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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واألربعون

        ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  قريغيزستان    

  
) CEDAW/C/KGZ/3(ن نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر الــــدوري الثالــــث لقريغيزســــتا   - ١
انظــــــر  (٢٠٠٨أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٢٣ يف ودتنيعقــــــ امل٨٥٧ و ٨٥٦جلــــــستيها  يف

CEDAW/C/SR.856 وتــرد قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت طرحتــها اللجنــة يف الوثيقــة  . )857 و
CEDAW/C/KGZ/Q/3     ــة ــا يف الوثيقــــــ ــرف عليهــــــ ــة الطــــــ ــرد ردود الدولــــــ ــا تــــــ ، بينمــــــ

CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1.  
  

  قدمةم    
ــ  - ٢ ــة شكت ــدوري الثالــث   ار اللجن ــى تقريرهــا ال ــة الطــرف عل ــة أن  . لدول وتالحــظ اللجن

ر إىل اشــأ وضــعتها اللجنــة إلعــداد التقــارير الدوريــة، ويتالتقريــر قــد اتبــع املبــادئ التوجيهيــة الــ
ن بيانـات   مـ   أيضا نقـص مـا تـضمنه التقريـر          تالحظ  بيد أهنا  املالحظات اخلتامية السابقة للجنة،   

وترحــب اللجنــة باملعلومــات الــيت تفيــد أن حكومــة الدولــة  . ية مــصنفة حــسب اجلــنسإحــصائ
 دراسـة اللجنـة للتقريـر الثـاين لقريغيزســتان،     يف أعقـاب ، ٢٠٠٤الطـرف قـد اعتمـدت يف عـام     

الدولـة  اللجنـة   مصفوفة شاملة لألنـشطة الراميـة إىل تنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة للجنـة، وتـدعو                  
غـري أن اللجنـة    . ل فيمـا يتعلـق هبـذه املالحظـات اخلتاميـة          س املنـوا  فـ نسري علـى    الطرف إىل أن ت   

 معلومــات مفــّصلة وشــاملة عــن النتــائج احملــرزة يف الواقــع العملــي، وعــن    عــدم تقــدميتأســف ل
  .العقبات املصادفة يف تنفيذ عدد من األنشطة الواردة يف التقرير
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ــة وتعــرب   - ٣ ــديرها  اللجن ــة الطــرف  لعــن تق ــى لدول ــة ال هــاردودعل ــى قائمــة  تحريري عل
لكنـها تالحـظ أن هـذه الـردود مل           الفريق العامل ملا قبل الـدورة،        القضايا واألسئلة اليت طرحها   

  . عن األسئلةتتضمن إجابات شافية دوما وملكافية تكن 
رأسـه رئـيس جلنـة الـسياسة اجلنـسانية          ت  على الدولة الطرف إليفادها وفدا     وتثين اللجنة   - ٤

 الربملان، وضم ممثلي مؤسسات حكومية خمتلفة، فضال عن ممثل للجهـاز            والشباب والرياضة يف  
وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار الـصريح والبّنـاء الـذي دار بـني الوفـد وأعـضاء                     . القضائي

  .اللجنة حىت وإن ظل عدد من األسئلة احملددة بال إجابة
  

  اجلوانب اإلجيابية    
امهــا بتنفيــذ االتفاقيــة، ولقيامهــا مبجموعــة مــن  تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف اللتز  - ٥

  بـسبل  ذلـك ، و املبادرات الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني           
  . سن القانون اخلاص بضمانات الدولة للتكافؤ يف احلقوق والتكافؤ يف الفرص بينهامن
صاب نِــوتطبيــق لتــشريعات االنتخابيــة اوترحــب اللجنــة بــالتغيريات الــيت أُدخلــت علــى    - ٦

مؤقت يكفل أالّ تزيد نسبة املرشحني من نفس اجلنس يف القوائم االنتخابية لعضوية الربملان على               
  .وتالحظ مع االرتياح أن متثيل النساء يف الربملان احلايل يتجاوز ربع عدد األعضاء. يف املائة ٧٠
  

   الرئيسية والتوصياتهتماماالجماالت     
تذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بطريقـة منهجيـة ومتواصـلة مجيـع أحكـام                   - ٧

االتفاقية، ولكنها تـرى أن علـى الدولـة الطـرف أن تـويل الـشواغل والتوصـيات املبينـة يف هـذه                       
 مـن اآلن وحـىت موعـد تقـدمي التقريـر           ، وذلـك  املالحظات اخلتامية االهتمام على سبيل األولوية     

 لـذلك فـإن اللجنـة هتيـب بالدولـة الطـرف أن تركـز علـى هـذه اجملـاالت لـدى                 .قبـل الدوري امل 
والنتـائج  املقبل اإلجراءات املتخذة    الدوري  االضطالع بأنشطتها التنفيذية، وأن تورد يف تقريرها        

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي التعليقـات             . املتحققة والعقبات الرئيسية اليت تواجهها    
  .احلالية إىل كافة الوزارات ذات الصلة وإىل الربملان لكفالة تنفيذها بالكاملاخلتامية 

ــة تتحمــل املــسؤولية األوىل، وهــي مــسؤولة       - ٨ ــة جمــددا أن احلكوم وإذ تؤكــد اللجن
وجـه اخلـصوص، عـن التنفيـذ الكامـل اللتزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة،                     على
افــة فــروع احلكومــة، وتــدعو الدولــة الطــرف إىل تــشدد علــى أن االتفاقيــة ملزمــة لك فإهنــا

تشجيع برملاهنا الوطين، مبا ينسجم مع إجراءاته، وحسب االقتضاء، علـى اختـاذ اخلطـوات               
الالزمــة لتنفيــذ هــذه املالحظــات اخلتاميــة وإعــداد التقريــر املقبــل الــذي ســتقدمه احلكومــة  

  .مبوجب االتفاقية
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دســتور والتــشريع، مبــا يف ذلــك القــانون  ولــئن كانــت اللجنــة تالحــظ أن كــال مــن ال    - ٩
 ان أحكامـا   يتـضمن  ،)٢٠٠٣( يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص         مـساواة اخلاص بضمانات الدولـة لل    

ــز وا حتظــر ــضمانات      تقــرر لتميي ــا إذا كانــت هــذه ال ــيس مــن الواضــح م ــساواة، فل احلــق يف امل
  .عمليال يف الواقع ق املرأة يف املساواةحالقانونية للمساواة تؤدي إىل إعمال 

وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى توعيـة املـوظفني احلكـوميني وأعـضاء اجلهـاز                    - ١٠
القــضائي وعامــة اجلمهــور بطبيعــة التمييــز غــري املباشــر ومبفهــوم املــساواة الفعليــة املــبني يف  

وتــدعو اللجنــة أيــضا الدولــة الطــرف إىل أن ترصــد مــن خــالل مؤشــرات قابلــة . االتفاقيــة
ني والسياسات والربامج املتعلقة بالنساء، وأن تقيِّم التقـدم احملـرز صـوب             للقياس أثر القوان  

ــة بــني الرجــل واملــرأة  اإعمــال  ــة هبــذه  العملــي يف الواقــع ملــساواة الفعلي ــوايف اللجن ، وأن ت
والدولة العضو مدعوة أيضا إىل وضع أحكام تـشريعية جتعـل           . املعلومات يف تقريرها املقبل   

ــضمن    ــة أن ت ــسؤولية الدول ــن م ــى أن  م ــرأة عل ــدرة امل ــا     ق ــي حقه ــع العمل ــارس يف الواق  مت
  .املساواة يف
ــالقلق ألن القــا    - ١١ ــة ب ــة للمــساواة  وتــشعر اللجن  يف احلقــوق نون اخلــاص بــضمانات الدول

لفـرص لـئن كـان يـنص علـى إجـراء حتليـل قـانوين جنـساين جلميـع التـشريعات ولكـل                     اوتكافؤ  
  .ل نادرا ما مت إجراؤه فإن هذا التحلي،الربامج اإلقليمية واحمللية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلـة إلجـراء حتليـل قـانوين يركّـز                   - ١٢
كمـا حتـث    . بغيـة القـضاء علـى األحكـام التمييزيـة الظـاهرة واخلفيـة              ينا اجلنس  املنظور على

ــى    ــة الطــرف عل ــة الدول ــشإاللجن ــوانني   اءن ــشاريع الق ــهجي مل ــساين املن ــل اجلن ــة للتحلي   آلي
  . لالتفاقيةيةاري املع النماذجالربامج اليت تستخدم إطارا يستند إىلو
  

  التعريف باالتفاقية    
ن كانــت قابلــة للتطبيــق بــشكل مباشــر وتــشكِّل وإاللجنــة القلــق ألن االتفاقيــة يــساور   - ١٣

ول االختيـاري وآراء  الربوتوكـ أحكـام  جزءا ال يتجزأ من القـانون القريغيـزي، فـإن أحكامهـا و        
ا، وكذلك التوصيات العامـة للجنـة، غـري معروفـة بالقـدر الكـايف، مبـا يف ذلـك يف                     نة بشأهن اللج

 النـساء أنفـسهن، كمـا يـدل علـى ذلـك      يف صـفوف  وبـل    ،صفوف القضاة واحملـامني واحملققـني     
 مل تبيِّن الدولـة الطـرف       ،وباإلضافة إىل ذلك  .  أي أحكام قضائية تشري إىل االتفاقية      عدم وجود 

  . حدث أن أشري إىل أحكام االتفاقية يف احملاكمما إذا كان قد
 لنـــشر  فعاليـــة، وحتديـــداوتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل اختـــاذ تـــدابري أكثـــر  - ١٤

ضي هبـا الربوتوكـول االختيـاري والتوصـيات     عن االتفاقية واإلجراءات الـيت يقـ  املعلومات  
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املظامل واحملامني تغطـي مجيـع   العامة للجنة، وأن تعد وتنفذ برامج للمحققني والقضاة وأمناء    
وتوصـي أيـضا بتنفيـذ محـالت        . اجلوانب ذات الصلة يف االتفاقية والربوتوكول االختيـاري       

 النـساء، مبـن فـيهن النـساء الريفيـات،           موجهـة إىل  متصلة لنـشر الـوعي والدرايـة القانونيـة          
ــرأة،      ــضايا امل ــة بق ــة املعني ــات غــري احلكومي ــةباإلضــافة إىل املنظم ــشجيع ا بغي ــى   ت ــرأة عل مل

انتــهاكات حقوقهــا املبينــة يف  مــن النتــصاف لسبل املتاحــة الــاالســتفادة مــن اإلجــراءات و 
 ومن إجراءات الشكاوى املنصوص عليها يف القـانون اخلـاص بـضمانات الدولـة               ،االتفاقية
وتطلـب اللجنـة تـضمني      . متكينـها مـن ذلـك     بغيـة    و ، يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص       للمساواة

ومــات عــن الــشكاوى الــيت تقــدمها النــساء مبوجــب األحكــام القانونيــة  التقريــر املقبــل معل
  .القائمة وما تسفر عنه من نتائج

، يف ردودها علـى قائمـة القـضايا          قدمت ولئن كانت اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف        - ١٥
ــردود ٥الــصفحة ( حــاالت أجــرت فيهــا وزارة التعلــيم حتلــيال   علــى أمثلــة ، )التحريريــة مــن ال

  تظــل فإهنــا مــا زالــت تــشعر بــالقلق ألن هــذه التحلــيالت ،لكتــب املدرســية اجلديــدةجنــسانيا ل
  .األساسي/التعليم االبتدائيرحلة حمدودة وال تتعلق إال مب

 تـدابري لتحليـل مجيـع الكتـب          مـا يلـزم مـن       إىل اختـاذ كـل     ةدعووالدولة الطـرف مـ      - ١٦
ــصورة منهج     ــستعرض ب ــساين، وأن ت ــن منظــور جن ــاهج الدراســية م ــع الكتــب   واملن ــة مجي ي

  .بالتعليم الثانويمنها واملناهج الدراسية اجلديدة، وخاصة ما يتعلق 
 عامـا،  ١٨وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجـود حـاالت زواج لفتيـات تقـل أعمـارهن عـن              - ١٧

  . من االتفاقية١٦ من املادة ٢وإزاء وجود حاالت زواج غري مسجلة، مما يشكل انتهاكا للفقرة 
جنـة إىل الدولـة الطـرف أن تنفـذ علـى الوجـه األكمـل قـوانني الـزواج                    وتطلب الل   - ١٨

 علــى لنــساء والرجــاللسن القانونيــة للــزواج بثمانيــة عــشر عامــا  الــواألســرة الــيت حتــدد  
 مـن   ٢ ألحكـام الفقـرة       حـاالت الـزواج    مجيعيف  متثال  ال، وأن تعتمد تدابري تكفل ا     السواء
ن تقريرها املقبل معلومات عن الطرف أن تضّموتطلب إىل الدولة .  من االتفاقية١٦املادة 

  .لتدابري على تسجيل حاالت الزواجالتدابري املتخذة يف هذا الصدد، وعن أثر هذه ا
  

  العنف ضد املرأة    
ما زالت اللجنة تشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار العنـف العـائلي علـى نطـاق واسـع بـالرغم                       - ١٩

) ة االجتماعيـة والقانونيـة مـن العنـف داخـل األسـرة            القانون اخلاص باحلماي  (من التشريع القائم    
 كما تشعر بالقلق إزاء النـهج الـذي تتبعـه الـشرطة بـشأن هـذا العنـف وإزاء                  . واجلهود األخرى 

لتعامـل مـع هـذه احلـوادث علـى أهنـا جمـرد حـوادث                 ا ىلإ أفـراد الـشرطة يف أحيانـا كـثرية           نزوع
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االتــصال مبراكــز األزمــات، الــيت   فــإن ضــحايا العنــف يفــضلون  ،وباإلضــافة إىل ذلــك. شــغب
 اللجنـة  وتعـرب . التوجـه إىل سـلطات الدولـة   تديرها منظمات غري حكوميـة أساسـا، بـدال مـن         

أيضا عن القلق إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إىل معلومات مفصلة عن العنـف اجلنـسي ضـد                  
  . اجلنسي يف مكان العملا يف ذلك التحرشمباملرأة، 
علـى املـستوى    بـأن ُتنفـذ   متـشيا مـع مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة،      وتوصي اللجنـة،      - ٢٠

وتوصـي أيـضا بـأن      . ة للعنف داخل األسـرة    هضانالوطين محلة توعية عامة واسعة النطاق م      
طبق إطارها القانوين القائم يف هذا السياق تطبيقا فعاال، وخاصة          تكفل الدولة الطرف أن يُ    

 وأن  وأن تعـزز الـربامج التدريبيـة املـوفرة للـشرطة،          من قبل القائمني علـى إنفـاذ القـوانني،          
  وأنتوفر للقضاء اآلليات الالزمة لكفالة احلماية السليمة حلقـوق ضـحايا العنـف العـائلي،      

وتوصـي اللجنـة    .  يف هـذا اجملـال     ز اآلليـات القائمـة    يـ  أو تعز   اسـتخدام   فعـال  جيري على حنو  
لربامج الرامية إىل مكافحـة العنـف       الدولة ل   ختصص اعتمادات كافية يف ميزانية     كذلك بأن 
أن يتـضمن التقريـر املقبـل معلومـات مفـصلة عـن العنـف               ة أيـضا    وتطلب اللجن . ضد املرأة 

  .عن اجلهود الرامية إىل القضاء عليهاجلنسي، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي، و
 رغم أن هـذه     ،وما زالت اللجنة تشعر بقلق شديد الستمرار عمليات خطف العرائس           - ٢١
جــرى إبرازهــا أيــضا يف املالحظــات  وتالحــظ أن هــذه املــسألة قــد  مارســة حمظــورة قانونــا،  امل

ــة   ــسابقة للجن ــة ال ــزواج       .اخلتامي ــؤدي إىل ال ــة ت ــذه املمارس ــالقلق ألن ه ــة ب ــشعر اللجن ــا ت  كم
وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا مــن تعــدد      .  مــن االتفاقيــة ١٦القــسري، مبــا يتعــارض واملــادة    

  .نا يف الدولة الطرفالزوجات، رغم حظره قانو
ــأن  و  - ٢٢ ــة ب ــة الطــرف  تتخــذتوصــي اللجن ــا  الدول ــام  إجــراء فوري ــرام الت  يكفــل االحت

وبـصورة  . للقوانني اليت تعاقب على خطف العرائس، والزواج القسري، وتعدد الزوجات    
خاصة، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري املناسبة لتسجيل مجيـع احلـاالت               

، حـىت لـو مل تكـن        وإحالتـها إىل القـضاء    هـذه الظـواهر، والتحقيـق فيهـا،         ل علـى    تشتماليت  
كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ تـدابري فعالـة، مبـا يف                     . هناك شكاوى رمسية  

توعيـة عامـة     القانون، وشن محـالت      إنفاذذلك تدريب العاملني يف القضاء واملسؤولني عن        
 اإلعـالم   يقـوم وال بـد أن     . ء علـى هـذه املمارسـات      القـضا وواسعة النطاق لفـرض     مستمرة  

إجــراء حبــوث حــول كمــا أن الدولــة الطــرف مــدعوة إىل  .  يف هــذا املــضماربــدور حاســم
ــة التوصــل إىل   وجــود هــذه الظــواهر  أســباب ــدها بغي ــدابري   وتزاي فهــم أفــضل ألنــسب الت
  .عليها للقضاء
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  واملمارسات الثقافيةالنمطية القوالب     
ة مــع القلــق اســتمرار وجــود القوالــب النمطيــة، وخباصــة يف وســائل        تالحــظ اللجنــ   - ٢٣

كمـا يـساورها القلـق ألن ذلـك مـن شـأنه أن              . اإلعالم، حول أدوار النساء يف األسرة واجملتمع      
يساهم يف الوضع اجملحف للمرأة يف عدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك دورهـا يف سـوق العمـل،                        

  .ثر على خياراهتا يف اجملاالت الدراسية واملهنيةووصوهلا إىل وظائف صنع القرار، كما يؤ
تقوم الدولة الطرف بتعزيز السياسات وتنفيـذ الـربامج، مبـا يف            توصي اللجنة بأن    و  - ٢٤

ذلــك االضــطالع حبمــالت التوعيــة والتثقيــف املوجهــة إىل النــساء والرجــال وإىل وســائل    
 املــرأة والرجــل يف  عــن دورالقوالــب النمطيــةهبــدف القــضاء علــى اإلعــالم بوجــه خــاص 

من االتفاقية، كما توصي بتشجيع وسائل      ) أ (٥و  ) و( ٢اجملتمع واألسرة، عمال باملادتني     
اإلعالم علـى إعطـاء صـورة إجيابيـة عـن املـرأة، والتـرويج لقيمـة املـساواة بـني اجلنـسني يف                        

 كمـا تـدعو الدولـة الطــرف إىل أن تـستعرض بـصورة دوريـة التـدابري الــيت       . اجملتمـع بأسـره  
تقـارير عـن   تتخذ اإلجراء املناسب بشأهنا، وتقـدمي  تقدير أثرها، وأن مبا ميكنها من    تتخذها  

  .املقبلهذه التدابري إىل اللجنة يف تقريرها 
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
إن اللجنة، إذ تالحظ أن الدولة الطـرف قـد أشـارت إىل أهنـا تنظـر يف إنـشاء مؤسـسة                   - ٢٥

عىن بقضايا اجلنسني، فإهنا تشعر بالقلق ألن هذه اآلليـة مل تنـشأ بعـد، مـع                 حكومية متخصصة تُ  
  .التحديد املناسب ملهامها واختصاصاهتا ومواردها املالية والبشرية

توصي اللجنة بأن تشكل الدولة الطرف على وجه الـسرعة جهـازا فعـاال يكـون                و  - ٢٦
 يف ٥ الطرف على املسألة رقم انظر رد الدولة(مسؤوال بصورة حمددة عن قضايا اجلنسني     

وبواليـة  ،   علـى الـسواء    ، وتزويـد هـذا اجلهـاز مبـوارد كافيـة، بـشرية وماليـة              )قائمة القضايا 
تشريعية حمددة بوضوح مـن أجـل تطـوير وتنـسيق وإجيـاد مبـدأ املـساءلة لـدى مجيـع الـوزارات                        

جلنـسانية والـيت جيـري      فيما يتعلق باألنشطة والـربامج القويـة واملتـسقة الـيت تراعـي االعتبـارات ا               
  .تعميمها على حنو فعال

  املنظمات غري احلكومية    
إن اللجنة إذ تالحظ مـا أشـارت إليـه الدولـة الطـرف يف ردودهـا علـى قائمـة القـضايا                     - ٢٧

واألسئلة بأن السلطات قـد بـدأت تتعـاون بـصورة أكثـر إجيابيـة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة،                     
 أنه مت التشاور مع أي مـن املنظمـات غـري احلكوميـة أثنـاء إعـداد       فإهنا تشعر بالقلق ألنه ال يبدو 

  .التقرير احلايل أو وضعه يف صورته النهائية
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ــذ         - ٢٨ ــة يف تنفي ــام للمنظمــات غــري احلكومي ــدور اهل ــا ال ــة إذ تأخــذ يف اعتباره واللجن
غالبية الضمانات املنصوص عليها يف االتفاقية، ال سيما وأن املنظمات غري احلكومية تدير ال 

االستغالل اجلنسي  /العظمى من مراكز األزمات لضحايا العنف من النساء واالجتار بالبشر         
يف قريغيزســتان، فإهنــا حتــث الدولــة الطــرف علــى تــوفري الــدعم والتمويــل الكــافيني هلــذه     

مع التفاعل على حنو أنشط وبصورة متواصلة وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل . املنظمات
، وأن تتيح الفرصة للمنظمات غري احلكومية للتشاور معها يف إعـداد التقريـر    اجملتمع املدين 

  .الدوري التايل للدولة الطرف
  

  االجتار بالبشر    
تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجـود معلومـات وبيانـات إحـصائية كافيـة يف تقريـر الدولـة                     - ٢٩

  .الطرف أو إجاباهتا بشأن ظاهرة االجتار بالبشر يف قريغيزستان
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إجـراء دراسـة شـاملة حـول ديناميـات االجتـار                      - ٣٠

بالبشر، بغرض فهم هذه الظاهرة وأبعادها، حىت ميكـن للدولـة الطـرف أن تـتفهم بـصورة                  
أفضل أسباب هـذه الظـاهرة والطـرق الـيت يـستعملها املتـاجرون بالبـشر، حـىت ميكـن منـع                      

 احلماية املناسبة بصورة عمليـة، ومقاضـاة املـسؤولني          زيادهتا وضمان استفادة ضحاياها من    
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي معلومـات عـن اإلجـراءات الـيت            . عنها ومعاقبتهم 

كما أن الدولة الطرف    . اختذهتا يف هذا الصدد، مبا يف ذلك توفري بيانات إحصائية تفصيلية          
خمــاطر االجتــار بالبــشر وأســبابه،  مــدعّوة إىل شــن محــالت إعالميــة بــصورة منتظمــة بــشأن   

. يتعلق هبذا املوضوع سيما بالتركيز على حتسني املعارف القانونية للنساء الريفيات فيما  ال
وهي مدعوة كذلك إىل تطبيق نظام للمتابعـة الفعالـة للعمـال املهـاجرين، لتحديـد صـالهتم                  

  .هبذه التجارة
  

  ة اخلاصة املؤقتالتدابري    
ــن     - ٣١ ــة ع ــرب اللجن ــا يف      تع ــصوص عليه ــك املن ــة، كتل ــدابري اخلاصــة املؤقت ــا ألن الت قلقه

 ٢٥ من االتفاقية، وعلى حنـو مـا جـرى إيـضاحه يف التوصـية العامـة رقـم                    ٤ من املادة    ١ الفقرة
تستخدم بصورة كافية كوسيلة لإلسـراع بتحقيـق املـساواة الفعليـة أو اجلوهريـة بـني                 ال  للجنة،  

ال سـيما لتحقيـق متثيـل أفـضل للمـرأة يف الوظـائف              (تفاقيـة   النساء والرجال يف مجيع جماالت اال     
املــسؤولية يف احليــاة العامــة ووظــائف صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات، ويف التعلــيم،     ذات

  ).واملشاركة يف احلياة االقتصادية، وما إىل ذلك
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يف وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف استخدام تدابري خاصة مؤقتة، مبـا               - ٣٢
ذلك عن طريق ختصيص املوارد وإجياد احلوافز، والتعيني اهلادف للعاملني، ووضع أهداف            

 مـن االتفاقيـة، والتوصـية العامـة رقـم           ٤ من املـادة     ١وحصص حمكومة زمنيا، طبقا للفقرة      
 للجنة، حىت ميكن اإلسراع بتحقيـق املـساواة الفعليـة بـني النـساء والرجـال يف عمليـة                    ٢٥

. يع املستويات، ويف جماالت االقتصاد والتعليم ومناصب صـنع القـرار          صنع القرار على مج   
كمــا توصــي الدولــة الطــرف بــأن تــدرج يف تــشريعاهتا اخلاصــة باملــساواة أحكامــا لتــشجيع  

  .استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة يف القطاعني العام واخلاص
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
ــة التقــدم الــذي أحــرز فيمــا يتعلــق بتمثيــل املــرأة يف الربملــان،     يف حــني   - ٣٣ الحظــت اللجن

يف دائـرة  يف املائـة    ٧٠واشتراط أال يزيد احلد األقصى ملراجعي احلسابات من جنس واحد عن            
مراجعــة احلــسابات، فــإن اللجنــة تــشعر بــالقلق الســتمرار اخنفــاض متثيــل املــرأة بــشكل عــام يف  

سياسية، ال سـيما يف املناصـب املـسؤولة عـن صـنع القـرار، مبـا يف ذلـك            احلياة العامـة واحليـاة الـ      
املستويات العليا يف األحزاب السياسية، واألجهزة النيابية احمللية، واألجهزة التنفيذيـة للحكومـة       

  .املركزية واحلكومات احمللية، وكذلك املناصب الدبلوماسية
، مبا يف ذلـك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري   و  - ٣٤

 للجنـــة، ٢٥ و ٢٣ مـــن االتفاقيـــة، والتوصـــيتني العـــامتني ٤ مـــن املـــادة ١وفقـــا للفقـــرة 
لإلسراع مبشاركة املرأة الكاملة والعادلة يف اهليئات املنتخبة واملعيَّنـة، مبـا يف ذلـك اهليئـات             

فا رقميـة حمـددة زمنيـا، وتنفيـذ         وينبغي أن تتضمن هذه التدابري أهدا     . على املستوى الدويل  
بـــرامج تدريبيـــة علـــى مهـــارات القيـــادة والتفـــاوض للقياديـــات احلاليـــات واملرتقبـــات يف  

كما توصي الدولـة    . املستقبل، باإلضافة إىل الرصد املستمر للتقدم احملرز والنتائج املتحققة        
ة الطـرف أيـضا     وحتـث الدولـ   . الطرف بأن توجه انتباه األحزاب السياسية إىل هذه املـسألة         

على االضطالع حبمالت للتوعية بأمهية مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة واحليـاة الـسياسية                  
  .وعلى مستويات صنع القرار

  
  العمالة
تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء حالــة املــرأة يف ســوق العمــل، مبــا يف ذلــك التركيــز املــستمر    - ٣٥

ل منخفــضة األجــر، ال ســيما يف القطــاع غــري  للنــساء يف جمــاالت العمالــة التقليديــة، ويف أعمــا 
الرمســي، باإلضــافة إىل الفــوارق املوجــودة يف األجــور بــني النــساء والرجــال، وكــذلك ارتفــاع   

  .معدالت البطالة بني النساء
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الدولـة الطـرف علـى      اللجنـة   ومتشيا مع املالحظات اخلتامية السابقة للجنـة، حتـث            - ٣٦
ني النساء والرجال يف سوق العمـل، وذلـك عـن طريـق      اختاذ تدابري لكفالة تكافؤ الفرص ب     

 مــن االتفاقيــة ٤ مــن املــادة ١مؤقتــة، طبقــا للفقــرة  اختــاذ تــدابري خاصــة  أمــور منــها  مجلــة
وهـي حتـث الدولـة الطـرف علـى كفالـة مراعـاة املنظـور                . للجنة ٢٥ والتوصية العامة رقم  

واسـتفادة النـساء بـصورة فعالـة         ،ىل توليد فرص العمالـة    إاجلنساين يف مجيع الربامج الرامية      
 وتوصي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف           .من مجيع الربامج املقررة لدعم املشاريع احلرة      

وتوصـي أيـضا بتعزيـز      . الية بـني رواتـب النـساء والرجـال        تدابري لتضييق وإزالة الفجوة احل    
اذ مزيــد مــن التــدابري احلاليــة الــيت تــسمح بــالتوفيق بــني مــسؤوليات األســرة والعمــل، واختــ

  .ة بني النساء والرجاليالتدابري لتعزيز تقاسم املسؤوليات املرتلية واألسر
  

  الصحة    
تشعر اللجنة بالقلق عموما إزاء الوضع الـصحي للنـساء وبالـذات إزاء أوجـه التفـاوت                  - ٣٧

ــالقلق ألن شــرط مــشاركة   . املتزايــدة بــني املنــاطق احلــضرية واملنــاطق الريفيــة   وتــشعر اللجنــة ب
ــا تالحــظ أن         األ ــساء، رغــم أهن ــم للن ــى ظل ــد ينطــوي عل ــصحية ق ــة ال ــراد يف تكــاليف الرعاي ف

 ،املشاركة يف التكاليف ليست مطلوبة يف حالة األطفال حـىت سـن اخلامـسة، والنـساء احلوامـل                 
وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء زيـادة       .  عاما ٧٥والنساء الاليت وضعن مؤخرا، والاليت جتاوزن سن        

مهات واألطفال، وفقر دم النساء أثناء احلمـل، واسـتمرار املعـدالت العاليـة              معدالت وفيات األ  
لإلجهــاض، مبــا يف ذلــك بــني النــساء حتــت ســنة الثامنــة عــشرة، واخنفــاض وزن الفتيــات دون   

. املعــدالت الطبيعيــة، وازديــاد حــاالت اإلصــابة بالــسل واألمــراض املنقولــة جنــسيا بــني النــساء 
ــالقلق أيــضا إزاء مــشك  لة تعــاطي الكحــول بــني النــساء ونقــص البيانــات اإلحــصائية    وتــشعر ب

  .الريفيات املصنفة حسب نوع اجلنس واملتعلقة باحلالة الصحية للنساء
 وفقـا للتوصـية العامـة       ،وتوصي اللجنة بـأن تنفـذ الدولـة الطـرف علـى حنـو كامـل                 - ٣٨
وحتث اللجنة . ة لدورة احلياة يتعلق بصحة املرأ بشأن املرأة والصحة، هنجا شامال٢٤ رقم

ســهولة احلــصول علــى رعايــة صــحية ذات تكلفــة معقولــة أن تكفــل الدولــة الطــرف علــى 
ــة  . ســيما النــساء الريفيــات  ومناســبة جلميــع فئــات الــسكان، ال  وتوصــي بــأن تعــزز الدول

الطـرف تــدابري احلــد مـن معــدالت وفيــات األمهـات واألطفــال، واحلــد مـن انتــشار الــسل     
وحتث أيضا الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة ملواجهة . ساءوغريه من األمراض بني الن

وتوصــي باختــاذ تــدابري لزيــادة املعــارف املتعلقــة . إدمــان الكحــول واملخــدرات بــني النــساء
 وتوصي بالترويج للثقافة اجلنسية على نطـاق        ،بوسائل منع احلمل وتوفريها بأسعار معقولة     

  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف بث.هقات واملراهقنياأوسع وأن تستهدف املر  
وسـائط اإلعــالم، وزيـادة الـوعي بــأمور    يف بـرامج تثقيفيـة عـن الــصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      

اخلـدمات  أداء وتشجع الدولة الطرف أيضا على أن ترصد بعناية عمليـة  . الصحة اإلجنابية 



CEDAW/C/KGZ/CO/3
 

10 08-60271 
 

اين مجيع بواعث القلـق املتعلقـة       الصحية للتأكد من أهنا تعاجل على حنو يراعي املنظور اجلنس         
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل اسـتخدام   . بالصحة لدى املرأة، مبا يف ذلك املرأة الريفية       

 كإطار عمـل لكفالـة دمـج املنظـور اجلنـساين يف مجيـع الـسياسات                 ٢٤توصيتها العامة رقم    
  .والربامج الصحية

  
  التبعات االقتصادية للطالق    

سـيما يف املنـاطق     قلقها إزاء احلالة االقتصادية للمرأة بعد الطالق، ال     تعرب اللجنة عن    - ٣٩
الريفية والنائية، وإزاء نقص القواعـد اخلاصـة الـيت تـؤمِّن، مـن الناحيـة العمليـة، حقـوق امللكيـة                      

  .للمرأة يف حاالت الزواج حبكم الواقع
 حبكم الواقع، وتطلب اللجنة إىل الدول الطرف إجراء حتليل لعدد حاالت الزواج  - ٤٠

مــن أجــل تقيــيم احلالــة االقتــصادية للمــرأة عنــد الطــالق أو االنفــصال، وتقيــيم احلاجــة إىل 
وضع قواعد حتمي حقوق امللكية للمرأة عند انفـصام الـزواج أو عالقـات االقتـران حبكـم                  

ــع ــيت      . الواق ــة الطــرف إدراج معلومــات عــن البحــوث ال ــضا إىل الدول ــة أي وتطلــب اللجن
  .الصدد والنتائج اليت مت التوصل إليها ضمن تقريرها الدوري املقبلأجريت يف هذه 

  
  مجاعات النساء املستضعفات    

فيمـا يتعلـق    ، بـصفة عامـة  ،ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص املعلومـات املفـصلة          - ٤١
  .الريفيات بالنساء
ء الريفيـات،   الدولة الطرف مدعوة لتقدمي بيانات إحصائية شاملة عـن حالـة النـسا              - ٤٢

ــا إىل ذلــك ضــمن تقريرهــا           ــسن واجلــنس واملهنــة والــدخل وم تكــون مــصنفة حــسب ال
  .الرابع الدوري

ضد املـرأة والتحـرش هبـا بـسبب         تمييز  التشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تشري إىل           - ٤٣
  .، وإزاء عمليات التحرش باملشتغالت باجلنس من جانب ضباط الشرطةجنسيتها

ــة الطــرف ث اللجنــة حتــو  - ٤٤ ــة تطبيــق   علــى الدول ــدابري الالزمــة لكفال اختــاذ مجيــع الت
مجيع اخلطـوات الالزمـة حلمايتـهن مـن كافـة           اختاذ  ، و االتفاقية على مجيع النساء بدون متييز     

  .أشكال التمييز والعنف اليت ميارسها املوظفون العامون واألفراد
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
 على استخدام إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني علـى حنـو               ولة الطرف حتث اللجنة الد    - ٤٥

كامل عند تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، مما يعزز أحكام االتفاقيـة، وتطلـب إىل الدولـة                
  .الطرف إدراج معلومات يف هذا الشأن ضمن تقريرها الدوري املقبل
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  األهداف اإلمنائية لأللفية    
فيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق           تؤكد اللجنة أيضا أن التن      - ٤٦

ــة  ــة لأللفي ــة     . األهــداف اإلمنائي ــساين ومراعــاة أحكــام االتفاقي ــدعو إىل دمــج البعــد اجلن وت
بوضوح يف مجيع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل الدولـة                     

  .ا الدوري املقبلالطرف إدراج معلومات يف هذا الشأن ضمن تقريره
  

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١الفقرة     
، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن )١(باإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة  - ٤٧

 املتعلقـة مبوعـد     ،االتفاقيـة  من   ٢٠ من املادة    ١توافق، بأسرع ما ميكن، على تعديل الفقرة        
  .ذا التعديل من جانب الدولة الطرفاجتماع اللجنة نظرا للتقييم اإلجيايب هل

  
  خرىاألعاهدات املالتصديق على     

مـــن الـــصكوك الدوليـــة الرئيـــسية حلقـــوق لتـــسعة تالحـــظ اللجنـــة أن امتثـــال الـــدول   - ٤٨
ومـن  .  يعزز متتع النساء حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع جوانب احليـاة            )٢(اإلنسان

لـى النظـر يف التـصديق علـى االتفاقيـات الـيت مل تـصبح بعـد                  مثّ، تشجع اللجنة الدولة الطرف ع     
 اإلعاقـة واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع           يسـيما اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذو         طرفا فيهـا، ال   

  .األشخاص من االختفاء القسري
  

  نشر املالحظات اخلتامية    
ســتان تطلــب اللجنــة نــشر هــذه املالحظــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف قريغيز   - ٤٩

بــاللغتني القريغيــة والروســية، مــن أجــل توعيــة النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون    
والساسة والربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، بالتدابري اليت اختذت          
لكفالة حتقيق املساواة للنساء على حنو قانوين وفعلي، وبالتدابري األخرى اليت يتعني اختاذها             

وتطلـب إىل الدولـة الطـرف مواصـلة تعزيـز نـشر االتفاقيـة، وبروتوكوهلـا                 . هذا الـصدد  يف  
ــدورة        ــائج ال ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــة، وإعــالن ومن ــة للجن ــاري، والتوصــيات العام االختي

__________ 
  .١٤٩، الفقرة )A/59/38( ٣٨عة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاس  )١(  
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )٢(  

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــية          أشــكال التم ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل يي

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
اتفاقية حقـوق األشـخاص     وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، و          

  .ذوي اإلعاقة
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املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة، املعنونـة            
وخباصة على منظمات املرأة املعنية  “  يف القرن احلادي والعشرين    اجلنسني والتنمية والسالم  

  .حبقوق اإلنسان
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلــب اللجنــة إىل الــدول الطــرف أن تقــدم، خــالل فتــرة عــام واحــد، معلومــات     - ٥٠

ــة  ــواردة يف الفقــرتني     حتريري ــذ التوصــيات ال  ٢٢ و ٢٠عــن اخلطــوات الــيت اختــذت لتنفي
تطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف النظر يف التماس التعاون التقين واملـساعدة             و. أعاله

ــذ       ــضاء، لتنفي ــضرورة وحــسب االقت ــد ال ــشارية، عن ــا يف ذلــك اخلــدمات االست ــة، مب التقني
  .التوصيات املذكورة أعاله

  
  موعد التقرير التايل    

ــرب ع        - ٥١ ــشواغل املع ــى ال ــرد عل ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــب اللجن ــذه  تطل ــها يف ه ن
 مـن  ١٨املالحظات اخلتامية، وذلك يف تقريرها الدوري املقبل الذي سيقدم مبوجب املادة         

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع يف موعده املقرر، . االتفاقية
  .٢٠١٢أكتوبر /يف تشرين األول

  


