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اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة
املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري اخلامس لكازخستان*
 - 1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس لكازخس ـ ـ ـ ـ ـ ــتا ( )CEDAW/C/KAZ/5يف جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا
 1724و ( 1725انظر  CEDAW/C/SR.1724و  ،)CEDAW/C/SR.1725املعقودتني يف  24تشـ ـري
األول/أكتوبر  .2019وترد قائمة القض ـ ـ ـ ـ ـ ــاا واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة اليت أاثرها الفريق العامل ملا قبل الدورة يف الوث قة
 ،CEDAW/C/KAZ/Q/5وترد ردود كازاخستا يف الوث قة .CEDAW/C/KAZ/Q/5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري اخلامس .كما ترحب ابلتقرير الذي قدمته الدولة
الطرف متابعةً للمالحظات اخلتام ة السابقة اليت أبدهتا اللجنة ( )CEDAW/C/KAZ/CO/3-4/Add.1وردودها
اخلط ة على قائمة القضـ ـ ــاا واألس ـ ـ ـ لة اليت لرح ا الفريق العامل ملا قبل الدورة ،وكذل العر الشـ ـ ــفوي الذي
قدمه الوفد واإليضاحات اإلضاف ة املقدمة رداً على األس لة اليت لرحت ا اللجنة شفواً أثناء احلوار.
 - 3وتثين اللجنة على الدولة الطرف لوفدها املتعدد القطاعات ،الذي ترأســته لولشــارد عبد اخلالقوفا،
رئ سـ ــة اللجنة الولن ة لشـ ــوو املرأة واألسـ ــرة والس ـ ـ اسـ ــة الدخسراف ة التابث لرئ س كازاخسـ ــتا  ،وضـ ــم ثلني
ع وزارة الداخل ة ،ووزارة الش ـ ـ ـ ـ ــوو اخلارج ة ،ووزارة ا،قتو ـ ـ ـ ـ ــاد الولين ،ووزارة العمل واحلماية ا،جتماع ة
للسكا  ،ووزارة الوحة ،ووزارة التعل م والعلوم ،ووزارة اإلعالم والتنم ة ا،جتماع ة ،واحملكمة العل ا ،واإلدارة
الرائس ـ ة ،ومكتب املدعل العام ،واللجنة الولن ة لشــوو املرأة واألســرة والس ـ اســة الدخسراف ة ،ووكالة شــوو
اخلدمة املدن ة ،والبعثة الدائمة لكازاخستا لدى مكتب األمم املتحدة ،ومنظمات دول ة أخرى يف جن ف.

ابء  -اجلوانب اإلجيابية
 - 4ترحــب اللجنــة ابلتقــدم الــذي أحرزتــه الــدولــة الطرف ،منــذ النظر ،يف عــام  ،2014يف تقريرهــا
اجلــامث للتقريري الــدوريني الثــال ـ والرابث للــدولــة الطرف ( ،)CEDAW/C/KAZ/3-4يف اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحــات
التشريع ة اليت قامت هبا ،و ،س ما اعتماد ما يلل:
* اعتمدته اللجنة يف دورهتا الرابعة والسبعني ( 21تشري األول/أكتوبر  8 -تشري الثاين/نوفمرب .)2019
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القانو املتعلق بوندوق تعويض الضحاا ( ،)2018الذي ينص على تعويض ضحاا
(أ)
اجلرخة ،مب ف م النساء ،الذي عانوا م أضرار معنوية أو بدن ة أو مادية نت جة م جراء جرخة ما؛
(ب) القــانو املتعلق ابلتــيمني الوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحل ا،جتمــاعل اإللزامل ( ،)2015الــذي ينص على
إلزام ة التيمني الوحل ،مبا يف ذل للنساء ،اليت س بدأ العمل هبا عام .2020
 - 5وترحب اللجنة ابجل ود اليت تبذهلا الدولة الطرف م أجل حتســني إلارها املوس ـســل والس ـ اســاي
الذي ي دف إىل التعج ل ابلقضاء على التم ز ضد املرأة ،وتعزيز املساواة بني اجلنسني ،م قب ل ما يلل:
(أ)

خطة إدماج امل زنة املراع ة للمنظور اجلنساين ( ،)2025-2020ال ُمعتمدة يف عام 2019؛

(ب) اخلطة الولن ة املمتدة حىت عام  2025لضــما حقوق األشــذاي ذوي اإلعاقة وحتســني
سبل مع شت م ،اليت تشمل تدابري لتعزيز احلقوق اإلجناب ة للنساء ذوات اإلعاقة ،ال ُمعتمدة يف عام 2019؛

(ج) منذ عام  ،2018املس ــاواة التدرجي ة لسـ ـ التقاعد لدى النس ــاء والرجال يف  64عاماً،
املراد حتق ق ا حبلول عام 2028؛
(د) خطة العمل ملنث ومكافحة اجلرائم املتو ـ ـ ــلة اب،جتار ابألش ـ ـ ــذاي (،)2020-2018
ال ُمعتمدة يف عام 2018؛

(ه)
األعمال احلرة؛

منتدى املرأة الريف ة لزادة األنشطة ا،جتماع ة للمرأة الريف ة وتشج ث املرأة على مباشرة

(و)
يف عام 2016؛

اإلجراء املوحد لتوفري اخلدمات ا،جتماع ة اخلاصـ ـ ــة لضـ ـ ــحاا العنف العائلل ،ال ُمعتمد

(ز)
األم والطفل؛

الربانمج احلكومل املعروف ابس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ” ،“Densaulykالذي ي دف إىل محاية ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة

(ح) الربانمج املعنو ”املرأة يف األعمال التجارية“ ،اجلاري تنف ذد مث املوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف األورويب
لإلنشاء والتعمري ،والذي يركز على توفري ائتماانت م سرة لألعمال التجارية اليت تديرها النساء؛
(ط) خطة العمل لتنف ذ املالحظات اخلتام ة للجنة بش ـ ـ ـ ـ ــي التقرير اجلامث للتقريري الدوريني
الثال والرابث املتعلقني بتنف ذ ا،تفاق ة ،ال ُمعتمدة يف عام .2015

 - 6وترحب اللجنة بق ام الدولة الطرف ،منذ النظر يف التقرير السابق ،ابلتوديق على اتفاق ة حقوق
األشذاي ذوي اإلعاقة ،يف عام .2015

جيم  -أهداف التنمية املستدامة
 - 7ترحب اللجنة بتقدمي الدعم الدويل لتحقيق أهداف التنمية املسـ ـ ــتدامة وتدعو إىل اإلعمال
القانوين والفعلي (املوضـ ـ ــوعي للمسـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ــني وفقا ألحكام االتفاقية طوال عملية تنفيذ
خطة التنمية املســتدامة لعام  .2030وتشــر اللجنة إىل أمهية اهلدف  5وأمهية تعميم مراعاة مبادئ
املسـ ـ ــاواة وعدم التمييز يف مجيع األهداف السـ ـ ــبعة عشـ ـ ــر .وهي حتث الدولة الطرف على االعرتاف
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ابملرأة بوصـ ـ ــف ا القوة الدافعة للتنمية املسـ ـ ــتدامة يف البلد واعتماد السـ ـ ــيا ـ ـ ــات واال ـ ـ ـرتاتيجيات
ذات الصلة يف هذا الصدد.

دال  -الربملان
 - 8تؤكد اللجنة على دور الس ـ ـ ـ ـ ــلطة التش ـ ـ ـ ـ ــريعية احلا ـ ـ ـ ـ ــم يف كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية
(انظر  A/65/38اجلزء الثاين املرفق السـ ـ ــاد  .وهي تدعو الربملان (اجمللس إىل القيام متاشـ ـ ــيا مع
واليت ا ابختاذ اخلطوات الضـ ــرورية يف ما يتصـــل بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية خالل الفرتة املمتدة
من اآلن وحىت حلول موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل مبقتضى االتفاقية.

هاء  -جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات
إمكانية تطبيق االتفاقية
 - 9ترحب اللجنة بتزايد احتجاج احملاكم اب،تفاق ة يف الدعاوى املدن ة واجلنائ ة واإلدارية نت جة لتعزيز
التدريب القضائل .لري أهنا تالحظ بقلق ما يلل:
وفقاً للتعديالت اليت أُدخلت عام  2017على املادة  4م الدس ـ ـ ــتور ،فإ املعاهدات
(أ)
الدول ة اليت ص ــدقت عل ا الدولة الطرف ،وإ كانت  ،تزال  ،تُسلب على قوان ن ا ،مل تعد قابلة للتطب ق
ِّ
حيدد القانو إجراءات وشروط تطب ق ا؛
املباشر ،ح
(ب) مثــة تنــاقض بني التعــديالت ال ُم ـدخلــة على املــادة  4م الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور والقــانو املتعلق
ابملعاهدات الدول ة والقانو املتعلق ابلوــكو القانون ة ،اللذي ي دفا إىل حتديد مدى انطباق ا،تفاق ة،
بقدر ما ينص هذا القانوان على ا،نطباق املباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للمعاهدات الدول ة إ ،إذا كانت تل املعاهدات
تتطلب اعتماد تشريعات تنف ذية؛
(ج) مل تُضم أحكام ا،تفاق ة يف التشريعات وهنا افتقار إىل الوضوح يف ما يتعلق ابلوقت
الذي ستس ف ه التشريعات التنف ذية احملددة ،ا قد يقو مبدأ ال قني القانوين ويوثر سلباً يف فري متتث
املرأة حبقوق ا.
 - 10وتوصي اللجنة الدولة الطرف أبن تعمل على تطبيق االتفاقية يف ضوء التعديالت الد تورية
لعام  2017وعلى أن ميكن االحتجاج ابالتفاقية يف مجيع أنواع الدعاوى القض ـ ـ ـ ـ ــائية املتعلقة حبقوق
املرأة .وتوص ـ ـ ـ ـ ــي أبن تدمج الدولة الطرف االتفاقية يف تش ـ ـ ـ ـ ــريعا ا الوطنية وأن تبين قدرات اجل از
القض ـ ـ ــائي وأص ـ ـ ــحا امل ن القانونية على تطبيق االتفاقية وأن تذكي وعي اجلم ور وال ـ ـ ــيما يف
أو ـ ـ ــا النسـ ـ ــاء بكيفية االحتجاج هبا .وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضـ ـ ــا على مواءمة تشـ ـ ــريعا ا
املتعلقة إبمكانية تطبيق املعاهدات الدولية.
اإلطار القانوين وتعريف التمييز
 - 11تالحظ اللجنــة أ التم ز اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين حمظور مبوجــب القــانو يف الــدولــة الطرف ،مبــا يف ذل ـ
م خالل القانو املتعلق بضماانت الدولة للمساواة يف احلقوق وتكافو الفري بني الرجل واملرأة ،املعروف
أيضـاً ابسـم القانو املتعلق ابملسـاواة بني اجلنسـني .وتالحظ أيضـاً أ مشـرو قانو جديد بشـي السـ اسة
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املتعلقة ابألسـرة واملسـاواة بني اجلنسـني سـ شـمل التم ز املباشـر ولري املباشـر .لري أ اللجنة  ،تزال تشـعر
ابلقلق إزاء ما يلل:
(أ)

التعريف احلايل للتم ز  ،يشمل األشكال املتقالعة للتم ز؛

(ب) اإللــار القــانوين املتعلق ابلتم ز جمزأ و ،يوفر محــايــة فعــالــة م التم ز يف جمــا،ت مثــل
العمل أو يف حا،ت العنف اجلنساين؛
(ج) ِّ ،
حيدد القانو املتعلق ابملس ـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ــني املس ـ ـ ــوول ة يف حا،ت انت ا أحكامه
ويفتقر إىل آل ة للرصد الفعال.

 - 12وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اعتماد تشـ ــريعات شـ ــاملة ملكافحه التمييز وتدابر حلظر أشـ ــكال التمييز املباشـ ــرة
(أ)
وغر املباشرة وكذلك أشكال التمييز املتقاطعة يف الساحتني العامة واخلاصة وإدراج مجيع أ با
التمييز ضد املرأة احملظورة املعرتف هبا دوليا؛
(ب) التعجيل ابعتماد مشـ ــروع القانون املتعلق ابأل ـ ــرة والسـ ــيا ــة اجلنسـ ــانية وض ــمان
تطابق أحكامه مع االتفاقية وأال حيصر حقوق املرأة يف الساحة األُ رية؛
(ج) ضـ ـ ـ ـ ـ ـمــان التنفيــذ الفعــال للقــانون املتعلق ابملسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنس ـ ـ ـ ـ ــني وأن ينص
على عقوابت يف حاالت انت اكه وأن يتم رصــده ابنتظام مبشــاركة طائفة وا ــعة من منظمات اجملتمع
املدين مبا يف ذلك املنظمات امل تمة حبقوق املرأة وإطالع عامة النا على نتائج الرصـ ـ ــد ونشـ ـ ــرها
على نطاق وا ع.
إمكانية اللجوء إىل القضاء واآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى
 - 13تالحظ اللجنة أ اإلصــالحات التش ـريع ة الرئ س ـ ة اليت اســت لت يف عام  2016أدت إىل تعزيز
نظام احملاكم وزادة الش ـ ــفاف ة يف إجراءات احملاكم وتطوير نظام للقض ـ ــاء اإللكرتوين ،ح تُرفث حال اً حنو
 70يف املائة م الدعاوى القض ـ ـ ــائ ة إلكرتون اً ،ا ي ِّس ـ ـ ـ ـر إمكان ة اللجوء إىل القض ـ ـ ــاء يف املنالق الريف ة.
وترحب أيض ـاً إبنش ــاء فريق عامل إلنش ــاء آل ة قانون ة لتنف ذ توص ـ ات ه ات املعاهدات بش ــي الباللات
الفردية .لري ا اللجنة تشعر ابلقلق إزاء ما يلل:
تش ـ ــكل الدعاوى املرفوعة م النس ـ ــاء أقل ة م اإلجراءات وتتعلق أس ـ ــاسـ ـ ـاً بتيمني دفث
(أ)
النفقة ،ب نما اخنفضت النسبة امل وية لطلبات احملاكم املقدمة م النساء يف القضاا املدن ة منذ عام 2012
( ،CEDAW/C/KAZ/5الفقرة )66؛
(ب) عزوف النساء ع التماس العدالة يف حا،ت العنف اجلنساين واملوسسل بسبب الوصم
ابلعار واستمرار القوالب النمط ة اجلنسان ة وانتشار هنج التوك ل يف اختاذ القرار؛
(ج) سب ل ا،نتواف املنووي عل ه يف املادة  145م القانو اجلنائل بشي انت اكات احلق
يف املساواة لري فعال و ،يشمل أشكال التم ز املتقالعة ،مثل التم ز بداعل امل ل اجلنسل واهلوية اجلنسان ة؛
(د)
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 - 14وتوصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
حتديد وحتليل ومعاجلة احلواجز الفعلية اليت حتول دون جلوء املرأة إىل العدالة مبا يف ذلك
(أ)
من خالل التدريب القضـائي والالت التوعية للقضـاء على التحيز القضـائي بني اجلنسـني وا ـتمرار القوالب
النمطية اجلنسانية؛
(ب) العمل على أن تشمل املادة  145من القانون اجلنائي األشكال املتقاطعة للتمييز
مثل التمييز بداعي امليل اجلنس ـ ـ ــي واهلوية اجلنس ـ ـ ــية وض ـ ـ ــمان أن تكون مجيع النس ـ ـ ــاء مبا يف ذلك
الفئــات احملرومــة من النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء (انظر الفقرة  48أدانه على علم هبــذا احلكم وغره من و ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل
االنتص ـ ــاف املتاحة يف حالة انت اك حقوق ن وأن حيص ـ ــلن ابلفعل على املس ـ ــاعدة القض ـ ــائية وميكن ن
طلب االنتصاف والتعويض؛
(ج)

ضمان تنفيذ آراء اللجنة بشان البالغ رقم  2012/45على النحو الواجب.

اجل از الوطين للن وض ابملرأة
 - 15تثين اللجنة على الدولة الطرف لتمويل ا مبادرات املســاواة بني اجلنســني واســتحدا خطة إدماج
امل زنة املراع ة للمنظور اجلنساين للفرتة  .2025-2020لري أ اللجنة تشعر ابلقلق إزاء ما يلل:
ا،ستعاضة ع اسرتات ج ة الدولة الطرف للمساواة بني اجلنسني للفرتة 2016-2006
(أ)
مبف وم السـ ـ ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـرية واجلنس ـ ـ ـ ـ ــان ة للفرتة املمتدة حىت عام  ،2030الذي ِّ
يعزز ،م خالل اجلمث
بني املسـ ـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ـ ــني واألدوار األس ـ ـ ـ ـرية ،القوالب النمط ة التقل دية بشـ ـ ـ ــي أدوار املرأة ومسـ ـ ـ ــوول اهتا
يف األسرة ،ويقال أنه يواجه معارضة قوية يف اجملتمث؛
(ب) عدم وجود معلومات ع نتائج خطة العمل األوىل لتنف ذ مف وم الس ـ اســة األس ـرية والس ـ اســة
اجلنسان ة (.)2019-2017
 - 16وتوصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
ض ـ ــمان أن تعيد خطة العمل الثانية لتنفيذ مف وم الس ـ ــيا ـ ــة األ ـ ــرية والس ـ ــيا ـ ــة
(أ)
اجلنسـ ــانية اليت تشـ ــمل الفرتة  2022-2020تركيز اإلطار النظري للدولة الطرف على الن وض
ابملرأة ومتكين ا وأن تنت ج يا ة قوية للمساواة بني اجلنسني؛
(ب) ضــمان أن تشــمل خطة العمل الثانية مؤش ـرات طويلة األجل وقصــرة األجل وتنص
على رصد موارد بشرية ومالية كافية وضمان رصد تنفيذها ابنتظام مبشاركة طائفة وا عة من اجل ات
الفاعلة يف اجملتمع املدين وتقييم نتائج ا وا تخدام ا إلثراء اإلجراءات السيا اتية الالحقة؛
(ج)

النظر يف وضع واعتماد ا رتاتيجية قائمة بذا ا للمساواة بني اجلنسني.

منظمات اجملتمع املدين
 - 17ترحب اللجنة ابلزادة يف املنح املتاحة ملنظمات اجملتمث املدين ،مبا ف ا تل اليت تعمل يف جمال
القضـ ـ ـ ــاا اجلنسـ ـ ـ ــان ة .لري أهنا تشـ ـ ـ ــعر ابلقلق م تعاو الدولة الطرف احملدود بوجه عام مث اجملتمث املدين
وحا،ت رفض تسـ ــج ل املنظمات النسـ ــائ ة اليت ِّ
تعزز حقوق اإلنسـ ــا للمرأة وحقوق املثل ات ومزدوجات
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امل ل اجلنس ـ ـ ـ ـ ــل ومسايرات اهلوية اجلنس ـ ـ ـ ـ ــان ة وحامالت ص ـ ـ ـ ـ ــفات اجلنس ـ ـ ـ ـ ــني ،لعدم امتثاهلا ”الق م الروح ة
واألخالق ة وثقافة األسرة ومكانت ا ودورها“ ،كما هو مبني يف قرار م هذا القب ل .ويف هذا الس اق ،تنود
أيضـ ـاً إىل أ الرؤية اهلادفة إىل تنم ة اجملتمث املدين يف الفرتة املمتدة حىت عام  ، 2025تزال تنتظر املوافقة
عل ا.
 - 18وتوصـ ــي اللجنة الدولة الطرف ابال ـ ــتفادة من اعتماد الرؤية اهلادفة إىل تنمية اجملتمع املدين
يف الفرتة املمتدة حىت عام  2025من أجل ما يلي:
تعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين وال ــيما املنظمات املعنية حبقوق املرأة
(أ)
لضـ ــمان اضـ ــطالع ا بدور قوي يف جمال الن وض ابملرأة وإش ـ ـراك ا بصـ ــورة جمدية يف عمليات وضـ ــع
السيا ات والقوانني؛
(ب) إعادة النظر يف قانون املؤ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات اخلرية إلزالة القيود املفرطة املفروض ـ ـ ـ ــة على
تسـ ــجيل منظمات اجملتمع املدين وضـ ــمان أن تكون هذه املنظمات مبا في ا املنظمات النسـ ــائية اليت
ِّ
تعزز حقوق اإلنس ـ ــان للمرأة وحقوق املثليات ومزدوجات امليل اجلنس ـ ــي ومغايرات اهلوية اجلنس ـ ــانية
وحامالت ص ــفات اجلنس ــني قادرة على ممار ــة حقوق ا يف حرية التعبر والتجمع وتكوين اجلمعيات
دون تدخل ال ِّ
مربر له.
مؤ سات حقوق اإلنسان الوطنية
جملس الشـ ـ ـ ـ ـ ـ و مفو
 - 19تالحظ اللجنة أنه ،مبوجب التعديل الدس ـ ـ ـ ـ ــتوري لعام  ،2017ينتذب ُ
حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا (”أمني املظامل“) .وترحب بتع ني أمني للمظامل يف أيلول/س ـ ـ ـ ـ ــبتمرب ُ 2019كلف جبملة
أمور من ا تلقل الش ـ ـ ـ ــكاوى املتعلقة ابنت اكات حقوق املرأة والتحق ق ف ا .لري أ اللجنة تش ـ ـ ـ ــعر ابلقلق
أل مكتــب أمني املظــامل ق ــل إنــه يعــاين م نقص يف املوظفني ول س لــه مكــاتــب يف املقــالعــات ،ــا حيــد
بشدة م إمكان ة اللجوء إىل املكتب خارج العاصمة.
 - 20وتوصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
ض ـ ـ ـ ـ ــمان أن يعمل أمني املظامل بفعالية وا ـ ـ ـ ـ ــتقاللية امتثاال للمبادئ املتعلقة مبركز
(أ)
املؤ ـ ـس ــات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنس ــان والايت ا (”مبادئ ابريس“ مبا يف ذلك ختص ــيص املوارد
البشرية والفنية واملالية الكافية ملكتب أمني املظامل؛
(ب)

تعزيز وجود مكتب أمني املظامل خارج العاصمة مبا يف ذلك يف املناطق الريفية.

التدابر اخلاصة املؤقتة
 - 21تالحظ اللجنة أ مش ـ ــرو القانو اجلديد املتعلق ابألس ـ ــرة والسـ ـ ـ اس ـ ــة اجلنس ـ ــان ة سـ ـ ـ نص على
تعريف ”التدابري اخلاص ـ ــة املوقتة“ ،مبا يف ذل ”احلو ـ ــص اجلنس ـ ــان ة“ ،اليت س ـ ــتُدرج يف القوانني وكذل
على إنشاء آل ة لرصد تنف ذ تل التدابري .لري أهنا تالحظ بقلق ما يلل:
أ اهلدف املتمثل يف متث ل املرأة بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  30يف املائة يف ه ات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنث القرار حبلول
(أ)
عام  ،2016الذي حدد يف ا،سـ ـرتات ج ة الس ــابقة للمس ــاواة بني اجلنس ــني ،مل يتحقق يف مج ث القطاعات
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واملنالق يف الدولة الطرف ،وأ حتق ق اهلدف ابلكامل قد أُرجئ حىت عام  2030يف مف وم الس ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـ ـ ـ ــة
األسرية والس اسة اجلنسان ة يف خمتلف اجملا،ت؛
(ب) هنا نقص يف معلومات ع التدابري اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املوقتة احملددة اليت تعتزم الدولة الطرف
اختاذها لتحق ق نسبة  30ويف هناية املطاف نسبة  50يف املائة م ح متث ل املرأة.
 - 22وتوصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
إعادة النظر يف القانون املتعلق ابأل ــرة والس ــيا ــة اجلنس ــانية للتيقن من أنه ِّ
يعرف
(أ)
”التدابر اخلاصـ ــة املؤقتة“ و ”احلصـ ــص اجلنسـ ــانية“ متشـ ــيا مع املادة  1( 4من االتفاقية والتوصـ ــية
العامة رقم  2004( 25الصادرة عن اللجنة بشأن التدابر اخلاصة املؤقتة؛
(ب) ا ـ ــتحدا تدابر خاصـ ــة مؤقتة كا ـ ـرتاتيجية ضـ ــرورية للتعجيل بتحقيق املسـ ــاواة
املوضوعية للمرأة يف مجيع جماالت االتفاقية اليت تكون في ا املرأة ممثلة متثيال انقصا؛
(ج)

إنشاء آلية لرصد تنفيذ التدابر اخلاصة املؤقتة وتقييم أثر تلك التدابر؛

(د)

ختصيص موارد كافية لتنفيذ هذه التدابر ورصدها وتقييم أثر تلك التدابر.

القوالب النمطية واملمار ات الضارة
 - 23تثين اللجنة على الدولة الطرف لدعم ا مشــاركة اآلابء يف رعاية األلفال ،مبا يف ذل م خالل
تعزيز إجازة األبوة .لري أهنا تشعر ابلقلق إزاء ما يلل:
تف ــد بعض تقــارير آل اآلابء لــالبـاً مــا يوثرو الفت ــة على الفت ـات ،األمر الــذي قــد يوثر
(أ)
على اعتداد الفت ات ابلنفس وثقت آلنفس ويع ق انتقاهل إىل مرحلة البلوغ النشطة القائمة على املشاركة؛
(ب) حتد القوالب النمط ة اجلنسان ة التم زية م دور املرأة يف العمل املنزيل وتنش ة األلفال،
ا يقو فري متكني الكبار يف امل ادي ا،قتوادية وا،جتماع ة والس اس ة؛
(ج) على الرلم م أ الق ــانو حيرم تزويج األلف ــال و/أو الزواج القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،ف ــإ ه ــاتني
الظاهرتني منتشرات يف الدولة الطرف وتلق ا درجة عال ة م القبول يف اجملتمث.
 - 24وتوصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
تصـ ـ ـ ــميم واعتماد وتنفيذ ا ـ ـ ـ ـرتاتيجية شـ ـ ـ ــاملة وتنظيم الالت لتوعية عامة النا
(أ)
ابلقوالب النمطية التمييزية املرتبطة أبدوار ومس ـ ـ ـ ــؤوليات املرأة والرجل يف اجملتمع واأل ـ ـ ـ ــرة والرتويج
للص ـ ـ ـ ــور اإلجيابية عن املرأة ابعتبارها عنصـ ـ ـ ـ ـرا نش ـ ـ ـ ــطا يش ـ ـ ـ ــارك يف احلياة االجتماعية واالقتص ـ ـ ـ ــادية
والسـ ـ ــيا ـ ـ ــية وذلك مبشـ ـ ــاركة الوزارات املعنية واجملتمع املدين وقادة اجملتمع احمللي والزعماء الدينيني
واملؤ سات األكادميية وقطاع األعمال التجارية وو ائط االعالم؛
(ب) العمل على أن يكون اهلدف من السيا ات واملمار ات الرتبوية يف مجيع املدار
وكذلك ممار ـ ـ ـ ــات تدريب املعلمني هو تعزيز التقدم احملرز يف مكافحة القوالب النمطية اجلنس ـ ـ ـ ــانية
التمييزية وتزويج األطفال و/أو الزواج القسـ ـ ـ ــري بسـ ـ ـ ــبل من ا تعزيز املسـ ـ ـ ــؤوليات املنزلية والوالدية
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املوزَّعة ابلتســـاوي والتوعية ابلتأثر السـ ــلي للقوالب النمطية اجلنسـ ــانية وتزويج األطفال و/أو الزواج
القسري على تعليم الفتيات والنساء وصحت ن ومتتع ن ابحلقوق األخرى؛
(ج) ضـمان التحقيق الفعلي يف حاالت تزويج األطفال و/أو الزواج القسـري ومقاضاة
مرتكبيه وإنزال العقا املالئم هبم ومتكني النس ـ ــاء والفتات الاليت يُزوجن قسـ ـ ـرا من احلص ـ ــول على
احلماية مبا يف ذلك املالجئ وخدمات الدعم؛
(د) اختاذ تدابر ملمو ـ ــة لتعزيز التوزيع املتسـ ــاوي للمسـ ــؤوليات املنزلية ومسـ ــؤوليات
رعاية األطفال وكذلك تعزيز األبوة املس ـ ــؤولة مبا يف ذلك عن طريق تش ـ ــجيع اآلابء على ا ـ ــتخدام
إجازا م األبوية املدفوعة األجر ورصد هذه املمار ة.
العنف اجلنساين ضد املرأة
 - 25تالحظ اللجنة مث التقدير التعديالت اليت أُدخلت عام  2014على قانو العنف العائلل لعام
 2014الذي ينص على أوامر تق دية ومحائ ة وتقدمي املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة ا،جتماع ة لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاا العنف العائلل.
وحت ط علماً أيض ـاً ابعتزام الدولة الطرف اعتماد مشــرو القانو املتعلق مبكافحة العنف العائلل والتوــديق
على اتفاق ة جملس أورواب للوقاية م العنف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والعنف املنزيل ومكافحت ما .لري أ اللجنة
تالحظ بقلق ما يلل:
إلساء جترمي إيقا األذى البسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط عمداً (املادة  108م القانو اجلنائل) والض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
(أ)
(املادة  109م القانو اجلنائل) ،يف عام  ،2017ومها اجلرختا اللتا اس ــتُذدمتا للمقاض ــاة يف حا،ت
العنف العــائلل ،وكو مثــل هــذد األعمــال تعترب حــال ـاً جمرد خمــالفــات إداريــة ،األمر الــذي يتنــاى وروح
ا،تفاق ة ويضعف سبل محاية املرأة م العنف اجلنساين؛
(ب) عدم تنق ح تعريف ا،لتو ـ ـ ــاب (املادة  120م القانو اجلنائل) ،الذي  ،يزال قائماً
على اجلم ــا ابإليالج امل بلل ويتطل ــب عنوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العنف أو الت ــدي ــد ابلعنف  ،ع ــدم الرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا (انظر
 ،CEDAW/C/KAZ/CO/3-4الفقرة ( 19د))؛
(ج)

 ،يزال العنف العائلل ،الذي اندراً ما يُبلغ عنه ،يعترب مسيلة خاصة يف الدولة الطرف؛

(ه)

التقارير اليت تف د آل ضباط الشرلة حياولو التوف ق بني الضحاا ومرتكيب العنف العائلل؛

(د)  ،تنفذ أوامر اإلخالء اليت تو ـ ـ ـ ـ ـ ــدر للجناة مبسادرة منزل األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إ ،إذا مل يك لذا
الشذص حمل إقامة آخر؛

(و) عدم وجود مالجئ للنســاء والفتات ضــحاا العنف اجلنســاين وحرما النســاء املوــاابت
بفريوس نقص املناعة املكتسب/اإليدز م دخول تل املالجئ؛
(ز) نقص التدريب املتاح للس ــلطات املعن ة على الوقاية م مج ث أش ــكال العنف اجلنس ــاين
والكشف عن ا ،وكذل على السبل اليت تركز على الضحاا للتودي لتل األشكال؛
(ح) إخضــا النســاء ذوات اإلعاقة ،و ،سـ ما الالي يعشـ يف موسـســات ،للتعق م القسـري
واإلج ا القس ـ ــري ،والعنف الذي متارس ـ ــه الش ـ ــرلة ض ـ ــد املش ـ ــتسالت ابلدعارة ،واجلراحة اإللزام ة لتس ري
اجلنس للنساء مسايرات اهلوية اجلنسان ة بسر ا،عرتاف القانوين جبنس .
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 - 26وإذ تشر اللجنة إىل توصيت ا العامة رقم  2017( 35بشأن العنف اجلنساين ضد املرأة
الصادرة حتديثا للتوصية العامة رقم  19توصي الدولة الطرف مبا يلي:
إعادة النظر يف تش ـ ـ ـ ـ ــريعا ا احلالية مبا في ا القانون اجلنائي وقانون اجلرائم اإلدارية
(أ)
والقانون املتعلق ابلعنف العائلي لض ـ ـ ـ ـ ــمان جترمي العنف العائلي على وجه التحديد وميكن حماكمة
مرتكبه حبكم منصبه ويعاقب بعقوابت تتنا ب مع خطورة االعتداء؛
(ب) تنقيح املادة  109من القانون اجلنائي لكي تســتند إىل تعريف االغتصــا بســبب
عدم املوافقة ومواءمته مع االتفاقية والسوابق القضائية للجنة مبوجب الربوتوكول االختياري؛
(ج) إعادة النظر يف مش ـ ـ ـ ـ ــروع القانون املتعلق مبكافحه العنف العائلي هبدف ض ـ ـ ـ ـ ــمان
امتثاله لالتفاقية وذلك من أجل منع ومكافحة مجيع أشـ ــكال العنف اجلنسـ ــاين ضـ ــد النسـ ــاء والاية
الضحااي على حنو فعال؛
(د) تش ـ ـ ــجيع اإلبالغ عن مجيع أش ـ ـ ــكال العنف اجلنس ـ ـ ــاين ض ـ ـ ــد النس ـ ـ ــاء والفتيات
مبا يف ذلك العنف العائلي واجلنسي؛
(ه) ضــمان إصــدار أوامر اإلخالء وتنفيذها ورصــدها يف الوقت املنا ــب وبصــورة فعالة
وبرامج إعادة أتهيل اجلناة وتنفيذها ورصدها يف الوقت املنا ب وبصورة فعالة؛
(و) ض ـ ـ ـ ـ ــمان التحقيق الفعال يف مجيع القض ـ ـ ـ ـ ــااي اليت تنطوي على العنف اجلنس ـ ـ ـ ـ ــاين
ضــد النســاء ومقاضــاة اجلناة حبكم مناصــب م ومعاقبت م بعقوابت منا ــبة وإعطاء األولوية للدعاوى
اجلنائية على املصـ ــاحلة وضـ ــمان مسـ ــاءلة ضـ ــبا الشـ ــرطة الذين ال يتخذون أي إجراءات أو يثنون
الضحااي عن تقدمي شكاواهم؛
(ز) تعزيز توافر املالجئ القصـ ـ ـ ــرة األجل والطويلة األجل والرعاية الطبية والنفسـ ـ ـ ــانية
واملس ـ ـ ـ ـ ــاعدة القانونية وإمكانية الوص ـ ـ ـ ـ ــول إلي ا يف املناطق احلض ـ ـ ـ ـ ــرية والريفية من خالل متويل ا
من ميزانية الدولة لفائدة مجيع النسـ ــاء ضـ ــحااي العنف اجلنسـ ــاين أو املعرضـ ــات خلطره بغض النظر
عما إذا كن مصاابت بفرو نقص املناعة البشرية/اإليدز أو ميار ن الدعارة؛
(ح) توفر التدريب اإللزامي على الوقاية من مجيع أشـ ــكال اجلنسـ ــاين والكشـ ــف عن ا
وكذلك ـــبل التصـ ــدي هلا املراعية لالعتبارات اجلنسـ ــانية وللضـ ــحااي مع إيالء اهتمام خاص حلماية
طابع الس ـ ــرية ومواءمة اإلجراء املوحد لتوفر اخلدمات االجتماعية اخلاص ـ ــة لض ـ ــحااي العنف العائلي
مع املعاير الدولية؛
(ط) ضــمان جترمي التعقيم القســري واإلج اض ومقاضــاة اجلناة وإلغاء اجلراحة اإللزامية
لتغير اجلنس يف القانون واملمار ة وحتديد وإزالة احلواجز اليت حتول دون جلوء الضحااي إىل القضاء
يف املناطق الريفية واحلضرية وضمان حصول مجيع الضحااي على جرب فعال مبا يف ذلك التعويض؛
(ي) ضمان أن تقوم السلطات املستقلة برصد فعال جلميع املؤ سات اليت تعيش في ا
النساء ذوات اإلعاقة من أجل منع العنف و وء املعاملة؛
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( ) التعجيل ابلتصــ ـ ـ ــديق على اتفاقية جملس أورواب للوقاية من العنف ض ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ــاء
والعنف املنزيل ومكافحت ما.
االجتار ابألشخاص وا تغالهلم يف الدعارة
 - 27تالحظ اللجنة جترمي ا،جتار ابألش ـ ـ ــذاي ،واعتماد خطة عمل جديدة ملكافحة ا،جتار ابلبش ـ ـ ــر
تسطل الفرتة م عام  2018إىل عام  ،2020واعتماد إجراء موحد لتوفري اخلدمات ا،جتماع ة اخلاص ـ ـ ــة
لضـ ـ ــحاا ا،جتار ابألشـ ـ ــذاي ،وإنشـ ـ ــاء صـ ـ ــندوق لتعويض الضـ ـ ــحاا ،واختاذ مبادرات خمتلفة ملنث ا،جتار
ابألشذاي .لري أهنا تالحظ بقلق ما يلل:
نقص يف التدابري الكف لة ابلتعرف على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاا ا،جتار ابألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاي وإحالت م إىل
(أ)
اجل ات املذتوة ومحايت م يف مرحلة مبكرة ،و ،س ما النساء األجنب ات؛
(ب)

اخنفا

معد،ت التحق ق واملقاضاة واإلدانة يف قضاا ا،جتار؛

(ج) نقص يف خــدمــات املالجئ واخلــدمــات الطب ــة وا،جتمــاع ــة والقــانون ــة وبرامج إعــادة
التيه ل وإعادة اإلدماج لضـ ــحاا ا،جتار ابألشـ ــذاي ،و ،س ـ ـ ما النسـ ــاء املوـ ــاابت بفريوس نقص املناعة
البشر/اإليدز ،وخمووات امل زان ة هلذد املساعدة؛
(د)

عدم وجود تدابري ،يف املدارس وعلى مستوي اجملتمعات احملل ة ،ملنث ا،جتار ابألشذاي؛

(ه) الوصــم ابلعار يف اجملتمث والتم ز الواســث ا،نتشــار ،مبا يف ذل العنف اجلنســاين ،الذي
تعاين منه املشتسالت ابلدعارة ،مبا يف ذل على أيدي الشرلة؛
(و)
يف قضاا العنف؛
(ز)

حا،ت الرفض املبلغ عن ا لتس ـ ـ ـ ـ ـ ــج ل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكاوى املقدمة م املش ـ ـ ـ ـ ـ ــتسالت ابلدعارة
عدم وجود برامج لإلقال ع

ارسة الدعارة للنساء الرالبات يف ذل .

 - 28وتوصي اللجنة أبن تقوم الدولة الطرف مبا يلي:
بناء قدرة اجل از القضــائي وموظفي إنفاذ القانون على التعرف على ضــحااي االجتار
(أ)
ابلبشر وإحالت م إىل اجل ات املختصة والايت م يف مرحلة مبكرة وال يما النساء األجنبيات؛
(ب) التحقيق يف قضــااي االجتار ابلبشــر ومقاضــاة اجلناة بفعالية وال ــيما قضــااي االجتار
ابلنساء والفتات وفرض عقوابت على اجلناة تتنا ب مع جسامة اجلرمية؛
(ج) ضمان الوصول إىل برامج متكاملة لدعم النساء والفتات ضحااي االجتار وأتهيل ن
وإعادة إدماج ن بغض النظر عما إذا كن مص ــاابت بفرو نقص املناعة البش ــرية/اإليدز وض ــمان
أال تكون تلك الربامج مشروطة ابلتعاون مع لطات الشرطة والنيابة القضائية؛
(د)
االجتار ابلبشر؛
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(ه) تسجيل حاالت العنف اجلنساين والتمييز ضد املشتغالت ابلدعارة والتحقيق في ا
ومقاضـ ــاة مرتكبي ا وتقدمي اجلناة إىل العدالة ووضـ ــع حد ملمار ـ ــة االختبار القسـ ــري لفرو نقص
املناعة الذايت؛
(و) تنظيم الالت توعيــة لــدحض التص ـ ـ ـ ـ ــورات النمطيــة عن املش ـ ـ ـ ـ ــتغالت ابلــدعــارة
وما يتصل هبا من وصم ابلعار؛
(ز) توفر برامج لإلقالع عن ممار ة الدعارة للنساء الراغبات يف ذلك والفرص البديلة
إلدرار الدخل هلن.
املشاركة يف احلياة السيا ية والعامة
 - 29ترحب اللجنة بزادة متث ل املرأة يف القض ـ ـ ـ ــاء وعلى خمتلف مس ـ ـ ـ ــتوات الس ـ ـ ـ ــلطة التنف ذية وزادة
مشاركت ا يف األحزاب الس اس ة .لري أ القلق يساور اللجنة ا يلل:
إرجاء الدولة الطرف إعماهلا ابلكامل هلدف ا املتمثل يف متث ل املرأة بنس ـ ـ ــبة  30يف املائة
(أ)
يف مناصــب اختاذ القرارات إىل عام  ،2030على النق ض م اس ـرتات ج ت ا الســابقة املتعلقة ابملســاواة بني
اجلنس ـ ـ ــني ،اليت نو ـ ـ ـت على حتق ق هدف متث ل املرأة بنس ـ ـ ــبة  30يف املائة يف موعد أقو ـ ـ ــاد عام ،2016
والساية  5-5م أهداف التنم ة املستدامة ،الرام ة إىل بلوغ التكافو بني اجلنسني يف عمل ة اختاذ القرارات؛
(ب) نقص متث ل املرأة الش ـ ـ ــديد على املس ـ ـ ــتوى الوزاري ،ويف الس ـ ـ ــل الدبلوماس ـ ـ ــل والقوات
املسلحة واإلدارات احملل ة؛
ِّ
تدين متث ل املرأة يف جملس الش ـ ـ ـ ـ ـ و ( 10.6يف املائة) ،الذي ترأسـ ـ ـ ـ ــه امرأة ،وعلى رأس
(ج)
ه ات التمث ل احملل ة ()maslikhat؛
(د)

ِّ
تدين متث ل املرأة يف اهل ات اإلدارية لألحزاب الس اس ة؛

(ه)

انعدام ب اانت مونفة ع مشاركة املرأة يف احل اة الس اس ة؛

(و)

وجود أوجه تفاوت إقل مل يف التمث ل الس اسل للمرأة؛

(ز)

وجود قوالب منط ة جنسان ة ذات لابث مت زي تع ق مشاركة املرأة يف احل اة الس اس ة والعامة.

 - 30وتش ــر اللجنة إىل توص ــيت ا الس ــابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/3-4الفقرة  23ابلتعجيل
مبشاركة املرأة بصورة كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل يف مناصب اختاذ القرارات ابهليئات املنتخبة
واملعيَّنة وال ــيما يف الوزارات وجملس الش ــيو والس ــلك الدبلوما ــي والقوات املس ــلحة واإلدارات
وهيئات التمثيل احمللية .وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا مبا يلي:
ا ـ ــتعراض مف وم الس ـ ــيا ـ ــة املتعلقة ابأل ـ ــرة والش ـ ــؤون اجلنس ـ ــانية هبدف حتديد
(أ)
ِّحصص بنسبة  50يف املائة لتمثيل املرأة يف مجيع جماالت احلياة؛
(ب) تقدمي حوافز إىل األحزا الس ــيا ــية لتعزيز دور املرأة يف املناص ــب العليا واهليئات
اإلدارية ضمن هياكل ا احلزبية وزايدة التعريف َّ
ابملرشحات أثناء احلمالت االنتخابية؛
(ج)
19-19554
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(د) ضمان مجع بياانت مصنَّفة حسب العمر والفئة العرقية واملنطقة عن مشاركة املرأة
يف احلياة السيا ية والعامة؛
(ه) اختاذ تدابر فعالة للتصــدي ألوجه التفاوت اإلقليمي يف التمثيل الســيا ــي للمرأة
بطرق من ا تشجيع مشاركت ا بنشا يف احلياة السيا ية؛
(و) زايدة الوعي يف أو ا القادة السيا يني وعموم اجلم ور أبن مشاركة املرأة مشاركة
اتمة وحرة ودميقراطية على قدم املســاواة مع الرجل يف احلياة الســيا ــية والعامة هي شــر من شــرو
اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان املكفولة للمرأة.
املرأة والسالم واألمن
 - 31تالحظ اللجنة أ الدولة الطرف شـ ـ ـ دت منواً اقتو ـ ــاداًكبرياً يف الس ـ ــنوات األخرية واض ـ ــطلعت
بدور رائد يف تعزيز ا،ستقرار والتعاو اإلقل م ني وكانت أول دولة يف آس ا الوسطى تُنتذب جمللس األم .
لري أ القلق يس ـ ــاور اللجنة أل الدولة الطرف مل تنفذ التزام ا بوض ـ ــث الو ـ ـ ـ سة الن ائ ة خلطة عمل ولن ة
لتنف ذ قرار اجمللس  )2000( 1325بش ـ ـ ـ ـ ــي ملرأة والس ـ ـ ـ ـ ــالم واألم  ،وبتذوـ ـ ـ ـ ـ ـ ص نس ـ ـ ـ ـ ــبة  15يف املائة
م مساعدهتا اإلمنائ ة الرمس ة لتعم م مراعاة املنظور اجلنساين.
 - 32وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
وضــع إطار زمين واضــح وختصــيص املوارد الضــرورية لوضــع الصــيغة الن ائية خلطة
(أ)
العمل الوطنية لتنفيذ قرار جملس األمن  2000( 1325بش ـ ـ ــأن املرأة والس ـ ـ ــالم واألمن ابلتعاون
مع ممثلي املنظمات النس ـ ــائية وض ـ ــمان مراعاة النطاق الكامل خلطة اجمللس املتعلقة ابملرأة والس ـ ــالم
واألمن على النحو املبني يف قرارات اجمللس  2008( 1820و  2009( 1888و 1889
( 2009و  2013( 2122؛
(ب)

ختصيص نسبة  15يف املائة من مساعد ا اإلمنائية الرمسية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.

اجلنسية
القلق أل الثسرات التشـ ـ ـ ـريع ة التال ة ُحتد خطرا كبريا بتعر النس ـ ـ ــاء والفت ات
 - 33يس ـ ـ ــاور اللجنة ُ
حلالة انعدام اجلنس ة يف الدولة الطرف:
 ،جيوز تسج ل املوال د ما مل ِّ
يقدم الوالدا واثئق ثبوت اهلوية؛
(أ)
(ب) بعد فقدا اجلنس ـ ة ع لريق الزواج ، ،تس ــمح التش ـريعات إبعادة اكتس ــاب اجلنس ـ ة
يف حا،ت فسخ الزواج أو عدم عقدد؛
(ج)
أو إعادة اكتساهبا؛

تشــرتط التش ـريعات ا،كتفاء الذاي ا،قتوــادي أو ح ازة تلكات ،كتســاب اجلنس ـ ة

(د) جت ز التعديالت الدســتورية لعام  2017احلرما م اجلنس ـ ة لألشــذاي الذي ارتكبوا
جرائم إرهاب ة و/أو أحلقوا أضراراً جس مة أخرى ابملواحل احل وية لكازاخستا .
 - 34وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
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تنقيح مدونة الزواج واأل ــرة واللوائح ذات الصــلة لضــمان تســجيل مجيع األطفال عند
(أ)
امليالد وتقدمي ش ادات تسجيل ميالد هلم بصرف النظر عن الوضع القانوين لوالدي م أو جنسيت م؛
(ب) مراجعة قانون اجلنسـ ـ ــية وغره من القوانني واللوائح ذات الصـ ـ ــلة للسـ ـ ــما للمرأة
اب رتجاع جنسيت ا يف حاالت فسخ الزواج أو عدم عقده وإلغاء شرطي االكتفاء الذايت االقتصادي
أو حيازة املمتلكات الكتسا اجلنسية أو إعادة اكتساهبا؛
(ج) تقدمي ضــماانت حتمي من احلرمان التعســفي من اجلنســية هبدف منع حاالت انعدام
اجلنسية مبا يف ذلك احلق يف الطعن أبثر إيقايف وإاتحة بل االنتصاف الفعالة اليت ينبغي أن تشمل
إمكانية ا رتجاع اجلنسية.
التعليم
 - 35تثين اللجنة على الدولة الطرف جل ودها الرام ة إىل زادة فري حو ـ ـ ـ ــول النس ـ ـ ـ ــاء والفت ات على
التعل م جبم ث مس ـ ـ ـ ـ ــتواته .وتالحظ اللجنة أ النس ـ ـ ـ ـ ــبة امل وية لأللفال لري امللتحقني ابلتعل م الثانوي تقل
ع  1يف املائة ،وفقاً للب اانت الرمس ة ،وترحب ببدء العمل ،يف عام  ،2017إبلزام ة رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا،لتحاق
ابملدارس .لري أ القلق يساور اللجنة ا يلل:
ُورود تقــارير ع حــا،ت ا،نقطــا ع الــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بني الفت ــات املراهقــات املتزوجــات،
(أ)
و ،س ما يف املنالق الريف ة؛
(ب) ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ القوالب النمط ة اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ة عرب املناهج الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ،يف ظل انعدام التثق ف
يف جمال املساواة بني اجلنسني والتوع ة املنتظمة بشي الوحة واحلقوق اجلنس ة واإلجناب ة؛
(ج)
النساء على عمل؛
(د)

ارتفا نسبة الفت ات الالي تلقني تعل ما  ،يودي إىل ما يقابل ذل م فري حوول
نقص متث ل املرأة على مستوى اختاذ القرارات يف إدارة نظام التعل م.

 - 36واللجنة إذ تشـ ـ ــر إىل توصـ ـ ــيت ا العامة رقم  2017( 36بشـ ـ ــأن حق الفتيات والنسـ ـ ــاء
يف التعليم توص ـ ـ ــي أبن تعمل الدولة الطرف على زايدة الوعي أبمهية حص ـ ـ ــول الفتيات على التعليم
جبميع مس ــتوايته ابعتباره أ ــا ــا لتمكين ن وأبن تس ــتفيد من اعتماد برانمج التعليم اجلديد وذلك
من أجل ما يلي:
مواصـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ج ودهـا الراميـة إىل منع زواج األطفـال والتغلـب على ظـاهرة االنقطاع
(أ)
عن الدرا ــة بني الفتيات املراهقات وض ــمان متكني األم ات الش ــاابت من العودة إىل الدرا ــة بعد
الوالدة ال تكمال تعليم ن واحلصول على الش ادات و بل التعليم العايل و/أو العمل أبجر مبا يفي
بتطلعا ن امل نية؛
(ب) إعداد وإدماج العناصـ ــر التالية يف املناهج الدرا ـ ــية ‘1’ :مضـ ــامني شـ ــاملة ومي َّس ـ ـرة
بش ـ ــأن املس ـ ــاواة بني اجلنس ـ ــني مبا في ا حقوق املرأة وتقدمي ص ـ ــورة عن النس ـ ــاء ذوات املكانة املرموقة
يف احلياة العامة ومواد عن القوالب النمطية اجلنس ـ ــانية والتمييز اجلنس ـ ــاين و ’ ‘2إاتحة تثقيف إلزامي
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منا ب للفئة العمرية املست دفة بشأن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية مبا يف ذلك التثقيف الشامل
بشأن السلوك اجلنسي للمراهقات واملراهقني مع إيالء اهتمام خاص للسلوك اجلنسي املسؤول؛
(ج) تضـ ــمني املناهج والكتب الدرا ـ ــية حمتوى منا ـ ــبا للفئة العمرية املسـ ــت دفة يراعي
االعتبارات اجلنسانية وإجراء تدريب جنساين لصاحل ِّ
املدر ني يف مجيع مستوايت التعليم؛
(د) ض ـ ـ ــمان ا ـ ـ ــتفادة الفتيات والنس ـ ـ ــاء من تعليم ن يف احلص ـ ـ ــول على فرص العمل
والوص ـ ـ ــول إىل مناص ـ ـ ــب اختاذ القرارات بطرق من ا مض ـ ـ ــاهاة املناهج الدرا ـ ـ ــية ابلطلبات الراهنة
والتصدي للقوالب النمطية املنطوية على التمييز وتعزيز التوجيه الوظيفي؛
(ه) ضـ ــمان متثيل املرأة على قدم املسـ ــاواة مع الرجل يف عمليات اختاذ القرارات وعلى
صعيد إدارة نظام التعليم.
العمالة
 - 37ترحب اللجنة ابلتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف تعزيز حو ـ ــول املرأة على العمالة .وتالحظ
اللجنة أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ التم ز يف مكا العمل حمظور مبقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــى املادة  )2( 6م قانو العمل .لري أ القلق
يساور اللجنة م العوامل التال ة اليت تع ق حتق ق املساواة ابلكامل يف العمل:
التقارير املتعلقة ابلتم ز يف العمالة والتحرش اجلنســل يف مكا العمل ،اللذي يتفاقما
(أ)
بفعل استمرار القوالب النمط ة اجلنسان ة؛
(ب) الفجوة الكبرية يف األجور بني اجلنس ــني ( 34يف املائة) والفو ــل ب ن ا وبني الرجل أفق ا
ورأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق العمل ،مبا يف ذل قائمة  191م نة م امل احملظورة على املرأة ،وتركز النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
يف قطاعات ا،قتواد التقل دية واملنذفضة الدخل ،ووجود حاجز لري مرئل خنث معظم النساء م الوصول
إىل مناصب اإلدارة العل ا؛
(ج) تق د حقوق املرأة يف جمال األسـ ـ ـ ــرة وافتقارها إىل فري للتوف ق بني احل اة امل ن ة واحل اة
األس ـ ـرية ،وعدم كفاية اجل ود املبذولة لتعزيز وضـ ــما تقاسـ ــم املسـ ــوول ات املنزل ة واملتعلقة بتنش ـ ـ ة األلفال
على قدم املساواة بني املرأة والرجل؛
حمدودية إمكان ة احلوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على فري العمل وبرامج الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما ا،جتماعل للف ات
(د)
احملرومة م النساء ،مثل امل اجرات ،والعامالت املنزل ات ،ونساء األراف ،وذوات اإلعاقة.
 - 38واللجنة إذ تش ـ ـ ـ ــر إىل وجو أن يواكب التقدم احملرز يف جمال العمالة متكني املرأة ومتتيع ا
ابملس ــاواة يف العمل توص ــي الدولة الطرف أبن تعيد تركيز ــيا ــت ا املتعلقة ابلعمالة على املس ــاواة
بني اجلنسـ ـ ـ ــني وأن تكفل أن تكون هذه السـ ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ــة مسـ ـ ـ ـ ِّ
ـتندة للنتائج واملؤش ـ ـ ـ ـرات القابلة للقيا
والشـ ـ ـ ـ ـ ـراكات مع القطاع اخلاص وفرص التدريب امل ين يف مجيع اجملاالت مبا يف ذلك القطاعات
االبتكارية وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ض ـ ـ ــمان أن يش ـ ـ ــمل حظر التمييز يف مكان العمل مبقتض ـ ـ ــى املادة  2( 6من قانون
(أ)
العمل التمييز غر املباشر وأن يكون ذلك احلظر قابال للتنفيذ بطريقة فعالة يف القطاعني العام واخلاص؛
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(ب) التعجيــل حبظر التحرش اجلنس ـ ـ ـ ـ ــي يف مكــان العمــل وتعزيز دور مفوض ش ـ ـ ـ ـ ــؤون
األخالقيات يف الاية املرأة من التمييز والتحرش اجلنسي يف مكان العمل بطرق من ا آلية الشكاوى
اليت وضعت ا الدولة الطرف وضمان إنفاذ قرارات املفوض وزايدة وعي املرأة هبذه اآللية وتشجيع ا
على اال تفادة من ا؛
(ج) القضـ ــاء على الفصـ ــل امل ين أفقيا ورأ ـ ــيا و ـ ــد الفجوة يف األجور بني اجلنسـ ــني
بطرق من ا ا تعراض األجور ابنتظام وإجراء درا ة لقيا مدى أتثر نظام األجور اجلديد على املرأة؛
(د) إلغاء قائمة امل ن احملظورة على النس ـ ـ ــاء وتيس ـ ـ ــر فرص حص ـ ـ ــول املرأة على هذه
امل ن وضمان أن تُطبَّق أي قيود على أ ا فردي وليس بطريقة شاملة على مجيع النساء؛
(ه) ترويج ص ـ ـ ـ ـ ــورة إجيابية عن املرأة يف جمال األعمال واحلياة امل نية لفك االرتبا بني
حقوق املرأة وحقوق األ رة؛
التفرغ والعمل
(و) ض ـ ـ ــمان إاتحة ترتيبات العمل املرنة مثل العمل على أ ـ ـ ــا عدم ُّ
عن بعد للنس ـ ــاء والرجال وتعزيز تقا ـ ــم املس ـ ــؤوليات املنزلية واملتعلقة بتنش ـ ــئة األطفال على قدم
املساواة (انظر الفقرة ( 24د أعاله ؛
(ز) ضــمان احلصــول على احلماية يف مرحلة األمومة وتيســر عودة األم ات الشــاابت
إىل العمل ورصد التقدم الوظيفي واألجور لألم ات الشاابت العائدات إىل العمل؛
(ح) حتس ــني إمكانية احلص ــول على فرص العمل والتدريب وبرامج الض ــمان االجتماعي
للفئات احملرومة من النساء مثل امل اجرات والعامالت املنزليات ونساء األرايف وذوات اإلعاقة.
الصحة

 - 39تثين اللجنة على الدولة الطرف لسـ ـ ــنِّ ا إلارا قانون ا قوا للحماية الوـ ـ ــح ة وللتقدم الكبري الذي
أحرزته يف احلد م وف ات األم ات .لري أ القلق يساور اللجنة ا يلل:
ارتفا معدل انتش ــار احلمل ِّ
املبكر وارتفا معد،ت اإلج ا بني الفت ات والش ــاابت
(أ)
الالي ترتاوح أعماره بني  15و  18س ـ ـ ـ ــنة ،ح
أسباب وف ات األم ات يف الدولة الطرف؛

يُعترب ارتفا معد،ت اإلج ا

س ـ ـ ـ ــبباً رئ س ـ ـ ـ ـ ـ اً م

(ب) حمدودية إمكان ة احلوــول على وســائل منث احلمل امل ســورة التكلفة ،إذ  ،تُقدم وســائل
منث احلمل اجملان ة إ ،جملموعة خمتارة م الف ات املعرضة خلطر شديد؛
(ج) الق ود املرتبطة ابلعمر املفروض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على املراهقني الرالبني يف احلوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على اخلدمات
الوح ة ،مبا ف ا اإلج ا ورعاية الوحة النفس ة ،دو موافقة الوالدي ؛
(د)
اليت تُقدم إل ؛

حمدودية إمكان ة وص ــول الش ــباب إىل املراكز الو ــح ة وحمدودية اخلدمات ا،س ــتش ــارية

(ه) حمدودية فري حوول النساء املواابت بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وذوات اإلعاقة
والالي يتعالني املذدرات على الرعاية الوح ة وما يو ِّاج نه م مت ز وعنف ،مبا يف ذل يف السجو .
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 - 40وتوصي اللجنة الدولة الطرف ابال تفادة من اعتماد الربانمج اجلديد لتنمية الرعاية الصحية
للفرتة حىت عام :2025
توفر و ـ ـ ـ ــائل منع احلمل اجملانية أو املدعومة ماليا للفئات الضـ ـ ـ ــعيفة من ـ ـ ـ ــكان
(أ)
املناطق احلضـ ـ ــرية والريفية مبا يف ذلك املراهقون النشـ ـ ــطون جنسـ ـ ــيا والنسـ ـ ــاء الفقرات والنسـ ـ ــاء
ذوات اإلعاقة والنساء املصاابت بفرو نقص املناعة البشرية/اإليدز؛
(ب) زايدة وعي اجلم ور بو ـ ـ ـ ـ ــائل منع احلمل احلديثة وض ـ ـ ـ ــمان عدم اختاذ اإلج اض
و يلة ملنع احلمل وذلك بطرق من ا التثقيف واحلمالت اإلعالمية بشأن السلوك اجلنسي؛
(ج) خفض السـ ــن الالزم بلوغه حلصـ ــول املراهقني على اخلدمات الصـ ــحية من  18إىل
 16عاما مبا في ا خدمات اإلج اض والصـ ــحة النفسـ ــية بدون موافقه الوالدين وذلك بطرق من ا
ا تعراض واعتماد مشروع قانون الصحة اجلديد؛
(د) حتس ـ ــني جودة ما تقدمه املراكز الص ـ ــحية من خدمات ص ـ ــحية للش ـ ــبا وإمكانية
حصوهلم علي ا وذلك بطرق من ا تعزيز م ارات موظفي ا وقدرا م على تقدمي خدمات تكون مراعية
لالعتبارات اجلنســانية ومالئمة للشــبا وضــمان السـ ِّـرية واخلصــوصــية وتو ــيع نطاق التغطية اليت
تقدم ا هذه املراكز ليشمل املناطق الريفية والقرى واحلفاظ على التمويل احلكومي لتلك املراكز؛
(ه) القضـاء على ما تتعرض له النسـاء املصـاابت بفرو نقص املناعة البشـرية/اإليدز
والنس ـ ـ ـ ــاء ذوات اإلعاقة والنس ـ ـ ـ ــاء الاليت يتعاطني املخدرات من متييز وعنف ووص ـ ـ ـ ــم مبا يف ذلك
يف املؤ ـ ـســـات أو السـ ــجون وضـــمان حص ـ ـوهلن على اخلدمات الصـــحية الكافية مبا في ا خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية.
التمكني االقتصادي واال تحقاقات االجتماعية
 - 41ترحب اللجنة خبطة التنم ة ا،س ـ ـ ـ ـ ـ ـرتات ج ة للفرتة حىت عام  ،2025ولك القلق يسـ ـ ـ ـ ـ ــاورها أل
ما تبذله الدولة الطرف م ج ود يف جمال التنم ة مل ينعكس يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة فعل ة للمرأة ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقاقات
اجتماع ة واقتوادية متزايدة .وبوجه خاي ،تالحظ اللجنة بقلق ما يلل:
عدم إمكان ة حو ـ ــول النس ـ ــاء العالالت ع العمل والنس ـ ــاء العامالت يف القطا لري
(أ)
الرمسل على استحقاقات الضما ا،جتماعل وبد،ت رعاية األلفال؛
ِّ
تدين ا،س ـ ــتحقاقات ا،جتماع ة وا،فتقار إىل املس ـ ــاك املس ـ ــتيجرة ذات اجلودة العال ة
(ب)
لألسر الكبرية اليت تع ش يف فقر؛
(ج) اخنفا النس ـ ــبة امل وية مللك ة اإلان لألراض ـ ــل ،مث وجود أس ـ ــرة مع ش ـ ـ ة واحدة فقط
م كل مخس م أسر الفالحني واملزارعني ترأس ا نساء؛
(د) عدم وجود تدابري خاص ـ ــة موقتة لتش ـ ــج ث النس ـ ــاء على مباش ـ ــرة األعمال احلرة ،ونقص
املعلومات ع آاثر املبادرات احلال ة ،مثل ص ــندوق مش ــرو ”دامو“ وبرانمج ”س ـ دات األعمال“ ،وع
القوة الشرائ ة للمرأة ووضع ا ا،جتماعل وا،قتوادي ،وع فوائد هذد املبادرات على املرأة؛
(ه)
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 - 42وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ض ــمان إمكانية ا ــتفادة مجيع النس ــاء مبن في ن العاطالت عن العمل والعامالت
(أ)
يف القطاع غر الرمسي من برامج احلماية االجتماعية؛
(ب) مراجعــة خطت ــا للحمــايــة االجتمــاعيــة واإل ـ ـ ـ ـ ـ ـكــان هبــدف احلــد من أتنيــث الفقر
والنظر يف وضــع خطة لإل ــكان أو مللكية املنازل لصــاحل األ ــر الكبرة اليت تعيش يف فقر وضــمان
إاتحة السبل للنساء الفقرات الراغبات يف اال تغناء عن نظام الرعاية احلكومية؛
(ج) اختاذ تدابر هادفة وحمددة زمنيا لتمكني املرأة العاملة يف الزراعة بطرق من ا تعزيز
مش ـ ــاركت ا يف اإلدارة وعملية اختاذ القرارات وذلك هبدف زايدة عدد األ ـ ــر املعيش ـ ــية من الفالحني
واملزارعني اليت ترأ ا نساء؛
(د) القي ـ ـام ا ـ ـ ـ ـ ــتنـ ــادا إىل نتـ ــائج الـ ــدرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اليت أُجريـ ــت يف الـ ــدولـ ــة الطرف
(انظر  ،CEDAW/C/KAZ/5الفقرة  114بتقدمي حوافز واختاذ تدابر خاص ـ ـ ــة مؤقتة مبا يف ذلك
تقدمي املِّنح لتيس ـ ـ ــر األعمال التجارية وخمططات االحتض ـ ـ ــان وخدمات اإلدماج املايل وغر ذلك
من احلوافز لتشجيع املرأة على مباشرة األعمال احلرة وتو يع نطاق الفرص االقتصادية املتاحة هلا
وتعزيز مسامهت ا يف احلياة االقتصادية للبلد وال يما يف قطاعات النفط والغاز والبناء؛
(ه) تعزيز مشــاركة النســاء والفتيات يف األنشــطة الرايضــية وحتفيز الشــركات على القيام
اب تثمارات تفضي إىل حتسني دعم النساء والفتيات يف جمال الرايضة.
املرأة الريفية
 - 43ما زال القلق يس ــاور اللجنة أل املرأة الريف ة ،اليت متثل نس ــبة  49يف املائة م س ــكا األراف،
تفتقر إىل فري احلوـ ـ ــول على م اد الشـ ـ ــرب امليمونة والرعاية الوـ ـ ــح ة والفري ِّ
املدرة للدخل واملعلومات،
بطرق من ا شبكة اإلنرتنت ،وأل مشاركت ا يف عمل ة اختاذ القرار حمدودة.
 - 44وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعزيز فرص حص ـ ـ ـ ـ ــول املرأة الريفية على مياه الش ـ ـ ـ ـ ــر املأمونة وخدمات الرعاية
(أ)
الص ـ ــحية والعمالة الرمسية وفرص مباش ـ ــرة األعمال احلرة وض ـ ــمان تلبية االحتياجات اخلاص ـ ــة ابملرأة
الريفية وتوعيت ا ابلفرص واال تحقاقات املتاحة هلا بطرق من ا شبكة اإلنرتنت؛
(ب) ضــمان مشــاركة النســاء الريفيات على قدم املســاواة مع غرهن يف اختاذ القرارات
وإش ـراك ن يف تصــميم ووضــع وتنفيذ ورصــد وتقييم مجيع الســيا ــات واال ـرتاتيجيات ذات الصــلة
هبن مبا في ا السيا ة املراعية للبيئة.
الزواج والعالقات األ رية
 - 45رلم أ اللجنة تالحظ األمه ة اليت تول ا الدولة الطرف لألسرة ،فإهنا تالحظ بقلق ما يلل:
تويد األللب ة السـ ـ ـ ـ ـ ــاحقة م الرجال تعدد الزوجات ،الذي ما زال شـ ـ ـ ـ ـ ــائعاً رلم حظرد
(أ)
مبوجب القانو  ،وحماو،ت تقن نه؛
19-19554
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(ب)

ِّ
تفشل زواج األلفال ،و ،س ما الزواج الديين لري املسجل؛

(ج) انتشـ ـ ـ ـ ــار زواج اخلطف الذي يودي إىل زواج األلفال و/أو الزواج القسـ ـ ـ ـ ــري ،واإلعفاء
م املس ـ ـ ـ ـ ـ ــوول ة اجلنائ ة مبوجب املادة  125م القانو اجلنائل (بش ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا،ختطاف) يف حا،ت اإلفراج
الطوعل ع املذتطف؛
(د)
وزواج اخلطف.

عدم وجود ب اانت ع انتش ـ ـ ـ ـ ــار تعدد الزوجات وزواج األلفال و/أو الزواج القس ـ ـ ـ ـ ــري

 - 46وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف ج ودها من أجل ما يلي:
القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على تعدُّد الزوجات بطرق من ا إعمال حظره على حنو فعال وتعزيز
(أ)
وتش ـ ـ ـ ـ ــجيع التس ـ ـ ـ ـ ــجيــل الرمسي للزواج وزايدة الوعي العــام مبخــاطر االقرتاانت املنطويــة على تعــدُّد
املسجلة يف حالة فسخ الزواج؛
الزوجات وغر
َّ
(ب) منع زواج األطفال و/أو الزواج القس ـ ـ ـ ـ ــري وزواج اخلطف والقض ـ ـ ـ ـ ــاء عليه ابختاذ
إجراءات منس ـ ـ ـ ــقة من قِّبل الس ـ ـ ـ ــلطات املختص ـ ـ ـ ــة واجملتمع املدين واملدار والزعماء الدينيني وقادة
اجملتمعات احمللية بطرق من ا ما يلي:
’‘1

فرض حظر مســتمد من القانون على التســجيل الديين لزواج الفتيات دون ــن  18عاما
وإنفـ ــاذ هـ ــذا احلظر مع إنزال العقوابت املالئمـ ــة مبن يعقـ ــد هـ ــذه األنواع من الزواج
والتشجيع على التسجيل الرمسي للزواج وجعل هذا التسجيل شرطا قانونيا؛

’‘2

تنقيح املادة  125من القانون اجلنائي لكي ال تُعفي اجلاين من املس ـ ـ ـ ــؤولية اجلنائية
يف حاالت اإلفراج الطوعي عن الضحية؛

’‘3

ض ـ ـ ـ ـ ــمان إجراء التحقيق يف حاالت زواج األطفال و/أو الزواج القس ـ ـ ـ ـ ــري وزواج
اخلطف وحماكمة القائمني به وإنزال العقوابت املالئمة ابجلناة؛
تعزيز الالت التوعية بشـ ــأن اآلاثر السـ ــلبية اليت خيلِّف ا زواج األطفال و/أو الزواج

’‘5

إنشاء آليات للكشف عن حاالت زواج األطفال و/أو الزواج القسري وزواج اخلطف؛

’‘6

مجع البياانت ابنتظام عن عدد الشـ ـ ـ ـ ــكاوى والتحقيقات واحملاكمات وأحكام اإلدانة
والعقوابت املفروضة فيما يتعلق حبظر زواج األطفال والزواج القسري وزواج اخلطف؛

’‘4

القسـ ـ ــري على صـ ـ ــحة النسـ ـ ــاء والفتيات ورفاه ن وفرص حص ـ ـ ـوهلن على التعليم
املسجلة يف حاالت فسخ الزواج؛
والعمل وبشأن خماطر االقرتاانت غر
َّ

(ج) مجع بياانت مص ـ ـ ـ ـ ـنَّفة حسـ ـ ـ ـ ــب العمر ونوع اجلنس واملنطقة لتقييم مدى انتشـ ـ ـ ـ ــار
حاالت زواج األطفال والزواج القسري وتعدُّد الزوجات وزواج اخلطف وحدو هذه احلاالت ونطاق
تغطيت ا اجلغرافية.
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الفئات احملرومة من النساء
القلق م ورود تقارير تف د آل النس ـ ـ ــاء ذوات اإلعاقة واملثل ات ومزدوجات امل ل
 - 47يس ـ ـ ــاور اللجنة ُ
اجلنسـ ـ ــل ومسايرات اهلوية اجلنسـ ـ ــان ة وحامالت صـ ـ ــفات اجلنسـ ـ ــني والالج ات ولالبات اللجوء وعدخات
اجلنس ة وذوات اجلنس ة لري احملددة ما ِّزل يتعرض ألشكال متعددة ومتداخلة م التم ز.
 - 48وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)

فيما يتعلق ابلنساء ذوات اإلعاقة:

’‘1

حتســني إمكانية حصــول النســاء ذوات اإلعاقة على فرص العمل ومباشــرة األعمال
احلرة والتدريب؛

’‘2

ض ـ ــمان إمكانية حص ـ ــول النس ـ ــاء ذوات اإلعاقة على ما حيتجن إليه من اخلدمات
االجتماعية اخلاصة؛

’‘3

البت بفعالية يف االحتياجات غر امللبَّاة فيما يتعلق بتنظيم األ ـ ـ ـ ـ ــرة يف أو ـ ـ ـ ـ ــا
النساء ذوات اإلعاقة؛

’‘4

ض ـ ـ ــمان أن يكون للنس ـ ـ ــاء ذوات اإلعاقة احلق يف إمتام فرتة الل ن إىل هنايت ا وأن
تكون اال ــتش ــارات يف جمال طب النس ــاء والتوليد والفحوص ــات الطبية وو ــائل
تنظيم األ ــرة وأش ــكال الدعم املكيَّف حس ــب احتياجا ن أثناء فرتة احلمل متاحة
هلن ويسرة املنال؛

’‘5

زايدة الوعي بفرو نقص املناعة البشـ ــرية واألمراض املنقولة ابالتصـ ــال اجلنسـ ــي
ميسرة؛
وذلك اب تخدام أشكال َّ

’‘6

جترمي التعقيم القسري واإلج اض القسري؛

’‘7

ض ـ ــمان إاتحة الفرص ـ ــة للنس ـ ــاء ذوات اإلعاقة ملمار ـ ــة أهليت ن القانونية ومتتُّع ن
بســـبل اللجوء إىل القضـ ــاء وضـــمان الاية حق ن يف املوافقة احلرة واملس ــتنرة على
أي تدخل طي؛

’‘8

التحقيق يف حاالت اإلج اض والتعقيم القسريني وحماكمة املتابعني في ا وإدانت م؛

(ب) فيمــا يتعلق ابملثليــات ومزدوجــات امليــل اجلنس ـ ـ ـ ـ ــي ومغــايرات اهلويــة اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة
واألشخاص حاملي صفات اجلنسني:

19-19554

’‘1

ا ـ ـ ــتعراض التشـ ـ ــريعات مبا في ا املادة  13( 257من مدونة الزواج واأل ـ ـ ــرة
من أجل شـ ــطب العمليات اجلراحية لتغير نوع اجلنس من قائمة شـ ــرو االعرتاف
بنوع اجلنس؛

’‘2

ضمان أن تراعي يا ا ُا املتعلقة ابلرعاية الصحية وبرانجمُ ا املتعلق بفرو نقص
املناعة البشرية احتياجات النساء مغايرات اهلوية اجلنسانية؛
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’‘3

جترمي املخالفات اليت تُرتكب بناء على امليل اجلنس ــي و/أو اهلوية اجلنس ــانية كجرمية
مس ـ ــتقلة بذا ا واعتبار ”امليل اجلنس ـ ــي واهلوية اجلنس ـ ــانية“ ظروفا مش ـ ــدَّدة العقوبة
إذا كانت دافعا الرتكا اجلرمية؛

’‘4

تنقيح املواد  121إىل  123من القانون اجلنائي حلذف اإلشارة إىل ”السحاق“؛

’‘5

بتعرض املثليات ومزدوجات امليل اجلنســي ومغايرات
التحقيق يف التقارير اليت تفيد ُّ
اهلوية اجلنسـ ــانية واألشـ ــخاص حاملي صـ ــفات اجلنسـ ــني للت ديد واالبتزاز وحماكمة
اجلناة وتقدمي م إىل العدالة حسب االقتضاء ؛

’‘6

تعرض املثليات ومزدوجات امليل اجلنسـ ــي ومغايرات اهلوية اجلنسـ ــانية
ضـــمان عدم ُّ
واألشخاص حاملي صفات اجلنسني للمحاكمة بناء على ميوال م اجلنسية احلقيقية
أو املفرتضة أو هويت م اجلنسانية ال غر؛

(ج) فيما يتعلق مبس ــائل النس ــاء طالبات اللجوء والالجئات وعدميات اجلنس ــية وذوات
اجلنسية غر احملدَّدة:
’‘1

إاتحة التأمني الصـ ـ ــحي واخلدمات الصـ ـ ــحية األ ـ ـ ــا ـ ـ ــية مبا يف ذلك الرعاية قبل
الوالدة وبعدها للنس ـ ـ ـ ــاء طالبات اللجوء والالجئات وعدميات اجلنس ـ ـ ـ ــية وذوات
اجلنس ــية غر احملدَّدة مبن في ن املقيمات بص ــفة مؤقتة يف الدولة الطرف؛ وض ــمان
إمكانية حصوهلن على العمل والتعليم وتسجيل اإلجراءات املدنية؛

’‘2

تعزيز إجراءا ا املتعلقة بتحديد هوايت طالي اللجوء وحتديد وضـ ــع اللجوء واليت
يتعني أن تكون مراعية لالعتبارات اجلنسانية وللسن وللمسائل املثرة للحسا يات
الثقافية وذلك من أجل ضمان التحديد املن جي واملبكر هلوايت النساء والفتيات
الاليت تعرضــن للعنف اجلنســاين أو يتعرضــن خلطره وتقدمي املســاعدة املنا ــبة هلؤالء
النساء والفتيات؛

’‘3

التعجيل بتس ـ ـ ــوية أوض ـ ـ ــاع النس ـ ـ ــاء عدميات اجلنس ـ ـ ــية والنس ـ ـ ــاء ذوات اجلنس ـ ـ ــية
غر احملدَّدة وأطفاهلن؛

’‘4

ض ـ ــمان مجع بياانت مصـ ـ ـنَّفة حس ـ ــب العمر ونوع اجلنس عن األش ـ ــخاص عدميي
اجلنسية واألشخاص ذوي اجلنسية غر احملدَّدة؛

’‘5

االنض ـ ـ ــمام إىل اتفاقية عام  1954بش ـ ـ ــأن وض ـ ـ ــع األش ـ ـ ــخاص عدميي اجلنس ـ ـ ــية
واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية لعام .1961

تعديل املادة  1( 20من االتفاقية
 - 49تشـ ـ ـ ــجع اللجنةُ الدولة الطرف على قبول تعديل املادة  1( 20يف االتفاقية بشـ ـ ـ ــأن مدة
اجتماعات اللجنة.
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CEDAW/C/KAZ/CO/5

إعالن ومن اج عمل بيجني
 - 50يب اللجنة ابلدولة الطرف أن تسـ ـ ـ ــتخدم إعالن ومن اج عمل بيجني وأن تواصـ ـ ـ ــل تقييم
إحقاق احلقوق املنصــوص علي ا يف االتفاقية يف ــياق اال ــتعراض الذي أجري بعد  25ــنة لتنفيذ
اإلعالن ومن اج العمل من أجل حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل.
التعميم
 - 51تطلــب اللجنــة إىل الــدولــة الطرف أن تكفــل تعميم املالحظــات اخلتــاميــة احلــاليــة يف الوقــت
املنا ـ ـ ــب ابللغات الرمسية للدولة الطرف على املؤ ـ ـ ـسـ ـ ــات احلكومية املعنية على مجيع املسـ ـ ــتوايت
(الوطين واإلقليمي واحمللي وبصـ ـ ــفة خاصـ ـ ــة على احلكومة والربملان والسـ ـ ــلطة القضـ ـ ــائية ليتسـ ـ ــى
تنفيذها ابلكامل.
التصديق على املعاهدات األخرى
 - 52تشــر اللجنة إىل أن انضــمام الدولة الطرف إىل الصــكوك الدولية الرئيســية التســعة( )1املعنية
حبقوق اإلنســان من شــأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنســان واحلرايت األ ــا ــية الواجبة هلا يف مجيع
جوانب حيا ا .ولذا فإن اللجنة تش ـ ــجع الدولة الطرف على التص ـ ــديق على االتفاقية الدولية حلماية
حقوق مجيع العمال امل اجرين وأفراد أ رهم اليت مل تصبح بعد طرفا في ا.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 53تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــنتني معلومات خطية عن اخلطوات
املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني  ( 26و (ج و ( و ( 38د أعاله.
إعداد التقرير املقبل
 - 54تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الساد الذي حيني موعد تقدميه
يف تشـ ـ ـ ــرين الثاين/نوفمرب  .2023وينبغي أن يقدم التقرير يف الوقت احملدد وأن يغطي الفرتة الكاملة
حىت وقت تقدميه.
 - 55وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجي ية املنسـ ـ ـ ـ ـ ـ قة لتقدمي التقارير مبوجب
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنس ـ ـ ــان مبا يف ذلك املبادئ التوجي ية املتعلقة إبعداد وثيقة أ ـ ـ ــا ـ ـ ــية
موحدة وواثئق خاصة مبعاهدات بعين ا ( HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األول .
َّ

__________
( )1الع د الدويل اخلاي ابحلقوق ا،قتوادية وا،جتماع ة والثقاف ة؛ والع د الدويل اخلاي ابحلقوق املدن ة والس اس ة؛ وا،تفاق ة
الدول ة للقضاء على مج ث أشكال التم ز العنوري؛ واتفاق ة القضاء على مج ث أشكال التم ز ضد املرأة؛ واتفاق ة مناهضة
التعذيب ولريد م ضروب املعاملة أو العقوبة القاس ة أو الالإنسان ة أو امل نة؛ واتفاق ة حقوق الطفل؛ وا،تفاق ـ ـ ـ ـ ــة الدول ة
حلماية حقوق مج ث العمال امل اجري وأفراد أسـ ـ ـ ـ ــرهم؛ وا،تفاق ة الدول ة حلماية مج ث األشـ ـ ـ ــذاي م ا،ختفاء القسـ ـ ـ ــري؛
واتفاق ة حقوق األشذاي ذوي اإلعاقة.
19-19554

21/21

