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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

ــامع ل ا  ــر اجلــ ــة  لتقريــ ــارير الدوريــ ــاين األوللتقــ  والثــ
؛ CEDAW/C/TJK/1-3 (لطاجيكــــــــستان والثالــــــــث

CEDAW/C/TJK/Q/3 و Add.1( 

بنــــاء علــــى دعــــوة الرئيــــسة، جلــــس أعــــضاء وفــــد   - ١
 .طاجيكستان إىل طاولة اللجنة

ــسيد خـــ  - ٢ ــستان (ميدوفـالـ ــصدد  :)طاجيكـ ــال، بـ  قـ
منـذ األيـام    إن مجهوريـة طاجيكـستان      عرضـه للتقريـر اجلـامع،      

بادئ القانون الدويل حلقوق اإلنـسان      ـثل مل األوىل الستقالهلا متت  
وتشكل الصكوك القانونية الدولية الـيت      . املكرسة يف دستورها  
يتجزأ مـن نظـام طاجيكـستان القـانوين          الا  صدقت عليها جزء  

اليت أعقبـت الفتـرة     فترة  الويف  . على القانون الوطين  هلا الغلبة   و
خطــرية واجــه البلــد صــعوبات اقتــصادية  الــسوفياتية مباشـــرة، 

ــ ــة وحرب ــدمرةـا أهلي ــها    و. م ــيت بذلت ــود ال ــع اجله تركــزت مجي
ــتقرار الــسياسي       ــق االس ــت علــى حتقي ــك الوق ــة يف ذل احلكوم

وأســـفرت  . ـيوتـــسهيل عمليـــة االنتقـــال إىل اقتـــصاد سوقـــ    
جنـزت  املتعددة القطاعـات الـيت أُ     وواسعة النطاق   الاإلصالحات  

ــادة اإلعمــ       ــة إلع ــة مواتي ــك احلــني عــن إجيــاد بيئ ــذ ذل ار يف من
نمـو  ال وحتقيـق   ،بعـد الـصراع، والقـضاء علـى الفقـر          مرحلة مـا  

 وتلتــزم ،جبــهات عديــدة مشــل التقــدم احملـــرز   و. قتــصاديالا
مــن خــالل عـــدة احلكومــة بتعزيــز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 

ـــل،  ــك  سب ــا يف ذل ــة اســتراتيجيتها يف ســياق مب ــة اإلمنائي الوطني
 .٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة 

بـــني املـــساواة يف احلقـــوق والفـــرص حتقيـــق حيظــــى و - ٣
ــرأة  ـــة خاصــة الرجــل وامل ــوم مجهــوري،   .  بأولوي ـــلزم مرس ويـُ

 بـــشأن تعزيـــز دور ١٩٩٩ديـــسمرب /كـــانون األول ٣مـــؤرخ 

ــع  ــرأة يف اجملتم ـــلزم  ،امل ــة يـُ ــسية   باحلكوم ــام الرئي ــذ األحك تنفي
علـى نطـاق واسـع يف       رأة  تنفيذ مشاركة امل  من خالل   التفاقية  ل

ركــز االجتمـــاعي  املويف إدارة الدولــة، وتعزيــز   احليــاة العامــة   
وتنـشيط دور املـرأة يف      للمرأة وسالمـة جممـَّـع جينـات األمـــة،       

 .األخالقية للسالم والوحدةاألسس جمال تعزيز 

املــساواة يف  حتقيــق  بــسياسة الدولــة لــضمان    ال وعمــ - ٤
ــوق و ــرأة  فـــرص الاحلقـ ــل واملـ ـــن الرجـ ، )٢٠١٠-٢٠٠١(بيـ

رناجمــــاً حكوميــــاً لتــــدريب وتوظيــــف  اعتمــــدت احلكومــــة ب
زيـادة مـشاركة املـرأة      للحـصص   لأيضاً نظام   طبـق  وُي. ديراتامل

ــايل  ــيم العـ ــوق   . يف التعلـ ــساواة يف احلقـ ــمانات املـ ــانون ضـ وقـ
يف ممارسـة تلـك احلقـوق،       وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء      

ــنَّ يف آذار  ــذي ُس ــارس /ال ــور   ، ي٢٠٠٥م ــة أم ـــدف إىل مجل ه
ــها ــز اجلنــساين  منــع التميمن  - تــشريعات أخــرى وضعـــت و. ي

ــة، وفــريوس نقــص   تتعلــق  ــة واحلقــوق اإلجنابي بالــصحة اإلجنابي
 لـضمان إيـالء     - واالجتـار باألشـخاص   اإليــدز   /املناعة البـشرية  

وتبــذل حاليــاً جهــود لــضمان التنفيــذ  . صاحل املــرأةملــاألولويــة 
جلـــامع التـــدابري، حـــسبما يتـــضح مـــن التقريـــر ا ذه الفعلـــي هلـــ

)CEDAW/C/TJK/1-3 (       والردود على قائمة املـسائل واألسـئلة
املتعلقة بالنظر يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية األول والثـاين    

ــاً النظــر  ). CEDAW/C/TJK/Q/Add.1(والثالــث  وجيــري حالي
هبـــدف معاجلـــة العـــائلي، يف مـــشروع تـــشريع بـــشأن العنـــف 

 . التشريعية يف هذا اجملالاتالثغر

الــرغم مــن اجلهــود احلكوميــة املتــضافرة لــى عبيــد أنــه  - ٥
ـــة إىل  ــرأة  الراميـ ــوق املـ ــز حقـ ــزال   ال،تعزيـ ــات  تـ ـــاك عقبـ هنـ

. غريهـا مـن العقبـات     اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية وثقافيـة و       
ـــة  التغلــب علــى املواقــف الراســخة والقوالــب النمطيــة      فمهم

ــست    ــة لي ــسانية التقليدي ــة الاجلن ــسريةباملهم ــق  . ي ــة حتقي وعملي
اة الفعليــة عمليــة طويلــة األجــل، وتتطلــب إجــراء تغــيري  املــساو

ويـتعني أن يقـوم     . بعيد املدى ومـشاركة مجيـع أعـضاء اجملتمـع         
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اجملتمـع املــدين بـصفة خاصــة بـدور هــام؛ وحتقيقـاً هلــذه الغايــة،     
تقريــر  ”شــارك اجملتمــع املــدين يف إعــداد التقريــر ويف إعــداد      

 .عن تنفيذ االتفاقية“ بديل

جيـب  ها،  بـدور سياسـة الدولـة،     قائال إن   ابع كالمه   وت - ٦
ــز إتاحــة  أن تركِّــز  اإلمكانيــات علــى قــدم املــساواة   علــى تعزي

للرجال والنساء مـن أجـل احلـصول علـى املـوارد املاديـة وغـري                
عمـل  زيـادة تقـدير ال    املادية، وزيادة استقالل املـرأة اقتـصادياً، و       

ــر    ــدفوع األج ــري م ــرتيل غ ــرأة   امل ــه امل ــوم ب ــذي تق ، وضــمان  ال
التقـسيم املنــصف  ملـشاركة يف املـسؤولية عــن تربيـة األطفــال و   ا

ومثـة أولويـات أخـرى تتمثـل يف         . داخل األسـرة  املرتلية  لألعباء  
تعزيز مشاركة املرأة يف اختاذ القـرارات الـسياسية واالقتـصادية           
واالجتماعيــة، وضــمان املــساواة يف إمكانيــات احلــصول علــى  

فرص االسـتخدام أمـام     دة  التعليم جبميع أنواعه ومستوياته وزيا    
قــال إن  وأخــريا، .ساء علــى حــد ســواءنــكــل مــن الرجــال وال

مل حيــاول رســم صــورة ورديــة، ولكنــه حــاول تقــدمي       وفــده 
ــا  معلومـــات  ــيم  قـــد حيتـــاج إليهـ ــة لـــصياغة تقيـ أعـــضاء اللجنـ
 .حقوق املرأة يف طاجيكستانحلالة موضوعي 

 
  ٢ و ١املادتان 

ــان  - ٧ ــسيد فلينترم ــى الد : ال ــىن عل ــة الطــرف  أث ــا ول ألهن
ــتورها   أدرجــــت  ــمانات املــــساواة بــــني اجلنــــسني يف دســ ضــ

تكـافؤ الفـرص     بشأن املساواة و   ٢٠٠٥والعتمادها قانون عام    
تـساءل  بيـد أنـه     ). ضمانات الدولـة  (، قانون   بني الرجل واملرأة  

ــا  ــاملة لتلقـــي   عمـ ــة شـ ــة إلنـــشاء آليـ ــاك أي نيـ إذا كانـــت هنـ
ــ ــة  ال ــساواة يف املعامل ــشأن عــدم امل ــا،  شكاوى ب ــق فيه  والتحقي

فعالــة يف قــضايا النتــصاف الاإلتاحــة ُســُبل وقبــل كــل شــيء،  
الدولـة  قـانون ضـمانات   فـإن  ووفقا ملـصادره اخلاصـة،      . التمييز

أملح إىل أن عدم الـوعي رمبـا يفـسر          أي أثر ملموس، و   مل حيقق   
ــة   . وجــود شــكاوى عــدم  ــسياق، الحــظ أن الدول ويف هــذا ال

ختيـاري لالتفاقيـة، ولكنـه      عت على الربوتوكول اال   الطرف وقَّ 

ــى أن حــق ا   ــام  أكــد عل ــن أم ــرض  لطع ــة يفت ــوفر اللجن ــت ل ُبُس
ها قبــل دينبغــي اســتنفاالــيت فعالــة القانونيــة الليــة احملنتــصاف الا

 .اللجوء إىل اللجنة

قالــــت إن التــــدابري  :  شــــيلينغ-الــــسيدة شــــوب   - ٨
إرادة توفر  دل على   والتشريعات اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ت     

سـألت هـل تـدرَّب      بيـد أهنـا     . ة واضحة لتنفيـذ االتفاقيـة     سياسي
ضــمانات املــساواة يف املعاملـــة   علــى  القــضائية  اهليئــة  أعــضاء  

كانـت الدولـة     وعمـا إذا  الدولـة،   قانون ضمانات    يف   ذكورةامل
ــاذ       لزيــادة الــوعي  تــدابريالطــرف علــى علــم باحلاجــة إىل اخت

ري أيـضا بـصورة غـ      رة مباشرة بـل    ليس فحسب بصو   ،لقضاءاو
دد اإلشـارة إىل املرسـوم       وبـص  .مباشرة، على التمييز ضد املرأة    

ن تعزيـز  بـشأ  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣ؤرخ الرئاسي امل 
دور املرأة يف اجملتمع، طلبـت تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن                
أية جهود مبذولة لتقدمي التدريب للمحامني والقـضاة يف جمـال           

وأخـريا سـألت    . مهـور هبـا   القضايا اجلنـسانية وزيـادة وعـي اجل       
إذا كانــت الــوزارات قــد خصــصت مــوارد للتــدريب يف  عمــا 

مراكـز  الدولة متول    ما إذا كانت     ماجمال القضايا اجلنسانية وع   
 . اإلرشاد القانوين اجملانية للمرأة

أثنت على الدولة الطرف وعلى نوعيـة       : السيدة شني  - ٩
ــة  ــها  ،تقريرهــا وردودهــا اخلطي  ألن أعربــت عــن األســف لكن

يل قدم بعد موعده بأحد عشر عاما؛ وكـان ينبغـي           التقرير األوّ 
وتـساءلت  . ٢٠٠٦يف عـام  دوري رابـع  يف الواقع تقدمي تقرير   

كيــف ميكــن تفــسري هــذا التــأخري، وال ســيما يف ضــوء وجــود  
 احلكوميـــة املعنيـــة بتنفيـــذ التزامـــات  يئـــةهيئـــات مـــن قبيـــل اهل

ضمانات الدســتورية الــاملعنيــة بدارة اإل و،الدوليــةطاجيكــستان 
أن الدولة الطرف قـدمت تقـارير   بالنظر إىل حلقوق اإلنسان، و 

ودق إىل هيئــات رصــد املعاهــدات بــشأن صــكوك أخــرى صـُـ   
ــة  ــانون  هــاوأعربــت عــن قلق . عليهــا بعــد االتفاقي ــذ ق  إزاء تنفي

ــةضــمانات ال ــة،     دول ــى صــعيد املمارســة العملي ــساءلت عل وت
 ذلــك بيــق أحكــامزمــع ســن تــشريع إضــايف لتطإذا كــان ُي مــاع
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 املتصلة، على سبيل املثـال، بزيـادة الـوعي اجلنـساين يف             القانون
ألجـر املتـساوي لقـاء العمـل متـساوي          جمال اخلدمـة املدنيـة، وا     

 وقالــت إن هــذه الــضمانات الواســعة النطــاق تتطلــب  .القيمــة
تنفيذ تشريع تكميلي لتحديد املفاهيم اليت ينطـوي عليهـا هـذا            

 . أهدافهاالقانون وطريقة حتقيق 

أكـدت  فبصفتها عضوا يف اللجنة،     تكلمت   :الرئيسة - ١٠
شكل عنـصرا ال يتجـزأ      تـ وتقدمي التقارير   إعداد  عملية  على أن   

 وطلبت تقدمي املزيد من املعلومـات       ،تنفيذ االتفاقية عناصر  من  
مـا إذا كـان     ، على سـبيل املثـال،        تبني عن طريقة إعداد التقرير   

وتـساءلت  . كوميـة والربملـان   احلنظمـات غـري     املاستشارة  قد مت   
ــضا،  ــة الطـــرف أيـ ــع الدولـ ــوء توقيـ ــول  يف ضـ ــى الربوتوكـ  علـ

 .االختياري لالتفاقية، عما إذا كانت ستصدق عليه قريبا

قــال إن التقــارير  ): طاجيكــستان  (يــدوفمخالــسيد  - ١١
مـــن عـــدد وفـــري مـــن  الســـتعانة مبـــسامهات عـــدت بااجملمعـــة أُ

مــن ممــثلني عــن    سامهاتالــوزارات واللجــان، فــضال عــن مــ    
 ، واإلذاعــــة، والتليفزيــــون، والنقابــــات،الــــسلطة القــــضائية 

ــ ــوطينصرف وامل ــت . ال ــضا وأجري ــضاء   أي ــع أع ــشارات م است
عامـة اجلمهـور وممـثلني عـن اجلاليـات          أفـراد مـن     بالربملان ومـع    

الكوريــة، والروســية واألوزباكــستانية، واألوســاط األكادمييــة، 
 وخـرباء، مبـن فـيهم       ومنظمات غري حكومية، ومنظمات دولية    

 .  شيلينغ والسيدة ديريام-السيدة شوب 

الـــرتاع األهلـــي خـــالل ســـنوات أضـــاف قـــائال إنـــه و - ١٢
 إعـــداد تقريـــر، حيـــث انـــصبت تـــسْن، مل ي)١٩٩٧-١٩٩٢(

ولكـن  . مجيع طاقات احلكومة على حتقيق الـسالم واالسـتقرار        
ــدمي مجيــع التقــارير        ــتكفل يف املــستقبل تق ــة الطــرف، س الدول

ــالء      الدور ــع إي ــد احملــدد، م ــدات يف املوع ــات املعاه ــة إىل هيئ ي
تقــدير املــرأة ومراعــاة   مــن منطلــق -التفاقيــة لأولويــة خاصــة 

 . للسالموصانعةلدورها بوصفها أّما 

قالــت إن عناصــر ): طاجيكــستان( شــاريبوفا ةالــسيد - ١٣
فاعلة وغري حكوميـة علـى الـسواء شـاركت يف صـياغة قـانون               

بأنــه قــانون جــريء يتــضمن بالفعــل ووصــفته . تكــافؤ الفــرص

وأوضــحت أن حــق املــواطنني يف اللجــوء  . أحكامــا توضــيحية
إىل أي هيئة تابعة للدولة حلمايـة مـصاحلهم منـصوص عليـه يف              
ــي      ــة لتلقـ ــدة خاصـ ــشأ وحـ ــرئيس أنـ ــصل، وأن الـ ــانون منفـ قـ

 شـكوى يف كـانون      ٣ ٠٠٠وقد تلقت مـا يعـادل       . الشكاوى
 مخـسني يف املائـة منـها مـن          يناير من هـذه الـسنة، حـوايل       /الثاين
 مـن القـانون اجلنـائي،     ١٦٣وقالت إنـه، مبوجـب املـادة        . نساء

ــا،      ــشكوى م ــة اســتجابة مالئمــة ل ــو الدول ــستجب ممثل إذا مل ي
 . فإهنم يواجهون املقاضاة اجلنائية

وأكـــدت أن قـــانون تكـــافؤ الفـــرص خـــضع، خـــالل   - ١٤
ــل اجملتمــع املــ     ــة مــن قب ــصياغة، ملناقــشات متوازي ــة ال دين مرحل

وقالــت إن التمييــز املباشــر حمظــور قانونــا، . والــسلطة القــضائية
وتقوم احلكومة بدورها باختاذ تدابري للقضاء التام على التمييـز          

وجيــري بــذل جهــود هامــة لزيــادة الــوعي جبميــع  . غــري املباشــر
ــة املتاحــة   ــة والوطني ومت إنــشاء معهــد . ســبل االنتــصاف الدولي

 ومثة منح متاحـة لـتمكني أعـضاء         هلذه الغاية يف السنة السابقة،    
 . السلطة القضائية وعامة اجلمهور من حضور الدورات

 موظـف مـدين يف      ٦٠٠، تلقى حنو    ٢٠٠٢ومنذ سنة    - ١٥
اثنــتني مــن املقاطعــات تــدريبا متخصــصا يف القــضايا اجلنــسانية 

ــي   ــا يلــ ــى مــ ــتمل علــ ــسانية؛   : اشــ ــة اجلنــ ــيات النظريــ أساســ
ــسا    ــور اجلنــ ــيم املنظــ ــشريعات؛ وتعمــ ــسياسات والتــ ين يف الــ

والدراســـات؛ ومـــشاركة املـــرأة يف ســـوق العمـــل واالقتـــصاد  
الــــوطين واختــــاذ القــــرار؛ وامليزانيــــات الــــيت تراعــــي املنظــــور 

 .اجلنساين

قـال إنـه مت التوقيـع       ): طاجيكـستان  (يـدوف السيد مخ  - ١٦
علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري وســـيجري التـــصديق عليـــه يف 

 . الوقت املناسب

 ٣املادة 

ــيلفا ا - ١٧ ــارس دا سـ ــارير : لـــسيدة تافـ الحظـــت أن التقـ
اجملمَّعة أشارت إىل خطـط واسـتراتيجيات متعـددة يف جمـاالت            
من قبيل الصحة اإلجنابية، والـصحة العامـة، واحلـد مـن الفقـر،        
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والنهوض باملرأة، لكنها تساءلت عن الكيفية الـيت سـُيدمج هبـا            
 املزيـد   ولـذلك، يلـزم تـوفري     . املنظور اجلنساين يف هـذه اجلهـود      

من املعلومـات عـن دور اللجنـة املعنيـة بـاملرأة واألسـرة، مبـا يف              
ذلك ما إذا كانـت تنـسق الـسياسات اجلنـسانية مـع الـوزارات          
وفروعها احمللية ومـع اللجنـة الربملانيـة املعنيـة باألسـرة والرعايـة              
ــسيق      ــع جملــس التن ــة، وم ــة والبيئ ــة االجتماعي ــصحية واحلماي ال

ــسائل اجلنـــ   ــين باملـ ــة   املعـ ــل واحلمايـ ــوزارة العمـ ــابع لـ سانية التـ
وأعربت عن القلـق علـى وجـه اخلـصوص مـن أن             . االجتماعية

اللجنــة املعنيــة بــاملرأة واألســرة، وفقــا للــردود الكتابيــة للوفــد،  
تعوزهــا القــدرة علــى ختطــيط الــسياسات اجلنــسانية ورصــد       
ــيم األوجــه      ــسانية أو تقي ــيالت جن ــام بتحل ــى القي ــذها وعل تنفي

لربامج االستراتيجية، وشددت على وجوب وجـود       اجلنسانية ل 
هيئــة تنــسيق وطنيــة بــشكل أو بــآخر تكــون لــديها الــسلطة        

 . واملوارد الكفيلة بالنهوض الفعلي حبقوق املرأة

ــالـــسيدة زو  -١٨ ــدا مـــن  : ياوكياوشـ ــدورها مزيـ طلبـــت بـ
املعلومات عن عضوية اللجنة املعنية باملرأة واألسـرة وأنـشطتها         

 ســيما مــا إذا كانــت قــدمت أيــة مقترحــات ومــسؤولياهتا، وال
قوانني تتصل بـتمكني املـرأة أو كـان هلـا أثرهـا علـى سياسـات             
احلكومة، وما إذا كانت تتعاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة             

ــدين   ــن    . ومنظمــات اجملتمــع امل ــد م ــا ســترحب مبزي ــت إهن وقال
خطـة العمـل الوطنيـة مـن        املعلومات أيضا عـن صـياغة وتنفيـذ         

 وعـن   ٢٠٠٥-١٩٩٨ضع املرأة ودورها للفترة     أجل تدعيم و  
 . أية عراقيل واجهتها أثناء تنفيذها

قالـت إهنـا تالحـظ وفقـا ملـا ورد      : السيدة شـوتيكول   - ١٩
ــاملرأة واألســرة     ــة ب ــة املعني ــة للوفــد، أن اللجن ــردود الكتابي يف ال

مسؤولة عن تنفيذ السياسة اجلنـسانية،      وكالة حكومية مستقلة    
بـشأن درجـة اسـتقالليتها ومـا إذا كانـت           لكنها تريد توضيحا    

ــة       ــى سياســات احلكوم ــأثري عل ــستقل للت ــا امل ــستخدم مركزه ت
وأعربـت عـن قلقهـا بـشأن اعتـراف الدولـة الطـرف              . وأعماهلا

ــى إجنــاز      ــة تعوزهــا القــدرة عل ــأن اللجن ــة ب يف ردودهــا الكتابي

وأعربـــت عـــن الترحيـــب مبزيـــد مـــن . واليتـــها إجنـــازا كـــامال
ــشأن اجل  ــات ب ــضايا    املعلوم ــاج الق ــة إدم ــة إىل كفال ــود الرامي ه

-٢٠٠٦(اجلنـــــسانية يف االســـــتراتيجية اإلمنائيـــــة الوطنيــــــة    
لــسياسة ، وبــشأن اآلثــار العمليــة للمبــادئ التوجيهيــة  )٢٠١٥

حكومية ترمي إىل كفالة املساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص            
ــة طاجيكــستان     ــرأة يف مجهوري ــني الرجــل وامل ــرة  ب خــالل الفت

٢٠١٠-٢٠٠١ . 

تساءلت عما إذا كـان لـدى اللجنـة         : السيدة نويباور  - ٢٠
 موظفـا فقـط، مـا يكفـي         ١١املعنية بـاملرأة واألسـرة، وقوامهـا        

لالضـــطالع مبـــسؤوليتها عـــن تنفيـــذ الـــسياسات  مـــن املـــوارد 
ــسانية ــا إذا كــان     . اجلن ــد أن يوضــح م ــه ينبغــي للوف وقالــت إن

ومـا إذا   إلدارة الشؤون اجلنسانية يف اللجنة موظفون إضافيون        
وقالـت  . كانت اللجنة واإلدارة حتصالن علـى التمويـل الكـايف     

إهنا ترحب أيضا مبزيد مـن املعلومـات عـن املنـسقني الطـوعيني              
للقضايا اجلنسانية يف وزارات احلكومة، وحتديدا مـا إذا كـانوا           
كلفوا بالقضايا اجلنسانية بناء علـى الـسلطة التقديريـة للـوزير،            

مبــسؤولية القــضايا اجلنــسانية إضــافة ومــا إذا كــانوا يــضطلعون 
 . إىل مسؤولياهتم األخرى

قالـــت إن مثـــة  ): طاجيكـــستان (الـــسيدة نـــصريوفا  - ٢١
خطة العمل الوطنية من أجل تدعيم وضـع        أنشطة تتم يف إطار     

ــرة    ــا للفت ــرأة ودوره ــشاء مركــز   ٢٠٠٥-١٩٩٨امل ــشمل إن  ت
ة للتدريب على القيادة للفتيات الالئي يعشن يف منـاطق معزولـ          

ــة يف   ٢٠٠٠ســنة  ، بتمويــل مــن منظمــات غــري حكوميــة دولي
؛ وتنظـيم مراكـز    ٢٠٠٤البداية والحقا من احلكومة منذ سـنة        

لتـــدريب املـــرأة علـــى مهـــارات األعمـــال التجاريـــة يف ثـــالث 
حمافظــات، وإنــشاء مــشروع تعــاوين مــع اللجنــة املعنيــة بــاملرأة   

ــرأة    ــشي للمـ ــستوى املعيـ ــة حتـــسني املـ ــرة، وذلـــك بغيـ . واألسـ
وأضافت أن مرافق القروض الصغرى جعلت يف متنـاول املـرأة       

 يف املائة ممن حيصلون علـى هـذه القـروض هـن             ٤٠أيضا، وأن   
 . من النساء
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ــد    - ٢٢ وأوضــحت أن اإلضــافات إىل اإلطــار القــانوين للبل
قــانون املــساواة وتكــافؤ مــن أجــل محايــة حقــوق املــرأة تــشمل 

، ٢٠٠٥ لـسنة    )ضـمانات الدولـة   (الفرص بـني الرجـل واملـرأة        
، واملبـادئ   ٢٠٠٤والقانون املتعلق باالجتـار باألشـخاص لـسنة         
املـــساواة وتكـــافؤ التوجيهيـــة لـــسياسة عامـــة للدولـــة لكفالـــة  

وقالـت إن   . ٢٠١٠-٢٠٠١للفتـرة   الفرص بني الرجل واملرأة     
اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة تشمل فـتح ثالثـة            

دم الــدعم للنــساء الــضحايا، عــشر مركــزا ملعاجلــة األزمــات تقــ
وإنشاء مأوى للضحايا يف أحد اجملتمعـات احملليـة بالتعـاون مـع           
ــرة      ــاملرأة واألسـ ــة بـ ــة املعنيـ ــداد اللجنـ ــة، وإعـ ــسلطات احملليـ الـ
ملــشروع قــانون متعلــق بــالعنف املــرتيل بالتعــاون مــع منظمــات  

 . غري حكومية

ألسـرة  وتابعت بياهنـا قائلـة إن اللجنـة املعنيـة بـاملرأة وا             - ٢٣
ــذ سياســات احلكومــة      ــة املــسؤولة عــن تنفي ــة التنفيذي هــي اهليئ

. املتــصلة بــاملرأة واألســرة ومتكــني املــرأة علــى وجــه اخلــصوص 
ــواردة يف الدســتور    وتعكــس مــسؤولياهتا ضــمانات املــساواة ال
والتشريع ذي الصلة، وكـذلك يف الـصكوك الدوليـة الـيت تعـد              

غريهـــا مـــن وتتعـــاون اللجنـــة مـــع . طاجيكـــستان طرفـــا فيهـــا
ــن منظمــات       ــة وم ــة واحمللي ــة الوطني ــة احلكومي ــات التنفيذي اهليئ
اجملتمــع املــدين وأيــضا مــع وكــالء الــوزراء يف كــل وزارة مــن    
ــضايا       ــال القـ ــسؤوليات يف جمـ ــا مبـ ــد إليهـ ــيتُ عهـ ــوزارات الـ الـ

ــسانية ــة  . اجلن ــة   ١١ويعمــل باللجن ــن ميزاني ــول م ــا، ومت  موظف
. الــشؤون اجلنــسانيةالدولــة شــأهنا شــأن الــربامج ذات الــصلة ب 

ومثــــة برنــــامج جديــــد جــــرت املوافقــــة عليــــه يف تــــشرين       
وأوضــحت .  لتــدريب الفتيــات والنــساء٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين

ــال     ــة يف جمـ ــة العاملـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــات واملنظمـ أن اجلمعيـ
ــة   ــا حكوميـ ــضا منحـ ــسانية تتلقـــى أيـ ــوق اجلنـ ــريا، . احلقـ وأخـ

 يف عـدد    أشارت إىل أن املـرأة تـشغل مناصـب رفيعـة املـستوى            
 .من املقاطعات والبلديات واملناطق

قـال إنـه قـد يكـون        ): طاجيكـستان  (يدوفالسيد مخ  - ٢٤
مــن األفــضل وصــف اللجنــة املعنيــة بــاملرأة واألســرة بأهنــا هيئــة 

وهـي  . تنسيق ذات إدارة ذاتيـة أكثـر مـن كوهنـا هيئـة مـستقلة              
ترفع تقاريرهـا إىل رئـيس اجلمهوريـة الـذي يتحمـل املـسؤولية              

وأوضح أنـه   . ئية عن تنفيذ سياسات املساواة بني اجلنسني      النها
ما من شـك يف أن تنفيـذ الـسياسة اجلنـسانية سـوف يتعـزز إذا               
مت، علــى ســبيل املثــال، ختــصيص منــسقي شــؤون جنــسانية يف   
الوزارات للقضايا اجلنسانية على سبيل التفرغ وإذا خصـصت          

 .موارد أكرب لتنسيق وتنفيذ السياسات اجلنسانية

 ٤دة املا

شـجعت الدولـة الطـرف      : شـيلينغ  -السيدة شـوب     - ٢٥
على التصديق على التعديل املقترح من قبل اللجنـة علـى املـادة     

أن ختطط أيضا السـتخدام تـدابري       على  من االتفاقية و  ) ١ (٢٠
خاصــة مؤقتــة لتعزيــز املــساواة بــني املــرأة والرجــل، مــشرية إىل 

. ذا الـــصدد يف هـــ الـــصادرة مـــن اللجنـــة٢٥التوصـــية العامـــة 
ــس ــدابري اخلاصــة    اءوت ــا إذا كــان احتمــال اســتخدام الت لت عم

املؤقتــة غــري مــدرج ضــمنيا بالفعــل يف قــانون ضــمانات الدولــة 
وعمـــا إذا كانـــت التـــدابري اخلاصـــة بتـــشجيع تعلـــيم الفتيـــات  
ــوزراء مــسؤول عــن     ــرئيس ال ــة وتعــيني نائــب ل ــاطق الريفي باملن

ل التـدابري اخلاصـة   األمور اجلنسانية ال ميثالن شـكال مـن أشـكا    
 فإنه مل يـتم حتديـد حـصص لتمثيـل       ،ومن ناحية أخرى  . املؤقتة

لت عما إذا كان ينبغي عـدم       اءالنساء يف احلياة السياسية، وتس    
 .النص صراحة يف القانون على إمكانية فرض تدابري إضافية

وافق على أن تـدابري  ): طاجيكستان (السيد مخيدوف  – ٢٦
تعلــيم الفتيــات الريفيــات هــي مثــل احلــصص اخلاصــة بتــشجيع 

. أمثلة على أنواع التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املتوخـاة يف االتفاقيـة      
يجري اعتمادهـا يف    وقد اعتمـد الكـثري مـن هـذه التـدابري، وسـ            

ــدابري اخلاصــة       ــي اســتخدام الت ــه ينبغ ــر بأن ــه أق ــستقبل، ولكن امل
 .املؤقتة بدرجة أكرب
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 ٥املادة 

عـن قلقهـا بـشأن      عربـت   أ: السيدة تافارس دا سـيلفا     - ٢٧
ــائدة يف      ــت ســ ــا زالــ ــيت مــ ــسانية الــ ــة اجلنــ ــب النمطيــ القوالــ
ــدد     ــثىن وتعـ ــزواج املـ ــاالت الـ ــدد حـ ــشأن عـ ــستان وبـ طاجيكـ

والحظت بأن عدد اإلدانات للزواج املـثىن ولتعـدد         . الزوجات
 ٥٦ إىل ١٩٩٩الزوجات قـد ازداد مـن إدانـة واحـدة يف عـام              

ت هـذه الزيـادة      وتـساءلت عمـا إذا كانـ       ،٢٠٠٣إدانة يف عام    
ــشار     ــادة يف انتـ ــا تعكـــس زيـ ــوعي أم أهنـ ــادة الـ ــة عـــن زيـ ناجتـ

وعلى الدولة الطـرف أن تلتـزم التزامـا حقيقيـا بتغـيري         . املشكلة
دورهن املـشروع  أداء األفكار السائدة لكي تتمكن النساء من     

ــد مــن القــوانني    . يف اجملتمــع ــاك العدي ــرغم مــن أن هن وعلــى ال
نس، إال أهنـا تـساءلت عمـا إذا كـان           والربامج املتعلقة بنوع اجل   

ــية      ــربامج املدرسـ ــيري الـ ــة لتغـ ــود هادفـ ــطالع جبهـ ــد مت االضـ قـ
والكتـــب الدراســـية بغـــرض تثقيـــف األطفـــال بـــشأن القولبـــة  
النمطية وتنظيم محالت لتوعيـة اجلمهـور، كمـا تـساءلت عمـا             
إذا كانــت وســائط اإلعــالم علــى علــم مبــسؤوليتها يف تثقيــف   

ــال  ــيما الرجـ ــور، السـ ــني  اجلمهـ ــساواة بـ ــشأن املـ  واألوالد، بـ
 . اجلنسني

عـــن قلقهـــا بـــشأن حالـــة أعربـــت : الـــسيدة بيمنتـــل - ٢٨
الزوجات الثانية والثالثة، الـاليت ال يغطـيهن القـانون العلمـاين،            

. لذا فهن جيربن على حتمل العنف مـن جانـب الـزوج وأقربائـه       
ومن املطلوب توفري معلومات أكثـر عـن حالـة أولئـك النـسوة              

 خيـتص   مـن قبيـل حقـوقهن يف مـا         جيب محاية حقـوقهن،      الاليت
 . بتعليم وتربية أطفاهلن

قالـــت إهنـــا مـــسرورة ملالحظـــة أن : الـــسيدة ديريـــام - ٢٩
مكتب النائب العام قام بتحليل اجلـرائم ضـد النـساء ومت اختـاذ              

ولكنـــها تفتـــرض بأنـــه ال ميكـــن . إجـــراء علـــى هـــذا األســـاس
الــيت جــرى التبليــغ للمكتــب ســوى أن يقــوم بتحليــل احلــاالت 

وحـسبما تقــر التقـارير املوحــدة، فمـن احملتمــل أن    . عنـها فقــط 

يكون عدد النساء الاليت وقعـن ضـحايا للعنـف أكـرب ممـا تبينـه                
األرقام الرمسية، حيـث أن العديـد مـن احلـوادث مل يـتم التبليـغ                

 اءسـيتكبدنه مـن جـر      مماتراودهن املخاوف   عنها ألن الضحايا    
 أو ألهنـن ال يـثقن يف وكـاالت إنفـاذ            غضب الزوج أو أسرته،   

لذا فإن اللجنة ترغب يف معرفة ما هو اإلجراء اآلخر          . القانون
املخطط له من أجل تكوين فكرة أكثر دقة عـن نطـاق العنـف              
ضــد املــرأة ، ومــا هــي التــدابري اإلضــافية الــيت سُتوضــع موضــع 
 التنفيذ من أجل تزويد الـضحايا بالـدعم النفـسي واالجتمـاعي           

وأخــريا تــساءلت عمــا إذا كانــت  . واملــايل وتبلــيغهم حبقــوقهم
ــصنف       ــف ست ــا العن ــسبب فيه ــيت يت ــساء ال حــاالت انتحــار الن

 . كحاالت عنف ضد املرأة

فأبـدت   يف اللجنـة،     ابـصفتها عـضو    تكلمت   :الرئيسة - ٣٠
الـــذي مــن احملتمـــل أن ُيعتمـــد فيـــه  املوعـــد يف معرفـــة رغبتــها  

ــة االجتماعيــ    ــانون احلماي ــشروع ق ــف   م ــة ضــد العن ة والقانوني
بـشأن مـضمون    مبزيـد مـن املعلومـات       املرتيل، وطلبت تزويدها    

وهل سيشترط مشروع القانون أوامر محايـة       . مشروع القانون 
وتــدابري أخــرى، مثــل املــساعدة واالستــشارة القانونيــة اجملانيــة   

اللجنـة معرفـة مـا إذا كانـت دور الرعايـة            وتود  ودور الرعاية؟   
دار عن طريق احلكومـة أم بواسـطة منظمـات          املوجودة حاليا ت  

غري حكومية، وعما إذا كانت تلك الدور حتـصل علـى متويـل             
بـدء  وتساءلت أيـضا عمـا إذا كانـت احلكومـة ختطـط ل            . كاف

وأخــريا، قالــت إن علــى  . محلــة لزيــادة الــوعي بــالعنف املــرتيل 
الوفد أن يشرح الكيفية اليت يتم هبا مجع البيانات عـن حـاالت             

ويبدو أن األرقام ذات الصلة، مثل عدد النـساء         . رتيلالعنف امل 
الــاليت ُيقــتلن يف مثــل هــذه الظــروف كــل ســنة، غــري متــوفرة    

 . لذا ينبغي مجع مثل هذه البيانات يف املستقبل. حاليا

ــسيدة خممــديفا  - ٣١ ــاهج  ): طاجيكــستان (ال قالــت إن املن
ــية وضــــعت بواســــطة وزارة ال  علــــيم بــــاالقتران مــــع  تاملدرســ

ضهم عــويــدرس األوالد والبنــات مــع ب. مييــات التعليميــةاألكاد
ــة       ــون باحلري ــواد، ويتمتع ــع امل ــة جلمي ــصول خمتلط ــبعض يف ف ال
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الكاملـــة يف اختيـــار املـــواد الدراســـية بغـــض النظـــر عـــن نـــوع 
وقــد أدخلــت دروس يف اســتخدام احلاســوب علــى     . اجلــنس

وجيــري تــدرجييا إدخــال   . مجيــع مــستويات النظــام املدرســي   
وجيري حاليـا القيـام     . سائل اجلنسانية يف املدارس   دروس عن امل  

بعمليــة للتحليــل اجلنــساين للكتــب املدرســية، لكــن العمليــة مل   
 . تكتمل بعد

وواصــلت قائلــة إن القــانون اجلنــائي اشــترط عقوبــات  - ٣٢
وُتقــدم اإلحــصاءات . ضــد مــرتكيب أعمــال العنــف ضــد املــرأة 

ء، الـيت تقـوم     بشأن هذه احلاالت إىل اللجنة احلكومية لإلحصا      
بتحليلها وتقدمي تقارير شهرية على هذا األساس إىل احلكومـة           

ويــتم إجــراء األحبــاث . وإىل الــوزارات واإلدارات ذات الــصلة
بشأن العنف املرتيل عن طريق دراسات استقصائية للجمهـور،         
ــيت        ــة ال ــع املنظمــات املدني ــاالقتران م ــان ب ــتم يف بعــض األحي ت

وقد اسـتخدمت املعلومـات الـيت       . ةتتعامل مع املسائل اجلنساني   
احلصول عليها يف إعداد مشروع قانون احلماية االجتماعيـة         مت  

وتبذل اجلهود إلدماج مؤشرات    . والقانونية ضد العنف املرتيل   
وجيــري . العنــف ضــد املــرأة يف التقــارير اإلحــصائية الوطنيــة     

ــتراتيجيات التنميــة       ــة يف اس ــرات اجلنــسانية العام ــاج املؤش إدم
 . ة واحلد من الفقرالوطني

قالـــت إن عـــدد ): طاجيكـــستان (الـــسيدة شـــاريبوفا - ٣٣
اإلدانــــات بــــشأن تعــــدد الزوجــــات قــــد ازداد يف الــــسنوات 

، وهذا يربهن على أن احلكومة التزمـت بالقـضاء علـى          ةاألخري
ــة مرتكبيهــا   ــد عــدد حــاالت   . هــذه الظــاهرة ومعاقب كمــا تزاي

ويف عـــام . ضاالعنـــف املـــرتيل الـــيت ُعرضـــت أمـــام احملـــاكم أيـــ
ــوزارات     ٢٠٠٦ ــثلني لــ ــضم ممــ ــسيقي يــ ــس تنــ ــشئ جملــ ، أنــ

ومنظمات غري حكومية خمتلفة بغـرض معاجلـة مـشكلة العنـف            
عىن هذا اجمللس أيضا باملسائل ذات الصلة مثـل         وسُي. ضد املرأة 

 .تعدد الزوجات

إطــار وأضــافت قائلــة إن الــزوجتني الثانيــة والثالثــة يف   - ٣٤
ــة   ــات التعدديـ ــتعالزجيـ ــانون   ال يتمـ ــة ألن القـ ــوق امللكيـ ن حبقـ

ولكن القانون وفـر هلـن احلمايـة        . جيايعترف برباطهن الزو   ال

كمــا أهنــن يتمــتعن  . مــن أي أذى لــصحتهن النفــسية والعقليــة 
جبميع احلقـوق الشخـصية األخـرى املمنوحـة للنـساء الـاليت مت              
تسجيل زواجهـن بطريقـة رمسيـة، إضـافة إىل متـتعهن بـاحلقوق              

 .رزق وتربية وتعليم أطفاهلناملتعلقة بكسب ال

 ٧قائلة إن الزجيات التعدديـة تـشكل        تابعت كالمها   و - ٣٥
يف املائــة مــن إمجــايل عــدد الزجيــات، وغالبيــة النــساء الــاليت        

. يدخلن يف هذا النـوع مـن الربـاط يفعلـن ذلـك مبـلء إرادهتـن                
ويف عــام . وتــشمل بعــض الزجيــات التعدديــة فتيــات قاصــرات  

ــام احملـــ  ،٢٠٠٦ ــت أمـ ــات   ٢٢اكم  عرضـ ــق بزجيـ ــة تتعلـ  حالـ
ونظمـت  . ألشخاص تقل أعمارهم عن السن القانونية للزواج      

موائــد مــستديرة اشــتركت فيهــا ســلطات الدولــة والــروابط       
ــادة الــوعي باملتطلبــات بالنــسبة للزجيــات     ــة مــن أجــل زي الديني
املــراد تــسجيلها بطريقــة قانونيــة رمسيــة قبــل إجــراء أي شــعائر   

مـشكلة تعـدد    نوقـشت   وأخـريا، فقـد     . دينية تعلن إمتام الـزواج    
ــى نطــاق واســع  الزوجــات  ــشرت  عل يف وســائط اإلعــالم، ون
ــات  ــى املعلومـ ــيهم    علـ ــادة وعـ ــل زيـ ــن أجـ ــسكان مـ ــة الـ كافـ
 .باملشكلة

ــدوف  - ٣٦ ــسيد مخيـــــ ــستان (الـــــ ــال إن ): طاجيكـــــ قـــــ
ــات      ــوى بالزجيـ ــرف سـ ــة وال تعتـ ــة علمانيـ ــستان دولـ طاجيكـ

بعـض النــساء  ولكـن  . املـسجلة لـدى مكاتـب األحــوال املدنيـة    
يــشعرن أهنــن ملزمــات بقبــول وضــع الزوجــة الثانيــة أو الثالثــة   

وتتخـذ الدولـة نطاقـا كـامال مـن التـدابري، بـدأ              . ألسباب مالية 
من احلمالت التثقيفية وحىت احملاكمات اجلنائيـة، بغـرض احلـد           

ــة   . مــن حــدوث تعــدد الزوجــات   ــة كامل ــوفر القــانون محاي وي
ت تعدديـة، ويـشمل ذلـك       حلقوق األطفال املولودين مـن زجيـا      

، واحلـق يف اسـتخدام اسـم        املـرياث احلق يف امللكيـة، واحلـق يف        
 .العائلة

 قالت إن عددا مـن      :)طاجيكستان (السيدة شاريبوفا  - ٣٧
املنظمات غري احلكومية تشارك يف مكافحة العنف ضد املـرأة،      
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ويف حـــاالت عديـــدة، . وتقـــدمي املـــأوى واإلرشـــاد للـــضحايا 
مـن النـساء مـستعدات لطلـب املـساعدة      يكون ضـحايا العنـف      

من املنظمات غري احلكومية، السيما املنظمـات غـري احلكوميـة           
املعنية بالنساء مثـل رابطـة احملاميـات، بـصورة أكـرب مـن طلبـها                

وتتلقــى هــذه . مــن األجهــزة احلكوميــة املكلفــة بإنفــاذ القــانون
املنظمات بعض التمويل احلكومي ولكنها حتـصل علـى الـدعم           

ويفـــرض مـــشروع قـــانون  . ي مـــن املـــساعدة الدوليـــةالرئيـــس
احلماية االجتماعيـة والقانونيـة مـن العنـف املـرتيل التزامـا علـى               
أجهزة الدولة كي تقـدم الـدعم للـضحايا، مبـا يف ذلـك الـدعم              
النفسي، ويلزم أجهزة إنفاذ القانون أيضا بالتعامل مع مـرتكيب       

 .االنتهاكات

ــ - ٣٨ قالــت إن املــآوى  :)طاجيكــستان (وفاصريالــسيدة ن
املتــوفرة حاليــا لــضحايا العنــف مــن النــساء تــدار مبــساندة مــن   

وعالوة على ذلك، أنشئ عدد من املراكـز        . الشركاء الدوليني 
للموارد اخلاصة باملرأة، ويعمل بعـضها أيـضا كمراكـز ملعاجلـة            
ــوفر املــشورة واملــساعدة     ــة كــي ت ــاء الريفي األزمــات، يف األحي

ف تفتـــتح مراكـــز أكثـــر بتمويـــل  وســـو. القانونيـــة للريفيـــات
ــام   ــام مجــع     . ٢٠٠٧حكــومي ع ــل لتحــسني نظ وجيــري العم

ــرأة    ــشأن العنــف ضــد امل ــها ب ــات وحتليل رجــال ويتلقــى . البيان
واملعلمون تدريبا حـول منـع   الشرطة والعاملون يف اجملال الطيب      

وتعقد دورات دراسـية يف كافـة أحنـاء البلـد           . العنف ضد املرأة  
حتــوى وآثــار مــشروع قــانون احلمايــة  لتعريــف عامــة النــاس مب

 .االجتماعية والقانونية من العنف املرتيل

 ٢٧٤ قالــت إن :)طاجيكــستان (الــسيدة شــاريبوفا  - ٣٩
 والــشهور الــسبعة األوىل ٢٠٠٥جرميــة قتــل ارتكبــت يف عــام 

كانـــت الـــضحايا مـــن النـــساء،   حالـــة٦٤ويف . ٢٠٠٦عـــام 
. مـــرتيلوارتكبـــت معظـــم هـــذه اجلـــرائم يف نطـــاق عـــائلي أو 

وميكن تصنيف حاالت االنتحار بني النساء علـى أهنـا حـاالت            
عنــف ضــد املــرأة إذا تــوفر الــدليل علــى أن العنــف تــسبب يف   

 .االنتحار

ــسيدة خم - ٤٠ ــديفاالـ ــستان (مـ ــدد  :)طاجيكـ  قالـــت إن عـ
زيادة طفيفة يف السنوات األخـرية، طبقـا        زاد  حاالت االنتحار   

 .لبيانات جلنة اإلحصاءات احلكومية

 ٦ملادة ا

 قالت إن حكومـة طاجيكـستان يلزمهـا         :السيدة جرب  - ٤١
وينبغـي  . أن تويل املزيد من االهتمام ملشكلة االجتـار يف النـساء        

هلا، على وجه اخلصوص، أن تكفل تنفيـذ التـشريعات يف هـذا             
املـوارد  وقالت إهنا تود أن تعـرف مـا هـي       . الصدد تنفيذا فعاال  

ت هنـــاك إرادة سياســـية تاحـــة هلـــذا الغـــرض، ومـــا إذا كانـــ امل
لـديها معلومـات    ذكـرت أن    و. حقيقية ملكافحة هـذه املـشكلة     

ر جيــري علــى حنــو أكثــر  مــستقلة مفادهــا أن االجتــار يف القــصَّ 
تواترا، وسألت عن اإلجراءات اليت تتخـذها احلكومـة يف هـذا            
الصدد، وما إذا كانت تتعـاون مـع حكومـات الـدول اجملـاورة              

هنـاك مـصادر   اإلضـافة إىل ذلـك،     وب. من أجل معاجلة املشكلة   
تــشري إىل أن بعــض ضــحايا االجتــار مــن النــساء يــرغمن  معينــة 

وطلبـت  . على االشتراك يف اجلرمية املنظمة وهتريب املخـدرات       
 .يف هذا اخلصوصتقدمي املزيد من املعلومات 

ما إذا كانـت املنظمـات      ع سألت   :السيدة شوتيكول  - ٤٢
ــداد الرب    ــشترك يف إع ــة ت ــري احلكومي ــشامل ملكافحــة   غ ــامج ال ن

االجتار يف األشـخاص، ومـا إذا كانـت ممثلـة يف جلنـة مـشتركة                
قالــت و. بــني اإلدارات معنيــة مبكافحــة االجتــار يف األشــخاص 

اآللية املستخدمة يف رصد وتنسيق عمليـة تنفيـذ         إهنا تود معرفة    
مــوارد ماليــة وفنيــة هــل تتــوفر هلــذه اآلليــة و. الربنــامج الــشامل
 وما هي اجلهة اليت ختضع اآللية ملساءلتها؟وبشرية كافية، 

معرفـة مـا إذا كـان هنـاك         قالت إن اللجنة تود أيـضا       و - ٤٣
نظـــام متكامـــل جلمـــع البيانـــات بـــشأن االجتـــار وحتليلـــها مـــن 

وعلــى الدولــة الطــرف أن تــبني مــا إذا كانــت . مــصادر خمتلفــة
قوانينــها تــنص علــى تــوفري محايــة خاصــة للقــصر مــن ضــحايا    

. ا إذا كانـــت املـــآوى الكافيـــة متاحـــة للـــضحايا االجتـــار، ومـــ
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وأخريا، سألت عما إذا كانت الدولة الطرف نظـرت يف إبـرام            
معاهدات ثنائية ومتعددة األطراف مع البلدان املعنية مـن أجـل      
مكافحــة االجتــار بفعاليــة أكــرب، والســيما تقــدمي مــرتكيب هــذه  

 .لعدالةإىل ااجلرمية 

ــوم  - ٤٤ ــسيدة بيغ ــة  ســألت عــن التــ  :ال  -دابري االجتماعي
سـيما فيمـا يتـصل بالنـساء         االقتصادية املتخذة ملنـع االجتـار، ال      

معينـة  من مـصادر    مستقاة  وتشري معلومات   . من أقليات عرقية  
مرتفـع بوجـه   االجتار يف النساء مـن أصـل سـاليف    معدل إىل أن   
ومــن الــضروري حتديــد اجملــاالت الــيت يتركــز فيهــا       . خــاص

خدمها القــائمون علــى االجتــار مــن  االجتــار والطــرق الــيت يــست 
أجــل التطبيــق الفعــال لقــانون مكافحــة االجتــار يف األشــخاص   

ملزيــد مــن إىل اوهنــاك حاجــة . ومقاضــاة مــرتكيب هــذه اجلرميــة
املعلومات عن وضع ضـحايا االجتـار مـن النـساء اللـوايت عـدن                

 إعـــادة تلبلـــدهن مـــن اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة؛ وهـــل متـــ
 ؟جملتمع ابنجاح يفإدماجهن 

 إحـصاءات   ريوسيكون موضع تقدير اللجنة أيضا تـوف       - ٤٥
عـــدد ضـــحايا االجتـــار املـــصابني بفـــريوس نقـــص املناعـــة عـــن 

لتـأمني سـالمة املـرأة    وما هـي التـدابري املتخـذة      . اإليدز/البشرية
اهلجـرة إىل اخلـارج، وهـل أبرمـت الدولـة الطـرف         اليت تفـضل    

ــدان املقــصد هلــذا الغــرض؟    ــات مــع بل ــصل  أي اتفاق  وفيمــا يت
مـا إذا كـان املتـرددون علـى البغايـا خيـضعون             عبالبغاء، سألت   

لعقوبـــات جنائيـــة، ومـــا إذا كانـــت هنـــاك أي تـــدابري لتـــوفري  
 .مصادر عيش بديلة للنساء الراغبات يف اإلقالع عن البغاء

زال  أن مــستوى العنــف ضــد النــساء مــا    الحظــت و - ٤٦
مايــــة مــــا إذا كــــان مــــشروع قــــانون احل عســــألت وعاليــــا، 

ــى فــرض       ــنص عل ــة مــن العنــف املــرتيل ي ــة والقانوني االجتماعي
وتـود اللجنـة معرفـة      . أوامر زجريـة علـى مقتـريف هـذه اجلـرائم          

علــى مــن يقــع عــبء التقــدم بــشكوى بــشأن العنــف املــرتيل،    
ــة حقــوق الــضحايا     ومــا ــة حلماي ــدابري كافي إذا كانــت هنــاك ت

الـيت  وأخريا، سـألت عـن عـدد حـاالت العنـف املـرتيل              . القصر
ســجلت عــرب اخلــط اهلــاتفي للمــساعدة املــشار إليــه يف الــردود  

 .على قائمة القضايا

 قالـت يف حـني أن       :)طاجيكـستان  (السيدة شاريبوفا  - ٤٧
يعـــد جرميـــة مبوجـــب هنـــاك دواعـــي اقتـــصادية للبغـــاء، فإنـــه  

، وهو آخذ يف التنـاقص؛ كمـا خيـضع اجملرمـون لتـدابري              القانون
وفيمـا يتعلـق باالجتـار      .  الداخليـة  إدارية تتخذها وزارة الـشئون    

سيما النـساء والقـصر، سـيتم اعتمـاد قـانون            يف األشخاص، ال  
ــشريع احلــايل، يف       ــيريات أخــرى يف الت ــع إدخــال تغ ــد، م جدي

وهنــاك . تطــوير سياســة الدولــة يف هــذا الــصددمراحــل ســياق 
، ويــنص علــى إعـــادة   ٢٠١٠-٢٠٠٦فتــرة  برنــامج يطبــق لل  

جـــرى أيـــضا  و.  الدوليـــةتأهيـــل الـــضحايا طبقـــا لألعـــراف   
زيــادة ملعلومــات ويف جمــال تــوفري اأنــشطة خاصــة االضــطالع ب

مكافحــة هــذا االجتــار، بالتعــاون مــع الــسلطات هبــدف الــوعي 
وشـكلت جلنـة ملعاجلـة هـذه      . احمللية واملنظمـات غـري احلكوميـة      

ــشئون     ــة يف وزارة الــ ــع اإلدارات املعنيــ ــاون مــ ــضية بالتعــ القــ
إىل أرض الــوطن ادت الدولــة أعــ، ٢٠٠٥ويف عــام . الداخليــة

اإلمـارات العربيـة املتحــدة،   قـدمن مـن    ضـحية مـن النـساء    ٧٥
واستـشهدت بعـدد    . ؤقتـة املساعدات  املـ ووفرت هلن الـسكن و    

مــــن حــــاالت االجتــــار يف القــــصر الــــيت ختــــضع للتحقيقــــات 
 .اإلجراءات القضائيةو

 قالـت إن احلكومـة      :)طاجيكـستان  (السيدة خممـديفا   - ٤٨
 مـع االحتـاد الروسـي حلمايـة حقـوق           ٢٠٠٤ام  وقعت اتفاقا ع  

، ٢٠٠٥ويف عـام    . العمال املهاجرين من كال البلـدين املعنـيني       
لــــدوفا وعملــــت وزارة العمــــل علــــى اتفــــاق مــــشابه مــــع م 

اعتمــدت ، ٢٠٠٦ويف عــام . وبــيالروس ســيتم اعتمــاده قريبــا
، واختــذت كينياحلكومـة برناجمــا بــشأن هجــرة العمــال الطــاجي 

فالــة تــوفري احلمايــة القانونيــة هلــم يف االحتــاد  تــدابري إضــافية لك
 .الروسي
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قــــال، بــــصـدد ): طاجيكــــستان (الــــسيد مخيــــدوف - ٤٩
تعكــف اإلشــارة إىل مــسألة االجتــار باألشــخاص، إن احلكومــة 

علــى وضــع مــشروع اتفــاق مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة        
تعــاون مــع بلــدان الوجيــري أيــضا تطــوير . سيـُـــربم عمــا قريــب

بـالقوة أو   مـن البلـد     مـواطين طاجيكـستان     إخـراج    أخرى ملنـع  
عـادة ضـحايا االجتـار باألشـخاص        إل و ةزائفـ مبوجب ادعـاءات    

 .ر حبماية معززة مبوجب القانونويتمتع القـُـّص. إىل الوطن

قالــت إن التــدابري ): طاجيكــستان (الــسيدة شــاريبوفا - ٥٠
حايا بـني الـض   البّتـة   متيز   املتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص ال    

جميـــع املـــواطنني يتمتعـــون باملـــساواة  ف: علـــى أســـاس العـــرق
قــدر  بـنفس ال ـني، واجلرميـة خطـرية    كيـ بوصفهم مواطنني طاجي  

طاجيكــستان وأضــافت قائلــة إن . مجيــع املــواطننيبالنــسبة إىل 
لـضحايا االجتـار باألشـخاص، الـذين        بالنـسبة   دولـة منـشـأ     هي  

 .دول جماورةعربوا إليها من 

بني أنـه   قالت إن الدراسات اجلنائية ت    : منتـلالسيدة بي  - ٥١
ــة ال  ــدى معاجلـ ــضايا لـ ــيت قـ ــددها الـ ــل الحتـ ــة العوامـ دميوغرافيـ

 أقـل مفعـوال مـن        العقـاب  يتـضح أن   االقتـصادية    -واالجتماعية  
 وأعربــت عــن ســرورها ملعرفــة أن للــزوجتني .التثقيــف والوقايــة

 ذلـك  الثانية والثالثة حقوقا، وإن كان يتعذر عليهـا التوفيـق بـني          
وبني البيان املتضمن يف التقارير اجملمـعة الذي يفيـد بـأن حقـوق             

 فلــيس هلــن مــن ؛هــؤالء النــساء غــري مكفولــة بالقــانون، ومــن مث
خيار سوى حتمـل العنف الواقـع علـيهن مـن جانـب أزواجهــن              

 ).١٥، الصفحــة CEDAW/C/TJK/1-3(وأقارهبـن 

سّن ســألت عــن اإلطــار الزمنـــي لــ    : الــسيـدة شيـــن  - ٥٢
وأثــارت ســؤاال بــشـأن  . لعــائليمــشروع قــانون عــن العنــف ا 

الالئــي يعــانني مــن الــضعف بوجــه خــاص، املعوقـــات، النــساء 
ود وقالــت إن اللجنــة تــ . اجملتمعــاتوال ظهــور هلــن يف معظــم  
 ةجمهـز دور الرعايـة الـثالث عـشرة        معرفة مـا إذا كـان أي مـن          

ـــفرض عقوبــات أ    شــد ملــساعدة املعوقــات وعمــا إذا كانــت تـُ

 وأشــارت إىل .هــؤالء النــساءالعنــف ضــد علــى َمــن يرتكبــون 
النــساء للجنــة بــشـأن الــصادرة عــن ا ١٨التوصــية العامــة رقــم 

ــوقني لعــام        ــة األمــم املتحــدة حلقــوق املع ــات وإىل اتفاقي املعوق
صلة يف  الـ علومـات ذات    امل وحثـت الوفد علـى تقـدمي        ،٢٠٠٦

 .التقرير التايل

وافــق علــى أن مثـــة ): نطاجيكــستا (الـسيد مخيــدوف  - ٥٣
، من أجـل    ضافة إىل العقوبة  ، باإل تدابري أخرى اختاذ  حاجـة إىل   

ــدابري اقتــصادية لــضمان  بالــذات ، والعــائليمكافحــة العنــف  ت
اإلجـراءات  ، وقـال إن  املزيد مـن احلريـة واالسـتقالل للـضحايا      

وبــصدد الــسؤال عــن . نفس القــدرهمـــة بــمالتعليميــة والثقافيــة 
أن أوضـــح شروع القـــانون ذي الـــصلة،  اإلطـــار الزمنــــي ملـــ  

احلكومة أو   وأاملنتخبـون  طرحها النواب   التغيـريات التشريعية ي  
رئـــيس اجلمهوريـــة؛ وبعـــد تقـــدميها إىل الربملـــان، تـــستعرضها  

.  جيـري اعتمادهــا اللجنـة ذات الـصلة، فــإن وجــدت مالئمـة،     
مــشروع فلــيس بإمكانـه أن حيــدد بدقــة موعـدا لــسّن    ،ولـذلك 

وقـال  . للجنة بأنـه سيكون قريبا   إن كان يؤكد    ا، و القانون هذ 
إن الــزوجتني الثانيــة والثالثــة تتمتعــان جبميــع حقــوق اإلنــسان   
وحرياتـــه مبوجــب الدســتور، وتعاقــب احملــاكم أعمــال العنــف   

ــة  ــيت   . ضــدهناملرتكب ــدة ال ــود الوحي ــا  والقي ــق خيــضعن هل تتعل
 .ياة األسرةخاصة حبحبقوق حمددة 

ــ - ٥٤ مراكــز إن قالــت ): طاجيكــستان( ريوفاصالــسيدة ن
مـن  كـانوا   متــيز بـني ضـحايا إسـاءة املعاملـة سـواء              األزمات ال 

احليـــاة اليوميـــة، ســـياق ويف . النـــساء أو األطفـــال أو املعـــوقني
ــا حمــددة وال   ــون مبزاي ــع املعوق ــارة  ســيما  يتمت ــق باإلن فيمــا يتعل

 .والنقل

قالــت إنـــه وفقــا   ): طاجيكــستان (الــسيدة خممــديفا  - ٥٥
صاءات عن املعوقني اليت تقدمها وزارة العمـل إىل اللجنـة          لإلح

ــة لإلحــصاءات،   ــرأة  احلكومي ــل امل ــسبة متث ــن  ٤١ن ــة م  يف املائ
 .العدد اإلمجايل للمعوقني
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 ٨ و ٧املادتان 

 /CEDAW(الحظــت مــن التقريــر : الــسيدة غاســبارد - ٥٦
C/TJK/1-3 ،ياألســراالقتــراع ”أن ممارســة ) ١٩صفحة الــ “

ــد  ــين أن الرق ــة  جــال يتع ــون نياب ــاهت قترع ــن زوج ــك ع م، وذل
منــذ عــام جلــان االنتخابــات مــا فتئــت تطلــب   بــالرغم مــن أن

من منظمات غري حكوميـة لتعزيـز إدالء النـساء      الدعم   ٢٠٠٣
إذا كانـــت هنـــاك أيـــة زيـــادة  وطلبـــت معرفـــة مـــا. بأصـــواهتن

يف بأصــواهتن أنفــسهـن أدلــني نــسبة النــساء الــاليت مــسّجلة يف 
ــام  ــزال عـــدد النـــساء املنتخبـــات    وال.٢٠٠٥انتخابـــات عـ يـ

ــواب وا  ــسـْي الن ــشيوخ جملل ــري كــافٍ  ل ــان غ ــألت . يف الربمل وس
األعـضاء  بني  نساء من   رئيس اجلمهورية قد عّين     ن  إذا كا  ماع

إذا كانت هنـاك خطـة للعمـل        الشيوخ وعما   الثمانية يف جملس    
 مـن االتفاقيـة، بغيــة زيـادة         ١-٤بنظام احلصص، وفقا للمـادة      

النـــساء املنخفـــضة للغايـــة يف احليـــاة العامـــة واحليـــاة مـــشاركة 
 .سيما يف املناطق الريفية السياسية، وال

ــسيدة نو - ٥٧ ــاوريال  يف ضــوء ، بــصفة خاصــة ،ســـألت: ب
، املــرأةلرجــل ولالفــرص تكــافؤ  مــن قــانون املــساواة و٨املــادة 

أيـــــة تــــدابري يف تــــضمني زمــــع عمــــا إذا كانــــت احلكومــــة ُت
ــة  ــشريعات االنتخابي ــني     الت ــن ب ــساء م ــدد الن ــادة ع ــضمان زي  ل

 .املرشحني لالنتخابات لشغل مناصب عامة

تــــسـاءلت فيمــــا يتــــصل بقــــضية : الــــسيدة مــــايولو - ٥٨
بــصورة قتــرع ، هــل الرجــل هــو الــذي ي“ياألســراالقتــراع ”

كــذلك، أوصــت األمــر كــان ذا وإ. عـــن األســرةنيابــة دائمــة 
 .بضرورة منع هذه املمارسة

الصعوبة اليت  سلـَّـمت ب :  زرداين -وب  هالسيدة بلمي  - ٥٩
تواجههــا البلــدان اخلارجــة مــؤخرا مــن أتــون احلــرب، مثــل        

، ولـذلك . بالتزاماهتـا الدوليـة   فيما يتعلق بالوفـاء     طاجيكستان،  
مــع فــإن احلكومــة جــديرة بالثنــاء ألهنــا ســّنت تــشريعا يتوافــق   

ســـيما ضـــد التميــــيز؛ غـــري أن التنفيـــذ  أحكـــام االتفاقيـــة، وال

متثيـل  وأوضـحت أن    . املطلـوب دون املـستوى    يزال   الالعملي  
ــة يف     ــاٍف، وبـــصورة ملحوظـ ــة غـــري كـ ــاة العامـ ــرأة يف احليـ املـ

ــسبتها    ــت نـ ــث بلغـ ــان، حيـ ــدد  ١٦,٥الربملـ ــن عـ ــة مـ  يف املائـ
تعيــني النـساء    ، كلمـا أمكـن ذلـك،        وينبغي. إلمجايلاألعضاء ا 

علــق متامــا مــسـألة تتتلــك هــي يف وظــائف صــنع القــرارات؛ و 
وحثـــت علــى اعتمــاد تــدابري خاصــة  . رادة الــسياسيةاإلبتــوفر 

ــة       ــا للتوصــية العام ــة، وفق ــذه الغاي ــق ه ــة لتحقي ــم مؤقت  ٢٥رق
، “ياألسـر االقتـراع   ” وفيمـا يتـصل بـــ     . للجنـة الصادرة عـن ا   

يتمثل أبسط احللول يف إتاحة اإلمكانيـة لوكيـل مفــوَّض علـى             
 يبــرره،  فقط حينمـا يكـون لـذلك مـا        لالقتراع  النحو الواجب   

على سبيل املثال يف حـاالت الغيـاب أو املـرض، يف ظـل رقابـة              
 .صارمة

 مــن قــانون ١٩أن املـادة  أشــارت إىل : الـسيدة شيـــن  - ٦٠
ــساواة و ــى إعــداد  الفــرص تكــافؤ امل ــنص عل ــارير ســنوية؛  ت تق

شرط الـ وقالـت إن    . ٢٠٠٦وسـألت هل أُعـِـد تقرير عن عـام        
ظـائف يف  لالنتخابـات لـشغل و  القاضي بأن يـسدد املرشـحون       

ميكن أن يشكل عقبـة أمـام   تسجيل لل ااهليئات التشريعية رسوم  
وتـود  . متيـيزا غري مباشر  عد  ولذلك فـإنه يُ  النساء بوجه خاص،    

 هنـاك أيــة حـوافز لتحقيـق املـساواة          تإذا كان  اللجنة معرفة ما  
ــل ايف  ــاذ متثيـ ــائف اختـ ــساء يف وظـ ــزاب  لنـ ــرارات يف األحـ  القـ

وأعربت عن األسـف    . ن الدولة سيما بتمويل م   السياسية، وال 
ــاقص يف  ــساء للتن ــدد الن ــنخفض أصـــال ،ع ــاليت ، امل تترأســن  ال

 ويف الوظــــائف اإلداريــــة؛ ورحبــــت بقــــرار رئــــيس ،وزارات
 ولكـــن ،اإلداراتلرؤســاء  اجلمهوريــة بتعيـــني نـــساء نائبــات    

ــرار  هــذا ــوحي الق ــخطـــأ للمجتمــع  ي ــساء الب ــصلحن  أن الن ي
تـــوفري عـــن طرحـــت ســــؤاال وأخـــريا، . للوظـــائف الثانيـــة إالّ

ــية    ،التـــدريب للنـــساء لـــشغل وظـــائف يف اهليئـــات الدبلوماسـ
ة عـن مـشاركة املـرأة يف احليـاة          وطلبت تقـدمي معلومـات كميّــ      

 .الدولية

 .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


