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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 ة والثالثونبعالدورة السا
   ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥

: التمييـــز ضـــد املـــرأة التعليقـــات اخلتاميـــة للجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى  
 طاجيكستان

 
ين والثالـث لطاجيكـستان     لتقارير الدورية األول والثـا    التقرير اجلامع ل  نظرت اللجنة يف     - ١
)CEDAW/C/TJK/1-3 ( ينــاير / كــانون الثــاين ٢٦، املعقــودتني يف ٧٧٢ و ٧٧١يف جلــستيها

وتــرد قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت     ). 772 و CEDAW/C/SR.771انظــر الــوثيقتني   (٢٠٠٧
، كمــا تــرد ردود حكومــة طاجيكــستان يف  CEDAW/C/TJK/Q/3طرحتــها اللجنــة يف الوثيقــة  

 .CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1 الوثيقة
 

 مقدمة   

تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف النـضمامها بـدون حتفظـات إىل اتفاقيـة القـضاء علـى                   - ٢
لتقريرهـا اجلـامع    وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف            . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

ادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها        للمبـ  الي جـاء ممتـث    ذلتقاريرها الدورية األول والثـاين والثالـث، الـ        
اللجنة من أجل إعداد التقارير، وإن كان يؤسـفها أن التقريـر جـاء متـأخرا ومل يتـضمن إشـارة                     

 .إىل التوصيات العامة للجنة

ة علـى قائمـة القـضايا       يـ باوتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها ردودا كت         - ٣
ــا    ــا الفريـــق العامـــل ملـ ــئلة الـــيت أثارهـ ــة، وللعـــرض الـــشفوي   واألسـ ــابع للجنـ ــدورة التـ قبـــل الـ

والتوضــيحات اإلضــافية الــيت وردت ردا علــى األســئلة الــيت طرحتــها اللجنــة شــفويا، بيــد أهنــا   
 .إجاباتتالحظ أن بعض األسئلة ظلت بدون 
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 ترأســه رئــيس إدارة الــضمانات   اوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إلرســاهلا وفــد       - ٤
 ومشــل ممــثلني للجنــة شــؤون املــرأة ، يف املكتــب التنفيــذي للــرئيسالدســتورية حلقــوق املــواطنني

وتعــرب . ، ووزارات العــدل، والــصحة، واخلارجيــةاتواألســرة، واللجنــة احلكوميــة لإلحــصاء
 . لحوار الصريح والبناء الذي دار مع اللجنةلاللجنة عن تقديرها للدولة الطرف 

 صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى - ٥
 متتــع النـساء حبقـوق اإلنـسان وباحلريـات األساسـية يف مجيـع                اليت يعزز تنفيذها  الرئيسية السبعة   
 .مناحي احلياة

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ــات        - ٦ ــاء بااللتزام ــا بالوف ــسياسية والتزامه ــا ال ــة الطــرف إلرادهت ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ت
مبـدأ  يـنص علـى    ي  ذالدسـتور، الـ   : مـا يلـي   فاقية واملعرب عنها أيضا في    هتا االت قررالسياسية اليت   

قانون اإلطـاري املتعلـق بـضمانات الدولـة للمـساواة يف احلقـوق              الاملساواة بني الرجل واملرأة؛ و    
بعــد   املـشار إليـه فيمـا      (٢٠٠٥الفرص يف ممارسة هذه احلقوق لعـام        تكافؤ  بني الرجل واملرأة و   

الذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد املـرأة يتفـق مـع التعريـف الـوارد يف            ،  )بقانون ضمانات الدولة  
 بكفالـة املـساواة     كوميةلزم السلطات احل  تظر التمييز يف أي جمال و     اليت حت  من االتفاقية،    ١املادة  

، )١٩٩٨لعـام   (مبـا يف ذلـك قـانون األسـرة          املنظمة جملاالت خمتلفة،     اتبني اجلنسني؛ والتشريع  
، والقــانون املتعلـق مبنظمـات االئتمانــات   )٢٠٠٤لعـام  (االجتــار باألشـخاص  والقـانون املتعلـق ب  

 ).٢٠٠٤لعام (البالغة الصغر 

وترحب اللجنة بالترتيبات املؤسسية اليت وضعتها الدولة الطرف واليت تسهم يف تنفيـذ              - ٧
 جمـال  االتفاقية، مبا يف ذلك إنشاء جلنة حكومية خمتصة بتنفيذ التزامات طاجيكستان الدوليـة يف         

حقوق اإلنـسان؛ وتعـيني نائـب لـرئيس الـوزراء ليتـوىل اإلشـراف علـى املـسائل املتـصلة بوضـع                
املرأة؛ وإنشاء اللجنة املعنية باملرأة واألسرة وإنشاء شعبة للشؤون اجلنسانية هبا ومكاتب فـروع              

نـشاء  حملية يف مجيع مكاتب احلكم احمللـي لتعزيـز وتنفيـذ سياسـة مـن أجـل النـهوض بـاملرأة؛ وإ                      
اللجنة الربملانية املعنية باملسائل االجتماعية، واألسرة، والرعاية الصحية، والبيئة؛ وإنشاء مراكـز            

عـين باملـشاكل اجلنـسانية يف    املتنـسيق  التنسيق للـشؤون اجلنـسانية يف الـوزارات؛ وإنـشاء جملـس        
لرصـد التمييـز    ل  للتفتـيش علـى العمـ     ة احلكوميـة    اهليئـ وزارة العمل واحلماية االجتماعية وإنشاء      

 .توظيف املرأة يف بعض املقاطعاتلضد املرأة يف سوق العمل، ومكاتب 

ملـا سـّنته مـن مراسـيم واختذتـه مـن قـرارات برناجميـة                وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف         - ٨
ــة لطاجيكــستان يف جمــال حقــوق اإلنــسان، مبــا يــشمل       تــوفر أساســا لتنفيــذ االلتزامــات الدولي

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣املرسـوم الرئاسـي املـؤرخ       : ة، من قبيـل مـا يلـي       حقوق اإلنسان للمرأ  
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املبــادئ التوجيهيــة ” دور املــرأة يف اجملتمــع؛ والربنــامج احلكــومي املعنــون  عزيــز بــشأن ت١٩٩٩
ــة       ــة تكفــل املــساواة يف احلقــوق والفــرص بــني الرجــل واملــرأة يف مجهوري لوضــع سياســة للدول

النظام احلكـومي للتثقيـف يف جمـال        ”لربنامج املعنون   ؛ وا “٢٠١٠-٢٠٠١طاجيكستان للفترة   
وتـثين اللجنـة كـذلك علـى الدولـة          ). ٢٠٠١لعـام   (“ حقوق اإلنـسان جلمهوريـة طاجيكـستان      

ــرف ل ــعها خالطـ ــل ت   وضـ ــن أجـ ــة مـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــزطـ ــرة  عزيـ ــا للفتـ ــرأة ودورهـ ــع املـ   وضـ
٢٠٠٥-١٩٩٨. 

ــه    - ٩ ــة الطـــرف للعمـــل الـــذي تـــضطلع بـ ــة علـــى الدولـ ــة وتـــثين اللجنـ ــة احلكوميـ  اللجنـ
لإلحــــصاءات بــــصفة عامــــة، وبــــصفة خاصــــة، لعملــــها علــــى وضــــع مؤشــــرات جنــــسانية  

 .الستراتيجيات احلد من الفقر
 

  والتوصياتاجملاالت الرئيسية املثرية للقلق  

إن اللجنة، إذ تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصورة              - ١٠
 أنه يتعني على الدولة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن   منهجية ومتواصلة، ترى  

اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـذه                   
وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تركـز علـى هـذه               . التعليقات اخلتامية 

دم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما حتققه من اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تق
إىل تقـدمي هـذه التعليقـات       أيـضا   وتـدعو الدولـة الطـرف       . نتائج يف تقريرها الدوري املقبـل     

 .اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها بالكامل

نات الدولة، وينتاهبـا القلـق إزاء       ي للقانون املتعلق بضما   تفسريوتالحظ اللجنة الطابع ال    - ١١
 ضـمانات املـساواة املنـصوص       حتقيـق  لكفالـة الالزمـة   عدم نص القانون على اجلوانـب التنفيذيـة         

كيفيــة تــسوية حــاالت التمييــز ضــد املــرأة، أو كيفيــة مــنح التعويــضات عــن    ، وتوضــيح عليهــا
 .مهحكاألانتهاك وقوع  يف حالة سبل انتصاف أخرى فعالة إتاحة األضرار، أو

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها حلماية املرأة من أعمال التمييز             - ١٢
بإنشاء صـالت صرحية بـني القـانون املتعلـق بـضمانات الدولـة والتـشريعات األخـرى ذات          

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف       . الصلة يف اجملاالت املشمولة بالقانون واالتفاقية     
وحتـث  .  على القانون املتعلق بضمانات الدولة بغية توضيح جوانبه التنفيذيـة          إدخال تعديل 

مثـل اإلدارة اخلاصـة   اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيـز آليـات الـشكاوى القائمـة،       
املعنية حبقوق املواطن اليت أشار إليها الوفد، واليت أُنشئت لالستماع إىل الشكاوى الواردة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف . ن يدعى بأن حقوقهم قد انتهكتمن النساء والرجال الذي
ــق          ــانون املتعل ــة الق ــن أن ترصــد بفعالي ــاملرأة واألســرة م ــة ب ــة املعني ــن اللجن ــأن متكّ ــضا ب أي
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بــضمانات الدولــة، وذلــك عــن طريــق القيــام بنــشاط مــشترك بــني املؤســسات علــى مجيــع   
 .املستويات

دد ضـئيل للغايـة مـن الـدعاوى أمـام احملـاكم يف              وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إقامـة عـ         - ١٣
. جماالت العنف العائلي ضد املرأة، وتعـدد الزوجـات، واسـتغالل البغـاء، واالجتـار باألشـخاص        

وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء غياب الدعاوى املقامة أمام احملاكم يف اجملـاالت األخـرى                
 .من حياة املرأة

ف أن تكفـل جعـل االتفاقيـة والتـشريعات احملليـة ذات              الطر ةوهتيب اللجنة بالدول   - ١٤
الصلة، وخباصة قانون ضمانات الدولة، جزءا ال يتجزأ من املقررات اليت تدرَّس يف أقـسام    
احلقوق باجلامعات، وإدراجها يف الوحدات الدراسية اليت تتاح يف إطـار التعلـيم التكميلـي               

لك لترسيخ ثقافة قانونية يف البلد تدعم للمركز الدراسي للقضاة التابع جمللس القضاء، وذ     
كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إىل تعزيـز وعـي              .املساواة للمرأة وتكفـل عـدم التمييـز ضـدها         

و األمية القانونية وتقدمي املساعدة القانونيـة مـن   متواصلة حملاملرأة حبقوقها عن طريق برامج     
 قانونيـة يف مجيـع منـاطق        خالل مراكز املرأة، فـضال عـن إنـشاء مراكـز إضـافية ذات خـربة               

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر االتفاقية والتوعية هبا، وخباصة فيما يتعلـق               .البلد
 .املساواة الرمسية والفعليةالتوعية بمبعىن ونطاق التمييز املباشر وغري املباشر، و

ور مـن بينـها،   واللجنـة إذ ترحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا جلنـة املـرأة واألسـرة حتقيقـا ألمـ           - ١٥
تنفيذ السياسات واخلطط احلكومية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، يساورها القلق الفتقار هـذا             
اجلهاز الوطين للنهوض باملرأة للموارد الكافيـة مـن حيـث امليزانيـة، واملوظفـون، والقـدرة علـى                   

 كـامال وفعـاال، ومـن      التنسيق، األمر الذي جيعله عاجزا عن تنفيذ مهامه الواسعة النطاق تنفيـذا           
 . بينها التنسيق بني الوزارات على الصعيد الوطين وعلى مستوى اهليئات اإلقليمية واحمللية

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جلنة املرأة واألسـرة، وأن تكفـل تزويـدها                - ١٦
كوميـة  باملوارد الكافية والقدرات على تقدمي املـشورة املتعلقـة بوضـع مجيـع الـسياسات احل               

املتصلة باملساواة بني اجلنسني وصوغ التشريعات واستعراضها ورصدها وتنفيذها وإجـراء          
كمـا ينبغـي أن     . حتليالت تشمل السياسات وتنفيذها، وأن تتيح هلـا الفرصـة للقيـام بـذلك             

ميكنها قواُمها املعزَّز من تعميم الـشواغل املتـصلة باملـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع القـوانني                    
ــس ــة     وال ــة واجلهوي ــات اإلقليمي ــوزارات ويف اهليئ ــدى خمتلــف ال ــة ل ياسات واخلطــط الوطني
ــة ــز    . واحمللي ــة الطــرف علــى اســتعراض وتعزي ــة  مهــاموتــشجع الدول  نقــاط االتــصال املعني

ــؤدَّ   ــة، الـــيت تـ ــوزارات الوطنيـ ــا علـــى أســـاس تطـــوعي باملـــسائل اجلنـــسانية يف الـ . ى حاليـ
 ما تضطلع به من برامج لتوعية موظفي اخلدمة توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف كما
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املدنية وبناء قدراهتم فيما يتعلق باالتفاقية واملساواة بني اجلنسني، وذلك بأن جتعل الربنامج 
الذي يضطلع به املعهد    “ جماالت عمل : اخلدمة العامة واملسائل اجلنسانية   ”التعليمي املعنون   

 .املدنية وميني متاحا جلميع موظفي اخلدمةالطاجيكي للتدريب التكميلي للموظفني العم

ــها طاجيكــستان تــشكل      - ١٧ ــة الــيت قبلت ــة الدولي ــة أن الــصكوك القانوني وإذ تالحــظ اللجن
 مــن الدســتور، جــزءا ال يتجــزأ مــن نظامهــا القــانوين احمللــي، يــساورها  ١٠اآلن، وفقــا للمــادة 

ــدابري خاصــة مؤق        ــدو، أســاس صــريح لت ــا يب ــه ال يوجــد، فيم ــق ألن ــا يف   القل ــارة إليه ــة أو إش ت
التشريعات احمللية، رغـم أن قـانون ضـمانات الدولـة يـذكر بالفعـل تطبيـق تـدابري عمليـة لتنفيـذ                       

وفـضال عـن ذلـك، ورغـم        . ٣ظر التمييز الوارد يف املـادة       حل استثناءات   اأحكام القانون بوصفه  
ئف تنافـسية   أنه جيري منذ فترة استخدام احلـصص يف بعـض اجملـاالت، مثـل التوزيـع علـى وظـا                   

، وقبـول الفتيـات اآلتيـات مـن منـاطق جبليـة نائيـة يف                حكوميـة معينة، وترقيـة املـرأة يف هيئـات         
مؤســسات التعلــيم العــايل، فــإن الدولــة الطــرف مل تــستخدم التــدابري اخلاصــة املؤقتــة بوصــفها     

 . فاقيةسياسة عامة لإلسراع بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع جماالت االت

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن توضـح بـصورة قانونيـة تطبيـق تـدابري مـن               - ١٨
هذا القبيل يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية وقانون ضمانات الدولة، وأن تستخدمها 

 . للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١بصورة فعالة وفقا للفقرة 

جنة القلق من عودة نشوء املواقف القائمة علـى الـسلطة األبويـة الـيت تـضع                 للويساور ا  - ١٩
ــرة         ــسؤولياهتن يف األس ــأدوارهن وم ــة ب ــة املتعلق ــة القوي ــار النمطي ــة أدىن، واألفك ــرأة يف مرتب امل

) ٢٠٠٧-١٩٩٢(واجملتمع، وذلك يف سياق اهنيار النظام الـسياسي الـسابق، واحلـرب األهليـة               
ه املواقف واألفكار النمطية عائقا كبريا أمـام تنفيـذ االتفاقيـة، وهـي              وتشكل هذ . وتفشي الفقر 

 اليت تواجهها املرأة يف سوق العمـل، وللـصعوبات الـيت تـصادفها             احلرمانالسبب اجلذري حلالة    
وجـود تعـدد الزوجـات، والعنـف العـائلي، وارتفـاع       استمرار يف التمتع حبقوقها يف األراضي، و     

 .  ترك البنات للمدارستمعدال

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري شاملة، وخباصة يف املنـاطق الريفيـة،               - ٢٠
لبدء إحداث تغيري يف تبعية املرأة املقبولة علـى نطـاق واسـع واألدوار النمطيـة املـسندة إىل                   

وينبغــي أن تــشمل هــذه التــدابري محــالت للتوعيــة والتثقيــف توجَّــه إىل   .كــل مــن اجلنــسني
 الدينية واألهلية، واآلباء واألمهات، واملدرسني، واملـسؤولني، والبنـات والـصبية            القيادات

ــادتني    ــا يف املـ ــا لاللتزامـــات املنـــصوص عليهـ مـــن ) أ (٥و ) و (٢الـــصغار أنفـــسهم، وفقـ
كمـا توصــي اللجنـة بـأن تــشجع الدولـة الطـرف وســائط اإلعـالم علـى مناقــشة         .االتفاقيـة 

رأة والترويج هلا، ولقيمة املساواة بني اجلنسني للمجتمـع         الصور غري النمطية واإلجيابية للم    
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 من ٢وتذكِّر اللجنة، يف هذا السياق، الدولة الطرف بالتزامها الذي تقرره الفقرة  .بأسره
 من قانون ضمانات الدولة الذي يقضي بأن تنشر أجهـزة الدولـة تقـارير سـنوية                 ١٩املادة  

 هـذه التقـارير   أن تـشمل وميكـن   .طاجيكستانعن تنفيذها للقانون عرب وسائط اإلعالم يف     
 .القضاء على الصور النمطية املتصلة بأدوار كل من اجلنسنيبشأن  اتمناقشالسنوية 

وفيما ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملواجهـة العنـف ضـد املـرأة،                     - ٢١
 مـشروع قـانون بـشأن        مركزا لألزمات ومأوى لضحايا العنف، ووضـع       ١٣يف ذلك إنشاء     مبا

ــة مــن العنــف     ــة والقانوني ــة االجتماعي ــائلياحلماي ــاذ    الع ــات إنف ــسيقي هليئ ــشاء اجمللــس التن ، وإن
القانون، وتشديد عقوبـات مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، فـإن القلـق يـساورها مـن شـيوع             

 .  املرتكب حبق النساء والبناتالعائليالعنف 

إعطــاء األولويــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال  وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٢٢
العنف ضد املرأة، وخباصة العنـف العـائلي، واختـاذ تـدابري شـاملة ملواجهتـه وفقـا لتوصـيتها                    

الدولــة الطــرف أن تقــر دون تــأخري مــشروع القــانون احلــايل  ب اللجنــة وهتيــب. ١٩العامــة 
غـي أن يكفـل هـذا التـشريع         وينب .املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونية من العنف العـائلي       

وأن تتـاح للنـساء والبنـات        أن يصبح العنف ضد النـساء والبنـات جرميـة جنائيـة؛            :يلي ما
الالئــي يقعــن ضــحايا للعنــف إمكانيــة االســتفادة الفوريــة مــن ســبل االنتــصاف واحلمايــة،    

ومقاضــاة اجلنــاة وإنــزال  يــشمل إصــدار أوامــر محايــة وتــوفري عــدد كــاف مــن املــآوي؛  مبــا
وتوصـي اللجنـة بتـوفري التـدريب ألعـضاء الربملـان ومـوظفي جهـاز                 .وبات املناسبة هبم  العق

سيما موظفو إنفاذ القانون، ومقدمو الرعايـة الـصحية،          ني، وال يالقضاء واملسؤولني العموم  
توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد املـرأة، وخباصـة العنـف العـائلي، ولكـي يتـسىن                 ضمان  ل

كما توصي بالقيام مبزيد من محالت التوعية العامة بشأن  .للضحاياهلم تقدمي الدعم الكايف 
  .عدم مقبولية العنف ضد املرأة

واللجنة إذ ترحب بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتـار بالبـشر، ومنـها                 - ٢٣
اقبـة  واملع, وخباصـة النـساء واألطفـال     , انضمامها إىل بروتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص        

عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وإنـشاء جلنـة مـشتركة                
تــزال البلــد  بــني اإلدارات ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، يــساورها القلــق ألن طاجيكــستان ال 

الل يـساور اللجنـة القلـق السـتغ        كمـا . األصلي وبلد العبور لنساء وبنات يقعن ضحايا لالجتـار        
 .النساء والبنات الالئي يلجأن إىل البغاء كوسيلة للبقاء

 إىل أن تنفذ بـشكل فعـال برناجمهـا الـشامل ملكافحـة              فوتدعو اللجنة الدولة الطر    - ٢٤
، وأن تقـوم بإنفـاذ قـانون االجتـار باألشـخاص      ٢٠١٠-٢٠٠٦االجتار باألشخاص للفتـرة    
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ائي على أسـاس االتفاقـات املعقـودة،        وتكثيف التعاون الدويل واإلقليمي والثن    بشكل فعال   
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز التـدابري               .وذلك ملواصلة كبح هـذه الظـاهرة      

حالــة الراميــة إىل حتــسني احلالــة االجتماعيــة واالقتــصادية البالغــة الــسوء للنــساء، وخباصــة   
ات يف ممارسـة    توفر خـدمات إلعـادة تأهيـل النـساء والبنـات املـشارك            أن  الشابات منهن، و  

  .النساء الراغبات يف الكف عن ممارستهأن تساند  و وإعادة إدماجهن،البغاء

 من قانون ضمانات الدولـة الـيت هتـدف إىل ضـمان             ٨وعلى الرغم مما تنص عليه املادة        - ٢٥
التمثيل املتساوي بني املرشحني من اجلنسني يف القوائم االنتخابية، فـإن اللجنـة يـساورها القلـق         

كما يساور اللجنـة القلـق مـن    .  متثيل املرأة يف اهليئات السياسية، وخباصة يف الربملان الوطين لقلة
أثناء االنتخابات حيث يـصوت أحـد أفـراد األسـرة،     “ التصويت األسري” ممارسة ما يسمى بـ  

ويــساور . الــذي يكــون ذكــرا يف العــادة، بــدال مــن األســرة كلــها، وخباصــة يف املنــاطق الريفيــة 
 .لقلق كذلك من قلة متثيل املرأة يف املستويات العليا للخدمة العامة ووزارة اخلارجيةاللجنة ا

وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تــضطلع حبمــالت وطنيــة للتوعيــة بأمهيــة     - ٢٦
مشاركة املرأة يف احلياتني العامة والسياسية، وعلى وجه التحديد، بالعقبات الـيت تواجههـا              

وحتث الدولة الطرف على زيادة متثيل املرأة يف احلياتني الـسياسية            .لريفيةاملرأة يف املناطق ا   
وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إعـادة النظـر              .والعامة، وخباصة على الصعيد الدويل    

 مـن االتفاقيـة والتوصـيتني العـامتني     ٤ من املـادة  ١يف استخدام التدابري املؤقتة وفقا للفقرة   
أن يتضمن تطبيق هذه التدابري لزيادة التمثيل الـسياسي للمـرأة   وينبغي   . للجنة ٢٣  و ٢٥

وتـشجع اللجنـة الدولـة       .وضع نقاط مرجعية قياسـية مـصحوبة جبـداول زمنيـة أو حـصص             
ــاة      ــادة املــشاركة النــشطة للمــرأة يف احلي ــرامج تدريبيــة لزي الطــرف علــى مواصــلة تنفيــذ ب

لالنتخابـات واالسـتفتاءات جلمهوريـة      السياسية، مثل الربامج اليت تديرها اللجنة املركزيـة         
طاجيكستان، مبشاركة ممثلي األحزاب السياسية، واملنظمات غري احلكومية والنساء الالئي 

كما حتث الدولة الطرف على مراجعة كامل العملية         .يردن دخول معترك احلياة السياسية    
، وحبــث إعفــاء االنتخابيــة للنظــر يف العناصــر الــيت تنطــوي علــى متييــز مــن منظــور جنــساين 

وحتثهـا كـذلك علـى إقـرار ضـمانات قانونيـة حتـول دون                .املرشحات من رسـوم التـسجيل     
توضــيح أن تــسعى إىل مواصــلة القيــام حبمــالت تثقيفيــة علــى ممارســة التــصويت األســري و

  . نتائج التصويتُيفسدالتصويت لآلخرين غري مقبول وميكن أن 

 اجلهــود يف ميــدان التعلــيم، مبــا يف ذلــك وبينمــا تالحــظ اللجنــة أنــه جــرى بــذل بعــض - ٢٧
ــدم مواظبــة            ــساورها مــن ع ــإن القلــق ي ــنح الدراســية، ف ــادة مرتبــات املدرســني وبــرامج امل زي
التلميــذات علــى التعلــيم يف املرحلــة األوليــة، واالخنفــاض احلــاد لقيــد البنــات يف مرحلــة التعلــيم  
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عـدد مـن   وذلـك كلـه بـسبب    ايل،  واخنفاض معدل قيد الطالبات يف معاهد التعليم العـ        ،الثانوي
. العوامــل منــها الفقــر الــشديد واألفكــار النمطيــة االجتماعيــة بــشأن أدوار املــرأة ومــسؤولياهتا   

 .ويساور اللجنة القلق أيضا الرتفاع معدل ترك البنات للمدارس

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعطــاء أولويــة عاليــة لتعلــيم النــساء والبنــات   - ٢٨
 ١ فورا باختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقـرة  وعلى القيام   

 للجنة، للقـضاء علـى تبـاين معـدالت القيـد            ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤من املادة   
يف املدارس والوصول إىل مستوى يعم اجلميـع مـن التعلـيم األويل للبنـات وفقـا اللتزاماهتـا                   

وحتـث الدولـة الطـرف علـى إجيـاد حـل             .التفاقية وغريها مـن االلتزامـات     الدولية مبوجب ا  
وتوصـي   .ناجع للعقبات اليت حتول دون مواظبة البنات على املدارس أو مواصلة تعلـيمهن    

اللجنة بتحسني صورة املدرسني عن طريق إدخال زيادات إضافية يف املرتبات ومن خـالل              
وتوصـي اللجنــة أيـضا بتـوفري تـدريب إضــايف      .وسـائط اإلعـالم وغريهـا مــن احملافـل العامـة     

يف الـسياق احلـايل   وذلـك   للمدرسني لتحديث معارفهم وطرق التدريس اليت يستخدموهنا،        
 حشد : مبا يليوتوصي اللجنة كذلك .للمساواة بني اجلنسني والدميقراطية وفرص السوق 

 لتؤيــد تعلــيم ،بــدعم مــن القيــادات األهليــة والــسلطات احملليــة  ،جهــود اجملتمعــات احملليــة  
وعقد حلقات دراسـية واالضـطالع بأنـشطة للتوعيـة تركـز علـى مـساعدة اآلبـاء                   ؛البنات

جعــل تعلــيم البنــات ميــسور التكلفــة  وواألمهــات علــى فهــم الــدور املهــم لتعلــيم البنــات؛ 
وتنفيذ تـدابري خاصـة للـسماح للبنـات والنـساء الالئـي تـركن املدرسـة مـن االلتحـاق مـن                       

كما تطلـب مـن الدولـة الطـرف      .عليمي يف بيئة دراسية مناسبة ألعمارهنجديد بالنظام الت  
أن تواصل مراجعة مجيع الكتب املدرسية للقضاء على الصور النمطية املتعلقة بـأدوار كـل               

 .من اجلنسني

وعلى الرغم من العديد من التدابري القانونية والتدابري األخـرى الـيت تـستهدف القـضاء                 - ٢٩
رأة يف ميـدان العمالـة، تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء حالـة املـرأة يف سـوق                على التمييز ضـد املـ     

ــرأة، وتَ     ــة امل ــسم بارتفــاع مــستويات بطال ــيت تت ــالعمــل، ال ــرأة يف القطاعــات املنخفــضة  ركُّ ز امل
األجور، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، ويف القطاع غري الرمسي، وما ينجم عـن ذلـك            

ويساور اللجنة القلـق أيـضا مـن تبـاين سـن التقاعـد              . ني النساء والرجال  من فجوة يف األجور ب    
 .بني املرأة والرجل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفـرص أمـام النـساء والرجـال يف                 - ٣٠
 . ذات الصلة من قانون ضمانات الدولة وقانون العمل        املوادسوق العمل عن طريق تنفيذ      

على بذل جهود لزيادة إمكانية استخدام املرأة آلليات الشكاوى كما حتث الدولة الطرف 



 

07-24354 9 
 

CEDAW/C/TJK/CO/3  

واحملاكم للمعاقبة على التصرفات التمييزيـة ألصـحاب األعمـال اخلاصـة والعامـة والقـضاء        
وتشجع الدولة الطرف علـى تزويـد اهليئـة احلكوميـة للتفتـيش علـى العمـل املنـشأة                   .عليها

 يكفي من املوظفني لكي تؤدي مهامهـا علـى الوجـه            حديثا باملوارد الكافية يف امليزانية، ومبا     
وتوصـي بزيـادة اجلهـود املبذولـة حاليـا لتـدريب املـرأة وإعـادة تدريبـها وإحلاقهـا                     .املناسب

بوظائف مستدامة وغري تقليدية، وذلك من خالل توفري املوارد وإنشاء مؤسسات تدريبيـة             
 وفقـا  ،تـدابري اخلاصـة املؤقتـة   كما توصي بأن تزيد الدولة الطـرف مـن اسـتخدام ال       .مناسبة
 ، للجنة وقـانون ضـمانات الدولـة       ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١للفقرة  

التحاق إمكانية  عن طريق وضع أهداف رقمية ذات جداول زمنية أو حصص فيما يتعلق ب            
بوظـائف  البنات بالتدريب املهين وبقائهن فيه، مبا يشمل التدريب الذي يستهدف إحلاقهن         

وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف       .غري تقليدية، وارتقاء املرأة إىل الرتب العليا للقطاع العام        
علــى مواصــلة جهودهــا لزيــادة املرتبــات يف القطاعــات الــيت يغلــب عليهــا توظيــف النــساء  

وتوصــي بــأن تقــر  . األولويــة هلــذه اجلهــودومــنحاالقتــصاد املمــول مــن ميزانيــة الدولــة   يف
ــة  هبــدف حتقيــق تكــافؤ  ،ف تــساوي املــرأة والرجــل يف ســن التقاعــد اإللزامــي  الطــر الدول
ــهم الفــرص ــة      ابين ــرأة يف املعاشــات التقاعدي ــز ضــد امل ــى أي متيي ــا يف ذلــك القــضاء عل ، مب
 .املدفوعة الفعلية

سني رعايـة الـصحة     حـ شىت اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لت        ب اعلمواللجنة إذ حتيط     - ٣١
-٢٠٠٥(، مبا يف ذلك عن طريق اخلطة االستراتيجية الوطنية للـصحة اإلجنابيـة              اإلجنابية للمرأة 

وغريها من اخلطط، وتدريب القابالت يف املناطق الريفيـة عـن طريـق إنـشاء شـبكات                 ) ٢٠١٤
، ٢٠٠٦جديدة لتنظيم األسرة وخدمات الصحة اإلجنابية، وسن قانون الرضاعة الطبيعية لعـام             

التــوافر احملــدود إلمكانيــة اســتفادة النــساء مــن خــدمات الرعايــة   يــساورها القلــق الــشديد إزاء  
ويساور اللجنة القلـق مـن ارتفـاع    . الصحية املناسبة، وخباصة من يقمن منهن يف املناطق الريفية     

معدالت الوفيـات النفاسـية ووفيـات الرضـع، واخنفـاض معـدل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل،                     
 .اإليدز/ إىل املعرفة بفريوس نقص املناعة البشريةأُبلغ عنه من افتقار صغار الفتيات وما

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، اعتمادا على املساعدة مـن الوكـاالت              - ٣٢
الدولية عند اللزوم، اختاذ تدابري لتحسني سبل استفادة املرأة من خدمات الرعاية الصحية             

و الدولــة الطــرف إىل زيــادة وتــدع .العامــة ورعايــة الــصحة اإلجنابيــة علــى وجــه اخلــصوص
جهودها لتحـسني تـوافر خـدمات الـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك تنظـيم             
األسرة، وإىل تعبئة املوارد هلذا الغرض ورصد اإلمكانيـة الفعليـة السـتفادة املـرأة مـن هـذه                  

علــى كمـا توصـي بتـشجيع التثقيـف املتعلــق بتنظـيم األسـرة والـصحة اإلجنابيـة          .اخلـدمات 
نطاق أوسـع، وتوجيهـه إىل البنـات والـصبيان، مـع إيـالء عنايـة خاصـة ملنـع احلمـل املبكـر                        
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ــسي         ــصال اجلن ــق االت ــن طري ــة ع ــراض املنقول ــزواج ومكافحــة األم ــات دون ســن ال للفتي
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف  .اإليــدز/وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

تغطـي  الـيت   لومات، وخاصة عن تغري االجتاهات مبرور الزمن و       تقريرها املقبل مزيدا من املع    
 الصحة العامـة واإلجنابيـة للمـرأة، مبـا يف ذلـك معـدالت وأسـباب                 :دورة حياة املرأة، وعن   

 ومعدالت استخدام   ؛ الوفيات النفاسية  وبالذاتل،  ااعتالل النساء ووفاهتن باملقارنة بالرج    
 واألمــراض املــؤثرة علــى النــساء والبنــات، ؛ واملباعــدة بــني الــوالدات؛وســائل منــع احلمــل

 إىل جانب أحدث املعلومات عن اجلهود اليت تبذهلا ؛سيما األشكال املختلفة للسرطان   وال
الدولة الطرف لتحسني إمكانية استفادة املرأة من خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها تنظيم             

مـن الدولـة   وتطلـب أيـضا      . الـسرطان وعالجـه    الوقايـة مـن   األسرة واخلدمات املوجهـة إىل      
ــات املــستخدمة   الطــرف ــدرج معلومــات عــن اآللي ــيم االســتراتيجيات  يف  أن ت رصــد وتقي

  .املتصلة بالصحة

ويساور اللجنة القلق إزاء حالة البنـات والنـساء يف املنـاطق الريفيـة مـن حيـث إمكانيـة           - ٣٣
ر اللجنـة القلـق إزاء ضـعف        ويـساو . استفادهتن من الرعايـة الـصحية املناسـبة والتعلـيم والعمالـة           

ــة   احلــرب األهليــة والنــساء الالئــي هــاجر أزواجهــن للعمــل    النــساء الالئــي تــرملن بــسبب حال
كمــا يـساورها القلــق مـن عــدم معرفــة   . أســرهنوالنـساء العازبــات األخريـات الالئــي يـَـعـُـلـْــن    

فكــار النمطيــة املتعلقــة املــرأة حبقوقهــا يف امللكيــة وحقوقهــا املتعلقــة بــالزواج والتــأثري الــسليب لأل
بأدوار املرأة وأنشطتها لكوهنا تؤثر على السبل املتاحة أمامها لتملـك لألراضـي وإدارة املـزارع                

 .وتسويق منتجاهتا

 حقوق املـرأة    وضمانوحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود خاصة حلماية           - ٣٤
لــك األراضــي وإدارهتــا وتــسويق ، يف متتعــول أســرهتاالريفيــة، وخباصــة املــرأة العازبــة الــيت  

يف جمـايل اإلدارة واألعمـال وتبـسيط        تـدريب   تـدريب قـانوين و    ب بتزويدهااملنتجات، وذلك   
وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تغــيري األفكــار  .هــاإجــراءات تــسجيل املــزارع اخلاصــة أمام

ىل النمطيــة احلاليــة املتعلقــة بــأدوار كــل مــن اجلنــسني عــن طريــق محــالت التوعيــة املوجهــة إ
كمـا تـشجع     .القيادات األهلية والدينية واملدرسني واآلبـاء واألمهـات والبنـات والـصبيان           

الدولة الطرف على متكني املرأة الريفية من املشاركة يف اختاذ القرار علـى الـصعيد احمللـي،                 
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة        .وعلى مستوى املناطق، والصعيد الوطين عن طريـق التـدريب         

د يف تقريرهــا املقبــل بيانــات موزعــة حــسب نــوع اجلــنس ومعلومــات عــن الطــرف أن تــور
احلالة الفعلية للمرأة الريفيـة جبميـع أعمارهـا يف جمـاالت ملكيـة األراضـي، وأنـشطة توليـد                    

الطـرف  التدابري احملددة املتخذة مـن جانـب الدولـة      فضالً عن   الدخل، والصحة، والتعليم،    
 . نتائجحتقق من يف هذا الصدد، مبا يف ذلك ما
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 زجيـات أحاديـة     الالئي تضمهن عدد النساء   ل املتزايدرتفاع  االويساور اللجنة القلق من      - ٣٥
ال جتــري حمــاوالت لتــسجيلها وتــستند فقــط إىل مراســم دينيــة دون يكــون هلــا أي أثــر قــانوين، 

ويساور اللجنة القلق أيضا لكون الزجيات القائمة علـى تعـدد الزوجـات             . مدنيا ألسباب خمتلفة  
غري نادرة، رغم حظرها بالقانون وخمالفتها له، ولعدم متتع الزوجـة الثانيـة والزوجـات الالحقـة                 

ويساورها القلق أيضا لتخفـيض الـسن       . هلا بأي حقوق فيما يتعلق بامللكية أو املرياث أو النفقة         
 .  سنة١٧القانونية للزواج يف طاجيكستان إىل 

 جهودها الرامية إىل حظـر ومنـع الزجيـات          وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز      - ٣٦
 حقـوق   مـن حيـث   غري املسجلة عـن طريـق محـالت التوعيـة باآلثـار الـسلبية هلـذه الزجيـات                   

وتـشجع   .املرأة، وحتسني سـبل الوصـول إىل مكاتـب التـسجيل وختفـيض رسـوم التـسجيل                
دينيـة دون   الدولة الطرف علـى مراجعـة اللـوائح القانونيـة واإلداريـة ملنـع إمتـام الزجيـات ال                  

بـأن تتعـاون الدولـة      أيـضاً   وتوصـي اللجنـة      .التحقق من أنه قد مت أوال تسجيل زواج مدين        
الطرف مع اهليئات التنفيذية احمللية واهليئات اإلدارية خللق رأي عام إجيـايب حـول القواعـد                

كمـا حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى بـذل               .القانونية املنظمة لتـسجيل حـاالت الـزواج       
قـضاء علـى األسـباب املؤديـة إىل الزجيـات القائمـة علـى تعـدد الزوجـات ووضـع                     جهود لل 

 .استراتيجيات موجهة إىل اآلباء واألمهات والقيادات الدينية ملنع هذا النـوع مـن الـزواج              
وتشجع الدولة الطرف على مراجعة قانوهنـا اجلنـائي لكـي تطبـق أيـضا عقوبـات علـى مـن                     

ما تدرك اللجنـة وجـود وضـع قـانوين حيظـر الزجيـات          وبين .ميارسون هذا النوع من الزواج    
ــة         ــادة النظــر يف حال ــى إع ــة الطــرف عل ــا حتــث الدول ــدد الزوجــات، فإهن ــى تع القائمــة عل
االستضعاف اليت تعانيها الزوجة الثانية والزوجات الالحقة هلا الالئي يضمهن حاليا زواج            

وحتث اللجنة الدولة  . هبدف ضمان حقوقهن االقتصادية، وذلكقائم على تعدد الزوجات
 بوصـفها الـسن القانونيـة الـدنيا لـزواج النـساء       ١٨الطرف على العودة إىل تقرير سـن الــ       

  . للجنة واتفاقية حقوق الطفل٢١والرجال، متشيا مع التوصية العامة 

لتنظـيم قـانوين وفقـا ملبـادئ     يف طاجيكـستان  ورغم أن العالقات األسرية ختـضع حاليـا       - ٣٧
حـدوث حـاالت زواج قـسري يف سـياق أمنـاط            ستمرار  ن اللجنة يساورها القلق ال    االتفاقية، فإ 

ويـساور اللجنـة القلـق      . سلوكية ثقافية تقليدية، تشمل بنـات مل يـبلغن الـسن القانونيـة للـزواج              
ــة االستــضعاف الــيت تعانيهــا نــساء طاجيكــستان املهــاجرات الالئــي أجــربن علــى      كــذلك حلال

 . ا إليه هاجرنيت الانالزواج يف البلد
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وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إنفـاذ حظرهـا للـزواج القـسري والـدخول يف                    - ٣٨
تعــاون ثنــائي ودون إقليمــي ملكافحــة الــزواج القــسري لنــساء طاجيكــستان عــرب احلــدود    

 .والترتيب إلعادة تأهيلهن وإدماجهن يف اجملتمع

الفئـات املعرضـة للـضرر       معلومات وإحـصاءات عـن       افتقار التقرير إىل  وتالحظ اللجنة    - ٣٩
 مــن بوجــه خــاص مــن النــساء، وخاصــة املــسنات واملعوقــات الالئــي كــثريا مــا يعــانني أشــكاال  

  .التمييز املتعدد

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـورد يف تقريرهـا املقبـل صـورة وافيـة عـن                       - ٤٠
ات، يف مجيـع اجملـاالت      احلالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء، مبا فيهـا املـسنات واملعوقـ            

 .اليت تغطيها االتفاقية

الدولــة الطــرف إشــراك الــسلطات اإلقليميــة واجلهويــة واحملليــة يف ب اللجنــة وهتيــب - ٤١
 من االتفاقية ويف متابعة التعليقات      ١٨مبوجب املادة   املقدمة  إعداد التقارير الدورية املقبلة     

مــشاورات متواصــلة ومنهجيــة مــع وتوصــي اللجنــة أيــضا بــضمان إجــراء  .اخلتاميــة للجنــة
 بتعزيـز طائفة عريـضة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية بـشأن مجيـع القـضايا املتـصلة                      

إعـداد  لـدى    و ،املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ما يتعلق مبتابعة التعليقات اخلتامية للجنة           
  .التقارير املقبلة

ــة الطــرف علــى أن تــصدق ع   - ٤٢ ــاري  وتــشجع اللجنــة الدول لــى الربوتوكــول االختي
التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وأن تقبـل، يف أقـرب وقـت ممكـن،                    

 . من االتفاقية املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تـُـفيد بصورة كاملة لـدى تنفيـذها التزاماهتـا                 - ٤٣
ــة،     مبوجــب  ــيجني، اللــذين يعــززان أحكــام االتفاقي ــة، مــن إعــالن ومنــهاج عمــل ب االتفاقي

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

وتشدد اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                       - ٤٤
ــ .لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  دعو إىل دمــج املنظــور اجلنــساين يف مجيــع اجلهــود   وت

األهداف، وأن تراعـى يف كـل تلـك اجلهـود أيـضا انعكـاس أحكـام                 تلك  الرامية إىل حتقيق    
االتفاقية علـى حنـو صـريح، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تـورد معلومـات عـن ذلـك يف                        

 .تقريرها الدوري املقبل

 يف طاجيكستان هذه التعليقات اخلتامية      وتطلب اللجنة أن ُتنشر على نطاق واسع       - ٤٥
لتوعيــة ســكاهنا، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــساسة وأعــضاء الربملــان واملنظمــات 
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 بــاخلطوات الــيت اختــذت لــضمان املــساواة القانونيــة  ،النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان
لجنـة إىل الدولـة   وتطلـب ال  .والفعلية للمرأة، واخلطوات اإلضافية الالزمة يف هـذا الـصدد      

الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وخباصة بني أوساط منظمات املرأة ومنظمات             
ــة وإعــالن      ــاري والتوصــيات العامــة للجن ــة وبروتوكوهلــا االختي ــسان، لالتفاقي حقــوق اإلن
ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة                  

 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين :٢٠٠٠أة عام املر”

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد يف تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب  - ٤٦
وتــدعو  . يف هـذه التعليقــات اخلتاميـة  تيدبــأُ مـن االتفاقيــة علـى الــشواغل الـيت    ١٨املـادة  

ف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الرابــع، الــذي حــان موعــد تقدميــه يف  اللجنــة الدولــة الطــر
، وتقريرهـــا الـــدوري اخلـــامس املقـــرر تقدميـــه يف تـــشرين  ٢٠٠٦نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين

 .٢٠١٠جامع يف عام واحد ، ضمن تقرير ٢٠١٠نوفمرب /الثاين

_________ 

 


