
CEDAW/C/SR.757 (A)  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
5 February 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 

 .هذا احملضر قابل للتصويب

كمــا ينبغــي تبياــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل
 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل لك ينبغي إرساهلا كذ. احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 

وستصدر أية تصويبات حملاضر جلـسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة، عقـب ايـة الـدورة بفتـرة                
 .وجيزة

 
07-21096 (A) 

*0721096* 

  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
  السابعة والثالثون الدورة
 )الغرفة ألف (٧٥٧ موجز للجلسة حمضر
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧يناير / الثاينكانون ١٦،  الثالثاء يف املقر، نيويورك، يوماملعقودة

 
 )نائبة الرئيسة( ة جربالسيد :ةالرئيس

   
 احملتويات

 

 )تابع ( من االتفاقية١٨ر املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقاري

 تقرير كازاخستان الدوري الثاين



CEDAW/C/SR.757 (A)

 

2 07-21096 
 

ــيمونوفيتش، ترأســـت     ــسيدة شـ ــاب الـ ــالنظر إىل غيـ بـ
 .اجللسة السيدة جرب، نائبة الرئيسة

 ٠٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة  

ة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املاد        
 )تابع( من االتفاقية ١٨

ــ  ــستـتقريــــــ ـــــــر كازاخــــــ ــدان الــــــ  اينـوري الثــــــ
CEDAW/C/KAZ/2؛  CEDAW/C/KAZ/Q/2 

 Add.1 و

ــد        - ١ ــضاء وف ــس أع ــسة، جل ــن الرئي ــوة م ــى دع ــاء عل بن
 .كازاخستان إىل طاولة اللجنة

ــاماكوفا - ٢ ــر ): كازاخـــستان (الـــسيدة سـ قـــدمت تقريـ
فقالـت إن   ) CEDAW/C/KAZ/2(كازاخستان الـدوري الثـاين      

تغــريات كــبرية قــد طــرأت يف كازاخــستان منــذ تقــدمي التقريــر 
ــذلك      . األويل ــصادي ونتيجــة ل ــو اقت ــرة من ــد فت ــد شــهد البل فق

ــشكل ملمــوس، كمــا ازداد األجــر      ــشة ب حتــسن مــستوى املعي
الوســطي وهــبط معــدل البطالــة؛ وازداد أيــضا النــصيب مــن       

، مبـا فيهـا     موارد ميزانية الدولـة املخـصص للرعايـة االجتماعيـة         
اســتحقاقات األطفــال والعــالوات املمنوحــة لألســر املنخفــضة  

كما جيري العمل بربنامج سـكين واسـع        . الدخل، زيادة كبرية  
 .النطاق

وأضافت قائلة إن كازاخستان هي موطن ممثلي أكثـر          - ٣
 ديانة خمتلفـة، كمـا عقـد يف العاصـمة           ٤٥ جنسية و    ١٣٠من  

ويـسود مـستوى عـال مـن        . آستانا مؤمتران للديانات يف العـامل     
كمـا اختـذت إجـراءات للتـشجيع علـى          . االنسجام االجتماعي 

ويوجد يف البلد تسعة أحـزاب      . إنشاء مؤسسات اتمع املدين   
 منظمة غـري حكوميـة، وعـدد كـبري          ٦ ٠٠٠سياسية، وحوايل   

 .من منظمات اإلعالم اخلاصة

والتطور الكـبري الـذي حـدث مـؤخرا يف كازاخـستان             - ٤
-٢٠٠٦اد استراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني للفتـرة           هو اعتم 
، الــيت وضــعت ال لــضمان تنفيــذ املــساواة يف احلقــوق   ٢٠١٦

املــصونة يف الدســتور فحــسب، بــل أيــضا املــساواة يف الفــرص   
وتـشمل خطـة التـدابري      . ويف االشتراك يف مجيع جمـاالت احليـاة       

ــرة   ــذ االســتراتيجية للفت ــاملرأة  ٢٠١٦-٢٠٠٦لتنفي ــهوض ب  الن
ياســيا واقتــصاديا، ومحايــة الــصحة اإلجنابيــة، وبــذل اجلهــود   س

ملكافحة العنف املوجه ضد النساء واألطفال، وحتقيق املـساواة         
 .بني اجلنسني يف العالقات العائلية

وباعتماد هـذه االسـتراتيجية، يكـون قـد مت االعتـراف         - ٥
بوصفها اللجنة الوطنيـة  األسرة باللجنة الوطنية للمرأة وشؤون     

 اجلنــسانية حتــت رعايــة   اتوالــسياساألســرة شؤون عنيــة بــ امل
ورئـيس هـذه اللجنـة هـو أيــضا     . رئـيس مجهوريـة كازاخـستان   

وهـذه اللجنـة الوطنيـة    . مستشار لـرئيس الدولـة حبكـم وظيفتـه        
ــة استــشارية تــشترك يف صــياغة التــشريعات، ووضــع     هــي هيئ
الــسياسات والــربامج احلكوميــة، وتتمتــع بــسلطة طلــب إجــراء 

 انتــهاكات القــانون املتــصلة باألســرة واملــساواة بــني   حتقيــق يف
ولتعزيز أعمال هذه اللجنـة الوطنيـة، أُنـشئت مراكـز      . اجلنسني

تنــسيق جنــسانية يف عــدد مــن الــوزارات والوكــاالت الوطنيــة   
 .وكذلك يف احلكومة احمللية

) العائلـة (ويف الربملان، تعمل جمموعـة نـواب أوتباسـي           - ٦
ــسائل امل   ــز امل ــى تعزي ــصلة عل ــني   باألســرة ت ــساواة ب ــرأة وامل وامل

) جملـس النـواب   (وباإلضـافة إىل هـذا، يعمـل الـس          . اجلنسني
يف الربملــان يف مــشروع قــانون للمــساواة يف احلقــوق والفــرص  
للرجــال والنـــساء، يـــنص علـــى إنـــشاء هيئـــة لرصـــد االمتثـــال  

 .للتشريعات ذات الصلة

 عــام وقــد نظــر مكتــب أمــني املظــامل، منــذ إنــشائه يف   - ٧
 شــكوى، أكثــر مــن نــصفها  ٢٢ ٠٠٠، يف أكثــر مــن ٢٠٠٢

ــساء  ــن الن ــسائل     . وردت م ــق مب ــشكاوى يتعل ــذه ال ــم ه ومعظ
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ــة الــصحية   . املواطنــة، ومــدفوعات النفقــة للمطلقــات، والرعاي
 يف  “للتمييـز علـى أسـاس اجلـنس       ”وبرغم عدم وجود تعريف     

ــادة    ــإن امل ــة، ف ــع   ١٤القــوانني الوطني  مــن الدســتور تحــرم مجي
. ال التمييــز، مبــا فيهــا التمييــز القــائم علــى أســاس اجلــنس أشــك

 يف “التمييــز”وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن اإلشــارة إىل مفهــوم 
االتفاقية، ألن الدستور يـنص علـى أن االتفاقـات الدوليـة الـيت              

- واالتفاقية هـي واحـد منـها         --صادقت عليها كازاخستان    
. الوطنيـة  تطبـق بـشكل مباشـر وهلـا األسـبقية علـى القـوانني        -

ومع ذلك، فقد أُدرج مفهوم التمييز على أساس اجلنس، كمـا     
حـــدد يف االتفاقيـــة، صـــراحة يف مـــشروع قـــانون املـــساواة يف 

 .احلقوق والفرص للرجال والنساء

املــساواة يف احلقــوق  هــذا قــانون الويــضمن مــشروع   - ٨
والفـــرص يف احلكومـــة، واالنتخابـــات، والرعايـــة الـــصحية،     

فـــة، وعالقـــات العمــل، والعالقـــات العائليـــة،  والتعلــيم، والثقا 
كما يـبني األولويـات الرئيـسية يف الـسياسات          . وتربية األطفال 

اجلنسانية وينص علـى دمـج املنظـور اجلنـساين يف التـشريعات،             
والــــربامج وامليزانيــــات احلكوميــــة، وتعزيــــز الــــتفكري بعقليــــة 

كمــا يــنص مــشروع القــانون علــى أن متثيــل أي مــن . املــساواة
نسني يف املؤسـسات الـسياسية وغريهـا مـن اـاالت ينبغـي              اجل

 يف املائة، كما يـنص علـى املـساواة بـني املـرأة              ٣٠أال يقل عن    
والرجل يف التمثيل يف قوائم املرشحني من أجـل املناصـب الـيت       

 .تمأل باالنتخاب

 ١وفيما يتعلق بالتدابري اخلاصة املؤقتة مبوجـب الفقـرة     - ٩
فاقيــة، مــا برحــت املــرأة يف كازاخــستان   مــن االت٤مــن املــادة 

فنـسبة النـساء    . تشترك بشكل فعال يف احلياة العامة والسياسية      
عاليــة بــني مــوظفي اخلدمــة املدنيــة والــسلك القــضائي، وثالثــة 
أربــاع املــستخدمني يف القطــاعني التعليمــي والــصحي هــم مــن  

بيد أن عدد النسوة يف مناصب اختـاذ القـرارات ضـئيل            . النساء
ــد عــن     .جــدا ــان ال تزي ــني أعــضاء الربمل ــساء ب ــسبة الن  يف ٩ فن

املائــة، وعــدد النــساء يف الــسلطات احملليــة والريفيــة مــنخفض،   

). akims(املناطق أو املـدن     ) حكام(وليس هناك من نساء بني      
ومع ذلك، فإن املقارنـة بـني كازاخـستان واألعـضاء اآلخـرين             

 .هذا الصددهي إجيابية يف ) CIS(يف رابطة الدول املستقلة 

وتؤدي املنظمات غـري احلكوميـة دورا هامـا يف تعزيـز             - ١٠
املـــساواة بـــني اجلنـــسني، كمـــا وضـــع عـــدد مـــن الـــسياسات   

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن األمـوال املقدمـة            . احلكومية لدعمها 
للمنظمات غري احلكوميـة مـن أجـل املـشاريع االجتماعيـة هـي              

ف اإلمنـائي  وقد حققـت كازاخـستان اهلـد   . يف ازدياد كل عام 
ــالتعليم  ــة املتـــصل بـ ــانوي إلزامـــي وجمـــاين  . لأللفيـ ــالتعليم الثـ فـ

للجميــع، بغــض النظــر عــن اجلــنس، كمــا أن عــدد النـــسوة        
. اللوايت تتمتعن مبؤهالت التعلـيم العـايل يتجـاوز عـدد الرجـال            

ومع ذلك، ما برحت القوالب النمطيـة اجلنـسانية سـائدة عنـد             
ــار  ــة اختيـــ ــن الدائمـــ ــات جتـــــ : املهـــ ــة فالفتيـــ نحن إىل متابعـــ

االختـــصاصات املتـــصلة بـــاآلداب، يف حـــني يفـــضل الـــصبيان  
ــة ــاالت التقنيـ ــإن الطلـــب يف   . اـ ــر، فـ ــن أمـ ــن مـ ــا يكـ ومهمـ

ــساء       ــدد الن ــدرجيي يف ع ــاد ت ــؤدي إىل ازدي ــامي ي ــصاد الن االقت
وعــالوة علــى ذلــك، تــشكل  . اللــوايت تدرســن مواضــيع تقنيــة 

 مؤســسات التعلــيم  يف املائــة مــن اهليئـة التعليميــة يف ٦٢النـساء  
 .العايل

وأضــافت قائلــة إن اخلطــوات تتخــذ اآلن لرفــع وعــي   - ١١
فقـــد أجـــري حتليـــل جنـــساين . اجلمهـــور للمـــسائل اجلنـــسانية

للكتــب املدرســية، كمــا وضــعت كتيبــات مــن أجــل املعلمــني   
وجيــري  . والطــالب، وقُــدمت دورات تدريبيــة يف اجلامعــات   

كتــــب اإلقليمــــي العمــــل اآلن يف مــــشروع بالتعــــاون مــــع امل
لصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة لـضمان إدراج منظـور           

كمـــا تلقيـــت مـــساعدة كـــبرية . جنـــساين يف عمليـــات امليزنـــة
لتعزيز املساواة بني اجلنسني من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي           

 ).OSCE(ومن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
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ــة كــبرية ع  - ١٢ لــى القــضاء علــى  وتعلــق كازاخــستان أمهي
 ١١التمييز ضد املـرأة يف ميـدان العمالـة، وذلـك وفقـا للمـادة                

فمـــشروع قـــانون العمـــل، الـــذي مـــن املقـــرر  . مـــن االتفاقيـــة
، يتـضمن خمتلـف األحكـام       ٢٠٠٧اعتماده يف الربملـان يف عـام        

اليت تصون حقوق النـساء احلوامـل يف مكـان العمـل واحلـق يف       
ــة الطفــ   ــة وإجــازة رعاي ــة  . لإجــازة األموم ــد أجــرت اللجن وق

 اجلنــسانية حتلــيال اتوالــسياساألســرة شؤون املعنيــة بــالوطنيــة 
جنسانيا ملشروع قانون العمل وقدمت عـددا مـن االقتراحـات           

كما جيـرى حتليـل     . يف هذا الشأن، اعتمدت مجيعها يف الربملان      
 .جنساين للتشريعات الوطنية األخرى

أة يف األعمـال    وقد بذلت اجلهود لتعزيز مـشاركة املـر        - ١٣
التجاريــة، وال ســيما األعمــال التجاريــة الــصغرية، كمــا رصــد 

واشـتركت  . متويل من امليزانية هلذا الغرض على وجه التحديـد        
أيضا منظمات القـروض االئتمانيـة الـصغرية يف مـساعدة املـرأة             

ــة  ــسبة    . يف األعمــال التجاري ــدابري، بلغــت ن وكنتيجــة هلــذه الت
وقـد  .  يف املائة٤٠احلرة يف البلد النساء بني أصحاب األعمال     

ــسد الثغــرة القائمــة يف األجــور بــني الرجــل      ــدابري ل اختــذت الت
واملرأة عن طريق زيـادة مـستويات األجـور يف القطاعـات الـيت             

كمــا اعتمــد عــدد مــن . تــسودها املــرأة، مثــل التعلــيم والــصحة
. القوانني لتحسني الـصحة النـسائية، مبـا فيهـا الـصحة اإلجنابيـة             

تتخـــذ اخلطـــوات للحيلولـــة دون اإلصـــابة باضـــطرابات كمـــا 
نقــص اليــود واألنيميــا، وذلــك مبــساعدة مــن منظمــة األمــم        

 ).اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

وجيري تنفيذ تدابري فعالة ملكافحة العنف املوجـه ضـد           - ١٤
ومــن املقــرر اعتمــاد مــشروع قــانون   . املــرأة واالجتــار بالنــساء 

ويف العام املاضـي، قُـدم      . ٢٠٠٧عام  يتعلق بالعنف العائلي يف     
ــساء   ١٥إىل القــضاء  ــة تنطــوي علــى االجتــار بالن ــة جنائي .  حال

وقد أقرت احلكومة خطة ملكافحة االجتـار باألشـخاص للفتـرة           
 صـكا   ٦٠وكازاخستان طرف يف أكثر من      . ٢٠٠٨-٢٠٠٦

كمــا نفَّــذت الكــثري مــن . دوليــا مــن صــكوك حقــوق اإلنــسان

ــا يتعلــ    ــة فيم ــذ    توصــيات اللجن ــصدد تنفي ــي ب ــة وه ق باالتفاقي
. توصيات أخرى من خالل استراتيجية املـساواة بـني اجلنـسني          
 ١واختتمت كالمها قائلة إن كازاخستان تؤيد تعديل الفقـرة          

 . من االتفاقية٢٠من املادة 

 ٦ إىل ١املواد من 

ــان  - ١٥ ــسيد فلنترم ــة   : ال رحــب بكــون االتفاقــات الدولي
طنيـة، وسـأل عمـا إذا كـان هلـذه           تطبق مباشرة يف القـوانني الو     

االتفاقـــات األســـبقية علـــى القـــوانني الالحقـــة وكـــذلك علـــى 
القوانني املوجـودة وعمـا إذا كـان هنـاك أيـة آليـة للتوفيـق بـني                  

 .التشريعات املوجودة واالتفاقات الدولية

ــى      - ١٦ ــستان علـ ــصادقة كازاخـ ــه مبـ ــن ترحيبـ ــرب عـ وأعـ
اءل عـــن عـــدم الربوتوكــول االختيـــاري لالتفاقيـــة، لكنـــه تـــس 

وجــــود أي إشــــارات إىل االتفاقيــــة حــــىت اآلن يف القــــرارات 
وأردف قـائال إن كـان الـسبب هـو        . املتخذة يف احملـاكم احملليـة     

عدم توفر الوعي لدى النساء حلقوقهن مبوجب االتفاقيـة، فإنـه       
يود أن يعرف ما هي اخلطوات اليت تتخـذ لرفـع مـستوى هـذا               

ضائي والقـانوين لـيس     الوعي، وكذلك، إن كان الـسلكان القـ       
لتقريـر  للديهما معرفة جيـدة باالتفاقيـة، ينبغـي للدولـة املقدمـة             

 .أن تشري إىل اإلجراءات اليت تتخذ لتدارك املوقف

وأعرب عن سروره مبالحظة أن أمني املظامل قد عـاجل           - ١٧
بيـد أنـه مـن      . عددا من احلاالت اليت تنطوي على حقوق املرأة       

ــاوى  ــون يف فتـ ــارة إىل  املؤســـف أال يكـ ــامل أي إشـ  أمـــني املظـ
وأعــرب عــن رغبتــه يف معرفــة التــدابري الــيت تتخــذها . االتفاقيــة

. احلكومــة لــضمان تــوفر املعرفــة باالتفاقيــة لــدى أمــني املظــامل  
وسأل عما إذا كان تعريف التمييز يف مشروع قانون املـساواة           
ــز يف     ــز غــري املباشــر والتميي يف احلقــوق والفــرص يــشمل التميي

كمـا أعـرب عـن رغبتـه يف معرفـة الـدور الـذي               . خلاصاال ا 
وعلــى . سـتقوم بـه جلنـة املــساواة يف احلقـوق املقتـرح إنـشاؤها      
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ــضايا إىل       ــة الق ــديها ســلطة إحال ــال، هــل ســيكون ل ســبيل املث
 احملكمة عند االقتضاء؟

سألت عما إذا كـان تعريـف التمييـز يف          : السيدة شن  - ١٨
فـرص للرجـال والنـساء      مشروع قانون املساواة يف احلقـوق وال      

ــا    يـــشمل العنـــف ضـــد املـــرأة واملـــضايقات اجلنـــسية باعتبارهـ
وأعربــت عــن رغبتــها أيــضا يف معرفــة مــا إذا . أشــكاال للتمييــز

كان مشروع القانون سينص على حتديـد حـصة معينـة لتمثيـل             
إذ أنـــه مـــن . النـــساء يف اللجنـــة املعنيـــة باملـــساواة يف احلقـــوق 

.  يف املائــة٣٠ هلــذا التمثيــل املستحــسن أن يكــون احلــد األدىن
كما أنه من املفيد معرفة ما هي العالقة اليت ستكون بـني جلنـة              
املــساواة يف احلقـــوق وأمــني املظـــامل ومـــا هــي اـــاالت الـــيت    

وأعربت عـن رغبتـها أيـضا       . سيكون كل منهما مسؤوال عنها    
يف معرفة ما إذا كـان هنـاك إطـار زمـين ملـصادقة الربملـان علـى                  

 .انون هذامشروع الق

وأعربـت عـن ترحيبـها بكتيـب املعلومـات اإلحــصائية       - ١٩
الــذي قدمــه الوفــد يف ذاك اليــوم، لكنــها أعربــت عــن أســفها    
لــضآلة اإلحــصاءات املدرجــة يف التقريــر ذاتــه واملتــصلة بتنفيــذ  

وأردفت قائلة إنـه ينبغـي للوفـد        .  على وجه اخلصوص   ٣املادة  
ــات ومــا      ــشري إىل كيفيــة مجــع املعلوم إذا كانــت اللجنــة  أن ي

اجلنسانية تعمل مـع    السياسات  واألسرة  شؤون  املعنية ب الوطنية  
فاملعلومات ضـرورية   .  يف هذا الشأن   ءإلحصاالوطنية ل الوكالة  

 .بشأن النساء املعاقات والنساء ذوات األصول اإلثنية املختلفـة        
وأخريا يبدو أن هناك بعـض التـشويش يف التقريـر بـني التـدابري               

 مــن ١تـة، علـى النحــو املنـصوص عليـه يف الفقـرة      اخلاصـة املؤق 
 مــن االتفاقيــة، وبــني التــدابري اخلاصــة حلمايــة األمومــة ٤املــادة 

فهــذه األخــرية ينبغــي أن . ٤ مــن املــادة ٢املــذكورة يف الفقــرة 
وباإلضافة إىل هذا، ينبغي ملـشروع قـانون        . تكون تدابري دائمة  

ن يـنص علـى     املساواة يف احلقـوق والفـرص للرجـال والنـساء أ          
بتحقيــق املــساواة للتعجيــل أن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة املتخــذة 
 .الفعلية ليس فيها متييز ضد الرجال

أشـــارت إىل أن مـــشروع القـــانون : الـــسيدة بيمنتـــل - ٢٠
 مـن تقريـر     ٢٤املتعلق بالعنف العائلي واملشار إليه يف الصفحة        

ســيقدم إىل احلكومــة  ) CEDAW/C/KAZ/2(الدولــة العــضو،  
ــه يف  ــر فيـ ــانونللنظـ ــاينكـ ــاير / الثـ ــن ٢٠٠٧ينـ ــساءلت عـ  وتـ

وطلبــت معلومــات  . التحــسينات الــيت أدخلــها الربملــان عليــه    
 مـن التقريـر بـأن القـوانني الـيت           ٦تدعم ما أفيد به يف الـصفحة        

ــامي   ــنت يف عـ ــن   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢سـ ــثري مـ ــد أزالـــت الكـ  قـ
املــــسائل املــــثرية للجــــدل وأــــا هامــــة يف مكافحــــة االجتــــار  

كمـــا أعربـــت عـــن تقـــدير اللجنـــة للمعلومـــات . خاصباألشـــ
 تــشريناملتعلقــة بــأثر وفعاليــة القــرار الــذي اختذتــه احلكومــة يف 

 والـــذي أقـــرت فيـــه مفهـــوم الـــسياسة  ٢٠٠٣نـــوفمرب /الثـــاين
وســألت عــن .  مــن التقريــر٨اجلنــسانية، املــذكور يف الــصفحة 

نتــائج اإلجــراءات القــضائية املتعلقــة مبــسائل املــرأة وعــن طــرق 
 .النتصاف املتاحة للنساء من ضحايا التمييزا

وأعربت عن ترحيـب اللجنـة بإعمـال املعـايري الدوليـة             - ٢١
 مـن   ٩يف القوانني الوطنية، على النحو املشار إليه يف الـصفحة           

ــيت        ــة احلجــج ال ــها يف معرف ــن رغبت ــت ع ــها أعرب ــر، لكن التقري
استخدمت يف قرارات احملاكم لدعم حقوق املرأة وعـن سـبب           

كما أعربت عـن قلقهـا بـشأن        . م اإلشارة فيها إىل االتفاقية    عد
األشكال غري القضائية حلل املنازعات املشار إليها يف الـصفحة          

ــه مــن املمكــن أن تكــون      ١٠ ــة إن ــر؛ وأردفــت قائل  مــن التقري
وختمــت . مفيــدة، لكنــها مــن املمكــن أيــضا أن تكــون خطــرة

نتـهاك  كالمها بطلب معلومات عن عدد الـشكاوى املتعلقـة با         
 .حقوق املرأة اليت بت فيها أمني املظامل

أثنت على الدولة الطرف للخطـوات      : السيدة ديريام  - ٢٢
الــيت اختــذا يف ســبيل حتقيــق ــج كلــي متكامــل إزاء املــساواة 
ــة يف تعليقاــا      ــه اللجن لــبني اجلنــسني، علــى حنــو مــا أوصــت ب

ل اخلتامية بشأن تقرير كازاخستان األويل، وال سيما مـن خـال        
. قــــانون املــــساواة بــــني اجلنــــسني واالســــتراتيجية اجلنــــسانية 

وتــساءلت عمــا جيــري فعلــه لــضمان وجــود إطــار عــام موحــد 
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يضم اجلهود الكـثرية املبذولـة هلـذا الغـرض، وذلـك بـالنظر إىل               
تعدد اهليئـات الدوليـة الـيت تقـدم املـساعدة، مبـا فيهـا وكـاالت                

عرفة ما إذا كـان    وأعربت عن رغبة اللجنة يف م     . األمم املتحدة 
هناك أي هيئة حكومية تتمتع بدور اإلشراف يف هذا الـصدد،           
وذلك لضمان االتساق يف تطبيق املبادئ احملـددة يف املـواد مـن             

 من االتفاقية، وال سيما يف إلغاء التمييز املباشـر وغـري            ٥ إىل   ١
 .املباشر ضد املرأة ومكافحة القوالب النمطية

 اخلاصــة املؤقتــة، علــى النحــو وأثــارت مــسألة التــدابري - ٢٣
 من االتفاقية، وشددت علـى أنـه ال         ٤املنصوص عليه يف املادة     

ــوازن يف املــشاركة واملــساواة يف الفــرص بــني     ميكــن حتقيــق الت
الرجل واملرأة يف كل ميدان، على حنو ما تسعى إليـه احلكومـة             
ــتم اعتمــاد      ــسانية، مــا مل ي ــسياسة اجلن مــن خــالل مفهومهــا لل

يــة املــرأة مــن التمييــز مــن جانــب ســلطات الدولــة  قــوانني حلما
ــى      ــة يف القطــاع اخلــاص كليهمــا، وذلــك عل واجلهــات الفاعل

وأعربت أخـريا   .  من االتفاقية  ٢النحو املنصوص عليه يف املادة      
عن رغبتها يف معرفة هذه القوانني وكذلك معرفة مـا إذا كـان       
قــد مت وضـــع مؤشـــرات لرصـــد حتقيــق املـــساواة الفعليـــة بـــني   

 .نسنياجل

أشارت إىل كتيب   ): كازاخستان (السيدة ساماكوفا  - ٢٤
يقــدم إحــصاءات جنــسانية عــن كازاخــستان، كــان قــد وزع   

وأردفــت قائلــة إن كتيبــا كــان قــد نــشر  . علــى أعــضاء اللجنــة
ــام   ــضا يف عـــ ــية  ١٩٩٩أيـــ ــة والروســـ ــات الكازاخيـــ ، باللغـــ

واالنكليزيـــة، مبـــساعدة مـــن احلكومـــة ومـــن اهليئـــات غـــري       
، ويــشمل مجيــع جوانــب احليــاة يف اجلمهوريــة، وال  احلكوميــة

سيما األجـور، واملعاشـات التقاعديـة، والعـالوات، والـصحة،           
ــة فيمــا يتعلــق باملــسائل        ــز، كمــا يــشمل عرضــا للحال والتميي

وأردفــت قائلــة إنــه قــد أحــرز تقــدم كــبري منــذ ذاك . اجلنــسانية
 احلني، وإنه إذا كان هناك أي اقتراحـات تتعلـق بإدخـال مزيـد          

 .من التحسينات، فستلقى كل ترحاب

وأضــافت قائلــة إن كازاخــستان طــرف يف أكثــر مــن    - ٢٥
 معاهـــدة دوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان؛ وإنـــه جلميـــع هـــذه       ٦٠

ــة مبوجــــب    ــبقية علــــى التــــشريعات الوطنيــ املعاهــــدات األســ
وإن كازاخستان قد أعدت، منذ أن أصبحت طرفـا         . الدستور

تمييز ضـد املـرأة يف عـام       يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال      
، مشروع قانون بـشأن املـساواة يف احلقـوق والفـرص،        ١٩٩٨

يستعني بتعريف التمييـز الـوارد فيهـا ويـنص علـى اختـاذ تـدابري                
وكــثري مــن البلــدان لــيس لــديها أي قــانون مــن . خاصــة مؤقتــة

ــستقلة    ــدول امل ــل، وال ســيما يف رابطــة ال ــانون . هــذا القبي فالق
 منوذجــا هلــا موجــود يف فرنــسا؛ أمــا الــذي اختذتــه كازاخــستان

أعمال الصياغة، اليت امتدت مـدة سـنتني ونـصف الـسنة، فقـد          
 .نسقتها هيئة خاصة أنشئت هلذا الغرض

وتابعت كالمها قائلـة إن نظـام احلـصص قـد طبـق يف               - ٢٦
بيـد  . كازاخستان يف العهـد الـسوفيايت وأُلغـي يف وقـت الحـق            

ــن طريــ      ــد، ع ــام احلــصص أُدخــل مــن جدي ق مــشروع أن نظ
القـــانون هـــذا، الـــذي نـــص بـــشكل خـــاص علـــى أنـــه ال بـــد  
للطلبـات املقدمـة لتـسلم املـسؤوليات املتعلقـة بـصنع القـرار أن        

كمـا نظـر    .  يف املائة على األقل من أحـد اجلنـسني         ٣٠تتضمن  
ــسبة إىل   ــع النــ ــة رفــ ــيس  ٤٠يف إمكانيــ ــن رئــ ــة، لكــ  يف املائــ
ي يف الواقـع     يف املائـة، وهـ     ٣٠اجلمهورية حدد هذه النـسبة بــ        

رس نظـام احلـصص يف الـسويد        وقد د . املعدل الدويل الوسطي  
يف املائـــة ٣٠جـــد أن احلـــصة البالغـــة والـــدامنرك وهولنـــدا، فو 

 .وأعربت عن أملها يف حتقيق ذلك. كافية

ــالل       - ٢٧ ــسن خـ ــد حتـ ــرأة قـ ــل املـ ــة إن متثيـ ــضت قائلـ ومـ
ملـان   يف املائـة يف الرب     ٩ املنـصرمة، فـارتفع إىل       ١٠السنوات الــ    

ومـن املتوقـع أن يعتمـد       .  يف املائة يف اهليئات التمثيلية     ١٧وإىل  
مشروع قانون املساواة يف احلقوق والفـرص يف الـسنة احلاليـة،            
بعد املوافقة عليه أوال يف جملس النواب مث يف جملس األعيان يف            
الربملـان، وذلــك قبــل تقدميــه إىل خـرباء احلكومــة، األمــر الــذي   

ــة عليــه؛ وعنــد   يــستتبع إجــراء دراســ  ة عــن اآلثــار املاليــة املترتب
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ــه     ــع علي ــة للتوقي ــيس الدول ــراره، حيــال إىل رئ ــذا تكــون  . إق وب
توصيات اللجنـة املتعلقـة بتعزيـز املـساواة يف احلقـوق والفـرص              

 .يف كازاخستان قد ترمجت إىل أفعال

ــق      - ٢٨ ــانون املتعل ــشروع الق ــاد م ــأخر يف اعتم ــزت الت وع
 يف البلـد أخفقـت      “شـرقية ” عقليـة    بالعنف العائلي إىل وجـود    

ــف       ــراف بوجــود عن ــد حــىت يف االعت ــب العه حــىت وقــت قري
، أنشئت جلنة وطنية بدأت يف معاجلـة        ١٩٩٩ويف عام   . عائلي

لـهجرة، ومنظمـة    الدوليـة ل  نظمة  املاملسألة، وذلك بالتعاون مع     
ــا واهليئــات الدوليــة األخــرى   كمــا . األمــن والتعــاون يف أوروب

 معاجلة هذه األمـور، يف حـني أُنـشئ حـوايل           دعيت احملاكم إىل  
 مركزا ملعاجلة األزمـات، وذلـك لتقـدمي املـشورة القانونيـة             ٢٦

كمـا نظَـرت خمتلـف اهليئـات        . وإحاطة النـساء علمـا حبقـوقهن      
احملليــة واإلقليميــة يف قــضايا تتــضمن مــسائل املــرأة الــيت ميكــن    

ت إحالتــها أيــضا إىل أمــني املظــامل، الــذي نظــر خــالل الــسنوا   
مت النـــساء  قـــضية، قـــد٢٢ ٠٠٠األربــع املاضـــية يف حـــوايل  

كمــا تعمــل احملكمــة العليــا بنــشاط يف هــذا . أكثــر مــن نــصفها
 .الشأن حيث حسمت الكثري من املسائل املتصلة حبقوق املرأة

وأضـــــافت قائلـــــة إن أكثـــــر مـــــن نـــــصف ســـــكان   - ٢٩
 مليونــا هــم مــن اإلنــاث، وإن ١٥كازاخــستان البــالغ عــددهم 

ومن أصـل   . ائة من مستخدمي الدولة هم من النساء       يف امل  ٥٤
ــرا، ترأســت ثــالث نــساء الــوزارات الرئيــسية وهــي   ١٦ :  وزي

وزارة العـــــــدل ووزارة املاليـــــــة ووزارة العمـــــــل واحلمايـــــــة 
االجتماعيــة، وحــىت وقــت قريــب العهــد كانــت تتــرأس امــرأة   

كما أن الكثري من نـواب الـوزراء        . وزارة العلوم والتكنولوجيا  
لنــساء، وكــذلك الكــثري مــن رؤســاء املؤســسات،      هــم مــن ا 

. ، ومــدراء املؤســسات التعليميــة)Akims(وحكــام املقاطعــات 
بلى، فكجزء من االسـتراتيجية احلنـسانية، جتـرى مـسابقة كـل        

 .عام لتسمية أفضل رئيسة من رئيسات املؤسسات

ــسالمة يف مكــان العمــل      - ٣٠ ــشأن ال ــانون ب ــن ق ــا س . كم
مــن العمــل الــشاق؛ كمــا يطلــب مــن   فــاملرأة حيميهــا القــانون  

أربـاب عملــها أن يــدفعوا تكــاليف رعايــة الطفــل فــور الــوالدة  
ــرة ــاش    . مباشـ ــى معـ ــصول علـ ــة للحـ ــرأة مؤهلـ ــبحت املـ وأصـ

ــل الرجــل خبمــس ســنوات   ــرأة الــيت  : تقاعــدي قب ــة امل ويف حال
لــديها أكثــر مــن مخــسة أطفــال، فــسن احلــصول علــى معــاش     

 جنــسانية يف كمــا أدخلــت دراســات .  ســنة٥٣تقاعــدي هــو 
حلقة التعلـيم العـايل، وجيـري رفـع الـوعي بـني الـسكان بوجـه                 

ــاهريي    ــالم اجلمـ ــائط اإلعـ ــق املكتبـــات ووسـ ــن طريـ ــام عـ . عـ
وتشترك معظم الوزارات يف هـذه اجلهـود املبذولـة، الـيت تقـوم              

 اتوالــسياساألســرة شؤون املعنيــة بــبتنــسيقها اللجنــة الوطنيــة 
 .مليزانيةاجلنسانية ووزارة االقتصاد وختطيط ا

قـال إن عمليـة     ): كازاخستان (السيد كوستافليتوف  - ٣١
تنفيــذ مجيــع املعاهــدات الدوليــة الــيت تعتــرب كازاخــستان طرفــا   
فيها تستتبع التوفيـق بـني التـشريعات الوطنيـة واملعـايري الدوليـة              

وقـــد مت ضـــمان ـــج متكامـــل مـــن خـــالل تنـــسيق  . املناســـبة
 جلميــع إجــراءات احلكومــة يف هــذا الــصدد، يف حــني مركــزي

تقوم جلنـة مـشتركة بـني الـوزارات باسـتعراض مجيـع املراسـيم               
احلكوميـــة والقـــوانني الوطنيـــة علـــى ضـــوء القـــوانني واملعـــايري  

 .واملبادئ الدولية

قـال إن مـشروع     ): كازاخـستان  (السيد توتكوشيف  - ٣٢
ه يف قــــانون املــــساواة يف احلقــــوق والفــــرص قــــد مت وضــــع     

فقـد  . كازاخستان من خالل عملية متطورة أكثـر منـها ثوريـة          
اعتمدت بعض البلدان قوانني كهـذا يف وقـت أقـصر لكنـها مل              

فمــشروع . تــستطع التبــاهي بوجــود امــرأة واحــدة يف الربملــان  
القانون هذا يشمل مجيـع حقـوق اإلنـسان ويـنص علـى إنـشاء               

.  متييـز هيئة مفوضة بالتدخل يف أي قـرار وزاري ينطـوي علـى       
أمــا فيمــا يتعلــق مبــسألة األشــخاص املعــاقني، فيعامــل الرجــال    
والنساء املعاقون بنفس الطريقة متامـا؛ ولـذلك لـيس هنـاك مـن         

ــشأن    ــدابري خاصــة يف هــذا ال ــساواة يف  . حاجــة إىل ت ــاك م فهن
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ــة وكـــذلك يف احلـــصول علـــى    ــة الطبيـ احلـــصول علـــى الرعايـ
ألحكــام املتــصلة بيــد أنــه اعتــرف باحلاجــة إىل تعزيــز ا. التعلــيم

ــضا     ــاة أي ــدالت الوف ــسألة مع وأردف . باحلمــل وإىل معاجلــة م
قـائال إن عــدم وجــود إشــارة مباشــرة إىل االتفاقيــة يف القــوانني  
الوطنية ال يعـين أن املبـادئ والنـواميس املـصونة يف االتفاقيـة ال          

أمــا بالنــسبة لألشــكال غــري . تتجلــى يف تلــك القــوانني الوطنيــة
 يف حــسم املنازعــات، فهــي ضــرورية ألنــه  القــضائية املــذكورة

 .ليس يف وسع احملاكم دائما أن تتصرف

طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن     : الــسيدة ســايغا  - ٣٣
ــسياسات     ــة بـ ــة املعنيـ ــة الوطنيـ ــلطة اللجنـ ــوارد وسـ ــرة مـ األسـ

واملساواة بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك عـدد املـرات الـيت جتتمـع                  
مـة ومـا إذا كانـت تقـوم         فيها، ومـا إذا كانـت لـديها أمانـة دائ          

باستعراض مـشاريع التـشريعات الواقعـة ضـمن واليتـها، وعـن             
العالقــة بينــها وبــني اهليئــة اجلديــدة املقــرر إنــشاؤها مــن أجــل    

. املساواة يف احلقـوق ومراكـز التنـسيق اجلنـسانية يف الـوزارات            
ــدة املتعلقــة باملــساواة يف     ــة اجلدي وســألت عمــا إذا كانــت اهليئ

ليــة املــسؤولة عــن التنفيــذ العملــي للتــدابري احلقــوق ســتكون اآل
كمـا  . املتصلة باملـسائل اجلنـسانية يف القطـاعني العـام واخلـاص           

أعربــت عــن ترحيبــها مبزيــد مــن املعلومــات عــن الــدور الــذي   
تقــوم بــه مراكــز التنــسيق اجلنــسانية، مبــا يف ذلــك مــا إذا كــان  
ــسياسات      ــذ الـ ــن تنفيـ ــالغ عـ ــز اإلبـ ــذه املراكـ ــن هـ يطلـــب مـ

ية، وعن رصد وتقييم حتقيـق األهـداف اجلنـسانية، مـن            اجلنسان
 .قبل اللجنة الوطنية مثال

قالت إن ما يقلقهـا، رغـم       :  شيلينغ -السيدة شوب    - ٣٤
نـه لـيس هنـاك كمـا يبـدو أي شـعور             أإحراز تقدم فعلـي، هـو       

باالستعجال فيما يتعلق باحلاجة إىل سن مشاريع قوانني بـشأن       
وســألت عمــا . احلقــوق والفــرصالعنــف العــائلي واملــساواة يف 

ــة      ــة الوطني ــشارة اللجن ــة تتطلــب است ــاك أي أنظم إذا كــان هن
ــسانية، وعمــا إذا     ــصلة باملــسائل اجلن ــدابري املت خــالل إعــداد الت
كان يف وسع اللجنـة ذاـا التقـدم مبقترحـات، ومـا هـي أمهيـة                 

هذه املقترحات وما هو سبيل االنتصاف أو االسـتئناف املتـاح           
 .فض مقترحااللجنة يف حال ر

وأضافت قائلة إن إنشاء مراكز تنسيق جنسانية رفيعـة         - ٣٥
ــها       ــو تطــور حيظــى بالترحــاب، لكن ــوزارات ه ــستوى يف ال امل
أكــدت احلاجــة إىل آليــات مــساءلة لــضمان حتقيــق األهــداف    
اجلنسانية وتلبية احلاجة إىل توفري التدريب املتعلق برفـع الـوعي           

ــدى مــوظفي امل   ــسانية ل ــسلك  للمــسائل اجلن ــدنيا يف ال راتــب ال
كمــا ينبغــي مراعــاة املــسائل اجلنــسانية يف بدايــة عمليــة . املــدين

صياغة التـشريعات والتـدابري اجلديـدة، بـدال مـن مراعاـا بعـد               
كمــا ينبغــي تعزيــز التــدريب لرفــع الــوعي للمــسائل   . وضــعها

اجلنسانية لضمان قيام اتمـع واحلكومـة، جبميـع مـستوياما،            
 .قيق األهداف املتصلة باملسائل اجلنسانيةبدور يف رصد حت

ــة الطــرف، عمــال     - ٣٦ ــها بعــزم الدول وأعربــت عــن ترحيب
ــد      ــى حتدي ــرص، عل ــوق والف ــساواة يف احلق ــانون امل مبــشروع ق

ــسبة     ــسياسية بن ــساء يف املؤســسات ال ــة، ٣٠حــصة للن  يف املائ
ــه أن أقــر شــرعية     وأشــارت إىل أن الــس الدســتوري ســبق ل

املؤقتة من أجل حتـسني وضـع املـرأة، فـسألت          والتدابري اخلاصة   
عمــا إذا كانــت التــدابري اخلاصــة مقــررة يف املــسائل املتــصلة       

كمــا أكــدت أمهيــة ضــمان تلقــي مجيــع القــضاة، مبــن . بالعمــل
فــيهم قــضاة حمــاكم املرتبــة الــدنيا، التــدريب بــشأن املــسائل        
اجلنسانية واالتفاقية، وكذلك بشأن اسـتخدام التـدابري اخلاصـة          

 .ؤقتةامل

ســألت عمــا إذا كــان هنــاك :  آبيــا-الـسيدة كــوكر   - ٣٧
أي جهود تبـذل لتـوفري التثقيـف بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني                
ــسائل      ــشأن امل ــوعي ب ــع ال ــة ولرف ــة االبتدائي ــال يف املرحل لألطف
اجلنسانية يف العائلـة واتمـع بوجـه عـام، وذلـك بغيـة القـضاء                

بـت عـن تقـديرها أيـضا        وأعر. على القوالب النمطية اجلنـسانية    
للحصول على معلومات بشأن الـدور الـذي تقـوم بـه وسـائط              
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اإلعالم يف التثقيـف اجلنـساين وبـشأن النتـائج العمليـة ألنـشطة              
 .رفع الوعي

ــالربين   - ٣٨ ــسيدة ه ــاداري-ال ــت عــن أســفها   :  ك أعرب
لعــدم اعتمــاد مــشروع القــانون املتعلــق بــالعنف العــائلي بعــد،   

مللــح معاجلــة هــذه املــسألة مــن خــالل وأردفــت قائلــة إنــه مــن ا
وسـألت عمـا إذا كـان مـشروع      . التشريعات بالسرعة املمكنـة   

القانون سيشمل أحكاما تتصل باالغتـصاب يف إطـار الـزواج،           
ــنوات يف حــال        ــالث س ــدا ث ــيت م ــة ال ــة احلالي ــادة العقوب وزي
ضرب الزوجة وانطباقها على الشركاء العـائليني غـري الـرمسيني           

وأردفـت قائلـة إنـه ينبغـي        .  األزواج املتـزوجني   كانطباقها على 
توفري مزيد من التدريب للشرطة والقضاة بقصد زيادة وعـيهم          

كمــا ينبغــي للحكومــة أن تتحمــل    . ملــشكلة العنــف العــائلي  
املــسؤولية املاليــة عــن تــشغيل مراكــز معاجلــة األزمــات للنــساء  

 . مركزا٢٦واألطفال البالغ عددها 

تفسرت عما إذا كانـت اجلهـود،       اس: السيدة نويباور  - ٣٩
جلـب  أو  إبعـاد   قمع  لاليت تبذهلا اللجنة املشتركة بني اإلدارات       

األشخاص بشكل غري مشروع أو االجتار ـم، واخلطـة املعنيـة           
بقمــع وتفــادي ومنــع اجلــرائم املتــصلة باالجتــار باألشــخاص       

، تراعــــي احلاجــــة إىل معاجلــــة هــــذه ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفتــــرة 
 منـسق متعـدد االختـصاصات يـشترك         املشكلة من خـالل ـج     

فيه مجيع أصحاب املصلحة الوطنيون والـدوليون، مبـا يف ذلـك            
ــساواة بـــني اجلنـــسني    ــرباء املـ ــة وخـ . املنظمـــات غـــري احلكوميـ

وطلبـــت معلومـــات عـــن العـــضوية يف اللجنـــة املـــشتركة بـــني  
اإلدارات وعمـــا إذا كانـــت اخلطـــة املـــذكورة أعـــاله تتـــضمن 

ــي    ــذها وتقي ــات لرصــد تنفي ــع    آلي ــدابري ملن ــذلك ت ــائج وك م النت
االجتــار باألشــخاص، ومــساعدة الــضحايا، ومقاضــاة مــرتكيب   

 .هذه اجلرائم

أكـدت أنـه ال ميكـن أن يكـون هنـاك            : السيدة سيمز  - ٤٠
تسلسل هرمي حلماية حقوق اإلنـسان وأن الدولـة الطـرف يف            

االتفاقية عليهـا التـزام حبمايـة حقـوق مجيـع النـساء، مبـن فـيهن                 
وفيمـــا يتعلـــق بوضـــع . عرضـــات للغـــنب والتـــهميشالنـــساء امل

كازاخستان كمـصدر االجتـار باألشـخاص وبلـد املـرور العـابر         
وبلد الوجهة، تـساءلت عـن تـوفر أي إحـصاءات بـشأن عـدد               
األشخاص املتاجر م ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي أو العمـل            
وعن البلدان اليت استقبلت بـصورة خاصـة األشـخاص املتـاجر            

وأكـدت احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري         . يق كازاخـستان  م عن طر  
 .فعالة ملكافحة بالء االجتار بالبشر

ــسي      - ٤١ ــه رغــم كــون االســتغالل اجلن ــة إن وأضــافت قائل
والبغاء عامال رئيسيا يف االجتـار بالبـشر، فـإن البغـاء هـو أيـضا                
مـــن النـــواحي املـــثرية للقلـــق علـــى الـــصعيد العـــائلي وطلبـــت  

فهـــي . ت حاليـــة تتـــصل بالبغـــاءتوضـــيحا بـــشأن أي تـــشريعا
تعــرف أن البغــاء لــيس مــن األمــور غــري املــشروعة لكــن جتنيــد  

فينبغــي . املومــسات أو تنظــيم البغــاء هــو عمــل غــري مــشروع   
ــالء        ــوانني ملقاضــاة عم ــة ق ــاك أي ــان هن ــذكر إن ك ــد أن ي للوف

. املومسات وما إذا كانت الرعاية الصحية متاحـة للمومـسات         
مزيـد مـن املعلومـات عـن التـدابري          وأعربت عن ترحيبها بتلقي     

املقررة ملكافحة البغاء، وكذلك عـن ترحيبـها بالبيانـات بـشأن       
ــة       ــات إثني ــب إىل فئ ــتمني يف الغال ــسات تن ــت املوم ــا إذا كان م

 .معينة أو إىل فئات مغبونة

تكلمت بصفتها الشخـصية، فأكـدت أمهيـة        : الرئيسة - ٤٢
فـت قائلـة إنـه      وأرد. اختاذ ـج شـامل ملكافحـة االجتـار بالبـشر          

ــشر       ــة االجتــار بالب مــن املهــم تقــدمي معلومــات دقيقــة عــن حال
حاليا؛ فهناك تباين خطري بني األرقام الرمسية واألرقـام الـواردة           

ــة    ــري حكومي ــصادر غ ــن م ــة خطــرية    . م ــشر جرمي فاالجتــار بالب
وال بــد . تـستدعي وضــع تــشريعات شــاملة وعقوبــات شــديدة 

يا االجتار بالبشر؛ فـرغم     من فعل املزيد لتوفري  اخلدمات لضحا      
النمــو االقتــصادي يف الدولــة الطــرف، لــيس هنــاك كمــا يبــدو  
ــرا      ــاس فق ــر الن ــة أكث ــة، وخباصــة حلماي شــبكة ســالمة اجتماعي



CEDAW/C/SR.757 (A)

 

10 07-21096 
 

ــة     . وضــعفا ــدابري حلماي ــه مــن امللــح اختــاذ الت ــة إن وأردفــت قائل
 .النساء واألطفال بوجه خاص من بالء االجتار بالبشر

قالــت إن اللجنــة ): خــستانكازا (الــسيدة ســاماكوفا - ٤٣
واملــساواة بــني اجلنــسني قــد األســرة  اتسياساملعنيــة بــالوطنيــة 

أنشئت مبرسوم مجهوري يف أعقاب مؤمتر بـيجني؛ وإـا تـضم            
 عضوا، مبن فيهم ممثلـون عـن املنـاطق واحلكومـة والربملـان              ٢٦

واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والنقابـــات العماليـــة، ويعمـــل يف  
وقد حبثت اللجنة األمور املتـصلة      . دائمني موظفني   ١٠أمانتها  

باملـــسائل اجلنـــسانية واســـتطاعت، بفـــضل كوـــا هيئـــة تابعـــة 
لرئيس اجلمهورية، أن تقـدم توصـيات إىل اإلدارات احلكوميـة           
على املستويني الوطين واحمللـي وأن تطلـب مـن تلـك اإلدارات             

 .إعداد تقارير متابعة عن تنفيذ توصياا

ن اللجنة جتتمع بكامل هيئتها مـرة يف        وأضافت قائلة إ   - ٤٤
السنة؛ وتقدم إىل الرئيس تقارير ربع سنوية عن أعماهلا تعـدها     

ــة  ــسة واألمان ــها إىل    . الرئي ــارير وحييل ــرئيس التق ــر ال ومــن مث يق
وهنــاك أيـضا علـى املــستوى   . اإلدارات واهليئـات احملليـة املعنيـة   

ــة، هلــ    ــة الوطني ــها للجن ــات احمللــي جلــان مــشاة يف طبيعت ا أمان
ــة الربــع ســنوية   . صــغرية دائمــة ــة الوطني وتــشمل تقــارير اللجن

 . من اللجان احمللية واملنتديات القرويةمعلومات حمالة كتابةً

وتقوم اللجنة الوطنية بتنسيق اجلهود املتـصلة باملـسائل          - ٤٥
وعلــى ســبيل املثــال، يــتعني . اجلنــسانية علــى مجيــع املــستويات

نية القائمــة يف الــوزارات أن تبلــغ علــى مراكــز التنــسيق اجلنــسا
ــسانية؛ ومــن مث تــستعرض        ــذ الــسياسات اجلن ــنويا عــن تنفي س

ورغم أنه ليس يف وسـع اللجنـة وأمانتـها          . اللجنة تلك التقارير  
وضع تشريعات، فلـهما احلـق يف اسـتعراض مجيـع التـشريعات             

وأخـريا،  . من منظور جنساين واقتراح إدخال تعـديالت عليهـا        
تمـــاد مـــشروع قـــانون املـــساواة يف احلقـــوق وفيمـــا يتعلـــق باع

ــساء، قالــت إن مــشروع القــانون هــذا     والفــرص للرجــال والن

معــروض حاليــا علــى الربملــان وال بــد مــن اعتمــاده حــىت شــهر  
 .أبريل/نيسان

ــيفا - ٤٦ قالـــت إن هنـــاك ): كازاخـــستان (الـــسيدة مواسـ
مشروع قانون قد أُعد سيضمن يف حال اعتماده دعـم الدولـة            

وأكــدت . ملعنيــة مبعاجلــة األزمــات للنــساء واألطفــالللمراكــز ا
أن مشروع القانون املتعلق بالعنف العائلي سينطبق أيـضا علـى    

وفيما يتعلق بتدريب املـوظفني     . الشراكات العائلية غري الرمسية   
لتلبية احتياجات ضحايا العنف، بدأت اللجنة الوطنيـة يف عـام           

 ذلـــك إجيـــاد  يف وضــع هياكـــل حلمايـــة املــرأة، مبـــا يف  ١٩٩٩
ع حاليـــا اجلهـــود وتوســـ. عـــة مـــن خـــرباء يف هـــذا اـــالجممو

املبذولة كي تشمل حلقات دراسية ودورات تدريبيـة للـشرطة          
 .بشأن مسألة العنف العائلي

وأضـــافت قائلـــة إن اللجنـــة املـــشتركة بـــني اإلدارات   - ٤٧
األشخاص بشكل غري مشروع أو االجتـار       جلب  قمع نقل أو    ل

 إطـــار وزارة العـــدل، مـــسؤولة عـــن تنـــسيق  ـــم، املنـــشأة يف
اجلهود ملكافحة االجتار باألشخاص، كما تعمـل شـعبة شـرطة           

وقــد . خاصــة جنبــا إىل جنــب مــع وزارة الــشؤون الداخليــة     
ــام   ــة يف ع ــدة   ٢٠٠٦وضــعت احلكوم ــدة مل  خطــة عمــل جدي

ثــالث ســنوات ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، ومــا برحــت       
 التشريعات ملكافحـة االجتـار    اجلهود املبذولة للمضي يف حتسني    

ــستمرة  ــى    . باألشــخاص م ــة املفروضــة عل ــت العقوب ــد أزيل وق
، بيـد أن البغـاء أمـر        ٢٠٠١البغاء من القـانون اجلنـائي يف عـام          

فتجنيــد األشــخاص مــن أجــل البغــاء . ال يتغاضــى عنــه اتمــع
يعاقــب عليــه القــانون باحلرمــان مــن احلريــة ملــدة تتــراوح بــني    

ــالث ســنوات وســبع ســن   ــادة (وات ث ــد اختــذت  )٢٧٠امل ، وق
 .٢٠٠٣ملقاضاة مثان مرات منذ عام اإجراءات 

أما العقوبة املفروضـة علـى إنـشاء أو فـتح أمـاكن مـن                - ٤٨
ــراوح بــني ثــالث ســنوات       ــدة تت ــسجن مل ــاء فهــي ال أجــل البغ

وأمــا ريــب األشــخاص مــن ). ٢٧١املــادة (ومخــس ســنوات 
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ــة    ــة مــن دول ــهم عــرب اجلمهوري ــة إىل كازاخــستان أو نقل  أجنبي
أخرى بقصد استغالهلم جنسيا أو خالف ذلـك فيعاقـب عليـه            

ــدة   ــسجن ملـ ــانون اآلن بالـ ــا ١٥القـ ــادة ( عامـ ــا ). ١٢٨املـ أمـ
ــضا        ــززت أي ــد تع ــار بالقاصــرين فق ــاجل االجت ــيت تع األحكــام ال

 االختطـــاف واحلـــبس غـــري القـــانوين ن، كمـــا أ)١٣٣املـــادة (
ــدة      ــسجن مل ــانون بال ــا الق ــب عليهم ــان يعاق ــصل حــىت  جرميت ت

وباإلضـافة إىل هـذا،     ). ١٢٦ و   ١٢٥املادتـان   (ثالث سنوات   
 احلمايـــة القانونيـــة ملـــواطين كازاخـــستان    ٣٩٩تـــوفر املـــادة  

 .العاملني يف اخلارج

ــا  - ٤٩ ــسيدة جاملامجبيتوف ــا  ): كازاخــستان (ال ــت إن م قال
تفعله كازاخستان للتغلب على القوالـب النمطيـة اجلنـسانية يف           

رنة، أفضل ممـا تفعلـه بعـض البلـدان األخـرى            التعليم هو، باملقا  
ــيا الوســـطى ــية  . يف آسـ إذ جيـــري اآلن تنقـــيح الكتـــب املدرسـ

مبوجب خطة إصالح التعليم مع اإلشارة ، يف مجلة أمـور، إىل            
ــة كازاخــستان      ــسني يف مجهوري ــني اجلن ــساواة ب اســتراتيجية امل

كمــا حــدد اســتعراض جــرى لكتــب . ٢٠٠٨-٢٠٠٧للفتــرة 
بتدائية النصوص والصور الـيت تـروج األدوار        مدارس احللقة اال  

ويف املرحلـــة الـــسابقة للمدرســـة، يعلّـــم  . التقليديـــة للجنـــسني
األطفــال اآلن التغلــب علــى هــذه القوالــب النمطيــة، يف حــني    
يًدرس الطـالب يف املـدارس الثانويـة املـسائل اجلنـسانية كجـزء          

 . لألسرةمن برنامج أخالقي

ففي عـام   : املبادرات يف الظهور  وقد بدأت نتائج هذه      - ٥٠
، بلغــت نــسبة اإلنــاث اللــوايت تدرســن مواضــيع تقنيــة   ٢٠٠٦

 يف املائة من طالب املدارس الثانوية، أي بزيادة عـن نـسبة             ٤٠
كمــا أن عــدد الفتيــات اللــوايت  . ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٣٣

تدرســن القــانون يف مؤســسات التعلــيم العــايل يتزايــد بــاطراد،  
ــال    ــو احلـ ــا هـ ــدكتورا  كمـ ــدرجات الـ ــسبة لـ ــتذة ةبالنـ  واألسـ

وعمال بقانون الزواج والعائلة، يتحمـل اآلن       . املمنوحة للنساء 
 كال الوالـدين املـسؤولية عـن تربيـة األطفـال بالتـساوي، وكـلُّ          
من الوالـدين مؤهـل للحـصول علـى عـالوة رعايـة الطفـل مـن                 

ــة مــن العمــر    ومبوجــب عقــد  . أجــل األطفــال حــىت ســن الثالث
له الدولة، تعمل اللجنة الوطنيـة بـشكل وثيـق مـع           اجتماعي متو 

 .الصحفيني لرفع الوعي بشأن مسائل املرأة

أعربـــت عـــن ترحيبـــها :  شـــيلينغ-الـــسيدة شـــوب  - ٥١
بتلقــي معلومــات عــن امليزانيـــة املرصــودة لتنفيــذ اســـتراتيجية      
ــة     ــة واإلقليميـ ــعدة الوطنيـ ــى األصـ ــساواة بـــني اجلنـــسني علـ املـ

 . واحمللية

قال إن مشروع قـانون املـساواة يف        : ينترمانالسيد فل  - ٥٢
احلقوق والفرص حيظر، يف حدود علمه، التمييـز املباشـر وغـري       

ــام واخلــاص   ــدم   . املباشــر يف اــالني الع ــه لع وأعــرب عــن قلق
اإلشــارة إىل االتفاقيــة يف حمــاكم البلــد حبجــة أــا قــد أُدرجــت  

 تفـسري  وأردف قائال إنـه ال بـد مـن   . فعال يف التشريعات احمللية  
التــشريعات احملليــة وفقــا لاللتزامــات الدوليــة، الــيت ال ميكــن       

فال بد مـثال مـن تفـسري االتفاقيـة علـى ضـوء              . اعتبارها جامدة 
وكازاخـستان، اآلن وقـد     . التوصيات العامة املقدمة من اللجنة    

صادقت على الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة، عليهـا التـزام            
مبوجــب االتفاقيــة، وكــذلك بــضمان معرفــة النــساء حلقــوقهن  

 .معرفة السلك القضائي والسلك القانوين ذلك

ــاور - ٥٣ ــة  : الـــسيدة نويبـ ــا إذا كانـــت اللجنـ ــألت عمـ سـ
املشتركة بـني اإلدارات، الـيت أشـارت إليهـا الـسيدة مواسـيفا،              

ــسني     ــني اجلن ــساواة ب ــضم خــرباء يف جمــال امل ــت عــن  . ت وأعرب
تلــف اجلهــات رغبتــها يف معرفــة كيفيــة ضــمان التنــسيق بــني خم

الفاعلة املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان للنساء مـن ضـحايا           
االجتار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم           

 .والضمان االجتماعي

ــسيدة ديريـــام  - ٥٤ ــة    : الـ ــة احلكوميـ ــن الوكالـ ــألت عـ سـ
املسؤولة عن ضمان التزام خمتلف اجلهات املاحنة الدوليـة بنـهج    

سائل اجلنـــسانية، وال ســـيما بالنـــسبة لعالقتـــها موحـــد إزاء املـــ
 . من االتفاقية٥ إىل ١باملواد من 
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ــسيدة ســاماكوفا  - ٥٥ ــت إن وزارة ): كازاخــستان (ال قال
االقتــصاد وختطــيط امليزانيــة، ووزارة الــشؤون اخلارجيــة مهــا      
ــة يف      ــة الدوليـــ ــات املاحنـــ ــشطة املنظمـــ ــسقان أنـــ ــان تنـــ اللتـــ

االتفاقيــات الدوليــة الــيت كازاخــستان؛ وإن مجيــع املعاهــدات و
تعترب كازاخستان طرفا فيها هلا األسبقية علـى القـوانني احملليـة،       
وهــذا هــو ســبب عــدم ذكــر التمييــز اجلنــساين ــذا االســم يف   

فــالتمييز حمظــور جبميــع أنواعــه، كمــا هــو  . التــشريعات احملليــة
 يــشكل عقبــة أمــام   - أو إمهــال -احلــال بالنــسبة ألي فعــل   

د املـوارد لـإلدارات احلكوميـة املـسؤولة         وترصـ . حتقيق املساواة 
. عن تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني من ميزانيـة الدولـة          
. وقد يرد التمويل ملبادرات معينة من ميزانيات وطنية أو حمليـة          

أمــا اجلهــات املاحنــة الدوليــة فتجــنح إىل تقــدمي املــساعدة علــى   
نــات الــيت ليــست شــكل استــشارات مــن اخلــرباء ومتويــل للكيا 

ــة  ، قــدم ٢٠٠٦ففــي عــام . تابعــة مباشــرة للــوزارات احلكومي
 دوالر ٧٠ ٠٠٠صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة مبلـغ        

ألغراض التوعية اجلنـسانية ولتنقـيح الكتـب املدرسـية ومنـاهج            
 .لخدمة املدنيةلتدريب ال

 ٩ حىت ٧املواد من 

 يوجـد   سـألت عمـا إذا كـان      :  آبيـا  -السيدة كوكر    - ٥٦
أي استراتيجيات لضمان متكني املـرأة سياسـيا يف كازاخـستان           

وأردفت قائلة إـا قـد فوجئـت مبـا أُفيـد بـه مـن                . متكينا كامال 
أن اخنفاض نسبة متثيـل املـرأة يف اـال الـسياسي إمنـا يعـود إىل             
عقلية اجلمهور، وإىل جنوح النساء أيضا إىل التصويت لـصاحل          

 .الرجال

 أعربــت عــن ترحيبــها بالتنفيــذ املقــرر، :الــسيدة شــني - ٥٧
مبوجب مشروع قانون املساواة يف احلقوق والفـرص، للحـصة          

 يف املائة بقصد تعزيز مشاركة املرأة يف عملية صـنع           ٣٠البالغة  
وتساءلت عن أنشطة رفع الوعي وغريها مـن األنـشطة    . القرار

املقــررة لتمهيــد الطريــق أمــام تنفيــذها يف مجيــع جمــاالت احليــاة  

ــى      ا ــذكور عل ــان ال ــل أعــضاء الربمل ــة رد فع ــة، وعــن كيفي لعام
، وكيفية معاجلـة  ٢٠٠٨احتمال إدخال نظام احلصص يف عام     

 .رئيس اجلمهورية املقاومة اليت يلقاها مشروع القانون هذا

تكلمــــت بــــصفتها الشخــــصية، فطلبــــت  : الرئيــــسة - ٥٨
 .معلومات عن متثيل املرأة يف السلك الدبلوماسي

قالـــــت إن  ): كازاخـــــستان  (اماكوفاالـــــسيدة ســـــ   - ٥٩
ثالث يف رابطـــة الـــدول الـــدول الـــكازاخـــستان هـــي إحـــدى 

أحــرزت تقــدما ملموســا يف تعزيــز التــشريعات  الــيت املــستقلة، 
وأعربـت عـن ثقتـها يف       . املتعلقة باملساواة يف احلقوق والفـرص     

اعتماد مشروع القانون يف احلني املناسب، وذلك بفضل مجلـة          
.  السياسية اليت يتحلى ا رئيس اجلمهوريـة       أمور، منها اإلرادة  

ــاريخ البلــد، وصــل عــدد   ١٩٩٩ففــي عــام  ، وألول مــرة يف ت
ــات      ــات املقاطع ــدمن بترشــيحان يف انتخاب ــوايت تق ــساء الل الن

)OKRUG (  وكان رد الفعل لـدى الـزمالء       .  مرشحة ٧٥حىت
الذكور متباينا، لكن اقتناعهم بفكـرة نظـام احلـصص آخـذ يف             

ريقها يعمل ما يف وسعه ملكافحة القوالب النمطية        فف. زديادإلا
ففـي الـسابق، مل يكـن    . األبوية ودعـم مطـامح املـرأة الـسياسية      

كمـا  . هناك أي امرأة يف الربملان، أما اآلن فيوجد ثالث نـساء          
جيــري عقــد مــؤمترات واجتماعــات موائــد مــستديرة يف مجيــع   

 .أرجاء البلد لترويج املناقشة العامة هلذه املسألة

قالـت إن كـل     ): كازاخستان (السيدة جاملاجامبيتوفا  - ٦٠
بلــد يتقــدم حــسب الــسرعة اخلاصــة بــه يف جمــال التغلــب علــى  

ففـي كازاخـستان، يقـوم بالعمــل    . القوالـب النمطيـة اجلنـسانية   
ــق       ــرص فري ــوق والف ــساواة يف احلق ــانون امل ــشروع ق ــق مب املتعل

ائــة  يف امل٢٥، ويــضم حــوايل )العائلــة(يعــرف باســم أوتباســي 
ــواب  ــسلة مــن    . مــن الن ويف كــل ســنة، يعقــد هــذا الفريــق سل

مناقــشات املائــدة املــستديرة لرفــع الــوعي اجلنــساين لــيس لــدى 
وقـد بلغـت    . اجلمهور فحسب، بل أيضا لدى أعـضاء الربملـان        

هذه املناقشة مرحلة النضوج خالل السنوات الـثالث املاضـية،          
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 بالفعـل   وأعربت عـن اقتناعهـا بـأن أكثريـة النـواب سيـصوتون            
ــانون   ــشروع الق ــصاحل م ــة   . ل  يف ٣٠فاحلــصة املوضــوعة البالغ
ــانون  ــة مــصانة يف الق ــدى اإلعــداد  . املائ ، عقــدت إلدخاهلــاول

ــرأة سياســيا   ١ ٢١٩ ــة دراســية ــدف متكــني امل ــسبة .  حلق فن
ــغ بالفعــل      ــسياسية تبل ــساء بــني أعــضاء األحــزاب ال  يف ٥٨الن

 احلزبيـة هـو يف      املائة، وعدد املرشحات املـسجالت يف القـوائم       
ويف الوقـــت احلـــايل، تـــرأس امرأتـــان جلنـــتني . ازديـــاد مـــستمر

 .برملانيتني، وهذا إجناز بالنسبة حلقوق املرأة يف كازاخستان

ــه قــد مت،  ): كازاخــستان (الــسيدة مواســيفا - ٦١ قالــت إن
ــة و    ــري احلكوميـ ــات غـ ــع املنظمـ ــاون مـ ــة املبالتعـ ــة نظمـ الدوليـ

 أجـــل ضـــحايا االجتـــار لـــهجرة، إنـــشاء ملجـــأ يف آملـــايت مـــنل
كمــا . باألشــخاص اللــوايت متََكَّــن مــن العــودة إىل كازاخــستان 

تقــدم مــنح ســكنية ومحايــة ماديــة للــضحايا، والقــضايا اجلنائيــة 
 .جارية يف حق املتاجرين باألشخاص

 ٠٥/١٣رفعت اجللسة يف الساعة و 

 


