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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس لقيرغيزستان*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لقيرغيزسـ ـ ـ ـ ــتا

 )CEDAW/C/KGZ/5في جلسـ ـ ـ ـ ــتي ا

 1833و  1835انـظـر  CEDAW/C/SR.1833و  ،)CEDAW/C/SR.1835الـمـوـقـن ـيـ فـي 2
و  3شـ ـري ال/انيمننفم ر  .2021و ر قائمة القضـ ــااا واألسـ ـ لة التي لفارقا الاري الوامل لما ق ل الدورة في

النفيقة  CEDAW/C/KGZ/Q/5ور و قيرغيزستا في النفيقة .CEDAW/C/KGZ/RQ/5

ألف  -مقدمة
ورب اللجنة ع قديرقا للدولة الطرف لتقدام ا قر َيرقا الدوري الخامس .و ورب لاضــا ع
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للدولة الطرف لتقدام قرير المتابوة للمالحظات الختامية الس ـ ــابقة التي ل د ا اللجنة CEDAW/C/KGZ/
قديرقا

 ،)CO/4/Add.1ور و قا الخطية على قائمة القض ـ ـ ـ ــااا واألس ـ ـ ـ ـ لة التي لفارقا الاري الوامل لما ق ل الدورة.

و رحب اللجنة بالورض الشـ ـ ــاني الهي قدمد النفد ،وحاتاضـ ـ ــاحات اتةـ ـ ــافية المقدمة ر ا على األسـ ـ ـ لة التي
طرحت ا اللجنة لفناء الحنار.
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و /ني اللجنة على الدولة الطرف تااا قا وفدا رفيع المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنة لرس ـ ـ ـ ـ ـ ــتد نائ ة و ير الومل والتنمية

االجتماعية ،السـ ـ ـ ــيدة جانيل للي ايياا ،وةـ ـ ـ ــم لاضـ ـ ـ ــا مم/لي م و ارة الودل ،وو ارة الشـ ـ ـ ـ و الداخلية ،وو ارة

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و الخـارجيـة ،وو ارة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة ،وو ارة الومـل والتنميـة االجتمـاعيـة ،والمحكمـة الوليـا ،وال و/ـة الـدائمـة
لقيرغيزستا لدة مكتب األمم المتحدة ،ولدة منظمات ولية لخرة في جنيف.

باء  -الجوانب اإليجابية
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رح ــب اللجن ــة ب ــالتق ــد المحر من ــه ل نظرت في التقرير ال ــدوري السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

عا  2015عند إ خال إصالحات شريوية ،وال سيما اعتما ما يلي:
ل)

القــانن المتول بــالحمــااــة والــدفــاة في مناج ــة الونف الوــائلي القــانن رقم  63الم رخ

 27نيسا مل ريل )2017؛

* اعتمد ا اللجنة في ور ا ال/ماني

)21-17213 (A

131221

**2117213

لل ــدول ــة الطرف في

201221

 18شري األولملكتنحر  12 -شري ال/انيمننفم ر .)2021
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ب)

قــانن الوقنحــات ،الــهي اجر واج الخطف والزواج بــاتكراو و واج األطاــال المنا 175

و  177و  ،)178في عا .2017
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و رحب اللجنة بالج ن التي هل ا الدولة الطرف م لجل حسـي إطارقا الم سـسـي والسـياسـا ي الهي

ي دف إلى التوجيل بالقضاء على التمييز ةد المرلة و وزيز المساواة ي الجنسي  ،م ق يل اعتما ما يلي:
)2020-2018؛

ل)

خطة الومل النطنية الخامسة للمساواة ي الجنسي

ب)

خطـة الومـل النطنيـة لتنايـه قرار مجلس األم  )2000 1325بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المرلة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ج)

خط ـ ــة الوم ـ ــل لتناي ـ ــه المالحظ ـ ــات الخت ـ ــامي ـ ــة للجن ـ ــة على قرير ال ـ ــدول ـ ــة الطرف الرابع

واألم  ،في عا 2018؛

األمر الحكنمي رقم -123ص تاريخ  19نيسا مل ريل .)2017
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و رحــب اللجنــة تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي الــدولــة الطرف ،منــه النظر في التقرير الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،على ا اــاقيــة حقن

األشخاص ذوي اتعاقة في عا .2019

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحـب اللجنـة بـالتـيديـد الـدول الـيي تحظى بـ أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة وتـدعو لى عمـال

المســـاواة بيل الجنســـيل بحكم القانون (المســـاواة القانونيةب ومحكم الواقع (المســـاواة الفعليةب وكقا حكا
االتفـاقيـة ك جميع م ارحـن تنفيـي الـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة لعـا  .2030وتـي ِّر ر اللجنـة بـيهميـة ال ـدف 5
وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المسـاواة وعد التمييز ك جميع ا هداف السـبعة عشـر .وتحث الدولة اللرف

على االعتراف بمســاهمة المرأة ك الدكع بج ود تحقيق التنمية المســتدامة ك الدولة اللرف وعلى اعتماد
السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا ل يا الغرض.

دال  -مجلس النواب
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تشـــــــدد اللجنة على الدور الحاســـــــم للســـــــللة التشـــــــريعية ك

(انظر  A/65/38الجزء الثان
أن يقو وكقا لوالدت

فالة تنفيي االتفاقية تنفييا امال

المركق الســــاد ب .وتدعو الجوغور و ينيش (برلمان قيرغيزســــتانب لى

باتخاذ الخلوات الضــرورية كيما دتصــن بتنفيي هي المالحظات الختامية االل الفترة

الممتدة مل اآلن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبن ك

طار االتفاقية.

هاء  -الشواغن الرئيسية والتوصيات
اإلطار التشريع
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رحب اللجنة بالتقد الهي لحر د الدولة الطرف في وة ـ ـ ـ ـ ــع إطار ش ـ ـ ـ ـ ـريوي وطني قدمي لحمااة

حقن المرلة و وزيز المساواة ي الجنسي  .و شور اللجنة بالقل إ اء ما يلي:
ل)

إغاال القانن المتول بضــمانات الدولة للمســاواة في الحقن والارص ي الرجال والنســاء

لشكال التمييز المتقاطوة ،إلى جانب الخر اعتما شريع شامل لمكافحة التمييز؛
َ
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ب)

االعتما على الشـ ـ ـ ــروم غير المحد ة قانننا لوخالقيات واق اب والقيم األسـ ـ ـ ـرية التقليداة

في سيا الجر الناسع النطا الجاري للتشريوات ،وقن ما امك استخدامد لتقنيض حقن المرلة.
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وتكرر اللجنة توصيات ا السابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 10ب وتوص بين تعتمد

الدولة اللرف قانونا شــــامال لمناهضــــة التمييز يضــــم تعريفا للتمييز ضــــد المرأة يشــــمن التمييز المباشــــر
وغير المبـاشـــــــــر ك المجـاليل العـا والخـاش عالوة على أشـــــــ ـكـال التمييز المتـداالـة وكقـا للمـادة  1مل
االتفاقية .وتوص اللجنة الدولة اللرف بين تكفن ما دل :
ل)

أن دلغ جرد التشــــريعات والتعددالت التشــــريعية ذات الصــــلة جميع ا حكا التمييزية

بمـا ك ذلـ ا حكـا الت تســـــــــتنـد لى مصـــــــــللحـات ا االقيـات واآلداب والقيم ا ســـــــــريـة التقليـديـة غير
المعركة قانونا؛
َّ
ب)

أن يســــترشــــد هيا الجرد بالتزامات الدولة اللرف بموجب االتفاقية وغيرها مل معاهدات

حقوق اإلنسان وأن ُيجرى بالتشاور مع منظمات المجتمع المدن

بما كي ا المنظمات النسائية.

مكانية اللجوء لى القضاء
حيط اللجنة علما باعتما قانن المســاعدة القانننية الحكنمية المضــمننة  .)2016يد لن ا الحظ
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بقل الحناجز القائمة التي وترض إمكانية لجنء النسـ ـ ــاء والاتيات إلى القضـ ـ ــاء ،ألس ـ ـ ـ اب م

المحدو ة بحقنق

وسـ ـ ل االنتص ــاف المتاحة ل

ين ا مورفت

للمطال ة ا ،والموايير التقييداة للحص ــنل على المس ــاعدة

القـانننيـة ،والوـد المحـدو لمراكز المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانننيـة في المنـاط الريايـة والنـائيـة ،وعـد كاـااـة قـدرة الج ـا

القض ـ ـ ـ ــائي ومنظاي إنااذ القانن لتط ي اال ااقية ،والتحيز الجنس ـ ـ ـ ــاني لس ـ ـ ـ ــلا القض ـ ـ ـ ــاء واس ـ ـ ـ ــتمرار القنالب

النمطية الجنسانية.
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وإذ تشــير اللجنة لى توصــيت ا العامة رقم 2015( 33ب بشــين لجوء المرأة لى القضــاء توص ـ

الدولة اللرف بين تتصــــــدى للحواجز الت تعترض مكانية لجوء النســــــاء والفتيات لى القضــــــاء بســــــبن

مل بين ا:

ل)

تعزيز التوعية بيل النســــــاء والفتيات بما ك ذل ك المناطق الريفية بشــــــين ســــــبن

ب)

ضـــــــمان حصـــــــول جميع النســـــــاء والفتيات على مســـــــاعدة قانونية ميســـــــورة التكلفة

االنتصاف القانونية المتاحة ل ل للتظلم مل انت اك حقوق ل؛

– أو مجــانيــة ذا لز ا مر  -بمــا ك ذل ـ مل االل مراجعــة قــانون المســــــــــاعــدة القــانونيــة الحكوميــة
المضـــــــــمونـة وتوكير التمويـن والـدعم الكـاكييل لتكـاليف أمـانل العمـن والمراكق العـامـة لمرانز المســـــــــاعـدة
القانونية وزيادة عدد المرانز ك المناطق الريفية؛
ج)

زيادة الوع بيل القيادات الددنية والمجتمعية إل زالة الوصمة عل النساء اللوات يلالبل

بحقوق ل وتوكير التدريب على مراعاة حقوق المرأة والمســـــاواة بيل الجنســـــيل للســـــللة القضـــــائية وأكراد

الشــرطة وموظف

نفاذ القانون لمعالجة القوالب النملية الجنســانية والتحيز القضــائ ضــد النســاء اللوات

دتحددل النظا ا بوي.

21-17213
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الج از الوطن للن وض بالمرأة
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شـ ــير اللجنة إلى ل و ارة الومل والتنمية االجتماعية قي النكالة الحكنمية الرئيسـ ــية المس ـ ـ ولة ع

نسي الج ا النطني للن نض بالمرلة .و الحظ اللجنة بقل ما يلي:
ل)

عد التنس ــي

ي مختلف مكننات الج ا النطني للن نض بالمرلة وعد وة ــن والاا ا،

بم ــا في ذل ــا الن ارة والمجلس النطني الموني ب ــالن نض ب ــالمرلة ومجلس حم ــاا ــة حقن المرلة ومنع الونف

الجنساني التابع للجنغنركن كينيش؛
ب)

افتقار الج ا النطني إلى المنار ال ش ـ ـ ـ ـرية والتقنية والمالية ،وعد امتالكد سـ ـ ـ ــلطة مكند

ج)

التواو غير الكافي مع المجتمع المدني.

م االةطالة ناليتد باوالية ،عالوة على التغييرات المتكررة في ال ي ات المس ولة ع القضااا الجنسانية؛
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وتكرر اللجنة تينيد توصـيات ا السـابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 12ب وتوصـ بين

تقو الدولة اللرف بما دل :
ل)

ضمان التنسيق الفعال والتوزيع الواضح للواليات بيل مختلف مكونات الج از الوطن ؛

ب)

تعزيز الموارد البشـرية والتقنية والمالية وسـللة الج از الوطن على الصـعيددل الوطن

واإلقليم وضمان استمراريت وسير عمل بفعالية؛
ج)

تعزيز التعــــاون مع المجتمع المــــدن

واالعتراف بــــدور ك

الن وض بحقوق المرأة

والمســـاواة بيل الجنســـيل وإشــراك منظمات المجتمع المدن ك تنفيي االســـتراتيجية والة العمن الوطنيتيل

كيما دتعلق بتعميم المنظور الجنسان .
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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الحظ اللجنة ل مشـ ــاريع التوديالت التش ـ ـريوية لعدت لضـ ــما امت/ال مكتب لمي المظالم للم ا ئ

المتولقة بمركز الم سسات النطنية لتوزيز حقن اتنسا وحمايت ا م ا ئ باريس) ،ومنحد ،في عا ،2012

مرك از ةم الا ة باء .و الحظ اللجنة بقل ل المكتب ااتقر إلى والاة محد ة لحمااة و وزيز حقن المرلة.
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وتوصـــ اللجنة الدولة اللرف بالتعجين باعتماد مشــــاريع التعددالت التشـــريعية مل أجن ضــــمان

اســتقاللية مكتب أميل المظالم ك امتثال تا لمبادئ باريس وتزويد المكتب بوالية محددة لتعزيز وحماية

حقوق المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة
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الحظ اللجنة األحكا التشـ ـ ـريوية التي قضـ ـ ــي بالال يزيد عد المرشـ ـ ــحي لو األعضـ ـ ــاء م الجنس

ناسـ ــد ،في الجنغنركن كينيش ،واألحزاب السـ ــياسـ ــية ،والمجالس المحلية والمحاكم ،ع نس ـ ـ ة  70في المائة،

وحال ُخصص نس ة  30في المائة لتم/يل المرلة في المجالس المحلية .ومع ذلا ،ال زال اللجنة شور بالقل

إ اء عد ف م الدولة الطرف للطابع غير التمييزي للتدا ير الخاصـ ــة الم قتة ،ومحدو اة اسـ ــتخدام ا في موظم

المجـاالت التي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ـا اال اـاقيـة والتي وـاني في ـا المرلة م نقص التم/يـل لو اتجحـاف ،و ـالفيرقـا المحـدو

على حقي المساواة الاولية ي المرلة والرجل.
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وتكرر اللجنة تينيد توصـيات ا السـابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 14ب وتوصـ بين

تقو الدولة اللرف بما دل :
ل)

تعزيز التفاهم بيل مســـؤول الدولة والبرلمانييل وصـــانع الســـياســـات وأصـــحاب العمن

ب)

اتخاذ تدابير ااصـة مؤقتة وكقا للمادة 1( 4ب مل االتفاقية وتوصـية اللجنة العامة رقم

وعامة الجم ور بشين اللابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة؛

2004( 25ب بشـــين التدابير الخاصـــة المؤقتة بوصـــف ا اســـتراتيجية ضـــرورية للتعجين بتحقيق المســـاواة
الفعليـة بيل المرأة والرجـن ك جميع المجـاالت الت تشـــــــــمل ـا االتفـاقيـة والت تعـان كي ـا المرأة مل نقص

التمثين أو اإلجحاف ك القلاعيل العا والخاش وال ســـيما على مســـتوى صـــنع القرار مع دالء اهتما

ااش للنساء المنتميات لى مجموعات ا قليات اإلثنية والنساء ذوات اإلعاقة والمسنات؛
ج)

نشـــاء آلية لرصـــد تنفيي التدابير الخاصـــة المؤقتة وتقييم أثر تل التدابير على تحقيق

المساواة الفعلية بيل المرأة والرجن.
القوالب النملية
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ال زال اللجنة شور بالقل إ اء ما يلي:
ل)

اسـ ـ ــتمرار المناقف التي نم ع السـ ـ ــلطة األ نية والقنالب النمطية التي نطني على مييز

بش ـ ــال ل وار ومسـ ـ ـ وليات المرلة والرجل في األُسـ ـ ـرة وفي المجتمع ،والتي ااقمن بسـ ـ ـ ب نامي النانذ الديني،

وعد وجن است ار يجية شاملة لموالجة قها التنميط الجنساني؛
ب)

وسائل اتعال .
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اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار األنمـام الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـة التمييزيـة ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنرة المرلة على نحن مييزي في

وتكرر اللجنة تينيد توصـيات ا السـابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 16ب وتوصـ بين

تقو الدولة اللرف بما دل :
ل)

وضع وتنفيي استراتيجية شاملة تضم المجال اإللكترون

تست دف القيادات المجتمعية

والددنية والمعلميل والفتيات والفتيان والنســاء والرجال مل أجن القضــاء على القوالب النملية التمييزية

المتعلقة بيدوار ومســـــــؤوليات المرأة والرجن ك ا ســـــــرة والمجتمع مع ا اي ك االعتبار نتائج الدراســــــة
الوطنية بشين نوع الجنس ك تصور المجتمع (2016ب؛
ب)

مواصــــــــلة زيادة الوع بيل العامليل ك وســــــــائم اإلعال مل أجن التصــــــــدي ل نما

الجنسـانية التمييزية ولتشـي ء المرأة والتشـجيع على تصـويرها بصـورة يجابية ك وسـائم اإلعال بوصـف ا
عامن تنمية كاعن؛ ومراجعة التشـــــــريعات المتعلقة بوســـــــائن اإلعال العامة بغية ضـــــــمان مراعاة المنظور

الجنســــان ك اســــتعراض ورصــــد المحتوى اإلعالم اليي تعرضـــ القنوات التلفزيونية بما ك ذل هي ة
اإلذاعة العامة ك قيرغيزستان (KTRKب.
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العنف الجنسان ضد المرأة والممارسات الضارة
رحـب اللجنـة بـاعتمـا القـانن المتول بـالحمـااـة والـدفـاة في مناج ـة الونف الوـائلي القـانن رقم 63
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الم رخ  27نيس ـ ــا مل ريل  )2017وحاعتما عقنحات لش ـ ــد على اختطاف النس ـ ــاء وال نات لغرض الزواج من

غصـ ـ ـ ا وطاالت .ومع ذلا ،ال زال اللجنة شـ ـ ــور بالقل إ اء ار ااة مودل حدوث حاالت الونف الجنسـ ـ ــاني
ةـ ـ ـ ــد المرلة في الدولة الطرف ،بما في ذلا ار ااة الونف الوائلي لفناء اتغال الشـ ـ ـ ــامل في سـ ـ ـ ــيا جائحة

مرض فيروس كنرونا كنفيد ،)19-واسـ ـ ـ ــتمرار الممارسـ ـ ـ ــة الضـ ـ ـ ــارة المتم/لة في واج الخطف .وقي الحظ

لاضا بقل ما يلي:
ل)

ةوف إنااذ ورصد نايه القانن بشال الحمااة والدفاة في مناج ة الونف الوائلي؛

ب)

عـد وجن لحكـا في قـانن الوقنحـات جر على وجـد التحـديـد لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـاال موينـة م الونف

الجنس ـ ـ ــاني ،م/ل االغتص ـ ـ ــاب في إطار الزواج ،وخض ـ ـ ــنة الجرائم الجنس ـ ـ ــية للمقاة ـ ـ ــاة ع طري مدة عا

لو خاص؛

ج)

إفالت الجناة م الوقاب ،ومحدو اة إنااذ األوامر الزجرية ،وعد عم الضحااا ،والحناجز

التي حنل و إمكانية لجنء النســاء والاتيات إلى القضــاء في حاالت الونف الجنســاني ،بما في ذلا إيهائ

مرة لخرة لفناء المحاكمات الجنائية؛
)

ورو قارير ايد بحنا ث ار كاب عنف جنسـ ـ ـ ـ ــاني ةـ ـ ـ ـ ــد نسـ ـ ـ ـ ــاء منتميات إلى لقليات ينية

وعرقية ونســاء يتواطي المخدرات ،إلى جانب االحتجا التوســاي وحنا ث االعتداء التي اســت دفن نســاء م/ليات
ومز وجات الميل الجنسي ومغايرات ال نية الجنسانية خالل مسيرات سلمية في عامي  2019و .2020
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وإذ تشـير اللجنة لى توصـيت ا العامة رقم 2017( 35ب بشـين العنف الجنسـان ضـد المرأة والت

تحدث التوصية العامة رقم  19كإن ا توص الدولة اللرف بين تقو بما دل :
ل)

اســـــــتعراض القانون المتعلق بالحماية والدكاع ك مواج ة العنف العائل لضـــــــمان أن

يشــــــمن جميع أشــــــكال العنف الجنســــــان

وأن يياي ك االعتبار االحتياجات الخاصــــــة للف ات المحرومة

والم مشــة مل النســاء بمل كي ل النســاء ذوات اإلعاقة والم اجرات والنســاء المصــابات بفيرو

نقص

المناعة البشــرية/اإلددز والنســاء الالئ دتعاطيل المخدرات والمثليات ومزدوجات المين الجنسـ ومغادرات
ال وية الجنسانية؛
ب)

مواصــــلة ج ودها لمنع حدوث حاالت زواج بالخلف وحماية ضــــحايا ومســــاعدت ل

و يل مقاضـــــاة مرتكبي ومعاقبت م على النحو المناســـــب وكقا لتوصـــــيات اللجنة الواردة ك تقريرها عل

الـتـحـقـيـق الـــــيي أُجـري بـمـوجـــــب الـمـــــادة  8مـل الـبـروتـو ـول االاـتـيـــــاري لـال تـفـــــاقـيـــــة (CEDAW/C/
OP.8/KGZ/1ب؛
ج)

تعـددـن قـانون العقومـات ب ـدف تجريم االغتصــــــــــاب ك

طـار الزواج وقـانون العقومـات

صراحة مل أجن ضمان أن تخضع جميع أشكال العنف الجنسان للمقاضاة التلقائية العلنية؛
)

نفـالـة التحقيق ك جميع حـاالت العنف الجنســـــــــان ومحـانمـة مرتكبيـ على نحو كعـال

ومعاقبت م العقاب المناسب وعد حالة الضحايا بصورة لزامية لى جراءات المصالحة؛
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ه)

نفالة صدار ا وامر الزجرية وإنفاذها ورصدها بفعالية ك حاالت العنف العائل وكرض

و)

نفالة مكانية لجوء النســــاء والفتيات لى القضــــاء وتشــــجيع بالغ أج زة نفاذ القانون

عقومات رادعة اكية عند عد االمتثال ل ي ا وامر؛
عل أعمال العنف الجنســـــــــان

بما ك ذل مل االل توكير المســـــــــاعدة القانونية الميســـــــــورة التكلفة –

أو المجانية ذا لز ا مر  -وتخفيف عبء اإلثبات وإمكانية الوصول لى ا دلة الجنائية بيسعار م اودة
ومواصـــلة بناء قدرات القضـــاة والمدعيل العاميل والشـــرطة وغيرهم مل موظف

التحقيق واالستجواب المراعية لالعتبارات الجنسانية؛
)

تعزيز ادمات دعم الضـــــحايا وحمادت ل بما ك ذل الو االتصـــــال المباشـــــرة الت

تعمن على مدار الســــــــاعة والميوى المالئم والعالج اللب
االقتصادي ك جميع أنحاء الدولة اللرف؛
)

نفاذ القانون على أســـاليب

تكثيف التوعية بيل عامة النا

بما ك ذل العنف العائل والجنس

والمشــــــــورة النفســــــــية واالجتماعية والدعم

بشـين اللابع الجنائ لجميع أشـكال العنف الجنسـان

وضرورة أن تستليع المرأة بالغ سللات نفاذ القانون ب ي الحاالت

دون اوف مل االنتقا أو الوصم أو التعرض لإلدياء مرة أارى؛
م)

أن يحانم ويعاقب بشـكن اف الجناة ك قضـايا العنف الجنسـان واالحتجاز التعسـف

واالعتـداءات على النســـــــــاء المنتميـات لى أقليـات ددنيـة أو ثنيـة والنســـــــــاء الالت دتعـاطيل المخـدرات

والمثليات ومزدوجات المين الجنس ومغادرات ال وية الجنسانية.
االتجار بالنساء واستغالل ل ك البغاء
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رحب اللجنة باعتما ال رنامج وخطة الومل الحكنميي لمكافحة اال جار باألش ـ ـ ـ ــخاص )2020-2017

والتنجي ات التي لقر ا و ارة الداخلية بش ـ ـ ـ ـ ـ ــال الو/نر على ة ـ ـ ـ ـ ـ ــحااا اال جار باألش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص و حديد قنيا م

وإحالت م ،والحااظ على سـ ـرية مولنما م الش ــخص ــية؛ وإنش ــاء آلية اتحالة النطنية للض ــحااا في عا 2019؛

وفتح حقيقات عند االشــت او في ناط مس ـ ولي م الدولة .يد ل اللجنة الحظ بقل ل الدولة الطرف قي
لد منشال لال جار بالنساء والاتيات ألغراض االستغالل الجنسي واالستغالل في الومل ،بما في ذلا في مجال

الومالة المنزلية .وقي الحظ لاضا بقل ما يلي:
ل)

وقف عمل قي ة نس ـ ـ ـ ـ ــي مكافحة اال جار في عا  ،2021و س ـ ـ ـ ـ ـ ب قها النقف في منع

ب)

التالخيرات المسجلة في اعتما مشروة خطة عمل مكافحة اال جار للاترة 2024-2021؛

ج)

انخااض مودالت ات الغ والتحقي والمقاةـ ـ ـ ـ ـ ــاة وات انة في قضـ ـ ـ ـ ـ ــااا اال جار بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــاء

اعتما إجراءات شغيل منحدة قلية اتحالة النطنية؛

والاتيات ،على الرغم م الزيا ة في جنيد الض ـ ـ ــحااا ع ر اتنترنن خالل جائحة كنفيد ،19-و نقيع عقنحات

لخف على مر ك ي جريمة اال جار بال شر؛
)

اعتما الدولة الطرف على المنظمات الحكنمية الدولية في حديد قنيات الضـ ــحااا و قدام

الخدمات ،وعلى المنظمات غير الحكنمية في المي خدمات المآوي؛
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ه)

عـد وجن ـدا ير للحـد م الطلـب على الجنس التجـاري وعـد وجن يـانـات ع اال جـار

و)

عد نشــر و نايه األمر رقم -946ص الصــا ر في  14كانن األولم اســم ر  2017ع

بالنساء والاتيات انطالقا م الدولة الطرف وفي اخل ا وإلي ا؛

و ارة الداخلية ،وال سـ ـ ـ ــيما فيما يتول بمنع إج ار النسـ ـ ـ ــاء الوامالت في ال غاء على لخه فحص فيروس نقص

المناعة ال شرية.
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وإذ تي ر اللجنة بتوصـــيت ا العامة رقم 2020( 38ب بشـــين االتجار بالنســـاء والفتيات ك ســـياق

ال جرة العالمية وتوصــــيات ا الســــابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 22ب كإن ا توصـــ الدولة

اللرف بين تقو بما دل :
ل)

تعييل هي ة حكومية محددة لتنســـــــيق ج ود مكاكحة االتجار المشـــــــتر ة بيل الو ازرات

ب)

التعجين باعتماد مشروع الة العمن لمكاكحة االتجار (2024-2021ب؛

ج)

تعزيز التحقيق مع مرتكب جرائم االتجار بالنسـاء والفتيات ومقاضـات م وكرض العقومات

واعتماد وتنفيي جراءات تشغين موحدة آللية اإلحالة الوطنية وتخصيص الموارد الكاكية ل ا؛

الواجبة علي م وضــمان أن يقضـ الجناة المدانون عقومات م؛ ومواصــلة معالجة ا ســباب الجيرية للفســاد
والتواطؤ ك صفوف الموظفيل المكلفيل بإنفاذ القوانيل؛
)

نفـالـة التعرف المبكر على ضـــــــ ـحـايـا االتجـار بمـا ك ذلـ بيل الف ـات المحرومـة مل

النســاء ومعالجة مســيلة تجنيد الضــحايا على اإلنترنت وتعزيز تدريب القضــاة والمدعيل العاميل وموظف

نفاذ القانون على تحددد هويات الضـــحايا وإجراءات التحقيق واالســـتجواب المراعية لالعتبارات الجنســـانية

والمراعية ل طفال؛
ه)

نفالة حصـول النسـاء والفتيات ضـحايا االتجار على ادمات الدعم الكاكية ومرامج عادة

الدمج بما ك ذل المالجئ وادمات تقديم المشــــورة وتوكير ما يكف مل التموين و/أو اإلعانات للمبان

ولتســـــددد تكاليف المراكق العامة للمالجئ الت تددرها المنظمات غير الحكومية والخدمات الت تقدم ا تل

المنظمات لدعم الضحايا؛
و)

نفالة جمع وتحلين البيانات المتعلقة باالتجار بشــــــكن من ج

وجنس وجنسية الضحايا وأشكال االتجار ب ل؛
)

مصــــــنفة حســــــب عمر

تنظيم حمالت توعية بشــــين مخاطر الوقوع ضــــحية لالتجار وإتاحة كرش ســــب الدان

والدعم المال والمســـــاعدة القانونية والو االتصـــــال المباشـــــرة للنســـــاء والفتيات الم اجرات وتزويدهل
بالمعلومات قبن أن يغادرن؛
)

نبح الللــب على الجنس التجــاري؛ وتوكير برامج للنســــــــــاء الراغبــات ك اإلقالع عل

ممارســـة البغاء وكرصـــا بددلة ليكســـبل الدان؛ ونشـــر وتنفيي ا مر رقم -946ش الصـــادر ك  14انون
ا ول/ديسـمبر  2017بما ك ذل مل االل رصـد العنف والتعسـف الليدل تمارسـ ما الشـرطة ضـد النسـاء

اللوات يمارسل البغاء ومقاضاة مرتكبي ما ومعاقبت م وتعزيز دور مكتب المدع العا ك هيا الصدد.
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الحظ اللجنة اسـ ـ ـ ـ ــتحداث حصـ ـ ـ ـ ــة نيا نس ـ ـ ـ ـ ـ ت ا  30في المائة لتم/يل المرلة في المجالس المحلية.

إال لن ا الحظ بقل ما يلي:
ل)

انخا ــاض م/ي ــل المرلة في الجنغنركن كينيش  15في الم ــائ ــة) وفي المج ــالس المحلي ــة،

ب)

الونف الجنساني وخطاب الكراقية ةد المرشحات لفناء االنتخابات والتجموات السياسية؛

والومل نظا انتخا ي مختلط ،سيخاض حصة المرشحات م  30إلى  18في المائة؛

ج)

األعمال االنتقامية.
- 26

القين الماروةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على لنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة المـدافوـات ع حقن اتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وعـد حمـايت

م

وإذ تشير اللجنة لى توصيت ا العامة رقم 1997( 23ب بشين المرأة ك الحياة السياسية والعامة

كإن ا توص بين تقو الدولة اللرف بما دل :
ل)

أن تراجع تشـــــريعات ا االنتخابية للوصـــــول لى التكاكؤ بيل النســـــاء والرجال ك الحياة

الســـياســـية وأن تتخي ل يا الغرض تدابير محددة ا هداف بما ك ذل تدابير ااصـــة مؤقتة مثن زيادة
حصــــص المرأة مل أجن تعزيز تمثيل ا على جميع مســــتويات الحكومة وك الجوغور و ينيش والمجالس
المحلية وك القضاء وا وسا ا ناديمية وال سيما على مستويات صنع القرار؛
ب)

أن تلالب ا حزاب السـياسـية بإدراج عدد متسـاو مل المرشـحيل مل النسـاء والرجال ك

ج)

توكير بناء القدرات للســـياســـيات والمرشـــحات ك مجال الحمالت الســـياســـية وم ارات

قوائم ا االنتخابية مع براز أسماء النساء والرجال ك صفوف متناومة (نظا التمثين النسب ب؛
القيادة والتفاوض وتوعية السـاسـة ووسـائن اإلعال والقيادات الددنية والمجتمعية وعامة النا

بالتنسـيق

مع وســـائن اإلعال بيهمية المشـــار ة الكاملة والمســـتقلة والديمقراطية للمرأة على قد المســـاواة مع الرجن
ك الحياة السياسية والعامة ضمانا لتنفيي االتفاقية؛
)

اتخاذ تدابير كعالة لحماية المرشـــــحات أثناء االنتخابات مل العنف الجنســـــان والاب

ه)

زالة أي قيود مفروضـة على أنشـلة المداكعات عل حقوق اإلنسـان وت ي ة بي ة مؤاتية

الكراهية بما ك ذل عبر اإلنترنت؛

لتعزيز مشــــــار ت ل ك الحياة الســــــياســــــية والعامة بما ك ذل عل طريق ضــــــمان حمادت ل مل العنف

الجنسان واالنتقا .

المرأة والسال وا مل
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رحـب اللجنـة بـاعتمـا خطـة عمـل وطنيـة في عـا  2018لتنايـه قرار مجلس األم )2000 1325

بشـ ـ ـ ـ ــال المرلة والسـ ـ ـ ـ ــال واألم  .يد لن ا الحظ بقل عد وجن مولنمات ع

التطرف الونيف في الدولة الطرف.

21-17213
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وتوص اللجنة الدولة اللرف بين تقو بما دل :
ل)

تخصــــيص الموارد البشــــرية والتقنية والمالية الكاكية لضــــمان التنفيي والرصــــد الفعاليل

ب)

ضـــــمان المشـــــار ة المجدية للمرأة ك عمليات منع نشـــــوب النزاعات والســـــال وإعادة

لخلـة العمـن لتنفيـي قرار مجلس ا مل 2000( 1325ب وتقـديم معلومـات عل نتـائج تنفيـيهـا ك تقريرهـا
الدوري المقبن؛
اإلعمار بعد انت اء النزاع بما ك ذل ك أدوار صنع القرار؛

جراء بحوث عل ا سـباب الجيرية للتلرف العنيف ك الدولة اللرف مع التر يز بوج
ج)
ااش على حالة النسـاء الالت شـار ل ك النزاعات المسـلحة ك بلدان أارى واعتماد اسـتراتيجية وطنية
لمنع التلرف العنيف تدمج منظو ار جنسانيا.
الجنسية
- 29

الحظ اللجنة ما ذكرو النفد خالل الحنار م ل الدولة الطرف كانن قد لص ـ ـ ـ حن في عا 2019

لول ولة في الوالم حل جميع حاالت انودا الجنس ـ ــية الموروفة على ل ارة ـ ــي ا ،وإلى لن ا بص ـ ــد التص ـ ــدي

على اال اـاقيـة المتولقـة بمركز األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص عـدامي الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة لوـا  ،1954وا اـاقيـة خايض حـاالت انوـدا
الجنسية لوا  .1961غير ل اللجنة الحظ بقل ما يلي:

س ـ ــجيل المناليد ،وال س ـ ــيما بالنس ـ ـ ة للنس ـ ــاء عدامات الجنس ـ ــية،

ل)

الحناجز التي حنل و

ب)

ل اتجراء الحـالي لتحـديـد حـاالت انوـدا الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ال ينط

المغات لو اللينلي ولطاال  ،وال سـ ـ ــيما في المناط الرياية،
والنسـ ـ ــاء ذوات الجنسـ ـ ــية غير المحد ة ،ونسـ ـ ــاء ُ
وعد وجن ةمانات لمنع انودا جنسية األطاال وانودا الجنسية في حالة التخلي الطنعي ع الجنسية؛
الجنسية.
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على جميع حـاالت انوـدا

وإذ تشـير اللجنة لى توصـيت ا العامة رقم 2014( 32ب بشـين ا بعاد الجنسـانية المرتبلة بالمرأة

كيما دتعلق بمر ز الالجئ واللجوء والجنسية وانعدا الجنسية توص الدولة اللرف بين تقو بما دل :
ل)

مراجعة قانون الجنســــية وغير مل التشــــريعات وا نظمة ذات الصــــلة لكفالة أن تحظى

المغات أو الليول وأطفال ل
النســـــاء عديمات الجنســـــية والنســـــاء ذوات الجنســـــية غير المحددة ونســـــاء ُ
بإمكانية اكية لتســــــجين المواليد والحصــــــول على وثائق ال وية بما ك ذل ك المناطق الريفية و يل

للحصول على الجنسية القيرغيزية؛
ب)

نفالة تســــــجين الفتيات والفتيان المولوددل ك

قليم الدولة اللرف عند والدت م و فالة

حصـــــــول م على الجنســـــــية ووثائق ال وية القيرغيزية بصـــــــرف النظر عل مواكقة والدد م أو جنســـــــيت م
أو قامت م أو حالت م الزوجية وأن يكون كقدان الجنســـــية أو التخل عن ا مشـــــروطا بحيازة أو انتســـــاب

جنسية أارى؛

توســـيع نلاق عملية تحددد انعدا الجنســـية لتشـــمن الواكددل الجدد وتقديم وثائق هوية
ج)
ل شخاش اليدل يعتبرون عديم الجنسية؛
)

التصـــددق على اتفاقية عا  1954بشـــين وضـــع ا شـــخاش عديم الجنســـية واتفاقية

عا  1961المتعلقة بخفض حاالت انعدا الجنسية.
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رح ــب اللجن ــة ب ــالمولنم ــات التي ق ــدم ــا النف ــد لفن ــاء الحنار والتي اي ــد ب ــال الح في التوليم ق ــل

اال تدائي مكرس في الدسـ ـ ـ ــتنر ،ول ج ن ا هلن لضـ ـ ـ ــما الحصـ ـ ـ ــنل على التوليم على اتنترنن في سـ ـ ـ ــيا

جائحة كنفيد ،19-بما في ذلا في المناط الرياية .غير ل اللجنة شور بالقل إ اء ما يلي:
ل)

عد كاااة المولنمات ع التدا ير المتخهة م لجل كاالة حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنل الاتيات على التوليم

اال تدائي وال/انني وموالجة لس اب سرب الاتيات م المدارس؛

ب) اسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار القنالب النمطية الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية في النظم التوليمية ،في ظل انودا الت/قيف في مجال

المساواة ي الجنسي وكهلا بشال الصحة والحقن الجنسية واتنجا ية؛
ج)

انخاـاض موـدل التحـا النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والاتيـات بميـا ي التوليم غير التقليـداـة ،م ق يـل الولن

والتكننلنجيا وال ندسة والرياةيات و كننلنجيا المولنمات واال صاالت.
- 32

وإذ تشـير لى توصـيت ا العامة رقم 2017( 36ب بشـين حق الفتيات والنسـاء ك التعليم ك سـياق

ال جرة العالمية وتوصـــيات ا الســـابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 26ب توصــ اللجنة الدولة

اللرف بين تقو بما دل :
ل)

نفــالــة التحــاق الفتيــات بــالتعليم االبتــدائ والثــانوي بمــا ك ذل ـ عل طريق حمالت

عالمية تســــت دف اآلباء والقيادات الددنية والمجتمعية بشــــين أهمية حصــــول الفتيات على التعليم بجميع

مســتويات باعتبار أســاســا لتمكين ل ومل االل تقديم الدعم المال ل ســر ذات الدان المنخفض لتغلية
تكاليف التعليم غير المباشرة؛
ب)

معالجة أسـباب تسـرب الفتيات مل المدار

بما ك ذل زواج ا طفال والزواج باإلن ار

والحمن المبكر وضـــمان تمكيل ا م ات الشـــابات مل العودة لى الدراســـة بعد الوالدة الســـتكمال تعليم ل
والحصول على الش ادات وعلى سبن التعليم العال والعمن؛

وميسـ ـر عل
عداد وإدماج العناصـــر التالية ك المناهج الدراســـية ‘1’ :محتوى شـــامن
ج)
َّ
المســـــــاواة بيل الجنســـــــيل بما ك ذل حقوق المرأة وعل القيادات النســـــــائية ك الحياة العامة واآلثار
الضـــــارة الناجمة عل القوالب النملية الجنســـــانية والعنف والتمييز الجنســـــانييل ضـــــد النســـــاء والفتيات؛

’ ‘2الترمية الجنســـية المالئمة للف ة العمرية ك جميع مســـتويات التعليم مع دالء اهتما ااش للســـلوك
الجنس المسؤول ومنع حاالت حمن المراهقات وا مراض المنقولة جنسيا؛
)

توكير التدريب بشــــــين حقوق المرأة والمســــــاواة بيل الجنســــــيل للمدرســــــيل على جميع

مســتويات النظم التعليمية واســتعراض الكتب المدرســية والمناهج الدراســية والمواد التعليمية بغية القضــاء
على القوالب النملية الجنسانية التمييزية؛
ه)

تشـجيع النسـاء والفتيات على ااتيار مجاالت تعليم ومسـارات وظيفية غير تقليدية مثن

العلو والتكنولوجيا وال ندســـــــة والرياضـــــــيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت بما ك ذل مل االل

المشورة الم نية ومل االل المنح الدراسية واإلعانات لتغلية التكاليف غير المباشرة للتعليم.
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/ني اللجنة على الدولة الطرف تجرائ ا اسـتو ارةـا لقائمة الم

لن ا ال زال شور بالقل إ اء ما يلي:
ل)

التي ال اسـمح للنسـاء دخنل ا .يد

انخااض مودل نظيف المرلة  44في المائة) واســتمرار الاجنة في األجنر ي الجنســي ،

ألس ـ اب من ا الحناجز التي حنل و

رقية النســاء إلى المناصــب ات ارية ،والنظائف ذات األجنر األعلى،

ومناصب صنع القرار ،بما في ذلا في ات ارات النطنية والمحلية؛
ب)

ُّ
ركز عمــل المرلة في االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غير الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي  64في المــائــة) ،وغــال ــا في ظروف

ج)

ط ي م دل األجر المتسـ ـ ـ ــاوي لقاء الومل المتسـ ـ ـ ــاوي القيمة،

استغاللية نود في ا إمكانية الحصنل على الومل والحمااة االجتماعية ،وال سيما خالل جائحة كنفيد19-؛
عد وجن شـ ـ ـ ـريع اضـ ـ ـ ــم

المنص ـ ــنص عليد في الما ة  20م قانن الومل والما ة  5م القانن بش ـ ــال ة ـ ــمانات الدولة للمس ـ ــاواة في

الحقن والارص ي الرجال والنساء) ،ومكافحة التحرش الجنسي في مكا الومل؛
لال جار

)

؛

التمييز في شـ ـ ـ ـ ـريوات الومل الهي يدفع إلى قجرة اليد الواملة ويجول النسـ ـ ـ ـ ــاء عرة ـ ـ ـ ــة

ه)

عد وجن دا ير لضـ ـ ــما حمااة األمنمة و قاسـ ـ ــم مسـ ـ ـ وليات األسـ ـ ـرة المويشـ ـ ــية ورعااة

و)

محدو اة فرص الحصـ ـ ـ ـ ـ ــنل على عمل الئ للا ات المحرومة والم مشـ ـ ـ ـ ـ ــة م النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء،

األطاال على قد المساواة ي المرلة والرجل؛
بم في

النساء المنتميات إلى لقليات إفنية ،والم اجرات والنساء ذوات اتعاقة.
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وإذ تشـــير لى توصـــيات ا الســـابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 28ب توصـ ـ اللجنة

الدولة اللرف بين تقو بما دل :
ل)

اتخاذ تدابير محددة ال دف لتعزيز كرش وصـــــول المرأة لى العمالة الرســـــمية بما ك

ذلـ المنــاصــــــــــب اإلداريــة والوظــائف ذات ا جور ا على ك الم ل الت د يمل علي ــا الــي ور تقليــديـا
ومناصــــب صــــنع القرار ك اإلدارة الوطنية والمحلية مل االل توكير التدريب الم ن

وتخصــــيص حواكز

للتوظيف التفضــــيل للنســــاء وزيادة عدد ا مانل الت توكر ادمات رعاية ا طفال والتعليم قبن االبتدائ ك

المناطق الحضـــرية والريفية وتحســـيل نوعيت ا والتدابير الرامية لى التخفيف مل أثر جائحة وكيد 19-على
عمالة المرأة؛

ب)

اعتماد وإنفاذ تشـريعات وأنظمة شـاملة لضـمان تلبيق مبدأ ا جر المتسـاوي لقاء العمن

المتســـاوي القيمة ومكاكحة التحرش الجنسـ ـ ك مكان العمن بســـبن من ا وضـــع تعريف شـــامن للتحرش
الجنسـ ـ

دتضـــمل الســـلوك الترهيب أو العدائ أو الم يل أو بي ة العمن الت يســـود كي ا ذل

آلية وطنية موثوقة لفائدة النساء ضحايا التحرش الجنس ؛
ج)

وإنشـــاء

زيادة عدد عمليات تفتيش أمانل العمن ب دف رصــــــد امتثال أرماب العمن ل ي المبادئ

وتوكير سبن انتصاف كعالة للنساء ك حاالت تعرض حقوق ل ك العمن لالنت اك؛

12/20

21-17213

CEDAW/C/KGZ/CO/5

)

نفالة المســــــاواة بيل المرأة والرجن ك مجال العمن بما ك ذل مل االل اســــــتعراض

ه)

تعددن المادتيل  218و  303مل قانون العمن اللتيل تقيدان وصـــــــول المرأة لى ك ات

تشريعات العمن واتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية الم اجرات؛

معينة مل العمن واســتعراض قائمة القلاعات والوظائف والم ل والمناصــب الت تكون كي ا ظروف العمن

ضـــــــــارة واليرة وحيث يحظر تشـــــــــغين المرأة (القرار الحكوم رقم  158المؤرخ  24آذار/مار

2000ب؛

وتســــ ـ ين وصــــــول المرأة لى هي القلاعات والوظائف والم ل والمناصــــــب؛ وضــــــمان أن تكون أي قيود

متناسبة وتلبق على أسا
و)

كردي وليس بلريقة شاملة على جميع النساء؛

نفالة حماية ا مومة بالنســـبة للنســـاء العامالت ك االقتصـــاد غير الرســـم ؛ وتيســـير

عودة ا م ات الشـــابات لى العمن؛ وتعزيز التقاســـم العادل لمســـؤوليات ا ســـرة المعيشـــية ورعاية ا طفال

بيل المرأة والرجن بما ك ذل عل طريق توسيع نلاق استخدا جازة ا بوة؛
)

التصــــــــــددق على اتفــاقيــات منظمــة العمــن الــدوليــة التــاليــة :اتفــاقيــة حمــايــة ا مومــة

لعـا ( 2000رقم 183ب واتفـاقيـة العمـال ذوي المســـــــــؤوليـات العـائليـة لعـا ( 1981رقم 156ب واتفـاقيـة

منظمة العمن الدولية بشين القضاء على العنف والتحرش ك عالم العمن لعا ( 2019رقم 190ب؛
)

تحســـــــــيل مكانية الحصـــــــــول على كرش العمن والتدريب بالنســـــــــبة للف ات المحرومة

والم مشــة مل النســاء والنســاء المنتميات لى أقليات عرقية والنســاء ذوات اإلعاقة والم اجرات وتوكير

التدريب للنساء الم اجرات قبن مغادرت ل.
الصحة
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/ني اللجنة على الدولة الطرف النخااض مودل وفيات األمنمة ،ولتنفير التالمي الصـ ــحي اتلزامي

م ميزانية الدولة بمنجب قانن الحقن اتنجا ية منه عا  .2015غير ل اللجنة الحظ بقل ما يلي:
ل)

النائية والرياية؛
بصـ ـ ـ ـ ــحت

ب)

وحقنق

ال شريةماتيد ؛
ج)

ار اــاة موــدالت وفيــات األمنمــة والرةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمــا ي الم ــاجرات وفي المنــاط
عد كاااة الج ن الم هولة لموالجة الش ـ ـناغل الصـ ــحية للم اجرات ،بما في ذلا ما يتول

الجنسـ ـ ـ ـ ــية واتنجا ية ،و يا ة حاالت اتصـ ـ ـ ـ ــابة بمرض السـ ـ ـ ـ ــل وفيروس نقص المناعة

يا ة عد المص ـ ـ ــابات بايروس نقص المناعة ال ش ـ ـ ـريةماتيد فالفة لة ـ ـ ــواف على مدة

السـننات الوشـر الماةـية بسـ ب انخااض مودل اسـتخدا الرفاالت ،وار ااة مودالت اتج اض ي المراققات

ومحدو اة فرص التمتع بالصحة والحقن الجنسية واتنجا ية؛
)

يا ة حاالت اتصابة بسرطا ال/دي والسرطانات النسائية؛

ه)

عد وجن غطية بالتالمي الصحي للنساء والاتيات الم اجرات والالج ات وطال ات اللجنء؛

و)

س ـ ــنء التغهاة ي النس ـ ــاء والاتيات ،وال س ـ ــيما في المناط الرياية ،وار ااة مودل انتش ـ ــار

)

لقي النساء للتطويم ةد كنفيد.19-

مرض فقر الد ي الحنامل؛
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وإذ تشــــير لى توصــــيت ا العامة رقم 1999( 24ب بشــــين المرأة والصــــحة توصـــ اللجنة الدولة

اللرف بين تقو بما دل :

معالجة أســباب وكيات ا مومة والرضــع عل طريق ضــمان تاحة مكانية الحصــول على

ل)

اـدمـات اإلج ـاض ومـا بعـد اإلج ـاض المـيمونـة ورعـايـة التوليـد ومعـالجـة العـدد الكبير مل حـاالت الحمـن
المدرمات بما ك ذل ك المناطق الريفية والنائية؛
المبكر وزيادة عدد القابالت
ِّ
ب)

تعزيز مكانية حصـول النسـاء والفتيات على الرعاية الصـحية الكاكية والميسـورة التكلفة

عل طريق فالة وجود عدد اف مل مراكق الرعاية الصـــــــــحية الت تضـــــــــم موظفيل مدرميل تدريبا اكيا

بما ك ذل ك المناطق الريفية والنائية؛
ج)

مكاكحة الفسـاد ك نظا الرعاية الصـحية والعنف والتمييز الجنسـانييل الليدل يمارسـ ما

موظفو الرعاية الصـــحية وال ســـيما ضـــد النســـاء الالت دتعاطيل المخدرات والنســـاء المصـــابات بفيرو

نقص المناعة البشرية/اإلددز والنساء الالت يمارسل البغاء؛
)

تكثيف الج ود الرامية لى تحســــيل مكانية حصــــول الم اجرات على الرعاية الصــــحية

الميســـــــورة التكلفة والعالية الجودة بما ك ذل عل طريق زيادة وعي ل بصـــــــحت ل وحقوق ل الجنســـــــية
واإلنجـابيـة والر انتقـال كيرو

نقص المنـاعـة البشـــــــــريـة/اإلدـدز والســـــــــن وتعزيز جمع وتحليـن البيـانـات

المفصلة بشكن من ج عل حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية؛
كيرو

ه)

نفالة الحصـــــــول على وســـــــائن منع الحمن الحددثة وادمات تنظيم ا ســـــــرة وااتبار

نقص المناعة البشــــرية بيســــعار معقولة ك جميع أنحاء الدولة اللرف وضــــمان حصــــول جميع

النســــاء والفتيات المصــــابات بفيرو

نقص المناعة البشــــرية/اإلددز بمل كي ل النســــاء الالت يمارســــل

البغاء بما ك ذل ك المناطق النائية والريفية على العالج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا؛
و)

الوقاية مل ســرطان الثدي والســرطانات النســائية وتشــخيصــ ا بما ك ذل عل طريق

توكير التدريب الم ن للعامليل ك القلاع اللب وزيادة الوع بيل النســــــــاء والفتيات و فالة حصــــــــول

جميع المريضـــــــــات بـيســـــــ ـعـار معقولـة على العالج بمـا يشـــــــ ـمـن العالج الكيميـائ والعالج المنـاع ك
المستشفيات العامة؛
)

توســـــــيع نلاق نظا التيميل الصـــــــح اإللزام ليشـــــــمن النســـــــاء والفتيات الم اجرات

)

نفالة حرية حصــــول جميع النســــاء وااصــــة المســــنات والنســــاء المصــــابات بالحاالت

والالج ات وطالبات اللجوء وتنقيح قانون التيميل الصح (1999ب وكقا ليل ؛

المرضـــــية المصـــــاحبة والمراهقات على التلعيمات ضـــــد وكيد 19-وزيادة الوع بالفوائد المؤ دة علميا
للتلعيم ضد وكيد 19-والتصدي للمعلومات الكاذبة الت دروج ل ا معارضو اللقاح.
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الحظ اللجنة بقل ما يلي:
ل)

المدفنعة األجر؛

نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــب المرلة غير المتنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ممــا قن بــد م عمــل منزلي ولعمــال الرعــااــة غير

ب)

اراـاة موـدل الاقر  38في المـائـة) في الـدولـة الطرف ،بمـا ي فر بش ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل غير متنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب على

ج)

ركيز ريا ة األعمال النســائية في القطاعات المنخاضــة الرحح ،م/ل جارة الجملة والتجزئة

النساء ،وال سيما النساء الريايات ،ورحات األسر الوا حات ،والنساء الوامالت في مجال الرعااة غير المدفنعة األجر؛
والزراعة ،واألعمال التي
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ي ا في المنزل.

وتوص اللجنة الدولة اللرف بين تقو بما دل :
ل)

اعتماد قانون بشـــين نظا رعاية وطن وســـياســـات واســـتراتيجيات مالية تحويلية لتلبية

االحتيـاجـات الت يفرضـــــــ ـ ـا العمـن ك مجـال الرعـايـة مل أجـن تخفيف عـبء أعمـال الرعـايـة غير المـدكوعة

ا جر على المرأة وال سيما المرأة الريفية؛ وتيسير الحصول على ادمات عامة مراعية للمنظور الجنسان

عالية الجودة وميســــعار معقولة ك مجاالت مثن الصــــحة والتعليم ورعاية ا طفال والنقن والميا واإلســــكان

واللاقة؛ وإنتاج بيانات عل القيمة النقدية عمال الرعاية غير المدكوعة ا جر ووضـع ا خم أسـا

نحو يمكل مل االعتراف ب ا وتعويض القائميل ب ا؛
ب)

على

التصــــــــــدي لتـينيـث الفقر عل طريق زيـادة المعـاش التقـاعـدي للمرأة واســـــــــتحقـاقـات ـا

االجتماعية مع مراعاة االنقلاع عل العمن بســــبب كترات ترمية ا طفال وتر يز اشــــتغال ا ك العمن غير

الرسم

ومشار ت ا ك أعمال الرعاية وا عمال المنزلية غير المدكوعة ا جر؛
ج)

تعزيز وصــــول المرأة لى ا ســ ـواق مل أجن عرض ســــلع ا ومنتجات ا وحماية ملكيت ا

الفكرية بيل ا جيال اقتصاديا ك منتجات ا النسيجية والتقليدية والحركية.
المرأة الريفية
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الحظ اللجنة ل  65في المائة م النس ـ ـ ـ ـ ــاء في الدولة الطرف اوشـ ـ ـ ـ ـ ـ في المناط الرياية .وقي

الحظ بقل ما يلي:
ل)

افتقار القناني والسياسات الزراعية إلى المنظنر الجنساني؛

ب)

ار ااة مودالت الاقر بشكل غير متناسب ي النساء الريايات ،وال سيما رحات األسر؛

ج)

محـدو اـة فرص حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنل النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والاتيـات الريايـات على الميـاو الكـافيـة ،بمـا في ذلـا

)

فرص المرلة الرياية المحدو ة جدا في امتالك األ ارةـي واألصـنل الزراعية وانخااض نسـ ة

ه)

نقص م/يل المرلة الرياية في رابطات مسـتخدمي المياو ومسـتخدمي المراعي ،وال سـيما في

ألغراض الري ،والصرف الصحي؛

النساء الريايات الال ي يتنلي األعمال التجارية الزراعية الصغيرة ويومل بوقن في قطاة الزراعة؛
المناصب القيا اة.
21-17213
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وتكرر اللجنة توصــيت ا الســابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 32ب للدولة اللرف بين

تكاكح الفقر بيل النســــاء الريفيات عل طريق ضــــمان حصــــول ل على التعليم والميا والصــــرف الصــــح

الكاكييل والعمالة الرســـمية والقروض المنخفضـــة الفائدة دون ضـــمانات وغير ذل مل أشـــكال االئتمان

المال المخصـصـة ل عمال التجارية الزراعية وملكية ا ارضـ واسـتخدام ا .وتوصـ اللجنة الدولة اللرف

بما دل :

ل)

دماج المنظور الجنســــان ك قوانين ا وســــياســــات ا الزراعية وضــــمان مشــــار ة المرأة

الريفية على قد المساواة ك وضع واعتماد وتنفيي هي القوانيل والسياسات بما ك ذل ك

مستخدم الميا ومستخدم المراع ؛
ب)

طار رابلات

معالجة القوالب النملية الجنســـــانية التمييزية الت تؤثر على اســـــتقالل المرأة الريفية

بما ك ذل مل االل الحمالت اإلعالمية مع ا اي ك االعتبار نتائج دراســـــة عا  2018حول انتشـــــار
القوالب النملية الجنسانية السلبية الت تؤثر على المرأة الريفية.

الف ات المحرومة والم مشة مل النساء
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ـنات،
شـ ــور اللجنة بقل إ اء اسـ ــتمرار مختلف لشـ ــكال التمييز الهي ناج د في الدولة الطرف المسـ ـ ُ

والنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذوات اتعــاقــة ،والنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المنتميــات إلى ف ــات األقليــات الورقيــة ،والالج ــات وطــال ــات اللجنء،

والم اجرات ،والنس ــاء المص ــابات بايروس نقص المناعة ال شـ ـريةماتيد  ،والنس ــاء الال ي يتواطي المخدرات،
والم/ليات ومز وجات الميل الجنسي ومغايرات ال نية الجنسانية.
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وتوصـــــــ ـ اللجنـة الـدولـة اللرف بـين تعتمـد تـدابير محـددة ال ـدف لضـــــــ ـمـان مكـانيـة اللجوء لى

القضـــاء والعمن والرعاية الصـــحية بما ك ذل ادمات الصـــحة الجنســـية واإلنجابية مع احت ار ســـرية

معلومات المريضــات وتوكير الحماية االجتماعية وا مل الغيائ للف ات المحرومة مل النســاء مع مراعاة
احتياجات ل الخاصة.

النساء المصابات بفيرو
- 43

نقص المناعة البشرية/اإلددز.

رحب اللجنة بقرار الغرفة الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنرية للمحكمة الوليا الم رخ  27كانن ال/انيميناير  2021إعال

األحكا التي منع األش ــخاص المص ــا ي بايروس نقص المناعة ال ش ـريةماتيد م الت ني والنص ــااة و نش ـ ة

األطاــال لحكــام ـار غير سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنريــة .يــد ل اللجنــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور بــالقل إ اء جريم انتقــال فيروس نقص المنــاعــة
ال شـريةماتيد ع طري الوالقات الجنسـية بالت ارةـي ي ال الغي  ،والونائ التي حنل و الحصـنل على
الرعااة الصـ ـ ــحية ،والمصـ ـ ــطلحات التمييزية ،وما لذاع ع عزل األطاال ،والحناجز التي حنل و وصـ ـ ــنل

النساء المصابات بايروس نقص المناعة ال شريةماتيد إلى مراف رعااة األطاال.
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وتوص اللجنة الدولة اللرف بين تقو بما دل :
نقص المنـاعـة البشـــــــــريـة/اإلدـدز (المـادة  149مل قـانون

ل)

لغـاء تجريم انتقـال كيرو

ب)

ضـــمان الحصـــول على الرعاية الصـــحية بما ك ذل الفحص الســـري والعالج المضـــاد

العقوماتب عل طريق العالقات الجنسية بالتراض بيل البالغيل؛
للفيروســات العكوســة والدعم النفسـ

وســرية المعلومات عل حالة صــابة النســاء بفيرو

البشرية وكرض عقومات رادعة على مل يكشف عل هي الحالة؛
ج)

بالعدوى بفيرو
)

القضــــــاء على العناصــــــر القمعية للتحقيق الومائ ومراجعة صــــــياغة القوانيل المتعلقة

نقص المناعة البشرية؛

أطفال ل على أســا

ضــــــمان عد عزل النســــــاء المصــــــابات بفيرو
حالة صــابت ل بفيرو

على النحو المناسب ودون وصم؛
ه)

نقص المناعة

نقص المناعة البشــــــرية/اإلددز عل

نقص المناعة البشــرية ووصــول ل لى مراكق رعاية اللفن

حظر ممارسة أرماب العمن المتمثلة ك الملالبة بش ادات عد اإلصابة بفيرو

المناعة البشرية للحصول على العمن واالحتفاظ ب .

نقص

النساء اللوات دتعاطيل المخدرات
- 45

اســاور اللجنة القل إ اء مشــروة التوديالت التش ـريوية الرامية إلى جريم حيا ة المخدرات لالســتخدا

الشـخصـي ،والتشـريوات األسـرية التي نص على الحرما م الحقن النالداة على لسـاس إ ما لحد النالدي
المخدرات ،وعد إمكانية وصنل النساء الال ي يتواطي المخدرات إلى رامج ومراف الحد م الضرر.

- 46

وتوص اللجنة الدولة اللرف بين تقو بما دل :
ل)

نفالة عد تجريم حيازة المخدرات لالستخدا الشخص دون نية البيع؛

ب)

تعـددـن المـادة  74مل قـانون ا ســـــــــرة الت تنص على كقـدان حضـــــــــانـة ا طفـال تلقـائيا

ج)

تحســــــــيل كرش اســــــــتفادة النســــــــاء الالت دتعاطيل المخدرات مل برامج ومراكق الحد

والحرمان مل الحقوق الوالدية على أسا
مل الضرر.

دمان أحد الوالددل المخدرات؛

المثليات ومزدوجات المين الجنس ومغادرات ال وية الجنسانية
- 47

اسـ ـ ـ ـ ـ ــاور اللجنة القل إ اء المصـ ـ ـ ـ ـ ــطلحات التمييزية المتولقة بالم/ليات ومز وجات الميل الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــي

ومغايرات ال نية الجنسـ ـ ــانية في قانن الوقنحات ،وإ اء التش ـ ـ ـريوات واتجراءات التي منع المتحنلي جنسـ ـ ــيا،
بم في م النس ــاء ،م

غيير الم ش ــر الجنس ــاني في وفائ ال نية ،وجرائم الكراقية واالعتداءات على الم/ليات

ومز وجات الميل الجنسي ومغايرات ال نية الجنسانية ،وافتقار التشريوات ألس اب للمحاكمة.
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وتوص اللجنة الدولة اللرف بين تقو بما دل :
ل)

تعددن قانون العقومات (المواد  162لى 164ب لحيف اإلشارة لى ”السحاق“؛

ب)

اعتماد تعريف لالغتصــــــــاب (المادة 161ب يســــــــتند لى عد وجود مواكقة حرة يحم

ج)

عادة حق المتحوليل جنســــيا بمل كي م النســــاء ك تغيير المؤشــــر الجنســــان على

جميع النساء مل االغتصاب بما ك ذل المثليات ومزدوجات المين الجنس ومغادرات ال وية الجنسانية؛
جوازات ســـفرهم وغيرها مل وثائق ال وية وك رقم تحددد هويت م الشـــخصـــية بما ك ذل

لغاء التعددالت

الت أدالـت ك  1آب/أغســـــــــلس  2020على قـانون ا حوال المـدنيـة وعلى جراءات تعييل رقم تحـددـد

ال وية الشخصية وتغيير ؛
)

تجريم الاب الكراهية واالعتداءات على المثليات ومزدوجات المين الجنســـــ ـ ومغادرات

ه)

ضــمان المشــار ة الحرة للمثليات ومزدوجات المين الجنسـ ومغادرات ال وية الجنســانية

ال وية الجنســــانية واالعتراف بالمين الجنســـ وال وية الجنســــانية ظروكا مشـــ ِّـددة للعقومة ذا انت تشــــكن
الداكع الرتكاب مثن هي الجرائم؛
ك الحياة السياسية والعامة مل االل ممارسة حق ل ك حرية التجمع السلم دون ترهيب أو انتقا .
ُسرية
الزواج والعالقات ا َ
- 49

الحظ اللجنة بقل ما يلي:
ل)

ل النس ــاء الال ي اجري زويج

في حال فاف يني النكا ) و

ب)

ل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينة واج الخطف و

راض و واج األطا ــال والزواج ب ــاتكراو ال يزال مر او ــا،

س ــجيل واج مدني

ويحرم م الحمااة االقتصا اة عند فا رحام الزوجية؛
ال استاد م حمااة قانن األسرة ُ
ال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا في المنـاط الريايـة ،على الرغم م
قانن الوقنحات؛
ج)
)
ه)

جريم قهو الزيجـات بمنجب المنا  175و  177و  178م

ار ااة مودل انتشار الونف الوائلي؛
استمرار ود الزوجات وإةااء الشرعية عليد اجتماعيا؛
عد وجن يانات مص ـ ــناة ع حاالت االقت ار المدني ،و ُّ
ود الزوجات ،و واج األطاال،

والزواج باتكراو و واج الخطف.
- 50

وتكرر اللجنة تينيد توصـــــيات ا الســـــابقة ( CEDAW/C/KGZ/CO/4الفقرة 36ب وتوصـــ ـ

الدولة اللرف بين تقو بما دل :

نفالة ِّأال تقا حفالت الزكاف الددنية ال بعد تســــجين واقعة الزواج ك الســــجن المدن
ل)
بسبن مل بين ا تعددن قانون المعتقد والممارسة الددنييل؛
ب)

حماية حقوق المرأة عند حن الزيجات الددنية والعركية وكقا للتوصـــية العامة للجنة رقم

2013( 29ب بشــين اآلثار االقتصــادية المترتبة على الزواج والعالقات ا ُســرية وعلى كس ـ الزواج وإن اء
العالقات ا ُسرية؛
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ج)

مواصـــلة ج ودها لمكاكحة زواج الخلف وزواج ا طفال والزواج باإلن ار وال ســـيما ك

المناطق الريفية بســـــبن من ا معالجة أســـــباب ا الجيرية وتشـــــجيع اإلبالغ ومعاقبة تواطؤ أكراد ا ســـــرة

أو القيادات الددنية والمجتمعية أو موظف

نفاذ القانون وإنشــــــاء آليات لكشــــــف هي الحاالت وضــــــمان

مقاضــــاة المســــؤوليل عن ا ومعاقبت م على النحو المناســــب وكقا للتوصــــية العامة رقم  31للجنة المعنية
بالقضــــاء على التمييز ضــــد المرأة/التعليق العا رقم  18للجنة حقوق اللفن (2019ب الصــــادريل بصــــفة

مشـــتر ة عل الممارســـات الضـــارة وتوصـــيات اللجنة ك تقريرها عل التحقيق اليي أجرت بموجب المادة 8

مل البروتو ول االاتياري لالتفاقية؛
)

تكثيف الج ود الراميــــة لى مكــــاكحــــة العنف العــــائل

رقم 2017( 35ب للجنة؛
ه)

وكقــــا للتوصـــــــــيــــة العــــامــــة

نفــاذ حظر تعــدد الزوجــات بموجــب المــادة  179مل قــانون العقومــات على نحو كعــال

واشــت ار أن يكون التســجين المدن للزواج ذا أثر وزيادة الوع العا بالمخاطر االقتصــادية الت تتعرض

ل ا المرأة ك حاالت تعدد الزوجات والزيجات غير المسجلة بما ك ذل عند كس عقد الزواج؛
و)

جمع بيانات مصـــــنفة حســـــب العمر والجنس والمنلقة مل أجن تقييم أبعاد ظواهر تعدد

الزوجات والزيجات الددنية غير المسجلة وزواج ا طفال والزواج باإلن ار وزواج الخلف؛
)

نفـالـة أن يكون للمرأة والرجـن نفس الحقوق والمســـــــــؤوليـات ك

طـار الزواج والعالقـات

ا ســـرية وعند كسـ ـ عقد الزواج بما ك ذل المســـاواة ك الحقوق الوالدية بصـــرف النظر عل الوضـــع

العائل

ونفس الحقوق ك ااتيار اسم ا سرة والم نة والمسكل وكقا للمادة  16مل االتفاقية.

تعددن المادة 1( 20ب مل االتفاقية
- 51

تشـــــــــجع اللجنـة الـدولـة اللرف على أن تقبـن ك أقرب وقـت ممكل تعـددـن المـادة 1( 20ب مل

االتفاقية بشين وقت اجتماع اللجنة.
عالن ومن اج عمن بيجيل

- 52

تدعو اللجن ُة الدول َة اللرف لى االســـــتعانة بإعالن ومن اج عمن بيجيل ومواصـــــلة تقييم عمال

الحقوق المكرسـة ك االتفاقية ك سـياق اسـتعراض تنفيي اإلعالن ومن اج العمن بعد مرور  25سـنة على
اعتماد مل أجن تحقيق المساواة الفعلية بيل المرأة والرجن.

النشر
- 53

تللـب اللجنـة لى الـدولـة اللرف أن تكفـن تعميم هـي المالحظـات الختـاميـة ك الوقـت المنـاســـــــــب

باللغتيل الرســميتيل للدولة اللرف على المؤسـســات الحكومية المعنية على جميع الصــعد (الوطن واإلقليم
والمحل ب ومصفة ااصة على الحكومة والجوغور و ينيش والقضاء إلتاحة تنفييها تنفييا تاما.
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التصددق على المعاهدات ا ارى
- 54

تالحظ اللجنة أن انضـما الدولة اللرف لى الصـكوك الدولية الرئيسـية التسـعة لحقوق اإلنسـان

)1

مل شــين أن يعزز تمتع المرأة بحقوق اإلنســان والحريات ا ســاســية الواجبة ل ا ك جميع جوانب حيات ا.
ليا تشــــــــجع اللجنة الدول َة اللرف على التصــــــــددق على االتفاقية الدولية لحماية جميع ا شــــــــخاش مل

االاتفاء القسري الت لم تصبح طركا كي ا بعد.
متابعة المالحظات الختامية
- 55

تللب اللجنة لى الدولة اللرف أن تقد ك غضــــــــون ســــــــنتيل معلومات الية عل الخلوات

المتخية لتنفيي التوصيات الواردة ك الفقرات ( 12بب و ( 18بب و ( 22بب و ( 26هب أعال .
عداد التقرير المقبن

- 56

تللب اللجنة لى الدولة اللرف أن تقد تقريرها الدوري الســـــــــاد

- 57

وتللـب اللجنـة مل الـدولـة اللرف اتبـاع المبـادئ التوجي يـة المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب

اليي يحيل موعد تقديم ك

تشـــــــــريل الثــان /نوكمبر  .2025وينبغ أن ُيقـ َّـد التقرير ك الوقــت المحــدد وأن يغل الفترة ل ــا حتى
وقت تقديم .
موحدة والوثائق
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنســان بما ك ذل المبادئ التوجي ية لتقديم وثيقة أســاســية َّ

الخاصة بمعاهدات بعين ا (انظر  HRI/GEN/2/Rev.6الفصن ا ولب.

__________
 )1الو د الدولي الخاص بالحقن االقتصـ ـ ـ ــا اة واالجتماعية وال/قافية؛ والو د الدولي الخاص بالحقن المدنية والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية؛ واال ااقية الدولية
للقضـاء على جميع لشـكال التمييز الونصـري؛ وا ااقية القضـاء على جميع لشـكال التمييز ةـد المرلة؛ وا ااقية مناقضـة التوهيب وغيرو م

ةـ ـ ـ ـ ـ ــروب المواملة لو الوقنحة القاسـ ـ ـ ـ ـ ــية لو الالإنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية لو الم ينة؛ وا ااقية حقن الطال؛ واال ااقية الدولية لحمااة حقن جميع الومال
الم اجري ولف ار لسرقم؛ واال ااقية الدولية لحمااة جميع األشخاص م االختااء القسري؛ وا ااقية حقن األشخاص ذوي اتعاقة.
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