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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-٥
 

 املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقارير 
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 أوكرانيا

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير أوكرانيا الدوري اخلامس بشأن              -١
ــدو ــد ال ــيذ العه ــية  تنف ــية والثقاف ــاحلقوق االقتصــادية واالجتماع  يف ) E/C.12/UKR/5(يل اخلــاص ب

واعتمدت يف ) E/C.12/2006/SR.36-38 (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٨ و٧ املعقودة يف ٣٨ و٣٧ و٣٦جلساهتا 
) E/C.12/2006/SR.52-54 (٢٠٠٧نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٠ و ١٩ املعقـودة يف     ٥٤ و ٥٣ و ٥٢جلسـاهتا   

 .ظات اخلتامية التاليةاملالح

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري اخلامس الذي قدمته أوكرانيا يف املوعد احملدد والذي مت إعداُده بصفة عامة  -٢
كما ترحب باحلوار البناّء الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الذي    . وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة     

 .رباء من خمتلف وزارات احلكومةضم عدداً من اخل

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحـظ اللجنة مع التقدير التدابري التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل تعزيز تكافؤ الفرص،                 -٣
 :وتالحظ على وجه اخلصوص. والقضاء على التمييز ضد النساء واحملرومني واملهمَّشني، أفراداً كانوا أم مجاعات
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 ؛٢٠٠٥عام  يف ي احلقوق والفرص للرجال والنساءساوتالقانون املتعلق باعتماد  -

التعديالت اليت أدخلت يف اآلونة األخرية على قانون العمل ملنع التمييز القائم على نوع اجلنس يف  -
 جمايل التوظيف واألجر؛

خاص ذوي اإلعاقات حصة     من القانون املتعلق بتوفري احلماية االجتماعية لألش       ١٩تضمني املادة    -
 . يف املائة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقات يف مجيع مؤسسات األعمال٤نسبتها 

 ١٩٩٧اعتماد الدولة الطرف قانوناً يتعلق حبماية املناخ إلنفاذ بروتوكول كيوتو لعام          وترحـب اللجنة ب    -٤
 .امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 .امليثاق االجتماعي األورويب املنقَّحتقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على مع الاللجنة وتالحظ  -٥

اإليدز زيادة كبرية /األموال احمللية املخصصة ملكافحة فريوس نقص املناعة املكتسبوترحب اللجنة بزيادة    -٦
 . على الوقاية منه)٢٠٠٨-٢٠٠٤(وبأن الدولة الطرف قد شددت يف الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز 

موقف الدولة الطرف املؤيد لوضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدويل اخلاص           وتالحـظ اللجـنة      -٧
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

ل دون تنفيذ العهد يف الدولة الطرف أو صعوبات ذات بال حتُو عوامل ةأيأن ليست هناك تالحظ اللجنة  -٨
 .تنفيذاً فعلياً

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

دم استقاللية أمني املظامل وعدم توفر املوارد الكافية        تشـعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن ع           -٩
 .وعدم فعالية الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

جتاوزات الشرطة وعن عدم توفري احلماية الفعلية من أفعال ة بقلق التقارير الواردة عن  وتالحـظ اللجـن    -١٠
التميـيز والعنف اليت ُترتكب يف حق األقليات العرقية والدينية، وبالذات أقليتا الروما وتتر القرم وطاليب اللجوء                 

كما جيب يف تلك احلوادث والرتوع إىل اآلسيويني واألفارقة وكذلك املسلمني واليهود، وتلكؤ الشرطة يف التحقيق 
 ".التخريب"مالحقة مرتكيب تلك األفعال واحلكم عليهم مبقتضى أحكام قضائية ليِّنة تتعلق بظاهرة 

ما أفادت به   روما، حسب   لاأقلية  من  شخص   ١ ٠٠٠أكثر من   عدم حيازة   وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء       -١١
للحصول على عمل وعلى اخلدمات الصحية والتعليم، وإن كان         للمستندات الشخصية الضرورية    الدولة الطرف،   
 .وضعهم قيد النظر
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 يف املائة وأن جملس الوزراء ال يضم ٧أعضاء الربملان ال تتجاوز   من  نسبة النساء   وتالحظ اللجنة بقلق أن      -١٢
 .حالياً أية امرأة فضالً عن سوء متثيل املرأة أيضاً على أعلى مستويات الدوائر العامة

وتشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بكثرة احلاالت اليت تشري فيها اإلعالنات عن الوظائف         -١٣
الشاغرة إىل تفضيل الرجال لشغل الوظائف، خاصةً إذا كانت تلك اإلعالنات تتعلق مبناصب إدارية أو اليت متيز                 

ر النساء من البطالة أكثر من الرجال وزيادة فيها ضد املرشحات على أساس السن أو املظهر اخلارجي، وإزاء تضر
 .توظيفهن يف وظائف ضئيلة األجر

بقلق أن عدداً قليالً من أفراد الروما هم الذين يتمكنون فقط من العثور على عمل منتظم وتالحظ اللجنة  -١٤
قارير بأن التمييز متفشي يف الدولة الطرف وأن غالبية أفراد الروما املستخَدمني يعملون كعّمال غري مهرة وتفيد الت

 .يف حق طاليب العمل من الروما ويف حق األعمال التجارية اليت ميلكوهنا

أن احلد األدىن لألجور ال يتيح مستوى معيشياً كافياً للعاملني وأسرهم رغم ما تبذله وتالحظ اللجنة بقلق  -١٥
ولرفعه تدرجيياً إىل   )  ْهريفْنيا ٤٠٠يبلغ حالياً   الذي  (الدولة الطرف من جهود إلنفاذ احلد األدىن القانوين لألجور          

 يف املائة من العاملني يتقاضون أجوراً دون        ٦,٦؛ وأن   ) ْهريفْنيا ٤٥٣الذي يبلغ حالياً    (املستوى األدىن للكفاف    
 .احلد األدىن، حسب ما أفادت به الدولة الطرف

  الطرف، مبا فيها احلوادث القاتلة، العمل يف الدولة حوادث  ارتفاع عدد   وتشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء         -١٦
ال سـيما يف قطـاع مناجم الفحم، وإزاء ما قيل عن عدم جدوى عمليات التفتيش يف أماكن العمل وغريها من           

 .التدابري املتخذة من أجل إعمال معايري السالمة املهنية والصحية

ل حجر عثرة يف طريق إنشاء نقابات    اليت أفادت بوقوف أصحاب العم    تقارير  الوتشعر اللجنة بالقلق إزاء      -١٧
عمالية مستقلة وممارسة الضغوط للتخلي عن العضوية يف النقابات وختويف قادة نقابات العمال ووثاقة الصلة بني                
 سـلطات الدولـة الطـرف واحتـاد الـنقابات العمالـية الـذي ورث ملكـية األعمال عن نقابات العمال                     

 .السوفياتية الرمسية السابقة

 ٥٠زيادة إعانات البطالة الدنيا يف اآلونة األخرية، فإهنا ال متثل سوى غم من رظ اللجنة بقلق أنه بالوتالح -١٨
يف املائـة مـن مستوى الكفاف األدىن وأن مستوى املساعدة االجتماعية، ال يكفي هو اآلخر حسب ما تفيد به                

 .التقارير الواردة، لضمان مستوى معيشي الئق

ـ      -١٩ ال سيما العنف ضد النساُء      ،قلق إزاء ارتفاع معدل حدوث العنف األسري       ال بالغوتشـعر اللجـنة ب
واألطفال، وإزاء عدم وجود حكم يف القانون اجلنائي جيرِّم العنف األسري بالتحديد، وعدم إجراء حتقيقات كافية 

اكز إعادة التأهيل   وفرض عقوبات مبوجب أحكام القانون اجلنائي القائم، وإزاء حمدودية قدرة املآوي املؤقتة ومر            
 سنة منها   ٣٥االجـتماعي والطيب مقارنة بعدد ضحايا العنف املرتيل وحرمان األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم              

 .واالفتقار إىل برامج إعادة تأهيل لفائدة مرتِكيب أفعال العنف األسري
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، أي اعتماد نص يف     ومـع االعـتراف بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف ملكافحة االجتار باألشخاص            -٢٠

القانون اجلنائي مؤخراً بشأن جرمية االجتار وبرنامج الدولة ملكافحة االجتار بالبشر، إىل جانب إنشاء جملس مشترك 
بني الوزارات ملنع االجتار باألشخاص، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد األشخاص ممن مت االجتار هبم من                  

اخلها ألغراض االستغالل اجلنسي وأعمال السخرة وكذلك إزاء التقارير اليت أفادت           الدولة الطرف أو عربها أو د     
 .مبحدودية سبل االستفادة من برامج محاية الشهود وإزاء ِلني األحكام الصادرة يف حق مرتكيب هذه األفعال

خلامسة  طفل دون سن ا    ٤٠٠ ٠٠٠ويسـاور اللجنة قلق شديد بسبب التقارير اليت تفيد بأن أكثر من              -٢١
عشرة يعملون يف االقتصاد غري الرمسي وغري القانوين، ال سيما يف مناجم الفحم غري القانونية، ويف صناعة اجلنس                  

 .ويف حلقات التسول يف الشوارع

لكون آالف مؤلَّفة من األطفال يعيشون يف الشوارع يف الدولة الطرف وأهنم   وينـتاب اللجنة قلق شديد       -٢٢
 الشرطة ولالستغالل اجلنسي والسخرة وكذلك إلدمان الكحول أو املخدرات وملخاطر           عرضـة العتداءات أفراد   

ولكون صغار السن الذين يتركون املدارس التابعة لدور األيتام         . اإليدز/صـحية كفريوس نقص املناعة املكتسب     
 .اخلاضعة إلدارة الدولة السيئة، حسب التقارير الواردة، هم أكثر عرضةٌ للتشرد من غريهم

  يف املائة من السكان، يعيشون حتت خط الفقر الرمسي على حنو ما أفادت         ٢٨وتالحـظ اللجنة بقلق أن       -٢٣
 .به التقارير الواردة

وتشـعر اللجنة بالقلق ألنه جرى استثناء معظم تتر القرم من عملية ختصيص األراضي رغم اجلهود اليت                  -٢٤
 األشخاص املرحَّلني سابقاً كتتر القرم يف جزيرة القرم املستقلة؛ تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل إعادة توطني وإدماج

وألن عـدداً حمدوداً فقط من تتر القرم قد حصلوا على قطع من األراضي، تقع أساساً خارج املناطق اليت كانوا                    
لقرم يعيشون يعّمروهنا عادةً، بينما يواجه غريهم عقوبات جنائية الستقطاهنم بعض األراضي؛ وألن العديد من تتر ا

 .يف مستوطنات تفتقر إىل التجهيزات واخلدمات األساسية

تفتقر إىل  عشوائية  وخميمات  الروما يعيشون يف مستوطنات     أفراد  وتالحـظ اللجـنة بقلق أن العديد من          -٢٥
ة التجهيزات واخلدمات األساسية كاملياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من القمام            

 .ومد الطرق، بدون أي ضمان قانوين باحليازة حتت التهديد الدائم بالطرد

الظروف املعيشية املتدنية وعن اكتظاظ السجون       بشأن التقارير الواردة عن      عميقويسـاور اللجنة قلق      -٢٦
ية املخصصة ومراكز االحتجاز السابق للمحاكمة ومراكز إيواء الالجئني وطاليب اللجوء، مبا يف ذلك األجنحة الطب

 .للرتالء واملعتقلني املصابني بالتدرن

بقلق أن نظام الرعاية الصحية يف األرياف يعاين من نقص التمويل وأن هناك تفاوتات              وتالحـظ اللجنة     -٢٧
 .هائلة يف نوعية الرعاية الصحية بني املناطق احلضرية واملناطق القروية

اإليدز يف الدولة  /انتشار فريوس نقص املناعة املكتسب    قلٌق شديد بسبب ارتفاع نسبة      اللجـنة   ينـتاب   و -٢٨
الطـرف، مبـا يف ذلك يف صفوف النساء، وبسبب التمييز املوجه ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة                  
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اإليـدز واجملموعـات الشديدة التعرض خلطر اإلصابة به، كالعاملني يف قطاع اجلنس واملدمنني على               /املكتسـب 
ني، وبسبب املعلومات اليت أفشتها اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون ومؤسسات الرعاية الصحية       املخـدرات واملساج  

اإليدز؛ وبسبب ضآلة فرص /واملؤسسات التعليمية بشأن وضعهم الصحي وإصابتهم بفريوس نقص املناعة املكتسب
 .حصول مدمين املخدرات على عالج بديل

  شخصاً من بني    ٧٠ة من الدولة الطرف اليت تفيد بأن        وتالحـظ اللجـنة بقلـق املعلومـات الـوارد          -٢٩
 من ٢٠٠٦كانوا يعانون يف عام  )  شخص يف املناطق الريفية    ١٠٠ ٠٠٠ من كل    ٨٠( شخص   ١٠٠ ٠٠٠كـل   

اإليدز وهو /التدرن الذي صار سبب الوفاة الرئيسي يف صفوف األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسب
 .السجناءمنتِشر بشكل خاص يف صفوف 

وتشـعر اللجـنة بالقلق مما تردد عن عدم كفاية التمويل املخصص لنظام التعليم العام وعن تدين أجور                   -٣٠
 .يف الدولة الطرفاملدرسني 

إزاء ما أفادت به التقارير من ارتفاع معدل تسرب أطفال الروما من املدارس يف              وتشـعر اللجنة بالقلق      -٣١
ية وتواتر حاالت رفض تسجيل أطفال الروما يف املدارس العادية وعزهلم يف صفوف             املرحلتني االبتدائية واإلعداد  

 .خاصة أو يف مدارس خمصصة لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

توصـي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقالل مكتب أمني املظامل األوكراين وبتزويده بالتمويل الكايف               -٣٢
وبتعزيز دور أمني   ) ، املرفق ٤٨/١٣قرار اجلمعية العامة    (بادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية       طـبقاً مل  

 .املظامل يف الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حبيث بالنظر يف اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز وبتعديل قانوهنا اجلنائيوتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٣٣
يتضمن أحكاماً تتعلق باجلرائم اليت ُترتكب ألسباب عرقية، كما توصيها بتدريب القضاة واملدعني العامني وأفراد               
الشرطة على تطبيق هذه األحكام تطبيقاً صارماً، وبأن تدرج يف تقريرها املقبل، سنوياً، معلومات مفصلة عن عدد 

ع العرقي املبلَّغ عنها وعن الدعاوى اجلنائية اليت ُترفع ضد          وطبـيعة حـاالت التمييز وحوادث العنف ذات الطاب        
 .مرتكبيها والعقوبات اليت ُيحكم عليهم هبا، وعن احلماية واملساعدة اليت تقدَّم للشهود والضحايا

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ خطوات فورية، مثالً بإلغاء رسوم املعاجلة اإلدارية واملتطلبات                -٣٤
طـية، مـن أجل تزويد مجيع أفراد الروما باملستندات الشخصية لتمكينهم من احلصول على عمل وعلى                 البريوقرا

 .الرعاية الصحية والتعليم والتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى

ان واحلكومة ويف وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري خاصة مؤقتة بغية زيادة متثيل النساء يف الربمل -٣٥
وقد يشمل ذلك، مثالً، حتديد القانون املتعلق باألحزاب السياسية حصةً دنيا  . املناصـب الرفيعة يف الدوائر العامة     

 .لتعيني النساء املرشحات
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مصلحة العمل احلكومية     يف سؤولنياملوتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتدريب القضاة ومفتشي العمل و          -٣٦

 املتعلق بتساوي احلقوق والفرص للرجال والنساء وقانون العمل املعدَّل تطبيقاٌ دقيقاً، بغية    عـلى تطبـيق القانون    
مكافحـة التميـيز القائم على نوع اجلنس يف قطاعي التوظيف العام واخلاص، خاصة يف مرحلة التعيني، وتنظيم                  

غرامات أو غري ذلك من     محـالت توعـية لفائدة أصحاب العمل واملستخَدمني واجلمهور العام، وبضمان فرض             
العقوبـات املناسبة على أصحاب العمل الذين يرتكبون التمييز يف حق النساء، وحبصول ضحايا هذا التمييز على                 

وحتث الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدريب املهين والتدريب أثناء العمل . سبل انتصاف فعالة مبا فيها التعويض
 .اطالت عن العمل والنساء اللوايت يشغلن وظائف ضئيلة األجروعلى توفري فرص إلعادة تدريب الع

 الدولـة الطرف باختاذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز يف حق الروما يف جمال التوظيف               وتوصـي اللجـنة    -٣٧
ومبضاعفة جهودها لتقليص معدل البطالة يف صفوف الروما باختاذ تدابري حمددة اهلدف، كالتدريب املهين والتدريب 

وتطلب . ناء العمل والتوظيف ومنح حوافز مالية ألصحاب العمل ومساعدة الروما على إقامة مشاريعهم التجاريةأث
من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات إحصائية حمدثة عن معدالت البطالة يف صفوف                 

 .ص عمل لفائدة الروماالروما إىل جانب معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة خللق فر

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة حىت يكفل احلد األدىن لألجور مستوى معيشة الئقاً                 -٣٨
 من العهد، وبتكثيف جهودها إلنفاذ احلد األدىن القانوين لألجور يف           `٢`)أ(٧للعـاملني وألسرهم طبقاً للمادة      

ادة عمليات التفتيش يف أماكن العمل وفرض غرامات أو غري ذلك من            القطـاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك بزي       
 .العقوبات املناسبة على أصحاب العمل الذين ال يتقيدون باحلد األدىن لألجور

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على زيادة فعالية وشفافية عمليات التفتيش يف أماكن العمل وعلى فرض                 -٣٩
ملناسبة يف حاالت عدم التقيد مبعايري السالمة املهنية والصحية، خاصة يف قطاع غرامات أو غري ذلك من العقوبات ا

اسـتخراج الفحـم حيث يستدعي األمر حتديث التجهيزات األساسية، وحتثها على تطبيق شروط سالمة صارمة                
 .عندما تكون بصدد منح تراخيص خاصة للقيام بعمليات استخراج املعادن من باطن األرض

ابري عاجلة لضمان حرية تكوين نقابات عمالية واالنضمام إليها         جنة الدولة الطرف باختاذ تد    وتوصي الل  -٤٠
مبحـض اإلرادة ومبـنع مضايقة أعضاء وقادة نقابات العمال واملعاقبة على ذلك وضمان تعدد ومساواة نقابات                 

 .العمال أمام القانون ويف الواقع العملي

ز جهودها وعلى استخدام مجيع املوارد املتاحة هلا، لكي تزيد، قدر   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزي      -٤١
املسـتطاع، إعانات البطالة وغريها من خمصصات الضمان االجتماعي وكذلك االستحقاقات االجتماعية، خاصة        

وتطلب اللجنة من . بالنسبة للمستويات الدنيا، وذلك لضمان مستوى معيشي الئق ملن يتلقون تلك االستحقاقات
دولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات مصنفة وحمدثة، سنوياً، بشأن إعانات البطالة الدنيا وللمعاشات       ال

وإعانـات اإلعاقـة وغري ذلك من استحقاقات الضمان االجتماعي، وكذلك بشأن احلد األدىن من استحقاقات                
 .املساعدة االجتماعية
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يف اعتماد نص يف القانون اجلنائي جيرِّم العنف األسري بشكل          وحتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع        -٤٢
من القانون اخلاص مبنع العنف داخل األسرة؛ وعلى        " سلوك الضحية "حمدد؛ وعلى النظر يف إلغاء أحكام تتعلق ب           

عنف توفـِير تدريـب إجباري للقضاة واملدعني العامني وأفراد الشرطة بشأن التطبيق الصارم لألحكام املتعلقة بال      
املرتيل وأوامر احلماية؛ وعلى تكثِيف جهودها لزيادة طاقة املآوي املؤقتة وفتح مآٍو جديدة ومراكز إلعادة التأهيل               

 سنة إىل هذه املراكز ٣٥االجتماعي والطيب لفائدة ضحايا العنف؛ وعلى ضمان سبل وصول من جتاوزت أعمارهم 
ادة تأهيل لفائدة مرتِكيب العنف؛ وعلى أن تدرج يف تقريرها أيضاً وحصوهلم على املساعدة وعلى اعتماد برامج إع

الـدوري املقبل بيانات مستوفاة تتعلق بعدد وطبيعة حاالت العنف املرتيل املبلَّغ عنها واألحكام اجلنائية الصادرة                
 .والعقوبات املفروضة على مرتكيب العنف األسري

وذلك بذله من جهود ملكافحة االجتار باألشخاص       وتوصـي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتكثيف ما ت         -٤٣
بضـمان حصـول الضحايا بشكل مناسب على املساعدة وإعادة التأهيل واإلدماج واستفادهتم من برامج محاية                
الشـهود وتوصـيها أيضاً بتوفري تدريب إجباري ألفراد الشرطة وللمدعني العامني والقضاة على التطبيق الصارم     

ي اليت تعاقب على جرمية االجتار وبأن تكفل تطبيق سياسة حتد من منح التراخيص والقيام     ألحكـام القانون اجلنائ   
بعملـيات تفتيش فعلية لشركات السياحة ووكاالت األسفار والزواج وبأن ختصص أمواالً كافيةً لتنفيذ برنامج               

 .الدولة ملكافحة االجتار بالبشر

من أجل مكافحة عمل األطفال مبا يف ذلك بإجراء         وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها          -٤٤
عملـيات تفتيش منهجية وفعلية يف أماكن العمل وعمليات مراقبة عاجلة من ِقبل اخلدمات االجتماعية وإصدار                
أحكام أشد على األشخاص الذين يستغلون عمل األطفال بشكل غري قانوين وتوفِري تدريب إجباري ألفراد الشرطة 

 والقضاة وتنظيِم محالت لتوعية األطفال واآلباء مبخاطر عمل األطفال وبأمهية التعليم ومساعدة             وللمدعني العامني 
 .األطفال ضحايا العمل وإعادة إدماجهم

وإمهال وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على ختصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج الدولة ملكافحة تشرد                 -٤٥
االستيعابية ملراكز استقبال األطفال املشردين وفتح مراكز جديدة        ، وعلى زيادة الطاقة     )٢٠١٠-٢٠٠٦ (األطفال

ومراكـز تقـدِّم الـرعاية النهارية ألطفال الشوارع؛ كما حتثها على ضمان حصول أطفال الشوارع واألطفال                 
عاجلة احملرومني من رعاية والديهم على الغذاء الكايف والرعاية الصحية واحلماية االجتماعية، وعلى اعتماد تدابري               

من أجل توفري التعليم واملأوى وفرص العمل املالئمة هلؤالء األطفال ولصغار السن الذين يتركون املدارس، وحتثها                
أيضاً على تكثيف جهودها من أجل حتسني ظروف العيش يف دور األيتام وعلى البحث عن حلول بديلة لألطفال                  

يهم أو يف بيوت لألطفال توفر هلم اجلو األسري وبضمان الذين يعيشون يف دور األيتام، بوضعهم يف كنف أسر تربِّ
 .اتباع إجراء فعلي للتبين من قبل اُألسر

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها الستئصال الفقر                -٤٦
تراتيجية وبتلبية احتياجات   وبضـمان إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل يف تلك االس           

األشخاص العاطلني عن العمل والنساء واألسر اليت لديها أطفال واملتقاعدين وسكان األرياف واألقليات العرقية              
ويف هذا الصدد، ُيرجى من الدولة . وغريهم من احملرومني واملهمَّشني، أفراداً كانوا أم مجاعات، على وجه التحديد

 " الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       "اللجنة بشأن   الطـرف الرجوع إىل بيان      
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)(E/C.12/2001/10 .             ،وُيرجى من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مستوفاة

وع اجلنس والفئة العمرية وعدد   سنوياً، تتعلق بالنسبة املئوية من السكان الذين يعيشون يف الفقر، مصنفةً حبسب ن            
 .سكان احلواضر، واجملموعة اإلثنية/األطفال لكل أسرة معيشية وعدد األسر املعيشية الوحيدة الوالد وسكان القرى

وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج إعادة توطني وإدماج األشخاص            -٤٧
ء األشخاص على قدم املساواة مع غريهم على قطع أرض مناسبة وعلى            املـرحَّلني سـابقاً وضمان حصول هؤال      

كما توصي اللجنة   . مسـاكن الئقة وضمان استفادهتم من سبل انتصاف فعالة للمطالبة بتلك األراضي واملساكن            
 وينبغي للدولة الطرف. الدولة الطرف بالشروع يف اعتماد مشروع قانون بشأن تعويض األشخاص املرحَّلني سابقاً

أن تنظر يف إلغاء القانون الذي صدر مؤخراً والذي يهدد كلَّ من يقيم يف أراض بصورة غري شرعية بالسجن عدة              
وينبغي هلا أيضاً أن تكفل متتع تتر القرم الذين يعيشون يف مستوطنات بضمان قانوين باحليازة وحصوهلم                . سنوات

ة والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من على اخلدمات والتجهيزات األساسية مبا فيها املياه النقي
 .القمامة ومد الطرق

 جلميع أفراد الروما احلصول على سكن الئق وميسور الكلفة          وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن       -٤٨
لص من القمامة وعلى ضمان قانوين باحليازة وتوفري املياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخ

ومـد الطرق وذلك بإضفاء الصفة القانونية على اهلياكل األساسية ملستوطنات الروما وتكثيف جهودها من أجل          
وينبغي للدولة الطرف أن تؤمن السكن البديل املالئم . حتسينها أو عن طريق تنفيذ برامج لتوفري السكن االجتماعي

، وأن تدرج يف    )١٩٩٧( الصادر عن اللجنة     ٧لتعليق العام رقم    كلما ُنفذت عمليات إخالء قسري وذلك طبقاً ل       
 .تقريرها الدوري املقبل بيانات إحصائية مصنفة، سنوياً، بشأن عدد عمليات اإلخالء القسري

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فورية تكفل مستويات اكتظاظ مناسبة يف السجون ومراكز               -٤٩
الالجئني وطاليب اللجوء وتيسري احلصول بشكل كاٍف على املياه النقية واإلصحاح وعلى            االعتقال ومراكز إيواء    

الغـذاء واألسـّرة والنور الطبيعي والتهوية واألنشطة خارج الزنازن، إىل جانب توفري العالج واألدوية املناسبة                
 .للسجناء واحملتجزين املصابني بالتدرن وغريه من األمراض

ولة الطرف بزيادة جهودها لتحسني نوعية وتوفُّر الرعاية الصحية يف املناطق القروية            وتوصـي اللجنة الد    -٥٠
 .وذلك بتوفري متويل كاف وتعزيز اخلدمات الصحية يف اجملتمعات احمللية أو نقلها إليها

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة جهودها وباختاذ تدابري عاجلة لتحسني فرص حصول مجيع السكان  -٥١
اإليدز وتوفري العالج والرعاية والدعم لألشخاص املصابني       /ى وسائل الوقاية من فريوس نقص املناعة املكتسب       عل

اإليدز، مبا يف ذلك األشخاص املوجودون يف السجون ويف مراكز االحتجاز، ومن            /بفريوس نقص املناعة املكتسب   
اإليدز واجملموعات الشديدة   /ة املكتسب أجـل مكافحـة التمييز يف حق األشخاص املصابني بفريوس نقص املناع           

التعرض خلطر اإلصابة به، ومن أجل ضمان سرية املعلومات عن وضع أي شخص فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة 
اإليدز، ومن أجل تسهيل حصول من يتعاطون املخدرات على العالج بالعقاقري البديلة وغري ذلك من               /املكتسـب 

 .اإليدز/ملناعة املكتسبخدمات الوقاية من فريوس نقص ا
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زيادة الوقاية من اإلصابة بالتدرن وحتسني فرص       وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باختاذ تدابري عاجلة ل          -٥٢
احلصـول على عالج متخصص وأدوية خاصة بالتدرن، ال سيما يف السجون ومراكز االحتجاز وخمافر الشرطة،                

 . مصابني بالتدرنولتقليص آجال فحص احملتجزين ملعرفة ما إذا كانوا

 لنظام التعليم العام ورفع أجور      وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوفري التمويل الكايف          -٥٣
 املعـلمني مبـن فيهم معلمو لغات األقليات واملعلمون املتخصصون يف تعليم اللغتني األوكرانية والروسية كلغتني                

 .غري لغة األم

لشراء الكتب املدرسية وغري    طرف باختاذ تدابري خاصة، مبا يف ذلك منح إعانات          وتوصي اللجنة الدولة ال    -٥٤
ذلك من األدوات التعليمية لزيادة التحاق أطفال الروما باملدارس يف مراحل التعليم ما قبل املدرسي ويف املرحلتني                 

ارس والفصول العادية وتوعية    االبتدائـية واإلعدادية، ومكافحة التمييز ضد تالميذ الروما وتشجيع قبوهلم يف املد           
أسر الروما بأمهية التعليم، مبا يف ذلك تعليم الفتيات، وإنشاء فصول دعم إضافية لفائدة تالميذ الروما يف اللغتني                  

 .األوكرانية والروسية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفري محاية قضائية فعلية للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              -٥٥
 .الثقافية مبا يف ذلك تطبيق اللجوء الفردي املباشر إىل احملكمة الدستوريةو

، ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٩وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بتنفيذ احلكم الصادر عن احملكمة الدستورية يف               -٥٦
 .ة بشكل كاملتنفيذ القوانني وبرامج التوصل تدرجيياً إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيضمان ل

 بشأن ١٧٤وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     -٥٧
 ).١٩٩٣(منع احلوادث الصناعية الكربى 

  ١١٧ و ١٠٢وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية                -٥٨
 إىل جانب اتفاق رابطة الدول املستقلة بشأن التعاون يف حل مشاكل اإلعاقة ١٦٨ و١٣٠ و١٢٨ و١٢١ و١١٨و

 ).١٩٩٦(ومشاكل األشخاص ذوي اإلعاقات 

جمموعة عرقية أصلية حسب الوثيقة      دون غريهم األوكرانيني  اعتبار  ويف حـني أن اللجـنة حتيط علماً ب         -٥٩
االعتراف حبق مجيع اجملموعات العرقية يف أوكرانيا يف أن األساسية للدولة الطرف، فإهنا تشجع الدولة الطرف على 

 .ُيعترف هبويتها إىل جانب حقها يف احملافظة على تراثها الثقايف ومحايته وتطويره

على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       التصديق  النظر يف   وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل         -٦٠
 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات والربوتوكول االختياري امللحق هبااملهاجرين وأفراد أسرهم وعلى 

نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع داخل اجملتمع األوكراين          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف       -٦١
املستطاع جبميع مستوياته، وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني والسلطات القضائية وتطلب ترمجتها، قدر              

إىل اللغـة األوكرانـية وإىل لغات األقليات القومية مبا فيها لغة الروماين ولغة تتر القرم، وإحاطة اللجنة علماً يف             
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كما تشجع الدولة الطرف على إشراك املنظمات غري احلكومية . تقريرها الدوري املقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذها

 .ملية مناقشة تقريرها الدوري املقبل على الصعيد الوطين قبل تقدميهوغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف ع

إىل حتديث وثيقتها األساسية لكي تتفق مع املبادئ التوجيهية املنسَّقة بشأن           وتدعو اللجنة الدولة الطرف      -٦٢
 ).Corr.1 وHRI/MC/2006/3(تقدمي وثيقة أساسية موحدة 

 ٣٠لطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس يف موعد أقصاه          ويف اخلـتام، تطلـب اللجنة إىل الدولة ا         -٦٣
 .٢٠١١يونيه /حزيران

- - - - - 


