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 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦ نيتاملاد

 أوزبكستان

 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نظـرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من أوزبكستان بشأن تنفيذ                -١
 ٤٠ إىل ٣٨، يف جلساهتا    (E/1990/5/Add.63)العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

 ٥٨، واعتمدت يف جلستها     E/C.12/2005/SR.38-40)انظر   (٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ و ١١املعقـودة يف    
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

.  الذي أُعد، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة        ويلالدولة الطرف التقرير األ   ترحب اللجنة بتقدمي     -٢
 .وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود اخلطية على قائمة املسائل

وترحـب اللجنة باحلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، ولكنها تأسف لغياب خرباء يف بعض                  -٣
 .اجملاالت اليت يغطيها العهد

  اإلجيابية اجلوانب-باء 

ترحـب اللجنة بإنشاء مكتب أمني املظامل الربملاين واملركز الوطين حلقوق اإلنسان ومبنحهما صالحيات يف                -٤
 .جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

Distr. 
GENERAL 

E/C.12/UZB/CO/1 
24 January 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/UZB/CO/1 
Page 2 

 

شاء جلنة وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك إن            -٥
 . يف املائة للمرشحات يف االنتخابات الربملانية٣٠املرأة يف أوزبكستان، وختصيص حصة ال تقل عن 

 .وترحب اللجنة باملعلومات املستفيضة واملصنفة بشأن برامج التحصني املضطلع هبا يف الدولة الطرف -٦

 إىل حتسني نوعية التعليم واستخدام      وترحـب اللجـنة باعتماد الربنامج الوطين لتدريب املوظفني، الرامي          -٧
 .أساليب التدريس التفاعلية يف العملية التعليمية

وترحـب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن التعليم يف الدولة الطرف جماين وإلزامي حىت إهناء التعليم الثانوي       -٨
 .وبأنه يتّم بسبع لغات

  العوامل والصعوبات اليت تعرقل تنفيذ العهد-جيم 

تقـّر اللجـنة بأن آثار كارثة حبر آرال البيئية على الدولة الطرف تشكل عقبة أمام متتع سكاهنا باحلقوق                    -٩
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

شري تالحـظ اللجنة بأسف أنه مل يتم تزويدها بأي معلومات عما اختذته احملاكم احمللية من قرارات حمددة أ                  -١٠
 .فيها إىل أحكام العهد

  .ويساور اللجنة القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بعدم استقالل القضاء يف الدولة الطرف -١١

وتالحظ اللجنة بأسف أن البيانات اإلحصائية اليت قدمتها الدولة الطرف ال تتيح دائماً إجراء تقييم واضح                 -١٢
 .ماعية والثقافية اليت ينّص عليها العهدلإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجت

 املتعلقة بوضع الالجئني    ١٩٥١وتشـعر اللجـنة بـالقلق ألن الدولـة الطرف مل تنضّم إىل اتفاقية عام                 -١٣
كما ُيقلق اللجنة عدم وجود قانون خاص حبماية الالجئني، مما قد يؤثر سلباً على ). ١٩٦٧(وبروتوكوهلا االختياري 

  .قتصادية واالجتماعية والثقافيةالتمتع حبقوقهم اال

حيّد من التمتع بطائفة من حقوق      ) propiska(ويسـاور اللجـنة القلق ألن نظام تسجيل اإلقامة اإللزامي            -١٤
اإلنسـان مـن ضمنها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لألشخاص الذين يرغبون يف االنتقال إىل مقاطعة                

 .أخرى ليسوا مسجلني فيها

وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء انتعاش األفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور املرأة يف اجملتمع وعودة بعض                  -١٥
ويساورها القلق أيضاً بشأن استمرار عدم املساواة بني اجلنسني يف          . الظواهـر مثل تعدد الزوجات والزواج القسري      

لتوظيف، وقلة متثيل املرأة يف احلياة العامة ومناصب اإلدارة يف          الدولـة الطرف، ال سيما يف جمايل التدريب املهين وا         
 .القطاعني العام واخلاص على السواء
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 .وتشعر اللجنة بالقلق ألن عدداً كبرياً من السكان يف سن العمل يعملون يف القطاع غري الرمسي -١٦

 . ذوي املهارات غري العاليةويساور اللجنة القلق إزاء شح فرص التوظيف مدفوع األجر لسكان األرياف -١٧

وتأسف ألن الدولة الطرف مل تزودها بأي      . وتشـعر اللجنة بالقلق إزاء الفارق يف األجر بني املرأة والرجل           -١٨
 .معلومات عن نطاق هذه املشكلة

 .وتشعر اللجنة بالقلق ألن احلد األدىن احلايل لألجر ال يكفي لتوفري مستوى معيشي الئق للعمال وأسرهم                -١٩
 .ومما يزيد اللجنة قلقاً أن احلد األدىن لألجر ال ُيطبق على الدوام عملياً

ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير املستمرة عن حالة األطفال يف سن الدراسة الذين ُيرغمون على املشاركة             -٢٠
 .يف حصاد القطن كل عام، مما حيرمهم من االلتحاق باملدرسة أثناء تلك الفترة

كما يقلقها  . عر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بعدم استقالل النقابات العمالية يف الدولة الطرف             وتش -٢١
 .أن قوانني الدولة الطرف ال تنّص على احلق يف اإلضراب كأسلوب لتسوية املنازعات اجلماعية

 .  مستوى معيشياً الئقاًويساور اللجنة القلق ألن استحقاقات التقاعد والبطالة املتدنية ال تتيح -٢٢

وتشعر اللجنة بالقلق ألن املساعدات االجتماعية ليست موجهة توجيهاً كافياً يف الدولة الطرف، نظراً إىل                -٢٣
معاناة عدد كبري من األشخاص واألسر من الفقر وإىل شروط احلصول على املساعدات االجتماعية، ال سيما بالنسبة     

وحتيط اللجنة علماً يف هذا الصدد بتزايد صالحيات        ). ازبات واملعوقني والالجئني  كاألمهات الع (للفـئات الضعيفة    
 .يف ختصيص املساعدات االجتماعية) Makhallas(املنظمات األهلية التقليدية 

كما يقلقها عدم وجود تشريعات خاصة . ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف املرتيل يف الدولة الطرف -٢٤
 .لةهبذه املسأ

وتشعر اللجنة بالقلق لتزايد االجتار يف البشر يف الدولة الطرف، اليت أصبحت اآلن بلد منشأ ومقصداً على                  -٢٥
وتالحظ اللجنة بأسف عدم وجود تشريعات يف الدولة الطرف         . السواء، كما أصبحت نقطة عبور لالجتار يف البشر       

 .وثوقة، مبا يف ذلك اإلحصاءات، عن نطاق هذه املشكلةكما يقلقها نقص املعلومات امل. جتّرم االجتار يف البشر

بيد . وتالحظ اللجنة بأسٍف قلة املعلومات عن حاالت اإلخالء القسري وعدد املشردين يف الدولة الطرف              -٢٦
 أن اللجـنة تـدرك مـن خالل التقارير املستمرة اليت تردها أن األشخاص الذين يتّم إخراجهم من مساكنهم قسراً          

 . عادةً على تعويض مناسب أو سكن بديلال حيصلون

 يعيشون حتت   - مليون شخص    ٦,٧ أو حوايل    - يف املائة من السكان      ٢٨ويسـاور اللجنة قلٌق بالغ ألن        -٢٧
 . خط الفقر وال ميكنهم تلبية احتياجاهتم األساسية إىل املأكل، وأن ثلثي هؤالء يعيشون يف مناطق ريفية

رجة التدهور البيئي يف البلد، مما يترك أثراً سلبياً للغاية على صحة مجيع السكان، وتشعر اللجنة بالقلق إزاء د -٢٨
 . وال سيما النساء واألطفال



E/C.12/UZB/CO/1 
Page 4 

 

وتشـعر اللجـنة بالقلق ألن االنتقال من نظام الصحة اجملاين إىل نظام الدفع املسبق، واستحداث الرعاية     -٢٩
لطرف، قد يؤثران سلباً على الفئات ذات املنخفض وعلى         الطبية اخلاصة القائمة على التأمني الصحي يف الدولة ا        

 .سكان األرياف

ويساور اللجنة القلق ألن مستوى اإلنفاق السنوي على الصحة العامة لكل فرد ينحدر رغم ارتفاع الناتج                 -٣٠
 .احمللي اإلمجايل

ف، وال سيما يف    وتشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء ارتفـاع حـاالت اإلصابة بسوء التغذية يف الدولة الطر                 -٣١
  .كاراكالباكستان

ويسـاور اللجنة القلق إزاء التقارير املستمرة اليت تردها بشأن حتول الدولة الطرف بصورة متزايدة إىل بلد                  -٣٢
مقصـد واسـتهالك للمخدرات غري املشروعة، فضالً عن كوهنا بلد عبور هلذه املواد، وبشأن تزايد أنشطة حتضري                  

 .١٩٩١بصورة غري مشروعة منذ عام املخدرات وخزهنا وبيعها 

 .اإليدز يف الدولة الطرف/ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية -٣٣

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود رعاية صحية كافية يف السجون وإزاء األوضاع الصحية املتردية فيها،        -٣٤
 .بة بالدرن الرئوي بني احملتجزينمما يؤدي إىل كثرة اإلصا

ويسـاور اللجنة القلق إزاء كثرة استخدام العزل يف مؤسسات العالج النفسي يف الدولة الطرف، كوسيلة                 -٣٥
لعـالج مشاكل الصحة العقلية، بدون إخضاع إجراء العزل إلعادة تقييم منهجية بواسطة اهليئات املختصة، ومنها                

 .احملاكم

 لتوصيات االقتراحات وا�هاء 

 بشأن التطبيق احمللي للعهد، وتدعوها إىل إدراج        ٩توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم           -٣٦
 .احملاكم للعهد يف تقريرها الدوري املقبلمعلومات عن السوابق القضائية املتعلقة بتطبيق 

قوق اإلنسان كافة، مبا يف ذلك احلقوق       وتؤكـد الدولـة الطرف أمهية استقالل القضاء من أجل التمتع حب            -٣٧
وحتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان           . االقتصـادية واالجتماعـية والثقافية    

 . استقالل القضاء ونزاهته وإتاحة وسائل انتصاف فعالة يف حاالت االنتهاك

قرار (ؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس        وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف إنشاء م         -٣٨
 ).، املرفق٤٨/١٣٤اجلمعية العامة 

 املتعلقة بوضع   ١٩٥١وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بشدة بالنظر يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقية عام                -٣٩
 . م يف الدولة الطرف، نظراً لوجود عدد كبري من الالجئني وأسره)١٩٦٧(الالجئني وبروتوكوهلا االختياري 
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وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين                -٤٠
 . وأفراد أسرهم

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع مجيع األشخاص اخلاضعني                -٤١
كما تدعو الدولة الطرف إىل     . ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت ينّص عليها العهد       لواليتها، دون متييز، باحلقو   

 .بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) propiska(ضمان أن ال خيل نظام تسجيل اإلقامة اإللزامي 

بتوعية القضاة وأعضاء املهن    وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات خاصة مبكافحة التمييز و            -٤٢
 .القانونية اآلخرين بشأن املعايري الدولية ملكافحة التمييز

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني، وإىل اختاذ كل التدابري الفعالة، مبا  -٤٣
طية التقليدية بشأن مركز املرأة يف اجملالني العام        يف ذلك عن طريق وسائل اإلعالم والتعليم، للقضاء على األفكار النم          

 من املادة   ٢واخلاص، وضمان املساواة بني الرجل واملرأة عملياً يف شىت جماالت احلياة، على حنو ما تنّص عليه الفقرة                  
بشأن ) ٢٠٠٥ (١٦ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم .  من العهد٣ واملادة ٢

كما تشجع اللجنة الدولة    . املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
 .الطرف على تزويد جلنة املرأة يف أوزبكستان مبوارد بشرية ومالية كافية لالضطالع بواليتها

ا الدوري القادم معلومات مفصلة، تتضمن بيانات       وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريره          -٤٤
 .إحصائية مصنفة حسب العمر واجلنس واألصل العرقي، عن التقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الضرورية للحد من البطالة يف القطاع غري الرمسي عن                  -٤٥
ية بشأن العمالة وتعزيز الربامج الرامية إىل احلد من البطالة، وإعطاء األولوية الستهداف أكثر           طريق اعتماد خطة وطن   

الفـئات تضـرراً، وذلـك بوسائل تشمل إنشاء املشاريع الصغرية واملتوسطة وتنشيطها، وحتديد حصة إلزامية من                 
 تقريرها الدوري القادم عن التقدم      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف توفري معلومات مفصلة يف        . الوظائف للمعوقني 

 .احملرز يف جمال حتسني العمالة

 . بشأن البطالة٢وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -٤٦

إلصالح الزراعي وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري فعالة لتنشيط التنمية الريفية بوسائل تشمل ا             -٤٧
 .املستمر وتشجيع مبادرات التوظيف احمللية والسياحة اإليكولوجية واعتماد تدابري خاصة للتدريب وإعادة التدريب

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على ضمان متتع املرأة والرجل باملساواة يف الوصول إىل مجيع الوظائف                  -٤٨
تدرج بيانات إحصائية قابلة للمقارنة عن هذه املسألة يف تقريرها    املدفوعـة األجـر، وتطلب إىل الدولة الطرف أن          

 .الدوري القادم، كي يتسىن تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ التدابري املتخذة
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وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون احلد األدىن لألجر كافياً العمال وأسرهم من التمتع                  -٤٩
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على . يق معيار احلد األدىن لألجر تطبيقاً تاماً     مبسـتوى معيشي الئق، وضمان تطب     

 .وضع نظام مقايسة فعال وتعديل احلد األدىن لألجر بشكل منتظم ليواكب غالء املعيشة

وحتـثّ اللجـنة الدولـة الطـرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان محاية القّصر من االستغالل                   -٥٠
وتوصي اللجنة . ي واالجـتماعي ومتكينهم من التمتع الكامل حبقهم يف التعليم ويف مستوى معيشي الئق        االقتصـاد 

بشأن حظر أسوأ   ) ١٩٩٩ (١٨٢الدولة الطرف بشدٍة بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم              
 .أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها

نة الدولة الطرف بتزويد أجهزة تفتيش العمل مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية لتمكينها من          وتوصي اللج  -٥١
 .التصدي بشكل فعال للتجاوزات على حقوق العمال

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري إلتاحة قيام نقابات عمالية مستقلة قادرة على الدفاع عن                  -٥٢
اعتماد تشريع وطين بشأن إجراءات     " الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدٍة على         ويف هذا . مصـاحل أعضائها  

تقرير الدولة الطرف، " (تسوية نزاعات العمل اجلماعية املتعلقة بإدخال شروط عمل جديدة أو تغيري الشروط القائمة    
 ).١٧٦الفقرة 

مان للمتقاعدين الذين يعيشون وحدهم وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور معاشات التقاعد كشبكة أ -٥٣
أو الذيـن ال يـتوفر لديهم مصدر دخٍل آخر، وذلك بزيادة املبلغ األدىن للتقاعد الذي مينحه الضمان االجتماعي                   

وتشجع الدولة الطرف   . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة التغطية الشخصية الستحقاقات البطالة         . احلكومي
 .جعة دورية ملبالغ معاش التقاعد واستحقاقات البطالة لضمان انسجامها مع غالء املعيشةأيضاً على القيام مبرا

وتطلـب اللجـنة إىل الدولـة الطرف ضمان حصول مجيع األشخاص احملرومني واملهّمشني وأسرهم على                 -٥٤
كما . فاملسـاعدات االجتماعـية اهلادفة حسب دخل األسرة، وأن ال تكون هذه املساعدات دون مستوى الكفا               

تطلـب إىل الدولـة الطـرف ضـمان تقيد املسؤولني عن دفع املساعدات االجتماعية مبعايري اإلنصاف يف املعاملة                 
 .والشفافية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات خاصة بالعنف املرتيل وعلى اعتبار العنف املرتيل جرماً                -٥٥
لى القيام حبمالت إعالمية إلذكاء الوعي العام، واختاذ كل التدابري          كمـا تشجع اللجنة الدولة الطرف ع      . جنائـياً 

الضـرورية حلمايـة ضحايا العنف املرتيل، مبا يف ذلك عن طريق تثقيف موظفي إنفاذ القانون وسلك القضاء بشأن                 
 .حقوق الضحايا واحتياجاهتم، وإنشاء وحدات إلسداء املشورة ودور إيواء مؤقتة

ة الطرف على جترمي االجتار يف البشر، واملضي يف اختاذ تدابري أخرى ملكافحة هذه الظاهرة وحتث اللجنة الدول -٥٦
بوسائل تشمل تثقيف موظفي إنفاذ القانون وسلك القضاء بشأن حقوق الضحايا واحتياجاهتم، وتوفري الدعم الطيب               

قريرها الدوري القادم بيانات    كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف ت         . والنفسـي والقـانوين للضحايا    
 .إحصائية عن االجتار يف البشر مصنفة حسب السن واجلنس والفئة العرقية
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لتوفري تعويض مناسب أو سكن بديل جلميع األشخاص                 -٥٧
. ٧ اليت اعتمدهتا اللجنة ولتعليقها العام رقم الذين يتّم إخراجهم قسراً من مساكنهم، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية       

كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية لضمان متتع مجيع األشخاص اخلاضعني لواليتها باحلق يف                
ويف هذا السياق، توجه    . السكن الالئق، ومبعاجلة مشكلة النقص يف وحدات السكن االجتماعي بأسرع صورة ممكنة           

كما تطلب اللجنة إىل الدولة     .  بشأن احلق يف السكن الالئق     ٤انتـباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم         اللجـنة   
الطـرف أن تدرج يف تقريرها املرحلي القادم معلومات مفصلة عن عدد حاالت اإلخالء القسري وطبيعتها ونطاق                 

يضاً أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أ. مشكلة التشرد يف الدولة الطرف
مصنفة عن األشخاص املدرجني على قوائم االنتظار للحصول على مساكن اجتماعية، ومعلومات عن التقدم احملرز               

 .يف حتسني وضع اإلسكان

ا اخلاصة  وحتـث اللجنة الدولة الطرف على دمج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف استراتيجيته             -٥٨
ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل بياهنا عن           . الفقـر، وختصيص أموال كافية لتنفيذها    باحلد من   

وحتثها على مواصلة التماس املساعدة التقنية " الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     "
ويف هذا الصدد، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        .  من العهد  ٢٣ واملادة   ٢ املادة    من ١الدولـية، كما تنّص الفقرة      

ضمان مراعاة حقوق اإلنسان الدولية مراعاةً تامةً عند عقد اتفاقات تعاون تقين أو أي ترتيبات أخرى مع املنظمات                  
 .الدولية

 لكارثة حبر آرال، مبا يف ذلك من وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتوصل إىل حل إقليمي -٥٩
 من العهد، وعلى اختاذ مجيع التدابري الضرورية        ٢ من املادة    ١خـالل الـتعاون التقين الدويل، وفقاً ألحكام الفقرة          

لضمان متكني السكان املتضررين من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجب العهد، وال سيما احلق 
 .يف الصحة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حصول مجيع أفراد الشعب على الرعاية                -٦٠
الصحية األساسية بتكلفة ميسورة، وتزويد مراكز الرعاية الطبية اليت أنشئت حديثاً مبعدات وموارد بشرية كافية يف                

 .القرى

ا لتحسني خدماهتا الصحية، بوسائل تشمل ختصيص املزيد وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهوده -٦١
وتطلب . من املوارد واختاذ تدابري ملعاجلة التفاوتات الكبرية يف جمال توفري الرعاية الصحية بني املناطق احلضرية والريفية

قارنة عن كيفية اللجـنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري الثاين معلومات وبيانات إحصائية قابلة للم    
 .تنفيذ قوانني وسياسات الصحة اليت اعتمدت مؤخراً وعن التقدم احملرز يف هذا اجملال، وال سيما يف املناطق الريفية

وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان حصول مجيع األشخاص الذين                 -٦٢
 .على الغذاء األساسي الكايف واملغذّي واملأمونكاراكالباكستان، يعيشون فيها، وال سيما يف 

وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى اختاذ تدابري فعالة ملكافحة تدفق املخدرات غري املشروعة إليها                    -٦٣
 .واستهالكها، وتوفري خدمات العالج وإعادة التأهيل املناسبة ملتعاطي املخدرات
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مستعجلة التقاء ومكافحة انتشار فريوس نقص املناعة       وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف باختاذ تدابري            -٦٤
بشأن احلق يف ) ٢٠٠٠ (١٤ويف هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم . اإليدز/البشرية

 .التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

ع الصحية يف السجون وضمان احترام حق       وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ تدابري لتحسني األوضا          -٦٥
 . من العهد١٢مجيع احملتجزين يف الدولة الطرف يف الصحة، وفقاً للمادة 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفري أشكال بديلة لعالج األمراض النفسية، وال سيما عن طريق عالج                 -٦٦
 مؤسسة الطب النفسي هو اخليار الوحيد، تطلب       ويف احلاالت اليت يكون فيها احلجز يف      . املرضـى خارج املستشفى   

اللجـنة إىل الدولة الطرف ضمان احترام حقوق اإلنسان للمرضى احتراماً كامالً، وذلك من خالل إجراء مراجعة                 
 .دورية لكل حالة على حدة، والرقابة القضائية الفعالة على احلجز ألغراض العالج النفسي

ى تعزيز جهودها لتوفري التعليم باللغات السبع املُشار إليها يف تقرير الدولة  وتشجع اللجنة الدولة الطرف عل -٦٧
الطرف، مبا يف ذلك عن طريق توفري عدد كاٍف من املدارس اليت تستخدم هذه اللغات، ووضع مواد تدريس مناسبة                   

 .وتأهيل املدرسني يف هذه املدارس

ات اخلتامية على نطاق واسع بني خمتلف قطاعات    وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تعميم هذه املالحظ          -٦٨
كما تشجع الدولة الطرف على التشاور مع املنظمات غري         . اجملـتمع، وخباصـة بني موظفي الدولة وسلك القضاء        

 .احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين لدى إعداد تقريرها الدوري الثاين

. لعزم على اعتماد خطة عمل ملتابعة هذه املالحظات اخلتامية        وحتـيط اللجنة علماً ببيان الوفد فيما يتعلق با         -٦٩
وتشجع الدولة الطرف، يف هذا الصدد، على تقدمي معلومات مفصلة عن تنفيذ هذه اخلطة وآثارها الفعلية على التمتع 

 .مشةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدولة الطرف، وال سيما من جانب الفئات احملرومة وامله

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري الثاين املتعلق بتنفيذ العهد مجيع املعلومات           -٧٠
املتاحة عما اختذته من تدابري وأحرزته من تقدم، ال سيما فيما يتعلق باالقتراحات والتوصيات املقدمة من اللجنة يف                  

 .املالحظات اخلتامية احلالية

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠لجنة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري الثاين يف موعٍد أقصاه وتطلب ال -٧١

- - - - - 


