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  والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٠مايو / أيار٢١-٣جنيف، 

 ١٦ مبوجـب املـادتني      النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف          
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  كازاخستان    
نظرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير كازاخستان األويل بشأن   -١

يف ) E/C.12/KAZ/1(عيـة والثقافيـة     تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما      
، (E/C.12/2010/SR.12-14) ٢٠١٠مايو / أيار١١ و١٠ املعقودة يومي   ١٤ إىل   ١٢جلساهتا من   

 املالحظـات   ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٠ و ١٩ املعقودتني يومي    ٢٥ و ٢٤واعتمدت يف جلستيها    
 .اخلتامية التالية

  مقدمة - ألف 
ا األويل وبالردود الكتابيـة علـى قائمـة       ترحب اللجنة بتقدمي كازاخستان تقريره      -٢

  .، لكنها تأسف لبقاء بعض األسئلة دون جواب)E/C.12/KAZ/Q/1/Add.1(املسائل 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلني من               -٣

 .وزارات شىت هلم خربة يف املواضيع اليت يشملها العهد
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  جيابيةاإل اجلوانب - باء 
 إىل إجنازات الدولة الطرف يف إعمال احلقوق االقتـصادية          مع التقدير تشري اللجنة     -٤

  :واالجتماعية والثقافية، وخباصة ما يلي
 يف املائة وتـوفري التعلـيم       ٩٩,٨حتقيق معدل إملام بالقراءة والكتابة بنسبة        '١'

  ؛الثانوي اإللزامي جماناً
عة اليت تصيب األطفـال واملـراهقني       توفري العالج اجملاين من األمراض الشائ      '٢'

  املسجلني يف املستوصفات؛
 يف املائة من األطفـال      ٩٨,٦  لالقضاء على شلل األطفال والتطعيم الوقائي        '٣'

  . يف الدولة الطرف
  : على ما يليوترحب اللجنة بالتصديق مؤخراً  -٥

  ؛)٢٠٠٩(االختفاء القسري  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من '١'
وتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           الرب '٢'

  ؛)٢٠٠٩(والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          '٣'

  ).٢٠٠٨(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

   العهد تنفيذ قوتع اليت والصعوبات العوامل - جيم 
ق تنفيذ العهد تنفيـذاً     واللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبرية تع        تالحظ    -٦

 .فعاالً يف الدولة الطرف

  والتوصيات الرئيسية القلق جماالت - دال 
يساور اللجنة القلق لعدم االحتجاج بالعهد أمام احملـاكم الوطنيـة بـالرغم مـن                 -٧

لنظام القانوين احمللـي وأسـبقيته،      الضمانات الدستورية بالسريان املباشر ألحكام العهد يف ا       
  .بوصفه معاهدة دولية، على القانون احمللي

 توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لضمان سريان العهد سرياناً            
 يف احملاكم الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق زيادة الوعي هبذا االلتزام وبأحكام العهـد     فعلياً

 .هلم صلة بإنفاذ القانون، مثل القضاة واحملامني واملـوظفني العمـوميني          يف أوساط الذين    
 بـشأن  ٩وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف، يف هذا الصدد، إىل تعليقها العـام رقـم             

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا الـدوري   . التطبيق احمللي للعهد 
ذا الصدد، وعن قرارات احملـاكم أو الـسلطات         املقبل معلومات عن التقدم احملرز يف ه      

  .اإلدارية الوطنية إلعمال احلقوق الواردة يف العهد
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تدين مستوى الوعي حبقوق اإلنسان بصفة عامة، وبالعهد        مع القلق    اللجنة   وتالحظ  -٨
بصفة خاصة، يف أوساط سكان الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لكون جهود زيادة الوعي      

  .األمية القانونيةاقتصرت على حمو 
حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان بغيـة              
اعتماد استراتيجيات لتعزيز ورفع مستوى وعي اجلمهور حبقوق اإلنسان عامة، واحلقوق           

ع اللجنة الدولة الطرف    شجِّويف هذا الصدد، تُ   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة   
للسكان ومن وسائط اإلعالم املناسبة املتاحة للجميـع        اللغوي  ستفادة من التنوع    على اال 

  . واليت يف مقدور اجلميع الوصول إليها
ويساور اللجنة القلق لكون التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس ويف برامج               -٩

  .افيةالتدريب لفائدة مهن حمددة يستثين احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف             
املناهج الدراسية للمدارس ويف برامج التدريب على حقوق اإلنسان لفائدة املهنيني الذين            
هلم دور مباشر يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبـن فـيهم املوظفـون املـدنيون،                

ون، واألخصائيون االجتماعيون، واملدرسون، واملوظفون املكلفـون       واألخصائيون الطبي 
  .بإنفاذ القانون، واجليش

 مكتب أمني املظامل ملبادئ باريس املتعلقـة         عدم امتثال  ويساور اللجنة القلق من أن      -١٠
مـع  اللجنة  وتالحظ  . مبركز وسري عمل املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها        

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية االلتماسات املتصلة  النظر يفميكنه  املظامل ال  سف أن أمني  األ
بشأن اإلجراءات والقرارات اليت يتخذها الرئيس والربملان والسلطة التنفيذية         املقدمة  والثقافية  

  . للحكومة واجمللس الدستوري والنائب العام واللجنة املركزية لالنتخابات واحملاكم
مكتب أمـني املظـامل   مبا يكفل امتثال  الدولة الطرف على بذل كل جهودها       حتث اللجنة   

 ملبادئ باريس املتعلقة مبركز وسري عمل املؤسسات الوطنية حلماية حقـوق             كامالً امتثاالً
اللجنة انتباه الدولة الطـرف  وتوجه ). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة  (اإلنسان وتعزيزها   

 دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق          بشأن ١٠إىل تعليقها العام رقم     
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

     وتالحظ اللجنة مع القلق أن الفساد منتشر على نطاق واسـع يف الدولـة الطـرف،              -١١
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقاللية النظام القـضائي،          . مبا يف ذلك يف السلطة القضائية     

  .و ما يعرقل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوه
حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك من خالل              

وتدعو اللجنة  . بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون واملدعني العامني والقضاة يف هذا الصدد          
  .الطرف إىل مواصلة برناجمها إلصالح النظام القضائيالدولة 
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 األحكام الدستورية وغريها من التـشريعات الـسارية يف      ألنويساور اللجنة القلق      -١٢
الدولة الطرف ال توفر محاية شاملة من أشكال التمييز احملظورة يف مجيع اجملـاالت املتـصلة                

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبراجعة تشريعية هتدف إىل ضمان جعل القـوانني              توصي

اليت حتظر التمييز توفر محاية فعالة من التمييز املباشر وغري املباشر يف كل حق من احلقوق                
 ٢٠ اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم     وتوجه. املنصوص عليها يف العهد   

وتدعو اللجنة الدولـة    . ز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     بشأن عدم التميي  
الطرف كذلك إىل ضمان أن تكون مجيع التدابري التشريعية يف هذا الصدد تـنص علـى                

  ).٢، الفقرة ٢املادة (عقوبات رادعة ضد أعمال التمييز 
إلعاقـة يف    إىل الصعوبات اليت يواجهها األشـخاص ذوو ا        مع القلق وتشري اللجنة     -١٣

ممارسة حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخاصة فيما يتعلق بتكـافؤ الفـرص يف             
كما يساور اللجنة   . العمل والتعليم والصحة والترتيبات التيسريية املعقولة القائمة على اإلعاقة        
  .القلق من عدم وجود إحصاءات مالئمة عن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة

دولة الطرف على اعتماد استراتيجية وخطة وطنيتني لضمان متتـع مجيـع            حتث اللجنة ال  
األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثلهم مثل بقية           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ختصيص املوارد من أجل اإلعمـال الكامـل             . السكان
 اللجنة انتباه الدولة الطـرف إىل       وتوجه. قةاألشخاص ذوي اإلعا  ) محاية(والفعال لقانون   

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن      .  بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة    ٥تعليقها العام رقم    
تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة، مبا يف ذلك بيانات إحصائية سـنوية              

 عن األشخاص ذوي    ،ريفيةال و ضريةاحلاملناطق  التوزيع يف    حسب اجلنس والعمر و    مصنفة
  ).٢ الفقرة ،٢ املادة(اإلعاقة من حيث متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التمييز املنهجي ضد املهاجرين والالجئني وطاليب اللجـوء فيمـا          ويثري جزع اللجنة      -١٤
أن هـذه  ويساورها القلق بصفة خاصة من     . يتعلق حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

الفئات ال تتمتع بأهلية احلصول على املساعدات االجتماعية من الدولة الطـرف وتواجـه              
  .عقبات يف تأمني سبل العيش بصورة قانونية

حتث اللجنة الدولة الطرف على إزالة مجيع احلواجز اليت حتول دون ممارسـة املهـاجرين               
        ة والثقافيـة ممارسـة فعليـة،       والالجئني وطاليب اللجوء حلقوقهم االقتصادية واالجتماعي     

مبا يف ذلك يف جمال املساعدة االجتماعية والتعليم والعمل واخلدمات الـصحية ومحايـة              
  ).٢، الفقرة ٢املادة (األسرة 
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استمرار أوجه التحامل واملمارسات العرفيـة الـيت        إزاء  قلق  ببالغ ال  اللجنة   وتشعر  -١٥
 بالرغم من اعتماد الدولة الطرف لقانون املساواة بـني    تكرس األدوار النمطية السلبية للمرأة،    

  .٢٠١٦-٢٠٠٦اجلنسني واستراتيجية املساواة بني اجلنسني للفترة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء علـى الـصور النمطيـة          

رامج التوعية، وبوجه   السلبية واملواقف اجملتمعية اليت متيز ضد املرأة، مبا يف ذلك من خالل ب            
 والصور التمييزية يف الكتـب املدرسـية ووسـائط          الصياغاتخاص عن طريق تصحيح     

وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أهدافا حمددة زمنيا وأن ختصص املـوارد             . اإلعالم
الالزمة لضمان حسن سري عمل اللجنة الوطنية للشؤون األسرية واجلنسانية والتنفيذ الفعال            

وحتيل اللجنة الدولة الطـرف،     . ٢٠١٦-٢٠٠٦تراتيجية املساواة بني اجلنسني للفترة      الس
 بشأن مساواة الذكور واإلناث يف حـق التمتـع   ١٦يف هذا الصدد، إىل تعليقها العام رقم      

  ).٣املادة (جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 القانون اجلنائي للدولـة الطـرف،       ويساور اللجنة القلق من أن للمحاكم، مبوجب        -١٦

  .السخرةب إصدار أحكامسلطة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء السخرة كتدبري عقايب للمدانني وتعديل التشريعات            

وتـدعو  .  من العهـد   ٦جلعل األحكام املقصودة من قانون العقوبات متماشية مع املادة          
ء املدانني مشروطا مبوافقتهم، وفقـا      اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان كون عمل السجنا       

  ).٦املادة ( املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي ٢٩التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن احلجم الفعلي لالقتصاد غري الرمسـي يف               -١٧

   .الدولة الطرف وحالة العمال وأسرهم يف هذا االقتصاد
 الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري املقبل، معلومات مفـصلة            تطلب اللجنة من  

ـ  وريفيـة الاملناطق التوزيع يف   حسب اجلنس و   مصنفةتشمل إحصاءات سنوية     ، ضريةاحل
وعن حجم االقتصاد غري الرمسي وسياسات الدولة الطرف وتدابري احلماية، إن وجدت،            

  .)٦املادة (اليت تأخذ هذا االقتصاد يف االعتبار 
 املعلومات املقدمة إليها يف تقرير الدولة الطرف ويف الردود على           ألنوتأسف اللجنة     -١٨

قائمة املسائل وخالل احلوار مل متكنها من التأكد مما إذا كان احلد األدىن لألجور يف الدولـة                 
يفي للعمال وأسرهم مبستوى معيشي الئق ومما إذا كان جيري تطبيق معيـار احلـد األدىن                

  . على حنو فعاللألجور
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن              
احلد األدىن لألجور، مبا يشمل كيفية حتديد مستواه وما إذا كان يوفر مستوى معيـشيا               

 يف سـيما  الالئقا للعمال وأسرهم، وعن اآلليات القائمة لتطبيق احلد األدىن لألجـور، و       
  ).٧املادة (طق الريفية املنا
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املرأة يف القطاعات والوظائف األقل أجرا،      مع القلق أنه يغلُب عمل       اللجنة   وتالحظ  -١٩
كما يساور اللجنة القلق إزاء التمثيل غري املتكافئ للنـساء يف          .مثل الزراعة والصحة والتعليم   

  .االقتصاد غري الرمسي
  : رها املقبل معلومات مفصلة عما يليتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقري

التدابري اليت اختذهتا لضمان فرص متكافئة للمرأة يف الوصـول إىل فـرص               )أ(  
  العمل األعلى أجرا وحتسني متثيلها يف مواقع صنع القرار يف قوة العمل؛

  وتدابري محاية املرأة العاملة يف االقتصاد غري الرمسي؛  )ب(  
ة تتخذ لتضييق فجوة األجور بني الرجـل واملـرأة          وأية تدابري خاصة مؤقت     )ج(  

 مـن العهـد   ٧ مبوجب املادة   "احلق يف تقاضي أجر متساو عن العمل املتساوي       " امتثاال ملبدأ 
  ).٣و ٧ تاناملاد(

 للعمال املهاجرين الذين يعملون     احملفوفة باخلطر ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء احلالة         -٢٠
  .عرضني، مع أسرهم، لالستغالل وسوء املعاملةدون عقود يف مزارع التبغ وامل

يف  حتث اللجنة الدولة الطرف على تقييم حجم مشكلة العمال املهاجرين الـذين يعملـون        
املزارع والضيعات الزراعية وظروف عملهم، وذلك هبدف وضع آليات إلنفـاذ أحكـام             

  ).٢، الفقرة ٢ و٧تان املاد(قانون العمل ذات الصلة باألجور العادلة وظروف العمل املواتية 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد اإلصابات املهنية وعدم وجود تشريع شامل               -٢١

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود املفروضة على عمليات        . ينظم السالمة والصحة يف العمل    
  .تفتيش العمل قانوناً وممارسةً

 ملواءمة تشريعاهتا املتعلقـة بالـسالمة       حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها      
 ١٦٧ مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             املهنيتنيوالصحة  

وتـدعو اللجنـة    . املتعلقة بالسالمة والصحة يف البناء اليت صدقت عليها الدولة الطرف         
 فرض قيود علـى عمليـات       الدولة الطرف أيضا إىل إعادة النظر يف سياستها املتمثلة يف         
  الـذي   قبل التفتيش   يوماً ٣٠تفتيش العمل املفاجئة، مبا يف ذلك شرط اإلخطار الكتايب          

  ).٧املادة (يبني تاريخ التفتيش املفاجئ وموضوعه 
  .قلق القيود اليت تفرضها الدولة الطرف على احلق يف اإلضرابمع ال اللجنة وتالحظ  -٢٢

راجعة تشريعاهتا املتعلقة باحلق يف اإلضراب ملواءمتها مع   حتث اللجنة الدولة الطرف على م     
  ).٨املادة ( من العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية املتصلة باحلق يف اإلضراب ٨املادة 
إىل طابع   نظام الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف،        الفتقارويساور اللجنة القلق      -٢٣

العاملون حلساهبم اخلاص وعمال االقتصاد غري      حيث يترك جزء من السكان، منهم       الشمول  
  .الرمسي والعمال األجانب وغريهم من الفئات احملرومة واملهمشة، من دون محاية كافية
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حتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق التغطية الـيت يوفرهـا نظـام الـضمان                
الرمسي واألجانب  االجتماعي لديها لتشمل العاملني حلساهبم اخلاص وعمال االقتصاد غري          

 اللجنـة انتبـاه الدولـة       توجهويف هذا الصدد،    . وغريهم من الفئات احملرومة واملهمشة    
كما تشجع اللجنة   .  بشأن احلق يف الضمان االجتماعي     ١٩الطرف إىل تعليقها العام رقم      

 بشأن  ١٠٢الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             
  ).٩املادة (ري الدنيا للضمان االجتماعي املعاي
ويساور اللجنة القلق من أن املعاشات التقاعدية األساسية ومعاشات احلد األدىن قد              -٢٤
  . يضمن مستوى معيشيا الئقا للمتقاعدين وأسرهم ال

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فعالة لزيادة مبالغ املعاشـات التقاعديـة              
األساسية ومعاشات احلد األدىن، وذلك لضمان مستوى معيـشي الئـق للمتقاعـدين             

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانـات             . وأسرهم
 املعاشات التقاعدية األساسية ومعاشات احلـد األدىن،    إحصائية مقارنة عن املستفيدين من    

موزعني حسب اجلنس وحجم األسرة وفئة الدخل واملعايري األخرى ذات الصلة، لتمكني            
كما تطلب اللجنة من    . اللجنة من إجراء تقييم أفضل لنظام التقاعد العام للدولة الطرف         

ات مفصلة عن عملية اخلصخصة     الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلوم        
املتواصلة لنظام املعاشات التقاعدية، وخباصة آثارها على حق األفـراد األكثـر حرمانـا          

  ).٩املادة ( يف الضمان االجتماعي وهتميشاً
وتشعر اللجنة باجلزع من ارتفاع مستوى العنف ضد النساء واألطفال يف الدولـة               -٢٥

وعالوة على  . فالت من العقاب املتصل بالعنف املرتيل     ويساور اللجنة القلق إزاء اإل    . الطرف
أثناء احلوار تشري إىل أن القانون ال يضمن اليت قدمت  املعلومات ألنيساور اللجنة القلق  ذلك

ك إال بناء على    اإلجراءات القانونية ال حترَّ   وألن  تأهيلهم  بشكل كاف محاية الضحايا وإعادة      
  . شكاوى رمسية من الضحايا

نة الدولة الطرف على اختاذ تدابري لضمان اإلنفاذ الفعال لقانون العنف املـرتيل             حتث اللج 
واعتماد التعديالت الالزمة لضمان جترمي العنف املرتيل ومالحقة مرتكبيه ومحاية الضحايا           

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إىل تنفيذ برامج تثقيـف وتـدريب            . وإعادة تأهيلهم 
عالوة على ل لفائدة السلطات القضائية ومسؤويل إنفاذ القانون، بشأن حقوق املرأة والطف   

عامة اجلمهور بالعنف املرتيل بوصفه انتهاكا مـن         إلذكاء وعي     حبمالت توعية  االضطالع
  ).٣و ١٠ تاناملاد(انتهاكات حقوق اإلنسان 

أن االجتار بالنساء واألطفال ال يزال ميثـل مـشكلة          القلق  بالغ  مع   اللجنة   وتالحظ  -٢٦
وتأسف اللجنة لعدم وجود إحـصاءات   . خطرية بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف       

  . عن حجم املشكلة
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حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص ألغـراض            
 الوطنيـة ملكافحـة     تنفيذ خطة عملها  ل  السعي احلثيث  على ،االستغالل اجلنسي والعمل  

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على توفري احلماية وخـدمات إعـادة            . بشراالجتار بال 
وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تـدرج يف           . التأهيل للضحايا ومقاضاة اجملرمني   

تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن مدى انتشار االجتار باألشخاص الـوارد إىل             
) سـنوية ( إحـصاءات    لكدر منـه، وكـذ    الدولة الطرف واجلاري داخله والصا     إقليم

كما تطلب اللجنة مـن     . ومعلومات عن حاالت املقاضاة واملساعدة املقدمة إىل الضحايا       
الدولة الطرف تقدمي معلومات عن نتائج التدابري املتخـذة ملكافحـة االجتـار بالبـشر               

  ).١٠املادة (والصعوبات اليت ووجهت فيها 
ار عمالة األطفال يف الدولة الطرف، مبن فيهم أطفال استمرإزاء ويساور اللجنة القلق     -٢٧

هؤالء األطفـال   ألن   وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   . العمال املهاجرين، يف مزارع التبغ والقطن     
  . خالل فترات الزراعةواظبون على الدراسة ي ال

يـع  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري عاجلة لضمان محاية مجيع األطفال من مج             
. أشكال االستغالل واختاذ تدابري فعالة لتمكينهم من التمتع الكامل حبقهـم يف التعلـيم             

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن             
مشكلة عمالة األطفال، والتدابري املتخذة للقضاء على عمالة األطفال، والتقدم احملـرز يف       

تطلب اللجنة أيضا معلومات مفصلة عن أطفال الشوارع، مبـا يف ذلـك             و. هذا الصدد 
  ). ٣، الفقرة ١٠املادة (بيانات إحصائية سنوية موزعة حسب العمر ونوع اجلنس 

ويساور اللجنة قلق بالغ من ارتفاع مستوى الفقر يف املناطق الريفيـة ويف بعـض                 -٢٨
ووفقا ألحدث البيانات املتاحة    .  الطرف املناطق، بالرغم من إجنازات االقتصاد الكلي للدولة      

 يف املائـة يف واليـة   ٣٨,٢، فقد جتاوزت معدالت الفقر      )٢٠٠٦عام  تعود إىل   اليت  (للجنة  
 يف املائة يف أكمولينسكايا وواليـة ماجنيـستوسكايا         ٢٥,١كيزيلوردينسكايا الغنية بالنفط و   

  . يف املائة٦٣,٢ أكثر من  الفقر يف املناطق الريفية إىليصل معدلالغنية بالنفط، حيث 
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف حرهبا ضد الفقر، مع إيالء اهتمام خاص حلقوق              

ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة     . فقرحالة من ال  اإلنسان املكفولة ملن ال يزالون يعيشون يف        
ية الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن الفقر والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصاد           

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف        ). E/C.12/2001/10(واالجتماعية والثقافية   
تقريرها الدوري املقبل معلومات عن الفوارق يف الدخل، مبا يف ذلك تفاصيل عن إعـادة               
توزيع الدخل يف الدولة الطرف، وكذا بيانات مقارنة عن عدد األشخاص الذين يعيشون             

وحجم األسرة، وعـن    الريفية  /واملناطق احلضرية زعة حسب اجلنس    فقر مو حالة من ال  يف  
  ).١١املادة (التقدم احملرز يف احلد من انتشار الفقر يف املناطق اليت يبدو فيها أشد حدة 
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وتشري اللجنة بقلق بالغ إىل ارتفاع معدل عمليات اإلخالء القسري وهدم املنـازل               -٢٩
مدة إخطار كافية، ودون تعويض كاف أو سكن        اليت جرت دون أوامر من احملاكم أو دون         

كما يساور اللجنة القلق بشأن عدم متاشي اإلطار القانوين للدولة الطـرف يف هـذا               . بديل
  .الصدد مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوين مالئم ينظم سري مـشاريع التوسـع               
أو نقلهم /ألشخاص الذين جرى إخالؤهم قسرا تعويضا مناسبا و       احلضري لضمان إعطاء ا   

 بـشأن   ٧بصورة تراعي املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف تعليقها العـام رقـم              
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضا إىل املبادئ التوجيهية         . القسريخالء  اإلحاالت  

اليت أعدها املقرر   ) A/HRC/4/18انظر  (التنمية  املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع      
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي معلومات مفـصلة          .اخلاص املعين بالسكن الالئق   

  ).١، الفقرة ١١املادة (عن التقدم احملرز يف هذا الصدد يف تقريرها الدوري املقبل 
فترات االنتظـار وانعـدام     ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير اليت أشارت إىل طول            -٣٠

الشفافية والفساد اليت حتيط بتقدمي املساعدة السكنية واالرتفاع الفاحش ألسعار الفائدة اليت            
ويساور اللجنة القلق أيضا من أن احملرومني       . تفرضها املؤسسات املالية على القروض السكنية     

سبيل األولوية إىل الربنامج واملهمشني من األفراد واجملموعات ال يعطون إمكانية الوصول على 
  . احلكومي لبناء املساكن

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اهتمام السياسات الوطنية لإلسـكان بالفئـات             
 بـشأن احلـق يف      ٤احملرومة والضعيفة على سبيل األولوية ومراعاهتا لتعليقها العام رقم          

 على رصد تنفيذ املـساعدة يف       وحتث اللجنة الدولة الطرف   . السكن املالئم يف سياساهتا   
جمال اإلسكان من أجل كبح املمارسات الفاسدة واختاذ تدابري لتنظيم أسعار الفائدة على             

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم، يف تقريرهـا الـدوري املقبـل،      . املساكن
إحصاءات مفصلة عن التشرد ومدى انتشار السكن غري الالئق موزعة حسب مجلة أمور             

 وحجم األسرة وفئات الدخل وغريها مـن املعـايري ذات           ريفيةال و ضريةاحلها املناطق   من
  ).١، الفقرة ١١املادة (الصلة 
ثة عن السكن الالئق يف الدولـة  ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات حمدَّ         -٣١

على مياه الشرب  للمساكن اليت تفتقر إىل إمكانية احلصول    املئويةالطرف وإزاء ارتفاع النسبة     
  . النظيفة وشبكات اجملاري والصرف الصحي املناسبة، خاصة يف املناطق الريفية

توصي اللجنة بأن تعاجل الدولة الطرف الفوارق فيما بني املناطق احلضرية والريفية وفيمـا       
 .بني املناطق من حيث السكن الالئق وشبكات الصرف الصحي والربط بـشبكة امليـاه             

ن الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفـصلة            وتطلب اللجنة م  
عن حالة السكن، مبا يف ذلك عدد سكان األحياء الفقرية يف املناطق احلـضرية والنـسبة        

هلا إمكانية احلصول على مياه الشرب النظيفـة  ال تتاح  املئوية ملساكن املناطق الريفية اليت      
  ).١، الفقرة ١١املادة (الئمة وشبكات اجملاري والصرف الصحي امل
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ـ  التقارير   وتالحظ اللجنة مع بالغ القلق ما أفادت به بعض          -٣٢ ن إمهـال املـصابني     ع
باألمراض العقلية وتدين مستوى محاية املصابني باألمراض العقلية من سوء املعاملـة، مبـا يف               

  .ذلك االعتقال القسري
مال لسياستها وتشريعاهتا يف جمـال      توصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف استعراضا شا       

الصحة العقلية ملواءمتها مع املعايري الدولية حلماية األشخاص الذين يعانون من مـشاكل             
ويف هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم            . الصحة العقلية 

دئ محاية األشخاص  بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه ومبا          ١٤
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف     . املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية      

أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التقدم احملرز والصعوبات الـيت              
تواجهها يف هذا الصدد، وكذلك بيانات إحصائية سنوية عن الصحة العقليـة، موزعـة              

  ).١٢املادة ( ريفيةال وضريةاحلس واملناطق حسب اجلن
 واإلجنابية، وخباصـة    عدم توافر خدمات الصحة اجلنسية    مع القلق    اللجنة   وتالحظ  -٣٣

افتقار املناهج الدراسية الوطنية لـربامج شـاملة        وتالحظ اللجنة مع القلق أيضاً      . للمراهقني
، حبيث توفر هلم معلومات موضوعية للتثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية للبنات والبنني

  .وفقا ملعايري طبية وتعليمية
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف برامج التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية             
يف املدارس وأن توفر جمموعة واسعة من خدمات رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابيـة مـن               

لب اللجنة أيضا أن تقدم الدولة الطـرف يف         وتط. خالل نظام الرعاية الصحية األساسية    
تقريرها الدوري املقبل معلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبـا يف ذلـك ممارسـة               

  ).١٠ و١٢املادتان (اإلجهاض 
ويساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات عن إنتاج املخدرات واالجتـار هبـا                -٣٤

وتشري اللجنة  .  التقارير  ما تفيد به   رف حسب بشكل غري مشروع، وهو خطري يف الدولة الط       
بقلق أيضا إىل أن قلة قليلة فقط من متعاطي املخدرات حتصل على امليتادون كعالج بـديل                

  .لإلدمان على املخدرات، ألن هذا الربنامج العالجي ال يزال يف مرحلة جتريبية
علومات مفـصلة،   تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل م           

، عـن اسـتهالك    ريفيةال و ضريةاحلمبا فيها بيانات إحصائية سنوية موزعة حسب املناطق         
وتدعو اللجنـة أيـضا     . املخدرات، وإنتاج املخدرات واالجتار هبا بصورة غري مشروعة       

الدولة الطرف إىل ضمان إتاحة امليتادون كعالج بديل لإلدمان على املخـدرات جلميـع              
  ).١٢املادة ( مدمين املخدرات

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املخاطر البيئية اإلقليمية اليت هلا أثر سليب على متتع سـكان                  -٣٥
 وتلوث حبر اآلرال والتلوث البيئـي ملوقـع         نضوب سيما الالدولة الطرف باحلق يف الصحة، و     
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ء وتـراكم   كما تشعر اللجنة بالقلق من تلوث اهلـوا       . التجارب النووية السابق سيميباالتينسك   
  .ثات واملواد الكيميائية الزراعية تلوث التربة واملياه بالنفايات الصناعية وامللوِّفضالً عنالنفايات، 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فورية، مبا يف ذلك من خـالل التعـاون                
لى  حسب االقتضاء، للتصدي لألخطار البيئية اليت تؤثر على صحة السكان وع           ،اإلقليمي

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل ختـصيص        . تعزيز جهودها ملعاجلة القضايا البيئية    
وتطلـب  . مزيد من املوارد يف هذا الصدد وإىل تطبيق التشريعات البيئية تطبيقا صـارما            

اللجنة أن تقدم الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن سبل االنتـصاف              
  ).١٢املادة (بأمراض بسبب تلوث البيئة والتعويضات املمنوحة هلم املتاحة ملن أصيبوا 

وتوصي اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف، إضافة إىل توسيع خدمات عالج أمراض              -٣٦
القلب واألوعية الدموية، برامج الوقاية، مبا يف ذلك تنظيم محالت إعالمية عامة بـشأن              

  ).١٢املادة (أسلوب احلياة الصحي 
السلع واخلـدمات    توافرللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لضمان        وتوصي ا   -٣٧

 لفائدة الفئات احملرومة واملهمشة، وضمان سيما ال و وتكافؤ فرص احلصول عليها،   الثقافية
ويف . فرص االستفادة منـها   عدم عرقلة اخلصخصة ورعاية الشركات يف جماالت الثقافة         

 بشأن حق كل    ٢١الطرف إىل تعليقها العام رقم      هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة       
  ).١٥املادة (فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومـات               -٣٨
 من العهـد    ١٤ و ١٣مفصلة عن إعمال احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف املادتني          

  ).١٤ و١٣املادتان (
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان أال يكون لتدابري وتشريعات مكافحـة              -٣٩

اإلرهاب أثر متييزي على متتع فئات معينة يف الدولة الطرف، وخباصة األقليات اإلثنيـة،              
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املقبل ما جيمـع     وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري           -٤٠
سنوياً من بيانات مصنفة عن أحكام العهد باعتبارها أداة لتقيـيم اإلعمـال التـدرجيي               

  ).١، الفقرة ٢املادة (للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظـر يف التـصديق علـى الربوتوكـول                -٤١

  .االختياري امللحق بالعهد
اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق            وتطلب    -٤٢

 يف أوساط موظفي الدولة، والـسلطة       سيما الواسع يف أوساط مجيع قطاعات اجملتمع، و      
القضائية، ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجتها والترويج هلا على أوسع نطاق ممكن، وإبالغ            

كما تشجع اللجنة الدولـة  .  تقريرها الدوري املقبلاللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيذها يف  
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الطرف على االستمرار يف إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غـري            
احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة اليت جتري علـى املـستوى               

  .الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
نة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق             وتشجع اللج   -٤٣

كمـا  . ا الدولة الطـرف   ماألشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري اللذين وقعته      
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق              

  .هامجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق علي
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مشتركة وفقـا ملتطلبـات               -٤٤

الوثيقة األساسية املشتركة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت وافقت    
  .عليها مؤخرا هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

 ٣٠قدم تقريرها الدوري الثاين حبلـول       وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت        -٤٥
، وذلك متاشياً مع املبادئ التوجيهية للجنة بشأن الوثائق املتعلقـة           ٢٠١٥يونيه  /حزيران

  ).E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨مبعاهدة حمددة املعتمدة عام 
        


