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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الرابع لقريغيزستان*
 - 1نظـــرت اللجنـــة ر التقريـــر الـــدوري الرابـــع لقريغيزســـتان  )CEDAW/C/KGZ/4ر
اير  2015انظــــــــــر
جلســــــــــتي ا  1289و  ،1290املعقــــــــــ ت ر  25شــــــــــ ا
 CEDAW/C/SR.1289و  .)1290وتر قائمة القضايا واألسـللة الـط حرحتـ ا اللجنـة ر ال ييقـة
 CEDAW/C/KGZ/Q/4وتر ر و قريغيزستان علي ا ر .CEDAW/C/KGZ/Q/4/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعــرا اللجنــة عــر تقــديرةا للدولــة الاــرر لتقــدد ا تقريرةــا الــدوري الرابــع .مــا
تعرا عر تقديرةا للر و اخلاية الط قدمت ا الدولة الارر على قائمة القضايا واألسـللة الـط
حرح ـــا الفريـــم العامـــا ملـــا ق ـــا الـــدورة ،وترحـــق بـــالعر الشـــف ي الــ ي قدمــ ال ـــد
وبالت ضيحات اإلضا ية الط قُدمت ر ا على األسللة الط حرحت ا اللجنة شف يا أيناء احل ار.
 - 3وتثين اللجنة على الدولة الارر لل د ال ي أرسـلت برئاسـة يريـو يكيـف ،نائـق
وزير التنميـة اججتماعيـة ،والـ ي ضـم ـثل عـر وزارة التنميـة اججتماعيـة ،ووزارة ال ـحة
العامة ،ووزارة الداخلية ،ووزارة العدل ،و ثـا عـر ال عثـة الدائمـة لقريغيزسـتان لـد مكتـق
األمم املتحدة ر جنيف.

باء  -اجل انق اإلجيابية
 - 4ترحــق اللجنــة بالتقــد الـ ي أحــرز منـ نظرةــا ر عــا  2008ر التقريــر الــدوري
الثالث للدولة الاـرر واملتمثـا ر يجـراء ياـالحات تشـريعية ،واااـة اعتمـا اجسـتراتيجية
ال حنية الا يلة األجـا لتحقيـم التكـا ني بـ اجلنسـ علـ ل عـا  2020املرسـ احلكـ م
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رقم  443لعا .)2012
 - 5وترحــق اللجنــة بقيــا الدولــة الاــرر ،خــالل الفتــرة املنقضــية من ـ نظرةــا ر عــا
 2008ر تقريرةا السابم ،باجنضما يىل ال ك الدولي التالي :
ال وت ـــ ل اجختيـــاري الثـــال للع ـــد الـــدومل اخلـــا
أ)
والسياسية ،ال ي ي در يىل يلغاء عق بة اجعدا  ،ر عا 2010؛

بـــاحلق

املدنيـــة

ا) ال وت ل اجختياري جتفاقية مناةضة التع يق وغريه مـر ضـروا املعاملـة
أو العق بة القاسية أو الالينسانية أو امل ينة ،ر عا .2008

جيم  -جماجت القلم الرئيسية والت ايات
ال ملان غ ر

ينيش)

 - 6تشد اللجنة على الدور احلاسم الـ ي تني يـ السـلاة التشـريعية مـر أجـا فالـة
تنفيـ اجتفاقيــة تنفيـ ا تامــا انظـر ال يــان الـ ي أاـدرت اللجنــة بشـأن عالقتـ ا بال ملــاني
ال ي اعتمد ر الدورة اخلامسة واألربع املعقـ ة ر عـا  .)2010وةـ تـدع ال ملـان
يىل اختاذ اخلا ات الالزمة لتنفي ة ه املالحظات اخلتامية مر اآلن وحـ الفتـرة املشـم لة
بالتقرير املق ا املقد مب جق اجتفاقية.
التعريف باجتفاقية ،وبال وت

ل اجختياري ،وبالت ايات العامة للجنة

 - 7تالحظ اللجنة مع القلم تـدل مسـت املعر ـة ر مجيـع ـروو احلك مـة عقـ املـرأة
مب جق اجتفاقية وبروت هلا اجختياري ،مبا ر ذلو املساواة امل ضـ عية بـ املـرأة والرجـا،
وبالت ايات العامة للجنة .ويسـاورةا القلـم ـ لو ألن النسـاء أنفسـ ر ،ج سـيما النسـاء ر
املناحم الريفيـة واملنـاحم النائيـة ،لسـر علـى علـم عقـ ق ر املكف لـة مب جـق اجتفاقيـة ومـر
يفتقرن يىل املعل مات الضرورية للماال ة عق ق ر.
-8

وت ا اللجنة بأن تق الدولة الارر مبا يل :

فالــة أن ت ـ ت اجتفاقيــة ،وبروت هلــا اجختيــاري ،والت اــيات العامــة
أ)
للجنــة معرو ــة وما قــة بشــكا ــار ر مجيــع ــروو احلك مــة ،مبــا ر ذلــو الســلاة
القضــائية ،باعت ارةــا يحــارا للقـ ان وقــرارات ااــا م والسياســات املتعلقــة باملســاواة بـ
باملرأة؛
اجلنس والن
ا) تعزيز وع املرأة عق ق ا وبسـ ا اجنت ـار املتاحـة هلـا للشـك مـر أي
انت ا ات حلق ق ا مب جق اجتفاقية ،و فالة تزويـد النسـاء ا ـة مبعل مـات عـر اجتفاقيـة،
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وبروت هلــا اجختيــاري ،والت اــيات العامــة للجنــة ،وج ســيما النســاء الــالش يعشــر ر
املناحم الريفية واملناحم النائية.
تعريف التمييز ضد املرأة والق ان املنا ية على التمييز
 - 9تالحظ اللجنة اعتما الدولة الاـرر لدسـت ر جديـد ر عـا  2010واعتمـا قـان ن
ضمانات الدولة للمساواة ر احلق والفر ب الرجـا واملـرأة لعـا  ،2008وةـ القـان ن
ال ي ينص علـى تعريـف للتمييـز يشـما التمييـز امل اشـر والتمييـز غـري امل اشـر ر امـال العـا
واخلــا علــى الس ـ اء ،و قــا للمــا ة  1مــر اجتفاقيــة .بيــد أن اللجنــة تشــعر بــالقلم مــر أن
مشــروو القــان ن رقــم  ،14 11804-6الــ ي أجيــز بالفعــا ر مرحلــة القــراءة األوىل ر
ال ملان ،يفر عق بات جنائية وي اريـة علـى ”تكـ ير م قـف يجيـاا ـاه العالقـات اجلنسـية
غري التقليدية“  ،األمر ال ي قد يناـ ي علـى التمييـز ضـد لـات معينـة مـر النسـاء ،مبـر ـي ر
املثليات جنسيا ،ومز وجات امليا اجلنس  ،واملغايرات هل يت ر اجلنسية ،واملخنثات.
 - 10وحتث اللجنة الدولة الارر على القيا مبا يل :
أ)
على متييز؛

فالــة عــد اعتمــا مشــروو القــان ن رقــم  ،14 11804 - 6املنا ـ ي

ا)
األس اا.

اعتما تشريع شاما مناةض للتمييز حيظر التمييز ضد املـرأة م مـا انـت

اجل از ال حين للن

باملرأة

 - 11بينما ترحق اللجنة باعتما اجستراتيجية ال حنية لتحقيم املساواة ب اجلنس علـ ل
عــا  ،2020إهنــا تالحــظ مــع القلــم أن يعــا ة تشــكيا ةيكــا اجل ــاز الـ حين وتغــيري م قعـ
وتفتيت تـنيير علـى قدرتـ علـى ضـمان القيـا علـى ـ عـال برسـم السياسـات املتعلقـة بنـ و
اجلنس وبتنفي ةا .ويساور اللجنة القلم يزاء ما يل :
ا تقار ي ارة السياسة اجلنسانية ب زارة التنمية اججتماعية يىل السلاة والقـدرة
أ)
الالزمــت  ،مبــا ر ذلــو املـ ار والقــدرات ال شــرية واملاليــة الكا يــة ،لكفالــة وضــع السياســات
املتعلقة باملساواة بـ اجلنسـ بشـكا سـليم ،وتنفيـ تلـو السياسـات تنفيـ ا ـامال ر مجيـع
األعمال الط تضالع اها مجيع ال زارات واملكاتق احلك مية؛
ا) ـ ن املــس ال ـ حين املعــين باملســائا اجلنســانية ةيلــة استشــارية وا تقــاره يىل
وجية وسلاة واضحت ؛
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ج) اج تقــار يىل اســتراتيجية منســقة لتعمــيم مراعــاة املنظ ـ ر اجلنســال مــر أجــا
وضع ميزانية مراعية للمنظ ر اجلنسال.
 - 12وت ا اللجنة بأن تق الدولة الارر مبا يل :
اختــاذ اخلاـ ات الالزمــة لزيــا ة التعريــف تميــع مك نــات اجل ــاز الـ حين
أ)
بــاملرأة وتعزيــز قدرات ـ وســلاات عــر حريــم اجرتقــاء مبر ــزه ،وت ضــيت وجيت ـ ،
للنـ
و فالة خت ـيص اعتمـا ات ا يـة ومسـتدامة لـ ر امليزانيـة ،وتزويـده بالعـد الكـار مـر
امل ـ نيف مــر ذوي القــدرات التقنيــة الالزمــة ،وذلــو لتمكين ـ متامــا مــر تنفي ـ ال ـ ام
باملرأة؛
واملشاريع املتعلقة باملساواة ب اجلنس والن
ا) وضع استراتيجية لتعمـيم مراعـاة املنظـ ر اجلنسـال تشـما أسـل ا امليزنـة
املراعية للمنظ ر اجلنسال ،والط دكر تا يق ا ر وضع مجيع السياسات والـ ام الراميـة
يىل معاجلة اجل انق املختلفة حلياة املرأة.
التدابري اخلااة املنيقتة
 - 13ترحـق اللجنـة باعتمـا قـان ن انتخابـات امـالس االيـة رقـم  98لعـا  2011الـ ي
ينشئ نظا ح ص لالنتخابات على املست اال  .بيد أهنا يساورةا القلم يزاء عـد وجـ
استراتيجية شـاملة لتنفيـ تـدابري خااـة منيقتـة ترمـ يىل حتقيـم املسـاواة امل ضـ عية بـ املـرأة
والرجا ر الدولة الارر ر مجيع اماجت الط ي جد ي ا نقص أو غنب ر متثيا املرأة.
 - 14ويذ تشــري اللجنــة يىل ت اــيت ا العامــة رقــم  25املتعلقــة بالتــدابري اخلااــة املنيقتــة،
إهنا ت ا بأن تق الدولة الارر مبا يل :
أ) تعريــف مجيــع املســنيول وواضــع السياســات احلكـ مي مبف ـ التــدابري
اخلااة املنيقتة ،واعتما وتنفي تدابري خااة منيقتة ،مبـا ر ذلـو أةـدار وح ـص ـد ة
زمنيا ،م ج ة حتقيم املساواة الفعلية أو امل ض عية ب املرأة والرجا ر مجيـع امـاجت
الط تعال ي ا املرأة مر نقص التمثيا أو مر الغنب ،مبا ر ذلـو نقـص التمثيـا أو الغـنب ر
جمامل احلياة السياسية واحلياة العامة ،ور عملية انع القرار ،ومر حيث ر العما؛
ا) معاجلــة األس ـ اا اجل ريــة لضــعف تنفي ـ التــدابري اخلااــة املنيقتــة القائمــة
حاليــا وتضــم تشــريعاهتا أحكامــا تشــجع اســتخدا التــدابري اخلااــة املنيقتــة ر قااعــات
احلياة العامة واخلااة على الس اء.
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الق الق النماية واملمارسات الضارة
 - 15مــا زالــت اللجنــة تشــعر بــالقلم يزاء اســتمرار وج ـ امل اقــف املتج ـ رة القائمــة علــى
السلاة األب ية والق الق النماية املتعلقة بدور ا مـر املـرأة والرجـا ومسـنيوليات ر األسـرة
ور امتمـع ،والـط متيـز ضـد املـرأة وتـده خضـ ع ا اخـا األسـرة وامتمـع ،والـط تتجلـى ر
اجختيارات التعليمية وامل نية للمرأة ،ومشـار ت ا ااـدو ة ر احليـاة السياسـية واحليـاة العامـة،
ومشار ت ا غري املتكا لة ر س العما ،ومكانت ا غـري املتكا لـة ر يحـار الـزواج والعالقـات
األسرية .وت ّر اللجنة بأن تلو الق الـق النمايـة ةـ األسـ اا اجل ريـة للعنـف ضـد املـرأة،
وتعرا عر قلق ا يزاء ارتفـاو مسـت انتشـار املمارسـات الضـارة الـط متيـز ضـد املـرأة ،مثـا
زواج األحفال واختاار العـرائس ،وألن الدولـة الاـرر ت تتخـ حـ اآلن تـدابري مت ااـلة
لتعديا الق الق النمايـة التمييزيـة وامل اقـف التقليديـة السـل ية واملمارسـات الضـارة أو القضـاء
علي ا.
 - 16وحتث اللجنة الدولة الارر على القيا مبا يل :
أ) وضع استراتيجية شاملة ،بدون تأخري ،تتضمر تدابري اسـت اقية ومسـتمرة،
م ج ة يىل النساء والرجال على مجيع مست يات امتمع ،مبر ي م القيـا ات الدينيـة ،بغيـة
القضـــاء علـــى الق الـــق النمايـــة وامل اقـــف القائمـــة علـــى الســـلاة األب يـــة ـــاه أ وار
ومسنيوليات املرأة والرجا ر األسرة ور امتمع ،وبغيـة القضـاء ـ لو علـى املمارسـات
الضارة الط متيز ضد املرأة؛
ا) الت ســع ر بــرام تثقيــف اجلم ـ ر بشــأن الاــابع اإلجرامـ للممارســات
الضــارة مثــا زواج األحفــال واختاــار العــرائس ،واااــة ر املنــاحم الريفيــة واملنــاحم
النائية ،و لو بشأن اآليار السل ية هل ه املمارسات على املرأة؛
ج) استخدا تدابري ابتكارية تست در وسائ اجعال بغيـة تعزيـز ـم كـرة
املســاواة امل ض ـ عية ب ـ املــرأة والرجــا ،واســتخدا نظــا التعلــيم إلعاــاء ا ـ رة يجيابيــة
للمرأة غري قائمة على الق الق النماية؛
) راـــد واســـتعرا
اإلجراءات املناس ة.

التـــدابري املتخـ ـ ة مـــر أجـــا تقيـــيم تأيريةـــا واختـــاذ

ا لعنف ضد املرأة
 - 17بينما تالحظ اللجنة وج قان ن د حيظر العنف ضد املـرأة ،إهنـا مـا زالـت تشـعر
بالقلم يزاء ارتفاو معدل انتشار العنف ضد املرأة ،واااة العنـف األسـري والعنـف اجلنسـ ،
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ر الدولة الارر ،ويزاء عد وج معل مات يح ائية عر العنف ضد املرأة وأسـ اب م ـنفة
حسق السر ،واجلنسية ،والعالقة ب الضحية واجلال .وتالحـظ اللجنـة مـع القلـم أنـ ي جـد
نقص ر اإلبالغ عر حاجت العنف ضد املرأة بالنظر يىل أن ذلو يعت شأنا خااـا وأن تلـو
احلاجت تعر أساسا على ا م الشي خ ،وأن خدمات محاية الضـحايا وتـدابري اإلنفـاذ غـري
ا يـة ،ر نيــا عــد وجـ أمــا ر ييـ اء لضـحايا العنــف مــر النسـاء ،وبــالنظر يىل أن الدولــة
ج مت ل س مر ز واحد مر مرا ز األزمات يعما ر الدولة الارر.
 - 18ويذ ت ّر اللجنة بت ايت ا العامة رقم  19املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة ،إهنـا حتـث
الدولة الارر على القيا مبا يل :
أ) اخت اذ تدابري شاملة ملنع العنف ضد النساء والفتيات والت دي ل  ،و فالـة
تـ ري لس ـ ا اجنت ــار واحلمايــة الف ريــة لضــحايا العنــف مــر النســاء والفتيــات ومقاضــاة
املرتك وينزال العق بة املناس ة اهم؛
ا) ت ري تدريق يلزام للقضـاة ،وو ـالء النيابـة ،وأ ـرا الشـرحة ،وغريةـم
مــر مسـ نيومل ينفــاذ القــان ن بشــأن التا يــم ال ــار ألحكــا القــان ن اجلنــائ الــط تتنــاول
العنف ضد املرأة وبشأن اإلجراءات املراعية لن و اجلنس عند التعامـا مـع ضـحايا العنـف
مر النساء؛
ج) تشجيع النساء على يبـالغ اهليلـات املكلفـة بإنفـاذ القـان ن ،ولـيس ـا م
الشي خ ،ع ا ث العنف املزنمل والعنف اجلنس  ،وذلو عر حريم يزالة واـمة العـار عـر
الضحايا وزيا ة حساسية الشرحة اه ا األمر ويذ اء الـ ع بشـأن الاـابع اإلجرامـ هلـ ه
األ عال؛
) تقده ما يكف مر مساعدة ومحاية يىل ضـحايا العنـف مـر النسـاء ،وذلـو
بإنشاء أما ر يي اء ،مبا ر ذلو ينشاؤةا ر امل ناحم الريفيـة ،وتعزيـز تعاوهنـا مـع املنظمـات
غري احلك مية الط ت ر أما ر يي اء وخدمات يعا ة تأةيا للضحايا؛
ةـ) مجع بيانات يح ائية عـر العنـف املـزنمل والعنـف اجلنسـ  ،م ـنفة حسـق
ن و اجلنس ،والسر ،واجلنسية ،والعالقة ب الضحية واجلال.
اختاار العرائس
 - 19يســاور اللجنــة بــالق القلــم يزاء اســتمرار اختاــار النســاء والفتيــات لغــر الــزواج
القسري ،رغـم التعـديالت الـط أ خلـت علـى القـان ن اجلنـائ والـط ـر اختاـار العـرائس
وتنص على زيا ة العق بات على ذلو .وتشعر اللجنة باجنزعاج مر ارتفاو نس ة الزجيـات ر
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الدولــة الاــرر الــط تــتم نتيجــة جختاــار العــرائس ،وج ســيما ر املنــاحم الريفيــة واملنــاحم
النائية .وتشعر اللجنة بقلم بالق لكـ ن اختاـار العـرائس حيظـى ،علـى مـا ي ـدو ،باملشـروعية
مـر ال ج ـة اججتماعيـة وتكتنفـ يقا ـة ال ـمت واج ـالت مـر العقـاا ،ونظـرا ألنـ مــا زال
ةنـا ق ـ ر ر اإلبــالغ عــر حــاجت اختاــار العـرائس ،نظــرا ألن ذلــو يعتـ شــأنا خااــا
را ر ناا األسرة .وتشـعر اللجنـة بـالقلم ألن شخ ـا واحـدا قـ ـر
ين غ أن يظا
ارتك ا جردة خاف العرائس قد أ ير على مد الفترة املنقضية من عا 2008.
 - 20وحتث اللجنة الدولة الارر على القيا مبا يل :
أ) يجراء ع ث عر نا ا ارسة اختاار الفتيات بغر الزواج القسـري،
ووضــع اســتراتيجية شــاملة للت ــدي هل ـ ه املمارســة بغيــة فالــة التحقيــم مــع مرتك ي ــا
عال ،وت ري سل ا انت ار وخدمات عم للضحايا؛
ومقاضاهتم وي انت م على
ا) تعزيز فاءة و اجت ينفاذ القان ن مبا يكفا محايت ا للنساء والفتيـات مـر
العنف ومر اختاار العرائس ،واعتما يجراءات م حـدة لكـ تتخـ ةا الشـرحة ر مجيـع
منـــاحم الدولـــة الاـــرر بشـــأن يجـــراء التحقيقـــات ومعاملـــة الضـــحايا علـــى ــ يراعــ
اجعت ارات اجلنسانية ،وتشجيع النساء على تقده الشكاو ؛
ج) ت ري تدريق منـ ج للقضـاة ،واملسـنيول عـر ينفـاذ القـان ن ،والعـامل
ر امال الاـ بشـأن الاـابع اإلجرامـ لعمليـة اختاـار العـرائس وآيارةـا السـل ية علـى
حق املرأة؛
فالة قيـا ضـحايا عمليـات اختاـار العـرائس مـر النسـاء بـاإلبالغ عـر
)
تلو احلاجت ون خ ر مر التعر لالنتقا أو ال ام؛
ةـ) الت ــدي للم اقــف الثقا يــة التقليديــة واألس ـ اا الكامنــة وراء عمليــات
اختاــار العــرائس ،مبــا ر ذلــو الت ــدي هلــا عــر حريــم محــالت التثقيــف ويذ ــاء الـ ع
امل ج ة يىل عامة اجلم ر.
اج ار بالنساء واستغالهلر ر ال غاء
 - 21حتــي اللجنــة علمــا باعتمــا خاــة العمــا ال حنيــة ملكا حــة اج ــار بال شــر للفتــرة
 ،2016-2013وبالنص ر القان ن اجلنائ على زيا ة احلد األ ىن لفترة السـجر الـط حيكـم
اها ر قضايا اج ار بال شر مر يالث يىل مخس سن ات .بيد أهنا تشعر بالقلم يزاء ما يل :
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عد وج ةيلـة تنسـيقية مسـنيولة عـر تنفيـ خاـة العمـا ال حنيـة ملكا حـة
أ)
اج ار بال شر ،و لو اج تقار يىل التنسيم يما بـ اجل ـات املخت ـة ر الدولـة مثـا وزارة
العما واهلجرة والش اا ،ووزارة الداخلية ،ومكتق املدع العا  ،وعد وج يحار تنظيمـ
للسياسات؛
ا) اج تقار يىل معل مات عر عد الشكاو والتحقيقات واملالحقـات القضـائية
واإل انات يما يت ا باج ار بالنساء والفتيات وعر برام الدعم والتأةيا املتاحة للضحايا؛
ج) انتشار العنف والتمييز على ناا واسع ضد املشتغالت بال غاء ،واااـة مـر
جانق الشرحة ،ويجراء حص قسري غري قان ل هلـر للكشـف عـر ياـابت ر بفـريوس نقـص
املناعة ال شرية اإليدز واألمرا األخـر الـط تنتقـا عـر حريـم اجت ـال اجلنسـ  ،و دو يـة
املســاعدة املتاحــة هلــر ،مبــا ر ذلــو عــد وج ـ أمــا ر يي ـ اء ومرا ــز أزمــات مكيفــة ت عــا
جحتياجــاهتر ،واج تقــار يىل بــرام ملســاعدة مــر ترغــق من ـ ر ر تــر ال غــاء علــى ذلــو،
وإلعا ة يندماج ر ر امتمع.
 - 22وت ا اللجنة بأن تق الدولة الارر مبا يل :
ينشاء ةيلة تنسيقية تتـ ىل مسـنيولية تنفيـ الـ ام وخاـ العمـا الراميـة
أ)
يىل مكا حة اج ار باألشخا والتنسيم ب اهليا ا احلك مية ذات ال لة؛
ا) يجراء راسات مقارنة عـر اج ـار بال شـر واسـتغالل ال غـاء ،مبـا ر ذلـو
مجــع ال يانــات ،امل ــنفة حســق نــ و اجلــ نس ،واجنتمــاء العرقــ  ،والســر ،بغيــة حتديــد
األسـ اا اجل ريــة هلـ ا اج ــار والت ـدي هلــا ،وي راج ةـ ه ال يانــات ر تقريرةـا الــدوري
املق ا؛
ج) ينشاء آليـة للرقابـة تتـيت يمكانيـة راـد العنـف الـ ي دـارس ضـد النسـاء
املشتغالت بال غاء مـر جانـق الشـرحة ،ووقـف عمليـات الفحـص القسـري غـري القـان ل،
الط غال ا ما ـر أينـاء مـدا ات الشـرحة ،اهـدر الكشـف عـر اإلاـابة بفـريوس نقـص
املناعة ال شرية اإليدز واألمرا األخر الط تنتقـا عـر حريـم اجت ـال اجلنسـ للنسـاء
املشتغالت بال غاء؛
) اعتما هن شاما للت ـدي لظـاةرة ال غـاء؛ وتـ ري أمـا ر ييـ اء ومرا ـز
أزمات خم ة ل لو الغر  ،وينشاء برام ملساعدة النساء الالش يـرغنب ر تـر ال غـاء
ويعا ة يندماج ر ر امتمع ،وت ري ر بديلة هلـر لت ليـد الـدخا ،واختـاذ تـدابري للحـد
مر الالق على ال غاء.
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املشار ة ر احلياة السياسية واحلياة العامة
 - 23تشــعر اللجنــة بــالقلم يزاء تــدل مســت مشــار ة املــرأة ر احليــاة السياســية واحليــاة
العامة ،واااة ر منااق انع القرار ،وةيلـات ي ارة ال لـديات  13،4ر املائـة) ور جمـال
الســلو الدبل ماس ـ  ،ور ةيلــات احلكــم ال ـ اش االيــة ر املنــاحم الريفيــة  4،7ر املائــة)،
وذلو ب س ق استمرار امل اقف التقليدية وامل اقـف القائمـة علـى السـلاة األب يـة ،وعـد تنفيـ
تـدابري خااــة بالقـدر املالئــم ،وعـد فايــة عمليـة بنــاء القـدرات ومت يــا محـالت املرشــحات
ااتمالت ،ا يع يمكانية مشار ة املرأة ب رة متكا لة ر احلياة السياسية.
 - 24وحتث اللجنة الدول ة الارر على القيا مبا يل :
اختاذ تدابري لزيا ة مشار ة املـرأة ر احليـاة السياسـية واحليـاة العامـة علـى
أ)
مجيع املست يات ،بار مر بين ا اعتما تـدابري خااـة منيقتـة ،مثـا حتديـد ح ـص مقننـة،
و قا للما ة  ) 1 4مر اجتفاقية والت اية العامة رقم  25للجنة بشأن امل ض و؛
ا) بنــاء القــدرات وحتس ـ يمكانيــة احل ـ ل علــى األم ـ ال الالزمــة لتم يــا
احلمالت الط تنظم مر أجا النساء السياسيات ،بغية متكين ر مر التنا س علـى ـ عـال
مع نظرائ ر مر ال ر؛
ج) اجضـــاالو بأنشـــاة إلذ ـــاء الـ ـ ع مـــر أجـــا السياســـي  ،وقيـــا ات
امتمعات االية ،وال حفي  ،وعامة اجلم ر بشأن أ يـة مشـار ة املـرأة ر عمليـة اـنع
القرار بغية تعزيز الف م بأن املشـار ة الكاملـة مـر جانـق املـرأة علـى أسـاس مـر املسـاواة
واحلرية والددقراحية ،وعلى قـد املسـاواة مـع الرجـا ،ر احليـاة السياسـية واحليـاة العامـة
ة أحد املتال ات الالزمة لتنفي اجتفاقية تنفي ا امال.
التعليم
 - 25تالحظ اللجنة ارتفـاو معـدل التحـا النسـاء والفتيـات ر منيسسـات التعلـيم العـامل.
بيـد أهنــا يسـاورةا القلــم يزاء اتسـاو الفجـ ة بـ اجلنسـ ر اــف ر التعلـيم امل ــين الثــان ي
والعامل نسـ ة املقيـدير ر راسـات اـناعة الااقـة ةـ  83،1ر املائـة للـ ر و  16،9ر
املائة ق لإلناث) ويزاء الف ا األ ق ال ي يني ي يىل الف ا بين ما ر سـ العمـا ،وألن
النساء والفتيات ي االر اختيار ميـا ير التعلـيم الـط هتـيمر علي ـا اإلنـاث تقليـديا ت لـق نسـ ة
اإلنــاث املقيــدات ر راســات اهلندســة املعماريــة  21،1ر املائــة قـ مقابــا  87،9ر املائــة
للـ ر) ،وألهنــر مــا زلــر ــثالت متثــيال ناق ــا ر التعلــيم الــتقين – امل ــين .ور ح ـ حتــي
اللجنة علما باملراجعة اجلارية حاليا للمناة الدراسية والكتق املدرسية ،إهنا مـا زالـت تشـعر
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بالقلم يزاء استمرار وج ق الق مناية سـل ية معينـة ضـد املـرأة ر الكتـق املدرسـية واملنـاة
الدراسية.
 - 26وت ا اللجنة بأن تق الدولة الارر مبا يل :
ييالء أول ية للقضاء على الق الق النماية السل ية واحل اجز اهليكلية الـط
أ)
تعتر التحـا الفتيـات مبجـاجت التعلـيم غـري التقليديـة ر املـرحلت الثان يـة واجلامعيـة،
وتقــده مشــ رة ونيي فيــة للفتيــات بشــأن املســارات ال نييفيــة غــري التقليديــة مثــا العلــم
والتكن ل جيا؛
ا) تكثيــف ج ةــا ر مراجعــة الكتــق املدرســية واملنــاة الدراســية بغيــة
التخلص مر الق الق النماية اجلنسانية؛
ج) تضــم تقريرةــا الــدوري املق ــا بيانــات ديــة وم ــنفة عــر اجختيــارات
التعليمية امل تاحة للنساء والفتيات.
العمالة
 - 27يساور اللجنـة القلـم يزاء ارتفـاو معـدل ال االـة بـ النسـاء علـى ـ غـري متناسـق،
و ـ لو يزاء ارتفــاو نس ـ ة العــامالت ر القاــاو غــري الره ـ  ،واااــة امل ــاجرات ،الــالش
ج ينا م علي ر قان ن العما .ويساور اللجنة القلم أيضا يزاء عـد وجـ يحـار قـان ل ـد
لتا يم م دأ املساواة ر األجر عر األعمال املتساوية القيمة وحلظر التحرش اجلنسـ ر مكـان
العمـا .ويســاور اللجنـة القلــم ـ لو يزاء عــد ت ـديم الدولــة الاـرر علــى اتفاقيـة منظمــة
العما الدولية لعا  2011رقم  )189بشأن خد املنازل.
 - 28وت ا اللجنة بأن تق الدولة الارر مبا يل :
تكثيــف ج ةــا مــر أجــا هتيلــة بيلــة متكــر املــرأة مــر أن ت ـ ت أ ثــر
أ)
اسـتقالج مـر الناحيـة اجقت ـا ية ،بسـ ا مـر بينـ ا ت عيـة أاـحاا األعمـال ر القاـاع
العا واخلا بشأن حظر التمييز ضد املرأة ر الت نييـف ،وتشـجيع خـ ل املـرأة ر جمـال
اجقت ا الره عر حريم ت ري التدريق امل ين والتقين ،وتيسري خـدمات رعايـة األحفـال
والتعليم ق ا املدرس ؛
ا)
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ج) اعتمــا تشــريعات تكفــا م ــدأ املســاواة ر األجــر عــر األعمــال املتســاوية
القيمة ،وتا يم ة ه الت شريعات تا يقـا عـاج ،مـر أجـا تضـييم وسـد الفجـ ة ر األجـ ر
ب اجلنس  ،واستعرا األج ر ب فة منتظمة ر القااعات الط تتر ز ي ا املرأة؛
) النظر ر اسـتحداث تشـريعات بشـأن احلقـ األساسـية واحلـم ر يجـازة
األم مة ر القااو غري الره والت ديم على اتفاقية منظمـة العمـا الدوليـة لعـا 2011
رقم  )189بشأن خد املنازل.
ال حة
 - 29حتي اللجنة علما اعتما الدولة الارر ل نـام ياـالن نظـا الرعايـة ال ـحية ” ن
سل “ للفترة  ،2016-2012وبرنام الرعاية ملا ق ا ال ج ة للفترة  .2010-2006بيـد
أهنا تشعر بالقلم يزاء ما يل :
دو ية يمكانيـة ح ـ ل النسـاء والفتيـات علـى الرعايـة ال ـحية ر املنـاحم
أ)
الريفية ،واج تقار يىل األ ـرا املـدرب وخـدمات الرعايـة ال ـحية ر جمـال الت ليـد ،و دو يـة
يمكانية ح ل املرأة على خدمات ا ية ر جمال ال حة اجلنسية واإلجنابية؛
ا) اســتمرار ارتفــاو معــدل و يــات األم ــات والرضــع ،وج ســيما ر املنــاحم
الريفيــة ،بس ـ ق عــد فايــة الرعايــة ر تــرة مــا ق ــا ال ـ ج ة وارتفــاو عــد حــاجت احلمــا
امل كر؛
ج)

تزايد عد النساء امل ابات بفريوس نقص املناعة ال شرية اإليدز؛

) استمرار التمييز ضد بعض لـات املـرأة ،بـالرغم مـر اختـاذ بعـض التـدابري ،ر
جمال ت ري خدمات الرعاية ال حية ،مبـا يشـما املثليـات جنسـيا ،ومز وجـات امليـا اجلنسـ ،
واملغايرات هل يت ر اجلنسية ،واملخنثات ،واملشتغالت بال غاء.
 - 30ومتشيا مع الت اـية العامـة رقـم  24ال ـا رة عـر اللجنـة بشـأن املـرأة وال ـحة،
تدع اللجنة الدولة الارر يىل القيا مبا يل :
تعزيز برنـام احلـد مـر و يـات األم ـات وامل اليـد واألحفـال ،عـر حريـم
أ)
فالــة التنفي ـ الفعــال والتم يــا الكــار لل ـ ام احلك ميــة ذات ال ــلة ،وت ـ ري يمكانيــة
اجستفا ة مر مرا م الرعاية ال حية والعامل الا ي املدرب ؛
ا) زيا ة يمكانية ح ـ ل مجيـع النسـاء والف تيـات ،واااـة النسـاء والفتيـات
الريفيات ،على خدمات الرعاية ال حية األساسية؛
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ج) تعزيز ج ـ التثقيـف ر جمـال ال ـحة واحلقـ اجلنسـية واإلجنابيـة علـى
ناا واسع وعلى مناسق مر حيث السر ،وزيا ة يمكانية احل ل على وسـائا منـع
احلما احلديثة ب رة ميسـرة ومأم نـة وعلـى املعل مـات املتعلقـة بتنظـيم األسـرة لكـا مـر
النساء والرجال والفتيات واألوج ر مجيع أ اء الدولة الارر.
املرأة الريفية
 - 31تعــرا اللجنــة عــر قلق ــا يزاء ال ضــع غــري املـ اش الـ ي تعــال منـ النســاء ر املنــاحم
الريفية والالش دثلر أغل ية النساء ر الدولة الاـرر  65ر املائـة) .وةـ تأسـف لعـد اختـاذ
تـدابري ترمـ يىل الت ـدي للفقـر املتفشـ بـ النسـاء الريفيـات وللتمييـز ضـدةر ،ويىل فالــة
يمكانيــة جل ـ ئ ر يىل القضــاء ،وح ـ هلر علــى خــدمات التعلــيم وال ــحة واإلســكان وميــاه
الشــرا املأم نــة واملرا ــم ال ــحية ،والعمالــة ر القاــاو الرهــ  ،و ــر تنميــة امل ـــارات
والتــدريق ،و ــر ت ليــد الــدخا واحل ـ ل علــى اجئتمــان ال ــالق ال ــغر ،وملكيــة األر
واستخدام ا ،و لو لعد مشار ت ر ب رة ا ية ر عمليـات اـنع القـرار علـى مسـت
امتمع اال .
 - 32وتدع اللجنة الدولة الارر يىل القيا مبا يل :
أ) وضــع وتنفي ـ تــدابري ــد ة ملكا حــة الفقــر ب ـ النســاء الريفيــات ،مبــا ر
ذلــو اختــاذ تــدابري عالــة لكفالــة يمكانيــة جل ـ ئ ر يىل القضــاء ،وح ـ هلر علــى خــدمات
التعليم وال حة واإلسكان ومياه الشـرا املأم نـة واملرا ـم ال ـحية ،والعمالـة ر القاـاو
الره  ،و ر تنمية امل ارات والتدريق ،و ر ت ليد الدخا ،واحل ل علـى اجئتمـان
ال ـــالق ال ـــغر ،وملكيـــة األر واســـتخدام ا ،علـــى أن تنيخــ ر احلســ ان احتياجـــاهتر
اخلااة؛
ا) فالة مشار ة املرأة الريفية ر عمليات انع القرار على مسـت
اال وعلى قد املساواة مع الرجا.

امتمـع

الفلات اارومة مر النساء
 - 33تالحظ اللجنة اعترار الدولة الارر ب ج لات خمتلفة مر النساء اارومـات ،مـر
بين ر العامالت امل اجرات ،واملسـنات ،والعـامالت ر اخلدمـة املزنليـة ،والنسـاء املنتميـات يىل
أقليـــات عرقيـــة ،ومتعاحيـــات املخـــدرات ،واملثليـــات جنســـيا ،ومز وجـــات امليـــا اجلنسـ ـ ،
واملغايرات هل يت ر اجلنسية ،وامل خنثات .بيـد أن اللجنـة تشـعر بـالقلم يزاء حالـة تلـو الفلـات
مر النساء الالش ي اج ر أشكاج متداخلة مـر التمييـز .وتشـعر اللجنـة بـالقلم أيضـا يزاء عـد
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وج ـ يجــراء ره ـ لتغــيري منيشــر اهل يــة اجلنســية ر ويــائم اهل يــة بالنس ـ ة للنســاء املغــايرات
هل يت ر اجلنسية ،ا يزيد مر تفاقم التمييز ضدةر.
 - 34وت ا اللجنة بأن تق الدولة الارر مبا يل :
اعتمـا تـدابري لكفالـة املسـاواة ر احلقـ وتكـا ني الفـر للنسـاء الــالش
أ)
ي اج ر أشـكاج متداخلـة مـر التمييـز ،مبـا يشـما تـدابري خااـة منيقتـة بـاملع املق ـ ر
املا ة  ) 1 4مر اجتفاقية والت اية العامة رقم  25ال ا رة عر اللجنة بشأن امل ض و؛
ا) فالــة يمكانيــة ح ــ ل مجيــع النســاء ،واااــة النســاء الــالش يــ اج ر
أشكاج متداخلة مر التمييز ،على اخلدمات ب رة مسـتدامة وغـري متييزيـة وغـري متحيـزة،
مثا خدمات املأو وخدمات ال ـحة اجلنسـية واإلجنابيـة ،و ـ لو علـى خـدمات املع نـة
واملش رة القان نية والت نييف ،ومحايت ر مر العنف واإلي اء واجستغالل؛
ج) اعتما ما يلز مر تدابري تشريعية ،وسياسات م ج ة للت ـدي لششـكال
املتعد ة مر التمييز وتعزيز ر اإلندماج ر امتمـع أمـا الفلـات اارومـة وامل مشـة مـر
النساء الالش ي اج ر أشكاج متداخلة مر التمييز؛
) وضع ال يغة الن ائية إلجـراء رهـ سـريع وشـفار وميسـر لتغـيري منيشـر
اهل يــة اجلنســية ر ويــائم اهل يــة بالنس ـ ة للنســاء املغــايرات هل يت ـ ر اجلنســية الراغ ــات ر
احل ل على اعترار قان ل اه يت ر اجلنسانية ،واعتما ذلو اإلجراء.
الزواج والعالقات األسرية
 - 35تثين اللجنة على الدولة الارر إلاـدارةا قـان ن األسـرة الشـاما ،بيـد أهنـا يسـاورةا
القلــم ألن نســاء ــثريات ،ج ســيما مــر تــزوجر ح ــريا مب جــق القــان ن الــديين ،ج دكنـ ر
علي ا ر ذلو القان ن ،ويلحرمر مر احلماية اجقت ـا ية
اجستفا ة مر مجيع احلق املن
عند سخ زو اج ر غـري املعتـرر بـ  .مـا تشـعر اللجنـة بـالقلم يزاء اسـتمرار زواج األحفـال
والزواج القسري ،بغض النظر عر حتديد احلد األ ىن لسر الزواج بـ  18سنة.
 - 36وت ا اللجنة بأن تق الدولة الارر مبا يل :
التعجيا باعتما التعديا املدخا على قان ن العقيدة واملمارسـات الدينيـة،
أ)
عيث ج يتم يجراء الزواج الديين يج بعد يمتا الزواج الره  ،وذلو بغيـة فالـة تسـجيا
مجيع الزجيات ،متشيا مع الدست ر؛
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ا) اعتمــا مجيــع التــدابري التشــريعية الالزمــة حلمايــة حقـ املــرأة عنــد ســخ
تلــو الزجيــات الدينيــة أو العر يــة ،بغــض النظــر عــر وضــع ا مــر حيــث التســجي ا ،وذلــو
متشيا مع الت اية العامة رقم  29للجنة ،املتعلقـة باآليـار اجقت ـا ية املترت ـة علـى الـزواج
والعالقات األسرية وعلى سخ الزواج ويهناء العالقات األسرية؛
ج) اختــاذ تــدابري اســت اقية ملكا حــة زواج األحفــال والــزواج القســري ،و قــا
للت اية العامة رقم  31للجنة املعنيـ ة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املرأة التعليـم العـا رقـم
 18للجنة حق الافا بشأن املمارسات الضارة.
مجع ال يانات
 - 37تشــعر اللجنــة بــالقلم يزاء اج تقــار العــا يىل ال يانــات اإلح ــائية املســتكملة ،امل ــنفة
حســق ن ـ و اجلــنس ،والســر ،واألاــا العرق ـ  ،وامل قــع اجلغــرار ،واحلالــة اججتماعيــة –
اجقت ا ية .وتعد تلو ال يانات ضرورية إلجراء تقييم قيم حلالة املرأة ،وتقريـر مـا يذا انـت
تعال مر التمييز ،ووضع سياسـات مسـتنرية و ـد ة اهلـدر ،ويجـراء راـد وتقيـيم منـ جي
للتقــد ااــرز ـ حتقيــم املســاواة امل ض ـ عية بـ املــرأة والرجــا ر مجيــع امــاجت املشــم لة
باجتفاقية.
 - 38وتدع اللجنة الدولة الارر يىل وضع نظا ملنيشر جنسال لتحس مجـع ال يانـات
امل نفة حسق ن و اجلنس والع اما األخر ذات ال لة والـط تعـد ضـرورية لتقيـيم أيـر
و عاليــة السياســات والـ ام الراميــة يىل تعمــيم املســاواة بـ اجلنسـ وتعزيــز متتــع املـ رأة
عق ـ اإلنســان اخلااــة اهــا .ور ة ـ ا ال ــد  ،ت ج ـ اللجنــة انت ــاه الدولــة الاــرر يىل
ت اــيت ا العامــة رقــم  9بشــأن ال يانــات اإلح ــائية املتعلقــة عالــة املــرأة وتشــجع الدولــة
الارر على حلق املساعدة التقنية مر و اجت األمم املتحدة ذات ال لة وتعزيـز تعاوهنـا
مع الراباات الن سائية الط دكر أن تساعد ر مجع بيانات قيقة.
تعديا املا ة  )1 20مر اجتفاقية
 - 39تشجع اللجنة الدولة الارر علـى أن تق ـا ،ر أقـرا وقـت كـر ،تعـديا املـا ة
 ) 1 20مر اجتفاقية بشأن وقت اجتماو اللجنة.
يعالن ومن اج عما بيج
 - 40تدع اللجنة الدولة الارر يىل اسـتخدا يعـالن ومنـ اج عمـا بـيج ر اجل ـ
الط ت هلا لتنفي أحكا اجتفاقية.
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األةدار اإلمنائية لشلفية واإلحار اإلمنائ ملا بعد عا 2015
 - 41تدع اللجنة يىل ي ماج منظ ر جنسـال ،و قـا ألحكـا اجتفاقيـة ،ر مجيـع اجل ـ
الرامية يىل حتقيم األةدار اإلمنائ ية لشلفية ور اإلحار اإلمنائ ملا بعد عا .2015
النشر
 - 42تشــري اللجنــة يىل التــزا الدولــة الاــرر بتنفي ـ أحكــا اجتفاقيــة ب ـ رة من جيــة
ومستمرة .وة حتث الدولة الارر على ييالء اجةتما علـى سـ يا األول يـة لتنفيـ ةـ ه
املالحظــات اخلتاميــة والت اــيات مــر اآلن وح ـ م عــد تقــده التقريــر الــدوري املق ــا.
ول ـ لو تالــق اللجنــة نشــر ة ـ ه املالحظــات اخلتاميــة ر ال قــت املناســق باللغــة اللغات
الرهيــة للدولــة الاــرر ،علــى املنيسســات احلك ميــة ذات ال ــلة علــى مجيــع املســت يات
املســـت الـ ـ حين ومســـت املقاحعـــات واملســـت االـ ـ ) ،واااـــة علـــى احلك مـــة،
وال زارات ،وال ملان ،واجل از القضائ  ،لكـ دكـر تنفيـ ةا تنفيـ ا ـامال .وةـ تشـجع
الدولة الارر على التعاون مع مجيع اجل ات املعنية ااح ة امل لحة ،مثا راباات أربـاا
العما ،والنقابات العمالية ،ومنظمـات حقـ اإلنسـان واملنظمـات النسـائية ،واجلامعـات،
واملنيسسات ال حثية ،ووسـ ائ اإلعـال  .وةـ ت اـ بنشـر املالحظـات اخلتاميـة بالشـكا
املالئم على مست امتمـع االـ  ،إلتاحـة يمكانيـة تنفيـ ةا .وباإلضـا ة يىل ذلـو ،تالـق
اللجنة مر الدولـة الاـرر أن ت ااـا نشـر اجتفاقيـة وبروت هلـا اجختيـاري ،وق اعـدةا
القان نية الفق ية ،والت ايات العامة للجنة ،على مجيع اجل ات ااح ة امل لحة.
الت ديم على املعاةدات األخر
 - 43تالحظ اللجنة أن انضـما الدولـة الاـرر يىل ال ـك الدوليـة التسـعة الرئيسـية
حلق اإلنسان  )1مر شأن أن يعزز متتع املرأة عق اإلنسان واحلريات األساسية اخلااـة
اهــا ر مجيــع ج انــق احلياة.ولـ لو ــإن اللجنــة تشــجع الدولــة الاــرر علــى أن تنظــر ر
الت ــديم علــى اجتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخا مــر اجختفــاء القســري واتفاقيــة
حق األشخا ذوي اإلعاقة ،اللت ت ت ت بعد حر ا ي ما.
__________
 )1الع ــد الــدومل اخلــا بــاحلق اجقت ــا ية واججتماعيــة والثقا يــة؛ والع ــد الــدومل اخلــا بــاحلق املدنيــة
والسياســية؛ واجتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العن ــري؛ واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ واتفاقيــة مناةضــة التع ـ يق وغــريه مــر ضــروا املعاملــة أو العق بــة القاســية أو
الالينسانية أو امل ينة؛ واتفاقية حق الافا؛ واجتفاقية الدولية حلماية حق مجيع العمـال امل ـاجرير وأ ـرا
أسرةم؛ واجتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا مـر اجختفـاء القسـري؛ واتفاقيـة حقـ األشـخا ذوي
اإلعاقة.
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متابعة املالحظات اخلتامية
 - 44تالق اللجنة مر الدولة الارر أن تقد  ،ر غض ن سن ت  ،معل مات خايـة عـر
اخلاــ ات املتخــ ة لتنفيــ الت اـــيات الــ ار ة ر الفقـــرت  22ج) و  28ا) و )
أعاله.
يعدا التقرير املق ا
 - 45تـدع اللجنـة الدولــة الاـرر يىل تقـده تقريرةــا الـدوري اخلـامس ر آذار مــارس
.2019
 - 46وتالق اللجنة مر الدولة الارر ات او ” امل ا ئ ا لت جي ية املنسقة لتقده التقـارير
مب جق املعاةـدات الدوليـة حلقـ اإلنسـان ،مبـا ر ذلـو امل ـا ئ الت جي يـة لتقـده وييقـة
أساسية م حدة وويائم خااة مبعاةدات بعين ا“  ،HRI/GEN/2/Rev.6الف ا األول).
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