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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  لدورة اخلامسة واألربعونا

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩-١جنيف، 

 ١٦ير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          النظر يف التقار      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  أوروغواي    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريـر اجلـامع              -١

 يف  (E/C.12/URY/3-4)لرابع ألوروغواي بشأن تنفيـذ العهـد        للتقريرين الدوريني الثالث وا   
انظـر   (٢٠١٠نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٣ و ٢، املعقودة يومي    ٣٣ و ٣٢ و ٣١جلساهتا  

E/C.12/2010/SR.31 و E/C.12/2010/SR.32 و E/C.12/2010/SR.33(    واعتمدت يف جلستها ،
، (E/C.12/2010/SR.55) ٢٠١٠نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٩اخلامسة واخلمسني، املعقودة يف     

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
.  الدوريني الثالث والرابع   اجلامع لتقريريها  هاترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقرير       -٢

كما ترحب بالردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف على قائمـة املـسائل، وباملعلومـات               
  .راء احلوار، وباحلوار الصريح والبّناء مع وفد الدولة الطرفاإلضافية اليت قدمتها قبل إج
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 يف تقريرهـا الـدوري      النظرلتدابري اليت اعتمدهتا منذ     لالدولة الطرف   ب اللجنة   تشيد  -٣

  :الثاين وهي
إرجاع جمالس املفاوضة اجلماعية الثالثية اليت تضم ممثلني عـن أصـحاب              )أ(  

  ؛٢٠٠٥واحلكومة، يف عام  لنيالعمل والعام
هبدف ختفيف ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(اعتماد اخلطة الوطنية للطوارئ االجتماعية   )ب(  

   على األشخاص الذين يعيشون يف ظل الفقر املدقع؛٢٠٠٢آثار األزمة االقتصادية لعام 
 لتنسيق استجابة الدولة الطـرف      ٢٠٠٥جتماعي يف عام    اللس ا اجملإنشاء    )ج(  
اء االقتصاد واملالية والتعليم والثقافة والعمل والضمان االجتماعي والصحة         وزرويضم  للفقر،  

  العامة والتخطيط اإلقليمي والبيئة والسياحة والرياضة؛
نظـام  الوطين للصحة و  الصندوق  الإصالح قطاع الصحة مبا يف ذلك إنشاء          )د(  

  الصحية؛ بغرض زيادة إمكانية الوصول إىل الرعاية ٢٠٠٧تكامل للصحة يف عام امل
امة خطـة تكـافؤ     ومن مساهتا اهل  ،  ٢٠٠٧نصاف، يف عام    اإلاعتماد خطة     )ه(  

  الفرص واحلقوق بني املرأة والرجل؛
  ).٢٠٣٠-٢٠١٠(وطنية للطفولة واملراهقة الجية االستراتياعتماد   )و(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
الطرف املتعلقة مبركز العهـد يف       تشريعات الدولة    لعدم وضوح يساور اللجنة القلق      -٤

  .النظام القانوين احمللي
حتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أثر قانوين ألحكـام العهـد يف               

مناسبة أخرى،  بوسائل   القانوين احمللي، مبا يف ذلك من خالل اإلدماج أو           هانظام
طراف بشأن طبيعة التزامات الدول األ) ١٩٩٠(٣عمالً بتعليق اللجنة العام رقم    

. بشأن تطبيق العهـد علـى املـستوى احمللـي         ) ١٩٩٨(٩ والتعليق العام رقم  
هو سبيل  القانون احمللي   اللجنة الدولة الطرف بأن إدماج أحكام العهد يف          وتذكِّر

  . االحتكام إليها يف القضاءهام لضمان 
 اآلن،  ويساور اللجنة القلق ألن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مل تبدأ عملها حىت             -٥

  .٢٠٠٨على الرغم من إنشائها يف عام 
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، تفعيل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    حتث اللجنة الدولة الطرف على        
قوق اإلنسان وتعزيزها   ماية ح وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية حل      

  ).مبادئ باريس(
 مفـصلة ومـصنفة     بشأن تنفيـذ العهـد     يساور اللجنة القلق إزاء انعدام بيانات     و  -٦

 املنـاطق احلـضرية أو الريفيـة واألوضـاع          منها السن ونوع اجلنس وسكان    أمور   حبسب
االقتصادية، مبا يف ذلك بيانات عن أثر التدابري املشار إليها يف تقريـر الدولـة                -االجتماعية  

يف إجراء تقييم فعال للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ           كهذه   بيانات   وتكرر اللجنة أمهية  . لطرفا
  .االلتزامات الواردة يف العهد

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، يف تقريرهـا الـدوري املقبـل،               
معلومات إحصائية حمدثة، تتضمن بيانات عن التنفيذ الفعال لكل حق منـصوص            

 املـدن  أو   الريـف  حبسب السن ونوع اجلنس، وسـكان     عليه يف العهد، مصنفة     
على أسـاس     من األوضاع ذات الصلة،    االقتصادي وغريه  -االجتماعي  والوضع  

وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى    . املاضية لسنوات اخلمسلسنوي مقارن  
  .بشأن تقدمي الدول األطراف تقاريرها) ١٩٨٩(١مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 

 مع القلق، باستمرار ممارسة التمييـز والتـهميش االجتمـاعي       ، اللجنة علماً  وحتيط  -٧
ضد جمموعات األقليات يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك األشخاص مـن أصـل              واالقتصادي  

وتالحظ اللجنة أن هذا التمييز والتهميش      . ةأفغاين، وبانتشار التمييز القائم على امليول اجلنسي      
الرعاية الصحية والتعليم والعمل    يف  يف مجيع اجملاالت املشمولة بالعهد، وبصفة خاصة        يتجليان  

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات عن األمـوال           . نالسكواحلصول على   
حـىت اآلن،    ،أثر التدابري املتخذة  عن  املخصصة يف امليزانية خلططها وبراجمها يف هذا اجملال أو          

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (ملكافحة التمييز ضد هذه اجملموعات 
 ملكافحة التمييز مع    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً شامالً         

بشأن عدم التمييـز يف احلقـوق       ) ٢٠٠٩(٢٠مراعاة تعليق اللجنة العام رقم      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإيالء األولوية للتنفيذ الفعال للربامج القائمة         

  .املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز يف القانون واملمارسة
لى الرغم من اعتماد نظام احلصص فيما يتعلق بتوظيـف          عإذ  وتشعر اللجنة بالقلق      -٨

 يف القطـاع العـام       يف املائة من الشواغر    ٤ال تقل عن    نسبة  لشغل  األشخاص ذوي اإلعاقة    
بالتعاون مع مؤسسة بريل، فإن األشخاص ذوي        ينفذ   واعتماد برنامج لتوظيف ضعاف البصر    

ما يساور اللجنة القلق ألنه مل يتم       ك. عملإىل فرص احلصول على     اإلعاقة ال يزالون يفتقرون     
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (للقطاع اخلاص قادرة على حتقيق أثر مقاَرن وضع برامج 
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري إضافية لتعزيـز املـساواة يف              
وإيالء اهتمام خاص لتمكينهم مـن      على عمل   ألشخاص ذوي اإلعاقة    حصول ا 

  .لقطاع اخلاصعمل يف ااحلصول على 
الالمساواة بني الرجل واملرأة يف الدولة الطـرف،  استمرار يساور اللجنة القلق إزاء  و  -٩
وتالحـظ  .  نتيجة القوالب النمطية املترسخة املتعلقة بدور املرأة يف اجملتمع واألسرة          سيما الو

مة وأن هناك أوجـه      مع القلق، أن املرأة ممثَّلة متثيالً ناقصاً على مجيع مستويات احلكو           ،اللجنة
املرأة أكثر  مع متثيل   عمل وظروف العمل،    على  املرأة  بفرص حصول   ما يتعلق   تفاوت كبرية في  

. بأجور منخفضة ومن الالزم يف االقتصاد غري النظامي ويف األعمال اليت ال تتطلب مهارات             
مييـز  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن املرأة من أصل أفريقي تعاين من حرمان خاص نتيجة الت              

  ).٧ و٦ و٣املواد (االت اجملالذي يواجهه األشخاص من أصل أفريقي يف مجيع 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
تعزيز تنفيذ تدابري مكافحة التمييز ضد املرأة مبا يف ذلك القانون             )أ(  

 بشأن تعزيز تكافؤ احلقوق والفـرص بـني الرجـل واملـرأة             ١٠٤-١٨ رقم
  ؛)٢٠٠٧(ية األوىل لتحقيق تكافؤ الفرص واحلقوق واخلطة الوطن) ٢٠٠٧(

ضمان أن تتلقى هذه اخلطوات الدعم الكايف مـن امليزانيـة وأن          )ب(  
،  للمخاطر بشكل خـاص    ملرأة من أصل أفريقي   تعرض ا تعاجل بالكامل أموراً منها     

عمـل وظـروف العمـل، واملـشاركة يف     فرص احلصول على وأوجه التباين يف   
  العامة؛ احلياة

تنظيم محالت لتوعية اجلمهور، بالتعاون مع منظمـات اجملتمـع      )ج(  
املدين ووسائط اإلعالم هبدف مكافحة القوالب النمطية التقليدية املتعلقة بوضـع           

  .املرأة والرجل يف اجملالني العام واخلاص
 من تقرير الدولـة     ٧٦مع القلق، باملعلومات الواردة يف الفقرة        اللجنة علماً، حتيط  و  -١٠
التشريعات املتعلقة بأمور منها ضمان عمـل       بشأن عدم كفاية     (E/C.12/URY/3-4)رف  الط

  ).٧املادة (لديهم أطفال حباجة إىل رعاية طبية للعاملني ممن املرأة احلامل ومنح إجازات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتـري مراجعـة شـاملة لقوانينـها               
 للحق يف ظروف عمل عادلة ومؤاتية       بالعمل بغية ضمان اإلعمال الكامل     املتعلقة

  . للمرأة والرجل
انعدام اً للحوادث يف أماكن العمل و     تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد املرتفع نسبي       و  -١١

وجود إطار تنظيمي فعال للصحة والسالمة املهنيتني، على الرغم من استعادة اجمللس الـوطين          
اد مشروع لوائح لتنفيذ اتفاقيـة منظمـة         وإعد ٢٠٠٨يف عام   القوى العاملة   لسالمة وصحة   

  ).٧املادة (بشأن السالمة والصحة يف الزراعة ) ٢٠٠١(١٨٤العمل الدولية رقم 
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة ملنـع وقـوع حـوادث               
. أماكن العمل، مبا يف ذلك من خالل تعزيز جلان السالمة والـصحة املهنيـتني              يف
 الدولة الطرف بتعزيز اإلطار التنظيمي من خالل توسيع نطاقـه           توصي اللجنة  كما

  .ليشمل مجيع املهن، وضمان تطبيق جزاءات مناسبة يف حال اإلخالل بنظم السالمة
يف الوقت الراهن ال يـزال      ويساور اللجنة القلق ألن احلد األدىن لألجور املعمول به            -١٢

  .من العهد‘ ٢‘) أ(٧ليه يف املادة  لضمان عيش كرمي، على النحو املنصوص عغري كاٍف
زيادة احلد األدىن لألجور،     الدولة الطرف بتعزيز جهودها ل     توصي اللجنة   

  .من العهد‘ ٢‘)أ(٧بصورة تدرجيية، وفقاً ألحكام املادة 
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن نسبة كبرية من احملتجزين العاملني يف سجون الدولـة                -١٣

  ).٧املادة (الطرف، ال يتلقون أجوراً 
أجراً عـادالً   توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تلقي مجيع احملتجزين           

  .عن عملهم
 على الرغم من إدخال تعديالت على التشريعات لـضمان          إذويساور اللجنة القلق      -١٤

املساواة يف معاملة األطفال، فإن التمييز حبكم الواقع ضد األطفال املولودين خـارج نطـاق               
  ).٢ من املادة ٢ والفقرة ١٠املادة  (على نطاق واسع الزواج منتشر

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتصدي للتمييـز ضـد             
األطفال املولودين خارج نطاق الزواج مبا يف ذلك من خالل إدخال تعـديالت             

وتشجع اللجنة الدولة الطرف    .  يتمشى مع أحكام العهد    لكيعلى قانون األسرة    
امج للتوعية بشأن حق مجيع األطفال يف املساواة يف املعاملة، وذلك           على تنفيذ بر  

  .بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، ووسائط اإلعالم
مع القلق، أنه على الرغم من اعتماد تدابري مثل اخلطـة الوطنيـة              وتالحظ اللجنة،   -١٥

 متخصصة للتـصدي    ، وإنشاء حماكم  ٢٠٠٤ملكافحة العنف املرتيل، اليت ُشرِع فيها يف عام         
وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضاً ألن احملـاكم         . للعنف املرتيل، فإن هذا العنف ال يزال منتشراً       

 وغريه من أشكال     االجتماعي املتخصصة غري موجودة إال يف مونتيفيديو وألن الدعم النفسي        
  ).١٠املادة (املساعدة غري متوفر لضحايا العنف املرتيل 

رف بتعزيز التدابري ملكافحة العنف ضد املـرأة        توصي اللجنة الدولة الط     
وذلك من خالل أمور منها تنفيذ التشريعات القائمة بشأن مكافحة العنف املرتيل، 

وحتث . تنفيذاً فعاالً، وتنظيم محالت للتوعية والتثقيف بشأن العنف املرتيل وآثاره         
ق خارج  اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفري حماكم متخصصة أيضاً يف مناط          

وإمكانية الوصول إىل املأوى، فوراً،     االجتماعي  مونتيفيديو وإتاحة الدعم النفسي     
  .لضحايا العنف املرتيل
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 سيما المتيز ضد املرأة، و   عقابية معنية   مع القلق، بأحكام قوانني      اللجنة علماً، وحتيط    -١٦
لـزواج األول    يوم بعد فسخ عقـد ا      ٣٠٠تلك اليت حتظر زواج املرأة من جديد خالل فترة          

  ).١٠املادة (وقوانني اآلداب العامة اليت تؤثر عملياً، ويف الغالب على املرأة 
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات عاجلة إللغاء مجيع األحكام            

التمييزية يف تشريعاهتا، مبا يف ذلك القيود املفروضـة علـى إعـادة الـزواج               
  .متييزي على املرأةوتشريعات اآلداب العامة اليت هلا أثر 

 عاماً لزواج البنـات     ١٢ وهوويساور اللجنة القلق ألن احلد األدىن لسن الزواج،           -١٧
.  عاماً لزواج األوالد ال يتمشى مع اشتراط العهد بأال ُيعقد الزواج إال بالرضـا احلـر                ١٤و

 ٣ و١الفقرتـان  (يساور اللجنة القلق ألن سن الزواج املنخفض للفتيات هو أمر متييزي    كما
  ).١٠من املادة 

 عامـاً  ١٨تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رفع السن األدىن للزواج إىل          
  . لألوالد والبنات

 يف  سـيما  الويساور اللجنة القلق إزاء حاالت عمل األطفال يف الدولة الطرف، و            -١٨
ويساورها قلق بصفة خاصـة ألن اإلطـار القـانوين          . عة التخلص من النفايات الصلبة    صنا
يعاجل مبا يكفي الشروط املنصوص عليها يف املعايري القانونية الدولية ذات الصلة يف جمـال                ال

. العمل اخلطر وحق كل طفل يف التعلـيم       بتحديات فئات    ما يتعلق    سيما العمل األطفال، و  
دام معلومات مفصلة عن التدابري العملية اليت اختذهتا اللجنة الوطنية للقضاء   وتأسف اللجنة النع  

، ملكافحة عمل األطفال، وعن     ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول على عمل األطفال، املنشأة يف      
 من تقرير الدولة    ١٤٣نتائج الدراسة االستقصائية بشأن عمل األطفال املشار إليها يف الفقرة           

  ).١٠ من املادة ٣الفقرة ) (E/C.12/URY/3-4(الطرف 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
 التشريعات القائمة بشأن حظر عمل األطفال وضـمان         تطبيق  )أ(  

  التحاق األطفال باملدارس؛
 من املعـايري   متشياً مع أحكام العهد وغريه    تعزيز إطارها القانوين      )ب(  

وليـة رقـم    ية منظمـة العمـل الد     القانونية الدولية املنطبقة، مبا يف ذلك اتفاق      
فوريـة  واإلجراءات ال  أشكال عمل األطفال     بشأن حظر أسوأ  ) ١٩٩٩(١٨٢

  للقضاء عليها؛
، عن التـدابري الـيت      يف تقريرها الدوري املقبل    معلومات  ميتقد  )ج(  

اختذهتا اللجنة الوطنية للقضاء على عمـل األطفـال وعـن نتـائج الدراسـة               
  .لة الطرف بشأن عمل األطفالاالستقصائية اليت أجرهتا الدو
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مع القلق، أنه على الرغم من مما حدث يف السنوات األخرية مـن              وتالحظ اللجنة،   -١٩
النمو االقتصادي الكبري، واختـاذ     ألسباب يرجع بعضها إىل     يف حاالت الفقر    مطرد  اخنفاض  

وخطـة اإلنـصاف    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(تدابري من قبيل اخلطة الوطنية للطوارئ االجتماعية        
كمـا  . لسكان الذين يعيشون يف ظل الفقر ال تزال مرتفعـة         ل املئوية   ة، فإن النسب  )٢٠٠٨(

املرأة أو األشخاص من أصل أفريقي واألطفـال  تعرض يساور اللجنة القلق لعدم التناسب يف       
 من  ٣ و ٢ والفقرتان   ١١ من املادة    ١الفقرة  ( دون سن السادسة من العمر، بالفقر        سيما الو

  ). ٢املادة 
  :دعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يليت  
تعزيز إدماج احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف            )أ(  

 ٤اإلنصاف مع مراعاة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد، الذي اعُتمـد يف              خطة
  ؛)، املرفق السابعE/2002/22-E/C.12/2001/17 (٢٠٠١مايو /أيار

  قر؛التعجيل جبهودها للحد من الف  )ب(  
 احملرومـة   واجلماعـات ضمان ختصيص املوارد الكافية لألفراد        )ج(  
  .واملهمشة

فرص احلصول  يساور اللجنة القلق ألنه رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني            و  -٢٠
، ال تزال أعداد كـبرية مـن        )٢٠٠٩-٢٠٠٥(السكن مبا يف ذلك خطة السكن اخلمسية        على  

، واليت يفتقر العديد منها إىل مرافق صـحية         والضواحيملناطق احلضرية   موجودة يف ا  العشوائيات  
مـع القلـق،     كما تالحـظ اللجنـة،    . بسبب العيوب اهليكلية فيها   فضالً عن خطورهتا    مالئمة  

  ).١١ من املادة ١الفقرة (يف مناطق معّرضة للفيضانات يقع العديد من املستوطنات الريفية  أن
احلصول لى تعزيز جهودها لتوفري إمكانية      حتث اللجنة الدولة الطرف ع      

خلطة الـسكن اخلمـسية،     توفري متويل كاٍف    سكن الئق، مع التركيز على      على  
آمنـة، وتقـدمي    العشوائيات يف مـساكن     وإعادة إسكان األسر اليت تعيش يف       

واجلماعـات  املساعدة إىل األسر ذات الدخل املنخفض وغريها مـن األفـراد            
لجنـة  كما تـدعو ال   . الصرف الصحي املالئمة  مرافق  ري  املهمشة واحملرومة وتوف  

راعى يف حـال أي إخـالء قـسري لألطفـال           الدولة الطرف إىل ضمان أن ت     
الشروط املنصوص عليها يف تعليـق      العشوائيات  الذين يعيشون يف    واجلماعات  

حـاالت إخـالء    : بشأن احلق يف السكن املالئم    ) ١٩٩٧(٧اللجنة العام رقم    
 وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريرهـا  .املساكن باإلكراه 

  .الدوري املقبل، عن أثر خطة السكن اخلمسية
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وى فإن العديـد مـن الـسكان        إذ على الرغم من توفري املآ     ويساور اللجنة القلق      -٢١
يف احلصول على   حمدودة  الشوارع، حيث فرصهم    ومعظمهم من النساء واألطفال يعيشون يف       

  ).١١الفقرة من املادة (احلقوق املكفولة مبوجب العهد وسائر لصحية والتعليم الرعاية ا
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة إلجياد حلول لألسـباب             

حصوهلم وضمان إمكانية   الشوارع  اجلذرية لظاهرة األشخاص الذين يعيشون يف       
احلقوق اليت يكفلـها    ر  وسائالرعاية الصحية والتعليم والضمان االجتماعي      على  
كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات، يف تقريرها الدوري           . العهد

املقبل، عن أثر التدابري املتخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك أية خطـط وبـرامج                
  .ينفذها معهد األطفال واملراهقني

نات احلبس يف خمـافر     ويساور اللجنة القلق إزاء األوضاع السيئة يف السجون وزنزا          -٢٢
الرعايـة  ونقص  الشرطة مبا يف ذلك اكتظاظ هذه املرافق وعدم توفري مرافق الصرف الصحي             

 وإن كانت قد أشارت يف تقريرهـا إىل         ،وتالحظ مع األسف، أن الدولة الطرف     . الصحية
 ١الفقرة (وضع خطط للتصدي هلذه احلالة، مل تزود اللجنة مبعلومات مفصلة عن هذه اخلطط 

  ).١١ املادة من
احلصول على  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية تتضمن           

الرعاية الصحية، وحتسني الشروط يف السجون وزنزانات احلبس يف خمافر الشرطة           
  .وضمان أن تكون متماشية مع املعايري القانونية الدولية املنطبقة يف هذا اجملال

ينات امللموسة بني املناطق يف فرص احلصول علـى         التبامع القلق،    وتالحظ اللجنة،   -٢٣
العاصمة والتمثيل غري   حول  الرعاية الصحية ونوعية الرعاية الصحية مبا يف ذلك تركيز األطباء           

  ).١٢املادة (النائية يف املناطق  عدالت وفيات الرضع واألطفالملاملتناسب 
 لـضمان   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز تنفيذ التدابري          

للتباينات الرعاية الصحية الشاملة، مبا يف ذلك من خالل التصدي          احلصول على   
األمراض اليت ميكن الوقاية منها بني املناطق يف احلصول على هذه الرعاية وانتشار   

  .يف صفوف األطفال
وفيـات  رئيـسي لل  سـبب   اإلجهاض غري اآلمن هو     وتعرب اللجنة عن القلق ألن        -٢٤

  ).١٢املادة (منخفضة نسبياً يف الدولة الطرف ن معدالهتا تظل النفاسية رغم أ
حتث اللجنة الدولة الطرف على إدماج التثقيف الشامل بشأن الـصحة             

اجلنسية واإلجنابية يف املناهج الدراسية على املستويني االبتدائي والثانوي وتنفيـذ       
  .الصدديف هذا تثقيف وتوعية اجلمهور برامج 

 القلق إزاء هتميش األشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية ضـمن            ويساور اللجنة   -٢٥
  ).١٢املادة ( تردي مستويات الرعاية اليت يتلقوهنا سيما النظام الرعاية الصحية، و
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالـة لتحـسني معـايري              
ـ          تقدمي ا املتعلـق   الرعاية إىل األشخاص املصابني بإعاقة عقلية وحتـديث قانوهن

مناقـشة  اللجنة أنه جيري حالياً     يف حني تالحظ    و. ١٩٣٤العقلية لعام    بالصحة
هـذا  تناول  مشروع قانون يتعلق بالصحة العقلية، فإهنا تدعو الدولة الطرف إىل           

 بيانات عن اخلطوات والتدابري املتخذة    ميتقدواملوضوع يف تقريرها الدوري املقبل      
  .يف هذا الصدد

جنة القلق إزاء حالة األشخاص الذين يعانون من اختالالت يف الـصحة            ويساور الل   -٢٦
يف برنادو إتشيباري وسـانتني     عيادات األمراض النفسية     الذين يعاجلون يف     سيما الو العقلية

واألوضاع الـصحية رديئـة للغايـة    حالة النظافة   كارلوس روسي، حيث تفيد التقارير بأن       
  ).١٢ املادة(

الطرف بالتصدي ملوضـوع الـصحة العقليـة يف     توصي اللجنة الدولة      
واختاذ تدابري لتحسني ظروف معيشة األشخاص الذين       عيادات األمراض النفسية    

يف الصحة العقلية وتقدمي بيانات، يف تقريرهـا الـدوري           يعانون من اختالالت  
 سـيما  الاملقبل، عن اخلطوات املتخذة لتحسني حالة مرضى الصحة العقليـة و          

  .وفري األدوية األساسيةيتعلق بت فيما
ويساور اللجنة القلق إزاء احلالة الصحية للسجناء واحملتجزين املصابني بفريوس نقص             -٢٧

  ).١٢املادة (اإليدز /ةاملناعة البشري
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لتحسني حالـة عـالج              

اإليـدز وتقـدمي    /ةياحملتجزين والسجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البـشر       
معلومات، يف تقريرها الدوري املقبل، عن اخلطوات امللموسة املتخذة للتـصدي           

  .هلذه املشكلة
ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدالت تسرب الطالب من املدارس االبتدائيـة              -٢٨

 أصل  واخنفاض مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة يف املناطق الريفية ويف صفوف األشخاص من           
  ).١٣املادة (أفريقي، على الرغم من األموال الكبرية املرصودة يف امليزانية للتعليم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تنفيذ التدابري القائمـة لتحـسني              
وصول مجيع األطفال إىل التعليم على املستويني االبتدائي والثانوي وحتسني نوعيته،           

ضمان إتاحة التعليم االبتدائي، بشكل جماين وإلزامي       فعالة ل وإضافية  خطوات  واختاذ  
وينبغي .  من العهد  ١٣وتوفري التعليم الثانوي، على النحو املنصوص عليه يف املادة          

 للتعلـيم   التمويل املخـصص  أن تعاجل هذه التدابري بصفة خاصة احلاجة إىل زيادة          
خـرج منـها،    والعوامل اليت تسهم يف اخنفاض معدالت االلتحاق باملـدارس والت         

  .ومراعاة أثر الفقر وأوجه التفاوت يف الدخل على إعمال احلق يف التعليم
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري ملعاجلة ما تبقى من أوجه التبـاين يف       -٢٩
كما توصي اللجنة الدولة    . ة الشاملة تتغطي الضمان االجتماعي، هبدف ضمان      الوصول إىل 

 خاص للحاجة إىل ضمان الوصول إىل إعانات الضمان االجتمـاعي           الطرف بإيالء اهتمام  
وأسـرهم،  منـهم   والتمتع هبا من جانب األشخاص من أصـل أفريقـي، واحملتجـزين             

  .واألشخاص الذين يعملون يف القطاع غري النظامي
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فعالة للتصدي ملوضوع الزيادة يف             -٣٠

  . للتحكم بالسلوككطريقةريتالني لعالج األطفال لااستخدام عقار 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى الربوتوكـول                -٣١

  .االختياري امللحق بالعهد
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى الربوتوكـول               -٣٢

اتفاقية منظمـة العمـل     وعلى   االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      
  .بشأن اإلطار التروجيي للسالمة والصحة املهنيتني) ٢٠٠٦(١٨٧الدولية رقم 

اخلتامية على نطـاق    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات            -٣٣
ومنظمـات  والقضاء   يف أوساط موظفي الدولة      سيما السع على مجيع صعد اجملتمع، و     او

، وأن تترمجها وتروج هلا على أوسع نطاق ممكن وأن تطلع اللجنة يف تقريرها              اجملتمع املدين 
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى       . الدوري املقبل على اخلطوات املتخذة لتنفيذها     

إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها من أعـضاء            
  . على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبلاجملتمع املدين يف عملية املناقشة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتـها األساسـية وفقـاً للمبـادئ              -٣٤
التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير إىل هيئات رصد املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان             

)HRI/GEN/2/Rev.6.(  
وفقـاً  املُعـد    ،تقدمي تقريرها الدوري اخلامس   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٣٥
 ٢٠٠٨ يف عـام     اللجنـة  ، الـيت اعتمـدهتا    تقدمي التقارير لاملنقحة  التوجيهية  لمبادئ  ل
)E/C.12/2008/2 (٢٠١٥يونيه /حزيران ٣٠ يف موعد أقصاه.  

        


