولة عن تطبيق العهو ،وين خالل تنظيم حمال توعوية تسااااااااتهوف أصااااااااحا

الحقوق .وتوجا اللجناة انتبااا الاوولاة الطرف تلى تعليق اللجناة العاا يقم  )1998( 9بشااااااااا
المحلي للعهو؛
التوصايا

(ب)

التطبيق

تعزيز نظا المتشااااا ار المتعلقة بحقوق اإلنسااااااا والنظا المتعود القوييا لمتابعة

المتعلقة بحقوق اإلنساا ودعواد تحصااءا بشا نها ين أجل االضاطال ورصاو فعال لتوصايا

اآلليا الوولية لحماية حقوق اإلنسا  ،وال سيما المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في العهو.
استقالل السلطة الق ائية

-6

ت رب اللجن ة عن تقةةوهرهةةث للايةةثن الةةذ أولى ب ة رفةةو الةةورل ة الترح رالةةذ ذ ر ،ي ة أن الةةورلة

الترح ةةتتبع تيصةيثت فريق الخا ار الدسةتقل ن الدت وو التخصةصةثت ،الذ أُنشة بديجن ات ثق ي ع ع
لجن الالوان األ ريكي لرقيق اإلنسةةثن ن أج ا لدسةةثعوم في الترقيقثت في ر ثمع ال ن

رانت ثكثت حقيق

اإلنسة ة ةةثن التي حو ش ل ن ش ة ة ة ر أهليل/ةة ة ةةاتدار ر ثنين األرل/و سة ة ةةدار  ،2019ررثص ة ة ة تل الدتصة ة ةةل

بثةتقالل القضث  .ر ع ذل  ،تش ر اللجن بثلقلق بسان األول التي تش ر لى افتقثي القضث رالنيثب ال ث
لى االةتقالل راإلوايم الذاتي (الدثوم .))1( 2

-7

توصااااي اللجنة الوولة الطرف وت ثيو جهودضا ل ااااما اسااااتقالل نظا العوالة واالسااااتقراي المهني

للق ا والموعين العايين ،وضما يوايد كافية ين الميزانية لتمكينهم ين أداء عملهم على الوج الصحيح.

الموافعو عن حقوق اإلنسا
-8

ت رب اللجنة عن لق ةث از الظررح األ نية التي دةثيه ف ةث الدةواف ين عن حقيق اإلنسة ة ة ة ة ة ةةثن

أنشة ة ة ة ة ة ةةتت م ،رال ةة ة ة ة ة ة ةةيدث الدواف ين عن الرقيق اال تصة ة ة ة ة ة ةةثو راالجتدث ي رالثقث،ي رعن الا ئ رالرق في

األ ايضةي رفي الديايو التاي ي  .دث سةثريهث القلق از ال قبثت التي هياج ث كتن أ ن الدظثلم في أوا

رظثم (الدثوم .))1( 2

2
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توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

اعتماد ساااااياساااااة شاااااايلة لحماية الموافعين عن الحقوق االقتصاااااادية واالجتماعية

والثقافية ،تشمل تواوير لمنع االعتواءا  ،ال سيما ضو الشعو األصلية .وعالو على ذلك ،تح اللجنة

على يكاافحاة اإلفال ين العقاا في يثال ضاذا االعتاواءا  ،ين خالل التحقيق في التهاوياوا
الم ااايقة والعنف ،وضااما يعامبة يرت بيها .وتذكر اللجنة الوولة الطرف وبيا اللجنة بش ا

عن حقوق اإلنسا والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية()4؛
(ب)

وأعماال

الموافعين

تعزيز قااو اي يكتااب أيين المظااالم ،بااالنظر تلى دويا الحاااسااااااااام في احت ار ويراعااا

الحقوق المنصوص عليها في العهو.
تغير المناخ
-10

ترحن اللجن بثإلطثي الد يثي للقثنين ي م  071بش ة ةةخن حقيق "أ نث األيض" ( ،)2010ربتوال ر

التخايف ن تغ ر الدنةث رالتييف

ة في تةثعي الديةثه رالتةث ة

الدخثطر الز اي ي رالتييف ع تغ ر الدنث

ن أج زياع

ن ا ة االةة ة ة ة ة ة ةةتراتيجية اليطنية إلوايم

رن لل ترم  .2020-2017ر ع ذل  ،س ة ة ة ةةثري

اللجن القلق ألن الورل الترح ليس ةةش في رض ةةع س ةةدب ل ث بثليفث بدس ةةثهدت ث الدرووم رطنيثً في تثعي
الغةثبةثت راإلنتةث الزياعي .رتشة ة ة ة ة ة ة ر اللجنة بةثلقلق ةذلة

از زيةثوم انب ةث ةثت غةثزات الةوف ئة رافتقةثي الةورلة

الترح لى القويم اليث،ي إلعواو يامم جرو رطني ل ذه الغثزات .رتالحظ اللجن أ ض ة ة ة ة ة ًث ل التنس ة ة ة ة ة ق ل ن
ال قتثعثت الدشثي في تروه رتن ذ ريصو الدسثهدثت الدرووم رطنيثً (الدثوم  ،)1( 1رالدثوم .))1( 2
-11
الوفيئة؛

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

يواصلة تعزيز الطاقا البويلة والمتجود  ،وت ثيو جهودضا للحو ين انبعاثا غا از

(ب)

اعتمااد خطاة وينياة للت يو يع تغير المنااخ للحاو ين اثاايا ال ااااااااااي على الحقوق

( )

تعزيز القاو اي المتساااااااااسااااااا اياة الوينياة إلعاواد قوائم الجرد الوينياة لغاا از الاوفيئاة؛

االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ويراجعة يسااضماتها المحود وينيا في ضاوء اتفاق باييس؛ وتحساين التنسايق وين القطاعا المشاايكة
في تحوي ويصاااااو المسااااااضما المحود وينيا؛ واعتماد تواوير تهوف تلى الوفاء بالمسااااااضمة المحود

وينيا في قطاعي الغابا واإلنتاج الزياعي؛
(و)

الرجو تلى ويا اللجنة بش

تغير المناخ والعهو(.)5

الشعو األصلية والق ايا اإلقليمية
-12

ت ترح اللجن بثلتقوم الذ أحرزت الورل في االعتراح برقيق الش ة ة ة ة ة ة يب األص ة ة ة ة ة ةةلي ربج يوهث

ال ار ي لى ضة ة ة ة ة ة ة ث التثبع الوةة ة ة ة ة ة ةةتيي على أيب

أنيا

ن الركم الذاتي (على سة ة ة ة ة ة ةةتي الدرثفظثت،

رالالو ثت ،راأل ثليم ،ر نثطق الش يب األصلي الرياي ) ،رفق ًث للقثنين ي م  .)2010( 031ر ع ذل  ،سثري
اللجن القلق بسان اوعث ات رجيو عقبثت تريل ورن حصيل نثطق الش يب األصلي الرياي على الركم

الذاتي ،بدث في ذل
()4

.E/C.12/2016/2

()5

.E/C.12/2018/1

GE.21-16113

تتلبثت ث شة ة ة ة ثوم القويم على الركم  ،ر ل التقوم الدررز في ال دليثت التي لوأت.
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ربةثلدثة  ،تالحظ اللجنة بقلق عةوم رجيو المرة تن ةذ ة للقةثنين ي م  450الدت لق بردةث ة الشة ة ة ة ة ة ة يب راأل م

األصلي التي ت يش في حثل ض

شوهو ( ،)2013رأن القثنين ي م  073الدت لق لتروهو االرتصثصثت

القضثمي ( )2010ال ضدن الردث اليث ل لليال القضثمي للش يب األصلي الرياي (الدثوم .))2( 1

-13

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

كفالة األين القانوني للشااااااعو األ صاااااالية فيما يتعلق ب ايضاااااايها وأقاليمها ويوايدضا

الطبيةية التي تشاااغلها وتساااتخويها تقليويا ،واعتماد التواوير الالزية لتيساااير حصاااول ينايق الشاااعو

األصلية الرييية على الحكم الذاتي؛
(ب)

اعتماد الالئحة التنفيذية للقانو يقم  450المتعلق بحماية الشااعو واأليم األصاالية

( )

اإلس ار في توييب السلطا العاية والموظف ين ،وال سيما العايلين في يجال العوالة،

التي تةيش في حالة ضةف شويو ،وتعويل القانو يقم  073المتعلق وتحويو االختصاصا الق ائية؛
على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعو األصلية.
الحق في المشاوي والموافقة الحر والمسبقة والمستنير
-14

تخة ة ة ة

اللجن للتخر ر في اعتدثو ثنين طثي إلج ار

الليامب الدت لق بثلت وهن رالدياو ال وير ربيني ال تي

شة ة ةةثريات حرم ر سة ة ةةبق ر سة ة ةةتن رم ،رألن

الد ثه ر ا لورلي للتشةثري .ريسةثري اللجن القلق ألن

حق الش ة يب األصةةلي في الدش ةثريم الدسةةبق بشةةخن الق اريات التي و تي ر ف ث ال تاق على نتثق راةةةع،

بدث في ذل عنو ث هت لق األ ر بدشةةثييع الت وهن رالدياو ال وير ربيني رال يثك األةةةثةةةي  .رت رب اللجن

ن

عن أة ث على رج الخصيا للدخثل ثت التي ُعرضش على نظرهث ،يدث هت لق بدشرر التريق الذ
شخن أن هي ر على نتزه س ايير ةيكيي اليطني الديجيو في أياضي الش يب األصلي (الدثوم .))2( 1
-15

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز اللوائح ين خالل التشااااوي يع الشاااعو األصااالية بشا ا

وضاااع تياي قانوني

ودداي وسياساتي للتمتع بالحق في المشاوي وفي الموافقة الحر والمسبقة والمستنير  ،وت ييو القواعو،
وال سيما فيما يخص التعوين والمواد الهيويوكربونية؛
(ب)

ضاااما تجراء يشااااو اي كافية والحصاااول على الموافقة الحر والمسااابقة والمساااتنير

( )

اتخاذ تواوير ت ااامن ساااالية ينتزا تيسااايبويو سااايكوي الويني الموجود في أ ايضاااي

للشعو األصلية بش
الشعو األصلية.

جميع التواوير التشريةية أو اإلدايية التي قو تتثر عليها بشكل يباشر؛

السياسة المالية وأوج التفاو
-16

تريط اللجن علدثً بثلزيثوم في اإلهراوات الضرياي رالندي اال تصثو اليا ر الدسج في السنيات

الدشة ة ة ة ة ة ةةديل بثلتقرير ،لى جثنن الزيثوم في اإلن ثق االجتدثعي راالنخ ثض الدلريظ في أرج الت ثرت نذ

تقةةو م التقرير األر ر .ر ع ذل ة  ،تشة ة ة ة ة ة ة ر اللجن ة بةةثلقلق ألن أرج ة الت ةةثرت ال تزال رت ة رألن النظةةثم
الضةرياي تقر لى التوي  ،بسةان اليزن الد رط للضةرامن غ ر الدبثشةرم ،رنتيج ذل تضةيع الورل فرصة

الرو بش ة ة ة ة ةةك أفض ة ة ة ة ة

ن أرج الت ثرت رالرص ة ة ة ة ةةيل على زيو ن الديايو إلعدثل الرقيق اال تص ة ة ة ة ةةثو

راالجتدث ي رالثقث،ي (الدثوم  )1( 2ر(.))2

4
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توصااي اللجنة الوولة الطرف وتعزيز ال اارائب المباشاار لتحقيق نظا ضااريبي تصاااعو بغية

الحو ين أوج التفاو وضاااما المزيو ين الموايد لزياد التمتع بالحقوق المنصاااوص عليها في العهو،
وذلك باساتخوا أقصاى يا ضو يتام ين الموايد .وتوعو اللجنة الوولة الطرف تلى يراعا التوصايا

التي

قويها الخبير المساااااتقل المعني بآثاي الويو الخايجية للوول ،ويا يتصااااال وها ين التزايا يالية دولية

أخرى عليها ،في التمتع ال ايل بجميع حقوق اإلنساااااااا  ،وخاصاااااااة الحقوق االقتصاااااااادية واالجتماعية
والثقافية ،في تقريرا عن زيايت للوولة(.)6

عو التمييز
-18

تسلط اللجن الضي على أرج التقوم الدررز في هذا الدجثل ،ر ن ث ثالً القثنين ي م  045ضو

ال نص ة ةري رجديع أشة ةةكثل التد ز ( )2010رالخت الدت ووم القتثعثت لورل ليليايث الدت ووم القي يثت ن

أج

نثهضة ال نصةري رجديع أشةةكثل التد ز لل ترم  .2020-2016ر ع ذل  ،تالحظ أن اللجن اليطني

لدكثفر ال نصة ة ةري رجديع أش ة ةةكثل التد ز ت تقر لى ث ك ي ن الديظ ن رالد زاني  ،دث رو ن أوام ث

(الدثوم .))2( 2
-19

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز قو اي اللجنة الوينية لمكافحة العنصارية وجميع أشاكال التمييز وضاما تعواد

سااااجل للحاال المبلغ عنها التي جرى النظر فيها و ُعوقب المسااااتولو عنها بموجب القانو يقم ،045
وذلك بطريقة يفصلة لتحويو الفئا األكثر حريانا؛
(ب)

تنفيذ ساياساة شاايلة لمكافحة العنصارية يجر تقييمها ويصاوضا على النحو الواجب،

وتوفير الموايد ال افية لتطبيقها؛

المثليا والمثليو ويزدوجو الميل الجنسي ويغايرو الهوية الجنسانية وحايلو صفا الجنسين
-20

ترحن اللجن بثعتدثو القثنين ي م  807بشخن ال يي الجنسثني ( ،)2016لين ث تخة

ألن الركم

الوةة ة ةةتيي الدت وو القي يثت  2017/0076ق و الرقيق األةة ة ةةثةة ة ةةي ل شة ة ةةخثا غثهر ال يي الجنسة ة ةةي

ر غثهر ال يي الجنسةثني  .ربثلدث  ،تريط اللجن علد ًث بثلقراي الوةةتيي  2020/127الصةثوي عن ركد
ال ول في رثفظ البثز ،الذ ةة ةةدب لتسة ةةج

أرل ا تران حر ل ن زرج ن ثل ن ،لين ث تشة ة ر بثلقلق از

يفض طلبثت اال تران الدقو ن أزرا ثل ن آررين .رتشة ة ة ة ة ة ر اللجن بثلقلق أ ضة ة ة ة ة ة ًث از أعدثل ال ن
رالتد ز التي هت رض ل ث األشة ة ة ة ة ة ةةخثا ن الدثليثت رالدثل ن ر زورجي الد الجنسة ة ة ة ة ة ةةي ر غثهر ال يي

الجنسة ةةثني رحث لي صة ة ثت الجنسة ة ن بسة ةةان ل م الجنسة ةةي رهييت م الجنسة ةةثني  ،رإ از اإلفالت ن ال قثب

على هذه األف ثل (الدثوم .))2( 2
-21

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

اعتماد قانو بشااااا

جرائم ال ار ية ضااااااو المثليا والمثليين ويزدوجي الميل الجنسااااااي

ويغاير الهوية الجنسااانية وحايلي صاافا الجنسااين ،وحماية ضتالء األشااخاص ين العنف والتمييز ويكافحة

اإلفال ين العقا  ،بسبل ينها تنظيم حمال توعوية تستهوف الهيئا الق ائية والتشريةية وعاية السكا ؛
(ب)

ضااااااااامااا التنفيااذ الفعااال للقااانو يقم  807ويواءيااة اللوائح واإلجراءا

للمتسسا على نحو تا يع ضذا القانو ؛

()6
GE.21-16113
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( )

ت ييو تشااااريعاتها ل ي ت اااامن لجزواج المثليين نفس حقوق األزواج ين جنسااااين

يختلفين ،وال سااااايما ل ي ت ااااامن حصاااااولهم على االساااااتحقاقا القانونية ،يثل تلك المتعلقة بالصاااااحة
وال ما االجتماعي والمعاشا التقاعوية.

يلتمسو اللجوء والالجئو والمهاجرو
اللجن لل قبثت التي هياج ث ال وهو ن الالجئ ن رالد ثجرين ن أج تسة ةةيي أرضة ةةثع م

-22

تخة ة ة

-23

توصااااي اللجنة الوولة الطرف ب ااااما تدياج يلتمسااااي اللجوء والمهاجرين والالجئين ،بساااابل

رالرصيل على الت ليم رالخو ثت الصري  ،بسان افتقثيهم لى الي ثمق الالز (الدثوم .))2( 2

ينها تقويم المسااااااااعو اإلنساااااااانية لهم ودزالة الحواجز التي تحول دو اساااااااتفادتهم ين الساااااااياساااااااا
االجتماعية ،بصارف النظر عن وضاعهم ين حي الهجر  ،وذلك وفقا إلعال اللجنة بشا
تجاا الالجئين والمهاجرين بموجب العهو(.)7

واجبا الوول

المساوا وين الرجل والم أر
في طثي الختة الدت ةووم القتةثعثت للدضة ة ة ة ة ة ةةي و ًث في لغةث النظةثم القةثمم على ةة ة ة ة ة ة ةةلتة األب
-24
رإعدثل حق الدرأم في حيثم ريد لل ترم  ،2020-2016تالحظ اللجن بقلق عوم الدس ة ةةث ل بقوي ثح عن

ال عن اةةتدراي القيالن الندتي بشةخن وري الدرأم رالرج في األةةرم رالدجتدع .رتو م
نتثمج هذه الخت  ،فضة ً
هذه القيالن الندتي التد ز ض ةةو الدرأم في جثالت ث الت ليم ،رالص ةةر  ،رال دثل  ،رالدش ةةثي في الريثم
السةةيثةةةي  ،رال ن

القثمم على الني االجتدثعي ،راةةةتخوام الي ش في األعدثل الدنزلي رأعدثل الرعث غ ر

وفيع األجر (الدثوم .)3

-25

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
( أ)

تجراء تقييم ألثر الخطة المتعود القطاعا للم ي قويا في تلغاء النظا القائم على

سااااااالطة األ ودعمال حق الم أر في حيا كريمة ،وال سااااااايما أثر ضذا الخطى على النسااااااااء ين الفئا

ال ااةيفة؛ واعتماد يا يلز ين التواوير ،بما في ذلك تواوير خاصااة يتقتة ،ين أجل تحقيق المساااوا في

الحقوق للم أر ل ي تتمتع تمتعا كايال بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
(ب)

جمع أدلة على اساتخوا الوق بغية تصاميم نظا يعاية شاايل يسامح بالتوفيق وين

العمال والحياا األسااااااااارياة ،ويقتر وتنظيم حمال لتجااوز الموامو القاائماة على سااااااااالطاة األ والقوالب

النمطية القائمة على النو االجتماعي؛
( )

االعتراف بقيماة األعماال المنزلياة وأعماال الرعااياة غير ياوفوعاة األجر ،يع يراعاا

(و)

المساااااوا وين الرجل والم أر

يساضمتها في االقتصاد وددياجها في الحسابا الوينية؛

الرجو تلى تعليق اللجنة العا يقم  )2005( 16بشاا ا

في حق التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
البطالة
-26

لين ث تخة

()7
6

ترحةن اللجنة بةثنخ ةث ض

ةول البتةثلة في طةثي رتة

ل وم ث التوال ر الدتخذم ن أج

ياج

جةثو فرا ال دة لل ترم ،2022-2017

فقوان اليظثم

بسان األز النثجد عن جثمر

.E/C.12/2017/1
GE.21-16113
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رض ف رره ييرنث (كيف و ،)19-ال ةة ة ةةيدث في ص ة ة ة يح ال ئثت التي تتخ ر عثوم بثلبتثل  ،ث الشة ة ةةبثب

رالس ةةكثن األص ةةل ن راألش ةةخثا ذر اإلعث رالدثليثت رالدثل ن ر زورجي الد

الجنس ةةي ر غثهر ال يي

الجنسثني رحث لي ص ثت الجنس ن ر لتدسي اللجي رالالجئ ن رالد ثجرين (الدثوم .)6

-27

توصااي اللجنة الوولة الطرف ،في سااياق تراجع فرص العمل بساابب األزية الناجمة عن جائحة

كوفيو ، 19-باتخاذ تواوير عاجلة إلعاد نشاايا االقتصاااد وزياد الجهود لوعم األشااخاص الذين يبحثو
عن العمل ،وال ساايما الفئا ال ااةيفة .كما توصااي اللجنة الوولة الطرف باإلش اراف على تدخال تعويال

يتقتة على قانو العمل بغية التصاو لجائحة كوفيو 19-وينع االنتهاكا  .وتوج اللجنة انتباا الوولة
تلى تعليق اللجنة العا يقم  )2005( 18بش

الحق في العمل.

قطا االقتصاد غير الرسمي
-28

تشة ة ة ة ر اللجن بثلقلق از ايت ث أي ثم ال دثل غ ر الرةة ة ة ةةدي  ،رهي حثل ت ث دش بسة ة ة ةةان جثمر

كيف و . 19-رعلى رج الخصة ة ة ة ة ة ةةيا ،تالحظ اللجن بقلق االيت ث الد رط ل وو النسة ة ة ة ة ة ةةث في القتث غ ر
الرةةدي ،فثلنسةث أكثر عرضة
ذل  ،تخةة ة

ن غ رهن لل د في رظثم

اللجن ألن النسة ةةث رال ئثت األرر

غ ر سةتقرم ث ال د الدنزلي .رعالرم على

ن األشة ةةخثا الذهن يشة ةةين في حثالت ضة ة

دلين طيال حيثت م في القتث غ ر الرةةةدي ال رصةةلين على الد ثشةةثت التقثعو

ر ن نثحي أرر  ،تشة ة ة ر اللجن بثلقلق از ايت ث

رالذهن

ال في حثالت ل ل .

والت البتثل في صة ة ة يح األش ة ةةخثا ذر اإلعث

رال قبثت التي هياج ث هيال األشخثا في الرصيل على عد المق (الدياو  3ر 6ر.)7

-29

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

اتخااذ التاواوير الالزياة ين أجال تخييض تاوييجي لعاود العماال الاذين يشاااااااااايكو في

(ب)

وضاااااااااع تجراءا يحاود لتقليص الفجو القاائماة في الحصااااااا اول على المعااشاااااااااا

( )

يصااو يوى االيتثال الفعال للتواوير اإليجاوية المتخذ لفائو األشااخاص ذو اإلعاقة

قطا االقتصاد غير الرسمي ،وال سيما النساء ،وددياجهم في القطا الرسمي؛
التقاعوية ،التي تتثر بشكل خاص على ين يعملو في القطا غير الرسمي؛
في القطاعين العا والخاص.
ظروف العمل
-30

ت رب اللجنة عن لق ةث ،يدةث خع فئةثت ختل ة

هت رضة ةةين لظررح عد ص ة ة ب رحثالت ن ال ن
رالدثليثت رالدثل ين ر زورجي الد

ن ال دةثل في القتةث غ ر الرةة ة ة ة ة ة ةةدي الةذهن

رةة ةةي الد ث ل  ،ر ن م بثألرع السة ةةكثن األصة ةةل ين

الجنسة ةةي ر غثهرر ال يي الجنس ة ةثني رحث لي ص ة ة ثت الجنس ة ة ن ،فضة ةالً

عن لتدس ةي اللجي رالالجئ ن رالد ثجرين .ريسةةثريهث القلق أ ض ة ًث از اةةةتغالل النسةةث رال تيثت في ال د
الدنزلي ،فضة ة ةةال عن اةة ة ةةتغالل ال دثل ن السة ة ةةكثن األصة ة ةةل ن في السة ة ةةيق غ ر الرةة ة ةةدي لقتثعي الثررم
الر ياني رالزياع رفي شة ة ةةر ثت تع األشة ة ةةجثي .ر ن نثحي أرر  ،تخةة ة ة

اللجن ل وم رجيو توال ر ف ثل

لردث الدرأم ن التررش رالتد ز في كثن ال د  ،فض ة ة ة ة ة ةالً عن اةة ة ة ة ة ةةتدراي ال جيم في األجيي ل ن الرج

رالدرأم ،يدث خع ن س الني
-31

ن ال د في القتث الخثا (الدياو  2ر 6ر.)7

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

وضااااع تجراءا لتعزيز االسااااتقراي الوظيفي للم أر  ،وتقليص فجو األجوي ،وينع التحرش

والتمييز في يكاا العمال والمعاامباة عليهماا ،وتعزيز التوفيق وين العمال والحياا األساااااااارياة .كماا تحا اللجناة
GE.21-16113

7

E/C.12/BOL/CO/3

الوولة على يصااااو ظروف عمل العمال المنزليين وضااااما حصااااولهم على ساااابل االنتصاااااف الفعالة في حال
تعرضهم لسوء المعايلة أو االستغالل؛

ت ثيو جهودضا ين أجل الق ااء على جميع أشاكال االساتغالل في العمل التي تتثر على

(ب)

الساكا األصاليين ،وين أجل الق ااء على أساوأ أشاكال عمل األيفال ،ين خالل جمع ويانا يفصالة ،وزياد
عود عمليا التفتيش لل شف عن يثل ضذا الحاال في األياكن التي يصعب الوصول تليها؛
( )

تنفيذ ساااياساااة تعزز حصاااول األشاااخاص ذو اإلعاقة على العمل الالئق في ساااوق

(و)

الحق في التمتع بشااااااااروط

شايلة للجميع ويصو يوى االيتثال لشرط توفير الترتيبا التيسيرية المعقولة في يكا العمل؛
الرجو تلى تعليق اللجنة العا يقم  )2016( 23بشااااااا

عمل عادلة ويرضية.
عمل األيفال
-32

تالحظ اللجن بثيتيثح أن الدركد الوةة ة ة ةةتييي الدت ووم القي يثت ،بإصة ة ة ةةوايهث حكد ث الوةة ة ة ةةتيي

الدت وو القي يثت ي م  ،2017/0025و ألغش كثني عد القثصةرين التوا ً ن ةةن ال ثشةرم ،رأن القثنين
ي م  )2018( 1139سدب بثل د التوا ً ن ةن  14عث ثً .ر ع ذل  ،تخة اللجن الن وام توال ر الي ث

رالردث الخثص بثلقصر الذهن تق أعدثيهم عن  14عث ثً رالذهن هورلين ةيق ال د (الدثوم .)6
-33

توصااااااااي اللجناة الاوولاة الطرف وتنفياذ تجراءا لوقااياة وحمااياة األيفاال الاذين تقال أعماايضم عن 14

عايا والذين يوخلو سااوق العمل ،ين خالل توفير الرعاية االجتماعية لجساار التي تةيش في حالة فقر
يوقع وضاااااما حصاااااول الفتيا والفتيا على التعليم واالساااااتمراي في واتخاذ تجراءا ين أجل التوعية

وتفتيش أياكن العمل.

الحرية النقاوية واإلض ار
-34

ترحن اللجن بثلقثنين ي م  ،) 2012( 316الذ ألغى تجريم الرق في اإلضة ة ة ة ة ة ةراب رالذ

الرقيق النقثلي  .ر ع ذل  ،سة ة ةةثري اللجن القلق از رجيو عقبثت رتبت لتسة ة ةةج

ردي

النقثبثت ال دثلي رإ از

اوعث ات فرض يو رط على حق ال ث ل ن في القتث ال ثم في اإلض ة ة ة ة ةراب ،بدث شة ة ة ة ةةد ال ث ل ن في
جثل الصر (الدثوم .)8

-35

توصاااااي اللجنة الوولة الطرف ب اااااما الحق في ت وين النقابا وتساااااجيلها وعو التوخل في

تجراءاتها الواخلية؛ وحماية األشااااخاص الذين يشااااايكو في األنشااااطة النقاوية؛ وينع وكبح أ نو ين
االنتقا ؛ ووضع تياي تنظيمي بش
لموظفي القطا العا .

الحق في اإلض ار في الخويا األساسية ،يع االعتراف وهذا الحق

ال ما االجتماعي
-36

تقوي اللجن تن ذ النظثم الصري الديحو لصثلب السكثن الذهن يشين في حثالت ض

اإلعثن الشة ةةث ل راإلعثن األةة ةةري للتخايف ن آ ثي جثمر
ن النثه على

ال ئثت الدررر

كثني حصة ةةيل عوو أكار

ثش تقثعو  .ر ع ذل  ،تشة ة ة ة ة ة ة ر اللجن بثلقلق از الرياجز التي تريل ورن رص ة ة ة ة ة ةةيل

رالد دشة ة لى الض ةةدثن االجتدثعي ،ر ن هذه ال ئثت النس ةةث ر لتدسة ةي اللجي رالالجئين

رالد ثجررن الذهن دلين في رظثم

8

يف و ،19-رإتثح

 ،ر نب

غ ر ستقرم في القتث غ ر الرةدي (الدثوم .)9

GE.21-16113
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توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز اإلجراءا الالزية ل اا اما الحصااااول على تعانا ال ااااما االجتماعي دو

(ب)

تحسااين التغطية والخويا المقوية لجشااخاص الذين يعملو حصااريا في العمل المنزلي

( )

الت كو ين أ المعاشاااا التقاعوية كافية لتوفير يساااتوى يةيشاااي الئق للمساااتفيوين

تمييز ،يع تيالء اضتما خاص للسكا الذين يةيشو في حاال ضةف؛

غير يوفو األجر والترويج لتصوي تيجاوي لمساضمة العمال المهاجرين في نظا ال ما االجتماعي؛
ينها ،يع يراعا اثاي جائحة كوفيو19-؛
(و)

الرجو تلى تعليق اللجنة العا يقم  )2007( 19بش

الحق في ال ما االجتماعي.

حماية األسر واأليفال والمراضقين
-38

تالحظ اللجن بقلق اةةةتدراي ايت ث

والت ال ن

الجنسةةي ضةةو ال تيثت رال تيثن رالدراهق ن ر والت

الزرا راال تران الدبكرين ،رالددثيةة ة ة ة ال ارةة ة ة ةةخ الدتدثل في ال قيب الاوني  .ربثلدث  ،تخةة ة ة ة

اللجن ل وم ث

الديايو الدخصص للنظثم الدت وو القي يثت لتيف ر الردث الشث ل ل ط ثل رالدراهق ن (الدثوم .)10
-39

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

ضااما التحقيق على النحو الواجب في حاال العنف الجنسااي ضااو الفتيا والفتيا

(ب)

وضاع تجراءا لمنع واساتئصاال يمايساا الزواج واالقت ار المبكرين والعقوبة البونية

( )

تعزيز النظا المتعود القوييا للحماية الشااايلة للفتيا والفتيا والمراضقين ،وتعزيز

والمراضقين ويعامبة الجنا ؛

والنفسية لجيفال والمراضقين ،بما في ذلك تنظيم حمال التوعية؛

تسق يع أيانا يظالم األيفال والمراضقين ،وتزويو ضذا األيانا بالموايد ال افية.
عملها الم َّ
العنف القائم على النو االجتماعي
-40

على الرغم ن طة ةةثي القة ةةثنين ي م  348لضة ة ة ة ة ة ةدة ةةثن حية ةةثم رة ةةثلي ة ة

ن ال ن

للدرأم ()2013

رالاررتي يالت الدت لق بإصة ة ةةواي األحكثم ن نظيي جنسة ة ةةثني ،تش ة ة ة ر اللجن بثلقلق از اةة ة ةةتدراي ايت ث
والت ال ن

ض ةةو الدرأم ،بدث في ذل

ت اإلنثث .دث س ةةثريهث القلق از عوم ج ار ترقيقثت جثوم في

والت اإلفالت ن ال قثب على هذه األف ثل .رتشة ة ر اللجن بثلقلق أ ضة ةثً از
هذه القضة ةةث ث رإ از ايت ث
أرج القصيي في رو ثت الرعث األةثةي الدقو للنسث في حثالت ال ن (الدثوتثن  3ر.)10
-41

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز القانو يقم  348وتحسااين قو اي خويا الرعاية األساااسااية المقوية للنساااء

في حاال العنف ،ين خالل توفير الهياكل األسااااااساااااية والمعوا والموظفين المتخصااا اصاااااين والميزانية
ال افية لهذا الخويا ؛
(ب)

ضما التحقيق الفعال في جميع حاال العنف ضو الم أر ويعامبة الجنا على النحو

( )

تنشاء يحاكم يتخصصة يكلفة حصريا بالعنف القائم على النو االجتماعي.

الواجب ،ويصو التطبيق الفعال لل بروتوكوال المتعلقة بإصواي األحكا ين ينظوي جنساني؛

GE.21-16113
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الفقر
تقوي اللجن االنخ ثض اليا ر في س ة ة ة ةةتي ال قر رترسة ة ة ة ةن الديشة ة ة ة ةرات االجتدث ي الدختل في

-42

ا لسة ةةنيات الدشة ةةديل بثلتقرير .ر ع ذل  ،تشة ة ر اللجن بثلقلق ألن
القلق از عوم رجيو توال ر ث،ي للتخايف ن تخ ر جثمر

ول ال قر ال هزال رت ثً .دث سة ةةثريهث

يف و 19-على اال تصة ةةثو راةة ةةتدراي ال جيات

االجتدث ي راال تصثو ل ن ةكثن األييثح رالدون رب ن السكثن األصل ن رغ ر األصل ن (الدثوم .)11

توصي اللجنة الوولة الطرف وتعزيز التواوير الفويية للتقليل ين اآلثاي االجتماعية واالقتصادية

-43

ل وفيو ،19-وال ساااايما في صاااافوف الفئا ال ااااةيفة .وباإلضااااافة تلى ذلك ،تح اللجنة الوولة الطرف

على تعزيز جهودضا لمواصااااالة الحو ين الفقر وسااااااو الفجوا القائمة وين سااااااكا األيياف والمو وبين

تويج في اساااتراتيجيا الحو ين

الساااكا األصاااليين وغير األصاااليين ،وتوصاااي اللجنة الوولة الطرف ب
الفقر نهجا قائما على حقوق اإلنساااااا  .وفي ضذا الصاااااود ،توعو اللجنة الوولة الطرف تلى يراعا ويا
الفقر والعهو(.)8

اللجنة بش

الغذاء
-44

تالحظ اللجن بثيتيثح انخ ثض ةةي التغذ الدز ن لو األط ثل ورن ةةن الخث سة رزيثوم نتث

الغذا  .ر ع ذل  ،تخة ة ة ة

الرياي  ،راليت ث
-45

اللجن اليت ث

ةر في الدنثطق
والت ة ة ة ةةي التغذ الدز ن الذ ال هزال نتش ة ة ة اً

والت زيثوم اليزن رالسدن (الدثوم .)11

توصااااااي اللجنة الوولة الطرف باعتماد التواوير الالزية لتوفير أغذية صااااااحية ويغذية وكافية،

ال سيما للفئا المحروية ،وعو التشجيع على تناول األيعمة والمشروبا ال اي بالصحة.
المياا والصرف الصحي
-46

تالحظ اللجن بثيتيثح أن كثني االةة ةةت ثوم ن صة ةةوي رس ة ةن للديثه ر رافق رس ة ةن للصة ةةرح

الصةةري و ازواوت زيثوم ا رم .ر ع ذل  ،سةةثري اللجن القلق ألن

ول الرصةةيل على رو ثت الصةةرح

الص ة ة ةةري ال هزال نخ ض ة ة ةثً .دث س ة ة ةةثريهث القلق از أرج الت ثرت ل ن الدنثطق الرض ة ة ةري رالرياي رب ن

الدرثفظثت في الرصيل على هذه الخو ثت (الدثوم .)11
-47

توصااااي اللجنة الوولة الطرف بمواصاااالة االسااااتثماي في تحسااااين ظروف الوصااااول تلى المياا

والنظافة الصااااحية وخويا الصاااارف الصااااحي ،يع تيالء اضتما خاص للفئا األكثر حريانا وتهميشااااا.

وتوج اللجنة انتباا الوولة الطرف تلى تعليق اللجنة العا يقم  )2002( 15بش

الحق في الماء.

السكن الالئق
-48

تريط اللجن علدثً بثلتراجع الدسة ة ة ة ة ةةج في نقع الدسة ة ة ة ة ةةثكن نتيج تن ذ ل ار ج ر ثل اإلةة ة ة ة ة ةةكثن

الركي ي  .ر ع ذل  ،سة ة ة ة ة ة ةةثريهث القلق از عوم ث

ث هي

ررض ن الدسة ة ة ة ة ة ةةثكن الديسة ة ة ة ة ة ةةييم التيل

رالدسثكن االجتدث ي  ،ا أل ر الذ هي ر بشك رثا على السكثن الدررر ن رالد دش ن (الدثوم .)11
-49

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز السااااياسااااة الوينية لمسااااكا ل ااااما تيكانية الحصااااول على السااااكن الالئق

الميساااوي الت لفة وضاااما توافرا ،ال سااايما ين خالل توفير يزيو ين المسااااكن االجتماعية وتقويم يزيو

ين تعانا السكن؛
()8
10
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(ب)

تحسااااين نظا جمع البيانا ين أجل تنتاج ويانا يوثوقة ويصاااانفة حسااااب العوايل

التي ُيحظر التمييز على أساسها فيما يتعلق بالحصول على السكن الالئق.
الحق في الصحة

ترحةن اللجنة بةثعتدةثو نظةثم الصة ة ة ة ة ة ةرة الديحةو بديجةن القةثنين ي م  ،)2019( 1152الةذ

-50

كة

الرعث الصةةري الدجثني للسةةكثن الذهن ال شةةدل م الضةةدثن االجتدثعي القص ة ر األج  .ر ع ذل  ،تش ة ر
اللجن بثلقلق از عوم ث التديي الدقوم بديجن القثنين ي م  1152رإ از نقثط الض ة ة ة ة ة
ثني ن ث نظثم الص ة ة ة ة ةةر رالتي ت ث دش بس ة ة ة ة ةةان جثمر

ال يكلي التي

يف و ،19-رالتي ت ني اة ة ة ة ة ةةتدراي أرج الت ثرت

الشةوهوم في فرا الرصةيل على الخو ثت الصةري  .دث سةثري اللجن القلق از ل اإللالغ عن الي،يثت

النثجد عن يف و .19-رعالرم على ذل  ،سةةثريهث القلق ألن يغم تتا ق الورل لسةةيثةة الصةةر األةةةري

الدجتد ية الدت ةووم الثقةثفةثت ،فةإن عةوو الزيةثيات الدنزلية رعةوو األرصة ة ة ة ة ة ةةثم ن الدةويب ن على الن ج الدت وو

الثقةثفةثت غ ر ةثح ،رألن الرياجز التي هياج ةث األشة ة ة ة ة ة ةخةثا ذرر اإلعةث ة رالدثليةثت رالدثل ين ر زورجي
الد

الجنسةي ر غثهرر ال يي الجنسةثني رحث لي صة ثت الجنسة ن لليصةيل لى الخو ثت الصةري

ثمد (الدثوم  ،)1( 2رالدثوتثن  12ر.)15

-51

ث زالش

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

تعزيز نظايها الصاااحي ين خالل زياد االساااتثماي في الهياكل األسااااساااية والمعوا

(ب)

تحسين نظا يرامبة األوبئة ،وخاصة لمواجهة جائحة كوفيو19-؛

( )

اي المتعلقة
التشاااااجيع على تنفيذ اإلداي التشاااااايكية والرقابة االجتماعية التخاذ القر ا

(و)

ضاااااااما تيكانية وصاااااااول األشاااااااخاص ذو اإلعاقة تلى المرافق الطبية والمعلويا

والموظفين المويبين للحو ين الفجوا في الوصول التي تتثر على الفئا األكثر حريانا؛

باإلداي المشتركة للصحة ،في تياي نموذج سياسة الصحة األسرية المجتمةية المتعود الثقافا ؛

ووسائل االتصال؛ وتعزيز قو اي العايلين الصحيين فيما يخص حقوق األشخاص ذو اإلعاقة والمثليا

والمثليين ويزدوجي الميل الجنساي ويغاير الهوية الجنساانية وحايلي صافا الجنساين ،واالعتماد على

وروتوكوال

لرعاية الحاال المتعلقة وهتالء األشخاص.

وفيا األيها
-52

ت رب اللجن عن تقوهرهث النخ ثض

ول ر،يثت األ ثت ،لين ث تخة ة ة ة ة ة

ألن ال هزال ن أعلى

الد والت في الدنتق رألن ال جيم في الرصةةيل على رو ثت التيل و بثلنسةةب لنسةةث الشة يب األصةةلي ر ن
شن في الدنثطق الرياي ال تزال ثمد .

-53

توصاااااااااي اللجناة الاوولاة الطرف بم ااااااااااعفاة جهودضاا للحاو ين وفياا األيهاا والفجوا في

الحصااول على خويا التوليو في المنايق الرييية وفي صاافوف السااكا األصااليين والسااكا البوليفيين

المنحويين ين أصل أفريقي.
الصحة الجنسية واإلنجاوية
-54

تخةة ة

اللجن الة ةةتدراي عدليثت اإلج ثض غ ر الدخ ين بس ةةان تجريم اإلج ثض رال قبثت التي

تياج ةث النسة ة ة ة ة ة ةةث في الرصة ة ة ة ة ة ةةيل على اإلج ةثض الدةخ ين ،حتى في الرةثالت التي سة ة ة ة ة ة ةةدب ف ةث القةثنين

بثإلج ثض ،رذل بسةان عيا

GE.21-16113
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ن الشةكي  ،أر عوم

11

E/C.12/BOL/CO/3

ث،ي في حثل االةة ة ة ةةتنيثح الضة ة ة ةةد ر لل ث ل ن الصة ة ة ةةر ن .رتشة ة ة ة ر اللجن بثلقلق ذل

رجيو لوام

از

ول حد الدراهقثت .رتشة ة ر أ ضة ة ًث بثلقلق از عوم رجيو ةة ةةيثةة ة تثقياي شة ةةث ل بشة ةةخن الصة ةةر
ايت ث
كثني الرصة ة ة ةةيل على رةة ة ة ةةثم نع الرد الروهث  ،رالتخر ر في اعتدثو
الجنسة ة ة ةةي راإلنجثلي  ،ر رورو
القثنين الشث

-55

الدت لق بثلرقيق الجنسي راإلنجثلي (الدثوم .)12

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

يراجعة التشاااريعا الجنائية التي تحظر اإلجهاض لجعلها يتوافقة يع حقوق الم أر ،

بما في ذلك الحق في الحيا وفي الصاحة البونية والعقلية ،وكذلك توسايع نطاق الحاال التي يكو فيها

اإلجهاض قانونيا ،يع تلغاء الشااااروط التقييوية التي تحو ين تيكانية اإلجهاض .كما تح اللجنة الوولة
الطرف على ضاااما عو تحميل النسااااء اللواتي يلج

تلى ضذا الممايساااة المساااتولية الجنائية ،وكفالة

نشار وتوافر يعلويا وخويا جيو فيما يخص الصاحة الجنساية واإلنجاوية لجميع النسااء والمراضقا ،
وال سيما في المنايق الرييية النائية؛
(ب)

تقييم الخطاة المتعاود القويياا لمنع الحمال المراضقاا والشااااااااااباا للفتر 2020-2015

وت ثيو التواوير الرايية تلى الحو ين ضذا المشاااااكلة ين خالل توفير التثقيو الشاااااايل بشاااا
الجنسية واإلنجاوية وخويا الرعاية الصحية واالستشاي المالئمة للمراضقين؛
( )

اعتماد قانو شااايل بش ا

الصاااااحة

الحقوق الجنسااية واإلنجاوية وتنفيذ خطة وينية للصااحة

الجنساااية واإلنجاوية ذا أضواف ويتشا ا ار ونظا لل رصاااو ويوايد تقنية ويالية كافية .وفي ضذا الصاااود،

توج اللجنة انتباا الوولة الطرف تلى تعليق اللجنة العا يقم  )2016( 22بشاااااااا

الجنسية واإلنجاوية.

الحق في الصاااااااااحة

سياسة التصو للمخو اي
-56

ت رب اللجن عن لق ث بس ةةان اة ةةتدراي الن ج ال قثلي في الغثلن از ت ثطي الدخويات ،ربس ةةان

عوم رجيو ل ار ج للرو ن الض ة ةةري على ت ثطي الدخويات رتش ة ةري ثت لتيس ة ة ر اة ة ةةتخوام القنن في جثل
التن (الدثوم .)12

-57

توصاي اللجنة الوولة الطرف بإصاالم القوانين المتعلقة وتعايي المخو اي انطالقا ين نهج قائم

على الصاااحة العاية والحو ين ال اااري ،ووضاااع وروتوكوال

المجال الطبي.

تيسااار ينح التراخيص الساااتخوا القنب في

حقوق التعليم
-58

ترحن اللجن بثإلنجثزات التي حققت ث الورل الترح في الرو ن

ر ع ذل  ،سة ةةثري اللجن القلق ألن

ول التسة ةةرب الدويةة ةةي راأل ي .

ول تدثم الت ليم الثثني ال هزال دث ترو ثً ،ال ة ة ةيدث بثلنسة ةةب للتالب

ن السة ةةكثن الري ن رالسة ةةكثن األصة ةةل ن رالسة ةةكثن الايلي ن الدنرويين ن أص ة ة أفريقي رغ رهم ن ال ئثت

الدررر رالد دش  .رعالرم على ذل  ،تخة

اللجن ل وم رجيو ةيثة شث ل للت ليم الجث ع ،رنقع الديايو

اليث،ي  ،رانتش ة ةةثي القيالن الندتي التد زي في الا ئ الت ليدي  ،ر ل عوو التالب ذر اإلعث الدس ة ةةجل ن في
ختل

سةةتييثت الت ليم ،رايت ث

ول التسةةرب الدوية ةي في ص ة يح التالب ذر اإلعث  ،ررجيو وايه

ن صل  ،رنقع الد ل د ن الدتخصص ن لل د

12
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-59

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

جمع ويانا يفصااااالة عن يعول تسااااار الطال ين الساااااكا األصاااااليين والساااااكا

البوليفيين المنحاويين ين أصاااااااااال أفريقي والطال

المحروية والمهمشة األخرى؛
(ب)

ين المناايق الرييياة والطال المنتمين تلى الفئاا

اعتماد تواوير يلموسااااة ويحود للحو ين يعول التساااار المويساااي ،وال ساااايما على

يسااتوى التعليم الثانو  ،فيما يخص الطال ين السااكا األصااليين ،وين السااكا البوليفيين المنحويين
ين أصل أفريقي ،وين المنايق الرييية؛
( )

تعواد وتنفيذ ساياساة شاايلة ل اما التعليم الجايع وتساجيل األشاخاص ذو اإلعاقة

(و)

اعتمااد تاواوير للق ااااااااااء على القوالاب النمطياة التمييزياة الموجود في البيئاة التعليمياة

(ه)

تخصااايص يوايد كافية لتطبيق التواوير المذكوي أعالا ،بما في ذلك توييب المعلمين

في الموايس والتصو اليتفا يعول تسر الطال ذو اإلعاقة؛

فيما يخص الطال ذو اإلعاقة وضما عو ميا المتسسا التعليمية بإعاد تنتاج ضذا القوالب النمطية؛
الذين يعملو يع الطال ذو اإلعاقة.
أثر كوفيو 19-على الحق في التعليم
-60

تش ة ة ة ر اللجن بثلقلق از تخ ر التوال ر الدتخذم في عثم  2020على الت ليم نتيج انتش ة ة ةةثي ف رره

كييرنث ،بدث في ذل ت ل ق الويره الرض ة ةةييي  ،األ ر الذ زاو ن أرج الت ثرت في الرص ة ةةيل على الت ليم
الج و ،رال ةةةيدث بثلنسةةب للتالب ن السةةكثن األصةةل ن الذهن يشةةين في الدنثطق الرياي ر/أر الذهن ليسةةش
لوه م كثني االتصثل بثإلنترنش أر الرصيل على التينيليجيثت الجوهوم (الدثوم .)13
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توصااي اللجنة الوولة الطرف بالتشااجيع على تنفيذ تواوير يحود ويلموسااة لتحقيق العود تلى

المويسة ،وضما تيكانية الحصول على تعليم جيو ،وتقليص الفجو الرقمية وين الطال .

التعليم المتعود الثقافا والمتعود اللغا
-62

في طثي ةةةيثة ة الت ليم الدت وو الثقثفثت رالدت وو اللغثت رالدن ث الو ايةةةي األةةةثةةةي لنظثم الت ليم

الدت وو القي يثت ،تريط اللجن علد ًث بثلختيات التي اتخذت ث الورل الترح العتدثو رتن ذ ال وهو ن الدنثهج
الو ايةة ةةي اإل ليدي الدت ووم الثقثفثت ،لين ث تشة ة ر بثلقلق بسة ةةان أرج القصة ةةيي في تن ذهث رعوم رجيو نثهج
ن هذا القا

-63

لصثلب أ م رش يب ريانيك نث ر ثهيبثبث رإهتينث ث األصلي الرياي (الدثوتثن  13ر.)15

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)

تقييم يوى تنفيذ ضذا المناضج الوياسااااااااية اإلقليمية وضااااااااما ت ييفها يع احتياجا

(ب)

اعتماد تواوير إلقراي المناضج التعليمية اإلقليمية المتعود الثقافا وتنفيذضا لصااااااالح

يختلف الشعو األصلية؛

أيم وشعو خوانيكينا وكايوبابا وديتونايا األصلية الرييية.
لغا الشعو األصلية
-64

ترحن اللجن بثإلطثي القثنيني الياة ة ة ة ة ةةع الذ هوعم الرقيق اللغيي ل

الرياي  ،ث القثنين ي م  .)2012( 269ر ع ذل  ،فإن ث تش ة ة ة ة ة ر بثلقلق از
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الش ة يب األص ةةلي في الورل الترح ،رال ة ةةيدث اللغثت الد رض ة لختر االرت ث  ،األ ر الذ هي ر بش ةةك

ال فقط ن الديظ ن
بثشةةر على دثية ة الش ة يب األصةةلي لرقي ث الثقث،ي  .رتخة ة اللجن ألن عووًا ل ً
ال دي ن دتثلين لشرط التروث بإحو اللغثت األصلي لضدثن حصيل الش يب األصلي على الخو ثت
التي قو ث هيال الديظ ن في األ ثكن ال ث

-65

(الدثوم .)15

توصاي اللجنة الوولة الطرف باعتماد التواوير الالزية للحفا على لغا الشاعو األصالية ،بما

في ذلك اعتماد الالئحة التي تسااااامح بالتنفيذ الفعال للقانو يقم  450المتعلق بحماية الشاااااعو واأليم
األصاالية التي تةيش في حالة ضااةف شااويو  .كما توصااي ب ااما تعزيز اسااتخوا جميع لغا الشااعو

األصلية في األياكن العاية.
التنو الثقافي
-66

ت رب اللجن عن لق ث از ةةلسةل

ن ظثهر التد ز ضةو الشة يب األصةلي في الورل الترح.

رعالرم على ذل  ،تالحظ اللجن بقلق رجيو رتثب عثم ستخوم ال يي اإل ني

ال ةيدث في ةيثق األز االجتدث ي السيثةي ل ثم ( 2019الدثوتثن  2ر.)15

-67

د يثي لإل صث راالنقسثم،

توصي اللجنة الوولة الطرف بما يلي:
(أ)
(ب)

تنفيذ سياسة شايلة تقوي التنو والتعودية وترفض جميع أشكال التمييز؛
تيجااااد يجااااال

للتوافق والحواي ،ين أجااال حمااااياااة وتعزيز وتقاااوير التنو الثقاااافي

وضما أ ينظر تلي عاية السكا على أن عايل تثراء وليس عايل انقسا .

دال -توصيا أخرى
-68

توصاي اللجنة الوولة الطرف ب

تراعي التزاياتها بموجب العهو يراعا تاية وب

ت فل التمتع

ال ايل بالحقوق
المكرساااااة في عنو تنفيذ خطة التنمية المساااااتواية لعا  2030على الصاااااعيو الويني.
ّ
اليا يساتقلة

وساوف تي ّسار الوولة الطرف تحقيق أضواف التنمية المساتواية تلى حو كبير تذا يا أنشا
لرصاااو التقو المحرز وتعايل يع المساااتفيوين ين البرايج الحكويية باعتبايضم أصاااحا حقوق يمكنهم

المطالبة باسااااااتحقاقا  .وين شاااا ا

تنفيذ أضواف التنمية المسااااااتواية على أساااااااس يبادئ المشااااااايكة

والمساءلة وعو التمييز أ يكفل عو ترك أحو خلف الركب .وفي ضذا الصود ،توج اللجنة انتباا الوولة

الطرف تلى ويا اللجنة بش
-69

التعهو بعو ترك أ أحو خلف الركب(.)9

وتطلب اللجنة تلى الوولة الطرف أ تنشاااااار ضذا المالحظا الختايية على نطاق واسااااااع على

جميع يسااااااتويا المجتمع ،بما في ذلك على يسااااااتوى األنوا األيبعة ين الحكم الذاتي ،وال ساااااايما في

صاااافوف البرلمانيين والموظفين العموييين والساااالطا الق ااااائية ،وأ ُتطلع اللجنة ،في تقريرضا الووي
المقبل ،على الخطوا الم ّتخذ لتنفيذ ضذا المالحظا  .وتشاااااااجع اللجنة الوولة الطرف على التعاو يع

يكتاب أيين المظاالم والمنظماا غير الحكويياة وسااااااااااائر أع اااااااااااء المجتمع الماوني في يتاابعاة ضاذا

المالحظا الختايية وفي عملية التشاوي على المستوى الويني قبل تقويم تقريرضا الووي المقبل.

()9
14
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وتطلاب اللجناة ،وفقاا إلجراء يتاابعاة المالحظاا الختاايياة الاذ اعتماو ات  ،تلى الاوولاة الطرف أ

تقو  ،في غ او  24شاه ار ين اعتماد ضذا المالحظا الختايية ،يعلويا عن تنفيذ التوصايا الوايد

في الفق ار ( 9أ) (المااوافعو عن حقوق اإلنسااااااااااا ) ،و( 11ج) (تغير المناااخ) و( 15أ) (الحق في

المشاوي والموافقة الحر والمسبقة والمستنير ).
-71

وتطلاب اللجناة تلى الاوولاة الطرف أ تقاو تقريرضاا الاووي الرابع ،وفقاا للمااد  16ين العهاو،

بحلول  31تشااا ارين األول/أكتوبر  ،2026يا لم تبلغ وتغيير في دوي االساااااتعراض .ووفقا لقراي الجمةية

العاية  ،268/68فإ الحو األقصى لعود كلما التقرير ضو  21 200كلمة.
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