
(A)   GE.13-44312    210613    210613 

  القتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق ا

املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث             
 ١٧ -أبريـل   /نيسان ٢٩(جان، يف دورهتا اخلمسني     املقدم من أذربي  

  )٢٠١٣مايو /أيار
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

الثالث ألذربيجان بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
)E/C.12/AZE/CO/3 ( ها التاسعة والعاشـرة     يف جلستي)E/C.12/2013/SR.9-10 (  املعقـودتني
، ٢٠١٣مـايو   /أيـار  ١٧، املعقودة يف    ٢٨، واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٣مايو  /أيار ٣ يف

  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف  
تأخذ اللجنة علماً مع االرتياح بتقدمي أذربيجان لتقريرها الدوري الثالث متاشياً مـع          -٢

وحتيط اللجنة علمـاً مـع      . ئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير        املباد
ــسائل    ــها للم ــى قائمت ــها عل ــيت تلقت ــصلة ال ــة املف ــالردود املكتوب ــاح ب االرتي

)E/C.12/AZE/Q/3/Add.1(           وترحب باحلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع ،
  .املستوى املشترك بني الوزارات

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
  :ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية  -٣

  ؛٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )ب(  

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٨ة أو املهينة، يف أو العقوبة القاسية أو الالإنساني
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وتأخذ اللجنة علماً مع االرتياح جبهود الدولة الطرف الرامية إىل تعزيـز احلقـوق                -٤
  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تتضمن ما يلي

قانون بشأن العنف   ال، و ٢٠٠٦اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني، يف عام          )أ(  
  ؛٢٠١٠، يف عام املرتيل

 يف ،اعتماد قانون املعاشات التقاعدية للعاملني، وقانون اإلعانات االجتماعية     )ب(  
  ؛٢٠٠٦عام 

 لتعزيز إجراء   ٢٠٠٦تعديل قانون األسرة وقانون اإلجراءات املدنية يف عام           )ج(  
مة إلعمال  الالئحة املتعلقة مبراقبة احلكو   "الدويل ومراقبته، وكذلك اعتماد     على الصعيد   التبين  

  ؛٢٠١٢مايو /أيار ٨، يف "حقوق الطفل
، وكذلك خطة عمـل     ٢٠٠٥اعتماد قانون حظر االجتار بالبشر، يف عام          )د(  

  .وطنية ملكافحة االجتار

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسني براجمها للتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان              -٥

ة والثقافية   املعرفة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي       حبيث تعزز حتسني  
، والسيما يف جهاز القضاء، ويف صفوف املوظفني املكلفـني بإنفـاذ            والتوعية به وتطبيقه  

القوانني وغريهم من اجلهات الفاعلة املسؤولة عن تنفيذ العهد، وكذلك فيما بني أصحاب        
بشأن ) ١٩٩٨(٩ الدولة الطرف أيضاً إىل تعليقها العام رقم وتلفت اللجنة انتباه. احلقوق

  .التطبيق احمللي للعهد
 أن يتضمن برنامج الدولـة املتعلـق        بالسهر على وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٦

التمتـع  ، مجيع البيانات الالزمة لرصد      ٢٠١٧-٢٠١٣بإعداد إحصاءات رمسية للفترة     
قافية، مبوجب العهد وتصنيفها حبسب نوع اجلـنس        احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث   ب

  .واإلعاقة واألصل واملناطق احلضرية والريفية واملعايري األخرى ذات الصلة
 مفـوض حقـوق   اضطُّروتالحظ اللجنة مع القلق أنه بسبب املدة احملددة بسنة واحدة،        -٧

اللجنـة  وال تزال . ردتدية اليت ووى الفر رفض أكثر من نصف الشكا    إىل  ) أمني املظامل (اإلنسان  
  .لشكاوى املتعلقة بالقطاع اخلاصمعاجلة ا بالقلق أيضاً إزاء قدرة أمني املظامل على تشعر

 خطوات إجيابية لكي ال تشكل املدة احملـددة         باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       
أن تكون مجيـع احلقـوق االقتـصادية        وضمان  بسنة واحدة عائقاً أمام تقدمي الشكاوى       

  .جتماعية والثقافية مشمولة وحممية بالكامل مبوجب واليتهواال
 ليزغني وطـاليش،    لسكان من أقلييت  اقليات، وال سيما    ويساور اللجنة القلق ألن األ      -٨
  ).٢املادة  (ال العمل والسكن والصحةتزال تقع ضحايا التمييز املنتشر، وال سيما يف جم ال
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 للقضاء على أي شكل من أشكال      توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها       
 واإلشارة بوضـوح   ليزغني وطاليش،    أقلييتللسكان من    وال سيما    ،التمييز ضد األقليات  

 بسببشكال مبمارسة التمييز أو العنف ضد األشخاص األإىل أهنا ال تسمح بأي شكل من 
ويف هـذا   .  مشاركة عامة السكان يف هـذه العمليـة        وتعزيزأصلهم الوطين أو العرقي،     

بشأن عدم ) ٢٠٠٩(٢٠الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           
  .التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وفيما ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني حالة عدد كـبري مـن                 -٩
 واألشخاص عـدميي اجلنـسية،      ،ءالالجئني، واألشخاص املشردين داخلياً، وملتمسي اللجو     

تستويف املعـايري املطلوبـة     يساورها القلق ألن العديد منهم ال يزالون يعيشون يف ظروف ال            
يتمتعون بالكامل حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما يف احلصول على            الو

  ).٢ املادة(الرعاية الصحية والسكن الالئق والعمل القانوين 
ي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز جهودها لضمان مجيع احلقوق االقتصادية           توص  

واالجتماعية والثقافية لالجئني واألشخاص املشردين داخلياً وملتمسي اللجوء، مبا يف ذلك           
  .احلق يف احلصول على الرعاية الصحية والسكن الالئق والعمل القانوين

يذ إجراء حتديد أوضاع الالجئني للكشف      وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنف       
عن هوية األشخاص عدميي اجلنسية يف البالد ومنحهم وضعاً قانونياً من شأنه أن ّحيسن من               

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة الدولـة       . متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 من خالل إلغـاء  اجهمزوالطرف بضمان حق الالجئني وملتمسي اللجوء يف تسجيل عقود          

  .الشروط اإلدارية أو من خالل منح تدبري خاص لتيسري متتعهم باحلق يف الزواج
، تعرب عـن    ٢٠٠٦وفيما تسلم اللجنة باعتماد قانون املساواة بني اجلنسني، يف عام             -١٠

قلقها الستمرار انتشار التنميط اجلنساين لألدوار بشكل قوي داخل األسرة ويف اجملتمع وأثـر              
ويساور اللجنة، بـصفة    . لك السليب على متتع املرأة حبقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية        ذ

خاصة، القلق إزاء الفروق بني اجلنسني يف جمال التعليم، وانعدام تكافؤ فرص العمـل للمـرأة                
  ).٣ادة امل( حالتها الزوجية ومحلها بسببوانعدام التدابري الالزمة حلمايتها من التمييز يف العمل 

ف جهودها للقضاء على الـصور النمطيـة        يتكثتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      
وتـدعو اللجنـة    . ، من خالل تنظيم محالت توعية     أشكال التحيز ألدوار اجلنسني وعلى    

الدولة الطرف أيضاً إىل اعتماد تشريع خاص بشأن املساواة يف العمل بني الرجل واملـرأة              
 تدابري خاصة مؤقتة، مثل وضـع       الل آليات مناسبة، تشمل   تنفيذه من خ  وتضمينه تدابري ل  

وتطلب من الدولة الطـرف أيـضاً أن تـدرج يف           . حصص للعمل يف القطاع العام    نظام  
تقريرها الدوري املقبل إحصاءات عن املشاركة يف سوق العمل وعن متوسـط األجـور              

الت، فيمـا   ومستوى املـؤه  ع النشاط،   فر مصنفة حسب نوع اجلنس، واملهنة، و      الفعلية
  . بالقطاعني العام واخلاص وحبسب املنطقة اجلغرافيةيتعلق
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ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد البطالة يف صفوف األشخاص الذين تقل أعمارهم              -١١
 عاماً وكذلك حالة البطالة يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين واألقليات ٣٥عن 

  ).٧ و٦املادتان (االجتماعية األخرى 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز براجمها واعتماد استراتيجيات فعالة للحد من             

 السن واألقليات، واالنتقال بشكل تدرجيي      ة، مع إيالء اهتمام خاص لصغار     معدالت البطال 
حنو إعمال كامل حلقوقهم يف العمل، وجتنب أية خطوة تراجعية فيما يتعلق حبماية حقـوق               

للجنة الدولة الطرف بزيادة نسبة الوظـائف املخصـصة لـذوي           وتوصي ا . العمل للعمال 
وتوصي اللجنـة مبواصـلة إيـالء       . اإلعاقة يف منظمات وشركات القطاعني العام واخلاص      

، ومواصلة منحها   الطويلة األمد األولوية القصوى للتدريب املهين، وال سيما يف حالة البطالة          
  . احملرومني واملهمشنيوعات مناجملماألولوية، مع مراعاة احتياجات األفراد و

 تستهدف املناطق   اعتماد استراجتيات وخطط عمل للتشغيل    وتوصي اللجنة أيضاً ب     
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل،  . اليت تشتد فيها البطالة   

نوع لعمل، مصنفة حبسب     اإلحصاءات السنوية للوضع العام يف جمال ا       جداول حمدثة عن  
  .اجلنس، والسن، واجلنسية، واإلعاقة، وحبسب املنطقة احلضرية والريفية

ويساور اللجنة القلق إزاء اللجوء إىل العمل القسري كتدبري عقايب أو كعقوبة جزائية      -١٢
ُتفرض على األشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرمية، على النحو املنصوص عليـه يف              

 من قـانون    ٦-٩٥ من الدستور واملادة     ٣٥عمل، وال سيما املادة     القانون اجلنائي وقانون ال   
تنفيذ العقوبات حيث حيظر على السجناء أن يتوقفوا عن عملهم ويـشاركوا يف إضـرابات               

  ).٧ و٦دتان اامل(
 اللجوء إىل العمل القسري إما كتدبري عقايب        توصي اللجنة الدولة الطرف بإبطال      

ن تثبت إدانتهم بارتكاب جرمية وتعديل أو إلغـاء         أو كعقوبة جزائية ضد األشخاص الذي     
  . من العهد٦القانون اجلنائي وقانون العمل، وفقاً ألحكام املادة ذي الصلة يف احلكم 
ويساور اللجنة القلق إزاء عدد حاالت التسريح عن العمل للعمال الذين يبلغون سن               -١٣

نة القلق أيضاً إزاء التعديالت الـيت        ويساور اللج  .التقاعد، وال سيما يف شركة النفط الوطنية      
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الفرق   . أُدخلت على القانون ملنع تشغيل األشخاص املتقاعدين      

  ).٧ و٦املادتان ( للمرأة ةلك احملددة للرجل وتبني سن التقاعد احملدد
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات مناسبة لضمان حق كل شخص يف   

سب رزقه من خالل عمل من اختياره احلر أو قبوله احلر، وال سيما العمال األكرب سناً                ك
وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء التعديالت الالزمة على التشريع        . الذين مل يبلغوا سن التقاعد    

  .حبرية، هبدف السماح لألشخاص املتقاعدين بالبحث عن عمل التمييزي القائم
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تدابري ملنع تسريح العمال بصورة تعـسفية       ال باختاذف  توصي اللجنة الدولة الطر     
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بدراسة أثر       . سيما قبل أن يصلوا إىل سن التقاعد       وال

 للمرأة على متتع املرأة حبقوقهـا       ةلك احملدد ة للرجل وت  االختالف بني سن التقاعد احملدد    
جنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها      ويف هذا الصدد، تلفت الل    . بشكل متساو مع الرجل   

  .بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن) ١٩٩٥(٦العام رقم 
ويساور اللجنة القلق ألن مستويات احلـد األدىن لألجـور، وإعانـات البطالـة،                -١٤

ي الئـق   واملعاشات التقاعدية احملددة يف الدولة الطرف، ليست كافية لضمان مستوى معيش          
  ).٧ و٦املادتان (للمتلقني هلا وأفراد أسرهم 

 احلد األدىن لألجور وإعانة جلدولةتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام فعال        
البطالة واألشكال األخرى من املساعدة االجتماعية املقدمة لألشخاص املعوزين، وتعديلها          

  .سرهمأل للمتلقني هلا واً الئقاًى معيشيبصورة منتظمة وفقاً لتكلفة املعيشة، مبا يتيح مستو
ويساور اللجنة القلق إزاء القيود املفروضة على حق العمال يف اإلضراب، وال سيما               -١٥

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الـواردة        . يف قطاعي النقل اجلوي والسكك احلديدية     
الوطنية وعرب الوطنية، املتمثلة يف     وال سيما شركات النفط      ،بشأن ممارسات الشركات الدولية   

  ).٨املادة (نقابية النشطة األعلى ممارسة املعاقبة قمع االتفاقات اجلماعية والنقابات و
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون العمل والقانون اجلنائي لضمان متكني             

 النقـل اجلـوي   يممارسة حقهم يف اإلضراب، وال سيما العمال يف قطاع من   مجيع العمال 
 من الدولة الطرف أيضاً أن      وتطلب. كذلك العمال يف قطاع النفط    والسكك احلديدية، و  

تقدم يف تقريرها الدوري املقبل إحصاءات حمدثة عن عدد النقابات لكل صناعة، مـصنفة    
حبسب عدد العمال املنتسبني إليها ونوع اجلنس والعمر واجلنـسية واإلعاقـة واملنـاطق      

  .ريفيةاحلضرية أو ال
 بـني   الالمساواة يف التمتع باحلق يف الصحة     وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه          -١٦

ويساور اللجنة القلـق    . املناطق الريفية واملناطق احلضرية وعدم ضمان التغطية الطبية للجميع        
املطالبـة  املتمثلة يف   مارسة  املأيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن الفساد يف نظام قطاع الصحة و          

ويساور اللجنة القلق إزاء حمدودية الوصول إىل خـدمات الـصحة           . بدفع رسوم غري رمسية   
اجلنسية واإلجنابية، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية وإزاء عدم وجود آليات ملراقبة تقـدمي      

  ).١٢املادة (خدمات الصحة العقلية 
مان تقدمي اخلدمات الصحية    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها لض         
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري لضمان وصول الالجئني وملتمسي          . للجميع

 وال سيما يف املنـاطق      ،اللجوء واألشخاص املشردين داخلياً واألشخاص عدميي اجلنسية      
طرف بأن وتوصي اللجنة الدولة ال. الريفية والنائية، إىل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
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تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة الفساد يف قطاع الصحة حبيث ال تتم جباية رسوم غري رمسية 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد مراكز وخدمات الصحة العقليـة  . من املرضى 

  .لضمان االمتثال للمعايري الدولية املرعية
ذوي اإلعاقة يف التعليم، وال سـيما       وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حق األطفال           -١٧

إزاء انعدام اخلدمات لتيسري إدماجهم يف املدارس، وانعدام املعلمني املدربني، ووجود عوائـق             
ـ       وعقبات مادية تؤدي إىل ارتفاع معدالت         الدراسـة ن  توقف األطفـال ذوي اإلعاقـة ع

  ).١٣ و١٢ املادتان(
 باحلق  متتعاً كامالً وي اإلعاقة   توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان متتع األطفال ذ         

وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج . يف التعليم وباختاذ مجيع التدابري يف هذا الصدد
يف تقريرها الدوري املقبل إحصاءات عن عدد املدارس اليت قبلت أطفـاالً ذوي إعاقـة،            

  .الريفيةمصنفة حبسب السنة الدراسية ونوع اجلنس واإلعاقة واملناطق احلضرية و
تعرب عن فإهنا ، ٢٠١٠وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بقانون العنف املرتيل لعام      -١٨

 مبا يف ذلك ألن املوظفني املكلفني بإنفـاذ         هذا القانون غري مطبق بشكل صحيح،     قلقها ألن   
  ).١٠ و٢املادتان (القوانني ال يتدخلون يف حالة تعرض النساء والفتيات املهاجرات للعنف 

وصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ محالت توعية تركّز على توعيـة الـسكان             ت  
باآلثار اخلطرية املترتبة على العنف املرتيل وضمان تقدمي التدريب املنتظم إىل الـسلطات             
احمللية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأفراد الشرطة والعاملني االجتماعيني واملـوظفني           

الكشف عن العنف املرتيل وتقدمي املشورة املناسبة إىل النساء ضحايا          الطبيني بشأن كيفية    
  . مبن فيهن النساء والفتيات املهاجرات،هذا العنف

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل مزيداً من املعلومـات                
  .عن اجلزاءات والعقوبات املفروضة على مرتكيب هذه األفعال

اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل رفع السن القانونيـة للـزواج          وفيما ترحب     -١٩
 عاماً بالنسبة للبنات واألوالد واجلزاءات الشديدة املفروضة على انتهاكات هذا احلظر         ١٨ إىل

الـزواج  لزواج دون السن القانونية، يساورها القلق إزاء احتمال مواصلة ممارسـة            لالقانوين  
  .ني األشخاص املشردين داخلياً ويف املناطق الريفية وال سيما فيما باملبكر

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد تنفيذ قانون األسرة املنقح وتضمني تقريرهـا     
 دون السن القانونية يف البالد، مصنفة حبسب        املقبل معلومات عن انتشار الزواج    الدوري  

 واملنـاطق احلـضرية     ،ليـاً خمتلف اجملموعات اإلثنية والدينية، واألشخاص املشردين داخ      
  .والريفية

ويساور اللجنة القلق إزاء االجتار باألشخاص يف الدولة الطرف، وال سيما ألغراض              -٢٠
  ).١٠ و٧ و٦املواد (العمل اإلجباري يف قطاع البناء يف الغالب 
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص مـن             
عالة، ومكافحة مجيع جوانب االجتار وبصفة خاصة ألغراض العمـل          خالل وضع برامج ف   

وينبغـي للدولـة    . زيارات إشرافية إىل شركات البناء    ب بصفة خاصة    والقياماإلجباري،  
 املسؤولني عن االجتار باألشخاص، بطريقة      تكفل مالحقة ومعاقبة مجيع األفراد    الطرف أن   

  . مع خطورة اجلرائم اليت يرتكبوهناتناسبت
وال تزال اللجنة تشعر بالقلق ألن العمال املهاجرين الذين ال ميلكون تأشرية سارية               - ٢١
. يستطيعون الوصول إىل سبل االنتـصاف القانونيـة الفعالـة يف حالـة االسـتغالل                ال
  ).٧و  ٦  املادتان(

 ،قوقهم بالكامل حلتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ممارسة العمال املهاجرين           
عهم بفرص متساوية للحصول على سبل انتصاف فعالة يف احملاكم عنـدما            مبا يف ذلك متت   

  .ُتنتهك حقوقهم املنصوص عليها يف العهد
 حاالت االختفاء القـسري     فال إزاء املعلومات الواردة بشأن آ     ويساور اللجنة القلق    -٢٢

ر، يف و بدون إخطـا وعمليات املصادرة غري املشروعة وعمليات اهلدم اليت متت بإخطار وجيز أ      
بالدرجة األوىل فيما يتعلق بالشقق السكنية واملنازل يف األحياء اليت يقطنها ذوو            العاصمة باكو و  

ويـساور اللجنـة    . فاخرةالدخل املتوسط وذلك ألغراض بناء مترتهات وطرق سريعة وشقق          
  ).١١املادة (القلق أيضاً إزاء انعدام التشاور والتعويض وسبل االنتصاف القانونية الفعالة 

راضـي، الـيت    حتث اللجنة الدولة الطرف على وقف مجيع حاالت مصادرة األ           
وحتث اللجنة الدولـة    . لمعايري الدولية املرعية يف جمال حقوق اإلنسان      متتثل بالكامل ل   ال

  وتـوفري مام احملاكم احملليـة الطرف على ضمان حق األسر املعيشية املعنية يف االستئناف أ      
سكن بديل  حلصول على   الفعالة والتعويض املناسب وضمانات ا    سبل االنتصاف القانونية    

  .مناسب
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن تتم أية عملية تكون ضـرورية              

لتجديد املدينة ويتم فيها نقل املقيمني من منازهلم، بإجراء مشاورات مسبقة مـع األسـر    
حتـرام الكامـل ألمـن األشـخاص        املتأثرة، واحلصول على موافقتهم املستنرية مع اال      

  .بعد اختاذ إجراءات مناسبة وشفافةوكرامتهم 
بشأن ) ١٩٩٧(٧ رقم   وتلفت اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام          

  . القسريحاالت اإلخالء
ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف وإن كانت قد جنحت يف ختفيض مستوى                -٢٣

 يف املائـة يف     ٧,٦ إىل نـسبة     ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٥٠ن قرابة   الفقر بشكل كبري م   
ـ   ،، فإن جزءاً كبرياً من السكان ال يزال يعـيش دون خـط الفقـر              ٢٠١٢ عام يما  وال س

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن مستوى الفقر مرتفـع بـصفة        . اجملموعات احملرومة واملهمشة  
  ).١١ و١٠املادتان (خاصة يف املناطق الريفية 
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 جهودها املتعلقة مبكافحة الفقـر      تكثيفحتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على         
 وهتميـشاً، مبـن فـيهم األشـخاص         سيما يف صفوف أكثر فئات السكان حرماناً       وال
ص  اللجـوء واألشـخا    اإلعاقة واألشخاص املشردون داخلياً والالجئون وملتمسو      ذوو

املنـاطق  العاصـمة و  أوجه التفاوت بني     وأن حتد من     ،نعدميي اجلنسية والعمال املهاجرو   
 تقريرها املقبل، معلومات عن التقدم احملرز، مبا يف ذلك بيانات مـصنفة             وتضمنيالريفية،  

 اللجنة تلفتوهبذا الصدد، .  للمجموعات املشار إليها أعالهوحبسب السنةحبسب اجلنس 
اص باحلقوق االقتـصادية    انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا املتعلق بالفقر والعهد الدويل اخل         

  ).A/C.12/2001/10(واالجتماعية والثقافية 
 من الدسـتور    ٤٢ من قانون التعليم اجلديد واملادة       ٥قلق أن املادة    تالحظ اللجنة ب    

 الدولة الطرف، وهو ما قد يـؤدي إىل         من مواطين كل مواطن   ل احلق يف التعليم     تنصان على 
ة تشعر بالقلق إزاء عدم بذل جهـود لزيـادة نـسبة            وال تزال اللجن  . استبعاد غري املواطنني  

التعليم االبتدائي، وعدد األطفال غري امللـتحقني باملـدارس ومعـدالت           بااللتحاق الصافية   
  ).١٣املادة (التسرب 
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان متتع مجيع األطفال يف سن الدراسة باحلق يف               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل اجلهود      . طننيالتعليم، مبن فيهم األطفال من غري املوا      
لتحسني نسبة االلتحاق الصافية بالتعليم االبتدائي واحلد من عدد األطفال غري امللتحقني            

ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولـة الطـرف إىل           . باملدارس ومعدالت التسرب  
  .بشأن احلق يف التعليم) ١٩٩٩(١٣تعليقها العام رقم 

ويساور اللجنة القلق إزاء تعرض العديد من الفنانني والكُّتاب لالضطهاد وعدم تـوفري        -٢٤
ويساور اللجنة القلق . احلماية هلم عند ممارستهم حقهم يف املشاركة بالكامل يف األنشطة الثقافية       

  ).١٥املادة (الكراهية ضدهم الذي ينم عن سلوك الأيضاً إزاء اللجوء إىل خطب الكراهية و
ـ      اللجنة الدولة    حتث   ضمان األمـن للفنـانني     الطرف على االمتثال اللتزامها ب
 واختاذ التدابري الالزمة ملنـع اضـطهادهم يف         اب والتوقف عن إلقاء القبض عليهم     والكُّت

اجملتمع بسبب أعماهلم اإلبداعية، وضمان تقدمي احلماية املناسبة هلم من التهديدات وحظر            
  .اللجوء إىل دعاية الكراهية

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء املعلومات الواردة عن التدابري اليت اختذهتا الدولـة                -٢٥
الطرف ملنع منظمات اجملتمع املدين املعنية بقضايا حقوق اإلنسان من التسجيل لدى السلطات             

علـى  املدخلة ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التعديالت اجلديدة     . املختصة يف الدولة الطرف   
قانون اجلرائم اإلدارية، اليت تزيد من العبء اإلجرائي واجلزاءات املفروضة على املنظمات فيما  

  .يتعلق بتلقي منح خارجية
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لضمان متتع مجيع منظمات اجملتمـع              
جيل والعمـل   املدين اليت تتناول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، باحلق يف التس         

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي اجلزاءات املالية واإلجراءات         . حبرية ودون قيود  
اإلدارية املنصوص عليها يف قانون اجلرائم اإلدارية واملتعلقة باإلبالغ عن مصادر التمويل            

  .اخلارجية وتسجيلها
تـارخيي يف قوانينـها،   وتؤكد اللجنة أمهية صون ومحاية التراث الثقايف والطبيعي وال      -٢٦
  ).١٥املادة (يف ذلك مقربة القرون الوسطى يف جلفا  مبا

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان محاية وصون مجيع مواد التـراث الثقـايف               
  .والطبيعي والتارخيي يف قوانينها

وتشجع الدولة الطرف على النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري             -٢٧
  . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةامللحق
نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع        طلب اللجنة إىل الدولة الطرف      وت  -٢٨

على مجيع مستويات اجملتمع، وخباصة يف صفوف املوظفني العموميني والـسلطة القـضائية             
تقريرها الدوري املقبل عن اخلطوات اليت اختـذهتا         وإعالم اللجنة يف     ،ومنظمات اجملتمع املدين  

ع املدين يف   وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة إشراك منظمات اجملتم         . لتنفيذها
  .ها على املستوى الوطين قبل تقدمي التقرير الدوري املقبلاملناقشات اليت ستجري

ساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األ         -٢٩
  ).HRI/GEN/2/Rev.6(املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها املقبل وفقاً للمبادئ التوجيهيـة               -٣٠
  .٢٠١٨مايو / أيار٣١ حبلول ،)E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام 

        


