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ــت الرئاســة        ــسيدة شــيمونوفيتش، تول ــاب ال نظــراً لغي
  ).نائبة الرئيسة(السيدة غاسبار 

  .٠٥/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
ف مبوجب املادة   النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطرا      

  )تابع ( من االتفاقية١٨
ــتان الــــــدوري الثالــــــث     ــابع(تقريــــــر قريغيزســــ  )تــــ

CEDAW/C/KGZ/3)؛ و CEDAW/C/KGZ/Q/3 و (Add.1  
 أعــضاء وفــد قريغيزســتان أخــذ بــدعوة مــن الرئيــسة،    - ١

  .أماكنهم إىل مائدة اللجنة
  ٩ إىل ٧املواد 

، بعــد اإلشــارة قالــت:  زرداين-الــسيدة بلميهــوب   - ٢
مـن الناحيـة    ىل أن نسبة النـساء يف الربملـان القريغيـزي كانـت             إ

ــة  ــذي   العملي ــل اإلصــالح الدســتوري ال  عــام أُجــريصــفراً قب
، إنـه ممــا يــسعد املــرء أن يــرى النــسبة وقــد بلغــت اآلن  ٢٠٠٥

وأضـافت قائلـة إن وجـود       .  يف املائة، وهذا تقدم ملحـوظ      ٢٦
شريعات نــسبة كافيــة مــن النــساء يف الربملــان، حيــث ُتــصاغ تــ 

ورحبـت بالبنـد    . كافـة اجملـاالت، أمـر لـه أمهيـة خاصـة           شاملة ل 
يزيــد عــدد  اجلديــد يف قــانون االنتخابــات، الــذي يقــضي بــأال 

 يف ٧٠املرشحني من أحد اجلنـسني يف القـوائم االنتخابيـة عـن           
ــل       ــل متثي ــشديد لكــي ال يق ــه ال ــها دعــت إىل التنّب ــة، ولكن املائ

  .الراهنملستوى النساء يف االنتخابات املقبلة عن ا
وأضافت قائلة إن من الواجـب مـنح النـساء التـدريب              - ٣

سنب املهـارات   تـ يف االنتخابات احملليـة كـي يك      ترشحن  الالزم لي 
ولـذلك، فـإن   . واخلربات الالزمة لالرتقاء إىل املستوى الربملاين    

من املستصوب حتقيق متثيل نسوي على الصعيد احمللـي ال يقـل            
 اهلــدف الدســتوري املتعلــق بتكــافؤ   يف املائــة ليتحقــق٣٠عــن 

كمـــا جيـــب متثيـــل النـــساء متثـــيالً كافيـــاً يف . التمثيـــل الربملـــاين
ــؤثرة، ويف     ــة امل ــة، ويف اللجــان احلكومي ــة املدني وظــائف اخلدم

القضائي، لكي تتماشى أوضاع قريغيزسـتان متامـاً مـع          السلك  
  .متطلبات االتفاقية

 تقريـــراً وأردفـــت قائلـــة إن اشـــتراط إعـــداد احلكومـــة  - ٤
 اجلنــسنيبــني ســنوياً عــن احلالــة الوطنيــة فيمــا يتعلــق باملــساواة 

سيكفل متابعة التقدم احملرز وجتسيد أحكام الدستور اليت متـنح          
ــة،     ــل االتفاقي ــيت مــن قبي ــة، ال ــة املعاهــدات الدولي ــى األولوي عل

وأعربــت عــن أملــها يف أن يواصــل الوفــد   . التــشريعات احملليــة
عـضواته يـضارع عـدد أعـضائه،     دد القريغيزي، الذي يكـاد عـ   

 االمتثال ألحكام االتفاقية، على سبيل املثـال        عزيزالعمل على ت  
بعقـــد مـــؤمتر صـــحفي بـــشأن مناقـــشاته مـــع اللجنـــة وبـــشأن   

يـساعد علـى إيـضاح احلقيقـة القائلـة          ا  املقترحات املطروحة، مم  
بــأن االتفاقيـــة تــسمو علـــى القـــانون احمللــي واحلقيقـــة القائلـــة    

  .التناسقبوجوب حتقيق 
هنَّأت الوفد القريغيزي علـى حتـسُّن       : السيدة نويباور   - ٥

ــاة العامــة،     معــدالت اشــتراك النــساء يف احليــاة الــسياسية واحلي
ــف       ــساو يف خمتل ــزال غــري مت ــدم ال ي ــها الحظــت أن التق ولكن

ــهات ــن     . اجلبـ ــذت وعـ ــيت اُتخـ ــدابري الـ ــن التـ ــسرت عـ واستفـ
ادة تعـيني النـساء يف   اإلجراءات احملـددة الـيت ُيعتـزم اختاذهـا لزيـ        

ــإلدارة وصــنع القــرار،     ــا ل ــة باملــستويات العلي الوظــائف القيادي
 القــضائي والــسلك الــسلكســيما يف الــسلطات الوطنيــة و  وال

  .الدبلوماسي
اشـتراك النـساء يف هيئـات       مـستوى   وأضافت قائلة إن      - ٦

ــاض    ــديد االخنفـ ــسياسية شـ ــزاب الـ ــد  . إدارة األحـ ــا يعـ وبينمـ
اسية مبــدأً هامـاً فإنــه ال يــستبعد هتيئــة  اسـتقالل األحــزاب الــسي 

. ظــروف متتثــل فيهــا األحــزاب الــسياسية للمبــادئ الدســتورية 
ــة     ــت أي ــا إذا كان ــسرت عم ــدابريواستف ــيري   ت ــد اُتخــذت لتغ  ق

ــل      ــوازن التمثي ــزاً لت ــسياسية تعزي ــة لألحــزاب ال ــة الداخلي الثقاف
اجلنــساين، مبــا يف ذلــك حتــديث التــشريع املتعلــق بــاألحزاب       

  .ةالسياسي
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وفقاً للبيانات ذات الصلة باملوضوع يأخـذ       قالت إنه   و  - ٧
، وإن كانــت زديــادمتثيــل النــساء يف الــسلك الــسياسي يف اال   

 إذ ال تكـاد     كليـاً درجاته العليا تكاد تكـون مـشغولة بالـذكور          
كمـا استفـسرت   . توجد يف هذا الـسلك حـىت اآلن أيـة سـفرية        
  .عن نوعية التدابري املتخذة لعالج هذه احلالة

ــسة  - ٨ ــتكلم بوصــفها عــضوة يف    : الرئي ــت، وهــي ت طلب
واستفــسرت . اللجنــة، معلومــات إضــافية عــن مــسألة اجلنــسية 

عما إذا كانت املرأة األجنبية تفقد جنـسيتها يف حالـة زواجهـا            
مــن مــواطن قريغيــزي؛ وتــساءلت عمــا إذا كــان بوســع تلــك    
ــسيتها، إكــساب جنــسيتها        ــدم فقــداهنا جن ــرأة، يف حالــة ع امل

  .دهاألوال
قالت إن من الواضـح     ): قريغيزستان (السيدة تاشَبيفا   - ٩

أن حتــسُّن متثيــل النــساء يف اهليئــات التــشريعية احملليــة أمــر هــام   
. يـستلزم اختـاذ تـدابري خاصــة، رمبـا تكـون ذات طـابع جــذري      

ــه قـــد أُجنـــزت بالفعـــل أعمـــال حتـــضريية،    ــة إنـ وأضـــافت قائلـ
رت عـن تقـارير    باالشتراك مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، أسـف          

بديلة، وذلك لكي يتسىن عقد مؤمتر صحفي مـشترك إلعـالن           
نتائج مناقشة التقرير هبـدف ابتـداع إجـراءات مـشتركة لتنفيـذ             

  .أحكام االتفاقية
ــل      - ١٠ ــد التمثيـ ــق بعـ ــا مل يتحقـ ــه بينمـ ــة إنـ وأردفـــت قائلـ

جتــري املتكــافئ للرجــل واملــرأة يف كافــة جمــاالت احليــاة العامــة 
وأحـد  . ألحـزاب الـسياسية   األساسـية ل  ثقافـة   الحماوالت لتغـيري    

ــصدد    ــدابري املتخــذة يف هــذا ال ــل الت ــى عــدم  يتمث ــنص عل يف ال
ــادرات التــشريعية       ــان اشــتراك األحــزاب الــسياسية يف املب إمك

ــز تكــافؤ متثيــل  قــررةإذا احترمــت التــدابري اخلاصــة امل  إال  لتعزي
ــرأة  ــون      . الرجــل وامل ــل يف ك ــامن يتمث ــافز ك ــضاً ح ــاك أي وهن

يف املائة من الناخبني نساء، وهذه طاقة ميكـن أن حيـشدها       ٥٢
  . يف البلدقوةأي حزب سياسي يود كسب ال

ــادرات      - ١١ وأضــافت قائلــة إنــه ســيجري، كجــزء مــن مب
ــسني،       ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــة إىل تعزي ــة الرامي ــيس اجلمهوري رئ

 صنع القرار ولن يقل متثيل النـساء        وظائفيف  تعيني نساء أكثر    
ــة ا ــة عــن   يف كاف ــة واحمللي ــسلطات الوطني ــة٣٠ل ــد .  يف املائ وق

أُحرز بعض التقدم، وإن يكن غري كاف، األمر الـذي يـستلزم            
. تفكرياً مـشتركاً بـشأن كيفيـة اسـتحداث تـدابري أكثـر فعاليـة              

كمـــا ُتبـــذل جهـــود لـــضمان التكـــتم علـــى أمســـاء املرشـــحني   
واملرشـــحات يف االمتحانـــات التنافـــسية الـــيت تـــنظم لـــشغل      

 احلكوميــة، حبيــث جيــري تقيــيم مــؤهالت فــرادى       الوظــائف
وتبني التجربة أن النـساء     . املرشحني واملرشحات تقييماً مناسباً   

يف معظم األحيان وميتلكن إمكانات قيِّمـة  تعليماً الرجال يفُقن  
  .يف أغلب األحيان

ومــضت قائلــة إن مــن املــسلَّم بــه أن متثيــل النــساء يف     - ١٢
يف مستويات صنع القرار العليا،     السلك الدبلوماسي، ال سيما     

وزارة لـدى   د  جـ ففـي الوقـت احلـايل، تو      . أقل كثرياً ممـا ينبغـي     
، وهـذا   للعمـل يف اخلـارج    موفـدة    امـرأة    ٢٤الشؤون اخلارجية   

ــن    ــر م ــل أكث ــن اجملمــوع  ١٠ال ميث ــة م ــرأة  .  يف املائ ــاك ام وهن
مستــشار، بدرجــة  نــساء أربــعقنــصل عــام، وبدرجــة واحــدة 

أمــني بدرجــة مــني أول، وامــرأة واحــدة أبدرجــة نــساء أربــع و
ــة يف هــذا الــصدد ســتكون   . ثــان وذكــرت أن توصــيات اللجن

  .حمل تقدير
ــاليف   - ١٣ ــسيد مجـ ــتان (الـ ــلفه يف  ): قريغيزسـ ــال إن سـ قـ

ألمـــم دى امنـــصب املمثـــل الـــدائم للجمهوريـــة القريغيزيـــة لـــ 
املتحدة وخالفها من املنظمات الدولية يف جنيـف كـان امـرأة،        

ــش  ــساء يـ ــيالروس،    وإن النـ ــدى بـ ــسفريات لـ ــب الـ غلن مناصـ
  .والنمسا، واهلند، والواليات املتحدة األمريكية

قال إن إعداد قـانون     ): قريغيزستان (السيد نازاروف   - ١٤
جديد بشأن األحزاب السياسية سـيتيح الفرصـة حلـل مـشاكل            

ــها مـــشكلة احلـــصص  ــثرية، مـــن بينـ وباحلـــصص وحـــدها . كـ
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ــام   ــال ألحكـ ــتان االمتثـ ــستطيع قريغيزسـ ــسني  تـ ــة وحتـ  االتفاقيـ
تنفيذها للسياسة اجلنسانية؛ ويف املستقبل عندما يتطـور الـوعي       

  .ويتحقق التكافؤ، لن تعود احلصص الزمة
قالــت إن اشــتراط ): قريغيزســتان (الــسيدة إســاكنوفا  - ١٥

عدم احتواء القوائم االنتخابية لألحـزاب الـسياسية علـى أكثـر            
يعـد آليـة جيـدة لـدفع     أحد اجلنسني ممثلي  يف املائة من    ٧٠من  

وهنـاك  . األحزاب السياسية إىل ضـمان املـساواة بـني اجلنـسني           
سوابق مؤكدة تنطوي على عدم تـسجيل األحـزاب الـسياسية           

  .اليت مل حتترم ذلك التوازن
ــايل   - ١٦ أشــارت إىل تعليــق  ): قريغيزســتان (الــسيدة مامبت

 يف اجللــسة الــسابقة الــذي قالــت   زرداين-بلميهــوب الــسيدة 
إن من الضروري يف حاالت العنف العائلي أن يترك مـرتل           فيه  

الـــذي ارتكـــب العنـــف، وقالـــت إن التـــشريع الرجـــل  العائلـــة
ــصل باملوضــوع يرتــ  ــة    يأاملت ــة هيئ ــضحايا حتــت محاي  وضــع ال

الـــذي ارتكـــب وحيـــق للمحكمـــة أن تـــأمر الرجـــل  . قـــضائية
إال أن القانون املتعلـق بـالعنف       . تهعائلمسكن  العتداء مبغادرة   ا
بـني الرجــل واملـرأة وميكــن أن ينطبـق علــى أي    عـائلي ال مييــز  ال

ــرد يف  ــةف ــاً أو قاصــراً،    العائل  يرتكــب العنــف ســواء كــان بالغ
وصــحيح أن آليــات رصــد حتركــات    . رجــالً كــان أم امــرأة  

األفـــراد املتـــصفني بـــالعنف حتتـــاج إىل تطـــوير، ولكـــن ذلـــك   
نون وهناك فريق عامل يعد تعديالت للقـا      . يستلزم موارد مالية  

  .القائم هبدف حتسني احلماية لضحايا العنف
وحـق  . أما اجلنـسية، فإهنـا تـستند إىل توافـق الـزوجني             - ١٧

اختيــار اجلنــسية ممنــوح لألبنــاء عنــد بلــوغهم الــسن القانونيــة،   
اختيـار  وعندئذ حيـق هلـم تغـيري اسـم العائلـة، و           .  سنة ١٦وهي  

ــة األب، وإذا اختلفــت جنــ    ــة اُألم أو اســم عائل سيتا اســم عائل
وإضـافة  . الوالدين حيق لألبناء اختيار اجلنـسية الـيت سـيحملوهنا      

إىل ذلك، ينص الدستور اجلديـد علـى إمكانيـة محـل جنـسيتني         
إال أن مزدوجي اجلنسية يواجهون قيوداً فيمـا        . يف وقت واحد  

يتعلـــق بإمكانيـــة التمتـــع حبـــق التـــصويت، وعـــضوية اهليئـــات   
ــة يف  والتـــشريع .  الربملـــانالتنفيذيـــة، وشـــغل املناصـــب القياديـ

ــسبياً، بينمــا جيــري تطــوير املمارســة     ــد ن ــذلك جدي  ،املتــصل ب
وبالتــايل فمــن املــستحيل يف الوقــت الــراهن اســتخالص نتــائج   

  .شأن آثارهب
  ١٤ إىل ١٠املواد 
 مــن ١٠قالــت، وهــي تــشري إىل املــادة : الــسيدة جــرب  - ١٨

 يف االتفاقيـــة، إن األرقـــام املتعلقـــة بـــالتعليم الـــيت ورد ذكرهـــا 
. التقريـــر تـــوحي بعـــدم وجـــود متييـــز بـــني البنـــات والبـــنني       

واستدركت قائلة إنه مل ترد معلومـات بـشأن حالـة التعلـيم يف              
. املناطق الريفية على وجه التحديد، حيث يعيش ثُلثـا الـسكان        

ــة يف       ــى أن الدولـ ــنص علـ ــتور يـ ــر إىل أن الدسـ ــشري التقريـ ويـ
عمــا إذا قريغيزســتان علمانيــة؛ واستفــسرت يف هــذا الــصدد     

درَّس يف املـدارس العلمانيـة، وعـن املـسؤول عـن            كان الـدين يُـ    
تقدمي هذه الـدروس يف حالـة وجودهـا؛ كمـا استفـسرت عـن               

ــوي     مــدى  ــوع اإلعــداد الترب ــة، وعــن ن وجــود مــدارس طائفي
وأضـافت قائلـة    . للمعلمني يف حالة وجـود مثـل هـذه املـدارس          

فة عامـة  إنه تلـزم معلومـات إضـافية بـشأن إعـداد املعلمـني بـص        
إذا كانـت    واستفـسرت عمـا   . وبشأن تنظـيم املنـاهج املدرسـية      

درَّس يف قريغيزسـتان وعـن كيفيـة تدريـسها          حقوق اإلنسان تُـ   
وقالــت إنــه نظــراً . يف حالــة وجــود مثــل هــذه املــادة التعليميــة 

الرتفــاع معــدل تــسرب الفتيــات مــن املــدارس نتيجــة للحمــل  
ــاً أن   ــان ممكنـ ــا إذا كـ ــود أن تعـــرف مـ ــر تـ ــاة املبكـ ــود الفتـ  تعـ

واختتمـت كلمتـها مستفـسرة عمـا إذا         . للمدرسة بعد الـوالدة   
  .ووجهتكانت ظاهرة التحرش اجلنسي يف املدارس قد 

ــل   - ١٩ ــسيدة بيمنتـ ــى   : الـ ــصول علـ ــود احلـ ــا تـ قالـــت إهنـ
معلومــات بــشأن تــأثري االســتراتيجية احلكوميــة اخلاصــة بــدعم  

ــساواة    ــة ملــــشكلة املــ ــة املكرســ ــة اخلاصــ  بــــنيدورات اإلذاعــ
ربامج الـــ، ســـواء يف القنـــاة التلفزيونيـــة الوطنيـــة أو    اجلنـــسني
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وأضافت قائلـة   ).  من التقرير  ٢٣٤ و   ٢٣٣الفقرتان  (ة  ياإلذاع
أبلغت اللجنـة بـأن احلكومـة مل تقـم علـى            قد  إن مصادر بديلة    

النحــو الكــايف برصــد حمتــوى الــربامج املذاعــة، الــيت تعــرض يف  
ــان أفكــاراً وحــاالت خمالفــة      ــم األحي ــداف ألمعظ االتفاقيــة ه

وتعيد تقدمي قّيم ومواقف تتعارض مـع مبـدأي املـساواة وعـدم             
التمييز اللذين مهـا مبـدأين أساسـيني مـن مبـادئ االتفاقيـة، بـل                
ــل،      إهنــا قــد تقــدم للمــرة األوىل قّيمــاً ومواقــف مــن هــذا القبي

وذكرت تلـك املـصادر أيـضاً أن        . ومثال ذلك تعدد الزوجات   
 استخدام خطـاب الكراهيـة املنتـشر        وسائط اإلعالم منطلقة يف   

  .ورهاب املثلية اجلنسية املتفشي
بـني الرجـل    الفاصـلة   وطلبت معلومات عن الفجوات       - ٢٠

واملــرأة يف مراحــل التعلــيم العليــا، مبــا يف ذلــك الفجــوة بــني        
طالب وطالبات مرحلة الدكتوراه، وتساءلت عمـا إذا كانـت          

 تواَجــه علــى  هنــاك اســتراتيجية تنفــذ لتقلــيص الظــاهرة الــيت     
الــصعيد العــاملي وتتمثــل يف دخــول النــساء بعــض امليــادين الــيت 

  .يدخلها غريهن ال
 مــن ١١قالــت، وهــي تــشري إىل املــادة : الــسيدة بــاِتن  - ٢١

االتفاقيــة، إن التقريــر يــبني أن وضــع املــرأة يف ســوق العمــل       
واستفــسرت عمــا إذا . غــري متــساو مــع وضــع الرجــل زال  مــا

ــان  ــل أو  كـ ــانون العمـ ــة   قـ ــضمانات الدولـ ــق بـ ــانون املتعلـ القـ
للمــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة وتكــافؤ الفــرص يف   
ممارســـة هـــذه احلقـــوق يـــنص علـــى وجـــود آليـــة للـــشكوى،   

إذا كانــت هنــاك محــالت توعيــة تنفــذ إلطــالع النــساء    وعمــا
وقالت إهنا تود أيـضاً أن تعـرف مـا إذا كانـت             . على حقوقهن 

 لـديها مـوارد بـشرية وماليـة كافيـة           هناك هيئة للتفتيش العمايل   
لرصد االمتثال لتـشريعات العمـل يف القطـاعني العـام واخلـاص             
ويف املناطق احلضرية والريفيـة، وعمـا إذا كانـت هنـاك حمـاكم              

. حمـــاكم للمنازعـــات بـــني العمـــال واإلدارة  وأعمـــل خاصـــة 
وقالت إن التقرير ال يتحـدث عـن أي تـشريع بـشأن التحـرش               

  .لعملاجلنسي يف مكان ا

معاجلة سياسات االقتصاد الكلـي     وتساءلت عن مدى      - ٢٢
يف قريغيزســتان لــشؤون القطاعــات غــري الرمسيــة، حيــث ميثــل   

 االقتــصادية عــامالً هامــاً ةالتفــاوت اجلنــساين يف تقاســم الــسلط
اجلهــود الــيت ُتبــذل لتعزيــز  نوعيــة يــسهم يف فقــر املــرأة؛ وعــن  

اريـــة والـــصناعية املـــشاريع البالغـــة الـــصغر، واملؤســـسات التج
اجلديــدة، وغــري ذلــك مــن فــرص تــشغيل املــرأة، وعــن كيفيــة    

ن القطـاع غـري الرمسـي املفتقـد للحمايـة إىل         مـ تسهيل االنتقـال    
  .القطاع الرمسي

وأشارت إىل القـانون املتعلـق مبؤشـر حـساب األجـور              - ٢٣
، وتـساءلت عمـا إذا      ٢٠٠٦يناير عام   /املعتمد يف كانون الثاين   

ــانون املــ   ــان الق ــه؛     ك ــيم فعاليت ــه لتقي ــر في ــد النظ ــد أُعي ذكور ق
ــشكيل       وعمــا ــادة ت ــة إلع ــشأ آلي ــد أن ــاه ق ــانون إي إذا كــان الق

هياكـل األجـور بانتظــام أو بـصفة دوريـة، وعــن كيفيـة حتقيــق      
، وعن تأثري القـانون علـى       يمن عليها املرأة  ذلك يف املهن اليت هت    

 يف القطـاعني العـام واخلـاص، وعـن كيفيـة رصـد              النساءأجور  
  .احلكومة لالمتثال للقانون ذاته

 عـن نوعيـة اخلـدمات       مستفـسرة ،  ١٤وتناولت املـادة      - ٢٤
املقدمة للوصـول إىل النـساء الريفيـات، ال سـيما القاطنـات يف              
منــاطق نائيــة ومعزولــة، وعــن كيفيــة معاجلــة احلكومــة النعــدام 
إمكانية حصول النساء املشاركات يف املـشاريع البالغـة الـصغر           

الــصغرية احلجــم واملتوســطة احلجــم علــى األصــول   واملــشاريع 
اجلهود اليت ُتبذل لتوفري برامج االتـصال       نوعية  الرأمسالية؛ وعن   

باجلمـــاهري وإلعـــالم النـــساء الفقـــريات، ال ســـيما يف املنـــاطق   
  .الريفية والنائية، بالفرص املتاحة للنفاذ إىل األسواق

 مـن   ١٢ قالت، بعد اإلشـارة إىل املـادة      : السيدة بِغوم   - ٢٥
ــرة      ــار إىل الفق ــود أن تلفــت األنظ ــا ت ــة، إهن ــن ٢٩٧االتفاقي  م

 مـن النـساء احلوامـل يعـانني         ٦٠التقرير، اليت جاء فيها أن حنو       
.  بالنـسبة للبلـد    من فقـر الـدم، وإن هـذه النـسبة متثـل املتوسـط             

وأضافت قائلـة إنـه علـى الـرغم مـن أن احلكومـة تـوفر الـدقيق                  
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ائــة مــن الــسكان، تظــل احلالــة   يف امل١٠املغــىن باحلديــد لنحــو 
واستفــسرت . التغذويـة للنـساء احلوامـل مــدعاة للقلـق الـشديد     

عــن حجــم امليزانيــة الــيت رصــدهتا احلكومــة لتحــسني احلالــة        
  .التغذوية للنساء احلوامل

وأضافت قائلة إنه على الرغم من إدخال قريغيزسـتان           - ٢٦
 Manas Taalimiعـدداً مـن الـربامج الرائعـة، مـن بينـها برنـامج        

ــامج     ــصحية وبرنـ ــة الـ ــالح الرعايـ ــسني Zhan-Enyeإلصـ  لتحـ
لفتــرة احمليطــة بــالوالدة وبرنــامج بــشأن أســاليب      يف االرعايــة 

ــاة الـــصحية  ــية مبؤســـسات   ،احليـ رحلـــة امل يف املنـــاهج الدراسـ
 ومرحلة التعلـيم العـايل توجـد يف الـبالد نـسبة             ة الثانوي يةالتعليم

واستفـسرت  . النفاسـية جد عالية مـن احلمـل املبكـر والوفيـات        
عـــن اخلطـــوات الـــيت خطتـــها احلكومـــة، ال ســـيما يف املنـــاطق 

 إلنقـاذ أرواح الـشابات وعمـا إذا كـان هنـاك برنـامج               ،الريفية
للرعاية الصحية قبل الوالدة والرعاية الصحية الـسابقة للـوالدة          

وذكرت أن تقريراً بـديالً قـد أشـار         . من أجل النساء الريفيات   
ي وســـرطان عنـــق الـــرحم ميـــثالن ســـبباً  إىل أن ســـرطان الثـــد

واستفـــسرت عـــن نـــوع نظـــام  . رئيـــسياً مـــن أســـباب الوفـــاة 
وقالـــت إن . الفحـــص املوجـــود، ال ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة

برامج مكافحة الُسل موجودة يف قريغيزسـتان ولكـن الوفيـات       
الناجتــة عــن ذلــك املــرض آخــذة يف االزديــاد، ال ســيما وفيــات 

ــا يوجــد إدمــ   ــساء، كم ــاتالن ــسرت عــن  . ان للكحولي واستف
  .لمسّنات والنساء املعاقاتلمرافق الرعاية الصحية املتاحة 

 ٢٩٠ بعد اإلشارة إىل الفقرة      ،قالت: السيدة بيمنتل   - ٢٧
مــن التقريــر، إهنــا تــشعر بقلــق بــالغ بــسبب زيــادة الوفيــات         
النفاسية وإهنا تود احلصول على معلومات إضـافية عـن احلمـل            

ــاض  ــر، واإلجهـ ــني     املبكـ ــدة بـ ــرات املباعـ ــة فتـ ــدم كفايـ ، وعـ
ــوالدات ــي      . ال ــية ه ــشكالت األساس ــت إحــدى امل ــا كان ورمب

ــائط     ــدارس والوســ ــة يف املــ ــصحة اإلجنابيــ ــود الــ ــدام جهــ انعــ
 املتعلقـة  ٢٤وميكـن أن تكـون التوصـية العامـة رقـم        . اإلعالمية

  .بالصحة والصادرة عن اللجنة دليالً هادياً يف ذلك اجملال

قالت إنه بينما يعـيش ثُلثـا       : شيلينغ -السيدة شوب     - ٢٨
ــة ال متثـــل األراضـــي    ــاطق الريفيـ الـــسكان القريغيزيـــون يف املنـ
ــساحة البلــد، مث        ــزء صــغري مــن م ــة ســوى ج ــصاحلة للزراع ال

. تساءلت عن أنواع العمل األخرى املتاحـة يف املنـاطق الريفيـة           
وأضــافت قائلــة إنــه علــى الــرغم مــن إلغــاء التــشريع التمييــزي   

وزيع األراضي يبدو أن نـسبة مئويـة صـغرية جـداً مـن             املتعلق بت 
الــيت متلــك األراضــي وأن النــساء الالئــي   وحــدها النــساء هــي 

أراض تتمثل ملكيتهن يف مساحات صغرية جـداً       بالفعل  ميلكن  
ــن يف الغالـــب    ــتغالهلا، وهـ ــة السـ ــرن إىل اآلالت الالزمـ ويفتقـ

واستفـسرت عمـا إذا   . مسّنات ومعظم هـؤالء املـسّنات أرامـل     
كانــت األرامــل املــسّنات يعــشن عــادة مــع أُســرهن، وعمــا إذا 

 وعـن   ،كانت لـديهن إمكانيـة االسـتفادة مـن الرعايـة الـصحية            
. ، ال سيما املراهقـات    صغر ِسنَّاً نوعية الفرص املتاحة للنساء األ    

ــني     ــارق ب ــسرت عــن الف ــا استف ــازاتكم ــن ( الفالحــني حي م
  .أصحاب األعمال احلرةاألفراد ومزارع ) املزارع
قالــت إهنــا تــود أن تعــرف أســباب : الــسيدة هاياشــي  - ٢٩

الفــوارق الــضخمة بــني الرجــال والنــساء مــن حيــث ملكيــة        
املزارع؛ وتـساءلت عـن فـرص األرامـل واملطلقـات يف امـتالك              
األراضــي، وعمــا إذا كانــت لــدى الدولــة الطــرف أيــة خطــط  

وأضافت قائلة إنـه نظـراً      . لتعزيز حق املرأة يف امتالك األراضي     
ن احلاصـــالت الزراعيـــة هـــي املنـــتج الرئيـــسي لقريغيزســـتان أل

يصبح من الضروري أن حتصل النـساء الريفيـات علـى حقـوق             
واستفسرت عمـا إذا كانـت للرجـال        . امللكية الفعلية لألراضي  

، وعما إذا كانـت العـادات       اإلرثوالنساء حقوق متساوية يف     
  . القانوينالوضعأو املمارسات خمتلفة عن 

توفري االئتمـان واملـساعدات املاليـة    سألة  يتعلق مب وفيما  - ٣٠
التقريــر إىل أن معظــم الــسلف البالغــة يــشري للنــساء الريفيــات، 

الــصغر ُتــستخدم يف الزراعــة ولكنــه ال يعطــي صــورة واضــحة  
عن كيفية استفادة املرأة؛ وعلى سبيل املثال فإنه ال يبني مـدى            
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عـدد النـساء     بفعل نظـام التـسليف هـذا وال يـبني            ازيادة دخله 
  .الفقربراثن الالئي حتررن من 

ــَبيفا  - ٣١ ــسيدة تاشـ ــتان (الـ ــى ): قريغيزسـ قالـــت، ردَّاً علـ
األســــئلة املطروحــــة بــــشأن النظــــام التعليمــــي، إن النــــواحي  

. اجلنــسانية عنــصر رئيــسي يف سياســة الدولــة املتعلقــة بــالتعليم  
وأضــــافت قائلــــة إن أحــــدث املعــــايري احلكوميــــة املوضــــوعة  

لتعليمية العامة هتـدف إىل ضـمان إدراك العـاملني         للمؤسسات ا 
للمبـــادئ األساســـية حلقـــوق اإلنـــسان، مبـــا فيهـــا اجلوانـــب       

ــسانية ــن      . اجلن ــية م ــواد املدرس ــاهج وامل ــتعراض املن وجيــري اس
وتوصـــي وزارة التعلـــيم بـــأن تقـــدم كافـــة  . منظـــور جنـــساين

 االجتماعيــــة الفـــروع مؤســـسات التعلـــيم العــــايل دورات يف   
وقـد اكُتـسبت يف     . منظور جنـساين  تشتمل على    واالقتصادية،

 يف جمـال إعـداد املعلمـني        طيبةمؤسسات التعليم العايل خربات     
  .الفروعوغري ذلك من 

ــة     - ٣٢ ــة التعليميـ ــة بالتغطيـ ــسائل املتعلقـ ــا خيـــتص باملـ وفيمـ
 قالت إن املؤشـر املتوسـط لكافـة املنـاطق هـو             ،للمناطق الريفية 

 تقـسيمه حـسب املنـاطق إذا       يف املائة تقريبـا، ولكـن ميكـن        ٧٢
  .رغبت اللجنة يف ذلك

ــسيدة إســاكنوفا   - ٣٣ ــى  ): قريغيزســتان (ال ــت، ردَّاً عل قال
ــد يف      ــنني إىل البنــات فيمــا خيــتص بالقي ــسبة الب ــشأن ن ســؤال ب
املدارس، إن عدد البنني يفوق عدد البنات يف الصفوف الـدنيا           

املـتعني  ولكن الكثري من البنني يتركون املدارس الحقاً ألن من         
نــسبة مئويــة أيــضاً وهنــاك .  ماليــاًالعائلــةأن يــساعدوا يف دعــم 

معينــة مــن الفتيــات تتــرك املدرســة لظــروف مــن قبيــل الــزواج   
ــر  ــل املبكـ ــر واحلمـ ــيهن  . املبكـ ــل تعـــرض علـ ــد والدة طفـ وبعـ

خيـــارات متنوعـــة ملواصـــلة الدراســـة، مبـــا يف ذلـــك االلتحـــاق 
  .باملدارس الليلية والتعلُّم من ُبعد

ن كــووفيمــا يتعلــق بــالتعليم الــديين، قالــت إنــه رغــم     - ٣٤
ــه     ــة علمانيــة حيــق لكــل مــواطن أن يعلــن إميان قريغيزســتان دول

ــؤدي شــعائر ذ   ــده وأن ي ــدين الــذي يري ــدين ويتلقــى  لــكبال  ال
وهنــاك يف الوقــت الــراهن مــصفوفة كاملــة مــن . دروســاً دينيــة

لـة التعلـيم العـايل يقـدم فيهـا          املؤسسات باملرحلة الثانوية ومرح   
  .التعليم الديين

ــدث يف     - ٣٥ ــسي حيــ ــرش اجلنــ ــة إن التحــ ــافت قائلــ وأضــ
ــرى، يف املؤســـسات    ــدان األخـ ــها مثـــل البلـ ــتان، مثلـ قريغيزسـ

وممـا يؤسـف لـه أنـه مل جتـر           . اخلاصة ويف املؤسـسات التعليميـة     
ويتــضمن القــانون املتعلــق . أحبــاث معينــة بــشأن تلــك الظــاهرة

ــضمانات الد ــرأة     ب ــني الرجــل وامل ــوق ب ــساواة يف احلق ــة للم ول
لتحـــرش لوتكـــافؤ الفـــرص يف ممارســـة هـــذه احلقـــوق تعريفـــاً  

  .اجلنسي، وهذا التعريف مل يكن موجوداً يف التشريع السابق
، وبناء على مبادرة مـن أمانـة اجمللـس          ٢٠٠٣ويف عام     - ٣٦

ــساء و  ــوطين املعــين بالن ــةال ــسانية، اُتخــذت   العائل ــة اجلن  والتنمي
دابري إلدخال النهوج اجلنسانية يف اجملال التعليمـي مـن خـالل            ت

إعداد املعلمني وإدراج الدورات التعليمية اجلنـسانية يف التعلـيم    
وهنـاك منـهج كامـل يقـَدم يف مرحلـة           . يلالثانوي والتعليم العا  

. التعليم الثانوي من أجـل زيـادة مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية            
يف املـدارس اجلنـسانية الـصيفية الـيت          ، معلماً ٥٠وقد تلقى حنو    

ُنظمـــت أنـــشطتها بـــدعم مـــن برنـــامج املـــرأة التـــابع ملؤســـسة  
ــوروس  ــيم -ســ ــتان ووزارة التعلــ ــيفية  قريغيزســ ، دورات صــ

واآلن، تقــدم دورات بــشأن اجلنــسانية يف   . لتطــوير مهــاراهتم 
خمتلف مؤسسات التعليم العايل، كمـا أُدرجـت هـذه املـادة يف             

أحباث علمية يف إطـار العمـل   ُتجرى  و.تدريس خمتلف الفروع 
البحثــي، كمــا جتــري مناقــشة الرســائل اجلامعيــة، وُينــشر قــدر   

  .كبري من املواد يف ميدان الدراسات اجلنسانية
قالـــــت إن  ): قريغيزســـــتان  (الـــــسيدة ســـــاغينبايفا   - ٣٧

اإلحـــصائيات الرمسيـــة ونتـــائج األحبـــاث املتنوعـــة قـــد وثقـــت  
ــسبياً   ــدم،   صــابإلاملــستوى املرتفــع ن ــر ال ــساء احلوامــل بفق ة الن

 يف املائـة    ٤٣,٨وقدرت اإلحصائيات الرمسية هذا املـستوى بــ         
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.  يف املائـة ٧٠ و ٦٠بينما قدرته نتائج األحباث مبا يتراوح بني   
عــدم ينـتج عــن  وتـبني األحبــاث أن معـدل فقــر الـدم املرتفــع ال    

بتـأثري العـادات   ينـتج أيـضاً    توافر األغذية الصحية فحـسب بـل        
وللتـصدي هلـذه املـشكلة، أُدخلـت        . قاليد املرتبطـة باألكـل    والت

مكمـــالت احلديـــد يف قائمـــة األدويـــة األساســـية، وهـــي اآلن  
متاحــة للنــساء احلوامــل بتــذكرة طبيــة وبــسعر خمفــض، وذلــك  

وُيعطـى فيتـامني ألـف مـرتني يف الـسنة       . حسب حالتـهن املاليـة    
ــهر      ــتة أشـ ــارهم بـــني سـ ــراوح أعمـ ــذين تتـ ــال الـ ــاً لألطفـ جمانـ

  .شهراً وللنساء احلوامل ١٥ و
وتبني التجربة املكتسبة على الـصعيد العـاملي أن إغنـاء             - ٣٨

. الــدقيق باحلديــد مــن أفعــل االســتراتيجيات لتقليــل فقــر الــدم   
، ولكـن   إلغناء الـدقيق  مطحناً للغالل ومعمالً   ٢٢وهناك اآلن   

 يف املائـة فقـط      ١٧ لــ    هذه املطاحن واملعامل توفر الدقيق املغىن     
ــن  ــسكانمـ ــام   . الـ ــذت يف عـ ــة، ُنفـ ــسني احلالـ ، ٢٠٠٧ولتحـ

ــة     ــسيف(مبــساعدة مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفول  ،)اليوني
.  إلغنـاء الــدقيق الـذي خيـصص للطهـي املــرتيل    مـشاريع رياديـة  

، تقـرر   ٢٠٠٨يوليـه عـام     / ويف متـوز   ؛وكانت النتـائج مـشجعة    
ــد    ــاطق البلـ ــة منـ ــشمل كافـ ــامج ليـ ــع يف الربنـ ــذ . التوسـ وُتتخـ

ــاء الــدقيق يف مطــاحن الغــالل الــصغرية هبــدف   إجــراءات  إلغن
وجيـري حـشد قـوى      . زيادة توافر الدقيق املغىن لسكان الريـف      

اللجان الصحية الريفية من أجل تغيري عادات األكل، ال سيما           
عـــادات أكـــل النـــساء احلوامـــل واُألمهـــات، ولـــضمان تقـــدمي 

  .العاملني يف القطاع الطيب للمشورة املناسبة
ــم ا  - ٣٩ ــات    ورغـ ــدالت الوفيـ ــل معـ ــة، تظـ ــود املبذولـ جلهـ

ــسبياً، وإن      ــة نـ ــال مرتفعـ ــات األطفـ ــية ووفيـ ــذبتالنفاسـ  تذبـ
ــاً إىل نقــص اإلبــالغ عــن وفيــات     ــام، وهــذا يعــزى جزئي األرق

وللحــصول علــى أرقــام أكثــر موثوقيــة، واســتناداً إىل   . الُرضــع
ــدأ العمـــل يف الـــسنتني     ــة، بـ ــة الـــصحة العامليـ ــيات منظمـ توصـ

 أي مجـــع ،للتقـــصي عـــن الوفيـــات النفاســـيةاملاضـــيتني بنظـــام 
وإضـافة إىل ذلـك، أُعلـن،       . البيانات سراً بـشأن تلـك الوفيـات       

مبرسوم صادر عن وزيـر الـصحة، عـن وقـف اختيـاري للعمـل               
بأحكام املسؤولية املدنية املتعلقة بأيـة زيـادة يف أرقـام الوفيـات             
النفاسية لكـي يقـوم العـاملون يف القطـاع الطـيب بـاإلبالغ عـن                

ألرقام احلقيقية، بعـد إزالـة خمـاوفهم مـن املقاضـاة يف حـاالت               ا
  .الوفاة اليت من هذا القبيل

ومسحـــت األرقـــام الـــيت ازدادت دقتـــها بإلقـــاء نظـــرة    - ٤٠
مدققــة علــى العوامــل الكامنــة وراء ارتفــاع معــدالت الوفيــات 
النفاسية، كمـا مسحـت باسـتحداث تـدابري للقـضاء علـى تلـك            

أوجـه نقـص الرعايـة الـسابقة للـوالدة          وأمكن حتديـد    . العوامل
الـــيت يقـــدمها العـــاملون يف القطـــاع الطـــيب ومراكـــز الـــوالدة؛ 
وُيــذكر يف هــذا الــصدد أن أرقــام الوفيــات النفاســية تــشري إىل   

وقـد  . الوفيات احلادثـة يف األيـام الـسبعة األوىل التاليـة للـوالدة            
كــان هــذا حــافزاً لربنــامج يهــدف إىل حتــسني الرعايــة يف فتــرة  

ــا ــة      م ــساعدة الفوري ــشمل تقــدمي امل ــوالدة، بوســائل ت حــول ال
تتمثــل يف تــدريب مرتــآة  تــدابري أخــرى مثــةولتوليــد احلوامــل، 

وحتـــسني املعـــدات الالزمـــة ملراكـــز تـــدريباً أفـــضل، املـــوظفني 
 وتزويد تلك املراكز بالسيارات، ألن النـساء احلوامـل          ،الوالدة

  .وقت املناسبيف الدائماً ال ُيجلنب إىل مراكز الوالدة 
وتقليـــل الوفيـــات النفاســـية ووفيـــات األطفـــال جيـــب   - ٤١
أيـــضاً وزارة الـــصحة وحـــدها بـــل جيـــب معاجلتـــه  تعاجلـــه  أال

 عىدتُـ و. باللجوء إىل هنوج قطاعيـة وبـدعم مـن اجملتمـع املـدين      
 اخلطــر إشــاراتاللجــان الــصحية الريفيــة إىل إعــالم الــسكان ب 

 إحــدى العيــادات علــى  املــرأة إىللنقــل اجــة احلالــيت تــشري إىل 
، اهلــادف إىل Zhan-Enyeوقــد انتــهى برنــامج  . وجــه الــسرعة

ــام   ــية، يف عـ ــذا . ٢٠٠٦تقليـــل الوفيـــات النفاسـ ومل حيقـــق هـ
ه املقــررة، نظــراً لــنقص الــدعم املــايل وعــدم      فــداهالربنــامج أ

إدماجه مع إصالحات قطاع الرعاية الصحية الـيت كـان جيـري          
 Manas Taalimiسبة لربنـامج  أمـا بالنـ  . تنفيذها يف ذلـك احلـني  

فقد تلقى موارد مالية من ميزانية الدولة، لتحقيق أغـراض مـن            
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ــام     بينــها شــراء املعــدات وتكميــل غــذاء النــساء احلوامــل والقي
  .حبمالت إعالمية وتعليمية

وقد أدمج التشخيص املبكر لسرطان الثدي يف شـبكة           - ٤٢
ــة، حيــث يقــدم عــاملون متبحــر    ــة الــصحية األولي ون يف الرعاي
واآلن . املعرفة املشورة إىل النساء ليبينوا هلن األساليب املناسـبة        

لثدي تـسافر   لتوجد لدى املركز الوطين لألورام وحدة تصوير        
كل سنة إىل أحناء البلد النائية لتوفري خـدمات الفحـص اجليـدة             

  .الكتشاف سرطان الثدي
وحىت وقت قريب، كـان حـصول املـرأة الريفيـة علـى               - ٤٣

متـّول  تلـك اخلـدمات     ت الطبية معضلة صعبة، ومل تكن       اخلدما
ــاطق    ــة املن ــة يف كاف ــنفس الطريق ــد ُخصــصت   . ب ــا اآلن، فق أم

ــدرها     ــة ق ــن امليزاني ــوارد م ــاء    ١٦٢م ــوم ألجــل إلغ ــون س  ملي
ــاطق  ــا بـــني املنـ ــات فيمـ ــة  . التفاوتـ ــبحت امليزانيـ ــذلك، أصـ ولـ

ــة      ــسلطة الوطني ــاق ال ــة يف نط ــة داخل ــاطق النائي ــصحية للمن . ال
ــصيدليات    وافُت ــن ال ــة شــبكة م ــاطق النائي ــثتحــت يف املن  ، حي

ميكــن أن يقــوم العــاملون يف القطــاع الــصحي بتركيــب الــدواء 
  .بناء على التذاكر الطبية

ــساء    - ٤٤ ــل النـ ــصابني   ٤١ومتثـ ــوع املـ ــن جممـ ــة مـ  يف املائـ
 يف ٣٠ بــسبب هــذا املــرض ة النــساءبالــُسل، وتبلــغ نــسبة وفــا

ــاً  ــة تقريبـ ــل وتت. املائـ ــرص الرجـــ ماثـ ــرص ال وفـ ــساء يففـ  النـ
الــربامج املخصــصة التقــاء الــُسل وتشخيــصه     االســتفادة مــن  

أما إدمان الكحوليات يف األوساط النـسائية فيجـري    . وعالجه
اإلبــالغ عنــه إبالغــاً ناقــصاً شــأنه يف ذلــك شــأن العنــف ضــد    

 امــرأة، ٣٣٦، كــان العــدد املبلــغ عنــه ٢٠٠٧ويف عــام . املــرأة
ــرقم احلقيقــي أعلــى مــ   وتعمــل . ن ذلــك بالتأكيــدوإن كــان ال

اللجان الصحية الريفية على اتقاء إدمان الكحوليات، بوسـائل         
 علـى الكحوليـات   العائلـة مـا تنفقـه   تشمل التحقـق مـن مقـدار        

وكــان هلــذه التــدابري . العائلــةوكيفيــة تــأثري ذلــك علــى ميزانيــة 
ــدار       ــع مق ــدما رأوا يف الواق ــسكان عن ــى ال ــاهر عل ــا الظ تأثريه

مؤسـسات  بالتأهيـل   وتقـوم   . حوليـات سـنوياً   ُينفق على الك   ما
ــصة ــام ؛متخصـ ــايل   ،٢٠٠٧ ويف عـ ــدد اإلمجـ ــان ثُلـــث العـ  كـ

  .لألشخاص الذين خضعوا للتأهيل من النساء
ورغم أن اإلجهاض قـد ذُكـر باعتبـاره سـبباً للوفيـات         - ٤٥

النفاســية، فــإن اإلحــصائيات الرمسيــة الــيت ُتظهــر اخنفاضــات       
ك تــدخل الــسرور علــى قلــب  ســنوية يف األرقــام املتعلقــة بــذل 

طبيـة  العيـادات   الإال أن هـذه احلالـة تعكـس أيـضاً إنـشاء             . املرء
اصــــة، األمــــر الــــذي حيــــول دون إدراج بعــــض حــــاالت  اخل

اإلجهـاض  إن حـدث    وحىت  .  السجل اإلحصائي  يفاإلجهاض  
بصورة أندر من ذي قبل، فإن النـساء ميـنت بـسببه، وال بـد أن                

انع احلمل الكافيـة بـل ولتـوفري         ال جملرد توفري مو    ،يستمر العمل 
ــد  ســرةاُألاملــشورة وخــدمات تنظــيم   ــز اســتراتيجية البل  ولتعزي

  . أيضاًالعامة املتعلقة بالصحة اإلجنابية
ــَبي  - ٤٦ ــسيدة تاشـ ــتان (افالـ ــى ): قريغيزسـ قالـــت، ردَّاً علـ

 عمـا إذا كانـت هنـاك هيئـة خاصـة لرصـد              سؤال السيدة بـاتن   
 هـذا الرصـد أحـد الوظـائف         لتـشريعات العماليـة، إن    لاالمتثال  

 التابعـة لـوزارة     ، بالعمـل  ةالرئيسية هليئة التفتيش احلكومي املعني    
وهنــاك أيــضاً آليــة للــشكاوى    . العمــل والرعايــة االجتماعيــة  

االنتـهاكات  املتعلقة بانتهاك التشريعات العمالية، وقد ُعرضت      
  .من هذا القبيل على تلك اآلليةاليت 
اسم الـسلطة االقتـصادية، قالـت       وفيما يتعلق مبسألة تق     - ٤٧

إنــه جيــري حبــث كافــة الوســائل الــيت ميكــن اســتخدامها لتــوفري 
ــدابري   ــدعم االجتمــاعي والت ــضية ال ــساءالتعوي وبينمــا متثــل  . للن

مــن االئتمانــات البالغــة الــصغر  األساســيني النــساء املــستفيدين 
تزد كمية هذه االئتمانات زيادة معتـربة يف اآلونـة األخـرية،             مل

يــبني أن النــساء حيققــن اآلن مزيــداً مــن النجــاح يف اجملــال    ممــا 
ومثة مثـال بـارز علـى جنـاح االنتقـال مـن القطـاع               . االقتصادي

ــو صــناعة احلياكــة، الــيت        ــري الرمســي إىل القطــاع الرمســي ه غ
ويف إطـــار حتـــسني حيـــاة . اســـتفادت مـــن عـــدد مـــن احلـــوافز
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 لتـوفري   اجلموع السكانية الريفية، جيري النظر يف إعـداد آليـات         
االئتمان، مبا فيـه االئتمـان البـالغ الـصغر، علـى أسـاس اإلعفـاء                

  .الضرييب
قـانون بـشأن احلـد األدىن     ٢٠٠٨يف عـام   وقد اعُتمـد      - ٤٨

لألجور، بينما ينص الدستور اجلديد على أال يقل احلـد األدىن           
وجيري إعـداد معـايري حلـساب كـل     . لألجور عن حد الكفاف 

  .د الكفافمن احلد األدىن لألجور وح
وقريغيزســتان بلــد جبلــي فيــه بعــض املنــاطق النائيــة         - ٤٩

 باملـشاكل   اًاملتسمة باالرتفاع الذي جيعل الوصول إليهـا حمفوفـ        
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، جيــري تقــدمي خــدمات       . اجلــسيمة

ــتثناء، أال   ــاطق دون اسـ ــة املنـ ــة إىل كافـ ــة معينـ وهـــي  اجتماعيـ
عاشـات التقاعديـة،    خدمات التعليم، والرعاية االجتماعيـة، وامل     

والرعاية الصحية؛ كما ُتبذل اجلهود لتحـسني البنيـة األساسـية           
ــل ــضات و . للنق ــدم تعوي ــن    إعاوتق ــة مل ــة الدول ــن ميزاني ــات م ن

جـورهم  أل مكملةيعيشون يف املناطق النائية، مبا يف ذلك مبالغ         
  .ومعاشاهتم التقاعدية وبعض البدالت

نيـــة والفعليـــة يف وفيمـــا يتعلـــق مبـــسألة املـــساواة القانو  - ٥٠
ــات  ــالعالق ــه   العائلي ــة األراضــي، قالــت إن ــى ضــوء  ة وملكي عل

ــديل       ــاين جــرى تع ــدوري الث ــر ال ــى التقري ــة عل تعليقــات اللجن
التــشريع القريغيــزي لكــي يــنص علــى إمكــان تقــسيم قطــع        
األراضي، وهـذا يعـين أنـه يف حالـة حـدوث الطـالق ميكـن أن                 

ــرأة حتــصل  ــا   امل ــن األرض وأن تبيعه ــى حــصتها م ــا عل  بإرادهت
ومما يؤسف له أنـه ليـست هنـاك بيانـات           . املستقلة، وهلم جرا  

  .تفصيلية متاحة حىت اآلن بشأن احلالة الواقعية
قــــال إن متويــــل ): قريغيزســــتان (الــــسيد نــــازاروف  - ٥١

التـــدابري الراميـــة إىل حتـــسني حيـــاة النـــساء يف املنـــاطق الريفيـــة 
يف أيــضاً احنون رك املــتيــأيت كلــه مــن ميزانيــة الدولــة، إذ يــش ال

، ُوقِّـع مـع     ٢٠٠٨نـوفمرب عـام     / تـشرين الثـاين    ٩ويف  . التمويل
املــاحنني، ومــن بينــهم صــندوق يابــاين للحــد مــن الفقــر، اتفــاق 

ــساء       ــشية للن ــستويات املعي ــاء بامل ــى االرتق ــساعدة عل ــشأن امل ب
التكلفـة  مقـدار   و. الريفيات مـن خـالل تطـوير احلـرف الريفيـة          

دوالر مـــن دوالرات الواليـــات اإلمجاليـــة للمـــشروع مليـــوين 
املتحدة، وقد جاءت مسامهات احلكومة القريغيزيـة حـىت اآلن          
مــن مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة، إذ جــرى ختــصيص مبــان        

إصـالح املعـدات املوجـودة هبـا وتقـدمي      بينما جيري  للمشروع،  
وقــد .  والــصناعيةعلــى التخطــيط للمــشاريع التجاريــة تــدريب

 إنـشاء ليت تنفذ يف بعض املناطق عـن        أسفرت املشاريع الرائدة ا   
 شــخص، ٢ ٠٠٠تــسع تعاونيــات يعمــل هبــا فعــالً أكثــر مــن   

  .كلهم من النساء
قالـــت، ردَّاً علـــى ســـؤال ): قريغيزســـتان (إســـاكنوفا  - ٥٢

 متوسـط أجـر املـرأة ومتوسـط أجـر الرجـل،             كافؤبشأن عدم ت  
نــه صــحيح أن اهلــوة أخــذت يف االتــساع املطــرد علــى مــدى   إ

ــسنوات اخل ــاك اجتــاه حنــو    ال ــسابقة وإن كــان هن مــسة عــشر ال
 يف  ٦٦وقـد بلـغ متوسـط أجـر املـرأة حنـو             . حتقيق عكس ذلك  

 يف ٦٨ ولكنـه ارتفـع إىل      ٢٠٠٦املائة من أجر الرجل يف عـام        
ولــدى احلكومــة القريغيزيــة اســتراتيجية . ٢٠٠٧املائــة يف عــام 

تـشغيل تراعــي اجلوانــب اجلنــسانية، وقـد أُدخلــت علــى قــانون   
وبينما كانت اإلجازات الوالدية ُتمـنح      . تغيريات إجيابية العمل  

ســابقاً لُألمهــات وحــدهن وال ُتمــنح لآلبــاء إال يف حالــة وفــاة  
اُألم أو دخوهلـــا املستـــشفى، ميكـــن اآلن أن حيـــصل أي مـــن     

وقــد .  علــى إجــازة والديــة العائلــة أو فــرد آخــر مــن  لوالــدينا
ونـصف إىل   ُمددت الفترة القصوى لإلجازة الوالديـة مـن عـام           

  .ثالثة أعوام
وفيمــا يتعلــق بقيــد الفتيــان والفتيــات يف مؤســسات        - ٥٣

ــا  ــيم الع ــإن حنــو  يلالتعل ــة  ٦٠، ف ــات، مــن الطــالب  يف املائ فتي
 العليـا ألن    اتولكن معدل قيدهن ينخفض يف مرحلـة الدراسـ        

والواقـع أن نـشر   . كثريات منهن حيولن اهتمـامهن إىل اُألمومـة   
ــاهي  ــة ملف ــل   الوســائط اإلعالمي ــة ميث ــة مــع االتفاقي م غــري متطابق

ــال،   . مـــشكلة ــبيل املثـ ــرت، علـــى سـ ــرية جـ ــة األخـ ويف اآلونـ
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مناقشات واسعة النطاق بشأن تقـنني تعـدد الزوجـات، ولكـن            
 من اجملتمع والربملـان، حيـث ظهـرت         اإلدراك السليم ساد كالً   

ــذلك اإلجــراء   ــدد الزوجــات  . معارضــة شــديدة ل ــا زال تع وم
  .جرميةيعترب 

  ١٦ و ١٥املادتان 
قالــت إنــه علــى الــرغم :  زرداين-الــسيد بلميهــوب   - ٥٤

ــانون   ــن أن قـ ــةمـ ــصادر يف العائلـ ــام  / آب٣٠ الـ ــسطس عـ أغـ
ــادتني    ٢٠٠٣ ــع املـ ــة مـ ــى كليـ ــاد يتماشـ ــن ١٦ و ١٥ يكـ  مـ

االتفاقية فإنه يسمح على ما يبدو باحنراف طفيف فيمـا يتعلـق             
 ونظـراً ألن قريغيزسـتان    . وسن زواج املـرأة   الرجل  بسن زواج   

قــد صــدقت علــى كــل مــن االتفاقيــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل    
حتفظات جيب اإلبقـاء علـى سـن الـزواج لكـل مـن الرجـل                 بال

  .واملرأة عند الثامنة عشر، مع عدم السماح باستثناءات
 ال يتـضمن أيـة إشـارة        العائلةوأضافت قائلة إن قانون       - ٥٥

 ذكر التقريـــر أن عـــدديـــإذ . إىل الـــزواج مـــن اثنـــتني أو أكثـــر
ــام     ــاد منـــذ عـ حـــاالت الـــزواج املـــسجلة قـــد أخـــذ يف االزديـ

ــزواج، حــسبما     ٢٠٠١ ــسجالت ال ــاظ ب ــم االحتف ــن امله ؛ وم
يتطلب القـانون املـدين، ضـماناً لعـدم حـدوث زواج ثـان بعـد                

ويبدو أنـه ال يـزال مـن املمكـن عقـد زجيـات              . الزواج املسجل 
غري متمشية مع القانون املدين وغري متمشية قطعـاً مـع حقـوق             

وقـد  .  قاصـرات  خطفلطفل، نظراً ألهنا زجيات تنطوي على       ا
 مـــرتبط حبـــاالت الفقـــر، ولكـــن  اختطـــاف العـــرائسقيـــل إن 

الرجال الذين يتزوجـون نـساًء قاصـرات ويتـسببون يف محلـهن             
وجيـب علـى    . يفاقمون من حدة الفقر يف فئات سـكانية معينـة         

ــزواج      ــى ممارســة ال ــة أن تكفــل القــضاء عل ــة القريغيزي احلكوم
  .خطف للشاباتاليت جتري يف صورة نتني أو أكثر باث
املعلومــات املقدمــة مــن املنظمــات غــري قــد ســاعدت و  - ٥٦

م عـدد مـن     تفهُّـ مـساعدة كـربى أتاحـت هلـا         احلكومية اللجنـة    
ــة  . القــضايا ــة القلبي ــه والتهنئ ــديراً للعمــل  ُتوّج لقريغيزســتان تق

 عنايتـها   احلكومية، اليت توجه  غري  املمتاز الذي أجنزته منظماهتا     
حصراً إىل رفاه البلد والنساء القريغيزيات وينبغي حشد قواها         
ملساعدة احلكومة على القضاء على مشكالت من قبيـل زواج          

  .القاصرات
قالـت إن عـدداً مـن القـضايا الداعيـة           : السيد دايريـام    - ٥٧

 زواج هـا ، مبـا في ١٦اللجنة البالغ ينـشأ يف إطـار املـادة        إىل قلق   
.  ومعــدل إجهــاض املراهقــاتف العــرائساختطــاالقاصــرات و

 ٢٨ و ٢٧  و١٩وأضــافت قائلــة إن اإلجابــات علــى األســئلة 
من قائمة القضايا واألسئلة ال توفر معلومات مرضية بشأن مـا           

واقترحــت أن تعمــل احلكومــة  . يتحقــق ملعاجلــة هــذه القــضايا 
القريغيزية على حتديد اجملتمعات احمللية أو املنـاطق الـيت تتفـشى            

، مث  اختطـاف العـرائس   ممارسة زواج القاصـرات وممارسـة       فيها  
وألنه يبدو أن هناك    . تستهدف تلك اجملتمعات احمللية واملناطق    

صــلة بــني هــاتني املمارســتني ومــستويات الفقــر والبطالــة يف       
منــاطق معينــة قــد يكــون مــن املفيــد تــصور تقــدمي مــساعدات    

 لـتمكني  ةعمالـ اقتصادية طويلة األجل واختـاذ تـدابري يف جمـال ال       
وعندئـذ، لـن   . اجملتمعات احمللية تـدرجيياً مـن التحـرر مـن الفقـر      

الوحيــد املتــاح أمــام الفتيــات النجــاة ســبيل هــو يكــون الــزواج 
  .هناك
أن عــدد حــاالت  د أُشــري إىل وأضــافت قائلــة إنــه قــ     - ٥٨

 اليت قُـدم مرتكبوهـا إىل احملاكمـة قليـل جـداً       اختطاف العرائس 
وتـساءلت عمـا إذا كـان    . ون احلقائقألن اآلباء واُألمهات خيف   

ــاء      ــاة اآلبـ ــة مبقاضـ ــسمح للدولـ ــة تـ ــدابري قانونيـ ــن تـ ــاً سـ ممكنـ
ــياء الـــذين ال حيمـــون األطفـــال   إبالغ بـــواُألمهـــات أو األوصـ

  .السلطات
واقترحت تعيني موظفي محاية يف املنـاطق الـيت تتكـرر             - ٥٩

، لكي يساعدوا على حتديد اُألسـر الـيت         استمرارفيها املشكلة ب  
وقالت يف هـذا الـصدد إنـه       . تعرض فتياهتا خلطر الزواج املبكر    ت

قــد يكــون مــن املفيــد أيــضاً القيــام بالتوعيــة املــستمرة، وعــدم    
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االكتفاء باحلمالت اليت تنظم حسب االقتضاء، الـيت مـن قبيـل            
. “ستة عشر يوماً من النشاط إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة        ”محلة  

ــت هنــاك خطــوط هات     ــا إذا كان ــسرت عم ــة ســاخنة  واستف في
ــات بفـــضلها  ــتمكن الفتيـ ــسلطات  بتـ ــن إبـــالغ الـ أنفـــسهن مـ

مـن تـزوجيهن دون إرادهتـن، وعمـا إذا كانـت هنـاك       شيتهن خبـ 
مـن أجـل تكـوين جمموعـات        املـدارس   برامج خمصـصة لطـالب      

  .داعمة
ــايل  - ٦٠ ــسيدة مامبتـ ــتان (الـ ــانون ): قريغيزسـ قالـــت إن قـ

 ولكــن  الــراهن حيــدد ســن الــزواج بثمانيــة عــشر عامــاً  العائلــة
ــزواج يف بعـــض     ــن الـ ــم يـــسمح بتقليـــل سـ ــضاً حكـ ــاك أيـ هنـ

إىل يف األصـل    وأضـافت قائلـة إن هـذا احلكـم يعـود            . احلاالت
وقــد . تــشريع ســابق كــان يــسمح بــذلك يف حالــة محــل الفتــاة 

أدرج يف النــسخة الراهنــة مــن القــانون املــدين مفهــوم حتريــر       
 يعـين متـتعهن بكافـة احلقـوق       هـو مفهـوم جديـد       القصر، الـذي    

وجتـري يف الوقـت احلـايل مناقـشة         . املدنية وفقاً لـشروط معينـة     
اختطــاف حاميــة بــشأن الــصلة بــني زواج القاصــرات، مبــا فيــه  

وهنــاك بالتأكيــد حاجــة إىل . لعائلــةاديــة ل، واحلالــة املالعــرائس
إجــراء رصــد شــامل، مبــا فيــه حبــث احلــاالت الــيت حتــدث فيهــا 

  .تلك الظواهر
ــسيدة إســـاكنوفا   - ٦١ ــتانقريغ (الـ ــت ): يزسـ إن مـــن قالـ

اختطـاف  الواضح أن هناك عالقـة تـرابط بـني الـزواج املبكـر و             
وأضـافت قائلـة إن األحبـاث واألعمـال الـيت تـضطلع             . العرائس

أن تــبني هبــا مراكــز مواجهــة األزمــات وهيئــات إنفــاذ القــانون 
ــرائس  ــر مبجــرد  اختطــاف الع ــإكمــال يزده ــة الطالب  ا امتحاناهت

ــرف باملــشكلة و وذكــرت أن. اوإهنــاء دراســته  ــدها يعت ــه أ بل ن
  .مستعد لبذل مزيد من اجلهود بشأهنا

قــال، وهــو يــتكلم  ): قريغيزســتان (الــسيد نــازاروف  - ٦٢
الكامـل، إنـه يـشكر اللجنـة علـى احلـوار الـشديد        بباسم وفـده    

اإلجيابيــة الــذي أوضــح أنــه ال يــزال مــن املــتعني عمــل الــشيء   

ألســس القانونيــة الكــثري لتعزيــز اآلليــات االجتماعيــة وحتــسني ا
ــة      أل ــر فعالي ــضل وأكث ــذاً أف ــة تنفي ــام االتفاقي ــذ أحك . جــل تنفي

وأضـــاف قـــائالً إن توصـــيات اللجنـــة ستـــساعد علـــى توجيـــه 
ــة    ــستويات احلكــم التنفيذي ــة م ــال كاف ــؤمتر . أعم  اًوذكــر أن م

يــشترك فيــه ممثلــو اجملتمــع املــدين، وذلــك  وس، اً ســُيعقدصــحفي
وقال إنه يـستطيع،    . نةإلعالن نتائج االجتماع وتوصيات اللج    

بوصفه عـضواً يف الربملـان، أن يطمـئن اللجنـة علـى أن الربملـان                
تنفيـذ سـائر اتفاقيـات      ل رصده لتنفيـذ االتفاقيـة بـل و        ضاعفسي

  .حقوق اإلنسان أيضا
  .٠٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة   

  


