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    لتمييز ضد املرأةى اعل  اللجنة املعنية بالقضاء 
  الدورة اخلامسة واألربعون

        ٢٠١٠فرباير / شباط٥ -يناير / كانون الثاين١٨
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

    
  أوزبكستان     

يف جلـــستيها ) CEDAW/C/UZB/4(نظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر الرابـــع ألوزبكـــستان   - ١
 CEDAW/C/SR.907انظـــر  (٢٠١٠ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٠، املعقـــودتني يف ٩٠٨  و٩٠٧

ــرد CEDAW/C/UZB/Q/4وتــرد قائمــة بالقــضايا واألســئلة املطروحــة يف الوثيقــة   ). 908 و ، وت
  . CEDAW/C/UZB/Q/4/Add.1ردود أوزبكستان يف الوثيقة 

  
  مقدمـة    

 الرابــع، الــذي  الــدوري للدولــة الطــرف لتقــدميها تقريرهــاتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها  - ٢
يلتزم باملبادئ التوجيهية اليت حددهتا اللجنة إلعداد التقارير ويتـضمن إشـارات إىل املالحظـات               

ــة    ــة للجن ــسابقة والتوصــيات العام ــة ال ــة الطــرف     . اخلتامي ــديرها للدول ــن تق ــة ع ــرب اللجن وتع
ئمـة القـضايا واألسـئلة الـيت طرحهـا فريقهـا            قدمته مـن عـرض شـفوي وردود خطيـة علـى قا             ملا

  . العامل ملا قبل الدورة، وإيضاحات أخرى بشأن األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياً
 رئـيس املركـز الـوطين حلقـوق         برئاسـة وتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفـداً           - ٣

ــاء     ــة أوزبكــستان، وتعــرب عــن تقــديرها للحــوار البن ــسان جبمهوري ــد  اإلن ــذي دار بــني الوف  ال
ــة ــة املــرأة      . وأعــضاء اللجن ــة أيــضا، مــع التقــدير، أن الوفــد ضــم ممــثال عــن جلن وتالحــظ اللجن

  .بأوزبكستان، كما سبق أن أوصت بذلك اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية    
ترحــب اللجنــة باعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ التوصــيات الــيت قدمتــها اللجنــة يف     - ٤

السابقة، وباملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف بشأن اخلطـة اجلديـدة            املالحظات اخلتامية   
  . لمالحظات اخلتامية احلاليةلامتثاالً اليت ستعتمد 

وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إلقرارهـا القـانون املتعلـق مبكافحـة االجتـار بالبـشر،                    - ٥
ع االجتــــار بالبــــشر، مــــع ، وإنــــشاء اللجنــــة الوزاريــــة الوطنيــــة ملنــــ٢٠٠٨أبريــــل /نيــــسان يف

وزارية إقليميـة يف مجيـع منـاطق أوزبكـستان، واعتمـاد خطـة عمـل وطنيـة للفتـرة             جلان تشكيل
  .  لتحسني فعالية اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر٢٠١٠-٢٠٠٨

وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منـذ النظـر يف تقريرهـا الـسابق، بالتـصديق علـى                    - ٦
  : لية التالية أو االنضمام إليهاالصكوك الدو

الربوتوكـــول االختيـــاري الثـــاين للعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة          )أ(  
  ؛ ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣والسياسية، اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف 

ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف      ) ب(   ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي
  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣ملسلحة، يف املنازعات ا

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال واسـتغالل              ) ج(  
  ؛ ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٣األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، يف 

بروتوكـــول منـــع وقمـــع االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء واألطفـــال،    ) د(  
قبــة عليــه، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف           واملعا
  ؛٢٠٠٨أغسطس /آب ١٢

 املتعلقـة باحلـد األدىن لـسن االلتحـاق          ١٣٨اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقـم         )هـ(  
ء  املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجـراءات فوريـة للقـضا             ١٨٢بالعمل، ورقم   
  . ٢٠٠٨أبريل /عليها، يف نيسان

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات    

تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                  - ٧
أشكال التمييز ضد املرأة على حنو منهجي ومستمر، وترى أنه يتعني على الدولـة الطـرف                

وعـد تقـدمي التقريـر الـدوري املقبـل، للـشواغل            من اآلن وحـىت م    االهتمام  أن تعطي أولوية    
وبنـاء علـى ذلـك، حتـث اللجنـة الدولـة            . والتوصيات احملددة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة        
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الطــرف علــى أن تركــز علــى هــذه الــشواغل يف أنــشطتها التنفيذيــة وأن تقــدم يف تقريرهــا  
وتـدعو الدولـة الطـرف    . الدوري املقبل بيانا مبا اختذته من إجراءات وما حققتـه مـن نتـائج    
 القـضائي  هاز واجل الربملانإىل تقدمي هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل           

  . لضمان تنفيذها بالكامل
  

  )الربملان( اجمللس العايل    
 عـــن التنفيـــذ الكامـــل الرئيـــسية تعيـــد اللجنـــة التأكيـــد علـــى أن املـــسؤولية بينمـــا  - ٨

 مبوجب االتفاقية تقع علـى عـاتق احلكومـة وأهنـا مـسؤولة بـصفة                اللتزامات الدولة الطرف  
خاصة عنها، فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزمـة جلميـع أجهـزة احلكومـة، وتـدعو الدولـة                   

، وحـسب االقتـضاء،     هتخـذ، مبـا يتماشـى مـع إجراءاتـ         ي على أن    برملاهناالطرف إىل تشجيع    
حظـات اخلتاميـة وبعمليـة اإلبـالغ املقبلـة الـيت            التدابري الالزمة فيما يتعلـق بتنفيـذ هـذه املال         

  . تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية
  

   مشروع قانون بشأن املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص    
تالحظ اللجنة أن مـشروع القـانون املتعلـق باملـساواة يف احلقـوق والتكـافؤ يف الفـرص                     - ٩

 يتـضمن تعريفـا للتمييـز يـشمل التمييـز املباشـر             بني املرأة والرجـل، يف صـيغته املنقحـة اجلديـدة،          
غـري أن اللجنـة     .  مـن االتفاقيـة    ١ العـام واخلـاص، وفقـا للمـادة          اجملـالني وغري املباشر والتمييز يف     

  .  اآلنإىلقلقة إزاء عدم اعتماد مشروع القانون 
ــة الطــرف     - ١٠ ــة الدول ــدعو اللجن ــوق    إىل اوت ــساواة يف احلق ــانون امل ــإقرار ق ــل ب لتعجي
وتـشجع أيـضا الدولـة      .  إطار زمين حمـدد    يف غضون لتكافؤ يف الفرص بني املرأة والرجل       وا

 املسؤولني احلكوميني واجلهاز القـضائي واجلمهـور بطبيعـة التمييـز غـري              توعيةعلى   الطرف
  . الفعليةاملباشر ومفهوم املساواة 

  
  التعريف باالتفاقية    

حظات اخلتامية الـسابقة إىل اللغـة األوزبكيـة    املالوأخذت اللجنة علما بترمجة االتفاقية    - ١١
 وبتنظيم محالت توعية بشأن تنفيذ االتفاقية، إال أهنا ما زالت قلقة إزاء عدم وجود إملام كـاف                

 مبـا للمـرأة مـن       ،أجهزة احلكومـة كافـة واجلهـاز القـضائي        ضمن    ذلك يف اجملتمع عموماً، مبا يف    
 بـني اجلنـسني وبالتوصـيات    الفعليـة تعلـق باملـساواة   حقوق مبوجب االتفاقية ومبفهوم االتفاقيـة امل     

وتعــرب كــذلك عــن قلقهــا مــن أن النــساء أنفــسهن، وال ســيما نــساء األريــاف  . العامــة للجنــة
واملناطق النائيـة، ال يـدركن مـا هلـن مـن حقـوق مبوجـب االتفاقيـة، وبالتـايل ال ميـتلكن القـدرة                         

  . على املطالبة هبا



CEDAW/C/UZB/CO/4
 

4 10-24292 
 

الطرف أن تتخذ مجيـع التـدابري املالئمـة لكفالـة امـتالك             وتطلب اللجنة من الدولة       - ١٢
مجيــع أجهــزة احلكومــة واجلهــاز القــضائي املعلومــات الكافيــة عــن االتفاقيــة وتطبيقهــا هلــا،   

 والسياسات املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني    وقرارات احملاكم باعتبارها إطاراً لكل القوانني     
لطرف إىل كفالة أن تـصبح االتفاقيـة والتوصـيات    وتدعو اللجنة الدولة ا  . والنهوض باملرأة 

العامة للجنة وما يتصل هبما من تشريعات حمليـة جـزءاً ال يتجـزأ مـن بـرامج تـوفري التعلـيم         
 مبن فيهم احملامون واملسؤولون عن إنفاذ القانون واجلهاز         ،ألفراد املهنة القانونية  والتدريب  
 تزويـد النـساء، مبـا يف ذلـك نـساء            وتطلب كذلك من الدولة الطـرف أن تكفـل        . القضائي

األرياف واملناطق النائية، مبعلومات عن االتفاقية، وذلك باستخدام مجيع الوسائل املالئمة،           
  . مثل وسائط اإلعالم

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

 كـون تدابري، فإهنـا قلقـة إزاء       بعض ال بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اختذت           - ١٣
 الـيت تعـاين فيهـا     خـرى   األاالت  اجملـ  املقدمة بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املتخـذة يف              املعلومات

، وقلقـة مــن أن هــذه   هـي معلومــات حمـدودة جــداً  املـرأة مــن نقـص يف التمثيــل أو مـن احلرمــان   
ــة     ــة منهجي ــق بطريق ــدابري ال تطب ــارالت ــة    يف إط ــساواة الفعلي ــل بامل  اســتراتيجية ضــرورية للتعجي

  .ني الرجل واملرأة يف مجيع اجملاالت املنصوص عليها يف االتفاقيةاحلقيقية ب أو
ــة الطــرف علــى تعريــف مجيــع املــوظفني املختــصني مبفهــوم       - ١٤ ــة الدول وتــشجع اللجن

 مـن االتفاقيـة ويف التوصـية    ٤ مـن املـادة     ١التدابري اخلاصـة املؤقتـة الـوارد بيانـه يف الفقـرة             
ق الدولة الطـرف تـدابري خاصـة مؤقتـة بأشـكال      وتوصي اللجنة بأن تطب.  للجنة٢٥العامة  

خمتلفة يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثيال ناقصا أو حمرومة، وبأن ختـصص مـوارد                 
وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تـدرج الدولـة            . إضافية عنـد احلاجـة للتعجيـل بالنـهوض بـاملرأة          

اخلاصــة املؤقتــة تــشجع علــى  الطــرف يف تــشريعاهتا أحكامــا حمــددة بــشأن تطبيــق التــدابري   
  .اللجوء إىل هذه التدابري يف القطاعني العام واخلاص

  
  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    

بينما ترحب اللجنة بالتنسيق املتواصل وغريه من األنشطة اليت تقـوم هبـا جلنـة املـرأة يف                    - ١٥
لـوطين املعـين بالنـهوض بـاملرأة،         اجلهـاز ا   لتكـون أوزبكستان، وهي منظمة غري حكومية ُعينـت        

فإهنا قلقة من أن الوضع املؤسسي للجنة املـرأة قـد ال يكـون كافيـا لتمكينـها مـن التـأثري داخـل                        
واللجنــة قلقــة أيــضا إزاء . هيكـل احلكومــة، وال ســيما فيمـا يتعلــق برســم الــسياسات وتنفيـذها   

 حيول بـني     املرأة، وهو ما قد     للجنة الطرفعدم كفاية اعتمادات امليزانية اليت خصصتها الدولة        
وعـالوة علـى ذلـك، تأسـف اللجنـة لعـدم وجـود خطـة                . همتها بفعالية مل ئها أدا جلنة املرأة وبني  

  . عمل وطنية شاملة للنهوض باملرأة
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وتذكِّر اللجنة الدولـة الطـرف مبـسؤوليتها عـن الكفالـة الكاملـة ملـساءلة احلكومـة                    - ١٦
ويف هـذا الـصدد،     . متتـع املـرأة جبميـع حقـوق اإلنـسان         بشأن حتقيق املساواة بني اجلنـسني و      

 ويف منـهاج عمـل بـيجني        ٦تشري اللجنة إىل املبادئ التوجيهيـة املقدمـة يف توصـيتها العامـة              
 فيمـا يتعلـق بالـشروط الـضرورية      ال سيما بشأن األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة، و      

للجنة أيضا توصيتها بـأن تـسرع الدولـة         وتكرر ا . بصورة فعالة عملها   هذه األجهزة    ألداء
املوارد البـشرية واملاليـة والتقنيـة الـضرورية لكفالـة           بتزويـدها بـ   جلنة املرأة   تعزيز  الطرف يف   

الدولة الطـرف   التنسيق يف تنفيذ السياسات املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ووفاء           
دولـة الطـرف بإعـداد خطـة عمــل     وتوصـي اللجنـة كـذلك ال   . بالتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة   

  .وطنية شاملة للنهوض باملرأة، واعتمادها وتنفيذها
  

 املنظمات غري احلكومية    

، لقــانون ٢٠٠٧ينــاير /اعتمــاد الدولــة الطــرف، يف كــانون الثــاينب حتــيط اللجنــة علمــاً  - ١٧
ت يف الوقــتعــرب والــضمانات فيمــا يتعلــق بأنــشطة املنظمــات غــري احلكوميــة وغــري التجاريــة،  

ــالغ إزاء  نفــسه  ــا ورد مــن  عــن قلقهــا الب ــتطلبــات واملمعلومــات عــن  م ــيت رهقــة  املصاعبامل ال
 باإلضــافة إىل القيــود لــدى تــسجيل نفــسها بــصفتها هــذه، املنظمــات غــري احلكوميــة تواجههــا 

تعـرب اللجنـة   كمـا  . املفروضة على أنشطة املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين         
 ورد مـن تقـارير بـشأن ختويـف ومـضايقة وسـجن عـضوات املنظمـات غـري                    عن القلق حيال ما   

ــن          ــا م ــسان وغريه ــوق اإلن ــدافعات عــن حق ــسان وامل ــوق اإلن ــة حبق ــسائية واملعني ــة الن احلكومي
 .، وإغالق العديد من املنظمات الوطنية والدوليةمجاعات اجملتمع املدين

قية ومطــردة لتهيئــة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تتخــذ خطــوات اســتبا   - ١٨
 اليت تركز على    ائية النس املنظمات اجملتمع املدين و   منظماتوضمان بيئة مواتية تتمكن فيها      

ومتكــني املــرأة مــن وضــع الــربامج وتنفيــذ وحقــوق اإلنــسان للمــرأة  املــساواة بــني اجلنــسني
وتبـسط شـروط    بتنقـيح   الدولة الطرف   تقوم  أن  تطلب اللجنة   ويف هذا الصدد،    . األنشطة

ترفــع القيــود املفروضــة علــى أنــشطة املنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات    أن لتــسجيل وا
وتطلـب اللجنـة    . اجملتمع املدين، وعلى األخص تلك اليت تركز على املساواة بـني اجلنـسني            

املــستقالت راقبــات املإىل الدولــة الطــرف أن تتخــذ مجيــع التــدابري الالزمــة لــضمان محايــة    
املتعلقـة حبقـوق    أو العنف نتيجـة أنـشطتهن  التخويف ائر أو قوق اإلنسان من السجن اجلحل

 . اإلنسان
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 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

قلقهـــا العميـــق بـــشأن اســـتمرار املمارســـات والتقاليـــد  اإلعـــراب عـــن اللجنـــة  تكـــرر  - ١٩
 أدوار إزاءاملتجــذرة والقوالــب النمطيــة الذكوريــة باإلضــافة إىل املواقــف القائمــة علــى الــسلطة 

وتعرب اللجنـة أيـضاً عـن القلـق        . احلياةمناحي  ومسؤوليات وهويات النساء والرجال يف مجيع       
واملمارســات تكــرس التمييــز ضــد النــساء والفتيــات وتتجــّسد يف وضــعهن   العــادات ألن هــذه 

املهّمش وغري املتكافئ مع الـذكور يف جمـاالت كـثرية، مبـا فيهـا جمـاالت التعلـيم واحليـاة العامـة                       
أن الدولـة الطـرف مل تتخـذ، حـىت      على حني   ع القرارات، ويف استمرار العنف ضد املرأة،        وصن

ومنهجية لتغيري القوالب النمطيـة والقـيم واملمارسـات التقليديـة الـسلبية             مطردة  اآلن، إجراءات   
وتالحظ اللجنة مـع القلـق أن هـذه املواقـف تـسود بوجـه خـاص يف وسـائط                    . أو القضاء عليها  
 .يقدم يف الغالب الرجال والنساء يف صور منطيةاإلعالم، حيث 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء اسـتراتيجية شـاملة، يـتم يف              - ٢٠
ــة        ــة املمارســات التقليدي ــديل أو إزال ــة واضــحة لتع ــا وضــع أهــداف وجــداول زمني إطاره

وينبغي . من االتفاقية) أ (٥ و) و (٢والقوالب النمطية اليت متّيز ضد املرأة، وفقا للمادتني 
التــدابري بــذل اجلهــود للتوعيــة هبــذا املوضــوع علــى أن تــستهدف النــساء  تلــك أن تــشمل 

 اللجنـة   طلـب وت. بالتعاون مع اجملتمـع املـدين     وذلك  والرجال على مجيع مستويات اجملتمع،      
 والرجـل   أن تتخذ تدابري ابتكارية وفعالة لتعزيز فهم املساواة بـني املـرأة            إىل الدولة الطرف  

وغري منطيـة وغـري   إجيابية  برسم صورة هلا    والعمل مع وسائط اإلعالم لتحسني صورة املرأة        
العام، اجملال جنسنة ملكافحة تيجياهتا اوتطلب أيضاً إىل الدولة الطرف أن تعزز استر. متيزية

مييز،  بـالت ةوالتغطية اإلعالمي اإلعالمي  نتاج  وأن تتخذ تدابري استباقية تكفل عدم اتسام اإل       
وسائط اإلعالم وغريهم من األطـراف   أصحاب  هبذه القضايا يف أوساط     تذكي الوعي   وأن  

 .  اإلعالميالفاعلة املعنية يف القطاع
  

  د املرأةضالعنف     
الدولة الطـرف ملنـع     قبل  أن اللجنة الحظت بعض التدابري املتخذة من        وعلى الرغم من      - ٢١

ــا     ــرأة، فإهن ــشعرومكافحــة العنــف ضــد امل ــ ت ــات ومعلومــات عــن   اب ــار إىل بيان لقلق إزاء االفتق
 العــائلي،خمتلــف أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك العنــف  معــدالت وقــوع 

أو استقـصاءات عـن     /حسب العمر واملناطق احلضرية والريفية، باإلضافة إىل دراسات و        مصنفة  
قلقـة بـشأن االفتقـار إىل قـانون         تـزال اللجنـة أيـضاً        وال.  اجلذرية العنف املرتكب وأسبابه  مدى  

ويساور اللجنـة أيـضاً القلـق    . حمدد حيمي املرأة وعدم مقاضاة مرتكيب العنف العائلي ومعاقبتهم       
مـن  واإلفـالت   الـصمت   وتصاحبه ثقافة   العنف يبدو مشروعاً من الناحية االجتماعية       ذلك  ألن  
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قلــيالً ألن هــذه احلــاالت ؛ و“عائليــةنزاعــات ” مــع اإلشــارة إىل هــذه احلــاالت بأهنــا  ،العقــاب
خــارج احملــاكم، يــتم التــصاحل بــشأهنا عنــها تــسوى أو احلــاالت الــيت ُيبلَــغ يبلــغ عنــها؛ وأن  مــا
 . احملليةاللجان ذلك عن طريق  يف مبا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء االهتمـام، علـى سـبيل األولويـة، ملكافحـة                   - ٢٢
العنـف عمـال بتوصـيتها    لـذلك  ري شـاملة للتـصدي   تدابواختاذ  العنف ضد النساء والفتيات     

 : ما يليتشملأن التدابري ينبغي لتلك و. ١٩العامة 

ــانون اعتمــاد ســرعة   )أ(   ــرأة   ق ، إطــاري يتعلــق جبميــع أشــكال العنــف ضــد امل
تعاريف تتعلق جبميع أشكال العنف العـائلي، مبـا فيهـا           يقدم  العائلي، و   أيضاً العنف  ويشمل

  العنف النفسي واجلنسي؛

 القائمة، عند االقتضاء؛قوانني العقوبات تعديل أحكام   )ب(  

 .وضع خطة عمل وطنية شاملة ملكافحة العنف ضد املرأة  )ج(  

تـدابري  واختـاذ  انتـصاف قانونيـة فعالـة      بوضـع سـبل     وتوصي اللجنة الدولة الطـرف        - ٢٣
على املـشاركة   تقوم  نظام جلمع البيانات بصورة منهجية، يف عملية        وإنشاء   ؛للحمايةفعالة  

العنف الـذي  مدى أو استقصاءات بشأن    /دراسات و وإعداد   ؛بني احلكومة واجملتمع املدين   
، عرب توعية الناسكما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف . اجلذرية هميارس ضد املرأة وأسباب

برامج وسائط اإلعـالم والـربامج التثقيفيـة، بـأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة هـي مـن                        
. قـوق اإلنـسان للمـرأة   حل ا انتـهاك شكل فإهنـا تـ  بالتـايل االتفاقيـة، و مبوجـب    التمييـز    أشكال

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تزيــل أيــة عوائــق تواجــه النــساء ضــحايا العنــف يف 
 وتوصي بتنفيـذ بـرامج   ،الوصول إىل العدالة وإىل سبل االنتصاف واحلماية على حنو فوري     

والقـضاة  ن وملقـدمي اخلـدمات الـصحية ولألطبـاء الـشرعيني            لتدريب موظفي إنفـاذ القـانو     
التدريس ضماناً لتوعيتهم جبميع أشكال العنـف  وهيئة  وللجان احمللية والصحفيني    واحملامني

  . نهم من تقدمي دعم كاٍف يراعي نوع اجلنس إىل الضحايايضد املرأة ومتك
  

  االحتجازأماكنالنساء يف     

إزاء تقـارير عـن حـدوث حـاالت عنـف ضـد النـساء، تـشمل                قلـق بـالغ     يساور اللجنة     - ٢٤
العنف اجلنسي، يف أماكن االحتجـاز وتعـرب عـن األسـف لعـدم تـوفر معلومـات عـن مقاضـاة                

حملتجـزات، مبـا يف     اكما يساور اللجنة القلق إزاء ظـروف احتجـاز          . مرتكيب أعمال العنف هذه   
 . التغذية السليمةتوافر النظافة وذلك عدم 
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ىل الدولــة الطــرف أن تكفــل محايــة النــساء يف أمــاكن االحتجــاز، إللجنــة وتطلــب ا  - ٢٥
. للرصـد والرقابـة   باإلضـافة إىل وضـع آليـات         ، الـشكاوى  فعالة للنظـر يف   واختاذ إجراءات   

وتطلب إىل الدولة الطرف أن جتمع معلومات عن حوادث العنف املرتكبة ضـد النـساء يف            
مـا تـصل إليـه مـن     نسي، وأن تقدم إىل اللجنـة  مراكز االحتجاز، مبا يف ذلك عن العنف اجل       

.  وما اختذته من تدابري لردع أولئك املسؤولني والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم           نتائج
 . ىل الدولة الطرف أن حتسن ظروف االحتجاز للمحتجزاتإوتطلب اللجنة كذلك 

  
 االجتار    

يـزال القلـق يـساورها       فـال  أعـاله،    ٥يف حني ترحب اللجنة بالتدابري الواردة يف الفقرة           - ٢٦
إزاء استمرار االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن جنسياً يف البلد، مبا يف ذلك االجتار هبن عـرب                 

نقطــة عبــور لالجتــار كونــه احلــدود، وألن البلــد أصــبح بلــد منــشأ ومقــصد معــاً، باإلضــافة إىل  
تأهيــل املتاحــة لــضحايا االجتــار  كمــا تــشعر بــالقلق إزاء عــدم كفايــة إجــراءات ال . باألشــخاص

لالجتـار الـيت   اجلذرية من اخلارج وإزاء عدم متكن الدولة الطرف من معاجلة األسباب العائدات  
وتعـرب اللجنـة    .  االجتـار معاجلـةً جديـة      ةتعوق اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلـة مـشكل         

أو /ذ مــذكرات تفــاهم واملعلومــات املقدمــة عــن وجــود وتنفيــ  نقــص أيــضاً عــن األســف إزاء  
 وإزاء عـدم كفايـة املعلومـات املقدمـة     ،اتفاقات إقليمية وثنائية مـع بلـدان أخـرى بـشأن االجتـار      

 . بشأن مقاضاة املتاجرين ومعاقبتهم

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ تدابري استباقية ومستمرة، مبا يف ذلـك                - ٢٧
 بشأن مكافحة االجتار بالبشر وكـذلك خطـة         ٢٠٠٨من خالل التنفيذ الفعال لقانون عام       

 ومقاضـاة   ؛، لـضمان منـع االجتـار      ٢٠١٠-٢٠٠٨العمل الوطنية املتعلقـة باالجتـار للفتـرة         
يف االجتار بصورة مباشرة أو غري      سواء املتورطون   املتاجرين ومعاقبتهم يف الوقت املناسب،      

 فضالً عن توفري احلمايـة  ؛هاجتار أو منع حدوثاالعن معاجلة حاالت أو املتقاعسون مباشرة  
ــاجرين  ــدعم  /مــن املت ــضاً  وصــى تو.  هلــنالعمــالء للــضحايا وتقــدمي ال ــة أي ــأن اللجن ــدم ب تق

القـضائي  إىل اجلهـاز    جتـار   التـشريعات املناهـضة لال    يف جمـال    املعلومات والدورات التدريبية    
ني العمـــوميني واألخـــصائيإنفـــاذ القـــانون وشـــرطة احلـــدود واملـــسؤولني واملـــسؤولني عـــن 

كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تزيد تعاوهنا مع          . يف مجيع أحناء البلد   االجتماعيني  
 علــى كــل مــن الــصعيد الــدويل واإلقليمــي والثنــائي ملنــع  ،بلــدان املنــشأ والعبــور واملقــصد

وتطلب إىل الدولة الطرف أن     بغية منع االجتار،    من خالل تبادل املعلومات     ، وذلك   االجتار
أو اتفاقـات إقليميـة    /معلومات عن وجود وتنفيذ مذكرات تفاهم و      املقبل  تقريرها  تقدم يف   

دراسـات مقارنـة بـشأن      جتري  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      كما  . وثنائية بشأن االجتار  
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جتـار مـن أجـل القـضاء علـى إمكانيـة تعـرض الفتيـات                لالاجلذريـة   االجتار وتعـاجل األسـباب      
الـــضحايا تعـــايف وبـــذل اجلهـــود الراميـــة إىل لمتـــاجرين، ولوالنـــساء لالســـتغالل اجلنـــسي 

ــة  .  يف اجملتمــعنوإدمــاجه ــة الطــرف أن تتخــذ اخلطــوات   كــذلك وتطلــب اللجن إىل الدول
علـى الرعايـة الطبيـة اجليـدة،     املتاجر هبـن  الالزمة لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات  

لـى مزيـد مـن التـدريب،     واملشورة والدعم املايل والسكن الالئـق وعلـى فـرص احلـصول ع          
وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن تكفــل رصــد هــذه  . اخلــدمات القانونيــة اجملانيــةوعلــى 
  .مجع البيانات وحتليلهامبا يف ذلك وتقييمها دوريا، رصداً منهجياً املسألة 

  
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة   

 الدولـــة الطـــرف علـــى قـــانون هأدخلتـــيف حـــني تـــشري اللجنـــة إىل أن التعـــديل الـــذي  - ٢٨
 يف ٣٠  الذي يقتضي بأن ترشح األحزاب السياسية ما ال يقـل عـن           ٢٠٠٤االنتخابات يف عام    

 يف  ١٧,٥املائة من اإلناث للربملان قـد أسـفر عـن زيـادة إضـافية يف متثيـل املـرأة يف الربملـان مـن                         
 رئيـسة للمجلــس  ٢٠٠٨ فـضال عــن انتخـاب امـرأة ألول مــرة يف عـام     ، يف املائـة ٢٢املائـة إىل  

التشريعي يف الربملان، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار نقص متثيل املرأة يف احليـاة العامـة                  
ــا بــشكل عــام، و    ــة ويف مناصــب اختــاذ القــرارات واإلدارة العلي  عــدم وجــودوالــسياسية واملهني

 التقرير الـسابق لتعزيـز هـذه        معلومات بشأن التدابري االستباقية واملستدامة املتخذة منذ النظر يف        
  .الزيادة يف التمثيل وتسريعها

وتوصي اللجنة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف وضـع سياسـات مـستدامة هتـدف إىل                    - ٢٩
تعزيز املـشاركة الكاملـة للمـرأة وعلـى قـدم املـساواة يف اختـاذ القـرارات يف مجيـع جمـاالت                       

طرف على االستفادة بشكل كامل مـن       وتشجع الدولة ال   .احلياة السياسية واملهنية والعامة   
 ١ واعتماد تدابري خاصة مؤقتة، عند الضرورة، عمـال بـالفقرة            ، للجنة ٢٣التوصية العامة   

، من االتفاقية، بغيـة تـسريع املـشاركة الكاملـة للمـرأة وعلـى قـدم املـساواة يف            ٤من املادة   
وتوصـي أيـضا     .لقـرارات  يف املـستويات العليـا الختـاذ ا        ال سـيما  احلياة العامة والـسياسية، و    

 بالنـسبة للمجتمـع      مـن أمهيـة    شاركة املـرأة يف اختـاذ القـرارات       ملـ  ابتنفيذ أنـشطة التوعيـة مبـ      
 ،ككل ووضع برامج تدريب ورصد تستهدف املرشحات واملنتخبات لشغل وظائف عامة          

وتوصي  .وبرامج تدريب على املهارات القيادية والتفاوضية للقائدات احلاليات واملقبالت        
اللجنــة بــأن ترصــد الدولــة الطــرف بدقــة فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج احملققــة وإبــالغ  

  .املقبلاللجنة بذلك يف تقريرها 
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 التعليم    

، الـيت  تالحظ اللجنة بارتياح االرتفاع الكبري يف نسبة اإلملام بالقراءة والكتابـة يف البلـد          - ٣٠
وتالحــظ  .يم العــام وإلزاميتــه حــىت هنايــة التعلــيم الثــانوي جمانيــة التعلــو ، يف املائــة٩٩,٣٤تبلــغ 

اللجنــة أيــضا اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف لتحــسني نوعيــة التعلــيم، بطــرق منــها تطــوير   
ــة  غــري أن.الربنــامج الــوطين لتــدريب املــوظفني  ــالقلق اللجن  غــري  التعلــيم إزاء تكــاليفتــشعر ب

قة مصنفة حسب نوع اجلنس عن معدالت التـسرب         الرمسية اخلفية؛ وعدم توفر معلومات موثو     
 العـاملني   والبـنني  والتغّيـب يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة؛ والنتـائج التعليميـة للبنـات                 إلعادةوا

كمــا تــشعر اللجنــة بــالقلق مــن الفــصل بــني اجلنــسني يف اختيــار    .خــالل موســم جــين القطــن 
  .ب املهينالطالب جملال التعليم، مبا يف ذلك يف نطاق التدري

 مـن االتفاقيـة، لكفالـة       ١٠وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز امتثاهلـا للمـادة            - ٣١
 واختـاذ خطـوات     يـة  مجيـع املـستويات التعليم     يف الوصول إىل  تكافؤ الفرص للبنات والنساء     

للتغلب على املواقف التقليدية اليت قد تشكل يف بعض املنـاطق الريفيـة عوائـق أمـام تعلـيم                   
وتوصي اللجنة بأن تكفـل الدولـة الطـرف جمانيـة التعلـيم وإتاحتـه جلميـع                  .نات والنساء الب

 .األطفــال واختــاذ التــدابري الالزمــة إللغــاء مجيــع التكــاليف اخلفيــة للمواظبــة علــى الدراســة 
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل التخلص على وجه السرعة مـن الفـصل الفعلـي يف                 

ــة للمــرأة    نظــام التعلــيم، والعمــل   ــة واملهني ــارات التعليمي بنــشاط علــى تــشجيع تنــوع اخلي
 والرجل وتقدمي حوافز للشابات للدخول يف جماالت الدراسة الـيت يـسيطر عليهـا الـذكور                

وتطلــب اللجنــة بــأن تــضمن الدولــة الطــرف بــأال ميــس موســم جــين القطــن حبقــوق  .عــادة
ولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا          وتطلـب اللجنـة أيـضا إىل الد       .  يف التعلـيم   والبننيالبنات  

 .املقبل معلومات عن التدابري املتخذة يف جمال التعليم وعن أثرها املرتبط بنوع اجلنس
  

 العمالة   

 إزاء ارتفاع معدل البطالة بني النساء مقارنـة بالرجـال واسـتمرار             وتشعر اللجنة بالقلق   - ٣٢
 دخلالـ  يف املائـة مـن   ٤٠ بنـسبة قل  أ على دخل النساءحتصلوجود فجوة كبرية يف األجور إذ     

الـصلة عـن     وتأسف أيضا لعدم توفر املعلومـات واإلحـصاءات ذات         . الرجال الذي حيصل عليه  
ــةالتمييــز العمــودي واألفقــي يف القــوة العاملــة، مبــا يف ذلــك قطاعــات العمالــة وأنــواع    .  العمال

ملتـساوي لقـاء العمـل      األجـر ا  ” إزاء عـدم تـوافر معلومـات عـن تطبيـق مبـدأ               أيضا قلقةواللجنة  
ــا   “املتــساوي القيمــة  ــازل وم ــة    وإزاء ارتفــاع عــدد العــامالت مــن املن إذا كــّن يتمــتعن باحلماي

عـدم  تـشعر بـالقلق أيـضا ل      وإذ تالحظ اللجنة وجود قانون العمل، فإهنـا          .مبوجب قوانني العمل  
حرش اجلنـسي   وجود تعريف للتمييز املباشر وغري املباشر يف العمالة وعدم وجود حظر على الت            

  .يف مكان العمل
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ــساء يف ســوق        - ٣٣ ــل تكــافؤ الفــرص للن ــة الطــرف أن تكف ــة إىل الدول وتطلــب اللجن
 علـى إيـالء اهتمـام خـاص،         ف الطـر  الدولـة وحتـث    . من االتفاقيـة   ١١العمل، وفقا للمادة    

وتطلب اللجنة أيضا    .واعتماد هنج شامل، ملعاجلة مشكلة ارتفاع معدل البطالة بني النساء         
الدولة الطـرف اختـاذ تـدابري ملموسـة واسـتباقية لتعـديل نظـام التمييـز بـني اجلنـسني يف                 من  

، وتطبيـق مبـدأ األجـر    سدهاسوق العمل الرمسي، ورصد الفجوة يف األجور بني اجلنسني و       
 الطرف إىل أن تقدم يف تقريرها الدولةاللجنة وتدعو  .املتكافئ والفرص املتكافئة يف العمل

علومـات تفــصيلية، تــشمل بيانـات مــصنفة حــسب نـوع اجلــنس؛ وحتليــل    م :يلــي املقبـل مــا 
وضع املرأة يف جمال العمالة، يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي على حد سواء، واالجتاهات 

 حتقيـق تكـافؤ الفـرص للنـساء     وتأثريها يف مع مرور الزمن؛ ومعلومات عن التدابري املتخذة        
عــن وضــع العــامالت مــن املنــازل، مبــا يف ذلــك يف قطاعــات العمالــة؛ ومعلومــات تفــصيلية 

 علـى  الطـرف كـذلك      ة الدولـ  عوتـشجَّ  .إذا كّن يتمتعّن باحلماية مبوجـب قـوانني العمـل          ما
تقدمي تعريـف للتمييـز املباشـر وغـري املباشـر يف العمالـة وسـّن أحكـام قانونيـة حمـددة حلظـر                        

 .التحرش اجلنسي يف مكان العمل
  

 الصحة   

نة مبوافقة جملس الوزراء على الربنـامج االسـتراتيجي ملكافحـة انتـشار             فيما ترحب اللج   - ٣٤
 وكـذلك باملعلومـات الـواردة       ٢٠١١-٢٠٠٧اإليدز للفتـرة    /وباء فريوس نقص املناعة البشرية    

ــة املتخــذة       ــدابري العملي ــردود علــى قائمــة القــضايا بــشأن الــربامج واملــشاريع والت ــر وال يف التقري
 الرعايـة الـصحية، فإهنـا تـشعر بـالقلق مـن أن معـدل اإلصـابة         لتحسني فرص حصول املرأة على 

وتـشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق إزاء عـدم           . اإليدز آخذ يف االرتفـاع يف الدولـة الطـرف         /بالفريوس
 الـصعيد  سـواء علـى  اجلـنس عـن معـدالت وفيـات الرضـع،      نـوع  وجود بيانات مصنفة حـسب   

 بيانــات، مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس  يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة، وعــدم وجــودأوالــوطين 
 .والعمر، عن عدد النساء والرجال الذين يستخدمون وسائل منع احلمل

املـرأة طـوال     الطـرف علـى إيـالء مزيـد مـن االهتمـام بـصحة                الدولة اللجنةوحتث   - ٣٥
وحتـث   .، بطرق منها ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ خمتلف املشاريع والـربامج          دورة حياهتا 

 الطرف على أن تقدم، يف تقريرها املقبل، بيانات مـصنفة حـسب نـوع               الدولةضا   أي اللجنة
و يف املنـاطق احلـضرية      أعلـى الـصعيد الـوطين       سـواء   اجلنس عن معدالت وفيـات الرضـع،        

وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم بيانـات، مـصنفة حـسب نـوع                    .والريفية
خدمون وسائل منع احلمل، وتوصي بتعزيز  الذين يستاألشخاصاجلنس والعمر، عن عدد     

 منع احلمل واحلصول عليها بأسعار      بوسائلوتوسيع نطاق اجلهود الرامية إىل زيادة املعرفة        
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 بــشأن عــدد مــستنريةمعقولــة يف مجيــع أحنــاء البلــد لكــي تتخــذ النــساء والرجــال خيــارات  
يــة اجلنــسية   كــذلك بتــشجيع الترب اللجنــةوتوصــي  .األطفــال واملباعــدة بــني الــوالدات   

واســتهدافها املراهقــات واملــراهقني علــى نطــاق واســع، مــع إيــالء اهتمــام خــاص بتحاشــي  
 .احلمل املبكر ومكافحة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي

  
 املرأة الريفية   

 املقدمـة   جـدا تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء املعلومـات والبيانـات اإلحـصائية احملـدودة               - ٣٦
سـيما إزاء قـضايا الـصحة والتعلـيم والعمـل            أة يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة، وال        بشأن وضـع املـر    

ــة     ــاة االجتماعي ــة والــدخل واإلســكان والنقــل واملــشاركة يف احلي وتــشعر  . الــسياسية-والعمال
 التقــارير الــيت تفيــد بــأن اإلصــالحات األخــرية يف القطــاع الزراعــي،   إزاءاللجنــة أيــضا بــالقلق 

ــدابري  وال ــضت إىل       ســيما الت ــة، أف ــة يف جمــال الزراع ــال التجاري  املتخــذة لتوســيع نطــاق األعم
 يف املائـة    ٥,٥ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف مطلع عام       ٨ املزارع من    النساء الاليت يرأسن  اخنفاض يف   
وتكــرر اللجنــة كــذلك تأكيــد قلقهــا إزاء االخنفــاض يف النــسبة . ٢٠٠٨أغــسطس /حبلــول آب

  . أراض ويف فرصة حصوهلن على االئتمانات البالغة الصغراملئوية للنساء الاليت ميتلكن 
 للمالحظات اخلتاميـة الـسابقة الـيت أبـدهتا اللجنـة، فإهنـا تطلـب إىل الدولـة                   إحلاقاو - ٣٧

 اإلجنـازات الـيت حققتـها التـدخالت احلكوميـة البنـاءة             املقبـل الطرف أن تدرج يف تقريرهـا       
ع اجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة، مبـا يف ذلـك            وبيانات شاملة عن وضع املرأة الريفية يف مجيـ        

أسباب اخنفاض النسبة املئوية للنساء اللوايت ميتلكن أراض ولديهن فرص كاملة للحـصول      
على تسهيالت ائتمانية، مقارنة بالرجال، وعن اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لزيـادة          

ولة الطرف عدم تنفيذ املشاريع وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الد .هذه النسبة املئوية
فيها املشاريع يف القطاع الزراعي، إال بعد إجراء تقييمات لألثر املرتبط بنـوع              اإلمنائية، مبا 

اجلــنس تــشارك فيهــا املــرأة الريفيــة، وينبغــي أن تقــوم حبمــالت توعيــة بــشأن املــساواة           
 القطاع الزراعـي    اجلنسني مع التركيز لدى كبار موظفي الدولة املسؤولني عن إصالح          بني

  .على اجلوانب اجلنسانية للتنمية الريفية
  

  الالجئات وطالبات اللجوء    
ــة لالجــئني       - ٣٨ ــة عــن قلقهــا إزاء عــدم تــوفري اإلطــار القــانوين الــوطين احلماي تعــرب اللجن

ويــساور . وطــاليب اللجــوء، مبــن فــيهم النــساء، وإزاء حالــة املــشردين داخليــا وعــدميي اجلنــسية  
ــة القلــق  ــون جــوازات ســفر     اللجن ــذين ال حيمل ــأن الالجــئني ال ــواردة ب ــضا إزاء املعلومــات ال  أي

تأشريات دخول سليمة ال يبلغون السلطات مبـا يقـع مـن انتـهاكات حلقـوقهم، مبـا يف ذلـك                      أو
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العنــف اجلنــساين، خــشية ترحيلــهم، وبــأن حالــة الالجئــات تــزداد تعقــدا مــن جــراء ممارســات   
ــ. الــسيطرة الرجاليــة ة قلــق أيــضا لــورود أنبــاء عــن عــدم قــدرة الالجئــات علــى   ويــساور اللجن

  .احلصول على الطالق بالسبل القانونية يف أوزبكستان
 الطــرف إىل وضـع إطـار تــشريعي حلمايـة الالجـئني وطــاليب     الدولـة  اللجنـة وتـدعو    - ٣٩

 لجنةالوتدعو . اللجوء وفقا للمعايري الدولية، وكفالة توافر املوارد البشرية واملالية لتنفيذه 
الدولــة الطــرف أيــضا إىل مواصــلة تعاوهنــا مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، 

ويف هذا الـصدد، هتيـب   . وتوفري احلماية لألشخاص الذين التمسوا اللجوء إىل أوزبكستان 
اللجنة بالدولة الطرف اختاذ تدابري ملموسة لتوفري احلمايـة مـن العنـف اجلنـساين لالجئـات                 

هن هـذا مبوجـب واليـة مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، وكفالـة                   املعترف مبركز 
وترحـب اللجنـة مبـا ذكـر وفـد          . إمكانية حصول الالجئات على الطالق بالـسبل القانونيـة        
 املتعلقــة مبركــز الالجــئني  ١٩٥١الدولــة الطــرف مــن أن مــسألة االنــضمام التفاقيــة عــام   

 الطـرف علـى     الدولـة ل دراسة، وتشجع     هي اآلن حم   ١٩٦٧وبروتوكوهلا االختياري لعام    
 الطرف أيضا علـى النظـر       الدولة اللجنةوتشجع  . االنضمام إىل هذين الصكني دون تأخري     

اتفاقيـة  واملتعلقـة مبركـز األشـخاص عـدميي اجلنـسية            ١٩٥٤عـام   اتفاقية  يف التصديق على    
  .، أو النظر يف االنضمام إليهما١٩٦١ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

  
  الفئات الضعيفة من النساء    

تالحظ اللجنة أن املعلومـات واإلحـصاءات املتاحـة عـن الفئـات الـضعيفة مـن النـساء،                    - ٤٠
مبن فيهن املسنات والنساء ذوات اإلعاقة والنساء الالئـي يتعرضـن للتمييـز بـسبب جنـسانيتهن،       

ء يف كـثري مـن   وتعرب اللجنة عـن القلـق إزاء تعـرض هـؤالء النـسا          . هي معلومات حمدودة جدا   
األحيــان لــشىت أنــواع التمييــز، ال ســيما فيمــا يتعلــق بإمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم والعمالــة   

  .والرعاية الصحية واحلماية من العنف وفرص اللجوء إىل القضاء
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا املقبـل صـورةً شـاملة حلالـة                    - ٤١

اء علــى أرض الواقــع وذلــك فيمــا يتعلــق جبميــع اجملــاالت الــيت  الفئــات الــضعيفة مــن النــس
  . تغطيها االتفاقية، إضافة إىل معلومات عن برامج وإجنازات حمددة

  
  العالقات األسرية    

حتيط اللجنة علما باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف بشأن دراسـة استقـصائية                - ٤٢
ر الدولـة الطـرف حاليـا يف توحيـد سـن الـزواج              اجتماعية أُجريت عن مسألة سن الـزواج ونظـ        

 مـن قـانون األسـرة تـنص     ١٥للفتيان والفتيات، وإن كان القلق ال يزال يساورها لكـون املـادة           
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مـع إمكانيـة    )  عاما ١٨(والفتيان  )  عاما ١٧(يف الوقت الراهن على سن زواج خمتلف للفتيات         
اور اللجنــة أيــضا قلــق إزاء ويــس).  عامــا١٦(خفــض ســن الــزواج للفتيــات فقــط عامــا واحــدا 

اســتمرار ممارســات تعــدد الزوجــات والــزواج املبكــر والزجيــات الــيت يرتبــها األهــل واختطــاف   
وحتـيط اللجنـة علمـا      .  يف املنـاطق الريفيـة     ال سيما الفتيات الصغريات إلجبارهن على الزواج، و     

القلــق لعــدم باإليــضاح الــذي قدمــه الوفــد بــشأن تعــدد الزوجــات، إال أهنــا تعــرب جمــددا عــن   
 مــن القــانون اجلنــائي الــيت حتظــر تعــدد الزوجــات يف حالــة إقامــة    ١٢٦وضــوح صــياغة املــادة  

زوجتني أو أكثر يف منـزل واحد على أساس أسرة معيشية مـشتركة، وهـو مـا ميكـن أن يـؤدي            
  . إىل إساءة التفسري

ــذَ تــدابري هتــدف إىل القــضاء علــى    اللجنــةوتطلــب   - ٤٣ تعــدد  إىل الدولــة الطــرف تنفي
حتـث  . ٢١الزوجات يف مجيع احلاالت، على حنو ما تدعو إليـه اللجنـة يف توصـيتها العامـة                   

 الطـرف أيـضا علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة ملكافحـة ممارسـات الـزواج                     الدولة اللجنة
  . املبكر والزواج الذي يرتبه األهل فضال عن فرض الزواج قسرا على النساء املختطفات

  
  “لةاحمل”جلان     

يف إطـار احلكـم الـذايت، فإهنـا         ) اجملـالس احملليـة    (احمللـة ويف حني تنوه اللجنة بنظام جلـان          -٤٤
تـــشعر بـــالقلق إزاء الـــنقص الواضـــح يف الـــشفافية ويف إمكانيـــات الطعـــن يف قراراهتـــا املتعلقـــة  

وتشعر بالقلق أيضا إزاء املمارسة الظاهرة اليت تستوجب تقـدمي طعـن لـدى              . مبستحقات األسر 
  .جلان احمللة قبل بدء إجراءات الطالق يف احملاكم

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل إنــشاء نظــام فعــال للطعــن يف مــا يتــصل جبميــع    -٤٥
وتـدعو الدولـة الطـرف كـذلك إىل كفالـة عـدم جعـل        . احمللـة القرارات اليت تتخـذها جلـان       

   .زعات األسريةتدخل جلان احمللة شرطا سابقا للجوء إىل احملاكم يف حاالت املنا
  ممتلكات الزوجني

ويف حني تنوه اللجنة بنظام الدولة الطرف بـشأن املمتلكـات الزوجيـة املـشتركة، فإهنـا              -٤٦
تــشعر بــالقلق ألن املــرأة تظــل عــاجزة يف كــثري مــن احلــاالت عــن ممارســة حقوقهــا علــى حــصة 

 الـزوج أو إىل     مساوية حلـصة الرجـل يف ممتلكـات الزوجيـة، بـسبب نقـل هـذه امللكيـة إىل أسـر                    
  .جهات أخرى ثالثة

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيـع التـدابري الـضرورية لكفالـة أن تكـون                   -٤٧
  . املرأة قادرة فعال على التمتع حبقها يف املساواة يف ممتلكات الزوجية
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  مجع وحتليل البيانات     
إحـصائية كافيـة عـن وضـع        تعرب اللجنة عن قلقها بـشأن عـدم تقـدمي التقريـر بيانـات                 - ٤٨

 أيـضا إزاء االفتقـار      قويساور اللجنة القلـ   . املرأة فيما يتعلق جبميع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية       
ملعلومات عن أثر التدابري املتخـذة، والعراقيـل الـيت ُووجهـت، والنتـائج الـيت حتققـت يف خمتلـف                      

  .جماالت االتفاقية
عزيز نظامها جلمع البيانات، مبا يف ذلـك اسـتخدام         الطرف إىل ت   الدولة اللجنةوتدعو    - ٤٩

املؤشـرات القابلــة للقيـاس لتقيــيم االجتاهـات املتعلقــة بوضــع املـرأة والتقــدم احملـرز حنــو حتقيــق      
. املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، وإىل ختصيص ما يكفـي مـن مـوارد امليزانيـة هلـذا الغـرض              

، حسب االقتضاء، املساعدة الدوليـة لتطـوير        سلتم الطرف إىل أن ت    الدولةكما تدعو اللجنة    
يرهـا  ر إىل الدولـة الطـرف كـذلك أن ُتـضمن تق           اللجنةوتطلب  . جهود مجع البيانات وحتليلها   

املقبل بيانـاٍت وحتلـيالت إحـصائية مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس واملنـاطق الريفيـة واحلـضرية،                     
 التــدابري روالتحلــيالت أثــوعلــى مــستويي الدولــة واملقاطعــات حبيــث توضــح هــذه البيانــات   
  .السياساتية والربناجمية، والعراقيل اليت ُووجهت، والنتائج اليت حتققت

  
  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     

تــدرك اللجنــة أن هــذه املــسائل ختــضع لنظــر الدولــة الطــرف، إال أهنــا تطلــب إىل      - ٥٠
الختيـاري لالتفاقيـة والتـصديق عليـه، وتـدعوها          الدولة الطرف التوقيع على الربوتوكول ا     

 مـن االتفاقيـة بـشأن مـدة انعقـاد اجتماعـات       ٢٠ من املادة  ١أيضا إىل قبول تعديل الفقرة      
  .اللجنة

  
  إعداد التقرير املقبل    

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تكفــل مــشاركة مجيــع الــوزارات واألجهــزة   - ٥١
 إعداد تقريرها املقبل، وأن تتشاور مع املنظمـات غـري           احلكومية مشاركة واسعة النطاق يف    

  . احلكومية خالل تلك املرحلة
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

،  الطرف، لـدى الوفـاء مبـا عليهـا مـن واجبـات مبقتـضى االتفاقيـة                 الدولة اللجنةحتث    - ٥٢
 علــى أن تــستعني بــإعالن ومنــهاج عمــل بــيجني علــى حنــو كامــل، األمــر الــذي يعــزز أحكــام  

  .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلاالتفاقية، 
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  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أنه ال غىن عن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة إذا أُريـد حتقيـق                      - ٥٣

حتقيق  مجيع اجلهود الرامية إىل   وتدعو إىل إدماج منظورٍ جنساين يف       . األهداف اإلمنائية لأللفية  
أحكـام،   تلك األهداف وأن تعكس هذه اجلهود بـشكل صـريح مـا تـنص عليـه االتفاقيـة مـن                   

  . املقبل وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري
  

  التعميم    
واسـع   علـى نطـاق      أوزبكـستان تطلب اللجنة تعمـيم هـذه املالحظـات اخلتاميـة يف              - ٥٤

حــىت يكــون النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــانيون واملنظمــات   
الـيت اختـذت لـضمان املـساواة     درايـة بـاخلطوات   النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، علـى    

. التـدابري األخـرى الـالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد            بالقانونية والفعليـة بـني الرجـل واملـرأة و         
ن ُتتـرجم املالحظـات اخلتاميـة إىل اللغـة األوزبكيـة وأن يكـون تعميمهـا            وتوصي اللجنـة بـأ    

وُتــشجَّع الدولــةُ الطــرف علــى تنظــيم سلــسلة مــن  . علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة أيــضا
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة    . االجتماعات ملناقشة التقدم احملـرز يف تطبيـق هـذه املالحظـات        

لتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل      اق ل التعميم الواسع النط  أن تواصل   الطرف  
 املعقودة بشأن موضوع  بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة         

، “املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        : ٢٠٠٠املرأة عام   ”
  .اإلنسانوال سيما على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق 

  
  التصديق على معاهدات أخرى    

ــة       -٥٥ ــسان الدولي ــة الطــرف إىل صــكوك حقــوق اإلن ــضمام الدول ــة أن ان تالحــظ اللجن
الرئيسية التسع يعزز من متتع النساء حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية الواجبـة هلـن يف                 

يف التصديق   حكومة أوزبكستان على النظر      اللجنةولذلك، تشجع   . )١(كافة مناحي احلياة  
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع          على املعاهدات اليت مل تصبح بعد طرفا فيهـا، وهـي            

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء           والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم،     
  .القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  )١(  

ة القـــضاء علـــى اتفاقيـــ، والتمييـــز العنـــصريمجيـــع أشـــكال االتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى  ، ووالـــسياسية
اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                   ، و أشكال التمييز ضـد املـرأة      مجيع
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              ، واتفاقية حقـوق الطفـل، و      الالإنسانية أو املهينة   أو

اتفاقية حقـوق األشـخاص     ، و ألشخاص من االختفاء القسري   االتفاقية الدولية حلماية مجيع ا    ، و وأفراد أسرهم 
  .ذوي اإلعاقة
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
، معلومــات خطيــة عــامنيأن تقــدم، يف غــضون للجنــة إىل الدولــة الطــرف تطلــب ا  - ٥٦
  .أعاله ٢٢و  ١٠اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني  عن
  

  املساعدة التقنية    
املـساعدة التقنيـة مـن أجـل وضـع      توصي اللجنـة بـأن تـستفيد الدولـة الطـرف مـن           - ٥٧

وتـدعو  . التوصيات الواردة أعـاله واالتفاقيـة ككـل       وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ       
تعاوهنا مع الوكاالت املتخصـصة والـربامج       وطيد   أيضا الدولة الطرف إىل مواصلة ت      اللجنة

التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم                       
لطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة األمم املتحدة ل

ومنظمة الـصحة العامليـة، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وشـعبة اإلحـصاءات                   
  . وشعبة النهوض باملرأة التابعتان إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة

  
  موعد التقرير املقبل ومبادئ توجيهية لتقدمي التقارير     

الـيت أُعـرب عنـها يف هـذه         لـشواغل   تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف الـرد علـى ا             - ٥٨
ــة، وذلــك   ــل امل يف املالحظــات اخلتامي ــدوري املقب ــادة قــدم مبوجــب  تقريرهــا ال  مــن ١٨امل

  .٢٠١٤فرباير /تقدمي تقريرها املقبل يف شباط الطرف إىل الدولة اللجنةوتدعو . االتفاقية
املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي  ”الطــرف إىل اتبــاع وتــدعو اللجنــة الدولــة   - ٥٩

التقــارير مبوجــب املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة  
بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينـها، الـيت ووفـق عليهـا يف االجتمـاع          

ــني جلــان اهليئــ    ــشترك ب ــود يف     األول امل ــسان، املعق ــوق اإلن ــدات حق ــشأة مبوجــب معاه ات املن
وجيـب تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة          ). Corr.1 و   HRI/MC/2006/3(٢٠٠٦يونيه  /حزيران

يف املعقـودة   اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا األربعـني،         بإعداد التقارير املتعلقة مبعاهدات بعينها،      
بــشأن إعــداد املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير ، إىل جنــب مــع ٢٠٠٨كــانون الثــاين 

املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب            معـا   فإهنـا تـشكل      .وثيقة أساسـية مـشتركة    
الوثيقـة اخلاصـة مبعاهـدة      ال تزيـد    وينبغـي أ  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         

ــها عــن   ــي ال ين صــفحة، يف حــني  ٤٠بعين ــشتركةبغ ــة حجــم اســتكمال تجــاوز يأال  امل  الوثيق
  .“ صفحة٨٠ إىل ٦٠األساسية صفحات 

  


