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  باحلقوق االقتصادية اللجنة املعنية 
  واالجتماعية والثقافية  

  الدورة األربعون
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ - أبريل / نيسان٢٨جنيف، 

  ف مبوجبالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطرا
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

  بوليفيا
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثاين لبوليفيا بـشأن                - ١

 ١٣ و ١٢ و ١١يف جلـساهتا    ) E/C.12/BOL/2(تصادية واالجتماعية والثقافيـة     تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق     
 ١٦ املعقـودة يف     ٢٥، واعتمدت يف جلستها     )E/C.12/2008/SR.11-13 (٢٠٠٨مايو  / أيار ٧ و ٦املعقودة يف   

  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٨مايو /أيار

   مقدمة- ألف 

وتشيد . ين للدولة الطرف وبالردود اخلطية على قائمة املسائل       ترحب اللجنة باهتمام بالتقرير الدوري الثا       - ٢
 عن ذلك جبودة احلوار وتشيد فضالً. هذا التقرير، الذي يشري إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنةبطريقة عرض  

  الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطـرف الرفيـع املـستوى وكـذلك بـالردود الـشفوية علـى                     
  .ملتعددةأسئلتها ا

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

 من اإلرادة السياسية بإجرائها تغيريات ترمـي إىل         ٢٠٠٦تنوِّه اللجنة مبا أبدته الدولة الطرف منذ عام           - ٣
  .كفالة ممارسة احلقوق املكرسة يف العهد لكل سكان بوليفيا دون متييز
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دولة البوليفية، الذي أقرته اجلمعيـة الوطنيـة،        وتالحظ اللجنة باهتمام أن مشروع الدستور السياسي اجلديد لل          -٤
  .يعترف جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد

دولة ذات كرامة وسيادة ومنتجة ودميقراطية    بوليفيا  "املعنونة  االرتياح خبطة التنمية الوطنية      علماً مع وحتيط اللجنة     -٥
دية واالجتماعية والثقافية يف مجيع األنشطة السياسية للدولة        ماج احلقوق االقتصا  د، اليت هتدف إىل إ    "من أجل العيش الكرمي   

 .واإلقصاءالتفاوت االجتماعي وتكمن أهدافها الرئيسية يف مكافحة الفقر و

بسن القـانون   علماً باهتمام   وحتيط  . وتعرب اللجنة عن ارتياحها لالخنفاض اهلائل يف وفيات األمهات يف بوليفيا            -٦
 ٣٢٥٠ املنشئ لنظام الضمان الشامل لألم والطفل وبالقانون رقـم           ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين تشرين   ٢١ املؤرخ   ٢٤٢٦رقم  

 . املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية وسرطان عنق الرحم٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦املؤرخ 

انون مبقتضى الق") الكرامة"معاش (بإنشاء نظام معاش الشيخوخة الشامل علماً مع االرتياح وحتيط اللجنة   - ٧
املنحة الدراسية  بتقدمي   وبإرساء سياسة احلض على الدراسة       ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٣٧٩١رقم  

"Juanito Pinto "٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦ املؤرخ ٢٨٨٩٩رسوم األعلى رقم امل مبقتضى. 

 الشعوب األصلية إىل مرتبة القانون      وتالحظ اللجنة باهتمام أن بوليفيا رفعت إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق            -٨
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٥ املؤرخ ٣٧٦٠بإدماجه يف القانون رقم 

وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل محاية البيئة ولكون بوليفيا البلد الـذي                    -٩
 .املعتمدةيضم يف املنطقة أكرب عدد من الغابات 

 على الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية      ٢٠٠٥دقت يف عام    للجنة بارتياح أن الدولة الطرف ص     ظ ا وتالح  -١٠
  ").بروتوكول سان سالفادور("حلقوق اإلنسان املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

  .تنفيذ الفعال للعهد يف بوليفياوامل ذات شأن أو صعوبات رئيسية تعيق العتالحظ اللجنة عدم وجود   -١١

   دواعي القلق الرئيسية-دال 

ُيقِلق اللجنة أن ممارسة احلقوق املعترف هبا يف العهد مرهونة بإقرار مشروع الدستور اجلديد وأنه مل ُتتَّخذ التدابري                    -١٢
  .  ريثما تكتمل هذه العمليةوق املعترف هبا يف العهدممارسة احلقلتمكني السكان من الكافية والالزمة 

حصاءات احلديثة اليت قد متكنها من تقيـيم مـدى اإلعمـال    إلما يكفي من اعدم وجود وتالحظ اللجنة بقلق     -١٣
  .التدرجيي للحقوق املعترف هبا يف العهد يف بوليفيا

صوص التقرير األويل مل جيـر تنفيـذه وألن    خب٢٠٠١وتأسف اللجنة ألن معظم التوصيات اليت صاغتها يف عام     -١٤
  :الدولة الطرف مل تعاجل على حنو أفضل دواعي القلق التالية اليت ال تزال قائمة
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من السكان الذين يعانون من الفقر املدقع واستمرار وجود تباينات هائلة يف ممارسة             وجود نسبة مرتفعة      )أ(
يف  للتفاوت الشديد يف توزيع الثروات       وتأسف اللجنة جمدداً  . جملتمع البوليفي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ا     

  الدولة الطرف؛

 رفع احلد   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ٢٩٤٧٣بينما تالحظ اللجنة بارتياح أن املرسوم األعلى رقم           )ب(
غري كاف لتمكني العمال وأسرهم من       يف املائة، تشعر بالقلق لكون احلد األدىن لألجور ال يزال            ١٠األدىن لألجور بنسبة    

  العيش بكرامة؛

  لمعاملة البدنية والنفسية السيئة؛لمن األطفال البوليفيني تعرض عدد مرتفع   )ج(

استمرار استغالل األطفال العاملني، وال سيما املنتمون منهم إىل الشعوب األصلية، وخباصـة وجـود                 )د(
  ؛criaditosيسورة تنشئتهم مقابل عملهم كخدم بيوت ظاهرة األطفال الفقراء الذين تتوىل األسر امل

ينتاب اللجنة القلق إزاء التمييز الذي يطال العمال البوليفيني وإزاء ظروف عملهم، وال سيما يف جماالت    )ه(
يف بصورة رئيـسية    وتالحظ أن هذه املمارسات جتري      . تربية الدواجن وزراعة الزهور   استغالل املناجم وإنتاج القسطل و    

 ولـويس كـالفو،   ،كونور -  وأو، وكوردييريا،تشاكو البوليفي، يف مقاطعات غران تشاكوإقليم طقة ألتو بارابيتو يف  من
الدولة الطرف تالقي صعوبات يف القيام بعمليات تفتـيش         ألن  حافظات تارخيا وسانتا كروث وتشوكيساكا، وتأسف       مب

  ؛عمال املنازلز واإلساءات اليت يقع ضحيتها  التمييةكما ُيقلق اللجن. ألماكن العمل يف هذه املناطق

استمرار وجود معدل مرتفع من حاالت اإلجهاض، وخباصة يف أوساط الفتيـات الالئـي تتـراوح                  )و(
 من قانون العقوبات، اليت     ٢٦٦مفادها أن املادة    تشعر اللجنة بالقلق ملا تلقته من معلومات        و.  سنة ١٥ و ١٤أعمارهن بني   

   االغتصاب، قد تلغى؛تبيح اإلجهاض يف حالة

التعليم ومعـدل   على  الفئات املستضعفة واملهمشة، وال سيما السكان األصليون،        ضآلة فرص حصول      )ز(
  للجنة بقلق أن هذه املشاكل متس على وجه اخلصوص الفتيات والنساء؛تالحظ او. األمية املرتفع يف أوساط كبار السن

القسري للفالحني والسكان األصليني لفائدة     الطرد  ت  يف جمال السكن وشيوع حاال    وجود عجز كبري      )ح(
إىل تـوفري   أصحاب امتيازات استغالل املناجم أو الغابات، وال سيما يف منطقة تشاكو، وعدم وجود تدابري فعالة هتدف                 

  .دخل واملستضعفة واملهمشة احملدودة المساكن اجتماعية للفئات

 نظـراً  ال تزال تشعر بالقلق  فإهنا،٢٠٠٦بذهلا الدولة الطرف منذ عام    باجلهود اليت ت    حتيط علماً  للجنةورغم أن ا    -١٥
احلق يف التعلـيم والـسكن الالئـق       بلتمييز الذي يتعرضون له، وخباصة فيما يتعلق        ولتهميش السكان األصليني يف البلد      ل

  .والغذاء واخلدمات الصحية

والذي يعكسه معدل األمية يف أوسـاط        رأة يف بوليفيا،  عدُم املساواة الفعلي القائم بني الرجل وامل       وُيقلق اللجنة   -١٦
كمـا  . احلصول على الـسكن واألرض    صعوبات  عن العمل املتساوي و   التفاوت يف األجر    وولوج سوق العمل و   اإلناث  

  .تفتقر إىل املنظور اجلنساينتالحظ بقلق أن خطط الدولة الطرف وبراجمها االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
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فرص العمل على حنو ما يتجلى يف العمالـة         استقرار  لتفشي البطالة والعمالة الناقصة ولعدم       اللجنة بالقلق    وتشعر  -١٧
ـ  ءوتالحظ بقلق أن نقص فرص العمل دفع جز       . الطارئة اليت ال ختضع لتنظيم مالئم         مـن الـسكان البـوليفيني       برياًاً ك

  .إىل اهلجرة

يف املتنـاول   تكـون    للضمان االجتماعي يوفر آليـات        متلك نظاماً  وتشري اللجنة بقلق إىل أن الدولة الطرف ال         -١٨
ليت ُيفترض أن يتيحها نظام     زايا ا لون يف القطاع غري الرمسي، من امل      استفادة مجيع العمال، مبن فيهم من يعم      لكفالة  ومناسبة  

  .لضمان االجتماعي، وخباصة فيما يتعلق بالتقاعد واألمومةا

األطفال وألن ممارسة احلق يف الغذاء ليـست مكفولـة للفئـات            بني  شي سوء التغذية    القلق لتف اللجنة  وينتاب    -١٩
، ما يقلص   الوقود اإلحيائي  من األراضي ُيخصص إلنتاج       متزايداً كما تالحظ بقلق أن عدداً    . املستضعفة يف الدولة الطرف   

  .اإلنتاج املوجَّه لالستهالك البشري ويشجع ارتفاع األسعار

تالحـظ بقلـق أن الدولـة    لكنها  ملكافحة العنف األسري أو املرتيل،     ١٦٧٤ بالقانون رقم    لماًوحتيط اللجنة ع    -٢٠
؛ وُيقلقهـا    من العنف  هذا النوع انتشار  الطرف ليست لديها أحكام جنائية جترِّم العنف داخل األسرة وتعاقب عليه رغم             

  .احلماية لضحايا هذا العنفما يكفي من كذلك أن الدولة الطرف ال توفر 

، مثل إدمـاج الطـب      ٢٠٠٦ باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف امليدان الصحي منذ عام            وحتيط اللجنة علماً    -٢١
أن استفادة الفئات املستضعفة واملهمشة من خدمات الصحة العامة         لكنها تالحظ بقلق    التقليدي يف اخلطة الوطنية للصحة،      

  .تظل حمدودة جداً

ضمان الشامل لألم والطفل ينص على تقدمي خدمات الرعاية الصحية باجملان جلميـع             وتالحظ اللجنة أن نظام ال      -٢٢
كل األطفال املنـتمني إىل  اليت ال تشمل األطفال دون سن اخلامسة وألمهاهتم ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية تغطيته          

  .هذه الفئة العمرية وأمهاهتم

وتالحـظ  .  للسكان األصـليني ا أراضي األسالف، ليس مكفوالً  احلق يف األرض، وال سيم    ن  وتأسف اللجنة أل    -٢٣
  . يف املائة من األراضي٧٠ يف املائة من السكان متلك زهاء ٧بأسف أن نسبة 

وتالحظ اللجنة بقلق أن احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، وخباصة احلق يف التمتع باملنـافع املـستمدة مـن                    -٢٤
  .ي، ال حتظى مبا تستحقه من احلماية يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك الطب التقليدإنتاجها

   االقتراحات والتوصيات- هاء 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف اجلهود من أجل إقرار دستورها اجلديد وإحراز التقدم يف عملية   - ٢٥
الكامـل  مة لكي يتسىن للبوليفيني التمتع      تعزيز مؤسساهتا بغية اعتماد القوانني والسياسات واالستراتيجيات الالز       

كما توصي الدولةَ الطرف بأن تتخذ، ريثما تكتمل هذه العملية، ما يلزم            . فعال باحلقوق املعترف هبا يف العهد     الو
  .من التدابري امللموسة والفعالة لضمان التمتع دون متييز باحلقوق املعترف هبا يف العهد
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أن تعتمد مؤشرات ومعايري قائمة على أساس احلقوق تتيح متابعة اإلعمال وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب  - ٢٦
التدرجيي للحقوق املعترف هبا يف العهد وبأن تنشئ هلذا الغرض قاعدة بيانات مواِكبة للتطورات ومصنفة، بصفة                

  .خاصة حسب املناطق والفئات املستضعفة

 امللموسة املعَرب عنها خبصوص التقريـر األويل        وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعاجل دواعي القلق          - ٢٧
)E/C.12/1/Add.60 (       وعلى وجه  .  بشأهنا  اللجنة وتطلب إليها بإحلاح تنفيذ االقتراحات والتوصيات اليت صاغتها

  :اخلصوص

الفقر املدقع وأن تواصل للحد من حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة   )أ(
. استراتيجياهتا للتنمية االجتماعية، وال سيما باعتماد تدابري للتقييم تتيح معرفة أثر اخلطط ونواقصهابشكل ملموس 

 السكان، سـواء يف     بنيإىل حتسني عملية توزيع الثروات      الرامية   املالية   وتشجع الدولة الطرف على تنفيذ التدابري     
بشأن الفقر ن اللجنة دعوها إىل أن تأخذ يف االعتبار إعالويف هذا الصدد، ت. احلضريةيف املناطق املناطق الريفية أو 

. )، املرفق السابع  E/2002/22-E.12/2001/17(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
بشأن عدد  ومؤشرات  وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة،              

  وكذلك بشأن التقدم احملرز يف جمال مكافحة الفقر؛  يعانون من الفقر املدقعمن

تطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان املـساواة يف احلـد األدىن                  )ب(
  لألجور مع احلرص على أن ميكِّن هذا احلد األدىن لألجور األسر من حتقيق مستوى عيش الئق؛

عدد وحالة األطفال البوليفيني املعرضني     لتحديد  ة الدولة الطرف بأن جتري دراسة       توصي اللجن   )ج(
  ، مـا يلـزم مـن التـدابري التـشريعية      بناء على نتائج هذه الدراسةالبدنية والنفسية وبأن تتخذ،     لسوء املعاملة   

  والعملية حلمايتهم؛

على عمل األطفال يف مجيع     تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة اجلهود من أجل القضاء             )د(
لتعويض  اختاذ كل التدابري التشريعية وتدابري الدعم االقتصادي املناسبة           مع ،يف اخلدمة املرتلية  القطاعات، وخباصة   

وتدعوها إىل إجراء عمليات تفتيش ألماكن العمل واختاذ        . عمل األطفال دخل من   األسر اليت مل تعد حتصل على       
  ؛املسؤولني عنهالل األطفال العاملني ومعاقبة التدابري الالزمة ملنع استغ

تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على مضاعفة اجلهود من أجل محاية حقوق العمال البوليفيني،   )ه(
تربية الدواجن وكذلك   وزراعة الزهور و  وخباصة من يعملون منهم يف قطاعات استغالل املناجم وإنتاج القسطل           

العمـال فيهـا   تعـرض  أماكن العمل اليت ُيـشتبه  تفتيش لول للقيام باحلمنها أن جتد وتطلب  . يف اخلدمة املرتلية  
التدابري الالزمة والفعالة ملنع استغالل العمال يف حالة ثبوت ذلك، شكال الرق املعاصرة وأن تتخذ،    أللالستغالل و 

زمة لكي يدخل قانون محايـة      الطرف أن تتخذ التدابري الال    ينبغي للدولة   و. ذائهم وملعاقبة املسؤولني عن ذلك    وإي
  حيز النفاذ يف أقرب اآلجال؛العاملني بأجر يف اخلدمة املرتلية 

تشريعية، لتسوية التدابري التشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك   )و(
 صريح التربية اجلنـسية     عمليات اإلجهاض السرية وتوصيها بأن تتناول بشكل      الناجم عن   مشكل وفيات النساء    
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اليت يف الربامج املدرسية، ما من شأنه أن يساهم يف منع احلمل املبكر واإلصابة باألمراض               تنظيم األسرة   وأساليب  
. كما يتعني على الدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل احلد من وفيات األمهـات          . ينقلها االتصال اجلنسي  

 املتعلق باحلقوق اجلنسية ٨١٠سن القانون اإلطاري رقم سرعة  بأن تنظر يف ومن أجل هذه الغاية، توصيها اللجنة
   من قانون العقوبات؛٢٦٦املادة يف عدم إلغاء وواإلجنابية 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل القضاء على األمية، وال سيما بتوسيع   )ز(
 القانون كرب من األشخاص، وبأن تعتمد يف أقرب وقت ممكن مشروع أليشمل عدداً" Yo, sí puedo"ج ـاق الربنامـنط

  اجلديد للتعليم يف بوليفيا؛

تطلب اللجنة بإحلاح من الدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك على الصعيد التشريعي،   )ح(
السلطة مراعاة  تكفل  ) ٢(بطريقة سلمية؛    ألسر الفالحني الذين يشغلون األراضي       يمتنع الطرد القسر  ) ١: (كي

انتهاكات للحقوق اليت   منما يتصل بهحتقق يف حاالت الطرد القسري و) ٣(حكام العهد يف قراراهتا؛ أل القضائية
بتوفري جتماعي والتضامين وتوسع نطاقه، االاإلسكان تنفذ برنامج ) ٤(؛ املسؤولني عنهايعترف هبا العهد، وتعاقب 

  الـدخل واملهمـشني    احملـدودة   الشاملة، وخباصة لفائدة الفئات     اإلسكان  سياسات  املوارد الالزمة لضمان تنفيذ     
  .أفراداً ومجاعات

رف هبـا  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل كفالة مراعاة مجيع احلقوق اليت يعت        - ٢٨
دمات الصحية، واملـساواة يف     ، وخباصة احلق يف التعليم والسكن الالئق والغذاء واخل        العهد لكل الشعوب األصلية   

  .التمتع هبا

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفل املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع امليـادين، وعلـى وجـه             - ٢٩
الية ملكافحة التمييز فيما يتعلق بتعلـيم الفتيـات الـصغريات           املوارد  املفعالة وبتوفري   التدابري  الاخلصوص باختاذ   
األجور، املساواة يف صول على العمل وباملساواة يف ظروف العمل بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك واملراهقات وباحل

يف مجيـع   تدرج منظوراً جنـسانياً     وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن      . األرضحيازة  وباحلصول على السكن و   
  .سياساهتا العامة

القتصادي إىل خلق فرص عمـل جديـدة        وتوصي اللجنة الدولة الطرف باحلرص على أن يفضي منوها ا           - ٣٠
ضمان ممارسة  ملشكل عدم االستقرار على صعيد العمل و      بالتصدي حبزم وثبات    للرجال والنساء على حد سواء،      

  .فرص عمل للحد من ظاهرة اهلجرةوخلق . احلقوق املتعلقة بالعمل لعمال القطاع غري الرمسي

ضمان االجتماعي بغرض إنشاء اآلليـات      اخلاص بال مها  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم لنظا        - ٣١
الالزمة لكفالة استفادة مجيع العمال، مبن فيهم العاملون يف القطاع غري الرمسي، من تغطيته االجتماعية فيما يتعلق                

  .على وجه اخلصوص بالتقاعد واألمومة

وحتثها على . سكاهنالاألغذية الالزمة تدابري لضمان توافر الاختاذ تواصل وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن   - ٣٢
اليت تسمح  تدابري لتيسري احلصول على املوارد اإلنتاجية       باعتماد  ،  "اجتثاث سوء التغذية  "، مبوازاة برنامج    تقومأن  

  .كما تدعوها إىل تعزيز براجمها التعليمية املتعلقة بقضايا التغذية. بطريقة مستدامةلسكاهنا بتحقيق االكتفاء الذايت 
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عن طريق سن قانون ا يف جمال مكافحة العنف األسري، وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهوده  - ٣٣
فيما يتعلق بالعنف األسـري باعتبـاره       تدريب للمكلفني بإنفاذ القوانني وللقضاة      ال  ريجيرِّم هذا العنف وتوف   حمدد  
توفر " إلدارة األزماتمراكز " أن تكفل توافر     الدولةَ الطرف بإحلاح إىل   اللجنة  وباإلضافة إىل ذلك، تدعو     . جرمية

  . وأن تضمن إمكانية اللجوء إليها نفسياً ودعماًلضحايا العنف األسري مأوى آمناً

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة اجلهود يف امليدان الصحي وتطلب منها اعتماد سياسـة صـحية                  - ٣٤
 من خدمات الرعاية الصحية األساسية الـشاملة        كان فقراً استفادة أشد الس  برامج الوقاية وتضمن    شاملة تشمل   

، ها القادم، معلومات مفصلة وحديثةوتطلب منها أن تقدم، يف تقرير. واجملانية، مبا يف ذلك خدمات طب األسنان    
  .مبا يف ذلك بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات تتيح تقييم أوجه التقدم احملرز يف هذا امليدان

باجملان يف إطار نظام الضمان     املقدمة  خدمات الرعاية الصحية    بالتوسع يف   لدولة الطرف   وتوصي اللجنة ا    - ٣٥
  .ر الشعوب األصليةمجيع األطفال دون سن اخلامسة وأمهاهتم، وال سيما يف أسحبيث تشمل الشامل لألم والطفل 

اليم أسالف الشعوب   أراضي وأق اجلهود الرامية إىل ترسيم حدود      وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة        - ٣٦
لدولة اراضي أتفعيل قانون اإلصالح الزراعي واخلطة الوطنية لتوزيع العمل سريعاً على وينبغي .  واستعادهتااألصلية

  .كي يتسىن إحراز التقدم يف جمال منح صكوك امللكية للشعوب األصلية واخلطة الوطنية للمؤسسات اإلنسانية

 نظام خاص للملكية الفكرية حيمي احلقوق اجلماعيـة للـشعوب           وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع      - ٣٧
وتوصي اللجنة من أجل ذلك بإنشاء سجل حلقوق . األصلية، مبا يف ذلك إنتاجها العلمي ومعارفها وطبها التقليدي

علـى فوائـد    تلك الشعوب مباشرةً     حصول   امللكية الفكرية للشعوب األصلية وبأن حترص الدولة الطرف على        
  .لك احلقوقاستغالل ت

بشكل  جملموعة املبادئ التوجيهية املتعلقة      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً          - ٣٨
الدوليـة حلقـوق اإلنـسان    يف املعاهـدات    الـدول األطـراف     وحمتوى التقـارير املطلـوب تقـدميها مـن          

)HRI/GEN/2/Rev.4.(  

خـالل فتـرة    قريريها الدوريني الثالث والرابع يف وثيقة واحدة        وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم ت        - ٣٩
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠أقصاها 

 _ _ _ _ _  


