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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة السابعة والثالثون

      2007فرباير / شباط2 -يناير/ كانون الثاين15
  القضايا واألسئلة املطروحة يف سياق النظر يف التقارير الدورية بقائمة     

  
  طاجيكستان    

  
التقريرين الدوريني  األويل و اجلامع للتقرير   الدورة يف التقرير    نظر الفريق العامل ملا قبل        

   .)CEDAW/C/TJK/1-3(الثاين والثالث لطاجيكستان 
  

  عامةحملة 
  
اللجنـة احلكوميـة    ) HRI/CORE/1/Add.128(حتدد الوثيقة األساسية لطاجيكستان       - 1

نسان واللجنة احلكوميـة    يف جمال حقوق اإل   الدولية  املعنية بكفالة تنفيذ التزامات طاجيكستان      
حلقوق الطفل بوصفهما اهليئتني املسؤولتني عن إعداد التقارير الوطنية عـن حالـة حقـوق               

من مـصادر الـوزارات واإلدارات       املستقاة   علوماتاستنادا إىل امل  اإلنسان يف طاجيكستان    
لـوزارات  يرجى تقدمي معلومات مفصلة تبني ا     . والسلطات احمللية وغريها من املصادر الرمسية     

اجلـامع للتقريـر األويل والتقريـرين       واهليئات احلكومية األخرى املشاركة يف إعداد التقرير        
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          18الثاين والثالث مبوجب املادة     الدوريني  

املرأة؛ والدور الذي اضطلعت به جلنة شؤون املرأة واألسرة يف إعـداد التقريـر؛ ونطـاق                
ملشاورات مع املنظمات غري احلكومية ؛ وما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته              ا

  . إىل الربملان
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  2  و1املادتان 
نظرا إىل أن االتفاقية تشكل جزء ال يتجزأ من النظام القانوين الطـاجيكي وميكـن                 - 2

تمييز املباشر وغـري    االحتجاج هبا وتطبيقها مباشرة، يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ مبدأ ال          
 من القـانون الطـاجيكي لعـام        1 من االتفاقية واملادة     1املباشر، حسبما نصت عليه املادة      

 الضمانات املتعلقة باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملـرأة يف              بشأن 2005
 إىل  وينبغي أن يتضمن الرد بيان ما إذا كانت هناك دعـاوى مـستندة            . ممارسة هذه احلقوق  

غري اجملاالت املـذكورة يف     أخرى  االتفاقية أو القانون رفعتها نساء واجهن التمييز يف جماالت          
ويرجى وصف أشـكال التمييـز      . التقرير عن العنف واستغالل البغاء واالجتار باألشخاص      

املزعوم ونتائج هذه الدعاوى، مبا يف ذلك نوع وسائل االنتصاف والتعويض املنصوص عليـه              
  . م القانوين الطاجيكييف النظا

وميثل قانون الضمانات املتعلقة باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة              - 3
جدا، كمـا   هاما  ، إجنازا قانونيا    2005مارس  /يف ممارسة هذه احلقوق، الذي اعتمد يف آذار       

 2006قريره لعـام     ذلك أيضا املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني يف ت          أشار إىل 
)E/CN.4/2006/52/Add.4 .(            ما هي اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لوضـع آليـات لتنفيـذ

الضمانات الواردة يف هذا القانون تنفيذا فعاال لكفالة مجلة أمور منها تكـافؤ متثيـل املـرأة                 
تنفيـذ  والرجل يف مجيع القطاعات احلكومية؛ وحتقيق تكافؤ الفرص يف التعليم والعلوم؛ ويف             

 االجتمـاعي   نيالقانون االنتخايب واللجان االنتخابية؛ ويف الوظائف احلكوميـة؛ ويف اجملـال          
التثقيف اجلنـساين للمـوظفني     توفري  واالقتصادي وكذلك لرصد تنفيذ القانون، مبا يف ذلك         

  العموميني؟
  

  3املادة 
جيكـستان  يرجى بيان نتائج خطة العمل الوطنية للنهوض بـاملرأة يف مجهوريـة طا              - 4

ج ــــــــ، ونتائ)2005-1998(ا ــــــاملــرأة ودورهمركــز ولتعزيــز 
 بشأن تعزيـز دور     1999ديسمرب  / كانون األول  3الصادر يف   وم الرئاسي   ـــــاملرس

توجيهيـة لـسياسة    البـادئ   املتنشأ عن   يرجى أيضا تقدمي أي نتائج أولية       و. املرأة يف اجملتمع  
حلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف مجهوريـة         كفالة املساواة يف ا   إىل  ترمي  حكومية  

املعتمـدة يف   (، واخلطة االستراتيجية للصحة اإلجنابية العامة       )2010-2001(طاجيكستان  
عقبات اعترضـت أو ال تـزال       ويرجى أيضا تضمني الرد معلومات عن أي        ). 2004عام  

  . تنفيذ هذه اخلطط والسياساتتعترض سبيل
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والسلطات احملددة للجنة شؤون املرأة واألسـرة،       الوالية  مات عن   ويرجى تقدمي معلو    - 5
ـ     . داخل احلكومة وتكوينها ومواردها البشرية وميزانيتها     ومركزها    تويرجى بيان ما إذا كان

  .هناك جهات لتنسيق الشؤون اجلنسانية يف مجيع وزارات احلكومة ذات الصلة باللجنة
ائية الوطنية أو االستراتيجيات الوطنية للحد       اخلطط اإلمن  تويرجى توضيح ما إذا كان      - 6

من الفقر القائمة يف البلد، مبا يف ذلك اخلطط واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيـق األهـداف                
اإلمنائية لأللفية، تندرج ضمن إطار االتفاقية وتتضمن منظورا جنسانيا، وبيان الطريقة الـيت             

ا إذا كانت جلنة شؤون املرأة واألسرة تضطلع        ويرجى أيضا بيان م   . تندرج هبا يف هذا اإلطار    
  .بدور يف صياغة ورصد هذه االستراتيجيات وكذلك املوارد املتاحة للقيام بذلك

  
  5املادة 

يرجى إيراد معلومات عن النتائج اليت أسفرت عنها خمتلف الربامج وخطط العمـل               - 7
ر الرجويل، وكذلك النتـائج الـيت   احلكومية املوجهة حنو إلغاء القوالب النمطية املتعلقة بالدو      

 من القانون اجلنائي املتعلقة     143 أي دعاوى رفعت أمام احملاكم مبوجب املادة         متخضت عنها 
  . اجلنس أو نوع اجلنسعلى أساس“  احلقوق بني املواطننياملساواة يفمبدأ انتهاك ”مبسألة 

  
  العنف املوجه ضد النساء

اسع االنتشار، كما وردت اإلشارة إىل ذلك يف        يبدو أن العنف املوجه ضد النساء و        - 8
احلـاالت   أيف   حاالت الزواج بأكثر من زوجة    التقرير نفسه، وال سيما فيما يتعلق بالنساء يف         

؛ ويف تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املـرأة،          واحدةزوجة  من الزواج ب   املسجلة   غري
، ويف املالحظات اخلتامية للجنة     )1202ة  ، الفقر E/CN.4/2003/75/Add.1(وأسبابه وعواقبه   

 يف تنفيـذ خمتلـف      ما هي أوجه التقدم احملرز    ). CCPR/CO/84/TJK(املعنية حبقوق اإلنسان    
اليت تتوخى التركيز على القضاء على مجيع أشـكال         والربامج احلكومية املذكورة يف التقرير،      

نية القائمة؛ واعتماد قـانون بـشأن       العنف املوجه ضد املرأة بطرق منها تعزيز التدابري القانو        
تدابري إلعادة تأهيل الضحايا؛ وإنشاء مركز وطين لتحليل املعلومات؛ وحتسني          اختاذ  العنف؛ و 

اإلحصاءات ؛ وتدريب ضباط الشرطة، والعاملني يف اجملال الطيب والصحفيني؛ وتعزيز الوعي            
  . ف املرتيلالعام والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان حلماية املرأة من العن

  
  6املادة 

يالحظ التقرير أن البغاء، وكذلك استدراج األشخاص إىل البغاء، غـري قـانوين يف                - 9
حلد من الطلـب علـى      على ا للعمل،  فما هي التدابري القانونية املزمع اختاذها       . طاجيكستان
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 هن من االخنراط  تمكين، وما هي التدابري املتوفرة للبغايا الالئي تعرضن لعقوبات إدارية ل          البغايا
  يف أنشطة أخرى مدرة للدخل ؟ 

 مـن   167وحتظر قوانني دولية خمتلفة تطبق مباشرة يف طاجيكستان، وكذلك املادة             - 10
القانون اجلنائي، االجتار باألشخاص، لكن التقرير ال يورد معلومات إال عن الدعاوى املتعلقة             

ط وطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر؟   فهل هناك أي خط . باالجتار بالقُصَّر، دون ذكر جنسهم    
وإذا كان األمر كذلك، فريجى تقدمي تفاصيل عن هذه اخلطط، وأيضا بيان مـا إذا كانـت                 

حكومية يف االجتار   فاعلة  تشمل تدابري لرصد الوكاالت احلكومية لكفالة عدم تورط جهات          
 بالنـساء  ويرجى ذكر عدد القضايا اليت رفعت أمام احملـاكم بـشأن االجتـار      . باألشخاص

 وهل تقدم احلكومة خالل اإلجراءات اجلنائية وبعـدها       . والفتيات، وبيان نتائج هذه القضايا    
   خاصة؟ ن عامةً، والنساء والفتيات املتاجر هبم مساعدة يف محاية األشخاص املتاجر هبأيَّ
  

  8  و7املادتان 
 عـدد مـن     إىل“ مبادئ توجيهيـة  ” املعنون   2000يشري الربنامج احلكومي لعام       - 11

النساء يف السلطة التـشريعية     إىل حتقيق اهلدف املتمثل يف وصول نسبة تواجد         الرامية  اآلليات  
يرجى بيان مدى تنفيذ التدابري املذكورة يف       .  يف املائة على األقل    30والتنفيذية والقضائية إىل    

احلـصص  ”هذه القطاعات، مبا يف ذلك السلك الدبلوماسي، وال سيما مـدى اسـتخدام              
ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت هنـاك أي         . ، وبيان النتائج اليت أسفر عنها هذا التنفيذ       “ملرنةا

لتعديل القوانني القائمة، أي القانون الدسـتوري اخلـاص باالنتخابـات،           جارية  مشاورات  
قانون الضمانات املتعلقة باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة،                أو
والسلك الدبلوماسي، هبدف السماح بتمتع النـساء       بالوظائف احلكومية   ملتعلقة  القوانني ا  أو

 مـن   1مبعاملة تفضيلية يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك عن طريق نظام احلصص، وفقا للفقرة               
  . 24  و23العامتني رقم اللجنة  توصييت من االتفاقية و4املادة 
 التصويت األسري حيث يـصوت فـرد        واستنادا إىل التقرير، فإن ممارسة ما يسمى        - 12

 عن كافة أفراد األسرة شكلت مشكلة خطـرية         واحد من أفراد األسرة يف دائرة انتخابية نيابةً       
يرجى بيـان أي    . ، وكانت منتشرة بوجه خاص يف املناطق الريفية       2000يف انتخابات عام    

لتـصويت وفقـا   تدابري اختذت منذ ذلك احلني لتعزيز وعي النساء ومعرفتهن حبقـوقهن يف ا       
  .الشخصية ودون أي متييز أو ضغط خارجي، وال سيما النساء الريفياتالقتناعاهتن 
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  10املادة 
، وال سيما فيما يتعلق بالفتيـات،       على الدراسة املواظبة  معدل  تدهور  التقرير ب يسلم    - 13

ويشري التقرير إىل أن أسباب هذا التدهور تتمثل يف الفقـر           . وعلى األخص يف املناطق الريفية    
اإلنفاق على التعليم وقلة املدرسني واستمرار املفاهيم النمطية عـن قيمـة املـرأة              مشكلة  و

كـل  على  اء عن الدراسة    لفتيات والنس اويرجى تقدمي بيانات عن معدالت انقطاع       . ودورها
ما هي التدابري املتخذة لتعزيز ودعم معدالت مواظبـة الفتيـات علـى             . املستويات التعليمية 

 وتكافؤ الفرص بني     من قانون الضمانات املتعلقة باملساواة يف احلقوق       6الدراسة، وفقا للمادة    
ي برامج خاصـة    ؟ وينبغي أن يوضح الرد ما إذا كان جيري التخطيط حاليا أل           الرجل واملرأة 

بناء على هذا القانون لفائدة الفتيات الالئي انقطعن عن الدراسة لألسباب السالفة الـذكر،              
  . ولكنهن يرغنب يف العودة إليها

وينص قانون الضمانات املتعلقة باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بـني الرجـل               - 14
خاصـة  دراسـية   مقـررات   على إدراج   غري متييزية، و   تثقيفية   وأدلةواملرأة على وضع برامج     

غري أن التقرير يذكر أنه ال جيـرى حتليـل الـربامج            . نسانية يف املناهج التعليمية   باملسائل اجل 
قائمة على نوع اجلـنس وأن هنـاك        النمطية  القوالب  يف طاجيكستان من منطلق ال    الدراسية  

يرجى تقدمي معلومات   . نيلبنلوتلك املخصصة   لبنات  املناهج التعليمية املخصصة ل   اختالفا بني   
عن أي جهود تبذل ضمن إطار زمين حمدد لتحليل الربامج التعليمية من منظـور جنـساين                
وتغيري القوالب النمطية املتعلقة بدور اجلنسني يف الكتب الدراسية، إن وجـدت، وتـشجيع              

علـى  البنات على اختيار مواد غري تقليدية، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات، مع احلـرص               
   .يارات متاحة هلن بتكلفة معقولةجعل هذه اخل

قبول الفتيات يف اجلامعات بناء علـى      إىل  عدد املدرسني و  يف  ويشري التقرير إىل نقص       - 15
 ما ينـاهز    2004حصص بغية سد هذا العجز، وذلك رغم أن املُدرِّسات مثَّلن يف عام             نظام  
ذا كانت هذه احلصص خمتلفة عما هي       يرجى توضيح ما إ   .  يف املائة من جمموع املدرسني     50

ذه احلـصص واإلطـار الـزمين       هنظام  طبيعة   بيانعليه بالنسبة للبنات يف املناطق الريفية، و      
، وما إذا كانت هناك أهداف عددية وآليات لزيادة عدد املدرسات يف مراكز اختـاذ               لتطبيقه

  .القرار على وجه اخلصوص
  

  11املادة 
غلب فيهـا   ياليت  يف القطاعني العام واخلاص     العمل  االت  جميرجى تقدمي تفاصيل عن       - 16

، مبا يف ذلـك مـستويات       ) فيها قبل مرحلة االنتقال االقتصادي     يغلبأو كان   (املرأة  تواجد  
  .فيها الرجل) أو ساد(اليت يسود باجملاالت األجور واملرتبات مقارنة 
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التوظيـف يف القطـاع   يع تشجويرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتوقعة يف برنامج    - 17
 هبدف تعزيـز توظيـف      2005-2003طاجيكستان للفترة   مجهورية  العام الذي وضعته    

، وتأثري هـذه التـدابري      اليد العاملة املرأة، والقضاء على عدم التوازن بني اجلنسني يف سوق          
  . والطريقة اليت يتم هبا رصد النتائج

 بشأن  2005-1998وطنية للفترة   ويرجى تقدمي تفاصيل عن نتائج خطة العمل ال         - 18
دورها فيما يتعلق بقدرات النساء على توليد الدخل، وعن منح القـروض   واملرأة  تعزيز مركز   

طاجيكـستان وعمـا إذا     أحناء   يف بعض    2002  و 2001 للنساء يف عامي     الصغراملتناهية  
رها يف   تيوب قد مت تكرا    -كانت جهود مكتب توظيف املرأة الذي أنشئ يف مدينة كورغان           

  . مدن أو مناطق أخرى يف طاجيكستان
 من قانون الضمانات املتعلقة باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص           14وتنص املادة     - 19

بني الرجل واملرأة على أن رب العمل يتحمل عبء إثبات عدم توافر نية ممارسة التمييز على                
ملتعلقة بعبء اإلثبات يف قـضايا      يرجى تقدمي معلومات عن األحكام القانونية ا       .أساس اجلنس 

 مـن االتفاقيـة ومـن       1التمييز الفعلي أو التمييز غري املباشر يف جمال التوظيف وفقا للمادة            
  .القانون معا

  
  12املادة 

يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود اليت بذلتها احلكومة وما أسفرت عنه من نتـائج                - 20
 أشَيع األسباب املؤدية إىل الوفيات النفاسية،       لتحسني مستوى صحة املرأة املتدهور ومكافحة     

كما حددها التقرير، أي الرتيف أثناء الوالدة، واألشكال اخلطرية للَتـَسمُّم أثنـاء احلمـل               
  .ومضاعفات احلمل األخرى

ال يزال الوسيلة الواسعة االنتـشار لتحديـد         ...اإلجهاض  ”ويشري التقرير إىل أن       - 21
. “احلديثة ملنـع احلمـل    على الوسائل   صول السكان احملدود    ح”ويشري أيضا إىل    . “النسل
 لكفالة حصول النساء والرجال، مبن فـيهم        2002هي نتائج اخلطوات املتخذة منذ عام        ما

ـ      املراهقون، على املعلومات املتعلقة بالصحة اإل       احلمـل   عجنابية وتنظيم األسرة ووسـائل من
  ة؟ امليسورة التكلفة، وال سيما يف املناطق الريفي

املتخذة والنتائج احملققة حىت اآلن يف إطار اخلطة االستراتيجية         احملددة  وما هي التدابري      - 22
من ارتفاع معـدل وفيـات الرضـع،         للحد   2004املعتمدة يف عام     بشأن الصحة اإلجنابية  

  سيما يف املناطق الريفية؟  وال
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اإلجنابية وفريوس نقص املناعة    ويغطى التقرير معظم البيانات واجلهود املتعلقة بالصحة          - 23
يرجى تقدمي مزيد من البيانات عن أكثر األمراض تفـشيا بـني النـساء يف               . اإليدز/البشرية

جماالت غري جمال الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك الصحة العقلية، ووصـف جهـود الرعايـة                
  .الصحية املبذولة يف هذه اجملاالت

  
  14املادة 

 يف املائة من السكان يعيشون يف املناطق الريفية، غالبيتـهم           73.5أن نسبة   نظرا إىل     - 24
من النساء، وأن احلرب األهلية قد أدت إىل ترمُّل كثري من هؤالء النساء وخلفـت أطفـاال                 
يتامى، وأن النساء أصبحن أيضا معيالت ألسرهن املعيشية بسبب هجرة الرجال حبثـا عـن               

 يف املائة يف بعض املناطق      80تعيلها النساء إىل    العمل، حيث وصلت نسبة األسر املعيشية اليت        
الريفية، يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطط وطنية تتوخى حتديدا معاجلة وضع الريفيـات               

، يف جماالت الصحة والتعليم وامللكية       منهن بوجه خاص   عيشيةاملسر  األ ومعيالت،  بوجه عام 
  . أسباب كسب العيش والعملاحلصول على و

 يف املائة من املـزارعني،      70 إىل   60لنساء يف طاجيكستان نسبة تتراوح بني       ومتثل ا   - 25
فما هي التدابري اليت تعتـزم الدولـة      .  يف املائة من املزارع الفردية يرأسها الرجال       98غري أن   

امـتالك  وعي املرأة حبقوقها يف امللكية واإلرث، وزيـادة فرصـها يف           لتعزيز  الطرف اختاذها   
تدريب الالزم هلا؟ وما هي التدابري املتخذة لتذليل العقبات اليت تعيق سـعي             املزارع وإجراء ال  

  املرأة إىل كسب أسباب عيشها؟
 التعليميـة لـيس   إحصاءاهتا  يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تصنيف            - 26

 لكي يتسىن تقييم معـدالت      ،حسب اجلنس فقط، بل أيضا حسب املناطق احلضرية والريفية        
  .ع الفتيات الريفيات عن الدارسة والتصدي هلذه الظاهرةانقطا

  
  16  و15املادتان 

يف حني خيول الدستور وقانون األسرة حقوقا متساوية للرجل واملـرأة يف الـزواج،                - 27
، وإن كان يعاقب عليه     “أو أكثر مألوفا  الزواج من امرأتني    ال يزال    ”هالتقرير أيضا بأن  يسلم  
واسع االنتشار، رغم   ) النكاح(الديين  أن الزواج   ب، و )القانون اجلنائي  من   170املادة  (جنائيا  

فهل تتوافر لـدى    ).  من التقرير  64  و 12  و 11انظر الصفحات   (عدم اعتراف الدولة به     
عن عدد حاالت الزواج هذه، مبا يف ذلك عـدد حـاالت زواج             حمددة  الدولة الطرف أرقام    

تزم تنفيذ استراتيجية شاملة لتصحيح هذا الوضع،       النساء دون السن القانوين للزواج، وهل تع      
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مبا يف ذلك إنفاذ القانون، وإذكاء الوعي لدى عموم اجلمهور والقادة الدينيني وزيادة متكـني               
  ملطالبة حبقوقها؟من ااملرأة 
الذي أدرج يف قانون األسرة ومدى توعية النساء        “ عقد الزواج ”يرجى بيان عناصر      - 28

مه ملا فيه   اوالريفية على حد سواء بوجود هذا العقد كي يتسىن هلن استخد          يف املناطق احلضرية    
  .مصلحتهن

  
  الربوتوكول االختياري

عت طاجيكستان الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          وقّ  - 29
يرجى بيان ما أحرز من تقدم صـوب التـصديق          و. 2000سبتمرب  / أيلول 7ضد املرأة يف    

  .عليه
  


