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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السابع

ألوكرانيا*

نظ تتال امل ت يف امالاو تتا ام تتألوكر امس تتل و اان تتل  )E/C.12/UKR/7يف جلس تتا ال امنل ت
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وامالسع انظتا  E/C.12/2020/SR.8و ،)9املعلتدتني يف  20و 21شتال/فربااوا  ،2020واعامتألل يف
جلساال امنالث املعلدتة يف  6آذاكف لكس  2020هذه املالحظلل اخلال .

ألف -مقدمة
نياحب امل الألمي امألوم امطاف نيلاواهل امألوكر امسل علت سستلس ئللمت املستلل احمللمت
-2
ئات نيلتألمي امالاوتا امت وضتعاال امل ت  .)E/C.12/UKR/QPR/7ونيعتا امل ت عتد نيلتألواهل ملداربلت
امألوم امطاف عل اإلجااء املاسط مالألمي اماللكوا ،دن هذا اإلجااء وا ح رباص ً مرت ت اههامتلع علت
تكاس امالاوا وعل اوداك امدربأل .ونياحب امل ت حلوتداك اماءتلء امتذر جتا ت امدربتأل املرتترتب ت
امدزاكال ملألوم امطاف ،وحلملعلد لل املكاد اماكم ل امللأل عأل اوداك.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
نياحتتب امل ت حلماتتألا ر امارت تاوع وامللسس ت وامس لس تلني ام ت اطتتذلل امألوم ت امطتتاف ماع و ت
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ّ
ساد محلو اولدق اهئاصلتو واهجاملع ت وامنللرب ت يف امألومت امطتاف ،علت ام شتد املرتتلك م ت يف
هذه املالحظلل اخلال  .ونيالحظ امل عل اخلصدص اعامتلت وني ي تذ اهسترتاني امدة ت ولتدق
اإلنسلن مليرتة املماألة حىت علع .2020

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
املوارد القصوى املتاحة
نيالحظ امل امالألع احملاز ملشأل د اميلا ،مك ال نيرتعا حلمللق ن سادايل اميلا املألئ ،
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ئ لسلً عل ام سا املئدو مألشخلص امذود ول نيلئام سو تخلام عد سجا امكيلف ،ه ني ال انييع .
ونيرتعا امل حلمللق سوضلً زاء ل ولي:
__________

*

اعامأللل امل
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ني اوأل امايلواتل يف امألخ يف امألوم امطاف ،مل واضح د ام ايتة يف ام سا املئدو
س)
مألسا املع رت ام ول تخلال عد ادسط تخ ا ساة املع رت ؛
) اخنيلض حص ا دال امعل ت املخصصت ملختأل لل اهجاملع ت تد  29,8يف املللت
يف علع  2016ىل  24,4يف امللل يف علع 2018؛
ج) اخنيتتلض اإلعتتلحلل اوكد ت  ،لتتل يف ذمتتمل اإلعتتلحلل امللأل ت ملمااربتتق امعل ت ن ت
امغلز ،ام لجم عتد س لست نيصتش ح سوضتل امللم ت امعل ت امت وضتعاال امألومت امطتاف مال انتلل مرتتاو/
املتتاوض ام ت وضتتعال ص ت ألوق ام لتتأل امتتألو  ،وام ت نيتتلثا رتتتك تتر ا لستتب عل ت ا ربت اات واميئتتلل
امضع ي ن ام سلء اماللي وعرتد يف ربلا سو يف امل لةق اماوي  ،وعألع وجدت علد لل عمل ذا لنت
امألوم امطاف ئأل سجال نيل ملً ثا احلجمال املادسط ا ج ماصش ح سوضل امللم امعل عل اماما
حلولدق امل صدص عل ال يف امعاأل؛
ت)
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نييرتي امااا امضاويب ،لل يف ذممل يف ئطلعي امعملم وامعللكال امللتة .))1 2

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

إج رراء تقي رريم ألس ررر الياال ررا ا االقتص ررادية القلي ررة وتل ررى املتعلق ررة ابملي اني ررة عل ر
س)
حق ر رروق اإلنس ر رران بملي ر ررة احد امل ر رروارد املتاح ر ررة لت قي ر ررق اإلعم ر رراا القام ر ررال لل ق ر رروق االقتص ر ررادية
واالجتماعية والثقافية إىل أقص حد؛
) احد مستوى اإلنفاق االجتماعي ،مع إيالء اهتمام خاص لألشرااص اررروم
واملهمش واملناطق اليت فيها مستوحت مرتفعة من البطالة والفقر؛
ج) إج ر رراء تقير رريم شر ررامال ،مبشر رراركة مف ر ررو الربملر رران األوك ر رراإل حلقر رروق اإلنس ر رران،
ومنظمات اجملتمع املدإل ،ألسر الياالتها املتعلقة بتص يح أوضاع املالية العامة عل التمتع ابحلقوق
الرروارد ا العهررد ،مررع إيررالء اهتمررام خرراص اسررر هررلف السياالررة عل ر الف ررات واألف رراد املهمش ر
وارررروم  ،مثررال الررقان األرحف والنسرراء وتسرريعي اللجنررة انتبرراف الدولررة الطرررف أي ررا إىل بيرران
اللجنة الصادر ا عام  2016بشأن الديْن العام وتدابري التقشف والعهد ()E/C.12/2016/1؛
اختاذ تدابري صرارمة ملقاف رة التهررل ال رري  ،ال الريما تارالرات األجرور رري
ت)
أظرف") ،واخلفض املقصود لقيمة العقارات
املصرح هبا ("األجور اليت تُدفع ا ُ

اإلصالحات املتعلقة ابلالمرك ية
نيرتعا امل حلمللق ن امألوم امطاف مل نياخذ اماألا ر امكلرب حىت ه نييضي اإلصالحلل
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اجللكو املاعلل حلمال ا و ىل جع اماما حلولدق امل صدص عل ال يف امعاأل عل امصتع أل احمللتي س تااً
ادئيلً عل املداكت امللم ملم امعلل احملل  ،وحىت ه نيادس اميداكق اإلئل م جااء ذممل امللتة .)2
تررلكر اللجنررة الدولررة الطرررف ان حقومتهررا تت مررال املسرراولية ا املقررام األخررري عررن تنفيررل
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العهد عل مجيرع املسرتوحت ،مبرا ا ذلرى ًليرا وتوصري اللجنرة الدولرة الطررف ان تت قرق مرن أن
مجيررع السررلطات العامررة ،مبررا فيهررا السررلطات ارليررة ،علر وعرري ام ابلت اما ررا مبوجررب العهررد وهلررلا
الملر  ،تشجع اللجنة الدولرة الطررف علر إصردار املعلومرات والتوجيهرات الالامرة وتعميمهرا علر
السلطات ارلية حىت تتمقن من توفري خدمات اجتماعية كافية وميسور التقلفة للناس ا بلدا م
وتوصرري اللجنررة الدولررة الطرررف كررللى ان ترروفر كررال الرردعم الررالام ،مبررا ا ذلررى دعررم املي انيررة ،إىل
احلقومات ارلية لتمقينها من ضمان إعماا احلقوق املنصوص عليها ا العهد عل الصعيد ارلي
2
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الفساد
نينين امل عل امألوم امطاف ملل اطذل د خطدال ملكلربش اميستلت ،لتل يف ذمتمل نرتتلء
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املكاتتب امتتدةين ملكلربش ت اميستتلت ،واحملكم ت امعل تتل ملكلربش ت اميستتلت ،مك اتتل ه ني ت ال نيرتتتعا حلمللتتق زاء
اس تتامااك اكنيي تتل س تتاد اميس تتلت ،و زاء نيل تتلكوا نيي تتأل ا تتألخ جا تتلل س لس ت يف احملل م تتلل املاعللت ت
حلميستتلت .ووستتلوك امل ت امللتتق سوضتلً ن نظتتلع اماشلتتق اماللتتللي تتد سصتتدل ثتتاوة املتتد ي امعمتتد
وتخلام اماصلكوح اإلمكرتون ) م س ربعلهً سو شيلربلً لل رب امكيلو  .وعالوة عل ذممل ،نيرتعا امل
حلمللق زاء اهعاألاءال وامااألوألال امت واعتاض تل ام لشتطدن وامصتشي دن يف جمتلل كلربشت اميستلت
امللتة .))1 2
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتقثيف جهودها ملقاف ة الفساد كما يلي:

ض ررمان إنف رراذ ق رروان مقاف ررة الفس رراد ومقاف ررة اإلف ررالت م ررن العق ررال عل ر
س)
الفس رراد ،ال ال رريما الق رراح ال رريت يت ررور فيه ررا املس رراولون رفيع ررو املس ررتوى ،واإلدارات والوك رراالت
احلقومية املساولة عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
) تع ير ر االر ررتقالا السر ررلطة الق ررائية بملير ررة احد قر رردر ا علر ر مقاف ر ررة الفسر رراد
بفعالية ،والتصدي للتدخال السياالي ا املالحقات الق ائية املتعلقة ابلفساد؛

ج)

تع ي نظام الت قق من التصاريح اإللقيونية جلعله أكثر فعالية وشفافية؛

ضمان التنفيل الفعاا لقانون محايرة املبلملر ابملاالفرات (رقرم  )198-IXل رمان
ت)
محاي ررة امل بلمل ر ابملاالف ررات ونش ررطاء اجملتم ررع امل رردإل الع ررامل ا و رراا مقاف ررة الفس رراد والش ررهود
والص في من العنف

عدم التميي
ت ط امل ت علم تلً كحكتتلع ئتتلندن امعم ت ام ت ظتتا ص تااح ً امام ت يف كتتلن امعم ت عل ت
-10
سسلس ا دو اجل سلن وامل اجل ستي ،مك اتل نيرتتعا حلمللتق ن املتلندن املاعلتق لاتلتم ت و كلربشت
امام ت يف سو اان تتل ه وص ت هل ا دو ت اجل س تتلن وامل ت اجل س تتي ض تتمد ا س تتال ه املرت تتمدم حلوملو ت .
ووستتلوك امل ت امللتتق سوض تلً زاء امالتتلكوا ام ت نيي تتأل كن ستتلطلل امألوم ت امطتتاف ه نيطاتتق يف نتتر تتد
ا ح ت تتلن املت تتلتة  161ت تتد املت تتلندن اجل ت تتللي علت ت حت تتلهل امام ت ت علت ت سست تتلس امل ت ت اجل ست تتي وا دوت ت
اجل سلن  .ونيرتعا امل حلمللق ذممل ن اإلةلك امارتاوعي ملشملو د امام جم س وه ورتم يادع
امام املاعألت سو و ص عل سا اناصلف ربعلم د خمالهل سشكلل امام امللتة .))2 2
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

ضمان حظر التميي القائم عل امليرال اجلنسري أو اهلويرة اجلنسرانية حظررا صرر ا
س)
ا القانون املتعلق مببادئ منع ومقاف ة التميي ا أوكرانيا؛
) ترروفري الترردريب الررالام ملرروظفي إنفرراذ القررانون واملرروظف الق ررائي و ررريهم مررن
املهني ر القررانوني بشررأن كيفيررة التعامررال مررع حرراالت التميي ر عل ر أالرراس امليررال اجلنسرري واهلويررة
اجلنسانية ،مبا ا ذلى ما تنص عليه املاد  161من القانون اجلنائي؛
ج) تع ي جهودها للق اء عل القوالرب النمطيرة السرلبية ووصرم املثليرات واملثلير
وم دوجي امليال اجلنسي ومملايري اهلوية اجلنسرانية وحراملي صرفات اجلنسر  ،بوالرائال منهرا محرالت
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توعي ررة للجمه ررور ومق رردمي الرعاي ررة الص ر ية ،واألخص ررائي االجتم رراعي  ،ومر وظفي إنف رراذ الق ررانون
و ريهم من املوظف العمومي ؛
اعتمر رراد إطر ررار قر ررانوإل شر ررامال ومتسر ررق ملقاف ر ررة التميير ر ابإلالر رراع ابإلصر ررالحات
ت)
التشريعية املعلقة بشأن مواءمة قوان مقاف ة التميي وتع ي البال االنتصاف من التميي  ،مع مراعا
تعليق اللجنة العام رقم  )2009(20بشأن عدم التميي ا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

األشااص املشردون داخليا
 -12نينين امل عل امألوم امطاف ملل نياتذل تد جاتدت تد سجت علجلت رتتل عتألت اتر تد
املرتتتاتود تاخل تلً  1,4ل تتدن شتتخص ست ) ،لتتل يف ذمتتمل اعامتتلت املتتلندن كئتتم  1706-VIIاملاعلتتق
ضت تتملن حلت تتدق وحت تاايل ا شت تتخلص املرتت تتاتود تاخل ت تلً ،واهست ترتاني املاعللت ت إبت ت تتلج ا شت تتخلص
املرتاتود تاخل لً ،وني ي ذ حلدل ةدول ا ج ملارتات امألاخلي حىت علع  ،2020مك ال نيرتعا حلمللق ن
ا ش تتخلص املرت تتاتود تاخل تلً ه و ام تتدن و تتاون سن س لس تتلل امألوم ت ومدالشا تتل اما ظ م ت ت ت ض تتألهم،
ه س ت مل يف جمتتلهل اماعلو ت امصتتش وامعملم ت واإلستتكلن .ووستتلوك امل ت امللتتق سوض تلً زاء صتتعدحلل
ع ال نيداجاال ام سلء املرتتاتال تاخل تلً ستاب نتد ج ستاد ،ح ت ن احامتلل نيعاضتاد ملعت يف
اميلتا هتد ضتعهل احامتلل نيعتاض اماجتتلل ،و زاء امالتلكوا امت نيي تأل كن ملم امعتلل املضت ي نيصتتدكال
سلا عد ا شخلص املرتاتود تاخل لً امللتة .))2 2
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

وض ررع واعتم رراد االر رياتيجية وخط ررة عم ررال وطنيتر ر ش رراملت جدي رردت إلدم ررا
س)
املشردين داخليا وانتفاعهم ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ا في ما بعد عام 2020؛
) اختاذ تدابري ًدد اهلردف للتصردي للت ردحت اجلنسرانية الريت تواجههرا النسراء
املشررردات داخليررا ،مبررا ا ذلررى ب ررمان االررتفاد ن مررن اهلياكررال األالاالررية االجتماعيررة وخرردمات
الرردعم ،مثررال رعايررة األطفرراا ،لتع ي ر مشرراركتهن ا الرروق العمررال ،وبت س ر فرررص ترروفري السررقن
االجتماعي االعار معقولة وهللا الملر  ،ينبملي للدولة الطرف أن جتمع بياانت إحصائية ،مصنفة
حسب نوع اجلنس واألصال اإلسين واملوقع اجلملراا ،عن أجورهن والقنهن ومستوحت معيشتهن؛
ج) تع ي الربامج الرامية إىل احد الوعي العام ابلت دحت اليت يواجهها األشااص
املشردون داخليرا وتيسرري الوالراطة اجملتمعيرة لل رد مرن خطرر نشرول نر اع بر اجملتمعرات امل ريفة
واألشااص املشردين داخليا

الروما
 -14نيالحظ امل اخلأل لل اهجاملع اخللص ام نيلأل ال وزاكة امس لسلل اهجاملع  ،مك ال
نيرتعا حلمللق ن اماو ل ه و امدن وداجادن عألتاً د امعلالل واوداج ام تدل تون حصتد م علت
اول تتدق امل ص تتدص عل ا تتل يف امعا تتأل و تتاعام تتل عل ت ئ تتألع املس تتلواة ،ل تتل يف ذم تتمل يف جم تتلهل امعملم ت
امللق سن نسلء اماو ل وا شخلص اماو ل ذور
واإلسكلن واماعلو امصش واماعل م .ونيالحظ امل
اإلعلئ حماو دن دج خلص .ونيرتعا امل حلمللق سوضلً ن نسا اترة تد اماو تل ه حيملتدن واثلتق
ا دو  ،وحلتكاً ل ول أون ىل احملل م معألع تكاواام حل دك امللندن وارباللكهم ملمداكت امللم  .وعل اما م
د أت أل امدربأل سن نيلألمي املستلعألة امللندن ت ا وم ت ايلن ت ه وادئتهل علت نيلتألمي واثلتق ا دوت  ،نيرتتعا
امل حلمللق زاء اماللكوا ام نيي أل كن املسلعألة امللندن امللأل د اا املسلعألة امللندن امنلندو
ايلن ام د ل امألوم م س الح مألشخلص امذود ه حيملدن واثلق ا دو امللتة .))2 2
4
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

وضع واعتمراد االرياتيجية معر ا إلدمرا الرومرا تملطري فري مرا بعرد عرام ،2020
س)
مع مراعا نتائج التقييم املراعي للمنظور اجلنساإل الالرياتيجية محايرة وإدمرا أقليرة الرومرا القوميرة
ا اجملتمع األوكراإل للفي حىت عام  2020وخطة عملها؛
) النظررر ا إنشرراء ليررات ماالسرراتية ملناه ررة التميير ضررد الرومررا ،ال الرريما نسرراء
الروما واألشااص الروما ذوو اإلعاقة ،عل حنو أكثر فعالية؛
ج)
محالت التوعية؛

التصدي بصور االتباقية للوصم والت ي ات ضد الروما ،مبا ا ذلى من خالا

توعير ررة الرومر ررا ابإلجر رراءات الق ر ررائية لل صر رروا علر ر و ئر ررق اهلوير ررة ،وضر ررمان
ت)
حصوهلم عل اخلدمات القانونية اجملانية

املساوا ب الرجاا والنساء
 -16نيرتعا امل حلمللق ن عل اما م د امارتاوعلل واماحل ج امدةين ملسلواة املاسة يف اولدق،
ه نيامات املتاسة حلملستتلواة اميعل ت يف ةلكست اولتتدق اهئاصتتلتو واهجاملع ت وامنللرب ت  .ووستتلوك امل ت
امللق سوضلً زاء اسامااك املدامب اجل ستلن ام مط ت املاعللت حل تواك اهئاصتلتو واهجاملع ت وامنللرب ت
ملاج واملاسة ،ام نيألمي عألع املسلواة ت اجل ست يف امألومت امطتاف .ونا ت متذممل ،ه نيت ال ام ستلء،
ه س مل اماللي وعرتد يف سوضل هرت ن املرتاتال تاخل لً ونسلء اماو ل ،واشملد عائلً ر ا لسب
تتد ح ت امعمت امل ت وسعمتتلل اماعلوت تتر املألربدعت ا جتتا ،ةتتل وعتتدق رتتتلك ااد امكل لت يف او تتلة
امعل ويف سدق امعم امللتاتن  3و.)6
-17

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

ضر ر مان التنفير ررل الفعر رراا للر ررربانمج االجتم رراعي احلقر ررومي للمسر رراوا ا احلقر رروق
س)
والفرررص بر املررأ والرجررال للفرري املمتررد حررىت عررام  ،2021مبررا ا ذلررى إمررع إحصرراءات مصررنفة
حسب نوع اجلنس ،ال اليما تفاوت أسر الفقر عل وموعات خمتلفة من النساء؛
) تنفي ررل مب ررادر املي ن ررة اجلنس ررانية املعتم ررد عم ررال ابألم ررر رق ررم  1امل ررار  2ك ررانون
الثاإل/ينرراير  ،2019والنظررر ا إدرا دراالررات االتقصررائية عررن االررتادام الوقررس أدا لقيرراس توايررع
العمال املدفوع األجر و ري املدفوع األجر ب املرأ والرجال؛
ج) تبديد القوالب النمطية اجلنسانية ا األالر وا اجملتمع ،مبا ا ذلرى مرن خرالا
محالت التوعية الرامية إىل تع ي التقاالم املتساوي للمساوليات األالرية ،بملية تيسري مشاركة املرأ
عل قدم املساوا ا الوق العمال وا الائر واالت احليا االجتماعية والثقافية

 -18وا ه ر ررلا الص ر رردد ،تس ر رريعي اللجن ر ررة انتب ر رراف الدول ر ررة الط ر رررف إىل تعليقه ر ررا الع ر ررام
رقم  )2005(16بشأن املساوا بر الرجررال واملررأ ا حررق التمتررع إميررع احلقرروق االقتصاديررة
واالجتماعية والثقافية
عمالة النساء
 -19نيرتعا امل حلمللق ن املاسة ةنل ن الً حلئصلً يف امد للهل امعل ويف سدق امعم اخللص .
ووسلوك امل امللق سوضلً زاء اميص ا ربلي وامعمدتر اجل س يف سدق امعم  ،وامي دة امكارة
يف ا جدك اجل س ام نيالغ  21,2يف امللل املدات  3و 6و.)7
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

س)
العام واخلاص؛

مواصلة جهودها الرامية إىل تشجيع احد مشاركة املرأ ا العمالة ا القطراع

) تش ررجيع املش رراركة القامل ررة للمرررأ ا ال رروق العم ررال ،مب ررا ا ذل ررى إجي رراد حل رروا
للرعاية النهارية املناالبة وامليسور التقلفرة ،وتشرجيع الرجراا علر االالرتفاد مرن حقهرم ا إجراا
األبو وإجاا األبو املدفوعة األجر؛
ج) تقلرريص الفجررو ا األجررور ب ر اجلنس ر  ،مبررا ا ذلررى ابإلدمررا القامررال ملبرردأ
األج ررر املتس رراوي ع ررن العم ررال املتس رراوي القيم ررة ا الق ررانون املتعل ررق ب ررمان املس رراوا ا احلق رروق
والفرررص للم ررأ  ،ووض ررع أالرراليب إلج رراء تقيرريم موضرروعي للعم ررال الررلي يتع ر أداؤف بمليررة وض ررع
تصنيف للوظائف اخلالية من الت ي اجلنساإل

احلق ا العمال
 -21نيعا امل عتد نيلتألواهل ملت ايتة امعل ت يف املرتتلك يف ستدق امعمت وامعملمت  ،مك اتل نيرتتعا
حلمللتتق زاء اكنييتتل عتتألل اماطلم ت ت ا شتتخلص املرتتتاتود تاخل تلً واماو تتل وا شتتخلص ذور اإلعلئ ت
امللتة .)6
 -22توصرري اللجنررة الدولررة الطرررف ابخترراذ مجيررع الترردابري ال رررورية ل ر حد مشرراركة املشررردين
داخليا والروما واألشااص ذوي اإلعاقة ا الوق العمال ،مبا ا ذلى ما يلي:
الوظيفية؛

توفري التعليم والتدريب املهني بتصميم يتماش مع خربا م ومستوى مهارا م

س)
)

ج)
املشردين داخليا؛

تع ي حصة عمالة األشااص ذوي اإلعاقة؛
إذكرراء الرروعي ابل رربامج القائمررة الرريت ترروفر م ر اح ألرابل العمررال الررلين يوظفررون

اعتماد هنج متسق ملعاجلة مسألة احلصوا عل السقن والعمرال بطريقرة منسرقة،
ت)
وذلى ابلنظر إىل أمهية السقن ا احلصوا عل عمال واالحتفاظ به ،ال اليما ا حالة األشرااص
املشردين داخليا والروما
-23
ا العمال

وا هلا الصدد ،حتيال اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  )2005(18بشأن احلق

شرو العمال العادلة واملرضية
 -24نيعرتف امل حلم ايتة يف عألت املس ل اجلألت وامل ضم ىل نظلع امضملن اهجاملعي
ا شخلص امعل ل يف املطل ر امامسي ،مك ال ه ني ال نيرتعا حلمللق زاء انارتلك امعملم ر امامس ت .
ووسلوك امل امللق سوضلً زاء ني اوأل اأخاال ا جدك ،ام نيالغ حند  3,33الو هاوي ل ،و زاء عألع
حصتدل امعمتتلل امتتذود مل واللتدا سجتتدكهم علت ستتا اناصتتلف ربعلمت  .ونيرتتتعا امل ت حلمللتتق تتذممل ن
رتتتاو املتتلندن املاعلتتق حلمعم ت كئتتم  )2708و رتتتاو املتتلندن املاعلتتق إبتختتلل نيعتتألوالل عل ت ئتتلندن
امعمت ا و تااب رتتتأن ا ستتال اإلضتتلرب مليصت عتتد امعمت كئتتم  )2584ونتران شتدا خطتترة تتد
ظدك امعاأل امللتاتن  6و.)7
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

تقثي ررف جهوده ررا لتس رروية وض ررع الع ررامل ا االقتص رراد ررري الر رري ،ال ال رريما
س)
العمرراا املهرراجرون والنسرراء؛ وريثمررا يُسرروى وضررع هرراالء ،توالرريع نطرراق التملطيررة الرريت توفرهررا هلررم
التشريعات القائمة ا وايل العمال واحلماية االجتماعية؛
) رصد دفع األجور فعليا وإنشاء لية انتصاف فعا رل ة وا املتنراوا ال ترنص علر دفرع
املبالغ املتأخر ف سب ،بال أي ا عل التعويض العادا عن اخلسائر املتقبد بسبب أتخر الدفع؛
ج) ضررمان حصرروا مجيررع املنرراطق ا الدولررة الطرررف عل ر املرروارد املاديررة والبشرررية
الالامة لرصد ظروف العمال فعليا ،واالمتثاا عل الن و الواجب ألوامر مفتشي العمال وتنفيلها؛
مراجعررة مشررروعي القررانون املتعلق ر ابلعمررال (رقررم  )2708وإبدخرراا تعررديالت
ت)
عل قانون العمال األوكراإل بشأن األالبال اإلضافية للفصال عن العمرال (رقرم  )2584بمليرة ضرمان
احلق ا احلماية من الفصال ري العادا ،واحلرق ا الراحرة وأوقرات الفرراحت ،وحتديرد الراعات العمرال
ودفع أجر عن الاعات العمال اإلضاا ،مع االمتثاا التام للمادت  6و 7من العهد
 -26وحتيررال اللجنررة الدولررة الطرررف إىل تعليقهررا العررام رقررم  )2016(23بشررأن احلررق ا التمتررع
بشرو عمال عادلة ومرضية

حقوق نقاابت العماا
ولفتوستتما 2019

 -27نيرتتعا امل ت حلمللتق ن اماعتألوالل امت ائرتحت امألومت امطتاف يف تلندن ا
تخل تتل عل ت نيرت تاوعلل امعم ت رتتتاوعل املتتلندن كئتتم  2681وكئتتم  )2682نيضتتعهل ستتلطلل نلتتلحلل
امعملل ،لل يف ذممل اوق يف اإلضاا  ،وورتنيب عل ال اناالب ململتة  8د امعاأل ،و علور توم سخا
امللتة .)8
 -28حتث اللجنة الدولة الطرف عل مراجعة مشروع القانون املتعلق إبدخاا تعرديالت علر
بع ررض الق رروان التش ررريعية األوكراني ررة (فيم ررا يتعل ررق ب رربعض املس ررائال ذات الص ررلة انش ررطة نق رراابت
العماا) (رقم  ،)2681ومشروع القانون املتعلق ابإلضراابت واإل القات (رقم  ،)2682بملية ضمان
فعالية التفاو اجلماعي واحلق ا التمثيال النقايب ،امتثراال للمراد  8مرن العهرد ،وألحقرام اتفاقيرة
منظمة العمال الدولية بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام ( 1948رقم  ،)87واتفاقية حق
التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام ( 1949رقم  )98وتوصي اللجنة الدولة الطرف أي ا ابختاذ مجيع
التدابري الالامة حلماية انشطي نقاابت العماا من االعتداء والتاويف والت رش

ال مان االجتماعي
ط امل علملً حلمايسر امذر ئأل امدربأل رتأن اماعل أل امذر ني طدر عل عمل ت ألوتأل
-29
وني تتألئ ق اس تتاشللئلل املعلش تتلل اماللعألو ت و ره تتل تتد اهس تتاشللئلل اهجاملع ت ام ت حيص ت عل ا تتل
املل مدن يف امل طل ر اخللضع مس طاة اوكد يف تون اسمل ومدهلنسمل ،مك ال نيرتعا حلمللق د سن
عألتاً اراً د هلهء املل م ئأل عُلل ألربدعلل علشللم اماللعألو  ،وه و امدن وداجادن صعدحلل
يف اوصدل عل ال وعل رهل د اهساشللئلل اهجاملع  .و ات هذه امصعدحلل ىل دن اساشللق
املعلش تتلل اماللعألو ت و ره تتل تتد اهس تتاشللئلل اهجاملع ت رت تتاوةلً اس ت املس تتاي ألود سشخلص تلً
رتتتاتود تاخل تلً ،وسن وناا تدا كتتلن ئتتل اام يف امل تتلةق اخللضتتع مس ت طاة اوكد ت وحيتتلربظدا عل ت هتتذه
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 60ود لً .و ذا اهشرتا/
اإلئل  ،وهد ل واطلب ام امعادك ىل امل لةق اخللضع مس طاة اوكد
سثا شألوأل دج خلص عل ا شخلص ذور املألكة احملألوتة عل اوا امللتة .)9
-30

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

اعتماد تشريع يلملري اشريا تسرجيال املقيمر ا املنطقرة رري اخلاضرعة لسريطر
س)
احلقومرة أشااصرا مشرردين داخليرا لل صروا علر معاشرا م التقاعديرة و ريهرا مرن االالرت قاقات
االجتماعية ،واإلالراع ابعتماد إجراءات الت قق والدفع لتمق املقيمر ا املنطقرة رري اخلاضرعة
لسيطر احلقومة من احلصوا عل االت قاقا م االجتماعية دون احلاجة إىل عبور خط التماس؛
املدفوعات؛

)

وض ررع إج رراء ً رردد ل رردفع مت ررأخرات املعاش ررات التقاعدي ررة املياكم ررة من ررل تعلي ررق

ج) ضمان أال حتد الياالات احلماية االجتماعية اليت تاسر عل الرقان املنطقرة رري
اخلاضعة لسيطر احلقومة بصور مباشر أو ري مباشر من حقوق ال مان االجتمراعي الريت رق
للمقيم التمتع هبا مبوجب العهد

إجراء تسجيال املواليد والوفيات وحتديد حاالت انعدام اجلنسية
 -31نيرتعا امل حلمللق ن سلطلل امألوم امطاف ه نيعرتف حلمداثلق امطا ام نيل أل امدهتال
وامدرب تلل امصتلتكة يف امل طلت تر اخللضتتع مست طاة اوكد ت يف تون استتمل ومدهلنستمل علت امتا م تتد
اإلةلك امللندب املللم ،و ن اإلجااءال املضلل نيظ امطاول امدح ألة املالح ملشصدل عل شالتال
ت الت سو اان ت ت مألةي تتلل املدم تتدتود يف امل طلا ت  ،ة تتل عت ت امعألو تتأل تتد سةي تتلل ا س تتا امض تتع ي تون
شتتالتال ت الت .ووستتلوك امل ت امللتتق سوضتلً ن ا ةيتتلل املدمتتدتود مدامتتألود عتتأل ي اجل ست املل مت
صدكة ئلندن يف امألوم امطاف هتم وحتألهم امللهلت دن ملشصتدل علت اجل ست ا و اان ت  ،متل ه نيت ال
امألوم امطاف نييالا ىل جااء ماشألوأل حلهل انعألاع اجل س امللتاتن  3و.)10
-32

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

تع ي جهودها الرامية إىل وضع إجرراء إداري لتيسرري تسرجيال املواليرد والوفيرات
س)
اليت حتدث ا املنطقة ري اخلاضعة لسيطر احلقومة ا دونيتسى ولوهانسى؛
) كفالة التنفيل الفعاا للقانون املتعلق إوانب معينة من السياالة العامرة اهلرادف
إىل احلف رراظ عل ر ال ررياد أوكراني ررا عل ر األراض رري ارتل ررة ماقت ررا ا منطق رريت دونيتس ررى ولوهانس ررى
التررابعت ألوكرانيررا (رقررم  ،)2268بمليررة تيسررري الت قررق مررن الو ئررق الطبيررة الصررادر ا املنطقررة ررري
اخلاضعة لسيطر احلقومة؛
ج) منررع انعرردام اجلنسررية عنررد الرروالد  ،بوالررائال منهررا مر ا يلرري ‘1‘ :اإلال رراع بوضررع
إج رراء لت دي ررد ح رراالت انع رردام اجلنس ررية؛ ‘ ‘2م ررنح اجلنس ررية األوكراني ررة لألطف رراا ع ررد ي اجلنس ررية
املولودين ا الدولة الطرف بملض النظر عن الوضر ع القرانوإل لوالرديهم؛ ‘ ‘3إدرا أحقرام اتفاقيرة
خفض حاالت انعدام اجلنسية ابلقامال ا التشريعات ارلية

احلق ا مستوى معيشي مناالب
 -33نيرتعا امل حلمللق ن امل ا اجلألوألة ام ُوضع وسل اوتأل ا ت اوتل ملكيتلف
يف امألومت امطتتاف ه نيعكتتس علت حنتتد تتلف اماكليت اول ل ت ملمع رتت  ،و اتتل نيتتلثا أتثتراً ستتلا لً علت
8
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ا شخلص امذود وعامألون عل اهساشللئلل اهجاملع احملسد عل سسلس هذا امللشتا ،ه ست مل
ام سلء .وويضي عألع ك ط اهساشللئلل اهجاملع حلماكلي اول ل ملمع رت ىل اخنيلض سادايل
ع رت د وعامألون عل هذه اهساشللئلل امللتة .)11
 -34توصرري اللجنررة الدولررة الطرررف ابإلال رراع بعمليررة تعررديال طريقتهررا ا حسررال احلررد األد
للقفاف ،االتنادا إىل ماشرات موضروعية تعقرس مسرتوى القفراف الفعلري ،بمليرة ضرمان مسرتوى
معيشي مناالب

احلق ا السقن
 -35نيرتعا امل حلمللق ن امألكاس اهسالصلل اإلحصلل املاعلل س اإلسكلن وطص ص
املسل د مل ُتا ذ علع  2015يف امألوم امطاف ،وه نيدجأل سر لحلل سو لشاال ألول د شأال سن
نيسمح إبجنلز سعملل نيطدوا حمألتة ا ألف ،وني ي ذ س لساال اإلسكلن  .ونيرتعا امل حلمللق سوضلً ن
امسكد ه و ال ورتك سحأل سخطا املرتل ام نيداج ا شخلص امل ام ىل جمام اماو ل ،و ن الغ
علنت امستتكد ه وكيتتي ملاعتتدوز امت ايتة يف نيكتتلم هل املع رتت  .و ت ط امل ت علمتلً ا تتلن امدربتتأل امتتذر
ورتتتر ىل نرتتتلء رباوتتق عل ت تاخ ت جملتتس اما س ت ق عتتين حلح ترتاع حلتتدق ا شتتخلص املرتتتاتود تاخل تلً
وا شخلص املل م يف امل طل احملال لئالً مال م املمالكلل ام نيضاكل سو ُت ال سث لء اهعاألاءال
املسلش و علتلل ىل سصشل ل ونيعدوضام ع ال ،مكد امل نيعا عتد سستيال ملاتأخر يف نرتتلء آم ت
تاكوت تذا امغتاض .ووستتلوك امل ت امللتق سوضتلً ن ستتأم اهستاخألاع امعستكار ملممالكتلل املألن ت
مل ُ سم عأل امللتة .)11

-36

توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:

وضع االرياتيجية وطنيرة قائمرة علر حقروق اإلنسران بشرأن اإلالرقان وتنفيرلها
س)
بفعالية ،وحتقيقا هللا الملر  ،مجع إحصاءات مفصلة ،ال اليما عرن حالرة الرقن األفرراد ال رعفاء
والف ات ال عيفة؛
)

احد إعانة السقن جلعلها متناالبة مع تقاليف املعيشة؛

ج) اإلالرراع إبنشرراء ليررة إداريررة للتعررويض عررن املمتلقررات الرريت ت ررررت أو ُدمرررت
أسناء االعتداءات املسل ة ،ومعاجلة مسألة االالتادام العسقري للممتلقات املدنية فعليا ،مبرا ا
ذلى بتقدمي التعوي ات والسقن البديال
 -37وا هلا الصدد ،تسريعي اللجنرة انتبراف الدولرة الطررف إىل تعليقهرا العرام رقرم )1991(4
بشأن احلق ا السقن الالئق

احلق ا الص ة
 -38نيرت تتعا امل ت حلملل تتق زاء امال تتلكوا ام ت نيي تتأل كن امالجئ ت وا ش تتخلص املرت تتمدم حلوملو ت
اماكم ل وُطلب م ام يف امكنر د ا ح لن ترب كسدع ر كمس لل الً مليشدص امطا وا توو ك م
سن هلهء ا شتخلص لهلتدن ملشصتدل علت ختأل لل اماعلوت امصتش حليتلن .ووستلوك امل ت امللتق
سوضت تلً ن اإلصت تتالُ امت تتذر سُجت تتار ت تتلخااً علت ت نظت تتلع اماعلوت ت امصت تتش حت تتاع لامست تتي امل ت تتدء ت تتد
استتاشللئام امستتل ق يف اوصتتدل علت ختتأل لل اماعلوت امصتتش ايلن ت  ،لتتل يف ذمتتمل املستتلعألة امطا ت
امعلجل واميشدص امطا ا وم امللتة .)12
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 -39توصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مجيع التدابري ال رورية ل مان متتع مجيع األشااص
ا الدولررة الطرررف ،مبررن فرريهم الالج ررون وملتمسررو اللجرروء ،ابملسرراوا ا احلصرروا علر اخلرردمات
الص ر ية الوقائيررة والعالجيررة واملُلطفررة ،بملررض النظررر عررن وضررعهم القررانوإل والو ئررق الرريت ملوهنررا
وتسيعي اللجنة انتباف الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  )2000(14بشأن احلق ا التمتع اعل
مسررتوى مررن الص ر ة قررن بلو رره ،وإىل بياهنررا بشررأن واجبررات الرردوا جترراف الالج ر واملهرراجرين
مبوجب العهد ()E/C.12/2017/1

الص ة العقلية
 -40نيالحظ امل ت نيتدربر ختأل لل عتلتة اماأه ت واملستلعألة ام يست ملمشتلك املتأل لء و ترهم
د امسكلن املاضاكود د ام ا  ،ر سال نيرتعا حلمللق ن هلهء ا شخلص ه و امدن حيصلدن علت
كعلو ت ص تتش علل ت وتع تتم نيس تتي حم تتألوتود ،س تتال ا تتل نل تتص امل تتد ي امطا ت واملاارب تتق امطا ت .
ووسلوك امل ت امللتق دجت ختلص ن ا ةيتلل امتذود وع رتتدن حلملتا تد ختط امامتلس ه حيصتلدن
عل ت امتتألعم ام يستتي امل لستتب .ونيرتتتعا امل ت حلمللتتق سوض تلً زاء امدصتتم اهجامتتلعي امعتتلع مألشتتخلص
امذود وعلندن د ا ااض امعلل امللتة .)12
-41

حتث اللجنة الدولة الطرف عل ما يلي:

اعتماد الياالة وطنية للص ة العقلية دف إىل إاحة خدمات تقون ا متنراوا
س)
اجلميع ،وضمان تنفيلها عل الصعيدين الوطين واإلقليمي؛
) وضع الياالات وبرامج حقومية منهجيرة بشرأن تروفري خردمات الصر ة العقليرة
واملعونة النفسية االجتماعية جلميع املت ررين من الن اع ،مبن فيهم األشرااص املشرردون داخليرا،
وللمعلم واألخصائي االجتماعي وعلماء النفس ا املدارس ،ال الريما أول رى الرلين يعيشرون
ابلقرل من منطقة الن اع؛
ج) وضررع وتنفيررل الياالررة ًرردد اهلرردف لتلبيررة احتياجررات السررقان املت ررررين مررن
الن ر اع ،بطرررق منهررا مجررع البيرراانت اإلحصررائية ا هررلا الصرردد ،وضررمان حصرروا األطفرراا الررلين
يعيشررون ابلقرررل مررن خررط التمرراس عل ر الرعايررة الص ر ية العقليررة املناالرربة ،مبررا ا ذلررى خرردمات
األخصائي االجتماعي وعلماء النفس املل ق ابملدارس؛
األمرا

ت)
العقلية

اخترراذ ترردابري فعالررة ملقاف ررة الوصررم االجتمرراعي لألشررااص الررلين يعررانون مررن

تعاطي املادرات
 -42نيعرتف امل س لسلل امألوم امطاف املللم عل ا تم ملاصألر ماعلةي املخألكال ،ن
امعتتالج اتتألال املتتدات ا رب دن ت امليعتتدل و تاا ج اوتتأل تتد ا ضتااك ،مك اتتل نيرتتتعا حلمللتتق زاء تتتامي ح تتلزة
م تتلل صتتغرة جتتألاً تتد املختتألكال ،ا تتا امتتذر حيتتدل تون استتايلتة اعتتلةي املختتألكال تتد امعتتالج
امالزع سو د اا ج اوأل د ا ضااك خدربلً د اما امي .ونيرتعا امل حلمللق ذممل زاء اكنييل عألل
انارتتتلك ربتتروس نلتتص امل لع ت امارت تاو وامااتتل امكاتتأل امتتدحللي ج ت م ت اعتتلةي املختتألكال عتتد ةاوتتق
اولد ،و زاء نيل أل وصدل امس لء ىل اا ج امعالج األال املدات ا رب دن امليعدل واوأل د ا ضااك،
واسامااك امدصم اهجاملعي ملاعلةي املخألكال .ونيالحظ امل ت ت امللتق عتألع نيلتألمي علد تلل عتد
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خصخص عز اا ج امعالج األال املدات ا رب دن امليعدل ،وامائل ام
اماا ج امللتة .)12

لكسال امسلطلل عل هذه

 -43توصي اللجنة الدولة الطرف ابألخل بنهج متسق قائم عل حقوق اإلنسان إااء متعاطي
املادرات ،والنظر ا عدم جترمي حياا املادرات لالالتهالك الشاصري وتشرجع اللجنرة الدولرة
الطرف أي ا عل مواصلة جهودها الرامية إىل تواليع نطاق برامج احلد من األضرار ،ال الريما ا
السجون ،وضمان جود وكفاية برامج العال ببدائال املواد األفيونية املفعوا اليت يقدمها القطراع
اخلاص وينبملي للدولة الطرف أي ا أن تتال التدابري ال رورية ملقاف ة الوصم االجتمراعي ضرد
متعرراطي املارردرات بترردريب الشرررطة واألخصررائي االجتمرراعي ومرروظفي محايررة الطفررال ،واملهنير
الطبي  ،وتوعية اجلمهور عل وجه اخلصوص بشأن حق متعاطي املادرات ا الص ة

احلق ا التعليم
 -44وسلوك امل امللق زاء امايلواتل اإلئل م يف اوصدل عل اماعل م اجل أل يف امألوم امطاف.
ونيالحظ امل ني اوأل عألت ا ةيلل ذور اإلعلئ املس ل يف اميصدل امألكاس امرتل ل  ،مك ال نيرتعا
حلمللق ن املرتل ه ني ال ئللم يف امل طل ام نيس طا عل ال "مجادكو تون اسمل امرتعا " و"مجادكو
مدهلنسمل امرتعا " املعل ا د جلنب واحأل .ونيرتتعا امل ت حلمللتق سوضتلً زاء استامااك اكنييتل عتألل
سةيلل اماو ل يف اماعل م امنتلندر ،و زاء نلتص
امسكلن اماو ل ،واكنييل عألهل اماسا
ا
ن لام يف احل اماعل م امنلندر وامعل  ،ربضالً عد امام ت ككتم امدائت ضتأل سةيتلل اماو تل .وأتستهل
امل ت معتتألع وجتتدت تتلحلل صت ي عتتد ام ست ا املئدوت ةيتتلل اماو تتل املست ل يف خمالتتهل املستتادايل
اماعل م امللتاتن  13و.)14
 -45تشجع اللجنة الدولة الطرف عل تع ي جهودها الرامية إىل حتقيق حصوا اجلميرع علر
التعليم اجليد ا مجيع مراحال التعليم وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ضررمان التوايررع العررادا واملنصررف للمرروارد عرررب املنرراطق ،وإيررالء اهتمررام خرراص
س)
للمناطق الريفية واملناطق الواقعة عل طوا خط التماس؛
) تيسري حصوا األطفاا ذوي اإلعاقة عل التعليم الشامال للجميع ،بسربال منهرا
حتس إمقانية الوصوا املادي إىل املدارس ،وتوفري والائال النقال املناالربة ،وت ويرد املردارس ابملرواد
التعليمية املالئمة ،وتوفري التدريب القاا للمدرال واملرب ؛
ج) اختاذ تدابري فعالة ل مان حصوا مجيع أطفاا الروما عل التعليم ،ورفع معدا
إمتامهم للدراالة الثانوية ،واحد عردد أطفراا الرومرا ا مررحليت التعلريم الثرانوي والعرايل وا هرلا
الصدد ،ينبملي للدولة الطرف مجع إحصاءات مصنفة عن النسبة امل وية ألطفاا الروما املسرجل
ا خمتلف املستوحت التعليمية؛
التصرردي للتميير املدرالرري القررائم ققررم الواقررع ابخترراذ ترردابري لر حد الت رراق أطفرراا
ت)
الروما ابملدارس االعتيادية ،بطرق منها توعية الوالدين من خمتلف اجملموعات اإلسنية مب اح التنوع اإلسين؛
 -46وا هلا الصدد ،حتيال اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم  )1999(13بشأن احلق
ا التعليم
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لملات األقليات
 -47نيرتعا امل حلمللق ن امللندن املاعلق ضملن نيألاول املغ ا و اان مغت ً ملألومت كئتم )2704-VIII
و ص عل عل ل خمالي ملخالهل مغلل ا ئل لل .ووسلوك امل امللق سوضلً ن هذا امللندن وساب
يف اإلشلكة ىل ئلندن ر دجدت حىت اآلن رتأن امرتعد ا صل وا ئل لل ،ةل ورتب ثغاة ئلندن يف
محلو مغلل ا ئل لل امللتة .)15
 -48توص رري اللجن ررة الدول ررة الط رررف ان تقف ررال فرص ررا متس رراوية لألقلي ررات اإلسني ررة والش ررعول
األص ررلية و ريه ررا م ررن الف ررات ل ررتعلم لملا ررا واال ررتادامها ا ج رران احلي ررا اخلاص ررة والعام ررة وهل ررلا
الملر  ،توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ض ررمان أن يف رري أي اال ررتعرا أو تطبي ررق أو تفس ررري للق ررانون املتعل ررق ب ررمان
س)
تر ررداوا اللملر ررة األوكرانير ررة لملر ررة للدولر ررة (رقر ررم  )2704-VIIIوقر ررانون التعلر رريم (رقر ررم  )2145-VIIIإىل
االمتث رراا الت ررام للم ررادت  )2(2و 15م ررن العه ررد ،ال ال رريما فيم ررا يتعل ررق ابملعامل ررة املاتلف ررة للمل ررات
الش ررعول األص ررلية ،ولمل ررات األقلي ررات القومي ررة ال رريت ه رري لمل ررات ر ي ررة لالحت رراد األورويب ،ولمل ررات
األقليات القومية اليت ليسس لملات ر ية ا االحتاد األورويب؛
) اإلالر رراع إبع ررداد واعتم رراد مش ررروع الق ررانون املتعل ررق إبعم رراا حق رروق الش ررعول
األصلية واألقليات القومية األوكرانية ،وضمان امتثاله التام للماد  15من العهد ،والتشاور ابلقدر
القاا مع تثلي الشعول األصلية واألقليات القومية ا هلف العملية

داا -توصيات أخرى
 -49توصرري اللجنررة الدولررة الطرررف ابلنظررر ا التصررديق عل ر الربوتوكرروا االختيرراري املل ررق
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -50وتوصي اللجنة الدولة الطررف ان تراعري الت اما را مبوجرب العهرد مراعرا امرة وان تقفرال
التمتررع القامررال ابحلقرروق املقرالررة فيرره عنررد تنفيررل خطررة التنميررة املسررتدامة لعررام  2030علر الصررعيد
الوطين ،مبساعد وتعاون دولي عند الل وم والتيسر الدولة الطرف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
إىل حررد كبررري إذا مررا أنشررأت ليررات مسررتقلة لرصررد التقرردم اررررا وعاملررس املسررتفيدين مررن الرربامج
احلقومية بوصفهم أصر ال حقروق قرنهم املطالبرة ابالرت قاقات ومرن شرأن تنفيرل األهرداف علر
أال رراس مب ررادئ املش رراركة واملس رراءلة وع رردم التميي ر أن ي ررمن ع رردم إمه رراا أح ررد وا ه ررلا الص رردد،
تسيعي اللجنة انتباف الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن التعهد بعدم إمهاا أحد ()E/C.12/2019/1
 -51وتوصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ خطوات للعمال تدرجييا عل وضع وتطبيق ماشرات
مناالبة بشأن إعماا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بملية تيسري تقييم التقدم اللي حتراف
الدول ررة الط رررف ا االمتث رراا اللت اما ررا مبوج ررب العه ررد جت رراف خمتل ررف شر ررائح الس ررقان وا ذل ررى
الس ررياق ،حتي ررال اللجن ررة الدول ررة الط رررف إىل مجل ررة أم ررور منه ررا اإلط ررار املف رراهيمي واملنهج رري بش ررأن
ماش ر ررات حقر رروق اإلنسر رران الر ررلي وضر ررعته مفوضر ررية األمر ررم املت ر ررد السر ررامية حلقر رروق اإلنسر رران
()HRI/MC/2008/3
 -52وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشرر هرلف املالحظرات اخلتاميرة علر نطراق واالرع
عل مجيع مستوحت اجملتمع ،مبا ا ذلى عل املسرتوى الروطين ومسرتوى املقاطعرات والبلردحت،
ال الرريما ا صررفوف الربملرراني واملرروظف العمررومي والسررلطات الق ررائية ،وأن تُطلررع اللجنررة ،ا
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تقريرها الدوري املقبرال ،علر اخلطروات املتارل لتنفيرل هرلف املالحظرات وتشرجع اللجنرة الدولرة
الطرررف عل ر إش رراك املاالسررة األوكرانيررة حلقرروق اإلنسرران واملنظمررات ررري احلقوميررة و ريهررا مررن
أع اء اجملتمع املدإل ا متابعة هلف املالحظات اخلتامية وا عملية التشاور عل الصرعيد الروطين
قبال تقدمي تقريرها الدوري املقبال
 -53ووفقا إلجراء متابعة املالحظات اخلتامية اللي اعتمدته اللجنة ،يُطلب إىل الدولة الطرف
أن تقدم ،ا ون  24شهرا من اعتماد هلف املالحظات اخلتامية ،معلومات عن تنفيل التوصيات
الرروارد ا الفقرررات ( 30ال ررمان االجتمرراعي)؛ و( 32إج رراء تسررجيال املواليررد والوفيررات وحتديررد
حاالت انعدام اجلنسية)؛ و(48ل) (لملات األقليات) أعالف
 -54وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرهرا الردوري السرابع ا موعرد أقصراف
ذار/مرارس  2025وهلررلا الملرر  ،وابلنظررر إىل أن الدولررة الطررف وافقررس علر تقرردمي تقريرهررا إىل
اللجنة مبوجب اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير ،فإن اللجنة الت يال إىل الدولرة الطررف ا الوقرس
املناالرب قائمررة ابملسرائال قبررال تقردمي التقريررر والتشررقال ردود الدولرة الطرررف علر قائمررة املسررائال
هلف تقريرها الدوري الثامن مبوجب املاد  16من العهد وعالو عل ذلى ،تدعو اللجنة الدولة
الطرف إىل حتديث وسيقتها األالاالية املوحد  ،حسب االقت اء ،ووفقا للمبادئ التوجيهية املنسقة
لتقدمي التقرارير مبوجرب املعاهردات الدوليرة حلقروق اإلنسران (انظرر الوسيقرة ،HRI/GEN/2/Rev.6
الفصال األوا)
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