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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
   واالجتماعية والثقافية

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية

 قريغيزستان

دية واالجـتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من قريغيزستان  نظـرت اللجـنة املعـنية بـاحلقوق االقتصـا          -١
 وذلــك يف (E/1990/5/Add.42)بشــأن تــنفيذ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجــتماعية والــثقافية   

 ٢٩ املعقودة يف    ٥١، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٤ و ٢٣ املعقودة يف    ٤٤ و ٤٣ و ٤٢جلسـاا   
 .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٠سطس أغ/آب

 مقدمة -ألف 

تـرحب اللجنة بتقدمي التقرير األويل لقريغيزستان الذي أُعد بصورة عامة طبقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة               -٢
زستان يف وبينما تثين اللجنة على اجلهود اليت بذهلا وفد البعثة الدائمة لقريغي. املتعـلقة بـاإلبالغ اليت وضعتها اللجنة     

جـنيف يف معـرض اإلجابـة عـلى األسئلة اليت طُرحت عليه، فإا تأسف لعدم وجود وفد خرباء قادم من العاصمة،       
 . وهو أمر قلَّل إىل حد كبري من الطابع البناء للحوار

 

Distr. 
GENERAL 
 
E/C.12/1/Add.49 
1 September 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/1/Add.49 
Page 2 

 

 اجلوانب اإلجيابية -باء 

اد الكلي الالزمة لتنفيذ    تسـلم اللجـنة بـاجلهود املـبذولة مـن جانب الدولة الطرف لتحسني أوضاع االقتص                -٣
احلقـوق املنصـوص عـليها يف العهـد، مـثل االندماج يف النظام االقتصادي الدويل، وصياغة تدابري لتحقيق االستقرار         

 يف املائـة مـن االصـالحات اهليكـلية، والـنجاح املـتحقق يف خفض       ٨٠، وإمتـام   ٢٠٠٠-١٩٩٩فـيما يتعـلق بالفـترة       
 .٢٠٠٠تماالت جيدة لنمو الناتج احمللي اإلمجايل يف عام وتالحظ اللجنة أنه توجد اح. التضخم

وحتيـط اللجـنة علماً مع التقدير باملعلومات املقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليت أكدها الوفد،      -٤
 . ومفادها أن احملاكم يف قريغيزستان تالحق انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية

 .نشاء اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان واللجنة الربملانية حلقوق اإلنسانوتالحظ اللجنة إ -٥

وتالحـظ اللجـنة مـع الـتقدير اخلطـوات الـيت اختذـا الدولـة الطـرف، مبسـاعدة مـن مفوضية األمم املتحدة                        -٦
 مؤسسة وطنية السـامية حلقـوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، إلنشاء       

 ).مكتب أمني املظامل(مستقلة بشأن حقوق اإلنسان 

: آراكيــت"وتـرحب اللجــنة باملــبادرات الــيت اختذــا الدولــة الطــرف ملكافحــة الفقــر، مبــا يف ذلــك بــرنامج   -٧
Araket"       وما يتصل بذلك من برامج حكومية ترمي إىل      )٢٠٠٥-١٩٩٨(، والربنامج الوطين للتغلب على الفقر ،

ملشاكل البطالة واملسنني واملرأة والصحة والتعليم، فضالً عن إنشاء اللجنة الوطنية للتخفيف من الفقر يف       التصـدي   
 ".خرائط الفقر"وتالحظ اللجنة مع التقدير عملية رصد حالة األسر الفقرية واالنتهاء من إعداد . ١٩٩٨عام 

ربنامج الوطين لدعم املرأة، املوضوع     ، وال )٢٠٠٠-١٩٩٦" (Ayalzat: أيالزات"وترحب اللجنة بربنامج     -٨
 . لتدعيم دور املرأة يف اتمع ولتحسني حالتها االقتصادية واالجتماعية

 . ، الذي يفيد أكثر من ثلث السكان"التعليم من أجل اجلميع"وترحب اللجنة أيضاً بربنامج  -٩

 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد -جيم 

لدولـة الطـرف تواجه حالياً الصعوبات اليت تصادفها بشكل عام البلدان اليت متر مبرحلة          تـدرك اللجـنة أن ا      -١٠
انـتقالية وأن هـذه العمـلية تـزداد تفاقمـاً بفعـل ارتفـاع مسـتوى اعـتماد االقتصـاد القريغيزي على البيئة االقتصادية                          

 . على عاتق البلداخلارجية، وبفعل حتويل املوارد بغية خدمة الديون اخلارجية الضخمة الواقعة 
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وتـدرك اللجـنة أيضـاً أن الصـراع املسـلح اجلـاري جنويب البلد يشكل عقبة خطرية تعترض إعمال احلقوق         -١١
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قريغيزستان

 اجلوانب الرئيسية املثرية للقلق -دال 

حلاالت اليت جيري فيها تعيني قضاة احملكمة     تشـعر اللجـنة بالقـلق الحـتمال الـنيل مـن استقالل القضاء يف ا                -١٢
وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص ملا علمته من حاالت        . العاليـة دون مشاركة كاملة من جانب السلطة التشريعية        

 . مقاضاة جنائية للنشطاء يف جمال حقوق اإلنسان، وحلل اللجنة القريغيزية حلقوق اإلنسان اليت تعمل اآلن يف املنفى

اليت تنعقد بشكل غري رمسي، وفقاً للمعلومات " حماكم الشخصيات املرموقة"حظ اللجنة مع القلق أن وتال -١٣
الـيت يف حـوزة اللجنة، ملناقشة مسائل القانون والنظام يف اتمعات احمللية كثرياً ما تضطلع مبهام السلطة القضائية،      

 . مبا يف ذلك إصدار توصيات بشأن عقوبة اإلعدام

وتأسف .  يف املائة يف قريغيزستان    ٢٦ اللجنة مع القلق التقديرات األخرية املتعلقة بالبطالة البالغة          وتالحظ -١٤
اللجـنة لكـون احلـد األدىن لألجـور ال يـتيح مسـتوى كـرمياً مـن العيـش لـلعامل وملن يعوهلم، وذلك على الرغم من                  

وفضالً عن ذلك، . اة امليزانية الدنيا للمستهلكنيجهود احلكومة الرامية إىل رفع احلد األدىن القانوين لألجور ملضاه
 .تالحظ اللجنة مع القلق أن احلكومة متأخرة يف دفع املعاشات التعاقدية ويف دفع مرتبات العاملني يف اخلدمة املدنية

وتأســف اللجــنة لــلقيود الواســعة الــنطاق املفروضــة عــلى حــق اإلضــراب يف الوقــت احلاضــر والســارية يف     -١٥
ويسـوء اللجـنة أن تعلم أن بعض أرباب العمل يعوقون أنشطة النقابات وأن القانون بصورة عامة ال         . نقريغيزسـتا 

 . حيمي احلقوق النقابية محاية قوية كما ينبغي

وتالحظ . وتشـعر اللجـنة باالنـزعاج إزاء إعـادة تـأكيد املواقـف التقـليدية جتـاه املرأة يف اتمع القريغيزي                      -١٦
وتالحظ اللجنة أيضاً .  تعدد الزوجات، وإن كان غري قانوين، يمارس مع ذلك يف بعض املناطقاللجنة مع القلق أن

 . مع القلق البالغ إعادة ظهور التقليد القدمي املتمثل يف اختطاف العروس

ــرأة واالجتــار بالنســاء يف          -١٧ ــدى ارتكــاب العــنف ضــد امل ــلومات بشــأن م ــدم وجــود مع وتأســف اللجــنة لع
 . ا يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إعادة تصنيف السحاق جبعله جرمية جنسية يف قانون العقوباتكم. قريغيزستان

وتالحـظ اللجـنة مـع القـلق الـتدابري القمعيـة املـتخذة ضـد الصحفيات الحتجاجهن على عدم املساواة بني                 -١٨
 البطالة فيما بني النساء أعلى وأن       وتالحـظ اللجـنة أيضاً مع القلق أن معدل        . الـرجل واملـرأة يف اـتمع القريغيـزي        

 . النساء يعملن يف الغالب يف جماالت تتسم بأجور منخفضة
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 يف املائة من ٥٠وتشـعر اللجـنة بقـلق بـالغ إزاء ارتفـاع معـدل الفقر، الذي يقدر أنه يؤثر على  أكثر من          -١٩
يث يعاين من الفقر بوجه خاص األشخاص وأكـثر املـناطق تأثراً به هي املناطق الريفية اجلنوبية النائية، ح      . السـكان 

ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء سوء التغذية الذي         .  عاماً والنساء واألطفال   ٦٠الذيـن تزيد أعمارهم على      
 . واألطفال واملراهقني أكثر من غريهم)  يف املائة١٩,٧(يؤثر على الرضع 

مة لتمويل التأمينات االجتماعية، بسبب احلاجة إىل       وتالحـظ اللجـنة االخنفـاض يف املـوارد املـتاحة لـلحكو             -٢٠
 . ختفيض العجز يف امليزانية الوطنية

وتالحــظ اللجــنة مــع القــلق أن احلــق يف الســكن املالئــم يعــاق يف قريغيزســتان بفعــل االخنفــاض يف تشــييد     -٢١
اية توفري خدمات اإلصحاح املساكن، واالفتقار إىل حيز معيشي للمهاجرين الريفيني القادمني إىل املدن، وعدم كف     

 . ومياه الشرب

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من كون احلالة العامة لصحة السكان مرضية فإنه توجد ديدات  -٢٢
صـحية جديـدة مـثل اإلدمـان املـتزايد عـلى املـواد الكحوليـة وإسـاءة استعمال العقاقري، واحلدوث املتزايد لألمراض                    

عـادة ظهـور أمـراض معديـة وأمـراض ميكـن الوقاية منها مثل الدرن، كما تالحظ قبل كل شيء       املـنقولة جنسـياً وإ   
 . املوارد املتناقصة املخصصة لقطاع الصحة، وتطالب باالستجابة العاجلة هلذا األمر من جانب الدولة الطرف

عن املدارس لكي يوفروا وفـيما يتعـلق بالتعلـيم، يسـاور اللجنة القلق إزاء ظاهرة األطفال الذين ينقطعون                 -٢٣
وتـثري حالة البنات االنزعاج بوجه خاص، بسبب أن حصوهلن على التعليم يتقلص بفعل             . أسـباب العيـش ألسـرهم     

 . إعادة إحياء التقليد املتمثل يف الزواج املبكر، وتناقص املكانة اليت يتيحها نيل تعليم نظامي

 اقتراحات وتوصيات -هاء 

 . أن تواصل بنشاط أكرب مالحقة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسانتحث الدولة الطرف على -٢٤

وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف على أن تنشئ، يف أقرب وقت ممكن، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً                     -٢٥
 ). ١٩٩١(ملبادئ باريس 

 إلعالن  وحتـث اللجـنة أيضـاً الدولـة الطـرف عـلى صـياغة وتـنفيذ خطـة عمل وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً                       -٢٦
 . ١٩٩٣وخطة عمل فيينا لعام 

وسـيكون مـن دواعـي تقديـر اللجـنة احلصـول عـلى معـلومات، يف التقرير الدوري الثاين الذي سيقدم من              -٢٧
 . الدولة الطرف، عن تطبيق معايري العمل يف املناطق االقتصادية احلرة املستخدمة كمناطق لتجهيز الصادرات
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رف على استعراض القيود املفروضة يف مدونة قانون العمل على حق اإلضراب         وتشـجع اللجنة الدولة الط     -٢٨
وتحث الدولة الطرف على تطبيق مجيع الوسائل القانونية إلاء تدخل . بقصد جعل هذه املسألة متمشية مع العهد

 .أرباب العمل يف حرية النشاط النقايب وذلك بثين العمال عن تشكيل نقابات

ي تقديـر اللجـنة احلصـول عـلى معـلومات، يف التقرير الدوري الثاين الذي سيقدم من        وسـيكون مـن دواعـ      -٢٩
، والربنامج الوطين للتخفيف من الفقر، وما يتصل به "آراكيت"الدولـة الطرف، عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج         

تقنية دولية، على النحو وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التماس مساعدة مالية و    . مـن بـرامج حكومية    
ــادتني   ــاحلقوق االقتصــادية     ٢٣و� ٢�١املنصــوص عــليه يف امل ــرامية إىل حتســني التمــتع ب  مــن العهــد، يف جهودهــا ال

وتعتقد اللجنة أيضاً  . واالجـتماعية والـثقافية يف قريغيزسـتان، وأن تواصـل توجيـه املـوارد إىل أكـثر الـناس احتياجاً                   
وتود اللجنة، يف هذا . غيزستان أن تقيم تأثري إصالحاا االقتصادية على رفاه السكاناعـتقاداً قويـاً بأنه ينبغي لقري   

الصـدد، أن تذكّـر الدولة الطرف بالتزامها بأن توفر، حىت يف ظل القيود الشديدة املتعلقة باملوارد، احلماية للفئات         
 .  للجنة٣ العام رقم  من التعليق١٢الضعيفة من اتمع، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات، يف تقريرها الدوري الثاين، عن مدى ارتكاب العنف  -٣٠
ضد املرأة وعن التدابري املتخذة من جانب احلكومة للتصدي هلذه الظاهرة، مبا يف ذلك التسهيالت وسبل االنتصاف 

بأن تواصل الدولة الطرف بنشاط أكرب تنفيذ القانون فيما يتعلق باملمارسة وتوصي اللجنة كذلك . املتاحة للضحايا
وتوصـي اللجـنة بـأن تعمـد الدولـة الطرف إىل حذف السحاق من            . اخلاصـة بـتعدد الـزوجات واخـتطاف العـرائس         

إىل ويشار على احلكومة بأن تزيد من جهودها الرامية . مدونـة قـانون العقوبـات، عـلى النحو الذي أوضحه الوفد           
 . تعزيز حقوق املرأة يف جمال العمالة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تبحث، يف تقريرها الدوري الثاين، نتائج دراسة مكتب العمل الدويل  -٣١
القادمـة بشـأن عمـل األطفـال يف قريغيزسـتان، وأن تقـوم بـإبالغ اللجـنة حبالـة التصـديق على اتفاقية منظمة العمل             

 .  وكذلك بالتدابري العملية املتخذة من جانب الدولة الطرف للتصدي ملشكلة عمل األطفال،١٨٢الدولية رقم 

وتوصـي اللجـنة بضـمان احلـق يف اإلسـكان لـلجميع وحبـل مشـكلة االفـتقار إىل املسـاكن عـلى أسرع حنو                           -٣٢
 املتعلق باحلق يف السكن ٤وترغب اللجنة يف توجه انتباه الدولة الطرف يف هذا الصدد إىل تعليقها العام رقم . ممكن

وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف، أن تقدم، يف تقريرها الدوري الثاين، معلومات عن مدى حدوث  . املالئـم 
 . التشرد يف قريغيزستان

وحتـث اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى أن تواصـل جهودهـا الرامية إىل التصدي لألخطار السائدة اليت تتهدد            -٣٣
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف موافاا، يف . ه املـوارد عـلى حنـو مـتزايد إىل اخلدمـات الصحية          الصـحة وأن توجـ    
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تقريـرها الـدوري الـثاين، مبعـلومات عـن الكيفية اليت تنفَّذ ا القوانني والسياسات الصحية اليت اعتمدت يف اآلونة            
ءات عن التقدم احملرز من جانب احلكومة يف وسيكون من دواعي تقدير اللجنة أيضاً احلصول على إحصا        . األخرية

جهودها الرامية إىل الوفاء حبق سكاا يف الصحة وذلك بتقدمي إحصاءات مقارنة بالنسبة إىل املعلومات املقدمة يف            
 . تقريرها األويل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل احلرص بشكل خاص على ضمان احلق يف التعليم، وخاصة حق األطفال              -٣٤
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات، يف تقريرها الدوري الثاين، عن      . ن البـنات يف التعليم    مـ 

مـدى وجـود ظاهـرة االنقطـاع عـن الدراسـة يف املـدارس واألطفـال املهجوريـن، مبـا يف ذلـك بيـان الـتدابري املتخذة                   
 . للتصدي هلذه املشكلة

 . رف بنشر هذه املالحظات اخلتامية على أوسع نطاق ممكن لدى مواطنيهاوتطلب اللجنة قيام الدولة الط -٣٥

وتطـلب اللجـنة إىل الدولـة الطـرف أن تتـناول، يف تقريـرها الـدوري الـثاين، مسألة تنفيذ هذه املالحظات                -٣٦
 . اخلتامية

 .٢٠٠٥ يونيه/ حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاين قبل  -٣٧

- - - - - 

 


