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  .٠٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

   من االتفاقية١٨
 CEDAW/C/UZB/4 (التقريــر الــدوري الرابــع ألوزبكــستان     
  )تابع ()Add.1 و CEDAW/C/UZB/Q/4 و

أعــضاء وفــد أوزبكــستان شــغل ، ةالرئيــسمــن وة دعبــ  - ١
  . على طاولة اللجنةمقاعدهم

  )تابع (٩ إىل ٧املواد 
قـــال، ردَّاً علـــى  ): أوزبكـــستان (الـــسيد ســـيدوف   - ٢

، إن وفــده زوَّد األمانــة العامــة بترمجــة  ٦األســئلة بــشأن املــادة 
ــائي املتع     ــانون اجلن ــواد الق ــة مل ــة غــري رمسي ــة باالجتــار  انكليزي لق

باألشخاص واالغتصاب، والقانون اخلـاص بـضمانات أنـشطة         
وأضـاف أنـه يف عـام     . املنظمات غري احلكوميـة وغـري التجاريـة       

 شخص من ضحايا االجتـار،      ٤ ٦٠٠، كان هناك حنو     ٢٠٠٩
ــهم حــوايل   ــساء ٦٠٠من ــن الن ــي    .  م ــوع الكل ــني اجملم ــن ب وم

نمـا عـاىن    لالستغالل اجلنـسي بي ٤٠٠للضحايا، تعرَّض حوايل  
وكـــان العـــدد اإلمجـــايل . البـــاقون مـــن االســـتغالل يف العمـــل 

  .، ثلثهم من النساء١ ٢٠٠للمتاجرين حوايل 
وقد صدَّقت أوزبكستان على بروتوكـول منـع وقمـع            - ٣

ــال،     ــساء واألطفـ ــة النـ ــخاص، وخباصـ ــار باألشـ ــة االجتـ ومعاقبـ
املكّمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب   
الوطنيـــة، والربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق باتفاقيـــة حقـــوق 
الطفــل بــشأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف  

وعلــى املــستوى اإلقليمــي، تعــد أوزبكــستان   . املــواد اإلباحيــة
 بــشأن تقــدمي املــساعدة ١٩٩٣طرفــاً يف اتفاقيــة مينــسك لعــام 

دنيـــة واُألســـرية القانونيـــة والعالقـــات القانونيـــة يف القـــضايا امل
ــستقلة      ــدول امل ــضاء رابطــة ال ــا أع ــيت وقَّعه ــة، ال ــد . واجلنائي وق

ــات الثنائيــة بــشأن املــساعدة        ــت أيــضاً عــدداً مــن االتفاق وقَّع

القانونيــة املتبادلــة وعملــت مــع عــدد مــن البلــدان يف قــضايا        
  .االجتار

 قالـت إن جلنـة املـرأة        ):أوزبكـستان  (يفـا يناربالسيدة    - ٤
يسية اليت تتناول قضايا املـرأة وهلـا فـروع إقليميـة            هي اهليئة الرئ  

وباإلضـافة إىل ذلـك، يقـوم مركـز         . وحملية يف مجيع أحناء البلـد     
ــق       ــة تتعل ــضايا خمتلف ــة عــن ق ــة اُألســرية بالتوعي ــوم التطبيقي العل
باُألســــرة، ويــــصدر توصــــيات عمليــــة موجهــــة إىل اهليئــــات 

ت غــري وتــشارك املنظمــا. احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين
ــة عــن طريــق جلــان خاصــة     ــة يف عمــل احلكومــة احمللي احلكومي

وعـالوة علـى ذلـك، يوجـد لكـل          . أُنشئت يف مجيـع الواليـات     
وزارة، ووكالة، ومنظمة جلنة مسؤولة عن رصد تنفيـذ بـرامج       

  .الدولة من أجل النهوض باملرأة
ومبا أن جلنة املرأة ليست مسؤولة مباشرة أمـام رئـيس             - ٥

ن املعلومـــات الـــيت فـــإ أو الربملـــان، ،احلكومـــةاجلمهوريـــة، أو 
تــــصدرها بــــصورة منتظمــــة تــــساعد يف تــــشكيل سياســــات  
احلكومــة بــشأن مــسائل مــن قبيــل تنفيــذ االتفاقيــة، والوفــاء        
بااللتزامات الوطنية املتعلقـة بـاملرأة يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة            

  .لأللفية وبرامج الدولة بشأن قضايا املرأة
قــال إن هنــاك  ): أوزبكــستان (لــوفالــسيد بريميكو  - ٦

زيــــادة تدرجييــــة يف فــــروع احلكومــــة القــــضائية والتــــشريعية  
 يف املائـة مـن مـوظفي وزارة الـشؤون           ٢٠وحـوايل   . والتنفيذية

ــاك       ــت هن ــسنوات األخــرية كان ــساء، ويف ال ــن الن ــة م اخلارجي
زيادة تدرجيية يف عدد النساء على مـستويات اإلدارة الوسـطى           

ــا ــام. والعليـ ني املاضـــيني، ُعينـــت امرأتـــان يف منـــصب  ويف العـ
  .السفري

 قــال إنــه مبوجــب   ):أوزبكــستان (الــسيد ســيدوف   - ٧
 بشأن متويل األحزاب السياسية، حيق لتلـك        ٢٠٠٤قانون عام   

األحزاب اليت تفوز مبقاعد كافية لتمثيلـها يف الربملـان احلـصول            
ــة   ــة الدولـ ــن ميزانيـ ــل مـ ــى متويـ ــي  . علـ ــوان مراجعـ ــوم ديـ ويقـ
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رصد استخدام األحـزاب الـسياسية ملـوارد الدولـة،          احلسابات ب 
. وُيطلــــب مــــن مجيــــع األحــــزاب تقــــدمي تقريــــر إىل الربملــــان

وســتبحث حكومتــه فكــرة اســتخدام آليــات التمويــل كوســيلة 
  .لتشجيع األحزاب على إعطاء األولوية للقضايا اجلنسانية

  ١٤ إىل ١٠املواد 
ــسيدة بــ   - ٨ ــادة   : يلياال ــت يف إشــارة إىل امل ــن ١٠قال  م

ــازات الدولــــة الطــــرف       ــة إن اللجنــــة ترحــــب بإجنــ االتفاقيــ
يتعلــق بــالتعليم اإللزامــي االبتــدائي والثــانوي وارتفــاع       فيمــا

غــري أهنــا تــود أن تعــرف معــدل حمــو . املعــدل العــام حملــو اُألميــة
وفــضالً عــن هــذا،  . اُألميــة فيمــا بــني النــساء مقارنــة بالرجــال  
 للتعلـيم تقـف حـائالً    أفادت مصادر معينة بأن التكاليف اخلفية   

ــصادية     ــة واالقتـ ــات االجتماعيـ ــن الفئـ ــر مـ ــال اُألسـ ــام أطفـ أمـ
املنخفضة وأنه يف حاالت كثرية يفضَّل األبناء علـى البنـات يف            
اإلرســال إىل املــدارس بــسبب االعتقــاد بــأن األطفــال الــذكور  

وأضــافت إن اللجنــة ســتقّدر . ســيكونون املعــيلني يف املــستقبل
ملعلومات بشأن هـذه القـضايا وبـشأن        احلصول على مزيد من ا    

ــدائي    معــدالت التــسرب، واإلعــادة، والغيــاب يف التعلــيم االبت
وينبغـي أيـضاً تقـدمي      . والثانوي، وخاصة فيمـا يتعلـق بالفتيـات       

املزيد مـن املعلومـات عـن الفتيـات والنـساء يف املنـاطق الريفيـة                
. ومــدى تــأثرهن باحلاجــة إىل العمــل أثنــاء موســم جــين القطــن

 اللجنة أنه من الـصعب علـى الفتيـات          علمت عن هذا،    وفضالً
والنساء الالجئات احلصول على تعليم؛ وقالت إنه يلـزم املزيـد        

  .من املعلومات يف هذا الصدد
ــز        - ٩ ــدى تعزي ــدي قلقهــا إزاء م وأضــافت أن اللجنــة تب

ــة      ــف األبويـ ــامي للمواقـ ــري النظـ ــامي وغـ ــيم النظـ ــرامج التعلـ بـ
بــاجلهود املبذولــة للقــضاء علــى وأشــادت . والتنمــيط اجلنــساين

النماذج النمطية ولكنـها أعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة مـا إذا           
كانت هناك آلية لرصد التغري يف هذا الصدد، وفقـاً للتعليقـات            

فمثل هذه اآللية تعد حامسـة نظـراً ألن         . اخلتامية األخرية للجنة  

التقرير يـوحي بوجـود حـاالت مـن عـدم التكـافؤ القـائم علـى                 
ء التقليدية عن األدوار اجلنـسانية الـسائدة يف جمـاالت مـن             اآلرا

قبيل التدريب املهـين والعمالـة، حيـث تتركـز املـرأة يف قطـاعّي             
وهنـاك أيـضاً قـدر كـبري مـن البطالـة            . التعليم والرعاية الصحية  

ألجــور بــني يف اوالعمالــة الناقــصة بــني النــساء وفجــوة واســعة  
ــرأة  ــسبة ملوضــوع الت . الرجــل وامل ــيم العــايل، أصــبحت  وبالن عل

املرأة متثل أكثر من ثلثّي الطلبة بعد دورات الدراسـة باملراسـلة            
 وهلذا تـأثرت بـصورة غـري        ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف السنة األكادميية    

ــك      ــد ذل ــذه الدراســات بع ــاء ه ــبة نتيجــة إللغ ــي . متناس وينبغ
  .توضيح التدابري اليت ُتتخذ ملعاجلة هذه املشاكل

 قالــت يف إشــارة إىل   :اغــ يالــسيدة موريلــو دي ال ف    - ١٠
 مــن االتفاقيــة إن التقريــر يــشري إىل أن احتمــاالت     ١١املــادة 

تعــيني املــرأة أقــل مــن الرجــل بــسبب مــسؤولياهتا اُألســرية وأن  
باستطاعتها أن تقرر مـا إذا كانـت متـارس أو ال متـارس حقهـا                

غري أنه ينبغي للحكومة اتباع سياسـات       . مبوجب قانون العمل  
مييــز يف ســوق العمــل وضــمان أال تتحمــل  نــشطة ملكافحــة الت

وتـساءلت عمـا إذا     . املرأة عبء املسؤوليات اُألسـرية بكاملـها      
كانت هنـاك مثـل هـذه الـسياسات، ومـا إذا كانـت هنـاك أي            
قــضايا تتعلــق بــالتمييز يف العمــل قــد ُعرضــت أمــام احملــاكم         

  .عددها وما
على قائمة القضايا واألسـئلة الـيت       وأضافت أن الردود      - ١١

 اللجنـة تفيـد بـأن أجهـزة احلكـم الـذايت مثـل احملليـات              هاطرحت
ــة    وينبغــي تقــدمي املزيــد مــن    . تقــدم اإلعانــات لرعايــة الطفول

املعلومات عن وظائف احملليات ومدى تأثريها مقارنـة بـأجهزة         
وأخــرياً تــساءلت عمــا إذا   . الدولــة األخــرى مثــل الــوزارات   

عرضـــن كانـــت الـــسحاقيات واألقليـــات اجلنـــسية األخـــرى يت 
  .للتمييز يف جمال العمل

تـساءلت عمـا إذا كانـت هنـاك خطـط           : السيدة باتن   - ١٢
إلدراج تعريـف يف قـانون العمـل للتمييـز املباشـر وغـري املباشــر       
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ــسي وفــرض      ــة وإدخــال أحكــام حتظــر التحــرش اجلن يف العمال
التزام على أصحاب العمل يف حاالت التمييـز املزعـوم إلثبـات            

ــز   ــة التميي ــدم وجــود ني ــة    .ع ــضاً معرف ــم أي ــن امله  وســيكون م
يتقرر من خطوات أخرى لتعديل التفرقة اجلنـسية يف سـوق           ما

العمل الرمسيـة والقـضاء علـى الفـوارق يف األجـور بـني الرجـل                
ــة    ــا اخلتاميـ ــة بـــذلك يف تعليقاهتـ ــا أوصـــت اللجنـ ــرأة، كمـ واملـ
السابقة، وما هي األساليب اليت تستخدمها هيئة التفتيش علـى    

االمتثــال لقــانون العمــل، ال ســيما يف القطــاع  العمــل لــضمان 
ــد     . اخلــاص ــا إذا كانــت ق ــيِّن م ــة الطــرف أن تب وينبغــي للدول

اُتخـــذت تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة بغيـــة زيـــادة عـــدد النـــساء يف  
  . من التقرير٥٠٥وظائف اإلدارة، كما ذُكر يف الفقرة 

وبعد أن أشارت إىل اجلهـود املبذولـة لتـشجيع العمـل              - ١٣
اءلت عــن أشــكال احلمايــة القانونيــة واالجتماعيــة  املــرتيل، تــس

املتاحة للعامالت يف املنازل وما إذا كـان قـانون العمـل يـشمل        
ــادة نــسبة   . هــؤالء العــامالت وتــساءلت أيــضاً عمــا جيــري لزي

  .املرأة العاملة يف قطاع االقتصاد الرمسي
ــرون   - ١٤ ــسيد ب ــة،    : ال ــصادر بديل ــه اســتناداً إىل م ــال إن ق

ثر علــى قطــاع االقتــصاد غــري الرمســي وهــي  هنــاك مــشكلة تــؤ
صــعوبة اإلقامــة يف أوزبكــستان، وخاصــة يف طــشقند، حيــث   
توجد أعـداد كـبرية مـن األشـخاص الـذين يعيـشون ويعملـون               
بصورة غري شرعية، ولذلك ال يتمتعـون باحلمايـة الـيت يوفرهـا             

وينبغي توضيح التدابري القائمة ملساعدة املرأة يف       . قانون العمل 
الــة، كمــا ينبغــي توضــيح مــا جــاء يف التقريــر عــن أن   هــذه احل

باستطاعة املرأة أن تقرر ما إذا كانت متارس حقوقهـا مبوجـب            
فهل هذا يعين أن املرأة العاملـة ميكنـها أن توافـق      . قانون العمل 

على التنازل عـن احلمايـة الـيت يوفرهـا القـانون؟ وعـالوة علـى                
ارك يف نقابـات   ذلك، تساءل عما إذا كانت املـرأة العاملـة تـش          

العمال، وكرر طلباً سابقاً للحصول على املزيد من املعلومـات      
عــن إجــراءات التــسجيل للمنظمــات غــري احلكوميــة ونقابــات   

العمال، مثل طـول الفتـرة الـيت يـستغرقها التـسجيل والـشروط              
  .هاؤاليت يتعني استيفا

قالـت يف إشـارة إىل املـادة     : أروشـا دومينغيـز    ةالسيد  - ١٥
تفاقية إنـه علـى الـرغم مـن اخلطـوات اإلجيابيـة الـيت                من اال  ١٢

. اُتخذت لتحسني صحة املرأة، ال تزال هنـاك بعـض الـشواغل           
 مـن التقريـر أن هنـاك حنـو          ١وعلى سبيل املثال، يبيِّن اجلـدول       

ــر مــن الفتيــات دون ســن   ٧٧ ٠٠٠ . الرابعــة مــن األوالد أكث
ات وتساءلت عما إذا كان ذلك ألن عدد الـوالدات مـن الفتيـ            

أقل من عدد األوالد، أو ألن الوفيات أعلى بني الفتيـات منـها             
ــة، أو ألن هنــاك أفــضلية واضــحة    ــة العمري بــني األوالد يف الفئ

وأضافت أن اللجنة ترحب بتخفيض معدل      . لألطفال الذكور 
تقدِّر احلـصول علـى أرقـام مفـصلة عـن           وسـ الوفيات النفاسـية،    

  .املناطق احلضرية والريفية
نــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة الــسبب يف أن  وقالــت إ  - ١٦

الزيــادة يف معــدل اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن 
كانت أكرب بني النساء منـها بـني         ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٥عام  

الرجال وما هي الربامج القائمـة ملـساعدة املـرأة علـى مواجهـة              
وبعـد أن أشـارت إىل      . الظاهرة املتزايدة لإلصابة مبرض اإليـدز     

أن احلـــوادث، وحـــاالت التـــسمم، واإلصـــابات تـــسببت يف     
 من الـسكان يف عـام       ١٠٠ ٠٠٠ من الوفيات بني كل      ٣٦,٥
ــن    ٢٠٠٦ ــوع مـ ــذا النـ ــحايا هـ ــان ضـ ــا إذا كـ ــساءلت عمـ ، تـ

  .الوفيات العنيفة أكرب من النساء منها بني الرجال
وأضافت أن بعض اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات           - ١٧

ــت يف املاضــي عــن قل   ــة خاصــة يف     أعرب قهــا مــن ســوء التغذي
وقالت إنه يلزم املزيد من املعلومات عن مـدى         . املناطق الريفية 

تأثري هذه املشكلة على اجملموعات ذات االحتياجات التغذويـة       
اخلاصة، مثل األطفال، واملـسنني، والنـساء احلوامـل، ومـا هـي             

  .الربامج املوجودة ملعاجلتها
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يـــر قـــدم املعلومـــات قالـــت إن التقر: الـــسيدة راســـخ  - ١٨
ــرأة   ــدة عــن صــحة امل وهلــذا ينبغــي اإلشــارة إىل  . العامــة الوحي

القوانني والربامج احملددة املوجودة لضمان حصول املـرأة علـى          
ــع احلمــل     ــة، مبــا يف ذلــك وســائل من خــدمات الــصحة اإلجنابي
ــدد املنظمـــات غـــري     ــذلك كـــم عـ ــدز، وكـ ــة مـــن اإليـ والوقايـ

ــيت ت   ــة الـ ــة والدوليـ ــة الوطنيـ ــال يف  احلكوميـ ــذا اجملـ ــل يف هـ عمـ
وينبغي للوفـد أيـضاً توضـيح التـدابري احملـددة الـيت          . أوزبكستان

. املـشار إليـه يف التقريـر      “ فحص اُألمهات واألطفال  ”يشملها  
 امـرأة تعـانني مـن       ١٤ ٠٠٠وبعد أن أشارت إىل أن أكثر من        

االضـــطرابات النفـــسية، تـــساءلت عـــن النـــسبة املئويـــة لتلـــك   
ــاب، واضــطرابات اإلجهــاد  احلــاالت الــيت نتجــت عــن   االكتئ

لإلصابة، والعنـف وأسـباب أخـرى، ومـا هـي الـربامج             الالحق  
املنـاطق  يف  واخلدمات املوجودة ملثل هلؤالء النساء، مبا يف ذلك         

وأخـــرياً، قالــت إن اللجنـــة ترحــب باحلـــصول علـــى   . الريفيــة 
وســائل منــع لبيانــات مفــصلة عــن اســتخدام الرجــال والنــساء   

  .احلمل
 ١٤الحظت يف إشـارة إىل املـادة        : آرا بيغوم دة  السي  - ١٩

من االتفاقية أنه علـى الـرغم مـن أن أعـداداً كـبرية مـن النـساء                  
 يف املائـة فقـط مـن    ٧,٢يعملن يف القطاع الزراعي، فإن نـسبة        

وباإلضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة عـن       . املزارع ترأسها نساء  
اض نــسبة املــرأة قلقهــا يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة إزاء اخنفــ 

وتـساءلت عمـا إذا كانـت       . اليت متتلـك أراض مقارنـة بالرجـل       
الصناديق اخلاصة باألراضي املشار إليها يف الردود علـى قائمـة           
القضايا واألسئلة اليت طرحتها اللجنة قد أُنشئت ومـا إذا كـان            

وينبغــي . أي خطــوات أخــرى لتحــسني احلالــة   قــد اُتخــذت  
إىل اجلهــود الــيت ُبــذلت لتنفيــذ للدولــة الطــرف أن تــشري أيــضاً 

ــاع       ــساوي يف القطـ ــل املتـ ــن العمـ ــساوي عـ ــر املتـ ــدأ األجـ مبـ
  .الزراعي

 يف املائة   ١٥وأضافت أن املرأة يف املناطق الريفية متثل          - ٢٠
ــى    ــن حــصلوا عل ــات صــغرى  فقــط مم ــام ائتمان . ٢٠٠٦يف ع

ــن وســيكون  ــدابري     م ــاك أي ت ــت هن ــا إذا كان ــة م ــد معرف املفي
، حىت ُتتاح للمرأة فرصة أكرب للقيـام بأعمـال      لزيادة هذا العدد  

جتاريــة، ومــا إذا كــان قــد قُــدم أي تــدريب للمــرأة يف هــذا        
وينبغــي تقــدمي بيانــات مفــصلة عــن حالــة املــرأة يف       . الــصدد

وفــضالً . املنــاطق الريفيــة، وخاصــة املــرأة املــسنة واملــرأة املعاقــة 
عن هذا، سترحب اللجنة باحلصول على معلومات عن نوعيـة          
اخلدمات الصحية املقدمة للمرأة الريفية، مبا يف ذلـك خـدمات           
ــيم       ــع احلمــل، وعــن التعل ــوافر وســائل من ــة وت ــصحة اإلجنابي ال

  .اجلنسي يف املدارس الريفية
وينبغي تقدمي مزيد من املعلومات عن فـرص احلـصول           - ٢١

على التعليم مبا يف ذلك تعليم الكبار، وعـن أوضـاع اإلسـكان             
ــةوالنقــل يف املنــاط ــة الطــرف أيــضاً أن  . ق الريفي وينبغــي للدول

توضح ما إذا كانت هناك خطة عمل متكاملـة للتنميـة الريفيـة             
  .تقوم فيها املرأة بدور قيادي

ــساء      - ٢٢ ــسبة الن ــا أن تعــرف ن ــة يهمه وأضــافت أن اللجن
الشابات بني العامالت املهاجرات، داخل البلد وخارجه علـى         

ونظـراً  . دة حلماية حقـوقهن   حد سواء، وما هي التدابري املوجو     
ألن اهلجرة ترتبط ارتباطـاً وثيقـاً يف أغلـب األحـوال باالجتـار،              

  .فإنه ينبغي توضيح اخلطوات املتخذة لتسهيل اهلجرة املأمونة
وينبغي تقدمي املزيد من املعلومات عن الوضـع الـراهن            - ٢٣

للمنــهاج الــوطين وخطــة العمــل لتحــسني وضــع املــرأة، مبــا يف  
.  سـنوات  ١٠ملـرأة الريفيـة، واللـذين اعُتمـدا قبـل           ذلك وضع ا  

وستقدِّر اللجنـة احلـصول علـى أمثلـة حمـددة عـن الطريقـة الـيت               
ــة       ــرأة الريفي ــاة امل ــة حي ــى حتــسني نوعي ــة عل ــا اخلط ــت هب . عمل

 قد أُعلن ليكـون عـام   ٢٠٠٥وفضالً عن هذا، ونظراً ألن عام  
ــود أن تعــرف ال   ــة يف أوزبكــستان، فإهنــا ت ــة الريفي ــدابري التنمي ت

ــة،        ــة فرصــاً وظيفي ــرأة الريفي ــاء امل ــيت اُتخــذت إلعط احملــددة ال
وتقلــيص الفجــوة يف األجــور، وتــوفري التــدريب، مبــا يف ذلــك   

وأخـرياً، سـيكون    . للمرأة املسنة، عند إقامة املشاريع الـصغرى      
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من املفيد معرفة اخلدمات القانونية الـيت تقـدم لـضحايا العنـف              
ــساء يف   ــاطق الريفيــ مــن الن ــواء،  املن ــاح هلــن دور لإلي ة، وأن تت
  وكم عددها؟

ــسيدة زو   - ٢٤ ــالـ ــه يـــسعدها أن  : ياوكواسيإكـ قالـــت إنـ
ــه يف عــام   ــى   ٢٠٠٧تالحــظ أن ــشابات عل ــساء ال  حــصلت الن

يف املائـة مـن االئتمانـات الـصغرى الـيت أصـدرهتا احتــادات        ٧٠
 يف املائـة فقـط مـن        ٣٠غري أن املـرأة متثـل       . ائتمانات هذا البلد  

ــستفيدات ــل يف    امل ــا متث ــات املــصرفية، يف حــني أهن  مــن االئتمان
 يف املائـــة فقـــط مـــن املـــستفيدات مـــن     ١٥املنـــاطق الريفيـــة  

ــصغرى  ــات ال ــذا    . االئتمان ــة أن تعــرف أســباب ه ويهــم اللجن
التفــاوت ومــا إذا كانــت املــرأة مــن الناحيــة العمليــة هلــا نفــس   
الفـــرص مثـــل الرجـــل للحـــصول علـــى القـــروض املـــصرفية       

  .صغرىواالئتمانات ال
 شـخص   ١٢ ٠٠٠وبعد أن أشارت إىل أن أكثر مـن           - ٢٥

ــساءلت     ــي، تـ ــاع الزراعـ ــة يف القطـ ــال املرتليـ ــون باألعمـ يقومـ
إذا كان هؤالء العامالت يتمتعن بنفس املزايا االجتماعيـة          عما

وأضافت أن اللجنـة    . مثل العامالت يف قطاع االقتصاد الرمسي     
ات عـن حالـة   سترحب أيضاً باحلصول على املزيـد مـن املعلومـ    

. املرأة الريفية فيما يتعلق باحلياة االجتماعية والترفيـه والرياضـة         
وأخرياً تساءلت عما إذا كان قد اُتخذت أي تدابري للتخفيـف           
من وطأة الفقر بني النساء الريفيات ولدعم األطفـال والنـساء،         

 املـسنات الــاليت ُتـركن وحـدهن عنــدما هـاجر الرجــال     خاصـة 
  .أو إىل بلدان جماورة حبثاً عن عملالريفيون إىل املدن 

 قالـت إن معـدل حمـو        ):أوزبكـستان  (يفايالسيدة نارب   - ٢٦
ــسبة      ــساء يف أوزبكــستان هــو نفــس املعــدل بالن ــة بــني الن اُألمي

ــاً  ــسكان مجيعـ ــسية    . للـ ــات الرئيـ ــد األولويـ ــد أحـ ــالتعليم يعـ فـ
 يف املائـة مـن امليزانيـة العامـة          ٥٠للحكومة ويستأثر بأكثر مـن      

ــة ــاين  ١٢ويتلقـــى كـــل طفـــل  . للدولـ ــيم اجملـ ــاً مـــن التعلـ  عامـ
ــيم       ــط هــدف تعم ــذ أوزبكــستان فق ــذلك مل تنف ــي؛ وب اإللزام

 بــل حققــت ،التعلــيم االبتــدائي مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
وتتمتع الفتيـات واألوالد بـصورة      . أيضاً تعميم التعليم الثانوي   

ائـة مـن    يف امل٤٩متساوية فيما يتعلق بـالتعليم؛ ومتثـل الفتيـات        
 يف املائـة مـن طلبـة اجلامعـات          ٤١تالميذ املدارس، يف حني أن      

ــساء تفــوق أعــداد الرجــال يف      ــاث، مــع أن أعــداد الن مــن اإلن
. بعــض التخصــصات املعينــة مثــل التعلــيم والتــدريب والــصحة  

وقــد أُجــري خــالل الــسنوات القليلــة املاضــية إصــالح شــامل    
ارس وفـتح كُليـات     لنظام التعليم، مبا يف ذلك جتديد آالف املد       

وســتركز املرحلــة النهائيــة مــن اإلصــالح علــى . مهنيــة جديــدة
حتسني الـتعلُّم مـدى احليـاة، وهـو هـدف تعلّـق عليـه احلكومـة                 

  .أمهية كبرية
وليــست هنــاك فــروق بــني املنــاطق احلــضرية والريفيــة    - ٢٧

جميــع املؤســسات اجلديــدة الــيت  ف. فيمــا يتعلــق بتــوفري التعلــيم 
ــدم نفــس    ــشئت تق ــن     أُن ــر ع ــصرف النظ ــيم ب ــن التعل ــوع م الن

  .موقعها
ــن       - ٢٨ ــسربون م ــذين يت ــال ال ــشكلة األطف وأضــافت أن م

غـري أنـه يتعـذَّر علـى       . املدرسة ليست موجودة يف أوزبكـستان     
ــرات     ــة لفتـ ــذهاب إىل املدرسـ ــان الـ ــال يف بعـــض األحيـ األطفـ
قصرية ألسباب خمتلفـة، مثـل املـرض أو بـسبب انتقـال اُألسـرة               

ولكـل مدرسـة جلنـة لآلبـاء ترصـد حـاالت            . فـة إىل منطقة خمتل  
  .الغياب هذه

ونتيجة إلصالح التعلـيم، مت إلغـاء الـدورات الدراسـية          - ٢٩
ــايل   ــيم العـ ــسات التعلـ ــلة يف مؤسـ ــدورات  . باملراسـ ــع الـ فجميـ
  .الدراسية تتطلب اآلن االلتحاق مبؤسسة

قـال إن الالجـئني     ): أوزبكستان (السيد بريميكولوف   - ٣٠
ــستان ي ــيم والرعايـــة     يف أوزبكـ ــة للتعلـ ــرص كاملـ ــون بفـ تمتعـ

وعلـى  . الصحية وال خيضعون ألية قيـود تتعلـق مبكـان إقامتـهم          
ــسبع أو الثمــاين املاضــية، منحــت مفوضــية     ــسنوات ال مــدى ال
األمم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني وضـع الالجـئ لنحـو              
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ــان،    ٢ ٠٠٠ ــن األفغـ ــم مـ ــستان، معظمهـ ــخص يف أوزبكـ  شـ
ــهم   ــتقر منــ ــخص١ ٦٠٠اســ ــة  شــ ــدان ثالثــ ــاً .  يف بلــ وطبقــ

إلحصاءات برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يوجـد حاليـاً أقـل              
.  أُسرة الجئـة، يف أوزبكـستان      ١٥٠ الجئ، أو حنو     ٤٠٠من  

عهم يف بلـــدان ثالثـــة عـــام  اوســـتتم إعـــادة تـــوطني ثالثـــة أربـــ 
٢٠١٠.  

ــسيدة م  - ٣١ ــة  ):أوزبكــستان (روفوفــااال ــت إن جلن  قال
دريب املهـين وأنـشطة ملـساعدة املـرأة         املرأة نظمت برامج للت   

، ُوضـــع ٢٠٠٥ومنـــذ عـــام . علـــى تطـــوير قـــدرهتا القياديـــة
برنــامج خــاص لتــوفري التــدريب لرؤســاء اللجــان النــسائية       
ــع،    ــة واجملتمــ ــة الدولــ ــة تنميــ ــة يف أكادمييــ ــة واإلقليميــ احملليــ

تقاســــم لفرصــــة الوُعقــــدت حلقــــات دراســــية إلعطــــائهن 
ــرباهتن ــرأة أ . خـ ــة املـ ــشأت جلنـ ــضاً وأنـ ــادات  ”يـ ــاً للقيـ ناديـ
يعقــدن حلقــات  عــضوة، و٨٠٠يــضم أكثــر مــن “ النــسائية

ــسياسية      ــة ال ــشطة االجتماعي ــل األن دراســية عــن أمــور مــن قبي
  .وتطوير املهارات القيادية

 قال إنه ليـست هنـاك       ):أوزبكستان (السيد سيدوف   - ٣٢
تفرقة بني البنات واألوالد يف التعليم؛ فالنظـام كلـه يقـوم علـى      

وهو يهـدف أيـضاً إىل القـضاء علـى النمـاذج            . يم املختلط التعل
النمطية االجتماعية مبا يف ذلك تلك املتعلقة باجلنس، وضـمان          

. توعيــة مجيــع الطلبــة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات وااللتزامــات 
وقد ُوضعت دورات عن حقوق اإلنسان يف مجيع املؤسـسات           

ن ، وأُدخلـــت مـــؤخراً دورات عـــ١٩٩٧التعليميـــة منـــذ عـــام 
وباإلضافة إىل ذلك، مت تزويد مجيع املـسؤولني        . حقوق الطفل 

ــة    ــدريب علــى االتفاقي ــسنوات . عــن إنفــاذ القــوانني بالت ويف ال
األخـــرية، كانـــت أوزبكـــستان يف موقـــع الـــصدارة بالنـــسبة      
ــيم حقـــوق    ــة بـــصياغة إعـــالن دويل عـــن تعلـ للجهـــود اخلاصـ

دوليـة  اإلنسان وقامت أيضاً بعدد من األنشطة تتعلـق بالـسنة ال   
  .٢٠٠٩لتعلُّم حقوق اإلنسان عام 

 قــال إن هنــاك  ):أوزبكــستان (الــسيد كانيــازوف   - ٣٣
ــن   ــر م ــة يف أوزبكــستان،    ٥ ٠٠٠أكث ــري حكومي ــة غ  منظم

 منظمة تقـوم بأنـشطة يف بلـدان أخـرى إىل جانـب              ٤٣منها  
 مكتباً أو فرعـاً ملنظمـات غـري    ٤٥وهناك أيضاً  . أوزبكستان

بة املـرأة يف املنظمـات غـري        وأضـاف أن نـس    . حكومية أجنبية 
كمـا أن املـرأة ممثلـة متثـيالً        . احلكومية أعلى من نسبة الرجـل     

 ماليـني مـن     ٣فهي متثل أكثـر مـن       : جيداً يف نقابات العمال   
 مليـون عـضو وتـشغل       ٦,٥جمموع األعـضاء البـالغ عـددهم        

وتبـذل نقابـات    .  يف املائة من املناصب القيادية     ٤٠أكثر من   
 ملنــع التمييــز وضــمان محايــة حقــوق   العمــال جهــوداً نــشطة 

  .املرأة
وأضــاف أن املنظمــات غــري احلكوميــة األوزبكــستانية    - ٣٤

ــال،  . تعمــل بنــشاط يف جمــال التعــاون الــدويل   فعلــى ســبيل املث
أقامت إحـدى املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية املوجـودة يف              
مسرقنــد شــراكة مــع منظمــة غــري حكوميــة نــسائية يف اململكــة   

وقامت املنظمتـان بعـدد مـن املـشاريع املـشتركة، مـن             . املتحدة
  .٢٠٠٩بينها منتدى للمرأة وسيدات األعمال يف لندن عام 

ــسجيل   - ٣٥ ــتعني    إحــدى ولت ــة، ي ــات غــري احلكومي املنظم
علـى مقـدمي الطلبـات تزويــد الـسلطات ذات الـصلة بالوثــائق      
ــا يف ذلــك النظــام األساســي للمنظمــة املقترحــة      ــضرورية، مب ال

. ة اليت تتضمن قـرار إنـشائها، وسـداد الرسـوم املطلوبـة            والوثيق
وحيــدد القــانون بوضــوح . وتــستغرق عمليــة التــسجيل شــهرين

وعلـى سـبيل   : قائمة األسـباب الـيت تـربر رفـض أحـد الطلبـات           
املثــال، ميكــن رفــض أحــد الطلبــات إذا كانــت أنــشطة املنظمــة 
ُيحتمل أن تـؤدي إىل املـساس بـاحلقوق الدسـتورية للمـواطنني             
ــروج       ــت ت ــتور، أو إذا كان ــم الدس ــها هل ــيت يكفل ــات ال واحلري
للحــرب أو الكراهيــة االجتماعيــة أو العنــصرية، أو إذا كانــت  

وإذا كانـت منظمـة مـا ختطـط للعمـل           . ستضّر بصحة الـشعب   
يف قــضايا حــساسة، فــإن هــذا ال يعــد مبوجــب القــانون ســبباً     

  .كافياً للرفض
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 إن حكومتـها     قالـت  ):أوزبكـستان  (يفايالسيدة نارب   - ٣٦
تعلــق أمهيــة كــبرية علــى الــسياسات االجتماعيــة الــيت هتــدف 

ــشعب  ــادة رخــاء ال ــَدم إىل اجلماعــات  . إىل زي ــساعدة تق فامل
األكثر تعّرضاً، مثل املسنني واملعاقني، ويوّجه اهتمام خـاص         

ويف إطـــار بـــرامج العمالـــة اإلقليميـــة . إىل إنـــشاء الوظـــائف
ــصص    ــة، خيـ ــة للحكومـ ــ٤٠التابعـ ــائف   يف املائـ ــن الوظـ ة مـ

وتعمل املرأة يف قطاعات كـثرية إىل       . اجلديدة املتوقعة للمرأة  
جانــب تلــك الــيت تعتــرب جماهلــا التقليــدي؛ فهــي علــى ســبيل    

ــل   ــال متث ــة ٤٢املث ــصناعة، و    يف املائ ــاملني يف ال ــن الع  ٥١م
ــة واحلراجــة، و     يف ــة يف الزراع ــة يف القطــاع  ٤٥املائ  يف املائ

 يف ١٣ النقـل واالتــصاالت، وحنــو   يف املائــة يف١٧املـايل، و  
وحيـق للمـرأة العاطلـة احلـصول علـى        . املائة يف صـناعة البنـاء     

اســـتحقاقات البطالـــة ويـــوفر هلـــا أيـــضاً أنـــواع خمتلفـــة مـــن  
ومــن بــني . التــدريب ملــساعدهتا علــى إجيــاد وظيفــة جديــدة  

 ٢٠٠٩النـــساء الالئـــي كـــن يبحـــثن عـــن وظـــائف يف عـــام 
 ٢٥٠ ٠٠٠ حـــصل  امـــرأة،٢٩٠ ٠٠٠والبـــالغ عـــددهن  

  .على عمل
ويف السنوات القليلة املاضية، اُتخذت تـدابري تنفيـذاً           -  ٣٧

ــومني  ــينيملرسـ ــرتيل   رئاسـ ــل املـ ــع يف العمـ ــشجيع التوسـ .  لتـ
وتتمتـــع العـــامالت يف املنـــازل جبميـــع املزايـــا االجتماعيـــة      
املنــصوص عليهــا يف قــانون العمــل، وُتعفــى الــشركات الــيت   

  .تستخدمهن من ضريبة املمتلكات
عـــن طريـــق ويتـــاح التمويـــل البـــالغ الـــصغر للمـــرأة   -  ٣٨

مــصرف االئتمانــات الــصغرى، وهــو مــصرف خــاص يقــدم  
معظم القروض الـصغرية للمـرأة لكـي تبـدأ عملـها التجـاري        

ــق    ــن طريـ ــاص، وعـ ــد  ٤٩اخلـ ــاً يف البلـ ــاداً ائتمانيـ ويف .  احتـ
السنوات األخـرية، زاد عـدد منظمـات املـشاريع، خاصـة يف             

 يف املائــــة مــــن االحتــــادات ٩٠ة، كمــــا أن املنــــاطق الريفيــــ
وأخرياً، وطبقـاً لالستقـصاءات     . االئتمانية ذاهتا ترأسها نساء   

اليت أُجريت على مـدى الـسنوات القليلـة املاضـية، زاد عـدد           

 يف املائـــة يف عـــام ٦٨النـــساء الراضـــيات عـــن عملـــهن مـــن 
  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٨٤ إىل ٢٠٠٥

 قـــال، مـــشرياً إىل ):نأوزبكـــستا (الـــسيد ســـيدوف  -  ٣٩
ــدَّقت علـــى    ــال، إن أوزبكـــستان صـ موضـــوع عمـــل األطفـ

 بـشأن احلـد األدىن      ١٣٨اتفاقيّيت منظمة العمل الدولية رقـم       
ــم    ــسن االلتحــاق بالعمــل، ورق ــة حبظــر أســوأ  ١٨٢ل  املتعلق

أشـــكال عمـــل األطفـــال واختـــاذ إجـــراءات فوريـــة للقـــضاء  
تفـاقيتني،  وقد اعُتمدت خطـة عمـل وطنيـة لتنفيـذ اال          . عليها

ومت تعــــديل التــــشريعات ذات الــــصلة لتجــــرمي أي عمــــل     
ــا   ــع أحكامهمـ ــق مـ ــال ال يتوافـ ــدَّقت  . لألطفـ ــاً، صـ وعمومـ

ــة، مــن   ١٣أوزبكــستان علــى   ــة ملنظمــة العمــل الدولي  اتفاقي
بينها تلك اليت تتعلق حبقـوق املـساواة يف العمـل بـني الرجـل               

ويف . واملرأة، وأُدرجت أحكامها بالكامـل يف قـوانني العمـل         
ــام  ــة عـ ــة التوظيـــف   ٢٠٠٩هنايـ ــان علـــى خطـ ، وافـــق الربملـ

  .الوطنية اليت أعدهتا احلكومة
وفيما يتعلق باحملليات، من املؤسـف أن هنـاك كـثرياً             -  ٤٠

ــسلبية وغــري الدقيقــة عــن دورهــا يف اجملتمــع      مــن األفكــار ال
ــستاين ــة   . األوزبكـ ــة ظلـــت قائمـ فهـــي مؤســـسات دميقراطيـ

 األقــرب إىل القواعـــد  لقــرون وهــي هيئـــات احلكــم الـــذايت   
ومنــذ أن حــصل البلــد علــى االســتقالل ُنقــل إليهــا . الــشعبية

عدد من وظائف الدولـة، وهـي مـسؤولة اآلن عـن تـصريف              
  .األمور اليومية املتعلقة باُألسرة

ــة،     -  ٤١ ــة املــرأة الريفي ــه وأخــرياً، فيمــا يتعلــق حبال قــال إن
تــه املعلومــات الــيت قدمتــها حكوم إىل أحــال أعــضاء اللجنــة  

، ٦٢/١٣٦لألمـــني العـــام تنفيـــذاً لقـــرارّي اجلمعيـــة العامـــة  
ــون ــة   ” املعنـــ ــاطق الريفيـــ ــرأة يف املنـــ ــة املـــ ــسني حالـــ ، “حتـــ

  .“دور املرأة يف التنمية”، املعنون ٦٢/٢٠٦ و
ــسيدة ناربي  -  ٤٢ ــايال ــة  ):أوزبكــستان (ف  قالــت إن احلكوم

وافقت علـى اسـتراتيجية لتحـسني مـستويات املعيـشة، خاصـة             
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ــاطق ــن   يف املن ــرة م ــة، للفت ونتيجــة . ٢٠١١ إىل ٢٠٠٧ الريفي
 ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام   ٢٨لذلك، اخنفض مستوى الفقر من      

ووجَّه برنامج الصحة الوطنيـة أيـضاً اهتمامـاً         .  يف املائة  ٢٢إىل  
، اختـذت احلكومـة   ٢٠٠٨ففي عـام  . خاصاً إىل سكان الريف  

ــة، وخاصــة للنــس    ــة الــصحية واإلجنابي اء تــدابري لتحــسني الرعاي
ــا فيهـــا تـــدابري ملنـــع والدة   ألطفـــال املعرضـــني اوالبالغـــات، مبـ

لظــروف خلقيــة أو وراثيــة، وتطــوير التــدريب احلــايل لألفــراد   
. الطبيني، وتوفري معدات أفضل ملراكز التوليد وطـب األطفـال         

وأُدخــل نظــام الفحــوص الــصحية الــسنوية لــسبعة ماليــني مــن  
إىل خفـــض النـــساء يف ســـن احلمـــل يف أوزبكـــستان ممـــا أدى  

  .اإلصابة باألمراض التناسلية
 قال إن العمـر املتوقـع       ):أوزبكستان (السيد سيدوف   -  ٤٣

 عامـــاً نتيجـــة للـــربامج الـــصحية  ٧٤عنـــد الـــوالدة ارتفـــع إىل 
  .للحكومة
  ١٦ و ١٥املادتان 

ــسيدة   -  ٤٤ ــصادر   : ريوأوالـ ــتناداً إىل مـ ــه اسـ قالـــت إنـ
ــدّبر شــائعاً يف أوزبكــستا    ــزواج امل ــة، يعــد ال ن كمــا أن بديل

. الـــزواج املبكـــر شـــائع بـــشكل خـــاص يف املنـــاطق الريفيـــة 
ــرأة هــو      ــسن زواج امل ــإن احلــد األدىن ل وفــضالً عــن هــذا، ف

ــنخفض إىل    ١٧ ــن أن يــ ــاً وميكــ ــاً يف بعــــض  ١٦عامــ  عامــ
.  عامــا١٨ًالظـروف، يف حـني أن سـن الـزواج للرجـال هـو       

ورحبت باجلهود املبذولة لتعديل القـانون مـن أجـل مـساواة            
زواج للمرأة والرجـل، وطلبـت مزيـداً مـن املعلومـات            سن ال 

عـــن حالـــة هـــذا التـــشريع واخلطـــوات العمليـــة الـــيت ُتتخـــذ  
وتــساءلت عمــا إذا كــان القــانون يعتــرف . لــضمان إصــداره

بالزجيات التقليدية والدينية، وإذا مل يكـن كـذلك، فمـا هـي             
وســـترحب . اخلطـــوات املتخـــذة لالعتـــراف هبـــا وتـــسجيلها

حلصول على مزيد من التفاصـيل عـن تعريـف          اللجنة أيضا با  
  .تعدد الزوجات يف ظل القانون األوزبكستاين

وتشري املصادر البديلة إىل أنه يتعني إحالـة الرتاعـات        -  ٤٥
الزوجية يف البداية إىل احملليـات، وأن احملـاكم ال توافـق علـى              
طلبات الطالق مـا مل تكـن مـصحوبة مبحاضـر جلنـة التوفيـق               

وتقــول املــصادر ذاهتــا أن احملليــات تتبــع  . تالتابعــة للمحليــا
قواعــد تقليديــة صــارمة وغالبــاً مــا تعاقَــب املــرأة علــى عــدم   
ــة    ــدم التـــصرف بالطريقـ ــا وعلـــى عـ ــائمني عليهـ ــرام القـ احتـ

وأضـافت أن مثـل هـذا التمييـز         . التقليدية املتوقعـة مـن املـرأة      
وقالت إهنا تـود أن تعـرف كـم         . يعد خرقاً واضحاً لالتفاقية   

نساء الاليت جنحن يف احلصول على الطـالق ومـا هـي            عدد ال 
ــرأة يف     اخلطــوات املتخــذة لتحقيــق املــساواة بــني الرجــل وامل

  . الزواجفسخحاالت 
قالـت إنـه وفقـاً ملعلومـات بديلـة،          : هاياشيالسيدة    -  ٤٦

مل يعــد كــثري مــن الالجئــات يف وضــع يــسمح هلــن مبمارســة  
شـريات  حقوقهن بسبب عـدم حيـازهتن جلـوازات سـفر أو تأ           

وستقّدر اللجنة احلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات           . صاحلة
يف هـــذا الـــصدد، خاصـــة إذا كـــان يف اســـتطاعة الالجئـــات 
طلــب الطــالق أمــام حمــاكم أوزبكــستان بــدون تقــدمي هــذه   

وباإلضــافة إىل ذلــك، أشــارت   . الوثــائق أو عقــود الــزواج  
 مصادر بديلة إىل أنه تلزم تأشرية خروج ملغادرة البلد، وأنـه          

إذا كانت املرأة متزوجة فإهنا حباجة إىل تـصريح مـن أقـارب          
وهلـذا قـد يكـون    . الزوج للحصول علـى مثـل هـذه التأشـرية         

من الصعب على املرأة مغادرة البلـد إذا أرادت اهلـروب مـن         
زوج يــسيء معاملتــها أو إذا أرادت الدراســة والبحــث عــن  

وأضـــافت أنـــه ينبغـــي توضـــيح مـــربرات . عمـــل يف اخلـــارج
  .ذلك
 قالـــت إهنـــا تـــشعر : كـــاداري- ة هـــالربين الـــسيد  -  ٤٧

بــالقلق مــن الــسلطات شــبه القــضائية املمنوحــة للمحليــات يف   
ــة     . الرتاعــات اُألســرية  ــسوية غــري الرمسي ــنظم للت ــذه ال ــل ه فمث

للرتاعات ال تكون يف مصلحة الطرف األضـعف، وهـي املـرأة            
ــة    . عــادة وســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك آلي
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ان عـدم إسـاءة اسـتعمال الـسلطة يف هـذا الـسياق، وهـل                لضم
ميكن الطعـن يف أحكـام احملليـات؟ وهـل يقـدم تـدريب خـاص                
ألولئك املسؤولني يف احملليـات عـن تـسوية الرتاعـات والتعامـل             

  ؟املرتيلمع حاالت العنف 
ــشريع      -  ٤٨ ــدد الزوجــات يف الت ــف تع وأضــافت أن تعري

 الــواردة يف التوصــية األوزبكــستاين ال يتوافــق مــع املتطلبــات
فالزواج ميكن أن يتخذ طابع التعـدد       .  للجنة ٢١العامة رقم   

إذا كانـت مجيـع الزوجـات يعـشن حتـت           عمـا   بصرف النظر   
ــهاكاً      ــأي شــكل يعــد انت ســقف واحــد؛ فتعــدد الزوجــات ب

وحثــت الدولــة الطــرف علــى . حلقــوق املــرأة وينبغــي إلغــاؤه
وجــات إعــادة النظــر يف ضــرورة توســيع تعريــف تعــدد الز     

  .ليشمل مجيع أشكال الزواج املتعدد
يسّر اللجنـة أن تالحـظ أن املـرأة يف حالـة الـزواج              و  -  ٤٩

ــها       ــال، ولكن ــا لألطف ــا احلــق يف مزاي ــديين غــري املــسجل هل ال
ــذه      ــن هـ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى مزيـ ــصول علـ ــتقّدر احلـ سـ
ــل هــذا      ــة للمــرأة يف مث ــا يف ذلــك حقــوق امللكي احلقــوق، مب

مزيـد  وينبغـي أيـضاً تقـدمي      .  أطفال الزواج ولكن ليس لديها   
املعلومات عن حقوق امللكيـة للمـرأة يف الـزواج الرمسـي            من  

وعلــى وجــه اخلــصوص، يف حالــة املمتلكــات الــيت . املــسجل
حيققها الزوجـان وتـسجل باسـم أفـراد آخـرين مـن اُألسـرة،               

  هل ميكن للمرأة مع ذلك املطالبة حبقها الشرعي؟
 قــال إن الــزواج ):انأوزبكــست (الــسيد كانيــازوف  -  ٥٠

عقـــد يوقعـــه الطرفـــان بإرادهتمـــا وإن الرجـــل واملـــرأة هلمـــا   
وال يعتــرف القــانون بــالزواج  . حقــوق متــساوية يف الــزواج 

ــسلطات      ــدى ال ــة ل ــة الالزم ــائق القانوني ــجلت الوث إال إذا ُس
ــصة ــق      . املخت ــتم فقــط عــن طري ــذي ي ــزواج ال ــإن ال ــذا ف وهل

ــة ا     ــن الناحي ــه م ــرف ب ــين ال ُيعت ــال دي ــةاحتف وكــال . لقانوني
الزوجــــان هلمــــا حقــــوق متــــساوية يف حيــــازة املمتلكــــات  

ا الزوجني معاً لـيس     هواستخدامها والتصرف فيها إذا اكتسب    

فقط أثناء الزواج ولكن قبله أيضاً، ما مل ينص عقد الـزواج            
وتسري هذه احلقـوق حـىت وإن مل يكـن          . على خالف ذلك  

ء أحــد الــزوجني، وهــي الزوجــة عــادة، دخــل خــاص أثنــا       
وحيمـــي القـــانون أيـــضاً حقـــوق األطفـــال يف هـــذا . الـــزواج
  .الصدد
وأضاف أن تعدد الزوجـات جرميـة يف ظـل القـانون              -  ٥١

ــائي، ويتحقــق ع ــر   اجلن نــد إقامــة الرجــل مــع امــرأتني أو أكث
وقـد تعـيش الزوجـات      . على أساس أُسـرة معيـشية مـشتركة       

وتتمثــل النقطــة  . إمــا يف بيــت واحــد أو يف أمــاكن خمتلفــة    
ــة، ســواء كانــت       اهلا ــشية لكــل زوج مــة يف أن اُألســرة املعي

 واحــداً مــع اُألســرة  وحــدها أو مــع أُخريــات، تــشكل كــالً 
وإذا كان الشخص يعيش مع امـرأة واحـدة   . املعيشية للزوج 

أو مــع عــدة نــساء ولكنــه ال يقــيم أُســرة معيــشية مــشتركة،  
ــال ــات    فـ ــدد للزوجـ ــشكلة تعـ ــد مـ ــدد  . توجـ ــد تعـ وال يوجـ

احلاالت اليت يكون فيها الـشخص الـذي        للزوجات أيضاً يف    
مل يفسخ عقد زواج قد توقف عـن إقامـة عالقـات زوجيـة،              

إال أن الرجــل الــذي تــزوج جمــدداً  . ودخــل يف زواج جديــد
ويواصل اإلقامة مع كلتا املرأتني علـى أسـاس أُسـرة معيـشية             
. مــشتركة، فــإن عمــل هــذا الــشخص يعــد تعــدداً للزوجــات

ــام  ــام ٢٠٠٨ويف عـ ــاكم ، ُعرضـــت أمـ  قـــضية مـــن ١٦احملـ
  .قضايا تعدد الزوجات

ــه حـــدث  ):أوزبكـــستان (الـــسيد ســـيدوف  -  ٥٢  قـــال إنـ
ــزوجن دون ســن      ــاليت يت ــات ال ــتظم يف عــدد الفتي اخنفــاض من
الثامنــة عــشرة، وهــذا يرجــع مــن ناحيــة إىل إدخــال التعلــيم        

ــستمر   ، كانــت ٢٠٠٩ويف عــام .  عامــا١٢ًاإللزامــي الــذي ي
ومـع  .  يف املائـة مـن اجملمـوع       ٣ن  مثل هذه الزجيات متثل أقل م     

ن اُألسـرة للمـساواة     وهذا، تقوم احلكومة بـصياغة تعـديل لقـان        
ــزواج وســتقدمه إىل الربملــان يف     ــرأة يف ســن ال بــني الرجــل وامل

  .املستقبل القريب
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ــضائية       -  ٥٣ ــات شــبه ق ــست هيئ ــات لي وأضــاف أن احمللي
ــذايت   ــرأة تطلــب الطــالق  . ولكــن أجهــزة للحكــم ال وأي ام

  .أن تتجاوز احملليات وتتقدم إىل احملاكمميكنها 
طلبت رداً على سؤاهلا السابق بـشأن       : باتن ةالسيد  -  ٥٤

  .تعديالت قانون العمل
ــسيد  -  ٥٥ ــالربين ال ــاداري- ة ه ــت أن شــواغلها  : ك  قال

فينبغـي تعـديل القـانون      : بشأن تعـدد الزوجـات ال تـزال قائمـة         
واحـدة مــع  ليـشمل احلـاالت الــيت ال يقـيم فيهــا أُسـرة معيــشية     

وفـضالً  . عدة زوجات ومع ذلك فإنه حيتفظ بأكثر من زوجـة        
عن هذا، ومهما يكن التعريف الـدقيق للمحليـات، فإنـه يبـدو             
أهنا تقـوم يف الواقـع بـدور يف التوفيـق والوسـاطة يف املنازعـات                
اُألســرية، وينبغــي تقــدمي تــدريب خــاص ألولئــك املعنــيني مبثــل 

  .هذه األنشطة
قالت إنه رداً علـى الـسؤال الـذي         : هاياشيالسيدة    -  ٥٦

طرحته يف اجللسة السابقة، قـدم الوفـد معلومـات عامـة عـن              
غري أهنا سترحب باحلـصول     . ظروف السجينات واملعتقالت  

ــدا أمحــدوف     ــضية أومي ــى معلومــات حمــددة عــن ق ، وهــي اعل
ــشهري     ــا بالتــ ــها إىل اهتامهــ ــة أدى عملــ ــصورة فوتوغرافيــ مــ

  .بالشعب األوزبكستاين
 قال إن قـانون العمـل       ):أوزبكستان (د سيدوف السي  -  ٥٧

ميتثـــل جلميـــع اتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة الـــيت وقّعتـــها 
ويتــضمن القــانون  .  اتفاقيــة١٣أوزبكــستان والبــالغ عــددها   

أيضاً تعريفاً عامـاً للتمييـز ولكنـه لـيس املكـان املناسـب لوضـع           
  .تعريف شامل يغطي مجيع أنواع التمييز

ــه يو   - ٥٨ ــانون   وأضــاف أن ــى ضــرورة اســتعراض ق ــق عل اف
. ٢١تعــــدد الزوجــــات علــــى ضــــوء التوصــــية العامــــة رقــــم 

يتعلـق باحملليـات، يتلقـى القـادة املنتخبـون حـديثاً تـدريباً               وفيما
وأخـــرياً، مت تعليـــق . خاصـــاً علـــى اجملـــاالت املختلفـــة لعملـــهم

القضية ضـد املـصورة الفوتوغرافيـة الـيت أشـارت إليهـا الـسيدة               
  .هاياشي

ــه  و  - ٥٩ ــام كلمت ــال يف خت ــة    ق ــني اللجن ــاء ب  إن احلــوار البنَّ
. ووفده سيسهم يف جهود حكومتـه املـستمرة لتنفيـذ االتفاقيـة           

ــة      ــة األوزبكي ــة إىل اللغ ــة القادم وســتترجم املالحظــات اخلتامي
وسُتنــشر علــى نطــاق واســع، كمــا ســيتم وضــع خطــة عمــل     
ــة وغــري     ــة مبــشاركة املنظمــات احلكومي لتنفيــذ توصــيات اللجن

ــةاحل ــة    . كومي ــها اللجن ــيت أعربــت عن ــشواغل ال وأضــاف أن ال
بـــشأن عـــدد مـــن القـــوانني ســـتحال إىل الربملـــان بغيـــة إجـــراء 

ــة  ــديالت املالئمـ ــذ   . التعـ ــة بتنفيـ ــه ملتزمـ ــاف أن حكومتـ وأضـ
منــهاج عمــل بيجينــغ وســتنظم مناســبات لالحتفــال بالــذكرى 

وتؤيد حكومته أيـضاً    . ٢٠١٠السنوية اخلامسة عشرة يف عام      
ــللجنــة جهــود ا  املــسنات ومحايــة نصياغة توصــيات عامــة عــ ل

حقوق اإلنسان اخلاصة هبن، وعـن النتـائج االقتـصادية للـزواج         
وفــسخ الــزواج، وتوافــق متامــاً علــى املبــادرات اخلاصــة حبمايــة  

  .حقوق املرأة اليت حددهتا املفوضة السامية لشؤون الالجئني
ــس  - ٦٠ ــة    :ةالرئي ــود حكوم ــة ترحــب جبه ــت إن اللجن  قال
ــرأة وت  أ ــة امل ــسان لتحــسني حال ــستمر هــذه  أوزبكت مــل يف أن ت

وهــي تــشجع احلكومــة بــشكل خــاص علــى تــصديق  . اجلهــود
 مـن االتفاقيـة وتوسـيع واليـة     ٢٠ مـن املـادة      ١التعديل للفقـرة    

جلنة املرأة حىت تـتمكن مـن محايـة حقـوق املـرأة بـصورة أكثـر                 
ع الـدويل   وينبغي للحكومة أيضاً زيادة تعاوهنا مع اجملتم      . فعالية

ــام بــدور أكــرب     ــة والــسماح هلــا بالقي واملنظمــات غــري احلكومي
ــرأة  ــة    . ملناصــرة امل ــذل احلكوم ــة يف أن تب ــل اللجن وأخــرياً، تأم

مزيــــداً مــــن اجلهــــود حملاربــــة التنمــــيط اجلنــــساين يف اجملتمــــع 
وهــي تتطلــع إىل إحــراز تقــدم يف هــذا الــصدد  . األوزبكــستاين

  .لقادمعندما تقدم الدولة الطرف تقريرها ا
  .٠٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   

  


