
(A)   GE.11-43371    270611    280611 

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
   واألربعونالسادسةالدورة 
  ٢٠١١مايو / أيار٢٠-٢جنيف، 

 ١٦دول األطراف مبوجـب املـادتني       النظر يف التقارير املقدمة من ال         
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  حتاد الروسياال    
فية يف التقرير الـدوري     نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا        -١

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       حتاد الروسي بشأن تنفيذ العهد    اخلامس لال 
يف جلساهتا اخلامسة عشرة والسادسة عشرة والـسابعة عـشرة          ) E/C.12/RUS/5(والثقافية  

، واعتمدت يف جلـستها     )E/C.12/2011/SR.15-17 (٢٠١١مايو  / أيار ١٢ و ١١املعقودة يف   
  .خلتامية التالية املالحظات ا٢٠١١مايو / أيار٢٠التاسعة والعشرين املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري اخلـامس الـذي يتـضمن               -٢

كما ترحب اللجنة بالردود املكتوبة علـى قائمـة       . معلومات شاملة ومفصلة عن احلالة فيها     
طرف وترحب باحلوار الصريح والبناء مع وفد الدولة ال       ). E/C.12/RUS/Q/5/Add.1(املسائل  

  .الرفيع املستوى
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 اجلهود اإلجيابية اليت تبذهلا الدولة الطـرف، منـذ آخـر            بارتياح تالحظ اللجنة،   -٣

 سامهت يف تعزيز إعمال احلقوق االجتماعية واالقتـصادية         جهود لتقريرها، وهي    استعراض
  :اللجنة، على وجه اخلصوص، مبا يليوترحب . والثقافية
      على اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة،         ٢٠١٠ ،هيولي/تصديق، يف متوز  ال  )أ(  

بشأن توفري احلماية والتـسهيالت ملمثلـي العمـال يف املؤسـسات،            ) ١٩٧٣(١٣٥رقم  
، على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب          ٢٠٠٤أبريل  /والتصديق، يف نيسان  

 االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال،        الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة    
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكـول مكافحـة             
هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة               

  اجلرميـة املنظمة عرب الوطنية؛
، ٢٠٠٤سـبتمرب   /لتنمية اإلقليمية لالحتاد الروسي، يف أيلول     إنشاء وزارة ا    )ب(  
  ؛سات بشأن قضايا األقليات العرقيةتنفيذ السياوتكليفها ب
اعتماد إطار لسياسة التنمية املستدامة للشعوب األصلية الصغرية يف الشمال            )ج(  

  ؛٢٠٠٩فرباير /وسيبرييا والشرق األقصى باالحتاد الروسي، يف شباط
 ٢٠١٠نوفمرب  /ستراتيجية احتادية لتنمية املناطق الريفية، يف تشرين الثاين       ا اعتماد  )د(  

  .٢٠٢٠حىت عام للفترة 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
 يف تقريرها الدوري املقبل     حمّدثةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات          -٤

 وإحصاءات حمـددة، علـى      مصّنفة عن التطبيق العملي للعهد، مبا يف ذلك تقدمي بيانات        
أساس سنوي مقارن، تتعلق بتنفيذ قوانينها والنتائج العملية ملا جرى تنفيذه مـن خطـط              

وتوصـي اللجنـة   . وبرامج واستراتيجيات تتصل مبختلف احلقوق اليت يتضمنها العهـد  
كذلك الدولة الطرف بأن جتمع معلومات مفصلة بشأن ما أصدرته احملاكم احملليـة مـن               

حكـام يف  ام قضائية هامة تستخدم بشكل حمدد أحكام العهد، وبأن تدرج هـذه األ           أحك
  .تقريرها الدوري املقبل

لقـضاة  املنـتظم ل  تدريب  الوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفل          
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    أهليةواحملامني واملدعني العامني، بشأن     

ر سبل انتصاف قـضائية أو      فاري فعالة أخرى لضمان تو     تداب وأن تتخذ ،  للتقاضي
ويف هـذا   . تماعية والثقافيـة  غريها فيما يتعلق بانتهاك احلقوق االقتصادية واالج      
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) ١٩٩٠(٣ تعليقيهـا العـامني رقـم        إىل، حتيل اللجنة الدولة الطرف      الصدد
 تطبيـق  على التوايل بشأن طبيعة التزامات الدول األطراف وبشأن   ) ١٩٩٨(٩و
  .هد على الصعيد احملليالع

ـ           و  -٥  حقـوق   يةتشعر اللجنة بالقلق ألن املعلومات املقدمة فيما يتعلق بعمـل مفوض
اإلنسان يف االحتاد الروسي ال تسمح بتقييم كامل لفعالية عملها، فهي ال تشري حتديـداً إىل                

اقة عذوي اإلبيانات مصنفة حسب نوع اجلنس، أو الفئات احملرومة واملهمشة مثل األشخاص          
والروما واملشردين واألشخاص الذين ال حيملون وثائق، واألقليـات العرقيـة واألشـخاص            

 ألن رفـض    وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   .  واملهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء    املشردين قسراً 
يعين إما عدم نشر    ) نصف االلتماسات املقدمة على أساس سنوي     (عدد كبري من االلتماسات     

، أو أن شروط قبول االلتماسات ال تفي    حقوق اإلنسان  يةمفوضعمل  طريقة   ت حول معلوما
كبديل سليم ألشكال االنتـصاف   املفوضية   باحتياجات أولئك الذين هم يف أمس احلاجة إىل       

  .القضائي واإلداري
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر، على نطاق واسع، بني سـكاهنا              

 الدولة وحتث اللجنة أيضاً. قوق اإلنسان حيةمعلومات حول أساليب عمل مفوض
سيما شرط اسـتنفاد     الطرف على إعادة النظر يف شروط قبول االلتماسات، ال        

 وسيلة بديلة ملعاجلة املظامل، وليس      املفوضيةسبل االنتصاف احمللية، من أجل جعل       
، حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها       ويف هذا الصدد  . سة للمالذ األخري  مؤس
املتعلق بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية        ) ١٩٩٨(١٠م رقم   عاال

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلـك اعتمـاد            اللجنة علماً حتيط  فيما  و  -٦

ستراتيجية الوطنيـة    املتعلق باال  ٢٠١٠ل  أبري/ نيسان ١٣ املؤرخ ٤٦٠املرسوم الرئاسي رقم    
، ال تزال تشعر  ٢٠١١-٢٠١٠ملكافحة الفساد، وخطة العمل الوطنية ملكافحة الفساد للفترة         

بالقلق إزاء حجم الفساد يف الدولة الطرف، وتأثريه السليب على متتع سكان الدولة الطـرف               
  ).٢ من املادة ١الفقرة (بالكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 الدولة الطرف أن تكثف جهودهـا الختـاذ تـدابري           إىلطلب اللجنة   ت  
تشريعية فعالة أو غري ذلك من التدابري، ملكافحة الفساد سواء علـى املـستوى              

 ختصيص موارد كافيـة     بسبل منها االحتادي، أو على املستويني اإلقليمي واحمللي،       
ع اللجنة الدولـة    وتشج.  ملكافحة الفساد  نيوخطتها الوطني ستراتيجيتها  التنفيذ  

راقبة استخدام أجهـزة الدولـة،      الطرف أيضاً على إنشاء آلية فعالة لرصد وم       
سيما على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، للموارد املخصصة إلعمال احلقـوق           وال

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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سيما اعتماد إطار     بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، وال      اللجنة علماً حتيط  فيما  و  -٧
لسياسة التنمية املستدامة للشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقـصى باالحتـاد             

، والربنامج ٢٠١١-٢٠٠٩، وخطة العمل املتعلقة هبا للفترة ٢٠٠٩فرباير /الروسي، يف شباط
، ٢٠١١االحتادي احملدد اهلدف للتنمية االقتصادية واالجتماعية للشعوب األصلية حىت عـام            

تشعر بالقلق ألن السياسة اجلديدة وخطة العمل والربنامج احملدد اهلـدف مل حتقـق نتـائج                
وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ألن التغيريات يف القوانني االحتادية اليت تنظم اسـتخدام             . ملموسة

ـ ااألراضي والغابات ومستجمعات املياه، وعلى وجه اخلـصوص قـانون األر           املـنقح  يض
وقانون املياه اجلديد، حترم الشعوب األصلية مـن        ) ٢٠٠٦(ون الغابات املنقح    وقان) ٢٠٠١(

 ومائية، تعتمد عليهـا      وبيولوجية أجدادها، من موارد حيوانية   أراضي  االستفادة من   يف  حقها  
من خالل منح تراخيص لشركات خاصة لكـي  وذلك  للقيام بأنشطتها االقتصادية التقليدية،     

  )٢ من املادة ٢الفقرة (املوارد من باطن األرض تضطلع بأنشطة مثل استخراج 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  
أن تدرج حق الشعوب األصلية يف أراضي أجدادها يف قـانون             )أ(  

 املنقح ومشروع القانون املـنقح اجلديـد املتعلـق باألراضـي ذات             يضااألر
 املوارد الطبيعيـة    االستخدامات التقليدية، وأن تدرج احلق يف الوصول احلر إىل        

  اليت تعتمد عليها جمتمعات السكان األصليني يف البقاء، يف قانوين الغابات واملياه؛
جمتمعـات الـشعوب     من أن تلتمس املوافقة احلرة واملستنرية      )ب(  

 احتياجاهتا اخلاصة قبل مـنح تـراخيص        ، بشكل أساسي  ،األصلية، وأن تراعي  
ة على األراضـي التقليديـة الـيت        لشركات خاصة لالضطالع بأنشطة اقتصادي    

  تشغلها تلك اجملتمعات أو تستخدمها؛
أن تتأكد من أن اتفاقات الترخيص املربمة مع كيانات خاصـة             )ج(  

  تعويض مالئم للمجتمعات املضرورة؛تنص على منح 
  احملـدد  أن تكثف جهودها لكي تطبق بفعالية الربنامج االحتادي         )د(  

 للشعوب األصلية، وتوسيع نطاقه ليشمل      ةقتصادي واال ةاالجتماعيللتنمية  دف  اهل
  "أصلية؛"كافة الشعوب اليت تعرِّف نفسها كشعوب 

التقرير الدوري املقبل، مـشروع     موعد   حبلول   تعتمد وتنفذ أن    )ه(  
تقليدياً الشعوب األصلية   القانون املنقح اجلديد املتعلق باألراضي اليت تستخدمها        

  ؛ا والشرق األقصى باالحتاد الروسيريييف الشمال، وسيبالعدد احملدودة 
، على النظر يف التـصديق علـى        حتث اللجنة الدولة الطرف، جمدداً      )و(  

بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف      ) ١٩٨٩(١٦٩قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا
  .البلدان املستقلة
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 بالعديد من احلقـوق     وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن التمتع            -٨
على الرغم من اعتماد القانون االحتادي رقـم         ،يزال يعتمد، عملياً، على التسجيل    واملزايا ال   
 بشأن حق مواطين االحتاد الروسي يف حرية التنقل وحريـة اختيـار   ١٩٩٣ لعام   ١-٥٢٤٢

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (مكان إقامتهم داخل حدود االحتاد الروسي 
، خالفها اذ تدابري فعالة، تشريعية أو    دولة الطرف على اخت   حتث اللجنة ال    
 امتالك وثائق اهلويـة     عملياً، عدم تسجيل حمل اإلقامة أو عدم       ،ال يعوق ألضمان  

 التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف         الشخصية،
يل واحد لكل   وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعتمد رقم تسج        . العهد

التمتع جبميع املزايـا    حق  مواطن من مواطنيها مينحه يف كل مكان على أراضيها          
مسجل  مكان إقامة     وجود االجتماعية املمنوحة يف الدولة الطرف بغض النظر عن       

أو عدمه، وال سيما فيما يتعلق باملشردين، والروما وغريهم من الفئات احملرومـة          
  .أو املهمشة يف الدولة الطرف

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار غياب خطة عمل احتاديـة ملعاجلـة التـهميش                -٩
 بالقلق إزاء عـدم االسـتجابة        أيضاً وال تزال اللجنة تشعر   . االجتماعي واالقتصادي للروما  

املتمثل يف تقدمي معلومات مفصلة عن حالة مـستوطنات         ) يف قائمة القضايا  (الكافية لطلبها   
املنـاطق يف الدولـة      املساكن يف املـدن و     تلكمن مساكنهم، وتدمري    الروما، وطرد الروما    

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (سكن بديل تقدمي دون حيدث الطرف، وهو أمر غالباً ما 
 وطين من أجـل      عمل تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برنامج        

وارد الكافية  تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للروما، وختصيص امل       
 وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبراجعة سياستها بشأن طرد        .  الفعلي لتنفيذه
بـشأن  ) ١٩٩٧(٧ مع تعليقها العام رقم      ، وذلك متشياً  هم وتدمري مساكن  الروما

  .عمليات اإلخالء القسري: احلق يف السكن الالئق 
سي عام حيظر التمييـز يف      وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون أسا           -١٠

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (الدولة الطرف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد قانون أساسي عام حيظـر مجيـع            

أشكال التمييز يف الدولة الطرف، باإلضافة إىل القوانني املوجودة بالفعـل الـيت             
     لجنـة العـام    ل مع العهد وتعليـق ا     حتظر التمييز يف جماالت حمددة، وذلك متشياً      

  .بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ٢٠٠٩(٢٠رقم 
أنه على الرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، ال يزال بقلق، تالحظ اللجنة،  و  -١١

 يف التمتـع    اًهتميـش لتقـارير،    حسب ا  األشخاص ذوو اإلعاقة يف الدولة الطرف يواجهون      
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 العمل والتعليم واملساعدة املقدمة      منها وقهم االقتصادية واالجتماعية، والثقافية، يف جماالت     حبق
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (يف إطار الرعاية الصحية 

حـة هتمـيش    حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا ملكاف          
ـ       و. األشخاص ذوي اإلعاقة   لة تشجع اللجنة الدولة الطرف، حتديداً، على مواص

وسـائل  باختاذ تدابري فعالة لتعزيز دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل،            
  العمـل بنظـام     تعزيز فعالية نظام حصص الوظائف املخصصة هلم، وإعادة        منها

 إىل أرباب العمل مقابل توظيف أشـخاص ذوي          الضريبية وافزاحلزايا و املتقدمي  
وحتيـل اللجنـة    .  انتصاف إعاقة، ووضع إجراءات لإلنفاذ الفعال وتوفري سبل      

بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة،    ) ١٩٩٤(٥ة الطرف إىل تعليقها العام رقم       الدول
، على النظر يف التصديق على اتفاقيـة حقـوق          وتشجع الدولة الطرف، جمدداً   

  .األشخاص ذوي اإلعاقة
وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، مبـا يف ذلـك القيـام يف                  -١٢

ة بني الرجل واملـرأة      بإنشاء جلنة مشتركة بني اإلدارات معنية باملساوا       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران
ستراتيجية الوطنية للمساواة يف احلقوق والفرص بني الرجال والنساء يف االحتـاد            وباعتماد اال 

 قلقها إزاء عدم املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف،           اإلعراب عن  الروسي، تكرر اللجنة  
التقاليـد  وهو تفاوت تدميه  ال سيما فيما يتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة،           و

  ).٣املادة ( يف الدولة الطرف  للمرأةاملتدينلدور  فيما يتعلق باالضارة والقوالب النمطية
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها لتعزيـز املـساواة بـني              

 قانون احتادي بشأن ضمانات تقدمها الدولة للمساواة        اجلنسني واعتماد مشروع  
وحتـث  . بني الرجل واملرأة يف احلقوق واحلريات والفرص، يف االحتاد الروسـي          

سـتراتيجيتها  ايص مجيع املوارد الالزمة لتنفيـذ       اللجنة الدولة الطرف على ختص    
  .د الروسي يف االحتا،الوطنية بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والفرص

عالم وغريها  ، بالعمل مع وسائل اإل    وتوصي اللجنة الدولة الطرف، أيضاً      
  .من مؤسسات صنع القرار لترويج صورة إجيابية وغري منطية وغري متييزية للمرأة

 من قانون العقوبات    ٢-٢٨٢و،  ١-٢٨١و،  ٢٨٠ويساور اللجنة القلق ألن املواد        -١٣
  ).٦املادة  (بالسخرةتنص على أحكام تقضي بالسجن املقرون 

 ١-٢٨١،  ٢٨٠حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى مراجعـة املـواد              
 يف  من قانون العقوبات، اليت ترتل عقوبة السجن مع العمل اإللزامـي           ٢-٢٨٢و

  .حال ارتكاب أفعال حمددة
 قلقها، ألن وضع املرأة يف العمل ال يزال، رغم اجلهـود             اإلعراب عن  تكرر اللجنة و  -١٤

 باملخاطر وألن النساء تشكلن األغلبية الساحقة من العمال         اًا الدولة الطرف، حمفوف   اليت تبذهل 
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 وظائف أدىن مستوى ومنخفضة األجر يف خمتلف األعمال يف القطاعني العـام             الذين يشغلون 
ن متوسـط   إفرق يف األجور بني اجلنسني، حيث        إزاء ال   أيضاً قلق اللجنة   اورسوي. واخلاص

  ).٧املادة (ل يف مجيع أحناء البالد  املائة من متوسط دخل الرجيف ٦٥,٣دخل املرأة يبلغ 
 ظروف عادلة ومواتية    على أن تكفل توافر   تشجع اللجنة الدولة الطرف       

 لزيادة أجور العاملني  بوجه خاص جهودهاعلى أن تكثفللمرأة يف سوق العمل، 
ليل الفرق يف   يف التعليم والرعاية الصحية والقطاعات العامة األخرى من أجل تق         

  . يف الدولة الطرف،األجور بني املرأة والرجل
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت التحرش اجلنسي يف أمـاكن                -١٥

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التعريف الضيق للتحرش اجلنـسي          . العمل يف الدولة الطرف   
  ).٧املادة (ي سالذي يفيد أساساً اإلكراه على إتيان فعل جن

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة ملعاجلة مشاكل             
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـالنظر يف        . التحرش اجلنسي يف الدولة الطرف    

إدراج التحرش اجلنسي يف مكان العمل كجرمية منفصلة، يف قانون العقوبـات ويف    
  . املرأة من التمييز يف مكان العملقانون العمل، من أجل تعزيز محاية

وتشعر اللجنة بالقلق، ألن حق املرأة يف املساواة يف العمل هو حق مقيد بدون مربر،                 -١٦
جمموعـه  من العمل يف بعض القطاعات يف مـا         ن املرأة مستبعدة    إيف الدولة الطرف، حيث     

وإن  ،هذه الـسياسة  ن  وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق أل    .  فرعاً من الصناعات   ٣٦ وظيفة و  ٤٥٦
كان غرضها محاية النساء من العمل غري اآلمن ومن ظروف العمل غري اآلمنة، مل يتم إجـراء   

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق ألنه مل يتم       . أي تقييم ألثرها الفعلي على الصحة اإلجنابية للمرأة       
  ).٧املادة (عايري السالمة يف مكان العمل مل هذه الوظائف ملدى استيفاءإجراء أي رصد 

ترجو اللجنة من الدولة الطرف مراجعة قائمة الوظائف اليت تفرض قيوداً    
. على شغلها من قبل نساء، وذلك للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مكان العمل        

 ٢٥ املـؤرخ    ١٦٢ كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف إعادة النظر يف القرار         
 العمل لضمان متتع املرأة على قدم        من قانون  ٣٥٣، واملادة   ٢٠٠٠فرباير  /شباط

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيـضاً       . املساواة مع الرجل يف حقها يف العمل      
      ضمان االلتزام الصارم مبعايري الصحة والسالمة يف أماكن العمـل لكـل مـن             

  .املرأة والرجل
ماية العمـال   لتصديق على معاهدة حل   امن اجلهود املبذولة، مبا يف ذلك       وعلى الرغم     -١٧

إزاء ال تزال اللجنة تشعر بـالقلق       ف،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨وزبكستان يف   أاملهاجرين مع   
ـ   إزاء انتشار   ، و تصاد غري الرمسي يف الدولة الطرف      االق ىارتفاع مستو  ة عوشراهلجرة غري امل

يـة   من الناس يعملون بدون محايـة قانون        كبرياً ، مما يعين أن عدداً     واسع نطاق  على للعمال
  ).٧املادة (واجتماعية 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودهـا حلمايـة حقـوق           
وتـدعو اللجنـة   . العمال يف سوق العمل غري الرمسي، املنصوص عليها يف العهد    

الدولة الطرف أيضاً إىل مواصلة اختاذ تدابري فعالة لتسوية أوضاع املهاجرين غري            
دد العاملني خارج إطار االقتصاد الرمسي، من أجل احلـد          الشرعيني واحلد من ع   

 على  وينبغي أن تشمل هذه التدابري    .  النقص يف احلماية املمنوحة هلم     مستوىمن  
  :ما يليسبيل املثال ال احلصر 

زيادة مرونة نظامي التسجيل واحلصص، مبا يف ذلك متكني املهاجرين من             
وعة من خالل اإلعـالن عنـها       احلصول على موافقة على اإلقامة بصورة مشر      

مع ما يترتب على    )  سنوات ٥-٣(واحلصول على تصاريح عمل لفترات أطول       
  ؛على إقامة دائمة مشروعة يف البلدذلك فيما بعد من حصوهلم 

ضمان متكن العمال املهاجرين من الطعن بشكل فعال يف أوامر الترحيل             
 كـامالً،   ين، امتثـاالً  وضمان امتثال عمليات ترحيل واعتقال العمال املهـاجر       

  اللتزامات االحتاد الروسي فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؛
ممارسة رقابة صارمة على كيانات القطاع اخلاص لضمان احتـرام حـق              

العمال املهاجرين يف املساواة يف التمتع بشكل عادل ومتساوٍ بظروف اجتماعيـة            
  وظروف عمل مواتية؛

 إىل نظام اإلعانـات االجتماعيـة       زيادة مرونة وصول العمال املهاجرين      
  .للدولة الطرف

ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطـرف كـذلك إىل النظـر يف                
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            

  .أسرهم
وى احلد  وعلى الرغم من اجلهود املبذولة، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدين مست              -١٨

األدىن لألجور، الذي ال يزال أقل بكثري من مستوى الكفاف، وبالتايل فهو غري كاف لتوفري               
وتتفاقم هذه املشكلة من خالل املمارسـات       . مستوى معيشي الئق للعمال أنفسهم وأسرهم     

  ).٧املادة (املستمرة يف املتأخرات يف األجور يف الدولة الطرف 
ى مواصلة اختاذ تدابري فعالة لرفع مستوى       تشجع اللجنة الدولة الطرف عل      

 من قانون العمل،    ١٣٣األجور، ومنع التأخر يف دفع األجور، وضمان تنفيذ املادة          
 يكون احلد األدىن لألجور أقل من احلـد  أالتتطابق مع العهد واليت تنص على      اليت  

  .األدىن ملستوى الكفاف لكي يتمتع العامل مبستوى معيشي الئق
للجنة بالقلق ألن التشريعات ذات الصلة، يف الدولة الطرف، ال تزال تفرض            وتشعر ا   -١٩

االحتـادي  قطـاع   المثـل    قيوداً على حق العمال يف اإلضراب يف بعض القطاعات العامة،         
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وقطاع السكك احلديدية والبلديات، وغريهم من العاملني يف القطاعات      لإلرساليات والطرود   
  ).٨املادة (لطة باسم الدولة العامة من الذين ال ميارسون الس

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاهتا ذات الصلة لضمان متتـع              
احلـق  ،  سلطة باسم الدولة الطرف، حبرية    مجيع املوظفني العموميني الذين ال ميارسون       

  .يف اإلضراب
ص  من قانون العمل تنص على إمكانيـة تـرخي  ٣١وتشعر اللجنة بالقلق ألن املادة        -٢٠

هيئات ممثلة غري نقابية بإجراء املفاوضة اجلماعية، وفرض حتكيم إلزامي فيما يتعلق بأي خدمة              
  .)٨املادة (حتادية للدولة الطرف من اخلدمات اليت حتددها القوانني اال

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاهتا ذات الصلة لـضمان             
، إىل النقابات اليت يتم تأسيـسها يف        إسناد مهمة املفاوضة اجلماعية، بشكل دائم     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يقتصر التحكيم          . مكان العمل 
  .اإللزامي على ما يعرف باخلدمات األساسية

وعلى الرغم من املعلومات املقدمة فيما يتعلق باالستحقاقات املختلفة لطـاليب اللجـوء               -٢١
ق ألن األشخاص الذين منحوا حق اللجوء املؤقت، علـى عكـس            والالجئني، تشعر اللجنة بالقل   

الالجئني املعترف مبركزهم، ال يستطيعون الوصول إىل مرافق وخدمات الرعاية الصحية احلكومية            
  ).٩املادة (ستثناء اخلدمات املقدمة يف حاالت الطوارئ اأو إىل خدمات الضمان االجتماعي ب

 يف توسيع نطـاق اسـتحقاقات       حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر       
ـ          ق الرعايـة الـصحية     الضمان االجتماعي ذاهتا، مبا يف ذلك الوصول إىل مراف

     شمل األشخاص الذين مينحـون حـق اللجـوء املؤقـت يف      يواخلدمات، لكي   
  .الدولة الطرف

وعلى الرغم من املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف عن التدابري املتخذة، ال تـزال                -٢٢
  ).١٠املادة (جنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف املرتيل الل

بري مكافحة العنـف املـرتيل      توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدا        
  :، عن طريق أمور منهاوآثاره

  ؛د قانون حمدد جيرم العنف املرتيلاعتما  
  ؛ محالت التوعية ضد العنف املرتيلتعزيز  
ا العنف املرتيل من أجل ضمان حصوهلم على        تعزيز الدعم املقدم لضحاي     

  .خدمات كافية للتعايف واملشورة وغريها من أشكال إعادة التأهيل
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضا توفري التدريب اإللزامي للشرطة            

وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . لتوعيتهم فيما يتعلق جبميع أشكال العنف املرتيل      
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 مـصّنفة عـن   ها الدوري املقبل، إحصاءات وبيانـات       على أن تقدم، يف تقرير    
  .اجتاهات انتشار خمتلف أشكال العنف املرتيل

وعلى الرغم من اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف، ال تزال اللجنة تشعر بـالقلق                -٢٣
تقارير عن االجتار بالنساء واألطفال ألغـراض االسـتغالل واالعتـداء             ورود إزاء استمرار 

  ).١٠املادة (اجلنسيني 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة            

االجتار بالنساء واألطفال ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال وسوء معاملتهم         
واستخدامهم يف البغاء، من خالل أمور منها وضع برامج ملعاجلة األسباب اجلذرية 

 الطـرف   وتشجع اللجنة الدولة  . ء واألطفال لالجتار واالستغالل اجلنسي للنسا   
 الشامل املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، والذي       اقانوهنأيضاً على اعتماد مشروع     

 بشأن منـع االجتـار،      كافحة االجتار بالبشر ويتضمن أحكاماً    مل سينشئ منظومة 
  .وكذلك محاية الضحايا وإعادة تأهيلهم

العدد الكبري من األطفال الذين يعيشون ويعملون       وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء         -٢٤
سيما يف القطاع غري الرمسي حيث يكونون عرضة لإليذاء، مبـا يف ذلـك               يف الشوارع، وال  

 مـستوى االلتحـاق     تدىن بشكل كبري  اإليذاء اجلنسي، وغريه من أشكال االستغالل، حىت        
  ).١٠املادة (باملدارس العادية 

ى اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية       حتث اللجنة الدولة الطرف عل      
وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . األطفال من االستغالل االجتماعي واالقتصادي    
  :على تكثيف جهودها الرامية إىل مجلة أمور منها

  ؛اب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارعأن تتخذ تدابري فعالة ملعاجلة األسب  
فالة حصول أطفال الشوارع علـى      أن تتخـذ تدابري فعالة ومناسبة لك       

  التعليم واملأوى والرعاية الصحية؛
لة اإليذاء اجلنسي وغري ذلك من أشكال استغالل أطفـال          أأن تعاجل مس    

  وإعادة إدماج الـضحايا    الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات        
  ؛يف اجملتمع
ي املقبـل   يف تقريرهـا الـدور    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج         
   عن التدابري املتخذة ملعاجلة حالة أطفال الشوارع وأي تقدم حيـرز يف             معلومات
  .هذا اجملال

يداع األطفـال يف    إل  بديلة  اللجنة علماً باجلهود املبذولة لتعزيز أشكال       حتيط وفيما  -٢٥
 يف  أوساط هلا طابع األسرة، ال تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفـال املـودعني               

  ).١٠املادة (مؤسسات الرعاية يف الدولة الطرف 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ تـدابري تـشريعية أو              
، للحد من عدد األطفال املودعني يف مؤسسات، وعلى تكثيف جهودهـا    خالفها

  .الرامية إىل تطوير أشكال الرعاية البديلة ذات الطابع األسري
طرف على ضمان القيام مبا هو مناسب من إشراف         حتث اللجنة الدولة ال     

     على األطفال املودعني يف مؤسـسات، أو يف أوسـاط الرعايـة البديلـة ذات               
  .الطابع األسري

ا الدولة الطرف،   وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألنه، على الرغم من اجلهود اليت تبذهل             -٢٦
 مـن   ، حمرومني  السكان ملائة من  يف ا  ١٣,٣ نسبة   أي مليون شخص    ١٨,٧هناك ما يقارب    

  ).١١املادة ( يعيشون دون خط الفقر مستوى معيشي الئق وال يزالون
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ختصيص املـوارد ملكافحـة             

 مستوى معيشي الئق للجميع، ومواصلة احلد من عـدد        والسعي إىل حتقيق  الفقر  
 ٨و٤صل إىل عدد يتراوح بني األشخاص الذين يعيشون دون مستوى الكفاف لي   

وتوصي اللجنة الدولة   . تقدمي التقرير الدوري املقبل   موعد   شخص حبلول    ماليني
 احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     تشملالطرف أيضاً باعتماد استراتيجية وطنية      

 مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلـاص        والثقافية ملكافحة الفقر متشياً   
  .قتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق اال

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مشكلة التشرد يف                -٢٧
  ).١١املادة (الدولة الطرف 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتـصدي ملـشكلة           
جتماعي، مع  ضمان ختصيص موارد كافية لتوفري السكن اال      بوسائل منها   التشرد،  

  . والرومان قسراًدو املشرمبن فيها،  وهتميشاًإيالء األولوية للفئات األكثر حرماناً
اللجنة علماً باملعلومات املتعلقة بنظام الرعاية الطبية اجملاين الذي يغطـي           حتيط  وفيما    -٢٨

مجيع الشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقصى، والذي يتضمن إجراء فحـص             
امج الـضمانات   لزامي سنوي يف مرافق الرعاية الصحية يف الواليات والبلديات يف إطار برن           إ

ار، اليت  ، تشعر بالقلق إزاء الثغرات املبلغ عنها يف التغطية بنظام العالج السيّ           اليت تقدمها الدولة  
ـ يفسيما أثر ذلـك   نتجت عن إعادة التنظيم اإلقليمي اجلديد يف الدولة الطرف، وال       ة  القري

السيارة ملدة سـنتني،    الرعاية الطبية    ُحرِمت من الصغرية للسكان األصليني يف كامشاتكا اليت       
  ).١٢املادة (وفقاً للتقارير 

 تؤثر إعادة التنظيم    أالتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان          
 مستوى املساعدة املقدمة يف إطـار الرعايـة         يف بشكل سليب    ألقاليمهااإلداري  

لشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقـصى، وفقـا          ا إىل   ،لصحيةا
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   توفري الرعاية الطبيـة اجملانيـة ملـواطين        للربنامج الضمانات اليت تقدمها الدولة      
  .االحتاد الروسي

بوسائل منـها    اإلدمان على املخدرات،     استشراءوال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء         -٢٩
اإليـدز،  /صابة بفريوس نقص املناعة البـشري     الرئيسي لتفشي وباء اإل   احلقن، وهو العامل    

زاء  إ وال تزال اللجنة تشعر بالقلق أيـضاً      . والتهاب الكبد الوبائي والسل، يف االحتاد الروسي      
للعـالج مـن   ألغراض طبية مليثادون والبوبرينورفني ااستخدام استمرار احلظر املفروض على    

احلكومة ال تدعم معاجلة إدمان املخدرات باملسكنات البديلة        اإلدمان على املخدرات، وألن     
 وبرنـامج األمـم     ،منظمة الصحة العاملية   حتّض عليها     اليت واحلقنغري األفيونية وبرامج اإلبر     

اإليدز، ومكتب األمم املتحـدة املعـين       /ملعين بفريوس نقص املناعة البشري    املتحدة املشترك ا  
اية من فـريوس نقـص       كتدابري فعالة للوق   ،ملنظمات الدولية باملخدرات واجلرمية وغريها من ا    

  ).١٢املادة (اإليدز بني متعاطي املخدرات باحلقن / املناعة البشري
حتث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنـسان              

. قهم األساسي يف الصحة   حل ، حرصاً على عدم فقداهنم    حيال متعاطي املخدرات  
أسس قانونية واضحة وغريهـا مـن        بإتاحة   لدولة الطرف بقوة  ا وتوصي اللجنة 

اية من فريوس نقص املناعـة       للوق أشكال الدعم املقدم للتدابري املعترف هبا دولياً      
سيما العالج باملـسكنات     اطي املخدرات عن طريق احلقن، وال      بني متع  البشري

 عن برامج اإلبر  فضالًالبديلة غري األفيونية مع استخدام امليثادون والبوبرينورفني،
  . زائدةبرامج الوقاية من تعاطي جرعواحلقن، و

وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء                -٣٠
 على خدمات الـصحة     ،سيما يف املناطق الريفية     وال ،دودية حصول عدد كبري من النساء     حم
ر التعليم يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنـسية يف الدولـة           فاتوجنابية واجلنسية، وإزاء عدم     اإل

  ).١٢املادة (الطرف 
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصلة جهودهـا الراميـة إىل زيـادة              

يف  التثقيف بوسائل منع احلمل ذات األسعار املعقولة وبإمكانية احلصول عليهـا،          
املتعلقة بتنظـيم األسـرة،     ر املعلومات واخلدمات    فاالدولة الطرف، وضمان تو   

، وتشجع اللجنة الدولة الطرف، أيـضاً     . للجميع، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية      
على أن تدرج التثقيف اجلنسي للمراهقني، يف املناهج املدرسية، بغية منع احلمل            

يف ذلك فـريوس نقـص املناعـة        ، مبا   املبكر ومكافحة األمراض املنقولة جنسياً    
وتشجع اللجنـة   . التثقيف يف جمايل الصحة اإلجنابية واجلنسية     اإليدز، و /البشري

اليف الوسـائل   الدولة الطرف أيضاً على أن يغطي نظام التأمني الصحي العام تك          
  .احلديثة ملنع احلمل
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 يف املستشفيات   املعاملةوتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن ضحايا سوء             -٣١
من احلصول على التعـويض اإلداري أو        كنوا، يف حاالت عديدة،   أو من قبل األطباء مل يتم     

  ).١٢املادة (القضائي 
ـ         ن تقريرهـا الـدوري املقبـل       ضّمتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُت

 فيمـا يتعلـق بـسوء     إىل احملاكممعلومات أكثر تفصيالً بشأن الدعاوى املقدمة    
 اليت تبني مدى جنـاح      ، مؤسسات الرعاية الصحية واألطباء     ضد املعاملة املزعوم 

  .خالل دورة اإلبالغُبتَّ فيها هذه اإلجراءات وعدد الدعاوى اليت 
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن األعداد الكبرية من األطفـال غـري امللـتحقني                 -٣٢

  ).١٤و ١٣املادتان (باملدارس يف الدولة الطرف 
حرمان أي  حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان عدم            

طفل من حقه يف التعليم وال سيما أطفال املناطق الريفيـة والفئـات احملرومـة               
  .واملهمشة، مبن فيهم أطفال الروما والشعوب األصلية واألطفال املعوقون

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها والتـشجيع علـى             
روما واألطفال املعوقني   سيما أطفال ال   إدماج مجيع الفئات احملرومة واملهمشة وال     

  .يف املدارس العادية
األطفال الذين يعيشون   ألن   رغم املعلومات اليت قدمها الوفد،       ،وتشعر اللجنة بالقلق    -٣٣

مـن  بـشكل أو بـآخر       يتضررون، حسب التقارير،    ال يزالون يف الشيشان ومشال القوقاز     
 املادتـان ( يتعلق حبقهم يف التعليم      املترتبة على انتهاء الرتاع، وال سيما فيما      العواقب السائدة   

  ).١٤و١٣(
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة لضمان أن يواصل             

، مجيع األطفال الذين يعيشون يف الشيشان ومشال القوقاز واملـشردون داخليـاً           
دراستهم وفقاً للقانون االحتادي املتعلق بالتعليم، ومنـع جتنيـدهم الطـوعي يف            

  .العسكريةالوحدات 
اللجنة علماً باملعلومات املقدمة بشأن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف          حتيط  وفيما    -٣٤

لضمان استفادة اجلميع من املرافق الثقافية والترفيهية والوصول إليها بشكل كامـل، تـشعر              
. بالقلق ألن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يستطيعون الوصول بالكامل إىل بعض هذه املرافـق             

ر محاية كافية يف النظام القانوين للدولة الطـرف         فالقلق إزاء عدم تو   وتعرب اللجنة أيضاً عن ا    
حلق الشعوب األصلية يف الشمال وسيبرييا والشرق األقصى، يف أراضي أجدادهم واالستخدام 

 ر احلماية الكافية حلقـوقهم    فاتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تو     و. التقليدي ملواردهم الطبيعية  
  ).١٥املادة (يتعلق بامللكية الفكرية واملعلومات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية  فيما
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 بيئة  بتهيئة برناجمها املتعلق     نطاق حتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع       
. ، ليشمل املرافـق الثقافيـة والترفيهيـة       وميسورة الوصول خالية من العقبات،    

ن تدرج يف املشاريع اجلديدة للقوانني اليت       وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأ     
جيري وضعها قواعد واضحة ودقيقة للحماية الفعالة حلق الشعوب األصـلية يف            

املوارد الطبيعيـة   يف  الشمال وسيبرييا والشرق األقصى، يف أراضي أجدادهم، و       
 والتراث الثقايف، مبا يف ذلك محاية حقوق امللكية الفكرية ألعماهلم اليت هي تعبري            

  .عن ثقافتهم ومعارفهم التقليدية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول             -٣٥

  .االختياري امللحق بالعهد
 الدولة الطرف تقدمي معلومات عن مدى ممارسة التمييز ضـد           إىلوتطلب اللجنة     -٣٦

سيما يف جمال     اهلوية اجلنسية وال   ةساً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير    املثليات واملثليني جن  
  ).٢ من املادة ٢الفقرة (العمالة، والرعاية الصحية والتعليم يف الدولة الطرف 

 الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات عن           إىلوتطلب اللجنة     -٣٧
 مواضيع تتعلق باحلق يف الصحة تستند إىل مؤشرات صحية وعلى أساس سنوي ومصنفة            

  ).١٢املادة (حسب األسس اليت حتظر عدم التمييز 
 الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق           إىلوتطلب اللجنة     -٣٨
سيما بني موظفي الدولة، والقـضاء ومنظمـات          اجملتمع، وال  مستويات مجيع   بنياسع  و

مة يف االحتاد الروسـي،     اجملتمع املدين، وأن تترمجها إىل لغات األقليات الرئيسية املستخد        
يف تقريرها الدوري    عن اخلطوات املتخذة لتنفيذها       اللجنة وإبالغنشرها بقدر اإلمكان،    و

 كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة إشراك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،            .املقبل
علـى   اجملتمع املدين يف عمليـة املناقـشة         جهاتواملؤسسات غري احلكومية وغريها من      

  . قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبلاملستوى الوطين
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتـها األساسـية وفقـاً للمبـادئ              -٣٩

التوجيهية املنسَّقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سـيما            
ة، كما اعتمدها االجتمـاع اخلـامس       املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثيقة األساسية املوحَّد     

 ٢٠٠٦يونيـه  /املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي ُعقد يف حزيران 
(HRI/MC/2006/Rev.3).  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، املعد وفقاً              -٤٠
 ٢٠٠٨نـة يف عـام      للمبادئ التوجيهيـة املنقحـة لإلبـالغ الـيت اعتمـدهتا اللج           

)E/C.12/2008/2( ٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠، وذلك حبلول.  

        


