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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع ألذربيجان*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع ألذربيجان

()1

طريق اإلنترنت

في جلس ت ت ت ت ت تتت ا  34و ،)2(36المعقودت ن عن

وويي  30أولول/ست ت ت ت ت ت ت تم ر و 1تشت ت ت ت ت ت ترين األول/أ توبر  ،2021واعتمتدت ذت ا المظاظات

الختايية في جلست ا  ،57المعقودة في  15تشرين األول/أ توبر .2021

ألف -مقدمة
-2

تراتتا اللجنتتة ب يتتال التتدولتتة ال رل قتقتتدلد التقرير التتدوري الرابع والمعلويتتات التيم ليتتة الواردة في

الردود على قائمة المست ت ت ت ت ت تتائ

()3

 .وتعرب اللجنة عن تقدورذا إلجراء اوار قنَّاء يع وفد الدولة ال رل الرفيع

المستوى المشترك ق ن الو ازرات.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

تراا اللجنة بالتداق ر التشت ت تريلية والموست ت تست ت تتية والست ت تتياست ت تتاتية التي اتخ ت ا الدولة ال رل لتعزيز

إعمال الحقوق االقتصت ت ت تتادلة واالجتماقية والعقافية ،على النحو المشت ت ت تتار إليت في ذ ا المظاظات الختايية.

وتراتتا اللجنتتة ،على وجتتت الخصت ت ت ت ت ت تتول ،بتتاعتمتتاد القتتانون المور  31ألتتار/يتتاوو  2018المتعلق بحقوق
األشخال ذوي اإلعاقة ال ي لعزز الحقوق االقتصادلة واالجتماقية والعقافية لألشخال ذوي اإلعاقة.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التطبيق المحلي للعهد
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تحيط اللجنة علم ًا يع التقدور باأليعلة التي قديت ا الدولة ال رل على القض تتالا التي أش تتارت ف ا

المحا د المحلية يباش ترًة إلى يواد الع د.

ر أن اللجنة تظاظ يع القلق أن المحا د ناد اًر يا تحتج بأاكال

*

اعتمدت ا اللجنة في دورت ا السبع ن ( 27أولول/س تم ر  15 -تشرين األول/أ توبر .)2021

()1

.E/C.12/AZE/4

()2

انظر  E/C.12/2021/SR.34و.E/C.12/2021/SR.36

()3

.E/C.12/AZE/RQ/4

)GE.21-15876 (A

E/C.12/AZE/CO/4

الع د ،ر د أنت لش تتك جزءاً ال وتج أز ين النظال القانوني المحلي للدولة ال رل على نحو يا تو دا األاكال
الدستورية (المادة .))1(2
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وتوصيييييييي اللجنة بأن تعلة الدولة الطري التدريب المقدل ضلة الق يييييييا والمحامين والموظفين

توجت انتااد الدولة الطري ضلة تعليق
العموميين بشيأن أحاال العهد ومماانية التقاييي علة أسياسيهاا تما ن
اللجنة العال رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للعهدا
تطبيق العهد في سياق األعمال العدائية العسارية

-6

تش ت ت ت ر اللجنة إلى أن ان باق القانون الد ولي اإلنس ت ت تتاني ،في ااالت األعمال العدائية المس ت ت تتلحة،

ال لحول دون ت

ق القانون الدولي لحقوق اإلنست تتان ،بما في ذلع الع د ،ال ي لعم بشت تتك يست تتتق  .وفي

ذ ا الصتتدد ،وب نما تأ

اللجنة في االعتبار المعلويات التي قدي ا وفد الدولة ال رل ظل الحوار ال ناء،

فتنن تتا تعرب عن ق لق تتا إزاء تتأ ر األعمتتال العتتدائيتتة العست ت ت ت ت ت تتكريتة التي وقعت

في نتا ورني  -تا اربتا وفي

جوارذا ،في الفترة ين  27أولول/ست ت تم ر  2020إلى  9تشت ترين العاني/نوفم ر  ،2020على التمتع بالحقوق

االقتص تتادلة واالجتماقية والعقافية .وتحيط اللجنة علماً على وجت الخص تتول بالتقارير التي أفادت بارتياب
انت ا ات للحقوق االقتصتادلة واالجتماقية والعقافية ،في ستياق األعمال العدائية المستلحة التي شتار ف ا
القوات العس ت ت تتكرية للدولة ال رل ،بما في ذلع إلحاق الض ت ت تترر بالمنازل والمس ت ت تتتشت ت ت ت يات والمدار وريا

األطفال والمباني والمعالد التاريخية والعقافية والدونية ،وتدي رذا (المواد  2و 13-11و.)15
-7

توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بما يلي:
(أ)

التحقيق الفعال والسييييييييريع والشييييييييامع والنليت في جميع انتهاقات العهد في سييييييييياق

(ب)

توفير سييبع االنتصيياي ل ييحايا انتهاقات الحقوق االقتصييادية واالجتماعية والثقافية

(ج)

توفير تدريب منهجي للقوات العسييارية بشييأن التلامات الدولة بمقت يية أحاال قانون

(د)

مواصييييييلة اتخاذ التدابير الالةمة السييييييتعاد ضماانية الحصييييييول علة السييييييان الالئق

األعمال العدائية العسييييييييارية وتفالة تقديم من ميلعم أنهم ارت بوا هاد االنتهاقات ضلة المحاقمة بما في
ذلك ال اين قاموا بتنفياها ومن أمروا بارت ابها ومعاقبتهم علة النحو المناسب ضذا ثبتت ضدانتهم؛
في سياق األعمال العدائية العسارية؛

حقوق اإلنسييييان والقانون اإلنسيييياني بحي مي فع في سييييياق العمليات العسييييارية احترال مبدأي التمييل
والتناسب وحظر الهجمات علة المدنيين واألعيان المدنية؛
وخيدميات الصييييييي يحية والتعليم والخيدميات العيامية األخرل دون تمييل في المنياعق المت يييييييييرر من األعميال
العدائية العسارية وتعليل الجهود الرامية ضلة ضعاد بناء البنة التحتية المدمر ؛
(ذت)

اتخياذ التيدابير الالةمية بيالتشييييييييياور مع المجتمعيات المحليية المتيأثر لترميم الماياني

والمعا لم التاريخية والثقافية والدينية المت ييييرر والنظر في التمام المشييييور والمسيييياعد التقنيتين من
منظمة األمم المتحد للتربية والعلم والثقافة في هاا الصددا

المؤسسة الوعنية لحقوق اإلنسان
فض درجة
تظاظ اللجنة يع القلق أن التحالف العالمي للموست ت تست ت تتات الوطنية لحقوق اإلنست ت تتان
-8
َ
اعتماد لجنة أذربيجان لحقوق اإلنست ت ت ت ت تتان ين الفلة ألف إلى الفلة باء في عال  ،2018إضت ت ت ت ت تتاف ًة إلى تقدلمت

عددًا ين التوصت ت ت تتيات لمواصت ت ت تتلة تعزيز است ت ت تتتقظل اللجنة الم ورة وفعالية أدائ ا .وتظاظ اللجنة يع القلق،
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على وجت الخصت ت تتول ،أن عملية ا تيار وتع ن يفو
اليافي (المادة .))1(2

-9

اقوق اإلنست ت تتان ليست ت ت

شت ت تتفافة وتشت ت تتار ية بالقدر

وتوصييي اللجنة بأن تعمع الدولة الطري علة التعليل ال امع السييتقاللية لجنة حقوق اإلنسييان

وفعياليية أدائهيا وفقي ما للمايادت المتعلقية بمرتل المؤسيييييييييسيييييييييات الوعنيية لتعليل وحميايية حقوق اإلنسيييييييييان
(ماادت باريس) بسيبع منها التنفيا ا ل امع للتوصييات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسيسيات الوعنية

لحقوق اإلنسانا
المجتمع المدني
-10

لس ت ت ت تتاور اللجنة القلق بخص ت ت ت تتول قانون المنظمات

ر الحكويية ،وقانون التس ت ت ت تتج

الرس ت ت ت تتمي

والستتج الحكويي للييانات القانونية وقانون المن  ،ألن الق ود المفرطة التي تفرضت ا القوان ن بشتتأن تستتج

ر الحكويية واصتول ا على المن  ،ستواء بمقتضتى األاكال القانونية أو في الممارستة العملية،

المنظمات

تعوق عمليات ذ ا المنظمات لحمالة وتعزيز جميع اقوق اإلنس ت ت ت ت تتان ،بما في ذلع على وجت الخصت ت ت ت تتول
الحقوق االقتصادلة واالجتماقية والعقافية بموجا الع د (المادة .))1(2
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تقيد دون مبرر أنشييييطة المنظمات
وتوصييييي اللجنة بأن متللي الدولة الطري أي أحاال قانونية ن

غير الحاومية بما في ذلك ما يتعلق بتسييجيلها وحصييولها علة المنتا وتوصييي اللجنة أي ي ما بأن ت فع
الدولة الطري بيئة مواتية للمنظمات غير الحاومية العاملة في مجال تعليل وحماية الحقوق االقتصييادية
واالجتماعية والثقافيةا

الفساد
-12

تراا اللجنة بالمعلويات التي قدي ا وفد الدولة ال رل بشتأن إطارذا القانوني والموستستي الحالي

لمكافحة الفس ت تتاد ،إال أن ا تش ت تتعر بالقلق إزاء الق ود القائمة على ص ت تتع د تنف ا ،بما في ذلع أوجت القص ت تتور

التي تحول دون فالة فعالية التحق ق في قضت تتالا الفست تتاد على المست تتتويات العليا ،ويقاضت تتاة يرتي يت ،وال

في ذ ا القضتتالا .ويستتاور اللجنة القلق قوجت ال إزاء انتشتتار الفستتاد ،على الر د ين الج ود التي ت ل ا

الدولة ال رل على يس ت تتتوى الس ت تتل ة القض ت تتائية ،وأج زة إنفاذ القانون ،والخديات العاية ،وإدارة األ ارض ت تتي،

وإدارة الضت ترائا ،والشت تراء العمويي ،وق اا الصت تتناعات االست تتتخراجية .وتو ر ذ ا الحالة تأ ًار
التمتع بالحقوق االقتصادلة واالجتماقية والعقافية (المادة .))1(2
-13

ًار على

توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بما يلي:
(أ)

اتخاذ التدابير المناساة ل م ان استقالل الق اء ونلاهتت وتعليل قدرات تع من ضدار

ماافحة الفسييييييياد التابعة لماتب المدعي العال ووتاالت ضنفاذ القانون علة ماافحة الفسييييييياد في جميع
القطاعات بوسائع منها توفير التدريب أثناء الخدمة والموارد ال افية؛
(ب)

قفالة التحقيق في جميع أعمال الفسيياد بطريقة مسييتقلة ونليهة وتقديم المسييؤولين

(ج)

اتخيياذ التييدابير الالةميية ل فيياليية ضدار الموارد الطبيةييية بشيييييييييفييافييية بمشيييييييييييارتيية

عنها ضلة المحاقمة ومعاقبتهم علة النحو المناسب ضذا ثبتت ضدانتهم؛
المجتمع المدنيا

GE.21-15876

3

E/C.12/AZE/CO/4

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
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لس ت ت ت ت ت ت تتاور اللجنتتة القلق إزاء عتتدل وجود الت ازيتتات قتتانونيتتة ق ت ل العنتتالتتة الواجبتتة في ي ارعتتاة اقوق

اإلنستان على يستتوى الييانات التجارية المشتمولة قواللة الدولة ال رل .وفي ذ ا الصتدد ،تظاظ اللجنة يع
القلق يا أفادت بت تقارير بشت ت ت ت ت تتأن عدل فالة عملية تق يد األ ر الناجد عن األنش ت ت ت ت ت ت ة التجارية على اقوق

اإلنست ت ت ت تتان ،التي أجرت ا شت ت ت ت تتر ة النفط الحكويية لجم ورية أذربيجان والشت ت ت ت تتر ات ع ر الوطنية للنفط وال از

العايلة في الدولة ال رل .ويست ت ت تتاور اللجنة القلق قوجت ال ألن ست ت ت تتكان القرى القريبة ين يواقع التنق ا

عن النفط وال از وتض ت ت تتررون ين تزاود يس ت ت تتتويات تلو التربة وال واء والمياا ،يما وو ر تأ اًر ش ت ت تتدوداً على
تمتع د بالحقوق االقتصادلة واالجتماقية والعقافية (المادة .))1(2
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توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بما يلي:
(أ)

اعتماد ضعار تنظيمي يسيييييييييتللل من ال يانات التجارية بال العناية الواجاة في مراعا

(ب)

قفالة محاسيييياة ال يانات التجارية العاملة في الدولة الطري وتلك الخايييييعة لواليتها

حقوق اإلنسان ل دل االيطالع بأنشطتها التجارية علة الصعيد المحلي وفي الخارج؛

والعياملية في الخيارج بصيييييييييري النظر عميا ضذا تيانيت مملوتية للقطياع الخيا ،أو مملوتية لليدولية علة

انتهاقات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تتحمع مسؤوليتها ومتاحة سبع انتصاي فعالة
ل حايا هاد االنتهاقات؛
(ج)

ت ثيف جهودها ل ييييمان جود التربة والهواء ومصييييادر المياد وحمايتها من التلو

الاي ينشيييأ عن العمليات التجارية بوسيييائع منها تحديد مسيييؤولية ال يانات التجارية واألفراد المشيييارتين

في أنشطة استخراج النفط واللاة التي تؤدي ضلة هاا التلو ؛
(د)

الرجوع ضلة تعليق اللجنة العال رقم  ) 2017(24بشيييييأن التلامات الدول بموجب العهد

الدولي الخا ،بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سياق األنشطة التجاريةا
تلير المناخ
-16

تراا اللجنة بج ود الدولة ال رل الرايية إلى تنويع اقتصت ت ت ت ت تتادذا وزيادة است ت ت ت ت تتتعمارات ا في يجال

ال تتاق تتة المتج تتددة ،لين تتا تظاظ أن النفط وال تتاز لمعظن  90في الم تتائ تتة ين إورادات ال تتدول تتة ال رل ين

تاء عليتت ،تظاظ اللجنتة يع القلق أن تتداق ر
التص ت ت ت ت ت ت تتدور ،و 98في المتائتة ين ااتيتاجتات تا ين ال تاقتة .وبن ً
ا لتخ يف ين آ تتار ت ر المنتتا التي اتخ ت ت تتا التتدولتتة ال رل أو تعتزل اتختتاذذتتا ذي تتتداق ر ر تتافيتتة،

وأن الدولة ال رل ليست ت ت

على المس ت تتار الص ت تتحي للوفاء بمس ت تتاذمات ا المحددة وطني ًا بموجا اتفاق باري

أو بأذداف ا لخفض انبعا ات ازات الدف لة (المادة .))1(2

-17

وتوصييييي اللجنة بأن ت ثف الدولة الطري جهودها لتحقيق مسيييياهماتها المحدد وعنيام بموجب

اتفاق باريس وأن تخفض اناعاثاتها من غاةات الدفيئة وال سييييييييييما عن عريق تعليل مصيييييييييادر الطاقة

البديلة والمتجدد واحترال التلاماتها في مجال حقوق اإلنسييييان في ضعار سييييياسيييياتها المتعلقة باسييييتلالل
()4

الموارد الطبيةية وتصيييديرهاا وتحيع اللجنة الدولة الطري ضلة بيان اللجنة بشيييأن تلير المناخ والعهد

الاي اعتمدتت في  8تشرين األول/أقتوبر 2018ا

()4
4
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عدل التمييل
-18

تشعر اللجنة بالقلق إزاء يا ولي:

فنن لي

في ا ن وتضتتمن اإلطار الدستتتوري والتش تريعي للدولة ال رل أاكاياً لمكافحة التم ز،
(أ)
لدو ا تشريعات شايلة لمكافحة التم ز وإطار للسياسات في ذ ا الصدد؛

ر د الج ود التي ت ل ا الدولة ال رل لتحست ت ت ن الظرول المليش ت تتية للمش ت تتردون دا لياً،
(ب)
ال وزال عدد ر ين ذوالء المشت ت ت تتردون لعانون ين الفقر ،ما أن فرل اصت ت ت تتول د على الست ت ت تتكن الظئق،
والعم بصورة قانونية ،والتعليد ،والرعالة الصحية ذي فرل يحدودة؛
(ج)

ق نما تحيط اللجنة علماً بالتفس ت ت ر المقدل ين وفد الدولة ال رل بأنت ال توجد أاكال في

قوان ن ا تم ز بش ت تتك يباش ت تتر ض ت تتد المعليات والمعل ن ويزدوجي الم

الجنس ت تتي وي اوري ال وية الجنس ت تتانية

وااي لي ص تتفات الجنست ت ن ،فنن انتش تتار التم ز على ن اق واس تتع في الممارس تتة العملية ،والوص تتد ،والقوالا
النم ية السل ية ل ا تعوق إعمال الحقوق االقتصادلة واالجتماقية والعقافية ل ا الفلات؛
(د)

لش ت ت تتك عدل االعترال قانوناً بال وية الجنس ت ت تتانية لم اوري ال وية الجنس ت ت تتانية عائقاً أيال

اصول د الفعلي على العم والتعليد والخديات الصحية (المادة .))2(2
-19

توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بما يلي:
(أ)

اعتماد تشييريعات ميياملة لماافحة التمييل ومعار للسييياسييات بهدي تفالة المسيياوا

والتصيييدي ألمييياال التمييل الماامييير وغير الماامييير والمتعدد والمتداخلة علة أي أسيييام بما في ذلك
الهوية الجنسييييييانية والميع الجنسييييييي والويييييييع من حي اإلقامة أو من حي الحصييييييول علة الوثائق

الالةمة في جملة أمور؛
(ب)

تعليل جهودها الرامية ضلة تفالة حصييول األفراد والجماعات المحرومين والمهمشييين

(ج)

اتخاذ جميع التدابير الالةمة للق يياء علة القوالب النمطية السييلبية ووصييم المثليات

بما في ذلك المشردون داخليام علة السان الالئق والعمع والتعليم والرعاية الصحية دون تمييل؛

والمثليين وملدوجي الميع الجنسييي وملايري الهوية الجنسييانية وحاملي صييفات الجنسييين بوسييائع منها

حمالت التوعييية الموجهيية ضلة الجمهور ومقييدمي الرعيياييية الصيييييييييحييية والمعلمين واألخصيييييييييييائيين

االجتماعيين وموظفي ضنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين؛

ويييييع ضجراء فعال لالعتراي قانونما بالهوية الجنسييييانية بصييييري النظر عما ضذا تان
(د)
الشيييييخع المعني قد خ يييييع لجراحة تليير نوع الجنس أل ال تيسيييييي امر لتمتع ملايري الهوية الجنسيييييانية
بحقوق العهد علة قدل المساوا مع اآلخرينا

المساوا في الحقوق بين الرجع والم أر
-20

يع أن اللجنة تعترل بج ود الدولة ال رل لوض ت ت تتع إطار للس ت ت تتياس ت ت تتات بنية تعزيز المس ت ت تتاواة ق ن

الجنس ن ،فنن ا تشعر بالقلق إزاء يا ولي:

ال وزال ذناك عدد ين الم ن التي ال لُستتم ف ا قانون ًا قتوفيف المرأة ،ما أن الفرل
(أ)
االقتصتادلة المتااة للمرأة أق ين تلع المتااة للرج نتيج ًة لألدوار التقل دلة المتص َّتورة للجنست ن في األسترة
وفي المجتمع ،وال سيما في المناطق الري ية؛
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(ب)

ال تزال المرأة يمعلة تمع ظً ناقصتاً في المناصتتا العليا وفي يناصتتا اتخاذ الق اررات في

(ج)

رة ،وال وتجاوز يتوس تتط يرتا المرأة نص تتف

الق اع ن الخال والعال على السواء؛
يرتا الرج ؛

(د)

ال تزال الفجوة في األجور ق ن الجنست ت ن
ال وزال التوزيع

ر المتيافئ للمس ت تتووليات المنزلية ويس ت تتووليات الرعالة

ر المدفوعة

األجر ق ن الرج والمرأة لشت ت ت تتك عائق ًا
لجائحة ير ف رو ورونا ( وف د )19-على الحقوق االجتماقية واالقتصادلة للمرأة (المادة .)3
-21

ًار أيال المست ت ت تتاواة ق ن الجنست ت ت ت ن ،ويزيد ين تفاقمت األ ر الض ت ت تتار

توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بما يلي:
(أ)

ضللاء القوانين التمييلية في أقرب وقت ممان ل فالة حصييييول الم أر علة فر ،عمع

في جميع المهن علة قدل المسييييييييياوا مع الرجع واتخاذ تدابير ملموسييييييييية للتصيييييييييدي ل دوار التقليدية

المتصور للجنسين في األسر وفي المجتمع ومن ثم تعليل ت افؤ الفر ،في العمع؛
َّ
(ب)

مواصلة تعليل التمثيع المتلايد للم أر في جميع مستويات اإلدار العامة وال سيما في

ال عن تعليل مشارتتها في المهال اإلدارية في القطاع الخا،؛
مناصب اتخاذ الق اررات ف م

اعتماد تدابير فعالة لسيييي نيد الفجو في األجور بين الجنسيييييين بوسيييييائع منها معالجة
(ج)
األسييييييي ياياب الهياليية التي تجعيع الم أر تشييييييي يليع وظائف بأجر أقع من الرجع ومتواجت ع ايات تحول دون
حصولها علة فر ،وظيفية علة قدل المساوا مع الرجع؛
(د)

ويع سياسات للحد من عبء األعمال المنللية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر

للم أر عن عريق التشييجيع علة تقاسييم المسييؤوليات األسييرية بين الرجع والم أر وال يال بحمالت توعية
لماافحة القوالب النمطية الجنسانية في األسر وفي المجتمع؛
(ذت)

الرجوع ضلة تعليق اللجنة العال رقم  )2005(16بشأن المساوا بين الرجع والم أر في

حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا
الاطالة
-22

يع أن اللجنتة تعترل بتالج ود التي ت ت ل تا التدولتة ال رل لتعزيز العمتالتة ،فتنن تا ال تزال تشت ت ت ت ت ت تتعر

بالقلق إزاء المس ت ت تتتويات المرتفعة للب الة والعمالة الناقص ت ت تتة ،التي تو ر بش ت ت تتك

ر تناس ت ت ت ي على النس ت ت تتاء

والشتباب واألشتخال ذوي اإلعاقة والمشتردون دا لياً .وتظاظ اللجنة ألضتاً أوجت القصتور في جمع ال يانات
المتعلقة بالعمالة ،وإيكانية أال تعك

ال يانات المتااة عن العمالة ،بالتالي ،ن اق العمالة الناقصة والب الة

في الدولة ال رل على نحو اي (المادة .)6
-23

توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بالتشاور مع مرتائها االجتماعيين بما يلي:
(أ)

ت ثيف جهودها للحد من الاطالة والعمالة الناقصيييييية وتفالة أن تعالا سييييييياسيييييياتها

واستراتيجياتها المتعلقة بالعمالة األسااب الرئيسية للاطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطري وال سيما

بين النساء والشااب واألمخا ،ذوي اإلعاقة والمشردين داخليام؛
(ب)

مواصيييييييييلة جهودها من أجع تنويع عرو

اقتساب المهارات الالةمة في سوق العمع؛

6
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(ج)

تحسيييين نظامها لجمع البيانات المصييينفة عن العمالة والعمالة الناقصييية والاطالة

وتوفير بيانات مسيت ملة في تقريرها الدوري المقبع مصينف مة حسيب الجنس والعمر والمنطقة الجلرافية
واإلعاقة واألصييييييييع اإلثني والويييييييييع من حي اإلقامة أو من حي الحصييييييييول علة الوثائق الالةمة

وأي معايير أخرل يرورية ل يام التقدل المحرة في ضعمال الحق في العمعا
االقتصاد غير النظامي

تُِقر اللجنتة بتالج ود التي ت ت ل تا التدولتة ال رل إلنفتاذ االنتقتال ين االقتصت ت ت ت ت ت تتاد
-24
االقتصت ت ت تتاد النظايي ،لين ا ال تزال تشت ت ت تتعر بالقلق إزاء العدد المرتفع للعمال المست ت ت تتتخدي ن في الق اا

ر النظتايي إلى

ر

النظايي ين االقتص ت ت ت ت تتاد ،وال س ت ت ت ت تتيما في يجاالت الزراعة وال ناء والعم المنزلي ،وعدل تمتع ذوالء العمال

بحمتالتة تافيتة ب مقتضت ت ت ت ت ت تتى قوان ن العمت والحمتالتة االجتمتاقيتة ،بمتا في ذلتع يتا وتعلق بتالحتد األدنى لألجور،
والصحة والسظية الم ن ت ن ،والحمالة ين االست ظل االقتصادي (المواد  7-6و.)9

وتوصيييي اللجنة بأن ت نثف الدولة الطري جهودها الرامية ضلة ييي نيم العمال تدريجيما ضلة القطاع
-25
النظيامي وأن ت فيع أن ياونوا مشيييييييييمولين بقوانين العميع وأن تتوفر لهم الحميايية االجتمياعيية وممايانيية
تقديم الشيااولا تما توصيي اللجنة بأن ت فع الدولة الطري ضجراء عمليات تفتيا العمع وتوفير خدمات

الصحة والسالمة المهنيتين في القطاع غير النظامي من االقتصاد أي اما
الحد األدنة ل جور
-26

تحيط اللجنة علم ًا بالمعلويات التي قدي ا وفد الدولة ال رل التي تش ت ت ت ت ت ت ر إلى زيادة الحد األدنى

لألجور في عال  2019ليي وتجاوز المس ت ت تتتوى األدنى لليفال ،لين ا تأس ت ت تتف لعدل توافر يعلويات عما إذا
ان الحد األدنى لألجور وتي للعمال وأس ت تترذد التمتع بلي

لألجور في جميع ق اعات االقتصاد (المادة .)7
-27

ري د ،وعن التداق ر المتخ ة إلنفاذ الحد األدنى

وتوصييي اللجنة بأن تتخا الدولة الطري تدابير ل فالة تطبيق الحد األدنة الوعني ل جور علة

جميع العمال في جميع القطاعات والصيناعاتا وتوصيي اللجنة أي ي ما بأن متجري الدولة الطري بالتشياور
مع ميرتائها االجتماعيين اسيتع ارييام دوريام للحد األدنة ل جور ب ية ربطت بت لفة المةيشية وذلك ل فالة
تماُّن العمال وأسرهم من التمتع بةيا تريما

الحق في ظروي عمع عادلة ومواتية
-28

لست ت تتاور اللجنة القلق إزاء انتشت ت تتار انت ا ات اقوق العم  ،وال ست ت تتيما بحق العمال الم اجرين ،في

ق اعات الزراعة وال ناء والنفط وال از ،بما في ذلع عدل دفع المرتبات أو دفع يرتبات ناقصتة ،والتم ز في

المرتبات ،والوفيات واإلص ت ت ت تتابات بج ار في يكان العم  .ما لس ت ت ت تتاورذا القلق ألنت على الر د ين التقارير
التي تف تد بتانت تا تات اقوق العمت في العتدوتد ين ق تاعتات االقتص ت ت ت ت ت ت تتاد ،فقتد ُعلِقت عمليتات تفتي العمت
في أعق تتاب الق تتانون المور  20تشت ت ت ت ت ت ترين األول/أ توبر  2015بشت ت ت ت ت ت ت تتأن تعل ق التفتي في يج تتال ري تتادة
األعمال (المادة .)7

-29

توصي اللجنة بأن تتخا الدولة الطري تدابير من أجع ال يال بما يلي:
(أ)

قفالة تمتع جميع العمال وال سيييييما العمال المهاجرين بظروي عمع عادلة ومواتية

دون تمييل علة أن تشييييييملهم التلطية االجتماعية في حال اإلصييييييابات والحواد المهنية والحماية من
االستلالل وسوء المعاملة في العمع؛
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(ب)

ضللاء القانون المؤرخ  20تشيييييييرين األول/أقتوبر  2015بشيييييييأن تعليق التفتيا في

مجال رياد األعمال وتفالة تشيييييييليع فليات تفتيا العمع وتيال مفتشيييييييي العمع برصيييييييد ظروي العمع
وبخاصة في قطاعات اللراعة والبناء والنفط واللاة بهدي التنفيا ال امع لمعايير التوظيف؛
(ج)

توفير سييييييبع انتصيييييياي فعالة لجميع يييييييحايا انتهاقات حقوق العمع في ظع تفالة

(د)

الرجوع ضلة تعليقهيا العيال رقم  ) 2016(23بشيييييييييأن الحق في التمتع بشيييييييييرو عمع

التعويض ويمان عدل الت رار؛
عادلة ومرييةا

حقوق نقابات العمال
-30

تظاظ اللجنة يع القلق أنت على الر د ين امالة اقوق نقابات العمال في القانون ،فنن العمال،

وال ست تتيما العمال في الشت تتر ات ع ر الوطنية في ق اعي النفط وال از ،لمتنعون عن المشت تتار ة في أنش ت ت ة

نقتاقيتة وفتاً ين أعمتال االنتقتال .وال تزال اللجنتة قلقتة إزاء الق ود المفرطتة المفروضت ت ت ت ت ت تتة على اق العمتال في
اإلضراب في الق اا الجوي وق اا السكع الحدودلة (المادة .)8

-31

وتوصيييييييييي اللجنية بيأن يتمان العميال بميا في ذليك العميال في قطياعي النفط واللياة من أن

يمارسيوا الحقوق النقابية بحرية بما يشيمع الحق في المفاويية الجماعية واإلييراب والتمثيع النقابي
()5

وبأن يتمتعوا بحماية فعالة من أعمال االنتقالا تما ت رر اللجنة توصيييييييتها السييييييابقة

بأن تقول الدولة

الطري بتن يت نطاق تعريف الخدمات األسيييييياسييييييية بحي تتسيييييينة تفالة الممارسيييييية الفعلية للحق في

اإليراب بما في ذلك من جانب العمال في القطاع الجوي وقطاع الساك الحديديةا
الحق في ال مان االجتماعي
-32

تراا اللجنة بالمعلويات التي قديت ا الدولة ال رل عن زيادة يبالغ بعض اس تتتحقاقات الض تتمان

االجتماعي على ير الس ت تتن ن ،إال أن ا تش ت تتعر بالقلق ألن يس ت تتتويات االس ت تتتحقاقات االجتماقية ال تزال

ر

افية ،وال س ت تتيما تلع المقدية في يجال الب الة أو اإلعاقة أو الش ت تتيخو ة .وتظاظ اللجنة ألضت ت تاً يع القلق

أوجت القص ت تتور في تنست ت ت ق يختلف تداق ر الحمالة االجتماقية ،يما وودي إلى قص ت تتور في اص ت تتول بعض

المستف دون على الضمان االجتماعي (المادة .)9
-33

وتوصييييييييي اللجنة بأن تواصييييييييع الدولة الطري جهودها لتسييييييييوية مسييييييييتويات تدابير الحماية

االجتماعية ومنشياء نظال مسيتدال للم قايسية وال يال عند االقت ياء باعاد حسياب البدالت االجتماعيةا

وتوصيييي اللجنة أي ي يما بأن تخصيييع الدولة الطري ما يللل من موارد بشيييرية وتقنية ومالية وتدريب من أجع
تعليل القدرات اإلدارية لدوائر الخدمات االجتماعية سييييييةيما ضلة تفالة تنسيييييييق تدابير الحماية االجتماعية

ويم ان توفير الدعم ال افي والمحدد األهداي والمصمم حسب االحتياجات الفردية للمستفيدينا
العنف الجنساني
-34

تراتا اللجنتة بتالمعلويتات التي قتدي تا وفتد التدولتة ال رل فيمتا وتعلق بتالج ود الم ت ولتة للقضت ت ت ت ت ت تتاء

على العنف الجنستتاني ،لين ا ال تزال تشتتعر بالقلق إزاء المعدل المرتفع للعنف الجنستتاني ضتتد المرأة ويعدل

اإلقظغ المتدني جداً ق ا الش ت تتأن ،وال س ت تتيما بش ت تتأن العنف العائلي .ما لس ت تتاورذا القلق إزاء يحدودلة توفر
المآوي و ديات الدعد للضحالا (المادة .)10

()5
8

 ،E/C.12/AZE/CO/3الفقرة .15
GE.21-15876

E/C.12/AZE/CO/4

-35

وتوصيييييي اللجنة بأن تتخا الدولة الطري تدابير فعالة لتيسيييييير اإلبال عن العنف الجنسييييياني

وال تشيييييييييجيع علة اإلبال عن هياا العنف بميا في ذليك العنف العيائلي وأن ت فيع ضجراء تح يقيات فوريية

وماملة في جميع الحاالت المبلغ عنها ومعاتاة مرت بيها بعقوبات تتناسب مع خطور الجرائم وحصول

ال ييحايا علة الدعم ال افي بما في ذلك المأول المؤقت والمسيياعد القانونية والدعم النفسيييا وتوصييي

أي ييييييي ي ما بيأن تعلة اليدولية الطري جهودهيا الراميية ضلة ةيياد الوعي بين عيامية الجمهور بشيييييييييأن العنف
الجنسيياني يييد الم أر وتوفير التدريب المراعي لالعتاارات الجنسييانية لموظفي ضنفاذ القانون والموظفين

الق ييييائيين بشييييأن تيفية التعامع مع حاالت العنف الجنسيييياني يييييد الم أر بما في ذلك العنف العائليا

وتوصيييييييييي اللجنة تالك بأن تنظر الدولة الطري في التصيييييييييديق علة اتفاتية مجلس أوروبا للوقاية من

العنف يد النساء والعنف المنللي وماافحتهما (اتفاتية اسطنبول)ا
الحق في سان الئق
-36

لست ت ت تتاور اللجنة القلق إزاء النقس في المست ت ت تتا ن الميست ت ت تتورة التيلفة في الدولة ال رل ،ال ي تفاقد

نتيج ًة للتوسع الحضري السريع ،وال سيما في ين قة با و واول ا .ويساورذا القلق ألضاً ألن عدداً
األس ت ت تتر المليش ت ت تتية الم مش ت ت تتة والمحروية ال وزال ي يماً في يس ت ت تتا ن عش ت ت توائية و ر يناس ت ت تتبة .وتفتقر ذ ا

اًر ين

المس تتا ن ،اس تتا يا أفادت بت تقارير ،إلى و ائق ال ناء الظزية ،وقد أُقيم

في أايان ع رة ين األراضي
-37

ر المستقرة (المادة .)11

على أ ار ٍ

ر يظئمة تُعت ر

وتوصييييييييي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطري وتننتفا اسييييييييتراتيجية ضسيييييييياان قائمة علة الحقوق

من أجع معالجة النقع في المسييييياقن الميسيييييور الت لفة والتوصيييييع ضلة حلول ضسييييياانية عويلة األمد
وتحسيييييين نوعية السيييييان وتوفير الوحدات السيييييانية الميسيييييور الت لفة ووحدات اإلسييييياان االجتماعي

وال سيما للفئات واألفراد الاين يعانون من الحرمان والتهمياا
الفقر

تحيط اللجنة علماً بال يانات اإلاص ت تتائية الرس ت تتمية التي تُ ن المعدل المنخفض لتفاوت الد
-38
الدولة ال رل ،لين ا ال تزال قلقة إزاء انتشت ت تتار تفاوت الد في الممارست ت تتة العملية ،يما وو ر بشت ت تتك

في

ر

تناست ت ي على الفلات واألفراد ال ون لعانون ين الحريان والت مي  .وتظاظ اللجنة ألضت تاً يع القلق أن أ عر

ين  4في المائة ين سكان الدولة ال رل لليشون تح
-39

ط الفقر الوطني (المادة .)11

وتوصييييي اللجنة بأن تتخا الدولة الطري تدابير فعالة للحد من تفاوت الدخعا تما توصييييي بأن

ت نثف الدولة الطري جهودها للق يياء علة الفقر ومعالجة أسيياابت الجاريةا وتحيع اللجنة الدولة الطري
()6

ضلة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد

المعتمد في  4أيار/مايو 2001ا

الحق في اللااء
-40

تظاظ اللجنة يع القلق يا ولي:
ستكان الدولة ال رل النعدال األين ال ائي ،وانتشتار الجوا وستوء الت لة ،يما

(أ)

تعر

(ب)

الصت تتعوبات المتعلقة بالحصت تتول على األر

وودي إلى يعدالت عالية ين التقزل والسمنة وفقر الدل؛
ونق المواد ال ائية وتوزيع ا؛
()6
GE.21-15876
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(ج)

الص ت ت تتعوبات التي وواج ا المزارعون الص ت ت ت ار ل يع ينتجات د ،يع يراعاة التقارير التي

تف د بأن المزارع ن الصت ت ار لضت ت رون إلى التخلس ين يحاصت ت ل د بعد الحصت تتاد ألن د

ر قادرين على

قيع يح تتاصت ت ت ت ت ت ت ل د أو االاتف تتاع ق تتا أو يع تتالجت تتا ،وع تتدل ف تتال تتة ال تتدعد ال ت ي تق تتدي تتت ال تتدول تتة ال رل إلى

المزارع ن الص ار؛
(د)

تدذور األ ارضت ت تتي الصت ت تتالحة للزراعة ،وااالت الجفال ،وندرة المياا ،وتلو األ ارضت ت تتي

والميتاا ،و ر ذلتع ين المختاطر ال ليتة التي ت تدد األين ال ت ائي ،والتي وُتوقع أن تتص ت ت ت ت ت ت تتاعتد أ عر نتيجت ًة
لت ر المنا (المادة .)11
-41

توصي اللجنة بأن تتخا الدولة الطري تدابير لل يال بما يلي:
(أ)

ال افية لتنفياها؛

اعتماد سييياسيية ميياملة لمعالجة سييوء التلاية وتخصيييع الموارد الاشييرية والمالية

(ب)

تعليل األمن اللاائي بوسائع منها تفالة فعالية الحصول علة األر

(ج)

معالجة التحديات التي يواجهها الملارعون الصييييلار وتحسييييين ضنتاجيتهم عن عريق

األرايي ونقع المواد اللاائية وتوةيعها وتوافر االئتمانات اللراعية؛

ويمان حياة

تيسييير حصييولهم علة الت نولوجيات المناسيياة ووصييولهم ضلة األسييواق ب ية ةياد مسييتويات الدخع في

المناعق الريفية؛
(د)

ويييع اسييتراتيجية إلدار األ اريييي والمياد بطريقة مسييتدامة تت ييمن تدابير الت يف

(ذت)

الرجوع ضلة تعليق اللجنة العال رقم  ) 1999(12بشيييأن الحق في اللااء ال افي وملة

مع تلير المناخ ب ية النهو

باإلنتاج اللراعي المستدال؛

الخطو التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المطرد للحق في غااء تاي في سييياق األمن اللاائي القطري
التي اعتمدتها منظمة األغاية واللراعة ل مم المتحد في عال 2004ا

الحق في الصحة
-42

تظاظ اللجنة يع القلق أنت على الر د ين اس ت ت تتتعمارات الدولة ال رل في قناء وتحس ت ت ت ن ال يا

األس ت ت تتاس ت ت تتية للرعالة الص ت ت تتحية في المناطق الري ية والنائية ،ال تزال فرل توف ر الرعالة الص ت ت تتحية وإيكانية

الحص ت ت ت تتول عل ا وجودت ا يحدودة ،وال س ت ت ت تتيما في المناطق الري ية والنائية .ما تش ت ت ت تتعر اللجنة بالقلق إزاء

االنتشت تتار الواست تتع لممارست تتة المدفوعات

يجال الرعالة الصحية (المادة .)12
-43

ر الرست تتمية المقدية ين المرضت تتى ،التي لق ل ا األ صت تتائ ون في

توصيي اللجنة بأن تخصيع الدولة الطري الموارد ال افية لقطاع الصيحة وأن متواصيع جهودها

ل فالة توافر خدمات الرعاية ا لصيييييييحية ومماانية الحصيييييييول عليها ومقبوليتها ونوعيتها وال سييييييييما في
المناعق الريفية والنائية بوسيائع منها تأمين عدد تاي من الموظفين الطبيين المؤهلين واالسيتمرار في

يييييمان المعدات والبنة األسيييياسييييية والمرافق الطبية ال افيةا وتوصييييي اللجنة أي ييي ما بأن تواصييييع الدولة
الطري اتخي اذ التيدابير الالةمية لحظر قبول الميدفوعيات غير الرسيييييييييميية من جيانيب أخصييييييييييائيي الرعيايية
الصيحيةا وتوصيي تالك بأن تننفا الدولة الطري نظال التأمين الصيحي الشيامع في جميع أنحاء البلد وأن

ت فع تفاية تلطيتت ل مان حصول جميع مرائت الساان علة الرعاية الصحية الميسور الت لفة بما في

ذلك األفراد المحرومون والمهمشونا
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التصدي لجائحة توفيد 19-عن عريق تدابير الرعاية الصحية
-44

تراتا اللجنتة بتالمعلويتات التي قتدي تا وفتد التدولتة ال رل عن الج ود الم ت ولتة الاتواء انتشت ت ت ت ت ت تتار

وف د 19-وزيادة يعدالت الت ليد ضت ت تتد وف د ، 19-قوست ت تتائ ين ا تش ت ت ت

ذلع ،لست ت ت تتاورذا القلق إزاء األ ر

ر التناست ت ت ت ي لجائحة وف د 19-على اق

وادات الت ليد المتنقلة .ويع
إنست ت ت تتان في التمتع بأعلى

يستوى يمكن ين الصحة ال دنية والعقلية ،وال سيما على الفلات المحروية والم مشة ،يع النساء واألطفال

والمشردون دا لياً (المادة .)12
-45

توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بما يلي:
(أ)

مواصيلة جهودها لتيسيير اسيتفاد الجميع بشياع منصيف من اختاارات تشيف اإلصيابة

(ب)

ال ييال علة نحو منتظم بجمع المعلوميات والبييانيات اإلحصيييييييييائيية الموثوقية واليدتيقية

(ج)

قفالة أال تعوق القيود المفرويية علة موارد الرعاية الصيحية نتيج مة لجائحة توفيد19-

(د)

الرجوع ضلة تعليق اللجنة العال رقم  )2020(25بشيييييييأن العلم والحقوق االقتصيييييييادية

بي قوفيد 19-ووسائع العالج والتطةيم ذات الصلة؛

علميي ما بشيييييييييأن جيائحية توفييد 19-ونشيييييييييرهيا علة الجمهور بميا في ذليك المعلوميات المتعلقية بياللقياحات
يد قوفيد19-؛
ضماانية الحصول علة الرعاية الصحية ضلة حد تبير بما في ذلك للحاالت المريية السابقة؛

واالجتمياعيية والثقيافيية وملة البييانيات الثال ثية للجنية بشيييييييييأن جيائحية توفييد 19-والحقوق االقتصييييييييياديية
()7

واالجتماعية والثقافية

()8

وحصييييول الجميع بشيييياع منصييييف علة لقاحات ل وفيد19-

بأسعار معقولة يد توفيد 19-والتعاون الدولي والمل ية الف رية ا
()9

وتل يت الجميع

الصحة الجنسية واإلنجابية
-46

تراتتا اللجنتتة بتتالمعلويتتات التي قتتديت تتا التتدولتتة ال رل فيمتتا وتعلق بتتالتقتتدل المحرز في فض

يعتدالت وفيتات األيويتة ،وتحيط علمت ًا بتالتتداق ر التي اتخت ت تا لتعزيز الحصت ت ت ت ت ت تتول على الرعتالتة الصت ت ت ت ت ت تتحية
الجنستتية واإلنجاقية في إطار استتتراتيج ت ا للصتتحة اإلنجاقية( ،)10لين ا تشتتعر بالقلق إزاء عدل فالة الفرل
للحصت ت ت ت تتول على الرعالة والتع يف في يجال الصت ت ت ت تتحة الجنست ت ت ت تتية واإلنجاقية ،بما في ذلع لفائدة المراذق ن،

واألشت تتخال الم يم ن في المناطق الري ية ،واألشت تتخال ذوي الد

المنخفض ،واألشت تتخال ذوي اإلعاقة.

ما لساورذا القلق إزاء يحدودلة توافر وسائ ينع الحم الحدوعة وإيكانية الحصول عل ا (المادة .)12

-47

وتوصي اللجنة بأن ت فع الدولة الطري توافر خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ومماانية الحصول

عليهيا والقيدر علة تحميع ت لفتهيا بميا في ذلك وسييييييييائع منع الحميع الحيديثية للجميع بميا في ذلك المراهقون

واألمييييخا ،الم يمون في المناعق الريفية واألمييييخا ،ذوو الدخع المنخفض واألمييييخا ،ذوو اإلعاقةا
وتوصيييي اللجنة أي ي يما بأن تدرج الدولة الطري في المناها الد ارسيييية التث يف الشيييامع وغير التمييلي والقائم

علة األدلة والدقيق علميما والمناسب للعمر في مجال الصحة الجنسية واإلنجابيةا وتحيع اللجنة الدولة الطري
ضلة تعليقها العال رقم  )2016(22بشأن الحق في الصحة الجنسية واإلنجابيةا

()7

.E/C.12/2020/1

()8

.E/C.12/2020/2

()9

.E/C.12/2021/1

()10
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تعاعي المخدرات
-48

تراا اللجنة بالمعلويات التي قديت ا الدولة ال رل فيما وتعلق ق رايج ا للتقل

ين الضتترر(،)11

لين ا تشت تتعر بالقلق إزاء الظرول الصت تتحية الصت تتلبة لمتعاطي المخدرات ،يع انتشت تتار اإلصت تتابات بف رو

نقس المناعة البشترية ،ويحدودلة إيكانية اصتول يتعاطي المخدرات على ديات الرعالة الصتحية بست ا

الوص ت تتد االجتماعي .ما لس ت تتاورذا القلق إزاء يحدودلة فرل الحص ت تتول على العظج ال دو للمواد األف ونية

المفعول وبرايج التقل
-49

ين الضرر ،وال سيما في السجون (المادة .)12

وتوصيييييييي اللجنة بأن تتخا الدولة الطري التدابير الالةمة لماافحة الوصيييييييم االجتماعي ييييييييد

متعاعي المخدرات بوسييييييائع منها تدريب الشييييييرعة وموظفي السييييييجون واألخصييييييائيين االجتماعيين

والمهنيين الطبيين وتالك عن عريق ةياد الوعي بين عامة الجمهورا وتوصييي أي ي ما بأن تعمع الدولة
الطري علة توسييييييييع نطاق توفير خدمات التقليع من ال يييييييرر والعالج البديع للمواد األفيونية المفعول
وتخصيع الموارد الالةمة للبراما ذات الصلةا

الصحة العقلية
تُقر اللجنة بالمعلويات التي قديت ا الدولة ال رل فيما وتعلق قتداق رذا التشت ت ت تريلية والس ت ت تتياس ت ت تتاتية
-50
()12
المتخ ة لتعزيز الصت تتحة العقلية  ،لين ا ال تزال تشت تتعر بالقلق إزاء قصت تتور ديات رعالة الصت تتحة العقلية
ل ر الم يم ن في يوست تست تتات الرعالة والخديات القائمة على صت تتع د المجتمع المقدية إلى األشت تتخال ذوي

اإلعاقات النفستتية واالجتماقية واألشتتخال ال ون لعانون ين أي ار

الصتتحة العقلية ،وإزاء انتشتتار ااالت

الد ول اإلجباري ل والء األفراد إلى يوست تست تتات العظج النفست تتي .ما لست تتاورذا القلق إزاء وصت تتد األشت تتخال
ذوي اإلعاقات النفسية واالجتماقية واألشخال ال ون لعانون ين أي ار

-51

الصحة العقلية (المادة .)12

وتوصييييي اللجنة بأن تليد الدولة الطري توافر خدمات الرعاية المهنية للصييييحة العقلية وفر،

الحصيييييييييول عليهيا ونوعيتهيا بميا في ذليك الخيدميات المجتمةيية والخيدميات المقيدمية للير الم يمين في

مؤسيسيات الرعاية ضيياف مة ضلة توافر الموظف ين المهر ا وتح اللجنة الدولة الطري علة ماافحة الوصيم

االجتماعي ضةاء األمييخا ،الاين يعانون من أم ار
للياد الوعي بين الجمهورا

الصييحة العقلية بوسييائع منها االيييطالع بأنشييطة

الحق في التعليم
-52

االقتدائي.

تراا اللجنة بالج ود التي ت ل ا الدولة ال رل لتحس ت ت ت ن توافر التعليد ونوع تت ،وال س ت ت تتيما التعليد ق

ر أن اللجنة تظاظ يع القلق انتش ت ت ت ت ت تتار الص ت ت ت ت ت تتعوبات في وجت األطفال المحروي ن والم مشت ت ت ت ت ت ت ن،

والتفاوتات اإلقليمية في الحص ت تتول على التعليد الج د في المرالت ن االقتدائية والعانوية .وتظاظ اللجنة ألضت ت تًا يع

القلق الحواجز المالية والمادلة التي تحول دون الحصول على التدريا الم ني والتعليد العالي (المادة .)13
-53

توصي اللجنة بأن تقول الدولة الطري بما يلي:
(أ)

ةياد تخصييع موارد للتعليم من أجع تفالة حصيول الجميع بالتسياوي علة التعليم

االبتدائي والثانوي الجيد والشيييييامع في جميع أنحاء البلد بوسيييييائع منها الحد من االسيييييتاعاد االجتماعي
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()12

المرجع نفست ،الفقرات  240إلى .242
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ل عفال المشيييييييردين داخليما واألعفال الم يمين في المناعق الريفية والحد من االسيييييييتاعاد االقتصيييييييادي
ل عفال المنتمين ضلة األسر المةيشية الفقير والتللب علة الحواجل التي تعتر األعفال ذوي اإلعاقة؛
مواصييلة اتخاذ التدابير الالةمة إل ةالة الحواجل المالية والمادية وتفالة الحصييول علة

(ب)

التدريب المهني والتعليم العالي دون تمييلا
تأثير جائحة توفيد 19-علة الصحة
-54

لس ت ت ت ت تتاور اللجنة القلق إزاء تفاقد أوجت التفاوت في التعليد التي تو ر بش ت ت ت ت تتك

ر تناس ت ت ت ت ت ي على

األطفال ين األس ت ت تتر الم ليش ت ت تتية الفق رة واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الم يم ن في المناطق الري ية ظل

جتائحتة وف تد ،19-نتيجت ًة إل ظق المتدار والتعلد عن بُعتد .وتظاظ اللجنتة على وجتت الخصت ت ت ت ت ت تتول أن
نحو  30في المائة ين األطفال في الدولة ال رل ر قادرين على النفاذ إلى اإلنترن  ،وال لستع د بالتالي
يتابعة الدرو

-55

عن طريق اإلنترن

(المادة .)13

وتوصيي اللجنة بأن تواصيع الدولة الطري اتخاذ جميع التدابير الالةمة في سيياق جائحة توفيد19-

ل فيالية حصيييييييييول األعفيال علة التعليم في الميدارم بشييييييي يايع فمن وتلقي األعفيال وال سييييييييييميا األعفيال

المحرومين والمهمشييييييين الدعم التعليمي تي ال ياونوا خلف الرتب علة مسييييييار التعلما تما أنها توجت

انتااد الدولة الطري ضلة الفقرتين  7و 15من بيانها بشيييييييييأن جائحة توفيد 19-والحقوق االقتصيييييييييادية
واالجتماعية والثقافية()13ا

الحقوق الثقافية
-56

تحيط اللجنتة علمت ًا بتالتتداق ر التي اتخت ت تا التدولتة ال رل لتيست ت ت ت ت ت ت ر تعليد بعض ل تات األقليتات،

بما في ذلع الل تان الجورجية والروست ت ت ت تتية ،ولين ا تظاظ يع القلق عدل وجود تداق ر وآليات شت ت ت ت تتايلة تمكن

يختلف األقليات التي وتألف ين ا ست ت تتكان الدولة ال رل ين تعزيز ذويت ا العقافية والتع ر عن ا ويمارست ت تتة

اقوق ا العقافية يمارست ت ت ت ًة ايلة ،وين تعلد ل ت ا واس ت ت تتتخداي ا؛ فضت ت ت تظً عن تعزيز االاترال والتفاذد العقافي
فيما ق ن يختلف فلات المجتمع عموي ًا (الفقرتان  13و.)15
-57

توصييييي اللجنة بأن تتخا الدولة الطري تدابير تشييييريةية ومتنشييييو فليات للنهو

ببيئة مواتية

ميراد بها الحفاظ علة تع من هوية وتاريخ وثقافة وللة وتقاليد وعادات األقليات التي يتألف منها سيييياان
الدولة الطري وتنميتها وتعليلها والتعبير عنهاا وتوصييي أي ي ما بأن تصييمم الدولة الطري وتننفا حمالت
للتوعية العامة وتدابير أخرل بما في ذلك تدابير ميييييياملة تسييييييتهدي أغلبية السيييييياان من أجع توثيق
أواصيييير التفاهم والتسييييامت والصييييد اقة بين جميع األمم ومختلف الفئات السيييياللية أو اإلثنية أو الدينية

وفقام للماد  )1(13من العهدا
الفجو الرقمية
-58

تحيط اللجنة علماً باالس ت ت ت ت تتتعمارات الرايية إلى تحس ت ت ت ت ت ن ال نية التحتية الرقمية في الدولة ال رل،

ولين ا ال تزال تش ت ت تتعر بالقلق إزاء الفجوة الرقمية الواس ت ت تتعة االنتش ت ت تتار ،يما وودي إلى عدل نفاذ األش ت ت تتخال
الم يم ن في المناطق الري ية واألست تتر المليشت تتية المنخفضت تتة الد

واألشت تتخال ذوي اإلعاقة إلى اإلنترن

والتينولوجيتات والختديتات الرقميتة .ويست ت ت ت ت ت تتاور اللجنتة القلق قوجتت تال ألنتت نتيجت ًة للفجوة الرقميتة في ال لد،
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لد تتمتع الفلات واألفراد المحرويون والم مش ت ت ت ت تتون بالحقوق االقتص ت ت ت ت تتادلة واالجتماقية والعقافية إال بش ت ت ت ت تتك

يحدود ظل جائحة وف د 19-نتيج ًة لزيادة االعتماد على اإلنترن
-59

والتينولوجيات الرقمية (المادة .)15

توصيي اللجنة بأن تواصيع الدولة الطري العمع علة ت يييق الفجو الرقمية من خالل توسييع نطاق

النفاذ ضلة اإلنترنت والت نولوجيات الرقمية وال سيما لصالت الفئات واألفراد المحرومين والمهمشينا وتحيع اللجنة

الدولة الطري ضلة تعليق اللجنة العال رقم  )2020(25بشأن العلم والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا

دال -توصيات أخرل
يجع اللجنة الدولة الطري علة التصيييديق علة البروتوتول االختياري الملحق بالعهد الدولي
-60
تشيي ن
الخا ،بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا
-61

وتوصيييييييييي اللجنية بيأن تراعي اليدولية الطري الت المياتهيا بموجيب العهيد م ارعيا تيامية وبيأن ت فيع

التمتع ال امع بالحقوق التي ينع عليها عند تنفيا خطة التنمية المسيييييتدامة لعال  2030علة الصيييييعيد
الوعنيا وسيوي تي نسير الدولة الطري تحقيق أهداي التنمية المسيتدامة ضلة حد تبير ضذا ما أنشيأت فليات
مسييتقلة لرصييد التقدل المحرة وتعاملت مع المسييتفيدين من البراما الحاومية باعتاارهم أصييحاب حقوق

يمانهم المطالاة باسييتحقا قاتا ومن مييأن تنفيا أهداي التنمية المسييتدامة علة أسييام ماادت المشييارتة

والمساءلة وعدل التمييل أن يافع عدل ترك أحد خلف الرتبا وفي هاا الصدد توجت اللجنة انتااد الدولة

الطري ضلة بيان اللجنة بشأن التعهد بعدل ترك أي أحد خلف الرتب()14ا
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وتطلب اللجنة أن تنشيير الدولة الطري هاد المالحظات الختامية علة نطاق واسييع علة جميع

مسيييييتويات المجتمع بما في ذلك علة المسيييييتول الوعني ومسيييييتول البلديات وال سييييييما في صيييييفوي
البرلمانيين والموظفين العموميين والسييييييلطات الق ييييييائية وأن متطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبع
علة الخطوات المتخا لتنفيا هاد المالحظاتا وتشييجع اللجنة الدولة الطري علة ضميراك مفو حقوق

اإلنسيييييييان والمنظمات غير الحاومية وغيرها من أع ييييييياء المجتمع المدني في متابعة هاد المالحظات

الختامية وفي عملية التشاور علة الصعيد الوعني قبع تقديم تقريرها الدوري المقبعا

ووفقيام إلجراء متيابعية المالحظيات الختياميية الياي اعتميدتيت اللجنية ميطليب ضلة اليدولية الطري أن
-63
تقدل في غ يون  24ميه مار من اعتماد هاد المالحظات الختامية معلومات عن تنفيا التوصييات الوارد

في الفقرات (15أ) (األعمييال التجييارييية وحقوق اإلنسييييييييييان) و(29ب) (الحق في ظروي عمييع عييادليية
ومواتية) و(53أ) (الحق في التعليم) الوارد أعالدا

وتطليب اللجنية ضلة اليدولية الطري أن تقيدل تقريرهيا اليدوري الخيامس وفقي ما للمياد  16من العهيد
-64
بحلول  31تشييييييييرين األول/أقتوبر  2026ما لم مت َّبلغ بخالي ذلك نتيج مة لتلير في جولة االسييييييييتع ار ا
ووفق ما لقرار الجمةية العامة  268/68ينالي أال يتجاوة عدد تلمات التقرير  21 200تلمةا
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