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 احلقوق االقتصاديةة نجل
 واالجتماعية والثقافية

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
  من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

 املالحظات اخلتامية املقدمة من جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 جورجيا

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية نظرت اللجنة يف تقرير جورجيا األويل بشأن تنفيذ العهد     -١
أبــريل / نيســان٢٧ و٢٦يف جلســاا الثالــثة، والــرابعة، واخلامســة املعقــودة يومــي ) E/1990/5/Add.37(والــثقافية 
 . املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٠مايو / أيار٩، واعتمدت يف جلستها احلادية والعشرين املعقودة يف ٢٠٠٠

 مقدمة -ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف للتقرير األويل كما ترحب بالردود املكتوبة املقدمة على قائمة املسائل  -٢
وترحب اللجنة، بصفة خاصة، باحلوار  . مـن طـرف وفـد يضـم مسـؤولني عـلى مسـتوى رفيع من خمتلف الوزارات                 

ى أسئلة إضافية تطرح عليه ولتوفري معلومات البناء الذي جرى مع الوفد، وباالستعداد الذي أبداه الوفد لإلجابة عل
ولقد قدم تقرير الدولة الطرف بأسلوب يتفق       . إضـافية كـلما توافـرت لديـه، كمـا تـرحب بصراحة الردود املقدمة              

 .عموماً واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة
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 اجلوانب اإلجيابية -باء 

از تقدم يف ميدان حقوق اإلنسان واالمتثال ملعايري حقوق   حتيط اللجنة علماً بعزم الدولة الطرف على إحر        -٣
اإلنســان الدوليــة وذلــك مبصــادقتها بعــد اســتقالهلا، عــلى معظــم صــكوك حقــوق اإلنســان، فضــالً عــن العديــد مــن  

وتعـترف اللجـنة، باإلضـافة إىل ذلك، باجلهود اليت بذلتها حكومة جورجيا بغية            . اتفاقيـات مـنظمة العمـل الدوليـة       
وحتيط اللجنة علماً بصفة خاصة بإعالن وفد جورجيا عن عزم حكومة          . قوق املنصوص عليها يف العهد    إعمـال احل  

بشأن املعايري الدنيا للضمان    ) ١٠٢رقم   (١٩٥٢جورجيـا عـلى املصـادقة عـلى اتفاقيـة مـنظمة العمل الدولية لعام                
ساواة يف املعاملة بني الوطنيني وغري      بشأن امل ) ١١٨رقم   (١٩٦٢االجتماعي، واتفاقية منظمة العمل الدولية  لعام        

 .الوطنيني يف جمال الضمان االجتماعي ومها تتناوالن املسائل املتعلقة بتوفري احلماية االجتماعية للعمال

وتالحـظ اللجـنة بارتيـاح أن حكومـة جورجيـا مسـتعدة للتعاون مع خمتلف املنظمات الدولية مثل برنامج                  -٤
ظمة العمـل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل،         األمـم املـتحدة اإلمنـائي، ومـن       

فضـالً عـن املـنظمات اإلقليمية مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بغية إعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد           
 .وبغية معاجلة مشكل الفقر على وجه اخلصوص

لدولة الطرف من هيئات حكومية معنية مبسألة حقوق اإلنسان، كمكتب وترحب اللجنة أيضاً مبا أنشأته ا -٥
 .املظامل الوطين، وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لربملان جورجيا

 العوامل والصعوبات اليت  تعوق إعمال العهد -جيم 

حــلة تــدرك اللجــنة أن حكومــة جورجيــا تواجــه اآلن الصــعوبات الــيت تواجههــا مجيــع البــلدان الــيت متــر مبر  -٦
فالـتغيريات الالزمـة إلصـالح نظـم الضمان واملعونات االجتماعية، والعمال والعمالة، والصحة، والتربية،        . انـتقالية 

ويف هذا الصدد تدرك اللجنة أيضاً   . تعتـرب تغيـريات هائـلة مـن وجهـيت الـنظر االقتصادية والسياسية على حد سواء                
اعات الداخلية القائمة يف بعض أقاليم البلد واليت أعاقت إىل حد املشـاكل الـيت تواجه الدولة الطرف يف معاجلة الرت      

 .بالغ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني وضع حقوق اإلنسان جلميع مواطنيها

 املواضيع الرئيسية املثرية للقلق -دال 

ألدىن ملتوسط  فما زال احلد ا   . تعـرب اللجـنة عـن قـلقها إزاء مشـكل الفقـر اخلطـري الـذي يواجـه جورجيـا                     -٧
األجـر ال يكفـي لـتأمني مسـتوى معيشـي الئـق جلـزء كبري من سكان جورجيا بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة             

 . الطرف
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وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء عدم كفاية بعض التدابري اليت تتخذ حالياً ملكافحة الفقر  -٨
ف التخفيف من حدة الفقر، ال يوجد تدبري فعال، على ما يبدو، يف مرحليت ففـيما يتعـلق باألنشـطة الـيت تسـتهد      . 

ما أن . وضـع السياسـة العامة والتنفيذ، ال سيما من حيث إصالح نظام املعاشات التقاعدية ونظام جباية الضرائب        
 .االفتقار إىل مبادئ توجيهية ومؤشرات واضحة يعوق عملية االنتقال 

مة، أن البيانات اإلحصائية املقدمة من الدولة الطرف ليست موثوقة بقدر يتيح وتالحـظ اللجنة، بصفة عا   -٩
إجراء حتليل واضح وتقييم ملختلف املشاكل اليت تتناوهلا، كمستوى الفقر يف البلد، وحساب احلد األدىن للمستوى 

 .املعيشي الفعلي، وحد الفقر احلقيقي

ل املبالغ املخصصة للتربية والصحة من ميزانية احلكومة ورأت اللجـنة أن عدم توافر إحصاءات بشأن حتوي       -١٠
 .املركزية إىل ميزانية احلكومة احمللية جيعل من املستحيل حتديد مدى التقدم أو خالفه يف هذين االني بوضوح

وتالحـظ اللجـنة أيضـاً بعني القلق أن أجور العمال يف قطاعات خمتلفة من قطاعات االقتصاد اجلورجي ال           -١١
 .ع يف موعد استحقاقهاتدف

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود أحكام تشريعية تضمن لألشخاص املعوقني إمكانية دخول  -١٢
 .سوق العمالة

وتالحـظ اللجنة بعني القلق أن املرأة تعاين أكثر من الرجل من البطالة وأا ممثلة متثيالً غري كاف يف القوة    -١٣
 . الدوائر احلكومية، مبا فيها الربملانالعاملة، وال سيما يف

وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف حىت اآلن خطة العمل الوطنية  -١٤
 .اليت تستهدف القضاء على أوجه التفاوت اليت تواجه املرأة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي 

وانني اليت تتناول العنف ضد املرأة واملضايقة اجلنسية يف مكان العمل غري كافية وتالحظ اللجنة بقلق أن الق -١٥
 .وال تفي باحلاجة

وكذلـك تالحـظ اللجنة بقلق أن عدد األطفال املتسولني يف الشوارع ما انفك يزداد وأن أشخاصاً بالغني           -١٦
 .جيتذبون العديد منهم لتوريطهم يف أنشطة إجرامية خمتلفة

لجـنة عـن أسـفها لعدم متكنها من تكوين فكرة واضحة وشاملة عن وضع اإلسكان مبا يف ذلك                  وتعـرب ال   -١٧
وتعرب . حـاالت الطـرد القسري نظراً إىل أن البيانات اليت قدمتها الدولة الطرف بشأن هذه املسألة مل تكن كافية            

 .شخاص املشردين داخلياًاللجنة، باإلضافة إىل ذلك، عن أسفها لعدم إجياد حل مرٍض للمشاكل اليت ختص األ
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وتالحـظ اللجـنة بقـلق حمدوديـة دراية اجلمهور العام مبسائل الصحة التناسلية عموماً، وبتوافر وسائل منع                 -١٨
 .احلمل واستخدامها خصوصاً

ويف جمال التعليم، تالحظ اللجنة بقلق ما يوجد، على ما يبدو، يف مناهج املدارس الثانوية اجلديدة من عدم  -١٩
 ).وحدة واحدة" (ملبادئ العدالة"والوقت املكرس ) ثالث وحدات(زن بني الوقت املكرس للتدريب العسكري التوا

 اقتراحات وتوصيات -هاء 

وفيما يتعلق  . حتيـط اللجـنة عـلماً بتصـريح الدولـة الطـرف أـا تـويل األولوية األوىل ملسألة احلد من الفقر                      -٢٠
 تقـترح اللجـنة أن تـأخذ الدولـة الطـرف يف االعتـبار مـا يـترتب عليها من                بالسياسـات املعـتمدة والـتدابري املـتخذة،       

 .التزامات مبوجب العهد، وكذلك ما يرد يف هذه املالحظات اخلتامية من توصيات

وتوصـي اللجـنة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف سـعيها للحصول على املساعدة التقنية الدولية عمالً بأحكام          -٢١
 يف إطار اجلهود اليت تبذهلا لتحسني إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف  من العهد، وذلك٢٣املادة 
 .البلد

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وضع التزاماا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان               -٢٢
وكذلك حتث . تيبات مع املنظمات الدوليةيف االعتـبار الكـامل عـندما تـربم اتفاقـات التعاون التقين وغريها من التر         

اللجـنة الدولـة الطـرف عـلى أن تضـع يف احلسـبان خمتـلف الـنهج اليت تتبعها منظمات دولية متنوعة، كالنهج الذي             
 .يتبعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ميدان التنمية البشرية

 جورجيا  -يف تقرير التنمية البشرية       اإلمنائي  وتؤيـد اللجـنة االقـتراح الـذي أورده بـرنامج األمـم املـتحدة                 -٢٣
، وهـو االقـتراح الـذي يدعـو إىل عـدم تغيـري عتبة حد الفقر والذي يستند لالقتراحات اليت تسلمتها الدولة             ١٩٩٩

ويف هذا الصدد حتث . الطـرف، ألن مـن شـأن هـذا الـتغيري أن يعطـي فكـرة غـري صـحيحة عن وضع الفقر يف البلد                  
ف على اختاذ تدابري مناسبة لضمان أن يكفي احلد األدىن من األجر لتلبية االحتياجات األساسية اللجنة الدولة الطر

 .ملن يكسب هذا األجر وأسرته أو أسرا

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري تصحيحية تضمن استالم العمال يف مجيع قطاعات االقتصاد  -٢٤
 .أجورهم يف وقت استحقاق دفعها

كذلـك توصـي اللجـنة بـأن تسـن الدولـة الطرف التشريعات الالزمة لتضمن لألشخاص املعوقني إمكانية          و -٢٥
 .االستفادة استفادة أكرب من سوق العمالة
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وإذ تعـترف اللجـنة بـأن املـوارد املتاحة للدولة الطرف موارد حمدودة، فهي تقترح أن تتخذ تدابري لتركيز                   -٢٦
الرئيسية، كالتدابري الرامية إىل معاجلة مسألة التفاوت القائم بني الرجال والنساء اسـتخدامها عـلى تلبية األولويات      

وتسترعي اللجنة االنتباه، يف هذا الصدد، إىل . يف الدوائر احلكومية، ووضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان
 ومن برنامج األمم املتحدة أنـه ميكـن طـلب املسـاعدة التقـنية الدوليـة مـن مفوضـية األمـم املـتحدة حلقـوق اإلنسـان                   

 .اإلمنائي لالضطالع ذه األنشطة

وكذلك . وحتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع يف التنفيذ التدرجيي خلطة العمل الوطنية اخلاصة باملرأة -٢٧
توصـي اللجـنة الدولـة الطـرف توصـية قويـة بـأن تـتخذ تدابـري فعالـة ملكافحـة العـنف ضد املرأة، بطرق تشمل سن               

 .لتشريعات املناسبةا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام أكرب لألطفال املتسولني يف الشوارع الذين تتزايد أعدادهم،  -٢٨
 .وحتثها على اختاذ التدابري املالئمة إلجياد حل هلذا املشكل

ح لألشخاص املشردين  وتوصـي اللجـنة بـأن تـتخذ الدولـة الطـرف تدابري إلجياد الظروف املؤاتية اليت تسم                  -٢٩
 .داخلياً بالعودة إىل مواطنهم األصلية

وتوصـي اللجـنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري ترمي إىل زيادة وعي اجلماهري ومعرفتهم باملسائل املتصلة             -٣٠
 ويف هـذا الصدد ميكن للحكومة أن تطلب املشورة واملساعدة من املنظمات الدولية مثل منظمة     . بالصـحة اإلجنابيـة   

 .الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك لإليدز، وصندوق األمم املتحدة للسكان

وفـيما يتعـلق مبـناهج املـدارس الـثانوية توصـي اللجـنة بأن تتوخى الدولة الطرف توازناً مناسباً بني الوقت                   -٣١
 ".عدالةمبادئ ال"املكرس للتدريب العسكري والوقت املكرس للتربية املدنية، مبا فيها 

وتطـلب اللجـنة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج يف تقريـرها الـدوري الثاين عن تنفيذ العهد كافة املعلومات               -٣٢
املـتوافرة لديهـا عن أي تدابري تتخذ وأي تقدم حيرز خاصة فيما يتعلق باالقتراحات والتوصيات اليت قدمتها اللجنة        

 .يف هذه املالحظات اخلتامية

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


