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    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

  التمييز ضد املرأةلكاشاتفاقية القضاء على مجيع أ
  

 للدول األطراف الدوري الثالث التقرير  
  

 *ستانقريغيز  
 

 

 .صدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 
، الـذي نظـرت فيـه    CEDAW/C/KGZ/1سـتان، انظـر   زلتقرير األويل املقـدم مـن حكومـة قريغي      لالطالع على ا    

، Add.1 و CEDAW/C/KGZ/2ولالطــالع علــى التقريــر الــدوري الثــاين، انظــر   . اللجنــة يف دورهتــا العــشرين
 .الذي نظرت فيه اللجنة يف دورهتا الثالثني
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ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ يف Ref. No. 20-4/968تان متت موافقة حكومـة مجهوريـة قريغيزسـ   

 ؛٢٠٠٦

 للمجلــس الــوطين للمــرأة ١ بــالقرار رقــم ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢١متــت املوافقــة يف 
ــة         ــيس مجهوريـ ــاريره إىل رئـ ــدم تقـ ــذي يقـ ــس الـ ــو اجمللـ ــسني، وهـ ــهوض باجلنـ ــرة والنـ واألسـ

 .قريغيزستان

 

ان املعـين بتنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        التقرير الدوري الثالث جلمهـوري قريغيزسـت        
 أشكال التمييز ضد املرأة

٢٠٠٦ 
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  مقدمة  
ع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، تقـدم            من اتفاقية القضاء على مجيـ      ١٨وفقا ألحكام املادة     - ١

 .مجهورية قريغيزستان تقريرها الدوري الثالث إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ينـــاير /واستعرضـــت اللجنـــة التقريـــر الثـــاين جلمهوريـــة قريغيزســـتان يف كـــانون الثـــاين - ٢
ذهتا حكومـة مجهوريـة قريغيزسـتان       ، وباإلضافة إىل التقييمات اإلجيابية للتدابري الـيت اختـ         ٢٠٠٤

 .ألغراض تنفيذ االتفاقية، وضعت احلكومة تعليقاهتا النهائية فيما يتعلق بالقضايا اليت تشغلها

 ٨٣٧ونوقشت التعليقات يف اجتماع حلكومة مجهوريـة قريغيزسـتان ويف القـرار رقـم                - ٣
فة أنــشطة تنفيــذ   بــشأن املوافقــة علــى مــصفو   ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٢الــصادر يف 

التمييـز ضـد املـرأة      ] مجيـع أشـكال   [التعليقات النهائية للجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء علـى          
 .بالنسبة للتقرير الدوري الثاين

ومبوجــب هــذه املــصفوفة، كلفــت حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان الــوزارات واللجــان  - ٤
ومية احمللية وهيئات احلكـم الـذايت احمللـي         احلكومية ومفوضيات احلكومة واهليئات اإلدارية احلك     

بضمان تنفيذ التدابري الواجبة بالشراكة مع املنظمات غـري احلكوميـة والدوليـة ذات الـصلة الـيت                  
 .تتوىل معاجلة هذه املشاكل

، ركـزت  CEDAW/C/7/Rev.3وعمال باملبادئ التوجيهيـة للتحـضري املنـصوص عليهـا يف            - ٥
 .٢٠٠٥ إىل هناية عام ٢٠٠٢ يف هذا التقرير على الفترة من عام مجهورية قريغيزستان اهتمامها

ويعطـــي التقريـــر ردودا علـــى التعليقـــات النهائيـــة للجنـــة املعنيـــة باالتفاقيـــة والـــواردة    - ٦
 بتــــــــــــــاريخ CEDAW/C/SR.633 و CEDAW/C/SR.632 و CEDAW/C/1999/I/L.Add.3 يف
 .CEDAW/C/KGZ/2.Add.1 و CEDAW/C/KGZ/2، و ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين ١٤

وأعدت التقرير أمانة اجمللس الوطين للمرأة واألسرة والنهوض باجلنـسني، وهـو اجمللـس        - ٧
ــل         ــق العام ــضاء الفري ــب أع ــة قريغيزســتان إىل جان ــيس مجهوري ــاريره إىل رئ ــدم تق ــذي يق  -ال

 .املصرح هلم من ممثلي الوزارات واإلدارات وجمموعة من اخلرباء املستقلني

س الوطين للمرأة واألسرة والنهوض باجلنسني، وهو اجمللـس الـذي يقـدم تقـاريره         واجملل - ٨
، يرأســه وزيــر الدولــة )يــشار إليــه فيمــا بعــد بــاجمللس الــوطين(إىل رئــيس مجهوريــة قريغيزســتان 

 .جلمهورية قريغيزستان، وأمانة اجمللس الوطين هي هيئته العاملة االستشارية والتنسيقية

 التقرير، جتدر اإلشـارة إىل حـدوث بعـض الـتغريات يف نظـام اهليئـات                 وفيما يتعلق هبذا   - ٩
وأعيد تـشكيل وزارة التعلـيم      ). ٢٠٠٥مارس  /آذار(التنفيذية للسلطة بعد االنتخابات الربملانية      
وأنــشئت . احلكومــة، كمــا أعيــد إنــشاء وزارة الثقافــة والعلــم وسياســة الــشباب داخــل هيكــل  
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مهوريــة قريغيزســتان ملنــع الفــساد، واللجنــة احلكوميــة      الوكالــة الوطنيــة جل : هياكــل جديــدة 
جلمهوريـــة قريغيزســـتان بـــشأن اهلجـــرة والتوظـــف، وجهـــاز االســـتخبارات املاليـــة جلمهوريـــة 

 .ورأست امرأتان املنظمتني األخريتني. قريغيزستان

ويرتكز التقرير على املواد اليت قدمتها الكيانات السالفة الـذكر، فـضال عـن الـوزارات                 - ١٠
العــدل، والــصحة، واالقتــصاد واملاليــة، والــصناعة، والتجــارة والــسياحة، والــشؤون        : لتاليــةا

اخلارجية، والعمل والرفاه االجتمـاعي، والزراعـة واملـوارد املائيـة، فـضال عـن اهليئـات القـضائية            
وهيئات إنفاذ القانون، واللجنة اإلحصائية الوطنية، وغريها من اهلياكل احلكومية الـيت تتـضمن              

 . ختصاصاهتا تناول املسائل املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأةا
 

 ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢ يف ٨٣٧قــرار حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان رقــم   -ألف  
بشأن املوافقة على مصفوفة أنشطة تنفيذ التعليقات النهائية للجنة األمـم املتحـدة املعنيـة               

 ضد املـرأة بالنـسبة للتقريـر الـدوري الثـاين جلمهوريـة           بالقضاء على مجيع أشكال التمييز    
ــز         ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــم املتحــدة للق ــة األم ــذ اتفاقي ــشأن تنفي قريغيزســتان ب

 املرأة ضد

 يف ســـياق -وتنفيـــذا لتوصـــيات اللجنـــة، عهـــد رئـــيس وزراء مجهوريـــة قريغيزســـتان  - ١١
 .عةلتالية إىل وكاالت حكومية متنو باملهام ا-املصفوفة 

وكلفت اإلدارة القضائية بوزارة العدل بتحليل اإلجراءات اليت بدأت يف احملـاكم علـى            - ١٢
ية وأحكام قانون املساواة بني اجلنسني، فضال عـن أيـة قـرارات تـصدرها احملكمـة                 قفاتأساس اال 

 .يشار فيها إىل أحكام االتفاقية أو القانون احمللي للمساواة بني اجلنسني

 :ة الشؤون الداخلية واإلدارة القضائية مبا يليوفوضت وزار - ١٣

اختاذ إجراءات وقائية بغية الكشف عن االجتار باألشـخاص والعنـف والقـضاء عليهمـا                - 
 عن طريق إصدار أوامر محائية وتدابري أخرى مبوجب القانون؛

االحتفاظ بالسجالت وإدارة البيانات لكل حـادث يتـضمن العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف                  - 
 . النـزاعات العائليةذلك

وكلفــت وزارة العمــل والرفــاه االجتمــاعي بوضــع أنــشطة تــستهدف حتــسني الوضــع     - ١٤
 عن طريق تدريبهن وإعادة تدريبهن على العمـل يف مجيـع جمـاالت االقتـصاد                نساءاالقتصادي لل 

 .الوطين

 :وكلفت وزارة الصحة مبا يلي - ١٥
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الــة توظيــف املــرأة، ممــا حيــول دون إمكانيــة   حتليــل املعــايري الــصحية اإللزاميــة بغيــة كف  - 
 التمييز املباشر أو غري املباشر ضد املرأة يف سوق العمل؛

وضـع وتنفيـذ نظــام واسـع النطــاق للتـدابري الــيت تـستهدف ختفــيض معـدالت الوفيــات        - 
النفاســية ووفيــات األطفــال وعمليــات اإلجهــاض الطبيــة عــن طريــق تقــدمي اخلــدمات    

ء وتــشجيع اســتعمال وســائل منــع احلمــل وتوســيع نطــاق ذلــك   الطبيــة الواجبــة للنــسا
 االستعمال؛

إيالء اهتمام خاص يف نظام التأمني لتوفري العالج للمرضى من النـساء يف املستـشفيات                - 
 .واملرافق الطبية األخرى

ولغرضي القـضاء علـى القوالـب النمطيـة التقليديـة وترسـيخ احلقـوق املتـساوية للرجـل                    - ١٦
لفت وزارة التعليم والعلم وسياسات الـشباب ووزارة الثقافـة          يع جماالت احلياة، كُ   واملرأة يف مج  

بتيــسري إجــراء التحليــل اجلنــساين ووضــع كتــب مدرســية ومــواد تعليميــة جديــدة، فــضال عــن    
 .تدريس دورات خاصة للتثقيف اجلنساين

األنــشطة لفــت وزارة الــشؤون اخلارجيــة بــإيالء اهتمــام خــاص ملــشاركة املــرأة يف   وكُ - ١٧
 .املرتبطة بتسوية الصراعات وبتجنيد النساء يف عمليات املفاوضات اجلارية

 :لفت وزارة الزراعة واملوارد املائية مبا يليوكُ - ١٨

وضع مشاريع لـربامج التنميـة اخلاصـة للنـساء الـاليت يعـشن يف اجلبـال النائيـة واملنـاطق                      - 
 الريفية اجلبلية؛

املـــرأة الريفيـــة يف تنفيـــذ مـــشاريع االســـتثمار الريفـــي إيـــالء اهتمـــام خـــاص ملـــشاركة  - 
 .وإشراكها يف التنمية الريفية وإصالح األراضي

لفت اللجنة اإلحصائية الوطنية بـإجراء عمليـات خاصـة للبيانـات اإلحـصائية علـى                وكُ - ١٩
 .حنو دوري وإصدار خالصة سنوية لإلحصاءات املصنفة حسب نوع اجلنس

 نشرت أمانة اجمللس الوطين للمرأة واألسرة والنهوض باجلنـسني          ولألغراض اإلعالمية،  - ٢٠
يف الصحافة تعليقـات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ومـصفوفة أنـشطة تنفيـذ                        

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد           ”التعليقات، كما أصدرت كتيبا خاصا بعنوان       
 .“دليل للعمل. املرأة
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 ج دوليةبرام -باء  

يشغل موظف برنامج متطوعي األمم املتحدة يف مجهورية قريغيزسـتان منـصب رئـيس               - ٢١
ويتــضمن الفريــق ممــثلني عــن مجيــع مؤســسات األمــم   . الفريــق املواضــيعي املعــين بنــوع اجلــنس 

ويقدم أعـضاء الفريـق مـساعدة هامـة يف تنفيـذ أحكـام االتفاقيـات                . املتحدة اليت تعمل يف البلد    
جني وإعـالن  بـي  القانون الوطين، ويف تنفيـذ الـربامج الوطنيـة الـيت متتثـل ملنـهاج عمـل                 الدولية يف 

 .األمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية وغريمها

ــامج اإلدارة       - ٢٢ ــنس يف برنـ ــوع اجلـ ــة بنـ ــشطة املعنيـ ــسية لألنـ ــاالت الرئيـ ــي اجملـ ــا يلـ وفيمـ
 :ئياالجتماعية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنا

تقدمي النصح إىل حكومة قريغيزستان بشأن وضـع سياسـات جنـسانية وختفـيض الفقـر              - 
 بني النساء وحتسني أحواهلن؛

 إجراء إحصائيات تعىن بنوع اجلنس؛ - 

 إدماج املنظور اجلنساين يف سياسات واستراتيجيات الوزارات واإلدارات؛ - 

 يل؛تعزيز التعليم اجلنساين يف مؤسسات التعليم العا - 

 تشجيع ترقي املرأة إىل مناصب قيادية سياسية؛ - 

 .Adiletدعم املكتب اجلنساين للمستشارية القانونية  - 

، توىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مـع الوكالـة الـسويدية للتعـاون                  ٢٠٠١يف عام    - ٢٣
ء دراسـة تـدعى    إجـرا Sprangbradanاإلمنائي الدويل وأخصائيو املنظمة السويدية غري احلكومية      

ارتكـزت علـى حتليـل ملـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية واحلالـة الراهنـة                   “ املرأة يف الـسياسة   ”
تعزيز املـساواة   ”بالنسبة للعالقات بني اجلنسني يف قريغيزستان، ووضع مشروع مشترك يدعى           

 .“بني اجلنسني يف السياسة يف مجهورية قريغيزستان

وزعمـــاء احلـــزب ) جوغوركـــو كينـــيش(ام نـــواب الربملـــان ويف الـــسنوات التاليـــة، قـــ - ٢٤
الــسياسي وممثلــو وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي واهلياكــل احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    

ــوطين واإلقليمــي    ونظمــت هلــم رحــالت إىل  . باملــشاركة يف هــذا املــشروع علــى الــصعيدين ال
مـن  ) ٢٠٠٤( كييـف  من أجل تبادل اخلـربات، وحلقـات عمـل يف    ) ٢٠٠٤-٢٠٠٢(السويد  

ــوان     ــة بعن ــات، ودورات تدريبي ــة االنتخاب ــة ”أجــل مراقب ــرأة يف الزعام ــوة  : امل الوصــول إىل الق
مــشاركة املــرأة يف تنميــة األعمــال التجاريــة الــصغرية واملتوســطة ”، ومــؤمتر بعنــوان “الــسياسية

 .“والتعاون الشبكي
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لربنــامج األمــم املتحــدة   دعــم برنــامج اإلدارة االجتماعيــة التــابع  ٢٠٠٥-٢٠٠٢ويف  - ٢٥
اإلمنائي حلقات دراسية توجيهية تعـىن بإدمـاج منظـور نـوع اجلـنس يف أنـشطة وزارة الـشؤون                     

 .الداخلية ووزارة العمل والرفاه االجتماعي

ــة    ٢٠٠٢وعقــد عــام  - ٢٦  عــدد مــن االجتماعــات وحلقــات العمــل املتعلقــة بتحليــل احلال
 بـاملوظفني الرئيـسيني، باإلضـافة إىل أنـشطة إدارات      ةاجلوانب اجلنسانية لألنشطة املعني   ”بعنوان  

، وذلك بغـرض إدمـاج نـوع اجلـنس يف أعمـال             “الرفاه االجتماعي والتدريب املهين   والتوظيف  
املبـادئ التوجيهيـة إلدمـاج      ”ونتيجة لـذلك وضـعت      . وبرامج وزارة العمل والرفاه االجتماعي    

ــسياسات واالســتراتيجيات   ــهجيات يف   مــن“ املنظــور اجلنــساين يف ال  أجــل نــشر اخلــربات واملن
 .القطاع بأكمله يف وقت الحق

ــيم       - ٢٧ ــدا يف وزاريت التعلـ ــرى، وحتديـ ــة يف وزارات وإدارات أخـ ــشطة مماثلـ ــدت أنـ وعقـ
والثقافة، فضال عن وزارة املالية ووكالة شؤون خدمات الدولة؛ ويف ذلـك الـصدد، اضـطلعت                

 .دة اإلمنائي تقدمي الدعماألمانة بدور تنسيقي وتوىل برنامج األمم املتح

ــدعى     - ٢٨ ــشروع ي ــذ م ــة   ”وجيــري تنفي ــسلطة احمللي ــدرات ال ــز ق ــامج  “ تعزي ــار الربن يف إط
املشترك حلكومة مجهورية قريغيزسـتان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ويعـين هـذا املـشروع                   

ة حمليـة    منظمـ  ١ ٢٣٢وأنشئ ما جمموعه    . “على الصعيد احمللي  احلكم السياسي واإلداري    ” بـ
 منظمة منها وتنفذ مشاريع تدر رحبا جيـدا مـن أجـل             ٣٣٩يف إطار هذا املشروع ترأس النساء       

 .إنشاء طواحني صغرية وإقامة مزارع للدواجن وتنمية احلرف اليدوية األصلية

، ونتيجة للتـدابري املتخـذة، تـوىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـع         ٢٠٠٣ومنذ عام    - ٢٩
نـوع  ” قريغيزستان وضع وتنفيذ برنـامج  -تحدة للسكان ومؤسسة سوروس    صندوق األمم امل  
مـن أجـل دعـم التعلـيم املعـين بنـوع            “ نـوع اجلـنس يف التعلـيم      ”ومـشروع   “ اجلنس األكـادميي  

ورصد تطور نوع اجلنس األكادميي والعراقيل اليت تعترض سبيله يبني نقصا، بـل غيابـا               . اجلنس
ني، علمـ بنـوع اجلـنس، وعـدم وجـود املـؤهالت الواجبـة لـدى امل              كامال، للمواد التعليمية املعنية     

واالفتقار إىل فهم أمهية إدماج نوع اجلنس األكادميي يف التعلـيم عـن طريـق إدارات مؤسـسات                  
 .التعليم العايل

وهنــاك اتفــاق للتعــاون بــني برنــامج اإلدارة االجتماعيــة التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة   - ٣٠
ومنـذ عـام    . مـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ورابطـة احلقـوقيني األمريكيـة             اإلمنائي، ومفوضية األ  

 ).رابطة صغار احملامني (Adilet يقدم هذا االتفاق الدعم إىل املستشارية القانونية ٢٠٠٣

، وهـو املكتـب الـذي       Adiletواملكتب اجلنساين جزء ال يتجزأ من املستشارية القانونية          - ٣١
 :تعلق باملسائل التاليةيقدم النصح القانوين فيما ي
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 العنف والتمييز القائمان على أساس اجلنس؛ - 

 حق املرأة يف متلك األرض؛ - 

 احلقوق القانونية لألم الوحيدة؛ - 

 جنسية املرأة اليت تتزوج من أجنيب؛ - 

 القضايا املتعلقة بالزواج وعقود الزواج؛ - 

 ف؛  األزمات واملآوى املؤقتة لضحايا العن عالجمراكز - 

 .محاية مصاحل العمالء يف احملاكم - 

الـسلطات املختـصة بقـضايا املـساواة        ”وعقد املكتب عددا مـن حلقـات العمـل بـشأن             - ٣٢
ملمثلـي املنظمـات    “ حيـاة خاليـة مـن العنـف       ”من أجل سـكان الريـف، وبـشأن         “ بني اجلنسني 

 مـن طاجيكـستان فيهـا      الـيت تبلـغ نـسبة الالجـئني       غري احلكوميـة يف املنـاطق اجلنوبيـة مـن البلـد،             
 .يف املائة ٤٩

ــرأة مــن جانــب منظمــة األمــن        - ٣٣ ــز ضــد امل ــاك إســهام كــبري يف التغلــب علــى التميي وهن
والتعاون يف أوروبا، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة، ومنظمـة              

 ،املنظمـة الدوليـة للـهجرة     األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، و          
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة؛ ومـن جانـب وكـاالت التنميـة الدوليـة لربيطانيـا          
العظمى وكندا واليابان وفرنـسا؛ ومـن جانـب مؤسـسة كـونراد أدينـاور، ومؤسـسة فريـدريك                   

 .إيربت من خالل مشاريع متنوعة لدعم تنمية القطاع املدين يف قريغيزستان
 

 القاعدة الدستورية -جيم  

العمــل يتطلــب بعــد التقريــر األويل والتقريــر الثــاين بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة،   فبالتــايل، و - ٣٤
مبقتضى التوصيات النهائية للجنة األمم املتحـدة ومواصـلة تطـوير اسـتراتيجية جنـسانية حتـديث                 

 .اهليكل املؤسسي وآليات التنفيذ

 :ة التالية جلمهورية قريغيزستانمدت املراسيم الرئاسيواعُت - ٣٥

تـــدابري لزيـــادة الفعاليـــة تكفـــل احلقـــوق واحلريـــات األساســـية لإلنـــسان واملـــواطن يف   - 
 ؛)٢٠٠١(مجهورية قريغيزستان 

ــة        -  ــانون يف مجهوري ــدعيم ســيادة الق ــى االدعــاء وملواصــلة ت ــة عل ــدابري لتحــسني الرقاب ت
 ؛)٢٠٠١(قريغيزستان 



CEDAW/C/KGZ/3

 

10 07-26488 
 

ن املوظفني حرصا على اجتذاب الزعامـات النـسائية إىل     مواصلة حتسني سياسات شؤو    - 
 ).٢٠٠٢(اإلدارة العامة 

، وبناء على مبادرة احلركة النـسائية لقريغيزسـتان، الـيت تلقـت الـدعم             ٢٠٠٥ويف عام    - ٣٦
من رئيس اجلمهورية، أنشئ منصب املمثل اخلاص لرئيس مجهوريـة قريغيزسـتان املعـين مبـسائل                

، وتتـضمن وظائفـه املـساعدة،       )جوغوركـو كينـيش   (ان قريغيزسـتان    النهوض باجلنـسني يف برملـ     
بسلطة من الرئيس، على النهوض بالسياسات اجلنسانية وإدمـاج منظـور نـوع اجلـنس يف جمـال                  

 .صنع القوانني

والربامج األساسـية للتنميـة يف مجهوريـة قريغيزسـتان، وهـي الـربامج الـيت تتماشـى مـع                     - ٣٧
 واإلطـار اإلمنـائي الـشامل، واالسـتراتيجية الوطنيـة للحـد مـن الفقـر                 األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،    

 . تتضمن أهدافا وأقساما للنهوض باجلنسني٢٠٠٥ إىل هناية عام ٢٠٠٣للفترة من عام 

وكمـــا جـــرت اإلشـــارة يف تقـــارير ســـابقة، ُنفِّـــذ الربنـــامج الـــوطين للنـــهوض بـــاملرأة    - ٣٨
 وهناك مرحلـة جديـدة تـشكلت مـن خطـة            .٢٠٠٠ إىل هناية عام     ١٩٩٦من عام   “ آيالزات”

وكانـــت األولويـــة . ٢٠٠٦-٢٠٠٢العمـــل الوطنيـــة لتحقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني للفتـــرة 
 .الرئيسية هلذه اخلطة إدماج منظور نوع اجلنس يف سياسات إدارة الدولة

 إىل هنايــة عــام ٢٠٠٢للفتــرة مــن عــام “ حقــوق اإلنــسان”وينــصح الربنــامج الــوطين  - ٣٩
 .د من التدابري اليت تستهدف القضاء على التفاوتات بني اجلنسني بعد٢٠١٠

وممـا يؤسـف لـه      .  أنشئ منصب أمني املظامل يف مجهورية قريغيزسـتان        ٢٠٠٠ويف عام    - ٤٠
يف احلـصول علـى تـصديق       ) ٢٠٠٦ وعـام    ٢٠٠٢يف عام   (أن النساء املرشحات أخفقن مرتني      

 . أمني املظاملبرملان مجهورية قريغيزستان على شغل وظيفة نائب

 بوصفه وكالـة حكوميـة، جـرى        ١٩٩٨يونيه  /واجمللس الوطين الذي أنشئ يف حزيران      - ٤١
 عن طريق إنشاء هيئته العاملة، األمانة، وهي شـعبة فرعيـة هيكليـة لرئاسـة                ٢٠٠١تدعيمه عام   

 .مجهورية قريغيزستان

ويتكــون أعــضاء . ورئــيس اجمللــس الــوطين هــو وزيــر الدولــة يف مجهوريــة قريغيزســتان  - ٤٢
اجمللس الوطين من الوزراء ورؤساء اإلدارات واملمثلني القانونيني والقضائيني، فـضال عـن ممثلـي              

وترأس أمانـة اجمللـس الـوطين امـرأة هلـا خـربة بوصـفها مـن              . األحزاب واملنظمات غري احلكومية   
 وكانـت   ، كما أهنـا درسـت القيـادة يف قطـاع اجملتمـع املـدين              )٢٠٠٥-٢٠٠٢(أعضاء الربملان   

 .رئيسة هيئة إدارية حكومية إقليمية
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 املنظمات غري احلكومية -دال  

عمليـة إضـفاء الـصبغة الدميقراطيـة وتـشكيل          بأويل اهتمام خاص أثنـاء الفتـرة االنتقاليـة           - ٤٣
 .وكان هناك منو ملحوظ يف وعي اجلمهور واهتمامه بالقضايا اجلنسانية. اجملتمع املدين

وجيـري تطــوير  . ظمـات غـري حكوميـة عديـدة تعـاجل تلـك املـشاكل       وأنـشئت بالبلـد من   - ٤٤
وأرسـت املدونـة املدنيـة األشـكال القانونيـة التنظيميـة            . القواعد السياسية واملؤسسية ألنـشطتها    

ألنشطة املنظمـات غـري احلكوميـة بوصـفها رابطـات عامـة ومؤسـسات ومعاهـد غـري حكوميـة                     
 .وغري جتارية واحتادات للكيانات القانونية

وقانون املنظمات غري التجارية حيـدد الوضـع القـانوين واحلقـوق والواجبـات والقواعـد               - ٤٥
وقد وضعت شروط لتـسجيل     . املتعلقة بإنشاء املنظمات غري احلكومية وإعادة تنظيمها وإهنائها       

 .املنظمات غري احلكومية

مـات غـري   ومبقتضى قانون املـشتريات احلكوميـة، جيـري متويـل عـدد مـن مـشاريع املنظ          - ٤٦
 ٢٠٠٣ومنـذ عـام     . احلكومية اليت سبق أن تلقت دعما ماليا مـن مؤسـسات ومنظمـات دوليـة              

توفر اجلمهورية خمصصات للمنح اليت حتفز املشاريع املشتركة بني هيئـات احلكـم الـذايت احمللـي                 
ــة   ــة ملعاجلــة املــشاكل االجتماعي ــرة  . واملنظمــات غــري احلكومي ــة للفت ــة اجلمهوري وتــسمح ميزاني

 . بزيادة يف أرصدة متويل مشاريع املنظمات غري احلكومية٢٠١٠-٢٠٠٥

وقــد وضــع مــشروع قــانون يعــىن بالواليــة االجتماعيــة للدولــة وييــسر قــدرا أكــرب مــن    - ٤٧
 .مشاركة املنظمات غري احلكومية يف معاجلة املشاكل احلكومية

 يـشري إىل الـدور      ورئيس مجهورية قريغيزستان يف رسائله السنوية املوجهـة إىل الـشعب           - ٤٨
كــد يؤو.  االجتماعيــة للبلــد-املنظمــات غــري احلكوميــة يف احليــاة الــسياسية  الــذي تــضطلع بــه 

الرئيس حاجة هذه املنظمات إىل دعـم الدولـة، وخباصـة مـن خـالل نظـام املـنح الـيت تـستهدف            
 .تنفيذ املشاريع اهلامة اجتماعيا

 املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية     وتشارك املرأة يف هذه العمليات من خالل شبكات  - ٤٩
وتـشارك  . وتتوافق إسهامات املرأة مع اهتماماهتا املهنية     . والرابطات والنوادي واملراكز النسائية   

 .النساء يف محاية حقوقهن وتقدمهن، كما أهنن يواصلن تنمية أنشطتهن التجارية

وطين بــشأن إنــشاء ومــن مراحــل التنميــة يف القطــاع غــري احلكــومي مبــادرة اجمللــس الــ   - ٥٠
مشاريع ملفهوم دعـم الدولـة للمنظمـات غـري احلكوميـة وبرنـامج دعـم الدولـة للمنظمـات غـري                      

وسيــصور هــذا املفهــوم أهــداف ومقاصــد دعــم الدولــة       . ٢٠١٠-٢٠٠٧احلكوميــة للفتــرة  
 :للمنظمات غري احلكومية، وسيقدم هذا الدعم ما يلي
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جتمــاعي الــيت تــضطلع هبــا املنظمــات غــري املــشاركة يف متويــل الــربامج ذات التوجــه اال - 
 احلكومية من خالل الوالية االجتماعية للدولة؛

 إنشاء جمالس للتفاعل بني هيئات الدولة والرابطات العامة؛ - 

عقد مؤمترات وموائد مستديرة وحلقات دراسـية ودورات تدريبيـة علـى حنـو مـشترك                 - 
 .بشأن املشاكل االجتماعية اهلامة

ــشارك امل - ٥١ ــل        وت ــوطين، يف حماف ــس ال ــن اجملل ــدعم م ــسائية، ب ــة الن ــري احلكومي ــات غ نظم
 .، إخل)مدريد(، ويف املؤمتر العاملي الثالث للمرأة الريفية )سانت بطرسربغ(ومؤمترات دولية 

ــة         - ٥٢ ــة العاملي ــضوا يف الرابط ــتان ع ــال احلــرة يف قريغيزس ــشتغالت باألعم ــاد امل أصــبح احت
مــا أنــه جــزء مــن اللجنــة التوجيهيــة للتحــضري للمــؤمتر العــاملي للمــشتغالت باألعمــال احلــرة، ك

 .التايل للمرأة الريفية

ــة         - ٥٣ ــع املنظمــات غــري احلكومي ــة أكــرب م ــاون بفعالي ــة التع ــات احلكومي ــدأت اهليئ ــد ب وق
. وتشارك هذه الرابطات العامة يف وضـع مـشاريع قـوانني وبـرامج حكوميـة             . والرابطات العامة 

ئــات اإلداريــة احملليــة يف املنــاطق منافــسات حــرة جتريبيــة ألداء املــشاريع  وجتــري الــوزارات واهلي
 .االجتماعية اهلامة اليت تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية

وتغطي وسائط اإلعالم اجلماهريي على نطاق واسـع مجيـع األعمـال الـيت يـضطلع هبـا                   - ٥٤
ســـنويا إصـــدار كتيبـــات وجيـــري . اجمللـــس الـــوطين باالشـــتراك مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة

ورزنامات ومـواد أخـرى بـشأن أكثـر رؤسـاء املنظمـات غـري احلكوميـة جناحـا واألنـشطة الـيت                       
 .يضطلعون هبا

وتقــدمي الدولــة اجلــوائز إىل أكثــر رؤســاء املنظمــات غــري احلكوميــة نــشاطا دليــل علــى    - ٥٥
 .التقدير السامي الذي تكنه الدولة ألعمال املنظمات غري احلكومية

وتنــشط يف قريغيزســتان نقابــات العمــال الــصناعية الــيت ينــسقها احتــاد نقابــات العمــال   - ٥٦
واملهمــة األساســية لتلــك النقابــات إقامــة عالقــات عمــل متحــضرة يف  . جلمهوريــة قريغيزســتان

وللتوفيق بني مصاحل أصـحاب العمـل والعـاملني واهليئـات صـاحبة الـسلطة، أنـشئ نظـام                   . البلد
ثالثيــة يف ميــدان عالقــات العمــل مبوجــب القــانون املعــين بالــشراكة        للــشراكة االجتماعيــة ال 

 . عاما١٥والشراكة الثالثية موجودة يف هذا البلد منذ . االجتماعية يف مجهورية قريغيزستان
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 ١املادة   
 تعريف التمييز ضد املرأة  

لقـضاء علـى    يصور التقريران األويل والثاين جلمهورية قريغيزستان بشأن تنفيذ اتفاقيـة ا           - ٥٧
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تــصويرا الئقــا الــضمانات الدســتورية والتــشريعية الــيت تكفــل  

وبشكل عـام، ال يـزال الوضـع القـانوين الـذي            . مراعاة مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف البلد       
 .تنص عليه الضمانات ساريا

 .درجت يف القوانني الوطنيةواملفاهيم األساسية للتمييز والتمييز اجلنساين أ - ٥٨

مترسخة يف قانون مجهورية قريغيزسـتان علـى أسـاس ضـمانات            “ املفاهيم األساسية ”و   - ٥٩
 ):١املادة  (٢٠٠٣مارس / آذار١٢ املؤرخالدولة للحفاظ على املساواة بني اجلنسني 

 يعــين التمييــز بــني اجلنــسني أيــة تفرقــة، أو إقــصاء، أو تفــضيل مــن شــأنه أن حيــد مــن ” - 
 ؛“املساواة يف ممارسة احلقوق أو يبطلها على أساس اجلنس

 ؛“التمييز العلين بني اجلنسني متييز حيدد اهلوية اجلنسية” - 

 .“التمييز الضمين بني اجلنسني متييز ال يشري على حنو مباشر إىل اهلوية اجلنسية” - 

 :بني اجلنسنياملساواة ) ٤ملادة ا(ومواضيع ) ٣املادة (يعرف القانون أشياء  - ٦٠

 األشياء هي العالقات العامة واالجتماعية اليت ختضع للنظم القانونية؛ - 

 .أما املواضيع فتتكون من األفراد، واألشخاص القانونيني، والدولة - 

فيحظـر التمييـز بـني      ) ٦املـادة   (“ حظـرا علـى التمييـز بـني اجلنـسني         ”ويفرض القـانون     - ٦١
ي جمـال مـن جمـاالت األنـشطة الـيت تتعلـق بأشـخاص مـن                 اجلنسني بـشكل علـين أو ضـمين يف أ         

 ضـمنيا تعاقـب علـى    أواجلنس اآلخر، ومواضيع املساواة بني اجلنسني اليت ترتكـب متييـزا علنيـا       
 .ذلك مبقتضى قانون مجهورية قريغيزستان

 :“ليس متييزا بني اجلنسني”على أن ما يلي ) ٦املادة (ينص القانون  - ٦٢

تة خاصة على أساس هذا القـانون تـستهدف حتقيـق املـساواة الفعليـة               اعتماد تدابري مؤق   - 
 يف احلقوق فيما يتصل بالعالقات بني اجلنسني؛

 محاية وظائف األمومة؛ - 

ــة      -  ــانون مجهوريـ ــا قـ ــذكور فقـــط يف احلـــاالت الـــيت يـــنص عليهـ ــد اإللزامـــي للـ التجنيـ
 .قريغيزستان
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قاليـد ومعـايري متنوعـة للقـانون العـريف      وباإلضافة إىل ما تقدم، يعرف القـانون وجـود ت        - ٦٣
 .متيز ضد املرأة بوصفه عقبة يف سبيل املساواة بني اجلنسني

 
 ٢املادة   

 االلتزامات املتعلقة بالقضاء على التمييز

قانون مجهورية قريغيزستان الذي يرتكز على الضمانات الـيت تقـدمها الدولـة للحفـاظ            - ٦٤
جــراء حتليــل قــانوين علــى أســاس نــوع اجلــنس للقاعــدة    علــى املــساواة بــني اجلنــسني يتطلــب إ 

 .التشريعية بأكملها وللربامج احلكومية واإلقليمية واحمللية

وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير مل جير إال حتليل قانون واحد بشأن فريوس نقص املناعـة             - ٦٥
 .٢٠٠٥اإليدز يف مجهورية قريغيزستان يف عام /البشرية

، جـرى يف  )جوغوركـو كينـيش  ( وبناء على البيانات املقدمة من الربملان        وبصفة عامة،  - ٦٦
 اسـتعراض عـشرة مـشاريع قـوانني تتعلـق بتحقيـق       ٢٠٠٦ إىل هنايـة عـام    ٢٠٠٢الفترة من عام    

 .املساواة بني اجلنسني

. ، اعتمـــدت مدونـــة األســـرة جلمهوريـــة قريغيزســـتان٢٠٠٣أغـــسطس / آب٣٠ويف  - ٦٧
ز العالقـات بـني أفـراد األسـرة واألشـخاص الـذين يقطنـون معهـم               ومبوجب تلك املدونة، ترتكـ    

وحتظـر املدونـة   . على مبادئ املـساواة بـني اجلنـسني، فـضال عـن احتـرام شـرف الفـرد وكرامتـه                
، كما أهنا ال تـسمح بـالتمييز        )٣املادة   ( التمييز بني اجلنسني يف العالقات األسرية      احظرا مباشر 

وال تعـد   ) ٣٢ مـن املـادة      ٥الفقـرة   ( ضـد الـزوج اآلخـر        د الـزوجني  حبني اجلنسني من جانب أ    
أعمال األسرة املعيشية وسيلة من وسائل التمييز بني اجلنسني، بل جيب أن يضطلع هبا كل مـن                 

 ).٤١املادة (الزوجني 
 

 ٣املادة   
 التنمية والنهوض باملرأة

عة يف كـل جمـاالت      تواصل قريغيزستان، بوصفها دولة مشاركة، اختاذ مجيع تدابري املتاب         - ٦٨
احليــاة الــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة، مبــا فيهــا التــدابري التــشريعية، بغيــة كفالــة  
تنمية املرأة وتقدمها يف البلد على حنو شامل حبيث تكفـل هلـا إمكانيـة ممارسـة حقـوق اإلنـسان         

 .واحلريات األساسية والتمتع هبا على أساس املساواة بينها وبني الرجل

ــرأة       - ٦٩ ــة امل ــة مواصــلة تنمي ــة قريغيزســتان بغي وجــرى إصــدار املرســوم الرئاســي جلمهوري
والنــهوض هبــا، ويتعلــق هــذا املرســوم خبطــة العمــل الوطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف    
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، ويستهدف تنفيذ مبدأ املـساواة بـني اجلنـسني يف           ٢٠٠٦-٢٠٠٢مجهورية قريغيزستان للفترة    
 .ياةمجيع جماالت احل

 :ويستهدف املرسوم السالف الذكر حتقيق األهداف التالية ذات األولوية - ٧٠

حتــسني اآلليــات املؤســسية عــن طريــق االرتقــاء بــوعي اجلمهــور فيمــا يتعلــق باملــشاكل  - 
 اجلنسانية وعن طريق مراعاة العامل اجلنساين يف سياسات الدولة وقوانينها؛

إليــالء أولويــة عظمــى حلقــوق املــرأة عــن طريــق   حتــسني القــانون واآلليــات املوجــودة   - 
ــات       ــددهن يف اهليئـ ــادة عـ ــرار وزيـ ــنع القـ ــات صـ ــساء يف عمليـ ــشاركة النـ ــشجيع مـ تـ

 احلكومية؛

 القضاء على مظاهر التمييز التقليدي القائم على أساس نوع اجلنس؛ - 

لقـة  تشجيع االستقالل االقتصادي للمرأة وتيسري إمكانية حصوهلا على املعلومـات املتع           - 
 باقتصاد السوق وعلى االئتمان، مع العمل على منع ازدياد الفقر بني النساء؛

إيالء اهتمام خاص للمسائل املتعلقة حبماية صحة املرأة عنـد وضـع املـشاريع والـربامج                 - 
ذات الصلة، فـضال عـن اسـتراتيجيات حتقيـق األهـداف ذات األولويـة احملـددة بالنـسبة                  

 الـدويل واليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة للــسكان      لقريغيزسـتان يف وثـائق البنـك   
 .ومنظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

ويــصور مفهــوم خطــة العمــل الوطنيــة اإلرادة الــسياسية للدولــة ومبــادئ املــساواة بــني   - ٧١
ع الـدميقراطي   اجلنسني بالنسبة جلميع األطراف املسؤولة عن تنفيـذها، كمـا ييـسر حتقيـق الوضـ               

واملتساوي للمرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة؛ ممـا يتـيح إمكانيـة إجـراء حـوار بـني صـانعي القـرار                         
 .والشركاء االجتماعيني

تــدعو خطــة العمــل الوطنيــة إىل مــشاركة مجيــع اهليئــات الــصانعة للــسياسات يف تنفيــذ  - ٧٢
املتاحــة للرجــال والنــساء، تلــك اخلطــة بغيــة ختفــيض، بــل إلغــاء، الفــروق بــني الفــرص احلقيقيــة 

 .فضال عن كفالة مشاركة تلك اهليئات يف عملية التغلب على صعوبات الفترة االنتقالية

 :وفيما يلي األهداف ذات األولوية خلطة العمل الوطنية - ٧٣

 زيادة العمالة والقضاء على التمييز بني اجلنسني يف سوق العمل؛ - 

 ق باملشاكل اجلنسانية؛االرتقاء بوعي اجلمهور فيما يتعل - 

 تثقيف اجلمهور بشأن املسائل اليت تكفل املساواة بني اجلنسني؛ - 
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إنــشاء قاعــدة قانونيــة ونظــام للخــدمات االجتماعيــة مــن أجــل محايــة الــصحة ومحايــة    - 
 األمومة؛

 .التحذير من العنف ضد املرأة والرجل والطفل والقضاء على ذلك العنف - 

النهائيــة للجنــة، قــررت حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان، كمــسألة ومراعــاة للتوصــيات  - ٧٤
ــة        ــة البيئ ــة، وهتيئ ــة مــن أجــل إتاحــة الفــرص املتكافئ ــدعيم القاعــدة القانوني ــة، ت حتظــى باألولوي
االجتماعية الالزمة لتحسني مركـز املـرأة مـن خـالل القـضاء علـى مجيـع التحيـزات املوجـودة،                      

ــة وعززهتــا    ــة حقــوق اإلنــسان    كمــا أهنــا أقامــت قاعــدة تنظيمي ــة مــن أجــل محاي بــصفة منهجي
 .واحلريات األساسية بغض النظر عن اهلوية اجلنسانية

وجيري أيضا العمل بتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة مـن خـالل            - ٧٥
تنفيــذ بــرامج خاصــة تعتمــدها الــوزارات واملنــاطق املــشار إليهــا يف املــواد ذات الــصلة مــن هــذا  

 .قريرالت

 وبغية تصوير احلالة بالشكل الواجب، يقدم هذا التقريـر بيانـات إحـصائية تؤكـد كـال                 - ٧٦
مــن الوضــع الفعلــي للمــرأة والعوامــل والــصعوبات الــيت تــؤثر علــى مــدى الوفــاء بااللتزامــات     

 .املقطوعة مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ن صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحـدة         ، وبدعم م  ١٩٩٨ومنذ عام    - ٧٧
اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة، ويف إطــار     

، تنشر اللجنة اإلحصائية الوطنية جلمهوريـة       “نوع اجلنس واألهداف اإلمنائية لأللفية    ”مشروع  
العالقـات  ”صنفة حـسب نـوع اجلـنس، وتـدعى          قريغيزستان سنويا جمموعـات اإلحـصاءات املـ       

وتتـضمن  . “رجـال ونـساء مجهوريـة قريغيزسـتان      ”و  “ بني اجلنـسني يف مجهوريـة قريغيزسـتان       
تلك اجملموعـات بيانـات متنوعـة مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس وتنـشر اجملموعـات سـنويا أيـضا                       

 .بالروسية والقريغيزية واإلنكليزية

 تعتـرض سـبيل حتقيـق التقـدم واملـساواة بـني اجلنـسني        ويف نفس الوقت، فالعقبات الـيت   - ٧٨
 : وتلك العقبات هي. تزال قائمة يف الفترة املشمولة بالتقرير ال

 عدم استقرار اآللية املؤسسية؛ - 

 عدم كفاية التمويل املتاح للربامج واملشاريع اجلنسانية؛ - 

 استمرار حدة الفقر والبطالة بني النساء؛ - 

 ري نوع اجلنس يف السياسات ويف الوعي الشعيب؛بطء إدماج مناظ - 
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اســتمرار هيكــل الــسلطة األبويــة وبقــاء القوالــب النمطيــة الثقافيــة الــيت تعتــرض ســبيل    - 
 النهوض باملرأة؛

ــة         -  ــب النمطي ــأثري القوال ــتمرار ت ــوقهن، واس ــسهن حبق ــساء أنف ــي الن ــستوى وع ــدين م ت
 .لنقل التقاليد والقيم األسريةاجلنسانية اليت تكون املرأة مبوجبها أداة أساسية 

واحلياد اجلنساين لكثري من أحكام القانون الوطين يضع املرأة يف موقف ضعيف حيـث               - ٧٩
. أن تلــك األحكــام ال تراعــي التفاوتــات املوجــودة بــني وضــع الرجــل ووضــع املــرأة يف اجملتمــع 

 .ة والسياسية مع الرجلونظرا الختالف نقاط البداية، جند أن املرأة ختسر معركتيها االقتصادي

ويسفر ذلك عن ضـرورة إجـراء حتليـل جنـساين للقـوانني والـربامج احلكوميـة وحتـضري           - ٨٠
مشاريع قوانني جديدة أو تعديالت أو مقترحات تتعلـق بـالقوانني الـسارية حبيـث تـصبح أكثـر                   

رحلـة وتيـسر    حساسية إزاء مصاحل املـرأة وحبيـث تراعـي الطبيعـة املعينـة ملركـز املـرأة يف هـذه امل                    
وضع سياسة جنسانية أكثـر فعاليـة يكـون هلـا تـأثري موجـه توجيهـا جيـدا صـوب تغـيري املعـايري                         

 .اجلنسانية يف وعي اجلماهري

ومــن الواضــح اآلن أن جمــرد اإلعــالن عــن املــساواة فيمــا يتعلــق بتمتــع املــرأة حبقوقهــا     - ٨١
ىل التنفيـذ الفعلـي لـسياسة       وهنـاك حاجـة إ    . وحرياهتا وعن االلتزام السياسي بـذلك غـري كـاف         

تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني من خالل إدخـال تغـيريات علـى القـانون ووضـع آليـات                   
حمددة للمساواة يف احلقوق بناء على املمارسة الفعلية وتقليـل آثـار العوامـل والقوالـب النمطيـة                   

 .الثقافية الضارة وإدماج آليات إضافية تعزز الفرص املتاحة للمرأة
 

 ٤املادة   
 اإلسراع بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة

ا يتعلــق بتلــك املــادة مــا زالــت     املعلومــات املقدمــة يف التقريــرين األويل والثــاين فيمــ     - ٨٢
 .هي بصفة أساسية كما

وألسباب متنوعة، ما زالت املسألة مطروحة فيما يتعلق بتفضيل وضـع تـشريع موحـد                - ٨٣
ــصل    ــسلطة    واســع النطــاق للحــصص املت ــة ذات ال ــات احلكومي ــرأة يف اهليئ ــل امل ــستوى متثي . ة مب

والتدابري املؤقتة اخلاصة للتمييز اإلجيايب ال تـستخدم االسـتخدام الكـايف عنـد تطبيـق القـانون يف                   
، حيـث مل يـضم أيـة امـرأة،          ٢٠٠٥قريغيزستان، مما أثر على تـشكيل الربملـان الـذي عقـد عـام               

 .لربملانية هلذا البلدوذلك ألول مرة يف تاريخ احلكومة ا

 من الدسـتور إىل أنـه ألغـراض زيـادة مـستوى      ٤وينبغي أيضا أن يشار يف سياق املادة      - ٨٤
متثيل املرأة يف مراكز صنع القرار يف احلياة السياسية واالجتماعية للبلـد، أوصـى اجمللـس الـوطين                
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مؤقتـة خاصـة علـى    عند استعراض مشروع القانون على أسس اخلدمة احلكومية بإدراج تـدابري       
حنو أوسع نطاقا بغية زيادة عدد النساء يف اخلدمة املدنية، مبا يف ذلك إنشاء حـصص وتوظيـف                  

ومـع ذلـك، مل جيـر األخـذ جبميـع التوصـيات يف       . امرأة مقابل كل رجل يف املناصب احلكوميـة    
 .االعتبار عند اعتماد القانون

بحــث عــن منــوذج مثــايل يــستهدف ويف ظــل الظــروف احلاليــة، ال تــزال قريغيزســتان ت - ٨٥
ونتيجـة لـذلك، توصـل      . حتقيق املساواة بـني الرجـل واملـرأة وصـياغة سياسـات لتكـافؤ الفـرص               

برملان البلد إىل طرق لتوطيد احلـصص علـى حنـو تـشريعي، وخباصـة يف القـانون املتعلـق بأسـس                 
 .الضمانات احلكومية لكفالة املساواة بني اجلنسني

أسس الضمانات احلكوميـة لكفالـة املـساواة بـني اجلنـسني يـستهدف              والقانون املتعلق ب   - ٨٦
إنشاء عالقات تقدميـة دميقراطيـة بـني املـرأة والرجـل يف جمـاالت احليـاة االجتماعيـة والـسياسية                     

علـى أسـاس اجلـنس، عـن طريـق تـوفري            واالقتصادية والثقافية وإقامة حاجز ضـد التمييـز القـائم           
 .حلقوق لألفراد من اجلنسنيالضمانات احلكومية للمساواة يف ا

واعتمــاد ذلــك القــانون أرســى األســاس إلدمــاج مبــدأي املــساواة يف احلقــوق وتكــافؤ    - ٨٧
ــانون     ــة القـ ــد ممارسـ ــد عنـ ــا بعـ ــه فيمـ ــع تطبيقـ ــوطين، مـ ــرة . الفـــرص يف التـــشريع الـ  ٢٣والفقـ

ــتا  ”( ــصاص برملــان قريغيزس ــيش  (ناخت ــساواة بــني     ) جورغوركــو كين ــق بكفالــة امل فيمــا يتعل
تـنص علـى     ،“آلية كفالة مراعـاة املـساواة بـني اجلنـسني         ”من الفصل اخلامس وهو     ) “سنيناجل

املبدأ األساسي الذي يرتكز عليـه إنـشاء القواعـد القانونيـة لـسياسة الدولـة بـشأن املـساواة بـني                      
 .اجلنسني

ومبقتـــضى القـــانون ســـالف الـــذكر، يعـــني برملـــان مجهوريـــة قريغيزســـتان، يف حـــدود   - ٨٨
 يف املائـة  ٧٠تايل ذكرهم، حبيث ال يشكل أشخاص مـن جـنس واحـد أكثـر مـن               اختصاصه، ال 
 :من املعينني

 قضاة احملكمة الدستورية جبمهورية قريغيزستان؛ - 

 قضاة احملكمة العليا جبمهورية قريغيزستان؛ - 

 أعضاء جلنة االنتخابات واالستفتاءات املركزية جبمهورية قريغيزستان؛ - 

 .حملاسبة جبمهورية قريغيزستاناملراجعون بغرفة ا - 

ــانوين يرتكــز علــى نــوع اجلــنس للقاعــدة        - ٨٩ ويــنص القــانون أيــضا علــى إجــراء حتليــل ق
التــشريعية بأكملــها، والــصكوك التنظيميــة والقانونيــة األخــرى، والــربامج احلكوميــة واإلقليميــة 
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ها والتعـرف علـى     واحمللية جلمهورية قريغيزستان بشأن املساواة بـني اجلنـسني وألغـراض دراسـت            
 .انتهاكات املساواة بني اجلنسني

ــة      - ٩٠ ــة واملنظمــات العامــة املــستقلة والرابطــات غــري احلكومي وتتــوىل الوكــاالت احلكومي
 .األخرى إجراء التحليل القانوين الذي يرتكز على نوع اجلنس

 مبرســـوم رئاســـي جلنـــة التحليـــل اجلنـــساين  ٢٠٠٤فربايـــر / شـــباط١٥وتـــشكلت يف  - ٩١
نني والنظم، وختضع ألمانة اجمللس الوطين املعين باملرأة واألسرة والنهوض باجلنـسني، وهـو              للقوا

 .اجمللس الذي يقدم تقاريره إىل رئيس مجهورية قريغيزستان

 :وكُِلفت اللجنة بأداء الوظائف التالية - ٩٢

وغريهـا  إجراء حتليل يقوم به خرباء ملراعـاة مـسودات التـشريعات التنظيميـة والقانونيـة             - 
 من الوثائق للمناظري اجلنسانية؛

 حتسني اإلجراءات املتعلقة بالقيام بالتحليل اجلنساين؛ - 

تعبئــة جهــود مؤســسات حقــوق اإلنــسان واهلياكــل احلكوميــة واملنظمــات العامــة بغيــة  - 
 .تعزيز مبادئ املساواة بني اجلنسني

مـرأة واملتعلقـة بظـروف العمـل ومحايـة          أما بالنسبة للتدابري اليت تيسر التمييز اإلجيـايب لل         - ٩٣
 .األمومة، فما زالت املعلومات الواردة يف التقريرين األويل والثاين على ما هي عليه

 
 ٥املادة   

 األدوار والقوالب النمطية اجلنسانية

جرى إجناز أعمـال القـضاء علـى القوالـب النمطيـة اجلنـسية بـصفة رئيـسية يف جمـاالت                      - ٩٤
اللجنــة (والــدين ) وزارة التعلــيم والعلــم وسياســات الــشباب (والتعلــيم ) ثقافــةوزارة ال(الثقافــة 

األمانة أعمـال تلـك اهليئـات،        ويسرت   .اإلعالم اجلماهريي ووسائط  ) احلكومية املعنية باألديان  
 .كما تعاونت مع منظمات اجملتمع املدين يف هذا اجملال

املـرأة ومكاهنـا يف اجملتمـع والـسياسة     وال تزال القوالب النمطية قائمـة وتـؤثر علـى دور        - ٩٥
وتؤثر هذه القوالب على مركز املرأة لـيس يف جمـاالت التمثيـل             . واحلياة األسرية يف قريغيزستان   

 .السياسي وصنع القرار واألنشطة االقتصادية فحسب، بل على مستوى احلياة اليومية أيضا

ــصعيد املت    - ٩٦ ــة علــى ال ــرأة يف األعمــال التجاري ــرك صــورة األم  . وســطوتــشارك امل وال تت
والزوجة يف ظـل جمتمـع تـسوده الـسلطة األبويـة أي جمـال لتحقيـق الـذات العلـين أو لالعتـراف                  
جبدارة املرأة املشتغلة باألعمال احلرة أو بالسياسة، مما يعوق بالتايل تكوين صور إجيابيـة للمـرأة                
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ــصادية   ــة واالقت ــشطة يف اجملــاالت االجتماعي ــاملرأة  وعلــى العكــس مــن ذ . الن الناجحــة ”لــك، ف
والـيت حتظـى مبنـصب فعـال يف احليـاة حتـاول أال تـثري سـخط                  “ ممـا يلـزم   والبارعة إىل حـد أكـرب       

األغلبيـة الــسائدة مـن الــذكور، وهـي األغلبيــة الــيت تـصنع القــرارات يف جمـايل الــسياسة ووضــع      
 النـشط إىل حـد      وبالتـايل، فبـالرغم مـن دور املـرأة        . القوانني وجمال وسائط اإلعـالم اجلمـاهريي      

يف األعمال التجارية والقطاع املدين، فهي ال حتظى دائما بـاالعتراف الواجـب يف الـصحف             ما
 .أو يف وسائط اإلعالم اإللكترونية

نصت مدونة األسرة جلمهورية قريغيزستان على أن احلد األدىن للسن الـصاحل للـزواج               - ٩٧
ة، إال أنـه طبقـا لبيانـات البحـث      عامـا، وميكـن ختفيـضه بعـامني يف ظـل ظـروف خاصـ       ١٨هـو  

وترجــع أســباب تلــك .  األزمــات، تتزايــد أعــداد الزجيــات املبكــرة  عــالجالــذي أجرتــه مراكــز
الزجيات يف معظم احلاالت إىل الفقـر والبطالـة والـدخل املـنخفض، إىل جانـب األمنـاط الوطنيـة         

 .والثقافية الفريدة

وتـشري األحبـاث الـيت      . قرى وتتزايد هناك  أما بالنسبة لسرقة العرائس، فهي حتدث يف ال        - ٩٨
 اجلامعة األمريكية يف وسط آسيا إىل أن نسبة الزجيات اليت تتـضمن خطـف               ٢٠٠٤أجرهتا عام   

 .٢٠٠١-١٩٩٩العرائس تفوق نسبة 

وتشري بيانات مكتب حتليل البيانـات التـابع ملقـر وزارة الـشؤون الداخليـة إىل أن عـدد                    - ٩٩
 من املدونة اجلنائيـة جلمهوريـة قريغيزسـتان زاد       ١٥٥ت مبقتضى املادة    القضايا اجلنائية اليت أقيم   

 .٢٠٠٥ قضية عام ٢٧ إىل ٢٠٠٢ قضية عام ١٥من 

ــة        - ١٠٠ ــدين رعاي ــي واجملتمــع امل ــذايت احملل ــات احلكــم ال ــة وهيئ ــوىل الوكــاالت احلكومي  وتت
 .األنشطة اليت تدين حاالت سرقة العرائس

ة مقاطعـة   يف مكتبـ  “ حقـوق املـرأة   ”تديرة تـدعى     عقـدت مائـدة مـس      ٢٠٠٥ ويف عام    - ١٠١
رف عـ  -سرقة العرائس   ” آباد، حيث مشلت املناقشة موضوع       -  جالل نطقةيف م سوزاكسك  

ووجـدت مـواد هـذا احلـدث طريقهـا إىل مقـاالت نـشرت               “  انتهاك حلقوق اإلنـسان؟    موطين أ 
 نطقـة فزيـون م  وجـرى بـث املناقـشة نفـسها بواسـطة تل          ). نزاهـة (يف جريديت فرغانة وأكيكـات      

 آباد الذي أتاح لعدد أكرب بكثري من املشاركني يف املناقشة الفرصـة للتأمـل يف جـذور            -جالل  
ومـست  . والعواقب القانونية لتـشكيل مثـل هـذه األسـرة والعالقـات الزواجيـة             “ التقليد”ذلك  

رأة املشكلة اليت نوقشت وترا حـساسا يف بيئـة تقـوى فيهـا إىل أبعـد حـد القوالـب النمطيـة للمـ                       
 .“أشياء”بوصفها 

 والعمــل علــى القــضاء علــى القوالــب النمطيــة قــد اتبــع أيــضا طريــق تــدعيم الــصورة     - ١٠٢
اإلجيابية لنساء املاضي الاليت عملن دائما كأمثلة للنساء النشيطات والزعيمات العامـات الـاليت              
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ا وبالتــايل، أعيــدت إقامــة معــرض متحــف يوركويــ . تــركن بــصمتهن علــى تــاريخ قريغيزســتان 
ــل أوســالييفا يف ــوك آي ــي ( موت ــس الريف ــة  مل) اجملل ــوس نوكــات التابعــ  قاطع ــنط ملةتول أوش، ة ق

يوركويا سالييفا، وهي امرأة ثورية قضت حنبـها علـى         مليالد   ٩٥وخصص للذكرى السنوية الـ     
حنو مفجع، ال من أجل الثورة فحسب، بل ألهنا كانت أيـضا امـرأة تتحلـى باجلـسارة الالزمـة                     

ونتيجــة لألعمــال النــشطة الــيت اضــطلعت هبــا عــضوات الربملــان    . عــامل الرجــالللمــشاركة يف 
 يف عاصـمة  ، بتلـك املؤسـسة  “Tsaritsa of Alay”ومؤسسة كورماجنان داتكـا، ُشـيد صـرح لــ     

 آالي ومسي باسم لورماجنـان داتكـا، الـذي      مقاطعة وجرى حتديث معرض مبتحف   . اجلمهورية
 .قريغيزستاناضطلع بدور هام يف التاريخ املعاصر ل

ــة الــيت تعــوق حتقيــق      - ١٠٣ ــة والديني  أمــا املــسائل الــيت تتعلــق بالعــادات واملعتقــدات التقليدي
املساواة يف احلقوق بني اجلنسني فتجري معاجلتـها بـصفة أساسـية عـن طريـق اللجنـة احلكوميـة                    

-٢٠٠٢للــشؤون الدينيــة املــشكلة يف إطــار حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان، الــيت عقــدت يف    
 عدد من احللقات الدراسية املعنية بتنظيم األسرة اشترك فيها رجـال الـدين              إىل جانب ،  ٢٠٠٣

اإلسالمي يف املنطقتني اجلنوبية والـشمالية مبـا فيهـا احللقـة الدراسـية املعنيـة باملـشاكل اجلنـسانية           
 ).املعاهد واملدارس(اليت تواجهها املؤسسات التعليمية اإلسالمية 

أثـريت فيهـا مـسائل      “ اإلسـالم واملـرأة   ”مائـدة مـستديرة باسـم        ٢٠٠٤ وعقدت عام    - ١٠٤
ــشئة       ــسؤوليات األم يف تنـ ــدميقراطي، ومـ ــع الـ ــرأة يف اجملتمـ ــرأة، ودور املـ ــرة واملـ ــصل باألسـ تتـ

ــشاء مراكــز    ــال، وإن ــة للمنظمــات غــري      لعــالج األاألطف ــسلمة وتنظــيم رابط ــرأة امل ــات للم زم
 . املهارات التعليمية الالزمة للمهن املطلوبةاحلكومية للنساء املتدينات، وتدريب النساء على

ــة وجــرى– ١٠٥ ة العنــف ضــد املــرأة،   يومــا ملكافحــ١٦ شــن محلــة اســتغرقت   يف اجلمهوري
 يوما ملكافحـة    ١٦ ُشنَّت محلة بإشراف األمانة ملدة       ٢٠٠٤ويف عام   . واتسن عشروذلك ملدة   

، وعقد حمفـل وطـين      “بل جرمية  أهنا ليست تقليدا،     -سرقة العرائس   ”العنف ضد املرأة بعنوان     
وأسـفر هـذا احملفـل عـن أعمـال مدنيـة            . “حتسني اآللية الوطنية ملنع العنـف ضـد املـرأة         ”بعنوان  

واسعة النطاق تلقى الضوء علـى مـشكلة سـرقة العـرائس، وإنتـاج ملـصقات وكتيبـات، ونـشر                    
الت جمموعة من املقاالت عن عدم صحة هذه املمارسـات وضـرورة القـضاء عليهـا، وشـن محـ                  

إعالمية وعقد اجتماعات مع ممثلـي هيئـات إنفـاذ القـانون وهيئـات الـسلطة احملليـة واجملتمعـات                    
وأقيمـت خطـوط سـاخنة مـن أجـل الفتيـات            . احمللية، ومـع الزعامـات النـسائية والـشباب أيـضا          

 .الاليت يقعن ضحايا لسرقة العرائس أو الزجيات املدبرة
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ــة احلكوم  - ١٠٦ ــني اللجن ــاون ب ــن التع ــة      ومكّ ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــشؤون الديني ــة لل ي
النسائية من تطبيق سياسة لتعزيز املساواة بني اجلنسني على حنو أكثر فعاليـة علـى مجيـع الـصعد        

 .وإلنشاء قنوات من أجل حتقيق القدرات االجتماعية للمرأة املسلمة

دروس (م تعليمـي     واملنظمة غري احلكومية للمرأة املـسلمة ملدينـة نـارين، وتـدعى إسـال              - ١٠٧
 أيــداي رابيــا - ا؛ والــصندوق االجتمــاعي املــدعو زاشــيتا بــراف زنــشني قريغيزســتان  )اإلســالم

ملدينــة توكمــوك؛ وصــندوق أمينــة اخلــريي  ]  أيــداي رابيــا-محايــة حقــوق نــساء قريغيزســتان [
اخلـريي  ) النـور اإلهلـي   (أم اخلـريات؛ وصـندوق شـارابات نـورو          الدينيـة   ؤسسة  املاالجتماعي، و 

الدينيــة للنــساء؛ كــل هــذه اهليئــات تلقــت ) الــسالم( تينــشتيك -االجتمــاعي؛ ومنظمــة ســاليام 
دعما من اللجنة احلكومية، كما أهنا تضطلع بدور نشط يف حلقات دراسـية وموائـد مـستديرة                 

 .جتري فيها مناقشة مشاكل املساواة بني اجلنسني

 منظمـة غـري حكوميـة تـضطلع بـدور            واحلركة التقدمية للمرأة املسلمة املتكلمة، وهـي       - ١٠٨
ــة         ــريوس نقـــص املناعـ ــسائل فـ ــة ملـ ــة احلكوميـ ــا اللجنـ ــيت تنظمهـ ــداث الـ ــدا يف األحـ ــال جـ فعـ

 .اإليدز، وتنظيم األسرة، وسرقة العرائس/البشرية

 وأعدت اللجنة احلكوميـة للـشؤون الدينيـة مـشاريع مقترحـات جملموعـة مـن احللقـات          - ١٠٩
 مجهوريـة قريغيزسـتان فيمـا يتعلـق باحلمايـة االجتماعيـة             الدراسية الـيت تـستهدف شـرح قـوانني        

والقانونية من العنف يف األسرة وعلى أساس الضمانات اليت توفرها الدولة حلماية املساواة بـني              
 .اجلنسني

 ويف إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل توفري التعليم للجميع اليت وافقـت عليهـا                 - ١١٠
ــم   ــة بقرارهــا رق ــه / متــوز٣٠يف  ٥٠٤احلكوم ــة  ٢٠٠٢يولي ــيم يف مجهوري ، قامــت وزارة التعل

ــق األهــداف الــيت وضــعها اتفــاق داكــار عــام      ــة حتقي ــدابري  ٢٠٠٠قريغيزســتان، بغي ، بإعــداد ت
ــام          ــول ع ــة حبل ــة واإلعدادي ــدارس االبتدائي ــات يف امل ــان والفتي ــني الفتي ــى الفجــوة ب ــضاء عل للق

، مـع إيـالء   ٢٠١٥ما يتعلق بالتعليم حبلول عام ، ولتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة في   ٢٠٠٥
اهتمام خـاص لتزويـد الفتيـات بإمكانيـة متـساوية للحـصول علـى تعلـيم أساسـي جيـد النوعيـة                       

 .وكفالة إمتام ذلك التعليم

ــا    - ١١١ ــرا زوفاني ــق دوستوبنوســت أوب ــيم  [ وقــد اضــطلع فري ــة احلــصول علــى التعل ] إمكاني
ق واملقاطعات بغية كفالة حصول مجيع األطفـال        ناط يف امل  بأعمال نشطة مع الكيانني التعليميني    

، مـع إيـالء اهتمـام خـاص     )التعلـيم األساسـي  (على تعليم نظامي على صعيد املدارس االبتدائيـة   
ويعمــل الفريــق بــدأب علــى حتقيــق أحــد األهــداف  . لألطفــال مــن قطاعــات الــسكان احملرومــة 

 إىل حتقيـــق املـــساواة ٢٠٠٥ول عـــام  وهـــو التوصـــل حبلـــ-العاجلـــة لتـــوفري التعلـــيم للجميـــع 
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وشـارك  . يتعلق بإمكانية احلصول علـى التعلـيم األساسـي اجليـد النوعيـة للفتيـات والفتيـان         فيما
. “اجلميـع مـن أجـل تعلـيم الفتيـات     ”الفريق يف عقد أسبوع توفري التعليم للجميع حتـت شـعار         

يـة لليونـسكو، عقـد مـؤمتر        ومبـشاركة اللجنـة الوطن    “ توفري التعلـيم للجميـع    ”ويف إطار أسبوع    
؛ كما عقد مؤمتر صـحفي بـشأن أسـبوع تـوفري التعلـيم      “اجلوانب اجلنسانية يف التعليم   ”بعنوان  

، ومائــدة مــستديرة KABARللجميــع وعقــد األمــم املتحــدة حملــو األميــة يف الوكالــة اإلعالميــة   
 علـى تعلـيم     للمدارس املرتبطة باليونسكو حيث أثريت مسائل تتعلـق بإمكانيـة حـصول اجلميـع             

التوجيــه اجلنــساين يف تنــشئة األطفــال يف ســن مــا قبــل  ”نظــامي جيــد، وحلقــة دراســية بعنــوان 
 .“االلتحاق باملدارس

بالتعــاون مــع شــركاء مثــل و وبــدعم مــن مكتــب جمموعــة اليونــسكو يف وســط آســيا، - ١١٢
ملوجهــة اليونيــسيف، تتلقــى قريغيزســتان املــساعدة يف وضــع وتنفيــذ خطــط للــربامج التعليميــة ا 

 .جنسانيا

 وقــد وضــعت وزارة التعلــيم متطلبــات تتعلــق بــاخلربة للمــواد التعليميــة اجلديــدة الــيت    - ١١٣
وجتري دراسة ما يلي يف مؤسـسات التعلـيم العـايل، وذلـك يف إطـار       . تتضمن جوانب جنسانية  

ــصادية   ”دورة  ــسانية واالقتـ ــنظم اإلنـ ــة -الـ ــة العامـ ــسانية ”: “ االجتماعيـ ــسياسات اجلنـ ، “الـ
ــساين  ” و ــاع اجلنـ ــم االجتمـ ــسني   ” ، و“علـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــم املـ ــا ” ، و“علـ األنثروبولوجيـ

علــم االجتمــاع املتعلــق   ” و“ ياسات اجلنــسانية يف بلــدان وســط آســيا   سالــ” ، و“القانونيــة
: باللغــــة القريغيزيــــة(“ محايــــة الدولــــة لألمومــــة والطفولــــة” ، و“بــــاجلنس ونــــوع اجلــــنس

”Ene menen balalyktyn mamleket tarabynan korgolushu“(ــسان   ، و ــوق اإلنــــــــــ حقــــــــــ
ــة ــسانية ” ، و“والدميقراطي ــة أســرة ” ، و“مــشاكل العالقــات اجلن ــم االجتمــاع  ”، و “إعال عل

 .“الرجل واجملتمع” ، و“يتعلق باألسرة فيما

.  سـاعة لألسـرة واحليـاة األسـرية    ١٥٠-١٤٠ وختصص يف املناهج املقررة يف املدارس  - ١١٤
دارس بالفعـــل القـــضايا اجلنـــسانية، وذلـــك يف ســـياق مـــواد مثـــل  وتتـــضمن مجيـــع منـــاهج املـــ

ــانون” ــواد ]درس التهـــذيب[“ adapsabagy”، ويف “الرجـــل واجملتمـــع” ، و“القـ ، ضـــمن مـ
ــة لــسلوك الفتيــان والفتيــات، والعنــف، وحقــوق     . أخــرى وتعــاجل هــذه املــواد القوالــب النمطي

قـات املتبادلـة بـني اجلنـسني يف         الطفل، كما تتضمن يف الصفوف الدراسـية العليـا جوانـب العال           
 .األسرة

 وُتـَدرَّس يف مؤســسات التعلـيم العــايل دورات دراســية خاصـة واختياريــة ذات حمتــوى    - ١١٥
وقـد شـكلت   .  سـاعة ٣٦جنساين، وحتدد املؤسسات عدد ساعات تلـك الـدورات فتـصل إىل             

ة وفتحـت   االس احلكوميـة علـى وجـه اخلـصوص جملـسا تنـسيقيا للـسياسات اجلنـساني                طـ جامعة  
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راسية ودورات تدريبيـة تتعلـق باملواضـيع    دمركزا تدريبيا للسياسات اجلنسانية تعقد به حلقات  
املـــرأة والركـــائز ” ، و“دور املـــرأة يف جمتمـــع اليـــوم” و“ املـــرأة، الطفـــل، األســـرة”: التاليـــة

، “دور املــرأة يف تــدعيم نظــام الدولــة ” ، و“املــرأة ضــد اإلرهــاب والتطــرف ” ، و“التقليديــة
ــسياسة ” و ــرأة وال ــه      عقــد يفوي. “امل ــنظم خالل ــذي ت ــرأة ال ــة كــل عــام أســبوع جمــد امل  اجلامع

ــبطالت مــن األمهــات     ــة للعــامالت املتمرســات وال وتعقــد تلــك  . جتمعــات واجتماعــات رمسي
 .األحداث يف جامعات أخرى أيضا

ــراخيص   ٢٠٠٥-٢٠٠٤وعلــى مــدى الفتــرة   - ١١٦ ــة للت ، أصــدرت هيئــة التفتــيش احلكومي
 رخصة للمنظمات واملراكز واملؤسسات والرابطات واملعاهـد        ١٣٥دات بوزارة التعليم    والشها

إعــادة التــدريب وحتــديث املهــارات يف  أي -) وخباصــة النــساء(الــيت تــشارك يف تعلــيم الكبــار 
 وذلـك يتـيح   -وتدريب املتخصصني واخلدمات التعليمية األخرى يف خمتلف جمـاالت األنـشطة         

ل بــرامج الـدورات التدريبيــة املهنيـة وشــبه املهنيـة، إىل جانــب دورات    التعلـيم للكبـار مــن خـال   
 .تنمية املهارات

، مبا يف ذلـك مـدينيت       طقامن مركزا تدريبيا للكبار يف سبع       ١١ ويوجد يف قريغيزستان     - ١١٧
ــة عريـــضة مـــن الفـــرص لألمهـــات الوحيـــدات     بيـــشكيك وأوش، وتتـــيح هـــذه املراكـــز طائفـ

وتقــدم .  العــضوية يف اجملتمــعيــصبحوا مــن األعــضاء املكتملــي ت لكــي واملتقاعــدين والعــاطال
املراكز حلقات دراسية عن االتصاالت وتنمية الشخصية، وعن التعليم املهين والتعليم املتـصل،             

.  علـى شـهادة  ا، حيـصل الفـرد عنـد إكماهلـ      باإلضافة إىل دورات دراسية إلمتام التعليم األساسي      
 .شاركة الكاملة يف حياة اجملتمع من خالل التعليموتساعد هذه املراكز املرأة على امل

 ووضعت رابطة املاس برامج وقائيـة للـشباب ومتوسـطي العمـر أو املـسنني تـستهدف                  - ١١٨
وتعمـل وزارة التعلـيم مـع هـذه املنظمـات غـري احلكوميـة يف شـراكة                  . تعزيز إملام املرأة بالقانون   

 .اجتماعية

ى أسـاس دراسـات وتقييمـات الحتياجـات الـربامج           وختطط وزارة التعليم أنشطتها عل     - ١١٩
ــأثري    ــدر مــن الت ــسارية حبيــث حتقــق أكــرب ق ــات، حــدد    . ال ــدرييب للريفي ــامج ت ــذ برن ــاء تنفي وأثن

مشاكل أساسية كان من بينـها اخنفـاض مـستوى    ) الرأي العام (El Pikirالصندوق االجتماعي 
تنظـيم املـشاريع، وعـدم وجـود        النشاط االجتماعي للريفيات، واالفتقار إىل فهم أسس أنـشطة          

حــق للنــساء يف التــصرف يف ممتلكــات األســرة، واإلمكانيــة احملــدودة جــدا لــسكان الريــف يف    
 .احلصول على احلدود االئتمانية

 وأســفرت إحــدى الدراســات ومــا أعقبــها مــن دورات تدريبيــة عــن توصــيات بإنــشاء - ١٢٠
تمـع االئتمـاين وعقـد دورات تعليميـة     برنامج دائم لتـدريب املـرأة الريفيـة علـى كيفيـة عمـل اجمل       
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وتعتـزم وزارة   . دائمة للتدريب املهين للمـرأة الريفيـة يف التخصـصات املطلوبـة يف منطقـة معينـة                
 .التعليم املشاركة يف تلك األنشطة

 االجتماعيــة الــيت تبثهــا هيئــة - االجتماعيــة واالقتــصادية - وتغطــي الــربامج الــسياسية - ١٢١
فتيـات   (“Kyrgyzstan Kysdary”واإلذاعتان االعتياديتان لــ  . التابعة للدولةاإلذاعة والتلفزيون 

تبثـان تقـارير عـن الزعيمـات الـسياسات واالجتماعيـات          “ نـساء قريغيزسـتان   ”و  ) قريغيزستان
وأثنـاء اإلصـالح الدسـتوري املـستمر، أصـبحت مـسألة مـشاركة املـرأة                . والثقافيات الشهريات 

ــد م   ــسياسية للبلـ ــاة الـ ــل     يف احليـ ــة، مثـ ــرامج مذاعـ ــاه بـ ــز انتبـ ــتوري ”ركـ ــالح الدسـ ، “اإلصـ
وكــثريا “ ؟كيــف تــصبح قريغيزســتان  ” ، و“٢١ســتوديو ” ، و)املنظــر (“Koz Karash” و
 .تثار مواضيع تتصل بالسياسات اجلنسانية بناء على مبادرة من الصحفيني أنفسهم ما

البيـت  (“ AK bosogo”مج  ومن أكثر الربامج جناحا يف تغطية املشاكل اجلنسانية برنا- ١٢٢
، وهو برنامج يثري مسائل تتعلـق حبـق النـساء يف املـشاركة علـى قـدم املـساواة يف مجيـع               )الطيب

ــاة  ــا خاصــا      . جمــاالت احلي ــة، فهــو يــويل اهتمام ــامج املــذاع طبيعــة تعليمي وحيــث أن هلــذا الربن
بغيـة  “ الـسلطة ”اع للنواحي القانونية للمشكلة اجلنسانية، وحتصل املرأة فورا على نوع من أنو 

 .توسيع نطاق دورها يف اجملتمع

 وتضطلع هيئة اإلذاعة والتلفزيون التابعة للدولة إىل حـد كـبري مبهمـة وسـائط اإلعـالم                  - ١٢٣
تعبئة السكان والتأثري على الوعي العـام فيمـا يتعلـق باملبـادرات اجلنـسانية،           من أجل   اجلماهريي  

الذي جتـري فيـه مناقـشة مـشاكل سياسـية           “ ٢١ستوديو  ”وذلك من خالل الربنامج احلواري      
املـرأة يف األعمـال   (“ Biznestegi Ayaldar”وهنـاك برنـامج آخـر هـو     .  اجتماعيـة -واقتصادية 
إال أن . جيري فيه إلقاء الـضوء علـى القـصص الناجحـة للمـشتغالت باألعمـال احلـرة           ) التجارية

، الـذي يهـتم   )املـرأة يف الـسياسة   (“Ayaldar sayasaty”الربنامج الذي حيظى بأكرب شعبية هـو  
بــدور املــرأة يف الــسياسة وباإلجنــازات والعقبــات واملــشاكل املرتبطــة بترقــي املــرأة إىل مناصــب   

وذلك دليل على قدرة القضية على الوصول إىل اجلمهور، مما ميكـن املـرأة واألحـزاب              . السلطة
 .القرارالسياسية من استخدام ذلك يف دفع مرشحيها إىل بلوغ مستوى صنع 

ــشاكل       - ١٢٤ ــة امل ــد تغطي ــة أن تواصــل تقلي ــة للدول ــون التابع ــة والتلفزي ــة اإلذاع ــزم هيئ  وتعت
إعانــات ماليــة ومــساعدات يقــدمها خــرباء يف العالقــات  اجلنــسانية الــيت ال تــزال يف حاجــة إىل  

العامــة ومستــشارون جنــسانيون، وذلــك بــالرغم مــن مجيــع اجلهــود الــيت يبــذهلا بعــض وســائط   
 .جلماهريي اليت تديرها الدولةاإلعالم ا

ــة - ١٢٥ ــاهريي يف     CIMERA ويف دراســ ــالم اجلمــ ــائط اإلعــ ــرأة يف وســ ــورة املــ ــن صــ  عــ
 بدعم من الوكالـة السويـسرية للتنميـة والتعـاون، اتـضح             ٢٠٠٢قريغيزستان، اليت أجريت عام     
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 ومــن ضــمن. أن الـصحفيني أنفــسهم يعترفـون بــنقص يف املـواد الــيت تغطـي املــشاكل اجلنـسانية     
نـدرة أنـشطة املنظمـات املـشاركة يف        : األسباب اليت جرى حتديدها واليت أدت إىل تلـك احلالـة          

تعزيــز املــساواة يف احلقــوق بــني اجلنــسني فيمــا يتعلــق باســتخدام وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي     
الجتــذاب اهتمــام اجلمهــور، وعــدم وجــود أيــة إثــارة تــصاحب املــشاكل اجلنــسانية، وبالتــايل     

اواة يف احلقـــوق بـــني اجلنـــسني، االهتمـــام هبـــا، والطبيعـــة املتميـــزة ملوضـــوع املـــساالفتقـــار إىل 
 وهــذا أمــر ؛للمــشاكلفــضال عــن عــرض  ،يتطلــب دراســة متعمقــة ترتكــز علــى املــضمون  ممــا
 .جيتذب الصحفيني دائما، حيث أنه كثريا ما يكون لديهم وقت قصري إلجناز أعماهلم ال
 

 ٦املادة   
 استغالل املرأة

جنــزت أعمــال واضــحة أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بغيــة حتــسني ممارســات إنفــاذ    أُ- ١٢٦
ــة مــن العنــف يف اٍألســرة، وهــو القــانون الــذي      ــة والقانوني ــة االجتماعي القــانون املتعلــق باحلماي

. ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١يف ) جوغوركـو كينـيش  (اعتمدته اجلمعية التـشريعية للربملـان    
ــا  ــة يف   ٢٠٠٤نون، أدخلــت عــام  ومبقتــضى هــذا الق ــة املــسؤولية اإلداري  تعــديالت علــى مدون
 .مجهورية قريغيزستان

 وميتد هـذا القـانون أيـضا ليـشمل األسـر الـيت ترتكـز علـى زواج غـري مـسجل مبكتـب                - ١٢٧
 ).يف زواج فعلي(السجل املدين 

ة الوطنيـة   حتسني اآللي ” عقد احملفل الوطين     ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤-٢٣ ويف   - ١٢٨
، الذي شارك فيـه أعـضاء مـن حكومـة مجهوريـة قريغيزسـتان واحملكمـة                 “ملنع العنف ضد املرأة   

العليــا، كمــا شــارك فيــه نــواب الربملــان وممثلــون عــن وزارات وإدارات وهيئــات احلكــم الــذايت 
 .احمللي، واملنظمات الدولية وغري احلكومية

وجيــري وضــع منـاذج مــن أوامــر  ،  العنــف األسـري كنــوع إحــصائي منفـصل   ويـصنف - ١٢٩
 .ال عن تعليمات الستعماهلا، كما جتري املوافقة على ذلكضاحلماية املؤقتة ف

 أمـر ضـد   ٢٠٠( مـن أوامـر احلمايـة املؤقتـة     ٢١١ صـدر مـا جمموعـه       ٢٠٠٥ ويف عام    - ١٣٠
 ). أمرا ضد النساء١١ الرجال و

 األزمـات   عـالج   مراكـز   وتبني التجربـة أنـه كـثريا مـا يكـون جلـوء ضـحايا العنـف إىل                  - ١٣١
ويف ضـوء هـذه احلالـة، وبغيـة حتـسني مجـع وحتليـل               . أكثر من جلوئهم إىل هياكل إنفاذ القانون      

مبـا يف ذلـك بيانـات    (مجيع البيانات اإلحـصائية املوجـودة يف البلـد فيمـا يتعلـق حبـوادث العنـف              
مـا يتعلـق بـالعنف      ، جرى وضع وتقدمي مناذج معيارية للتقارير اإلحـصائية في         )اخلطوط الساخنة 
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وسوف يسفر ذلك عـن تـدعيم التفاعـل بـني الوكـاالت      . ضد املرأة، وذلك حتت رعاية األمانة 
 األزمات، كما سيسفر عـن تكـوين صـورة واقعيـة ملـشكلة      عالج اإلحصائية احلكومية ومراكز  

 .العنف

ات  وبفــضل الــدعم املقــدم مــن األمانــة وغريهــا مــن اهليئــات اإلداريــة احلكوميــة وهيئــ  - ١٣٢
 قريغيزســتان، يتعــزز -احلكــم الــذايت احمللــي، فــضال عــن الربنــامج النــسائي ملؤســسة ســوروس   

 األزمــات عــالج  األزمــات ويتحــسن التفاعــل بــني مراكــز عــالج االســتقرار املؤســسي ملراكــز 
العاملة وهيئات احلكم الـذايت احمللـي وهياكـل إنفـاذ القـانون ومرافـق الرعايـة الـصحية واملرافـق                     

 . األزماتعالج وتتخذ اخلطوات الالزمة للتوسيع نطاق شبكة مراكزالتعليمية، 

 األزمـات   عـالج   ويف نفس الوقت، ال تزال مـسألة التمويـل احلكـومي الكامـل ملراكـز               - ١٣٣
دون حــل بــسبب صــعوبة احلالــة االقتــصادية الــيت ميــر هبــا البلــد، ويتــضمن ذلــك إمكانيــة تــوفري  

يطلـق سـراحهن مـن    الاليت ناطق الريفية النائية وللنساء املساعدة للنساء من ضحايا العنف يف امل     
ــساء الــاليت يلجــأن إىل وكــاالت إنفــاذ      . الــسجون ــا زال اجملتمــع ينظــر نظــرة ســلبية إىل الن وم

 .األزمات بغية احلصول على املساعدةعالج  القانون ومراكز

ــع   - ١٣٤ ــة، وضـ ــشؤون الداخليـ ــوا   ١١ ٢٧٣ ويف وزارة الـ ــذين ارتكبـ ــخاص الـ ــن األشـ  مـ
 شخـصا جمموعـة خطـرة      ٣٣ ٢٩١الفات عائلية بصفة منتظمة يف قوائم املراقبة؛ كما شـكل           خم

 .بالنسبة للجنة املخالفات العائلية العنيفة

ــرة - ١٣٥ ، كــان مــن نتيجــة التفتــيش علــى شــؤون األحــداث    ٢٠٠٥-٢٠٠٣ وخــالل الفت
 وثيقـة   ١٢٩ أسرة تعاين من تلك املـشاكل وتقييـدها يف الـسجالت، وأرسـلت               ١ ٢٨٨حتديد  

 وثيقـة إىل جلنـة شـؤون        ٧ ٩٢٢إىل احملاكم بغيـة التجريـد مـن حقـوق الوالديـة، كمـا أرسـلت                 
 .األحداث

، تولـت أكادمييـة    على حنو أفضل وملنع جرائم العنف ضد النساء واألطفال واكتشافها      - ١٣٦
رأة منع اجلرائم اليت تتضمن العنف ضـد املـ  ”وزارة الشؤون الداخلية وضع مواد تعليمية تسمى  

 .، كما أعدهتا للنشر“والطفل والتحقيق فيها

ــة اإلحــصاءات الوطنيــة، تــضاعف عــام   - ١٣٧  عــدد األشــخاص ٢٠٠٥ ووفقــا لبيانــات جلن
ــذين جلــأوا إىل مراكــز  ــالعنف     عــالج ال ــة احلــصول علــى املــساعدة فيمــا يتعلــق ب  األزمــات بغي
لنــساء الــاليت وتــضاعف عــدد ا). ٢ ٢٣٦ مقارنــة بـــ ٤ ٦٥١ (٢٠٠٤األســري، مقارنــة بعــام 

 . ضعفا١١يطلنب املساعدة، يف حني بلغ عدد الرجال 
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 وألغراض االرتقاء مبـستوى الـوعي لـدى مـوظفي وكـاالت إنفـاذ القـانون واجلمهـور          - ١٣٨
والنساء فيما يتعلق بأحكام االتفاقية والقوانني الوطنيـة املتعلقـة بـالعنف األسـري، عقـد العديـد                  

تدريبية واملوائد املستديرة كمـا عرضـت الـربامج التلفزيونيـة           من احللقات الدراسية والدورات ال    
 األزمـات  عـالج  اليت اجتذبت ممثلني عـن اهلياكـل احلكوميـة ووكـاالت إنفـاذ القـانون ومراكـز          

وجـــرى طبـــع ونـــشر كتيبـــات . واملنظمـــات الطبيـــة والدوليـــة ووســـائط اإلعـــالم اجلمـــاهريي
 .وملصقات ملكافحة العنف

راكة االجتماعيــة وتكثيفهــا يف جمــال الــسياسات اجلنــسانية      وألغــراض تــشجيع الــش  - ١٣٩
مـارس  / آذار ٥ الـصادر يف     ٨١احلكومية يف مجهورية قريغيزستان، نص املرسـوم الرئاسـي رقـم            

ــدار هــذه اجلــوائز      ٢٠٠٤ ــغ مق ــشاء جــوائز ومنحهــا، ويبل ــى إن  ضــعف احلــد األدىن  ١٠٠ عل
ريي للتنميــة اجلنــسانية يف اجملتمــع لألجــور ومتــنح إىل أفــضل تغطيــة يف وســائط اإلعــالم اجلمــاه 

 .املدين

، عقــدت مناســبات بــشأن منــع  “ يومــا بــدون عنــف ١٦” ويف إطــار احلملــة العامليــة  - ١٤٠
نـوفمرب إىل   / تـشرين الثـاين    ٢٥يف املؤسـسات التعليميـة، وذلـك مـن          العنف ضـد املـرأة والطفـل        

رييـة، واحللقـات    ديـسمرب مـن كـل عـام؛ وهـذه املناسـبات هـي احلفـالت اخل                / كانون األول  ١٠
الدراسية، والدورات التدريبية؛ واجتماعات اآلباء واألمهات بشأن مسائل حمددة، والـساعات           

الرسـوم التوضـيحية    (اليت خيصصها املستـشارون والـساعات اخلارجـة عـن املنـهج، واملـسابقات               
ن ذلـك إىل    ، واملوائـد املـستديرة، واحلـوارات، وغريهـا، ويلـزم تقـدمي التقـارير عـ                )والكتابة، إخل 
وتقدم اهليئات اإلدارية للمؤسسات التعليمية وهيئات اإلدارة التعليمية املـساعدة          . وزارة التعليم 

يف هتيئة الظروف التنظيمية وغريهـا مـن أجـل املنظمـات غـري احلكوميـة والـصناديق االجتماعيـة              
امج حواريـة  ويف إطـار احلملـة، جيـري عقـد بـر        . واملنظمات الدولية اليت تشارك يف تلك احلملـة       

يف قنــاة التلفزيــون الوطنيــة يــشارك فيهــا طلبــة املؤســسات التعليميــة العليــا يف اجلمهوريــة، كمــا 
تعقد سلسلة من الدورات التدريبية لطلبة التربية عـن مـشاكل العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك                       

 .العنف األسري والسلوك املتسامح

نشر مقاالت بصفة دوريـة عـن   ) زستانعامل قريغي (Kyrgyz Tuusu وقد بدأت جريدة - ١٤١
مشكلة العنف ضد املـرأة، وتـشارك اجلريـدة بفعاليـة يف تعزيـز برنـامج صـندوق األمـم املتحـدة                    

ــز علــى تقــدمي املعلومــات   “حقــوق املــرأة يف األرض ”: اإلمنــائي للمــرأة  . ، ويرتكــز هــذا التعزي
 أجل الـسالم دون عنـف،    من Pangeaوتقوم هذه اجلريدة، بالشراكة مع املنظمة غري احلكومية         

بنشر تقارير ومقاالت عن االجتار بالبشر، وتتكون األغلبية العظمى منـها مـن قـصص عـن بيـع                   
 .الفتيات بغرض استغالهلن جنسيا
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 -بـدعم مـن مؤسـسة سـوروس         “ املكـني التعليم  ” واملعلمون الذين تدربوا يف برنامج       - ١٤٢
ويـستحدث املـدربون يف   . تعليم النظامي أخالق الالعنف وفلسفته ضمن ال   قريغيزستان يدجمون 

هذا الربنامج أدوات تعليمية خاصة مـن أجـل غـرس الـسلوك غـري العنيـف، بـل املتـسامح، بـني                       
 .املراهقني

 نفذت األمانة، مع صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، مـشروع      ٢٠٠٤ ويف عام    - ١٤٣
ثلـو وسـائط اإلعـالم اجلمـاهريي        ، ويف إطـار هـذا املـشروع تعلـم مم          “يف الطريق إىل الالعنـف    ”

 .مبادئ املساواة بني اجلنسني وطرق الدعوة إىل مكافحة العنف ضد املرأة

أســبابه، ومــداه، وفعاليــة : العنــف األســري يف قريغيزســتان” ونتــائج الدراســة املعنونــة - ١٤٤
 El-Pikirاليت كلفـت األمانـة مركـز دراسـة الـرأي العـام والتنبـؤ بـه، وهـو مركـز                       “ اإلجراءات

بإعـدادها، والـيت أجراهـا املركـز يف إطـار ذلـك املـشروع، بينـت أن املقـيمني يف                     ) الرأي العـام  (
 يف  ٧٩ويعتـرب حـوايل     . املدن أكثر وعيا مبشكلة العنف األسري من املقيمني يف املنـاطق الريفيـة            

مــن  يف املائــة ٦٢املائــة مــن ســكان املــدن العنــف مــشكلة قائمــة بالفعــل يف بلــدنا، بينمــا يــشعر 
ويف املـدن، ال يعبـأ فـرد مـن كـل عـشرة أفـراد             . درةاسكان املناطق الريفية أن العنـف ظـاهرة نـ         

 .مبشكلة العنف األسري، أما يف القرى فال يستهني هبا سوى فرد من كل مخسة أفراد

 وبناء على طلـب األمانـة، وبـدعم مـايل مـن صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة،                       - ١٤٥
: العنـف اجلنـساين  ”ؤلفني دورة خاصـة للمؤسـسات التعليميـة العليـا تـدعى           وضع فريـق مـن املـ      

ودليـل تعليمـي    “ أسـاس الـسلوك اخلـايل مـن العنـف         . األسباب والعواقب وطـرق التغلـب عليـه       
وعقدت جمموعة مـن احللقـات الدراسـية والـدورات التدريبيـة لطلبـة مؤسـسات                . لتلك الدورة 

 .التعليم العايل بغية تقييم الدورة

 وأسـفرت احلمــالت اإلعالميــة اخلاصـة الــيت جــرى شــنها عـن إجــراء حتــسينات، فــزاد    - ١٤٦
 األزمـات بـشأن العنـف    عـالج  عدد املواطنني الذين يتـصلون بوكـاالت إنفـاذ القـانون ومراكـز      
 .األسري، وتعزز الوعي بالقوانني الدولية واحمللية يف هذا اجملال

ــدعى   األزمــاتعــالج ، نفــذ مركــز ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ويف - ١٤٧ ــة اجملتمــع  ” مــشروعا ي تعبئ
ــة مــن العنــف   ــة     “احمللــي للحماي ــسقة يف اجملتمعــات احمللي ــشأ هــذا املــشروع جمموعــات من ، وأن
 .تتصدى النتهاك حقوق املرأة

ــاون      ٢٠٠٤-٢٠٠٢ ويف - ١٤٨ ــة للتعـ ــوزارة االحتاديـ ــن الـ ــدم مـ ــايل املقـ ــدعم املـ ــن الـ  مكّـ
دوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة يـدعى         االقتصادي والتنمية يف أملانيا من تنفيذ مشروع لصن       

، ويـستهدف هـذا املـشروع تعزيـز قـدرات      “القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف وسـط آسـيا       ”
 .اجملتمع املدين واهلياكل احلكومية ووسائط اإلعالم اجلماهريي فيما يتعلق بتلك املسألة
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 املتعلقـة بـالعنف ضـد        وكان من النتـائج اهلامـة لـذلك املـشروع حتـسني مجـع البيانـات                - ١٤٩
ــبكة اإلنترنــــت      ــة وإنــــشاء موقــــع علــــى شــ ــة اإلحــــصائية الوطنيــ ــرأة عــــن طريــــق اللجنــ املــ

www.nasilie.netكمصدر وقاعدة للمعلومات املتعلقة مبسألة العنف ضد املرأة . 

اجلـرائم املرتكبـة ضـد املـرأة،         ومما يؤسف له أنه رغم ما اختذ مـن إجـراءات، تتـصاعد               - ١٥٠
ويعود ذلك إىل ازدياد سوء معـدالت ارتكـاب اجلـرائم باإلضـافة إىل ازديـاد إمكانيـة الكـشف                    

 .عن هذه الفئة من اجلرائم

ــرأة    - ١٥١ ــة ضــد امل ــة عــدد اجلــرائم املــسجلة واملرتكب ــل   : ( دينامي ــات مــن مكتــب حتلي البيان
 ).البيانات مبقر وزارة الشؤون الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

:  سادت اجلرائم التالية ضمن املسجل من اجلرائم املرتكبة ضـد املـرأة            ٢٠٠٥ ويف عام    - ١٥٢
 ٨٥٠ جرميــة والــسرقة ٩١٨ ببلغــت جــرائم الــسل(جرميــة  ١٩١٩: اجلــرائم ضــد املمتلكــات

 جنحـة، وبلغـت حـاالت اإليـذاء البـدين املتعمـد ضـد               ٨٢٤اجلنح البسيطة فبلغـت      ، أما )جرمية
 .٢٠٠٥ حالة يف عام ٢٩٨لغ عدد حاالت االغتصاب وب.  حالة٣٠٠القصر 

 قريغيزســتان يــشارك مــشاركة - وبرنــامج الــشبكة النــسائية التــابع ملؤســسة ســوروس - ١٥٣
منــع العنــف ضــد ”: وحيتــوي هــذا الربنــامج علــى أربعــة أجــزاء . فعالــة يف منــع العنــف العــائلي

“  يف تغطية املـسائل اجلنـسانية      دعم مبادرات وسائط اإلعالم   ” و“ التعليم اجلنساين ” و“ املرأة
ويف إطــار . “إمكانيـة االشـتراك يف املـؤمترات الدوليـة املعنيـة بتنميـة حركـة جنـسانية عامليـة         ” و

اجلزء األول، هنـاك حلقـات دراسـية ومـؤمترات عـن وضـع اسـتراتيجية ملنـع العنـف ضـد املـرأة                        
 .بلد كول ويف مدينة بيشكيك ويف مناطق أخرى بال- ك إيسيةقمنطتعقد يف 

ــد مــن مراكــز      - ١٥٤ ــسائي فتخــصص منحــا للعدي ــامج الن ــسابقات الربن ــة م ــا جلن  عــالج  أم
 ، ومركـز )الـشعور  (Sezim، واملنظمـة العامـة   )األمومـة  (Ene Nazariاملنظمـة العامـة   : األزمات

3,427

4,135

3,631

3,297

3,354

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

2001 2002 2003 2004 2005

http://www.nasilie.net/


CEDAW/C/KGZ/3  
 

07-26488 31 
 

ــاعي     عــالج ــصندوق االجتم ــرة، وال ــرأة واألس ــسية للم ــات النف ــوع  (Omur Bulagi األزم ينب
 .Altynayرد للمسنني، واملنظمة العامة ، ومركز املوا)احلياة

 وتغطــي املدونــة اجلنائيــة جلمهوريــة قريغيزســتان جــرائم العنــف ذات الطبيعــة اجلنــسية  - ١٥٥
) أعمـــال العنـــف ذات الطبيعـــة اجلنـــسية  (١٣٠، واملـــادة )االغتـــصاب (١٢٩مبقتـــضى املـــادة 

وأثنـاء  ). إليـذاء اجلنـسي  ا (١٣٣واملـادة  ) القسر املتعلق بارتكـاب أفعـال جنـسية        (١٣١ واملادة
الفترة املشمولة بالتقرير زادت نـسبة تلـك اجلـرائم يف اهليكـل الكلـي للجـرائم يف حـني اخنفـض              

 .بصفة عامة عدد جرائم العنف اليت تتسم بطبيعة جنسية

 والرســم البيــاين التــايل يوضــح نــسبة جــرائم العنــف املتــسمة بطبيعــة جنــسية يف العــدد   - ١٥٦
 ).البيانات من مكتب حتليل البيانات مبقر وزارة الشؤون الداخلية(جلة الكلي للجرائم املس

 

 

 

 

 

 

 

 األزمـات، تفـضل النـساء الـاليت يقعـن ضـحايا للتحـرش          عـالج  ووفقا لبيانات مراكـز      - ١٥٧
اجلنسي إجياد حل للحالة بأنفسهن أو تفهم تلـك الظـاهرة، وأال يتـصلن هبيئـات إنفـاذ القـانون                    

 .لكي حتميهن

تتطلب اخلطـط   “ ٢٠١٠-٢٠٠٢حقوق اإلنسان للفترة    ”إطار الربنامج الوطين     ويف   - ١٥٨
إعادة النظر يف املسؤولية اجلنائية للموظفني املسؤولني عن التحرش اجلنـسي ضـد النـساء األدىن                

 .منهم مركزا

 ومبقتــضى االتفاقــات الدوليــة الــيت صــدقت عليهــا قريغيزســتان تــنص املدونــة اجلنائيــة    - ١٥٩
، إال أنـه جتـري ممارسـة سـرقة          )١٥٥املـادة   (ى معاقبة إجبـار املـرأة علـى الـزواج           للجمهورية عل 

 .العرائس عن طريق القسر يف قريغيزستان
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ــادة  - ١٦٠ ــرد يف امل ــدابري     ٥ وت ــق القــسر، والت ــسرقة العــرائس عــن طري  املعلومــات املتعلقــة ب
 .املتخذة ملنعها

ار بالبـشر إىل أن ضـحايا هـذا االجتـار            ويشري حتليل القضايا اجلنائية الـيت تتـضمن االجتـ          - ١٦١
 :هم بصفة رئيسية

ــة إىل روســيا       -  ــة املتنوع ــة والقانوني ــاهتم الفردي ــذين تأخــذهم كيان العمــال املهــاجرون ال
وكازاخستان بصفة رئيسية بعد أن ختدعهم بأن تعدهم بظـروف عمـل جيـدة وأجـور                

 مرتفعة؛

ن إىل بلـدان أجنبيـة السـتغالهلن        الـاليت جيـري أخـذه     ) وخباصة فتيات الريف  (الشابات   - 
 جنسيا أو الاليت يوضعن يف بيوت دعارة داخل اجلمهورية؛

 .القُصَّر - 

 وتـــضطلع وزارة الـــشؤون الداخليـــة يف مجهوريـــة قريغيزســـتان، مـــع املنظمـــات غـــري  - ١٦٢
 األزمات اليت تقدم املساعدة إىل ضحايا جتارة الرفيق، بتنفيـذ مـشروع   عالجاحلكومية ومراكز   

قيــام بأنــشطة مــشتركة بغــرض تقــدمي املــساعدة القانونيــة إىل ضــحايا العنــف العــائلي وجتــارة   لل
وقد خصص مكتب حمافظ العاصـمة مـبىن لتهيئـة مركـز إلعـادة تأهيـل                . الرقيق وإعادة تأهيلهم  
 شخــصا، باإلضــافة إىل ٧٠د مــن ذلــك أن يستــضيف املركــز  صوالقــ. ضــحايا االجتــار بالبــشر

 .لطيبالعاملني يف امليدان ا

 ووفقا لبيانات اجمللس الوطين الذي يرفـع تقـاريره إىل الـرئيس عـن قمـع التـصدير غـري                     - ١٦٣
النساء واألطفال ألغراض االسـتغالل اجلنـسي إىل اإلمـارات العربيـة            جيري نقل   املشروع للبشر   

ويــضيف أيــضا أخــصائيو املنظمــة الدوليــة للــهجرة كوريــا اجلنوبيــة   . املتحــدة وتركيــا والــصني
 .لدان اآلسيويةوالب

 ووفقا لبيانات البحث، جيري االستخدام اجلنـسي التجـاري لألطفـال جنبـا إىل جنـب               - ١٦٤
 .مع استخدام املرأة يف الدعارة يف قريغيزستان، كما حيدث يف بلدان أخرى كثرية

، واقتـرف   ٢٠٠٥ امـرأة يف عـام       ٢٠٢٠ ووصل عدد النساء الاليت ارتكنب جرائم إىل         - ١٦٥
، ) يف املائــة١٥,٤(، واجلــنح البــسيطة ) يف املائــة٢٠,٦(ن جــرائم مثــل الــسرقة أكــرب عــدد منــه

 . إدانة١ ٥٣١، وكان عدد اإلدانات الصادرة ضدهن ) يف املائة٩,٨(واالجتار باملخدرات 

 ومن النساء الاليت جرت إدانتهن بسبب القتل، هناك نسبة كبرية ممن قـتلن أزواجهـن                - ١٦٦
 .اعدة، تكون هؤالء النسوة قد حتملن العنف العائلي مدة طويلةوكق. هن املرتلينيءأو شركا
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ــدانات بــسبب ارتكــاب      - ١٦٧ ــساء امل ــة منفــصلة للقُــصَّر والن  واالفتقــار إىل مــستعمرة عقابي
ــهاك          ــذا انت ــات، ويف ه ــساء البالغ ــع الن ــصر م ــات الق ــرة أســفر عــن وضــع الفتي ــة ألول م جرمي

وجمموعـة  . اجلنـائي يف مجهوريـة قريغيزسـتان       مـن مدونـة اإلصـالح        ٥٢ملتطلبات أحكام املـادة     
املدانات يف املستعمرة العقابية للنساء جمموعة متغايرة بالنسبة لكـل مـن طبيعـة اجلـرائم املرتكبـة                  

 .ومدى اخلطر االجتماعي الذي ميثلنه

، اعتمــدت مجهوريــة قريغيزســتان القــرار رقــم   ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٩ ويف - ١٦٨
وم إصالح نظام السجون يف مجهورية قريغيزستان للفترة اليت تـصل إىل             مفه عتمد الذي ا  ٨٣٣
وأكــد هــذا املفهــوم التــدابري األساســية للتكيــف االجتمــاعي وإعــادة التأهيــل         . ٢٠١٠عــام 

للمدانني واملطلق سراحهم من مرافق السجون، ومن أمثلـة تلـك التـدابري إنـشاء مراكـز إلعـادة                
 مرافــــــق نظــــــام الــــــسجون، وخباصــــــة يف    التأهيــــــل االجتمــــــاعي للمــــــدانني يف بعــــــض   

املــستوطنات؛ واســتحداث وإدخــال أشــكال وطــرق جديــدة للمهــن الثقافيــة الــيت  /املــستعمرات
ــة، وتوســيع نطــاق نظــام         ــة والذهني ــى صــحتهم البدني ــا للمــدانني، واحملافظــة عل جيــري تنظيمه

 .األنشطة واهلوايات اليت جتري ممارستها يف النوادي، وغري ذلك

ر هــذا املفهــوم، قــد تنخــرط املــدانات يف أيــة مــستعمرة عقابيــة للنــساء، علــى  ويف إطــا- ١٦٩
ويف عـــام . اخلياطــة وتـــصفيف الــشعر  : أســاس طــوعي، يف دورات عـــن التخصــصني التـــاليني   

 امـرأة مدانـة يف      ٥٦ امرأة مدانة على هـذين التخصـصني، ودربـت           ٦٠، دربت حوايل    ٢٠٠٣
علـــى األعمـــال الفنيـــة والـــصناعات وأدخـــل التـــدريب . ٢٠٠٥ يف عـــام ٥٦و  ،٢٠٠٤عـــام 

 .٢٠٠٦احلرفية عام 

 وجيري حتسني القاعدة التشريعية لقمع االجتار بالبشر واالسـتغالل اجلنـسي وللحمايـة              - ١٧٠
ــة         ــيت اعتمــدهتا حكوم ــاه ال ــا أدن ــشار إليه ــدابري امل ــذلك الت ــشهد ب ــضحايا العنــف وت ــة ل القانوني

 .مجهورية قريغيزستان

“ ٢٠١٠-٢٠٠٢حقوق اإلنسان للفتـرة مـن   ”الربنامج الوطين    وجرت املوافقة على     - ١٧١
 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢مبقتضى املرسوم الرئاسي الصادر يف 

 املرسـوم الرئاسـي املعـين خبطـة العمـل الوطنيـة لتحقيـق               ٢٠٠٢مـارس   / وصدر يف آذار   - ١٧٢
 .املساواة بني اجلنسني

كوميـة يف مجهوريـة قريغيزسـتان بـشأن          وألغراض تنـسيق أنـشطة اهليئـات اإلداريـة احل          - ١٧٣
مكافحــة تــصدير األشــخاص واالجتــار هبــم علــى حنــو غــري مــشروع، فــضال عــن تنــسيق وتنفيــذ 

 الـصادر   ٩٤ر املرسـوم الرئاسـي رقـم        يف مجهورية قريغيزستان، أمـ    كافحة  تلك امل برنامج تدابري   
 هبـم علـى حنـو        بشأن تدابري مكافحـة تـصدير األشـخاص واالجتـار          ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢١يف  
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ملكافحـة، وخيـضع هـذا      لتلـك ا  غري مـشروع يف مجهوريـة قريغيزسـتان بتـشكيل اجمللـس الـوطين               
اجمللــس لــرئيس مجهوريــة قريغيزســتان ويتكــون أعــضاؤه مــن ممــثلني عــن مجيــع أفــرع احلكومــة   

ووافــق املرســوم الرئاســي علــى برنــامج تــدابري مكافحــة   . واملنظمــات الدوليــة وغــري احلكوميــة 
ــصدير األ ــة قريغيزســتان إىل عــام      ت ــى حنــو غــري مــشروع يف مجهوري شــخاص واالجتــار هبــم عل
٢٠٠٥. 

ــران - ١٧٤ ــه / واعتمــد يف حزي ــم   ٢٠٠٢يوني ــة قريغيزســتان رق ــة مجهوري ــرار حكوم  ٣٩٥ ق
بــشأن املوافقــة علــى جمموعــة مــن التــدابري لتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني      

 . ومصفوفة أنشطة لتنفيذ تلك اخلطةاجلنسني يف مجهورية قريغيزستان

 وجــرى وضــع تعليمــات تنفيــذ متطلبــات قــانون مجهوريــة قريغيزســتان بــشأن احلمايــة - ١٧٥
االجتماعية والقانونية من العنف يف األسرة يف األنشطة اليومية هليئات الشؤون الداخليـة، كمـا               

 .جرت املوافقة على تلك التعليمات

قــانون مجهوريــة ) جوغوركــو كينــيش( مــرر الربملــان ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٢٧ ويف - ١٧٦
قريغيزستان بشأن إدماج تعديالت وإضافات يف املدونة اجلنائية للجمهوريـة، وألغيـت مبقتـضى              

 ١٢٤، وأجريــت تغــيريات يف صــياغة واســم املــادة     “االجتــار باألطفــال ” ١٥٩ذلــك املــادة  
، “االجتـــار بالبـــشر”ن ، الـــيت أصـــبح عنواهنـــا اآل“توظيـــف األشـــخاص لغـــرض االســـتغالل”

ووفر إدخال هذه التعديالت واإلضـافات يف القـانون   . زادت عقوبة ارتكاب تلك اجلرائم  كما
اجلنــائي جلمهوريــة قريغيزســتان أداة تــستخدمها هيئــات إنفــاذ القــانون يف التحقيــق اجلنــائي مــع    

. اخليـة واخلارجيـة   وجرى مترير قوانني بشأن اهلجـرة الد      . األشخاص املنخرطني يف االجتار بالبشر    
.  مرر قانون مجهورية قريغيزستان بشأن منع وقمع االجتار بالبـشر          ٢٠٠٥يناير  /ويف كانون الثاين  

 إىل اتفاقيـة األمـم   ٢٠٠٣وانضمت قريغيزستان إىل جمموعة من الوثـائق الدوليـة، فانـضمت عـام        
 . هلاملنياملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية والربوتوكولني املك

 إدارة ملكافحة االجتار بالبشر واجلرائم اليت يشارك فيهـا          ٢٠٠٤مايو  / وأنشئت يف أيار   - ١٧٧
ــوزارة       ــة التابعــة ل ــة العامــة للتحقيقــات اجلنائي مواطنــون أجانــب، وتقــع هــذه اإلدارة يف املديري

 .الشؤون الداخلية

 بـشأن  ٣٨قـرار رقـم     أصدرت وزارة الشؤون الداخلية ال     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١ ويف   - ١٧٨
مكافحة اهلجرة غري املشروعة وقمع توظيف مواطين مجهورية قريغيزسـتان للعمـل يف مجهوريـة               

 .ي عدد من عمليات املنعجَرجري وما زال ُيكازاخستان، ومبوجب ذلك القرار أُ

ــع يف  - ١٧٩ ــرى التوقيـ ــول٢٢ وجـ ــبتمرب / أيلـ ــال   ٢٠٠٣سـ ــشأن إدخـ ــول بـ ــى بروتوكـ  علـ
 بني حكومة االحتـاد الروسـي   ١٩٩٦مارس / آذار٢٩التفاق املوقع يف تعديالت وإضافات يف ا  
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وحكومة مجهورية قريغيزستان بـشأن أنـشطة العمـل واحلمايـة االجتماعيـة للعمـال املهـاجرين،                 
 مـؤرخ أما يف جمال االجتار بالبـشر، فجمهوريـة قريغيزسـتان طـرف يف اتفـاق متعـدد األطـراف                    

بطة الدول املستقلة بشأن التعاون بـني الـدول املـشتركة    نوفمرب داخل إطار را / تشرين الثاين  ٢٥
 .يف هذه الرابطة من أجل مكافحة االجتار باألشخاص واألعضاء واألنسجة

 مدونة الطفل اليت تنص على املـسؤولية اجلنائيـة عـن اسـتخدام              ٢٠٠٦ واعتمدت عام    - ١٨٠
 .األطفال لألغراض اجلنسية

 حالــة جنائيــة تتعلــق باالجتــار  ٧١خليــة، ســجلت  ووفقــا لبيانــات وزارة الــشؤون الدا - ١٨١
.  حالــة منـــها ٥٠، إال أنــه مل تعــرض علــى احملــاكم إال     ٢٠٠٥-٢٠٠٢بالبــشر أثنــاء الفتــرة    

وحتسني القاعدة التشريعية، وخباصة إعفاء ضحايا االجتار بالبشر من املـسؤولية اجلنائيـة، سـاعد        
 حالـة عـام   ٣٤ إىل ٢٠٠٢ة عـام     حالـ  ١١على زيادة الكشف عن حاالت االجتار بالبشر، من         

٢٠٠٥. 

 وتستهدف أنشطة الوكاالت احلكومية حتديـد الـشبكات املنظمـة وحتميلـها املـسؤولية          - ١٨٢
ــار بالنــساء            ــع أشــكال االجت ــق بقمــع مجي ــدويل فيمــا يتعل ــى الــصعيد ال ــة؛ والتعــاون عل اجلنائي

ــا يف ذلــك االجتــار ألغــراض االســتغالل اجلنــسي    ــواد اإل،واألطفــال، مب ــدعارة،   وامل ــة، وال باحي
والسياحة اجلنسية؛ وإعادة ضحايا جتـارة الرقيـق إىل البلـد؛ وتـدريب مـوظفي النظـام؛ وحتـضري                   

 .الصياغات اإلجرائية املتعلقة باملوضوع، وغري ذلك

 واللجنة احلكومية جلمهورية قريغيزستان املعنية باهلجرة والعمالة الـيت شـكلت مـؤخرا              - ١٨٣
 .املتعلقة بتصدير األشخاص واالجتار هبم على حنو غري قانوينتتناول بفعالية املسائل 

االجتـار بالبـشر كـشكل للتـدليل علـى          ” وتعد وزارة الـشؤون الداخليـة للنـشر الـدليل            - ١٨٤
 .“جرائم تتعلق بالعنف ضد املرأة”واملرجع التحليلي “ اجلرمية املنظمة

تابعـة للـشؤون الداخليـة بـإجراء         وتضطلع إدارة اجلوازات والتأشريات مبكاتب النقل ال       - ١٨٥
كمـا جيـري   . فحص دقيق ملديري شركات السياحة واملسافرين فيمـا يتعلـق خبـدمات املـساعدة             

ملكتب النقل اجلوي التابع للشؤون الداخلية يف أماكن وصـول وقيـام            “ خطوط ساخنة ”وضع  
 .املسافرين

وازات يف إدارات    وحرصا علـى منـع االجتـار باألطفـال، حتـرص الـشعب الفرعيـة للجـ                 - ١٨٦
الــشؤون الداخليــة باجلمهوريــة علــى إلــزام الوالــدين بتقــدمي موافقــة مــصدق عليهــا عنــد إعــداد   
جــوازات الــسفر الدوليــة وعنــد إصــدار تقــارير عــن جنــسية القُــصَّر مــن مــواطين مجهوريــة            

 .قريغيزستان، كما ُيجرى رصد ُمعّزز لألطفال الذين خيرجون من اجلمهورية
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ظمات غري احلكومية إىل جانب اهلياكـل احلكوميـة ذات الـصلة علـى تـوفري           وتعمل املن  - ١٨٧
احلماية واملساعدة وإعادة التأهيل واملأوى، وتعزيز املعرفة بالقـانون لـدى ضـحايا االجتـار ومـن                 

اإليـدز  /يعملون يف جمال اجلنس التجاري، فضال عن الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  
 .وعقد دورات تدريبية

 وهناك تطور إجيايب يتكون من إنشاء شبكات للمنظمات غـري احلكوميـة الـيت تتـضافر                - ١٨٨
 :جهودها من أجل مكافحة االجتار بالبشر والبغاء

 ؛) منظمة غري حكومية٣١(لربامج ختفيض اإلصابات “ شبكة املشاركني”رابطة  • 

 ؛)ومية منظمة غري حك١٨(للمنظمات غري احلكومية “ مكافحة اإليدز”رابطة  • 

ــة  يشــبكة القــضاء علــى بغــاء األطفــال يف الــس   •  احة اآلســيوية للمنظمــات غــري احلكومي
 ؛)عشر منظمات غري حكومية(الدولية يف قريغيزستان 

ثــالث (شــبكة املنظمــات غــري التجاريــة حلمايــة حقــوق األطفــال والنــهوض مبــصاحلهم  • 
 ؛)منظمات غري حكومية

 .Pozitiv HELPاملنظمة غري احلكومية  • 
 

 ٧املادة   
 احلياة السياسية واالجتماعية

جرت يف التقريرين الدوريني األويل والثـاين تغطيـة الـضمانات الدسـتورية والتـشريعية                - ١٨٩
اليت تكفل املساواة بني الرجل واملرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية للبلـد والـيت تتناوهلـا هـذه                  

وطيلـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . ال التمييز ضد املرأة   املادة من اتفاقية القضاء على مجيع أشك      
 .مل توجد تغيريات ملموسة يف متثيل املرأة يف وظائف صنع القرار

أثنـاء الفتـرة   نـواب   ١٠٥  عـددهم وكانت هناك سبع نساء ضـمن نـواب الربملـان البـالغ            - ١٩٠
٢٠٠٥-٢٠٠٠. 

جوغوركـــو (ة قريغيزســـتان الـــسابقة لربملـــان مجهوريـــ  وأشـــارت جتربـــة االنتخابـــات  - ١٩١
 ٢٠٠٠يف انتخابـات عـام      ) بالقائمة احلزبيـة  (إىل أن إدخال النظام النسيب لالنتخابات       ) كينيش

وبالتـايل انتخبـت ثـالث      . أسهم يف زيادة عـدد النـساء علـى أعلـى مـستوى يف الفـرع التمثيلـي                 
لعـضوات  نساء من األحزاب السياسية عضوات يف الربملان، وشكل ذلك ما يقرب من نصف ا             

 . الربملانياملنتخبات لكل من جملس
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 يف املائـــة مـــن مجهـــور ٥٢ُتكـــوِّن النـــساء ( وفيمـــا يتعلـــق بالـــدمج الـــسياسي للنـــساء - ١٩٢
، أجــرت بعــض األحــزاب تعــديالت قائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس علــى الــربامج    )النــاخبني

تخابـات لكـي يكونـوا      احلزبية والقوائم املعدة للمرشحني الذين يستعدون للدخول يف هـذه االن          
 .نوابا

ــن طريـــق اســـتفتاء        - ١٩٣ ــة قريغيزســـتان عـ ــة لدســـتور مجهوريـ ــاد الـــصيغة املنقحـ  وباعتمـ
 .، ألغي من القانون انتخاب نواب للربملان بناء على النظام النسيب٢٠٠٣فرباير /شباط ١٨

ــا تقــدم، احتفــت يف انتخابــات عــام    - ١٩٤ ــة  ٢٠٠٥ ونتيجــة مل  إحــدى اإلمكانيــات احلقيقي
ــز مــشاركة املــرأة يف االنتخابــات وانتخاهبــا عــضوة يف الربملــان   لت ــة امــرأة يف  . عزي وال توجــد أي

، ممـا ال يـشكل حـافزا مـن أجـل النـهوض بـاملرأة علـى         ٢٠٠٥فرباير /الربملان املنتخب يف شباط   
 .حنو كبري فيما يتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية للبلد

تويات الـسلطة احلكوميـة يقـل عـن النمـو يف الـسنوات          ومنو متثيل املرأة على أعلى مـس       - ١٩٥
 .ومن الضروري إصالح سياسة شؤون املوظفني يف أعلى هيئات السلطة احلكومية. السابقة

فتـشكل  .  ويوجد اخـتالل بـني اجلنـسني يف اهليئـات اإلداريـة يف مجهوريـة قريغيزسـتان          - ١٩٦
 واهليئات اإلدارية على مجيـع الـصعد،        يف املائة من رؤساء اهليئات احلكومية      ٢٧,٧النساء نسبة   

 يف املائـة مـن      ٦١,١وتـشكل النـساء     . مبا يف ذلـك رؤسـاء املؤسـسات واملنظمـات والـشركات           
.  يف املائـــة مـــن األخـــصائيني علـــى الـــصعيد املتوســـط٦٦,٨املتخصـــصني رفيعـــي املـــستوى و 

 .يزستانوبالتايل، يوجد اختالل بني اجلنسني يف اهليئات اإلدارية يف مجهورية قريغ

ــة    - ١٩٧ ــه يف ) ٢٠٠٥( ويف نفــس الوقــت، يزيــد متثيــل املــرأة يف نظــام اإلدارة االجتماعي عن
 .نظام سلطات اجلمارك والضرائب

.  أما يف قطاع املصارف، حيث عملت النساء بصفة تقليدية، فقد تـضاءلت أعـدادهن              - ١٩٨
 يف ٦٠,٤ن مـن الـذكور إىل    يف املائة، وترتفع نسبة املديري    ٥٠وتبلغ نسبة إمجايل عدد الرجال      

 .املائة

 ومرســـوم رئـــيس مجهوريـــة قريغيزســـتان بـــشأن مواصـــلة حتـــسني سياســـات شـــؤون   - ١٩٩
ــو ــة     ظفاملـ ــة مجهوريـ ــة لدولـ ــسائية يف اإلدارة احلكوميـ ــادات النـ ــري توظيـــف القيـ ني حبيـــث جيـ

ذا  وتنفـذ أحكـام هـ   ،يوفر آلية للنهوض باملرأة إىل مستويات صنع القرار      ) ٢٠٠٢(قريغيزستان  
 .ق واملقاطعات يف هيئات اإلدارة احلكوميةناطاملرسوم على صعيد نواب امل

 وشكل متريـر قـانون مجهوريـة قريغيزسـتان بـشأن أسـس ضـمانات الدولـة للمحافظـة                    - ٢٠٠
ومـع  . على املساواة بني اجلنـسني مرحلـة هامـة يف التطـوير التـشريعي للـسياسة اجلنـسانية للبلـد                   
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ــة قريغيزســتان   ينظــتايري ذلــك، ال يــنص القــانون علــى معــ   م ســلطات كــل مــن رئــيس مجهوري
 . تكفل مراعاهتما للمساواة بني اجلنسني يف شؤون املوظفنيووحكومتها أ

، رأســت ٢٠٠٥ ويف الفــرع التنفيــذي الــذي تــشكل بعــد االنتخابــات الرئاســية لعــام  - ٢٠١
 وإدارة االسـتخبارات    املرأة الصندوق االجتماعي، واللجنة احلكومية املعنيـة بـاهلجرة والعمالـة،          

وأوصى الرئيس ورئيس الوزراء بأن تشغل أربع نساء مناصب حكوميـة، إال أن الربملـان    . املالية
وكــان لــدى هــؤالء النــسوة األربــع خــربة كاملــة بالعمــل يف الربملــان ويف . مل يوافــق علــى ذلــك

 .احلكومة

سبة ت الريفية نـ   معيا، شكلت النساء املنتَخبات للج    ٢٠٠٤أكتوبر  / ويف تشرين األول   - ٢٠٢
 يف املائــة علــى صــعيدي ١٣، ونــسبة املائــة مــن األشــخاص املنتخــبني يف ذلــك املــستوى  يف١٦

.  يف املائــة علــى صــعيد مجعيــات األقــاليم ١٢مجعيــات املقاطعــات واجلمعيــات البلديــة، ونــسبة  
ن النـساء   يف املائـة مـن النـساء املنتَخبـات هيئـات احلكـم الـذايت احمللـي، أي أ             ١٠وترأس حوايل   

 . رئيسا٤٥٥ أوكموتو البالغ عددهم - رئيسا من رؤساء آيل ٢١يشغلن مناصب 

وشـهدت الـسنوات    .  وجيري متثيل املرأة يف اهليئات القضائية على نطـاق أوسـع بكـثري             - ٢٠٣
ومــن اجلــدير بالــذكر أن املرشــحات . املاضــية زيــادة واضــحة يف أعــدادهن يف النظــام القــضائي 

جيتزن امتحانـا تأهيليـا علـى قـدم املـساواة مـع الرجـال، كمـا يـنص عليـه              لتويل مناصب القضاة    
 .القانون

 ويبلــغ عــدد النــساء بــني قــضاة  ١٩٩٣ ورأســت احملكمــة الدســتورية امــرأة منــذ عــام  - ٢٠٤
 قاضـيا   ٣٠٧أمـا يف احملـاكم العاديـة فهنـاك          .  يف املائـة   ٥٣,٣ -احملكمة العليا أكثر من النصف      

 .من النساء)  يف املائة٢٧(منهم  ٨١يف احملاكم احمللية، 

ــار القــضاة، ومتكــن هــذه      - ٢٠٥ ــدة حتكــم اختي ــة إىل اعتمــاد قواعــد جدي  وتعــود هــذه احلال
لنساء من التنافس مع الرجال على قدم املساواة، ونتيجة لذلك تشغل املـرأة قطاعـات               االقواعد  

 .كبريا من السلطات القضائية

رأة يف أنشطة األحـزاب الـسياسية والنقابـات العماليـة،            واملعلومات املتعلقة مبشاركة امل    - ٢٠٦
 .وهي تلك املعلومات الواردة يف التقريرين األويل والثاين، ما زالت كما هي

ومبقتـضى أحكـام دسـتور مجهوريـة        .  ومير نظام أحـزاب قريغيزسـتان مبرحلـة التكـوين          - ٢٠٧
واألحـزاب الـسياسية   . حـزاب قريغيزستان، ال حيق للدولة أن تتـدخل يف األنـشطة الـسياسية لأل        

هيئـــات منفـــصلة ومـــستقلة يـــنظم أنـــشطتها قـــانون مجهوريـــة قريغيزســـتان املعـــين بـــاألحزاب   
 .السياسية
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، ٢٠٠٥ويف عـام    .  لـدى وزارة العـدل      حزبـا سياسـيا مـسجال      ٩٠ وهناك ما جمموعه     - ٢٠٨
والنــساء عــضوات يف جمــالس إدارة نــصف  . عملــت النــساء مــديرات خلمــسة أحــزاب سياســية 

 . يف املائة من موظفي تلك اجملالس١,٧-١,٢ألحزاب تقريبا، ويشكلن ا

ــة، حــسب      - ٢٠٩ ــة للدول ــة واهليئــات اإلداري ــع عــدد املــوظفني يف هيئــات ســلطة الدول  توزي
 :)كنسبة مئوية(اجلنس 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ 
 الرجال النساء الرجال النساء 

٤٣,٧٥٦,٣ ٣٧,٨٦٢,٨  يف إدارة الدولةالعاملنيجمموع 
٤٣,٤٥٦,٦ ٣٦,٣٦٣,٧ ذات الطبيعة العامةإدارة الدولة 

  :منها 
١٠٠,٠- ٦,٧٩٣,٣ أعمال تشريعية
٤٣,٥٥٦,٥ ٣٦,٤٦٣,٦ أعمال تنفيذية

  :شملت 
ق واملقاطعـــات نـــاطأعمـــال اهليئـــات اإلداريـــة يف اجلمهوريـــة وامل 

٤٠,٠٦٠,٠ ٣٧,١٦٢,٩ البلدية والريف
٣٧,٤٦٢,٦ ٣٦,١٦٣,٩  بالضرائبتعلقتأعمال 

١٨,٠٨٢,٠ ١٦,٢٨٣,٨ أعمال مجركية
٤٩,٦٥٠,٤ ٣٧,٩٦٢,١  االقتصادية-اإلدارة االجتماعية 

٤٥,١٥٤,٩ ٤٧,٠٥٣,٠ أعمال دولية
٤١,٣٥٨,٧ ٤٢,٨٥٧,٢ هيئات قضائية وحماكم

٥٣,١٤٦,٩ ٥٠,٣٤٩,٧ ضمان االجتماعيالتأمينات االجتماعية وال
  

 كانــت هنــاك امرأتــان تــشغالن  ٢٠٠٥مــارس /وعــشية االنتخابــات الربملانيــة يف آذار  - ٢١٠
 .منصبني إداريني رفيعني يف أكثر الرابطات السياسية نفوذا تشاركان يف هذه االنتخابات

 مبــادرات تــشريعية ٢٠٠٥ وقُــدمت يف برملــان مجهوريــة قريغيزســتان منــذ ربيــع عــام   - ٢١١
 . يف املائة على األقل٢٥ نسبة النساء يف قائمة املرشحني بضرورة أن تكون

، الـــيت تـــضمنت انتـــهاكات غـــري )٢٠٠٥مـــارس /آذار( وبعـــد االنتخابـــات الربملانيـــة - ٢١٢
 .مسبوقة للقانون وتزويرا يف نتائج التصويت، تغري القائمون باحلكم يف قريغيزستان

، حقــه يف اختيــار بــديل لــيس  وأكــد شــعب قريغيزســتان مــن خــالل مــشاركته الفعالــة- ٢١٣
واضـطلعت املـرأة    . ملاض استبدادي وفاشسيت فحسب، بـل حلاضـر اسـتبدادي وفاشـسيت أيـضا             

 .بأكثر األدوار فعالية يف هذه العمليات
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 وتشكل يف الفترة املشمولة بالتقرير اجمللس الدستوري ملا بعد الثورة الذي صاغ عـدة               - ٢١٤
 .مجهورية قريغيزستان وقدمها للمناقشةأشكال خمتلفة لنسخة جديدة من دستور 

ــارة إىل أن    - ٢١٥ ــذه الـــصياغة، إىل جانـــب اإلشـ ــة هلـ ــكال املختلفـ ــة أشـ ــع ” ويف الثالثـ مجيـ
د حـــام القـــانون واحملـــاكم، وال يتعـــرض أمـــاألشـــخاص يف مجهوريـــة قريغيزســـتان متـــساوون أ

جلـنس، أو   للتمييز، وال حيرم أي شخص من احلقوق واحلريات علـى أسـاس األصـل، أو نـوع ا                 
 على أي أسـاس     أوالعنصر، أو اجلنسية، أو اللغة، أو العقيدة، أو املعتقدات السياسية أو الدينية             

، اقتـرح اجمللـس الدسـتوري توطيـدا دسـتوريا حلكـم جديـد               “آخر لـه طبيعـة شخـصية أو عامـة         
ريـات  يف مجهورية قريغيزستان، يتمتـع الرجـل واملـرأة باملـساواة يف احلقـوق واحل              ”يرمي إىل أنه    

وقــد اعتمــد الربملــان يف الوقــت احلــايل النــسخة اجلديــدة مــن    . “وتكــافؤ الفــرص يف ممارســتها 
 .الدستور

 وبالتايل، حتافظ قريغيزستان على االتساق يف عملية تنفيذ أحكام االتفاقية فيما يتعلـق              - ٢١٦
قــانون بقانوهنــا األساســي وفيمــا يتبــع ذلــك مــن اســتخدام هلــذه األحكــام عنــد ممارســة البلــد لل  

 .بوصفها معايري للمساواة بني اجلنسني من أجل التعجيل بالنهوض باملرأة
 

 ٨املادة   
 التمثيل الدويل واملشاركة

 كما ورد يف التقرير األويل، ال يفرض قانون قريغيزستان أية قيـود علـى تعـيني النـساء                   - ٢١٧
الرجـل فيمـا يتعلـق بـشغل     وتتمتع املرأة بـنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا         . يف السلك الدبلوماسي  

 .املناصب الدبلوماسية الشاغرة

ــة، توجــد   - ٢١٨ ــة باجلمهوري ــشؤون اخلارجي ــن يف اخلــارج يف   ٢٤ ويف وزارة ال ــرأة يعمل  ام
وتــشغل امــرأة مركــز .  يف املائــة مــن إمجــايل عــدد املــوظفني١٠الوقــت احلــايل، وذلــك يــشكل 

 أول وسـكرترية ثانيــة وأربــع  قنـصل عــام، كمـا أن هنــاك أربـع مستــشارات وأربـع ســكرتريات    
 .وتشغل عشر نساء مناصب فنية. ملحقات

وتتـضمن  .  وتنتمي النساء من حيث التشكيل العرقـي إىل القريغيـز والـروس والـدنغان              - ٢١٩
 .املهن املمثلة متخصصات يف ميدان العالقات الدولية والطب والقانون واالقتصاد والتدريس

 : هيغيزستان وبعثات األمم املتحدة لدى قري- ٢٢٠

 موظفني بينهم ست نـساء،      ةيتكون من تسع  : صندوق األمم املتحدة للسكان    )أ( 
 منهن مديرتان وسكرتريتان وحماسبة؛
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 موظفــا بينــهم مثــاين نــساء،  ١٥تتكــون مــن : منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  )ب( 
 منهن أربع إداريات وثالث مساعدات برامج وسكرترية؛

 امرأة، منـهن    ٣١ موظفا بينهم    ٥٦يتكون من   : دة اإلمنائي برنامج األمم املتح   )ج( 
 ).منسقات، مساعدات، سكرتريات، إخل( يف وظائف تنفيذية متوسطة ٢٧إداريتان و 

 قريغيزســتان، توجــد - موظفــا يف املكتــب التمثيلــي ملؤســسة ســوروس ٤٨ ومــن بــني - ٢٢١
وعاملتـان  ) ت، مـساعدات  منسقا( يف وظائف تنفيذية متوسطة      ١٨ امرأة منهن إداريتان و      ٢٢

 .فنيتان
 

 ٩املادة   
 اجلنسية

 حفاظا على توصيات اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وضـعت وزارة                   - ٢٢٢
. العــدل مــشروع قــانون بــشأن إدخــال تعــديالت يف قــانون اجلنــسية يف مجهوريــة قريغيزســتان   

وعلى سبيل املثـال،    .  متيزان ضد املرأة   ات اللتني كان  ١٩ و   ١٤ودعا املشروع إىل تعديل املادتني      
 مــن قــانون اجلنــسية يف مجهوريــة قريغيزســتان، يتمتــع أي ١٤مبقتــضى الــصياغة احلاليــة للمــادة 

إذا كـان والــده مـن مــواطين قريغيزسـتان بغــض النظـر عــن     جبنــسيتها طفـل يولــد يف اجلمهوريـة   
غيزسـتان إذا كـان والـده مـن     جنسية األم؛ ويتمتع أيـضا باجلنـسية إذا ولـد خـارج مجهوريـة قري        

ويـسمح أيـضا مـشروع القـانون باختـاذ قـرار يف هـذه املـسألة                 . ها ولديه إقامة دائمة في    هامواطني
 .ويستثىن يف هذه احلالة الوضع املعني للوالد. عن طريق موافقة الوالدين كتابيا

 
 ١٠املادة   

 التعليم

وحيظـر  . ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٣٠   اعتمد قـانون التعلـيم يف مجهوريـة قريغيزسـتان يف           - ٢٢٣
 مـن القـانون بالـسابقة    ٥٢وتعتـرف املـادة   ). ٣املـادة  (هذا القانون التمييز علـى أسـاس اجلـنس      

 ).جوغوركو كينيش(اليت أخذت هبا معايري االتفاقات الدولية اليت صدق عليها الربملان 

د لالختبــار  علــى إقامــة نظــام موحــ ٢٠٠٢ وجيــري العمــل يف قريغيزســتان منــذ عــام   - ٢٢٤
ومـن أهـداف هـذا الربنـامج تقـدمي الـدعم إىل       . النهائي للطلبة املتخرجني يف مجيـع أحنـاء الدولـة    

وتـشارك الفتيـات يف االختبـار       . املتخـرجني مـن املـدارس الريفيـة       ) من الفتيات والفتيـان   (الطلبة  
 ســـبيل املثـــال،وعلـــى . بدرجـــة أعلـــى، كمـــا أن نتـــائجهن أفـــضل بكـــثري مـــن نتـــائج الفتيـــان 

ــا ــام         وفق ــات ع ــدريس، شــكلت الفتي ــيم والت ــيم طــرق التعل ــز تقي ــات مرك ــسبة ٢٠٠٥لبيان  ن
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يف املائة ممـن شـاركوا يف االمتحـان يف مجيـع أحنـاء اجلمهوريـة، بينمـا مل يـشكل الفتيـان                  ٦٠,٤
 . للفتيان١١١,١ مقابل ١١٣,٨وأحرزت الفتيات يف املتوسط .  يف املائة٣٩,٦سوى 

 يف املائـة مـن      ٤٨,٤ كانـت نـسبة الفتيـات        ٢٠٠٥/٢٠٠٦دراسـي    ويف بداية العـام ال     - ٢٢٥
ــة و   ــة املــدارس االبتدائي ــة  ٥٣طلب ــة املــدارس الثانوي ــة مــن طلب ــسبة  ومثلــت .  يف املائ ــات ن الفتي

ــة    ٣٥,٣  ي املائــة مــن طلبــة املؤســسات  ٦٢,٦ التقنيــة و -يف املائــة مــن طلبــة املــدارس املهني
 .التعليمية املهنية الثانوية

ــ- ٢٢٦ ــا     توزيــ ــة العليــ ــة املهنيــ ــسات التعليميــ ــة املؤســ ــي   (ع طلبــ ــام الدراســ ــة العــ يف بدايــ
٢٠٠٥/٢٠٠٦:( 

احلصة كنسبة مئوية  كنسبة مئوية من اجملموع 
 الرجال النساء  الرجال النساء التخصص

٥٥,٦٤٤,٤ ١٠٠,٠١٠٠,٠ النسبة املئوية
٥٨,٢٤١,٨ ١٢,١١٠,٨ اإلنسانيةعلوم ال
٨٣,٤١٦,٦ ٣٦,١٩,٠ ربيةالت

٥٥,٥٤٤,٥ ٠,٥٠,٥ الفنون
١٨,٤٨١,٦ ٠,٢١,٢ العلوم الزراعية

٦٥,٩٣٤,١ ٧,٧٥,٠ السلوكيةالعلوم العلوم االجتماعية و
٧٧,١٢٢,٩ ١,٣٠,٥ الصحافة واالتصاالت

٥٨,٧٤١,٣ ١٧,٨١٥,٧ شؤون األعمال واإلدارة
٣٣,٤٦٦,٦ ٥,٥١٣,٧ القانون

٩١,٢٨,٨ ١,٤٠,٢ ةعلوم احليا
٧٢,٦٢٧,٤ ٠,٧٠,٣ فيزيائيةالعلوم ال

٧٣,٧٢٦,٣ ٠,٢٠,١ الرياضيات واإلحصاء
٣٩,٠٦١,٠ ٤,٦٩,٠ اسوبعلم احل
٢٨,٢٧١,٨ ٣,٨١٢,١ اهلندسة

٥٢,٥٤٧,٥ ٠,٦٠,٧ تصنيعقطاعي اإلنتاج وال
٢٤,٧٧٥,٣ ٠,٧٢,٦ اهلندسة املعمارية والبناء

٢٤,٧٧٥,٣ ٠,٢٠,٦  البيطريعلم الطب
٤٩,٨٥٠,٢ ٢,٩٣,٦  الصحيةالرعاية

٧٣,٣٢٦,٧ ٠,٧٠,٣ قطاع اخلدمات
٦,٦٩٣,٤ ٠,٥٨,٨ النقل

٣٤,٢٦٥,٨ ١,١٢,٧ محاية البيئة
٢٢,٧٧٧,٣ ٠,٥٢,٢ األمن

٨٢,٨١٧,٢ ٠,٩٠,٢ ختصصات أخرى
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. بـة يف املؤسـسات التعليميـة املهنيـة العليـا        يف املائـة مـن الطل      ٥٥,٦وتبلغ نسبة الفتيات     
التعلـيم، أو شـؤون األعمـال       جماالت  وختتار معظم الفتيات يف مؤسسات التعليم العايل مهنة يف          

ــسانية   ــوم اإلن ــة، و ٣٦,١(واإلدارة، أو العل ــة، و ١٧,٨ يف املائ ــى  ١٢,١ يف املائ ــة عل  يف املائ
 ).التوايل

 ):دراسية، بعدد األشخاصيف أول السنة ال( خترج الطلبة - ٢٢٧

    
  عددحصة جمموع

 الطلبة كنسبة مئوية
 الرجال النساء الرجال النساء اجملموع 

٢٠٠٣-٢٠٠٢      
٦٣٨٥٢,٨٤٧,٢ ٣٢٤٤٨ ٩٦٢٥٤ ١٠٢ ) مستويات٩(املدرسة االبتدائية 
٢٧١٥٣,٥٤٦,٥ ١٠٥١٢ ٣٧٦١٤ ٢٦ ) مستوى١١(املدرسة الثانوية 

٦٤٧٥٧,٨٤٢,٢ ٩٨٧٣ ٦٣٤٤ ٨  لتعليمية املهنية الثانوية ااملؤسسات
٩٠٩٥٤,٧٤٥,٣ ٣٥٢١١ ٢٦١١٤ ٢٦  التعليمية املهنية العليااملؤسسات
٢٠٠٣/٢٠٠٤      

٦٢٥٤٩,٥٥٠,٥ ٦٣٨٥١ ٢٦٣٥٠ ١٠٢ ) مستويات٩(املدرسة االبتدائية 
٨٥٢٥١,١٤٨,٩ ٤٧٥٣٥ ٣٢٧٣٧ ٧٣ ) مستوى١١(املدرسة الثانوية 

٦٤٠٦٧,١٣٢,٩ ٣٨١٢ ٠٢١٥ ٨  التعليمية املهنية الثانويةاملؤسسات
١٥٠٥٥,٢٤٤,٨ ٤٣٩١٤ ٥٨٩١٧ ٣١  التعليمية املهنية العليااملؤسسات
٢٠٠٤/٢٠٠٥      

٥٥٥٥٠,٠٥٠,٠ ٤٧٩٥٠ ٠٣٤٥٠ ١٠١ ) مستويات٩(املدرسة االبتدائية 
٢٤٨٥٢,٧٤٧,٣ ٥٥٤٣٧ ٨٠٢٤١ ٧٨ ) مستوى١١(املدرسة الثانوية 

٣٠٨٦٨,٠٣٢,٠ ٩٠٨٢ ٢١٦٤ ٧  التعليمية املهنية الثانويةاملؤسسات
٤٣١٥٦,٧٤٣,٣ ٨٧٩١٤ ٣١٠١٨ ٣٣  التعليمية املهنية العليااملؤسسات
٢٠٠٥/٢٠٠٦      

٣١٤٤٩,٨٥٠,٢ ٩٣٤٥١ ٢٤٨٥٠ ١٠٢ ) مستويات٩(املدرسة االبتدائية 
٧١٩٥٣,٣٤٦,٧ ٥٧٢٣٤ ٢٩١٣٩ ٧٤ )وى مست١١(املدرسة الثانوية 

٩٤٦٦٤,٧٣٥,٣ ٣٩٧٢ ٣٤٣٥ ٨  التعليمية املهنية الثانويةاملؤسسات
٢٢٦٥٦,٧٤٣,٣ ٦٢٨١٤ ٨٥٤١٨ ٣٢  التعليمية املهنية العليااملؤسسات

  
 يف املائة مـن املعلمـني   ٧٨,٧ شكلت النساء    ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويف بداية العام الدراسي      - ٢٢٨
 . يف املائة من مدرسي املؤسسات التعليمية العليا٥٣,٤رس الثانوية و يف املدا
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العلوم بني عدد طالبات الـدكتوراه وعـدد طالبـات الدراسـات            جمال   وتوجد فجوة يف     - ٢٢٩
 ٢٠٠٥ويف عـام    . وعدد طالبات الدراسات العليـا أكـرب بكـثري        ]. املرشحات للماجستري [العليا  

ــدرها     ــة ق ــسبة إمجالي ــساء ن ــستوى     ٥٩,٧شــكلت الن ــة يف م ــدد الطلب ــن جممــوع ع ــة م  يف املائ
وختصــصت األغلبيــة العظمــى لطالبــات الدراســات العليــا يف العلــوم اللغويــة  . الدراســات العليــا

 .والقضائية واالقتصادية

 يف املائــــة مــــن طلبــــة ٢٨,٦ كانــــت نــــسبة طالبــــات الــــدكتوراه ٢٠٠٥ ويف عــــام - ٢٣٠
كتوراه يف نفــس قطاعــات طالبــات الدراســات الــدكتوراه؛ وكــان أكــرب عــدد مــن طالبــات الــد

 .العليا

جهود إدخال املنـاظري اجلنـسانية يف نظـام التعلـيم والتـدريب عـن حتـديث                 قد نتجت    و – ٢٣١
 .االعتبارات اجلنسانية يف التعليم

ــصادر يف   - ٢٣٢ ــارس / آذار٥ واملرســوم الرئاســي ال ــشاء جــوائز رئاســية   ٢٠٠٤م ــشأن إن  ب
ال التنمية اجلنسانية يف قريغيزستان، مبا فيها من جـوائز للـصحفيني            جلمهورية قريغيزستان يف جم   

ــارات         ــضايا واالعتب ــاه إىل الق ــذاب االنتب ــذا اجملــال شــكل إســهاما كــبريا يف اجت ــاملني يف ه الع
 .اجلنسانية

 وبفضل الدعم املقدم من حكومة مجهورية قريغيزستان تذاع دورات لـربامج خاصـة،              - ٢٣٣
وعلـى ســبيل املثــال،  . افة إىل بعــض الـربامج واملــواد اإلعالميـة املعنيــة بالقـضايا اجلنــسانية   باإلضـ 

من خالل القنـاة التلفزيونيـة الوطنيـة، وخيـصص ملعاجلـة مـشاكل       “ AK Bosogo”ُيَبث برنامج 
 .املساواة بني اجلنسني

مج اإلذاعـي    وجيري بصفة دورية بث برامج تغطي املشاكل اجلنـسانية، وخباصـة الربنـا             - ٢٣٤
باللغتني القريغيزية والروسية، كما يبث الربنـامج  “ Genderik Sayasaty السياسات اجلنسانية”

وجــرى فــتح موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت،   . دوريــا بالروســية“ كــون الفــرد امــرأة ”اإلذاعــي 
www.edugender.org.kg . ايا التثقيــــف اجلنــــساين يف مجهوريــــةوهــــو موقــــع خمــــصص لقــــض 

 -قريغيزســتان؛ وقــد وضــعه وقــدم لــه الــدعم برنــامج الــشبكة النــسائية ملؤســسة ســوروس          
وموقـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت يف مجهوريـــة   . قريغيزســـتان
 .ومات عن القضايا اجلنسانية يتضمن أيضا معلwww.undp.kgقريغيزستان، 

 وأعــد الــصندوق االجتمــاعي للتعلــيم مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة، مبــساعدة منظمــة - ٢٣٥
وجرى بـدعم مـن     . األمم املتحدة للطفولة، دراسة استقصائية عن املشاكل اجلنسانية يف التعليم         

وجهـة جنـسانية لألطفـال      برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إعـداد جمموعـة مـن املـواد التعليميـة امل                 
 .واملراهقني

http://www.edugender.org.kg/
http://www.undp.kg/
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 وجــرى االضــطالع مبــشروعني لــوزارة التعلــيم يف إطــار خطــة العمــل الوطنيــة لتــوفري   - ٢٣٦
ــة قريغيزســتان بــدعم مــايل مــن       التعلــيم للجميــع، وجيــري تنفيــذ هــذين املــشروعني يف مجهوري

ية يف التثقيـف األسـري   إدمـاج املنـاظري اجلنـسان    ”: منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        
حتــديث القــدرة الوطنيــة فيمــا يتعلــق   ”و “ عــن طريــق تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت  

 .“بوضع خطط تراعي نوع اجلنس لتوفري التعليم للجميع

ويف إطــار هــذين املــشروعني، تعقــد حلقــات دراســية يــشارك فيهــا ممثلــون عــن اجملتمــع    - ٢٣٧
 املـــدارس، وموظفـــو معاهـــد البحـــث، وممثلـــو جامعـــات إداريـــو: التعليمـــي مبختلـــف مـــستوياته

وأسفرت هذه احللقـات الدراسـية      . اجلمهورية وهم متخصصون يف التدريب على مهن التدريس       
لواضـعي املعـايري التعليميـة واملنـاهج الدراسـية والـربامج            ) قوائم مراجعة (عن إعداد رؤية جنسانية     

 .وإداريي املدارس ممن يراعون نوع اجلنساألكادميية، فضال عن الرؤية الالزمة للمعلمني 

، وهـو أحـد     “التعلـيم اجلنـساين   ” وجيري اآلن تنفيذ املـشاريع الفرعيـة التاليـة يف إطـار              - ٢٣٨
تطوير الدراسة اجلنـسانية    ”:  قريغيزستان -مكونات برنامج الشبكة النسائية ملؤسسة سوروس       

ــتان  ــة قريغيزسـ ــة يف مجهوريـ ــامج “األكادمييـ ــيممتكـــني ال”، وبرنـ ــشروع “تعلـ ــاريخ ”، ومـ التـ
ــشفوي ــستقلة    ”، و “ال ــدول امل ــساين يف رابطــة ال ــنح   "تطــوير البحــث اجلن ، وجيــري إعطــاء امل

 .الصغرية للدراسات اجلنسانية يف املؤسسات التعليمية العليا يف مجهورية قريغيزستان
 

 ١١املادة   
 العمالة

دة التنظيميـة والقانونيـة يف       يستمر العمل يف مجهوريـة قريغيزسـتان علـى حتـديث القاعـ             - ٢٣٩
 .جمايل العمل والعمالة

ــة قريغيزســتان  ٢٠٠٤أغــسطس / آب٤ الــصادر يف ١٠٧ والقــانون رقــم  - ٢٤٠  يف مجهوري
يضع مدونة العمل اجلديدة موضع التنفيذ، وقد وضـعت هـذه املدونـة علـى أسـاس اخلـربة الـيت                     

باإلضـافة إىل تعليقـات املـستثمرين       اكتسبتها البلدان األخرى األعضاء يف رابطة الدول املستقلة         
وتـستند هـذه املدونـة إىل مبـدأ التوصـل إىل            . ونقابات العمال وأصحاب األعمـال ومقترحـاهتم      

حل وسط بني مصاحل املشاركني يف عالقات العمل، مع توفري ضمانات حقيقيـة حلقـوق عمـل                
 إجـازة يف الوقـت      العاملني، ومنها على سبيل املثال حق بعض فئات العاملني يف احلـصول علـى             

 سنة أو طفل معـاق حتـت سـن          ١٤النساء الاليت هلن طفالن أو أكثر حتت سن         (الذي يناسبهم   
 سـنة؛ ومـن يطلـب    ١٤ سنة، واحلوامل؛ واألمهات الوحيدات الاليت هلن طفـل حتـت سـن              ١٨

إجازة بدون مرتب لرعاية طفل إىل أن يبلغ سنة ونـصف مـن العمـر، وحتـسب هـذه اإلجـازة،                     
 ).لبقاء يف الوظيفةضمن وقت ا
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مسـات نظـم   ”إىل فـصل بعنـوان   “ عمل املـرأة ” ويف مدونة العمل اجلديدة، تغري فصل        - ٢٤١
ويقدم هذا الفـصل ضـمانات لكـل    . “عمل املرأة وغريها من األفراد ذوي املسؤوليات األسرية 

 تنفيـذ  واعتمد عدد من قرارات حكومة مجهوريـة قريغيزسـتان بغيـة      . من املرأة العاملة ووالديها   
 ). أ٢املرفق (مدونة العمل 

ــرة      - ٢٤٢ ــتان للفت ــة قريغيزس ــوم إصــالح األجــور يف مجهوري  ٢٠١٠-٢٠٠٣ ويغطــي مفه
وجـرت  . القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف جمال العمل وتكافؤ الفرص يف سوق العمـل           

ــم       ــق املرســوم الرئاســي رق ــة علــى هــذا املفهــوم عــن طري ــصادر يف ٣٧٥املوافق  كــانون ١٤ ال
، ويستهدف القـضاء علـى التمييـز ضـد العـاملني علـى أسـاس اإلثنيـة أو                   ٢٠٠٠ديسمرب  /األول

ــسية  ــدأ األجــر       أواجلن ــاألجور، الــيت حتــدد وفــق مب ــق ب ــدة فيمــا يتعل  اجلــنس أو العمــر أو العقي
 ضوحتدد الوثيقة ضـمانات إضـافية ألجـر العمـل لـبع           . املتساوي عن العمل املتساوي يف القيمة     

 .لعاملني، ويشمل ذلك القّصر والنساء وصغار األطفال واملعوقنيفئات ا

ــام       - ٢٤٣ ــة قريغيزســتان إىل ع ــة يف مجهوري ــة للعمال ــوم سياســات الدول  وجــرى وضــع مفه
والغرض من ذلـك  . ٢٠٠٤مارس / آذار ١٥ووافقت عليه احلكومة بقرارها الصادر يف       ،  ٢٠١٠

 العمالة الوطنية يف مجهورية قريغيزسـتان يف       املفهوم حتديد االجتاهات والشروط األساسية لسياسة     
تنفيذ سياسات للعمالة تستبعد    لويرى هذا املفهوم أنه من الضروري إنشاء آليات         . األمد الطويل 

 مـن خـالل     اعـد ع اهليئات احلكومية للقو   وضأية إمكانية للتمييز على أساس اجلنس، باإلضافة إىل         
، جيري وضع برنامج وطين جديـد لتنفيـذ سياسـات           ولتحقيق األهداف احملددة  . التحليل اجلنساين 
وحيتــوي هــذا الربنــامج علــى قــسم لتنفيــذ الــسياسات اجلنــسانية احلكوميــة الــيت  . العمالــة الوطنيــة

 . العمالةتتضمن منظورا جنسانيا مدجما يف مجيع جماالت توفري

أغـــسطس / آب١ الـــصادر يف ١٦٧ قريغيزســـتان رقـــم - واعتمـــد قـــانون مجهوريـــة - ٢٤٤
 الـــصادر يف ١١٣ بـــشأن محايـــة العمـــل، وأعـــدت نـــسخة منقحـــة مـــن القـــانون رقـــم ٢٠٠٣

 القـانونني يـنص علـى تقـدير أكـرب            من هذين   بشأن تعزيز العمالة؛ وكل    ١٩٩٨يوليه  /متوز ٢٧
واملقــصد الرئيــسي هلــذين القــانونني التنظــيم  . للجوانــب اجلنــسانية يف الــنظم التــشريعية للعمالــة 

ليــة وتــوفري الــدعم االجتمــاعي للعــاطلني وللبــاحثني عــن عمــل مــن  القــانوين للمــساعدات العما
 .خالل املكاتب احلكومية خلدمات العمالة

 ومــن أهــم األعمــال التنظيميــة والقانونيــة الــيت اعتمــدت يف الفتــرة املــشار إليهــا قــانون - ٢٤٥
 بـشأن مؤشـر حـساب       ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧ مـورخ  ١٣مجهورية قريغيزسـتان رقـم      

 بـشأن إصـالح نظـام البـدء       ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠ يف   ٧٠٠ر؛ وقرار احلكومـة رقـم       األجو
جتماعية لألسر الفقرية حيـز النفـاذ عـن         اإل اتبطاقدخول ال ؛ و ٢٠١٠يف التعليم املهين إىل عام      
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ــم    ــة رق ــرار احلكوم ــق ق ــسان١٩ يف ٢١٦طري ــل أبر/ ني ــك، اعتمــد   . ٢٠٠٠ي ــضال عــن ذل وف
ان بشأن فصل احلد األدىن لألجور عن األجور غـري األساسـية            قانونا يف مجهورية قريغيزست    ١٩

 ). ب٢املرفق (

 أخذت اللجنة اإلحصائية الوطنيـة جلمهوريـة قريغيزسـتان عينـات            ٢٠٠٤-٢٠٠٢ويف   - ٢٤٦
. لألسر املعيـشية فيمـا يتعلـق مبـشاكل العمالـة، فـضال عـن أخـذ عينـات متكاملـة لألسـر املعيـشية             

يف نـــسبة النـــساء يف قطـــاع الـــسكان الـــذي يتـــسم بالنـــشاط  وتـــشري النتـــائج إىل ختفـــيض عـــام 
 .االقتصادي

 : النساء يف القطاع السكاين النشط اقتصاديا يف مجهورية قريغيزستان- ٢٤٧

 كنسبة مئوية 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

٤٥,٤٤٤,٠٤٤,١٤٣,١ مجهورية قريغيزستان
٤٥,١٤٢,٨٤٣,٤٤٢,٢  باتكنيمنطقة

٤٧,٣٤٦,٣٤٥,٦٤٣,٧  آباد- جاللمنطقة 
٤٣,٦٤٠,٤٤٥,١٤٢,٣  كول- إيسيك منطقة

٤٣,٦٣٩,٨٤٠,٩٤١,٢ نارينمنطقة 
٤٥,٧٤٢,١٤٢,٢٤١,٤  أوشمنطقة
٤٧,١٤٦,٥٤٤,٠٤٢,١  طاالسمنطقة
٤٥,١٤٦,٤٤٥,٨٤٤,٣  تشويمنطقة

٤٤,٣٤٤,٢٤٤,٧٤٤,٨ مدينة بيشكيك
  

 اللجنـة اإلحـصائية   ٢٠٠٤ استقصائية للقوة العاملة أجرهتـا عـام     وطبقا لبيانات دراسة   - ٢٤٨
 شخص، بلغ عـدد النـساء       ٢ ١٧٧ ٠٠٠الوطنية، تكون القطاع السكاين النشط اقتصاديا من        

 ). ج٢املرفق ( رجل ١ ٢٣٩ ٥٠٠ال جر امرأة وعدد ال٩٣٧ ٥٠٠منهم 

يف املائـة، ولـدى      ٥٣,٣ بلغت نسبة النشاط االقتصادي لدى النساء        ٢٠٠٣ ويف عام    - ٢٤٩
 يف املائـة    ٦٨,٤ يف املائـة لـدى النـساء و          ٤٨,٦وبلغت نـسبة العمالـة      .  يف املائة  ٧٤,٤الرجال  

ــسبتها      ــة فبلغــت ن ــا البطال ــدى الرجــال، أم ــساء، و  ٩,٣ل ــدى الن ــدى الرجــال   ٨ ل ــة ل  يف املائ
 ). د٢ املرفق(

ع النــشاط  واخنفــضت نــسبة النــساء بــني القطاعــات العاملــة مــن الــسكان حــسب نــو  - ٢٥٠
وهناك هبـوط يف    . ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٤٢,٧ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة عام     ٤٣,٢االقتصادي من   

 يف املائــة عــام ٦,٩مــن (التــشييد : نــسبة النــساء يف جمــاالت العمالــة غــري التقليديــة بالنــسبة هلــن
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 ١٥,٢ يف املائـة إىل      ١٧,١مـن   (، والنقل واالتـصاالت     )٢٠٠٤ يف املائة عام     ٥,٥ إىل   ٢٠٠٢
ــة ــة والتــأجري وخــدمات املــستهلكني    )يف املائ مــن (، والعمليــات املتعلقــة باالســتثمارات العقاري
 ). يف املائة يف الفترة املشار إليها٣٤,٧ يف املائة إىل ٣٦,٧

 وجتدر اإلشارة إىل الزيادة، اليت كانـت كـبرية يف بعـض األحيـان، يف نـسبة النـساء يف                     - ٢٥١
 يف املائـة    ١٠,٤ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة عام     ٨,٦من  (ل التعدين   أنواع من األنشطة االقتصادية مث    

ــصنيع )٢٠٠٤عــام  ــة إىل ٣٨,٨مــن (، والت ــة٤٨,٥ يف املائ ــة  ) يف املائ ــع الطاق ، وإنتــاج وتوزي
 ). هـ٢املرفق . (الكهربائية والغاز واملياه، واملبيعات، إخل

ل عنـه لـدى النـساء،        ويف مجيع اجملموعـات العمريـة، يزيـد معـدل العمالـة لـدى الرجـا                - ٢٥٢
وأثنـــاء تلـــك . ٣٤-٣٠ و ٢٩-٢٥أن أكـــرب الفجـــوات توجـــد يف اجملمـــوعتني العمـــريتني  إال

كثر ترك املرأة عملها بسبب الوالدة، وتتقـارب مـستويات عمالـة الرجـل واملـرأة يف                 يالسنوات  
ا قـد  والقاعدة هي أن املرأة يف هذه اجملموعة العمريـة يكـون أطفاهلـ    . ٣٩-٣٥اجملموعة العمرية   

 .كربوا فتعود إىل العمل

 يف املائـة بـني الرجـال عنـه        ١٠ ويزيد متوسط عدد ساعات العمل يف األسبوع بنـسبة           - ٢٥٣
وتسود املرأة يف أمناط النـشاط الـيت يـنص القـانون فيهـا علـى أسـبوع عمـل خمفـض            . بني النساء 

 ).الرعاية الصحية، التعليم(

 .ساعات العمل يف األسبوع يف الوظيفة الرئيسيةتوزيع العاملني حسب العدد الفعلي ل - ٢٥٤

 )، كنسبة مئوية من اجملموع٢٠٠٤من بيانات الدراسة االستقصائية للقوة العاملة عام (

 ريفسكان ال احلضرسكان  جمموع السكان 
الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء 

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠  يف اجملال االقتصادياملوظفنيجمموع 
 حسب ساعات العمل يف األسبوع

٢٦,٥٢٠,٨٦,٣٤,٠٣٨,٧٢٩,٧ ٢٠-١
١٢,١١٠,٤٦,٤٤,٩١٥,٥١٣,٤ ٣٠-٢١
٣٦,٩٣٩,٢٥٢,٠٥١,١٢٧,٧٣٢,٩ ٤٠-٣١
١٧,٠٢٣,٢٢٥,٨٣٢,٤١١,٧١٨,٤ ٥٠-٤١
٤,٩٥,٠٦,٢٦,١٤,١٤,٤  ساعة أو أكثر٥١
٢,٧١,٤٣,٣١,٦٢,٣١,٢ اب مؤقتغي

ساعات العمل يف األسبوع لكـل      عدد  متوسط  
٣١,١٣٤,١٣٩,١٤١,٣٢٦,٢٣٠,٢ موظف
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 يــسود توظيــف املــرأة يف جمموعــة املــوظفني اإلداريــني العــاملني يف حتــضري املعلومــات    - ٢٥٥
ـــزلية     ــاتر احلــسابات واخلــدمات املن ــائق ومــسك دف ــز الوث ــة يف امل٧٥(وجتهي ، واألخــصائيني )ائ

، والعـاملني  ) يف املائـة ٥٦(، واألخصائيني من املستوى املتوسـط  ) يف املائة  ٥٨(رفيعي املستوى   
).  يف املائـة   ٥٧(يف صناعة اخلدمات، وقطاع خدمات اإلسكان واخلدمات البلديـة، واملبيعـات            

 يف ٢٥ ضـئيلة تتعـدى      أما النسبة اليت متثلها املرأة بني املديرين مـن مجيـع املـستويات فهـي نـسبة                
وأكــرب نــسبة مئويــة للمــديرات توجــد يف التعلــيم والرعايــة الــصحية واالتــصاالت  . املائــة بقليــل

 . يف املائة٥١ إىل ٤٤واخلدمات املالية، حيث يشكلن نسبة من 

ــام    - ٢٥٦ ــا ع ــة أجرهت ــاك دراســة اجتماعي ــري    ٢٠٠٢ وهن ــة غ ــة اجلــوهرة، وهــي منظم  رابط
تطــوير املــوارد  ” للتعــدين وعلــم الفلــزات يف إطــار مــشروع     حكوميــة، واملعهــد القريغيــزي  

، وأوضحت هذه الدراسة أن النـساء العـامالت يف          “املؤسسية والتقنية والبشرية يف قريغيزستان    
 .أية صناعة ال مينحن قدراهتن التعليمية العالية حق قدرها وال يتطلعن إىل فرص النمو املهين

أكثــر اســتعدادا إلعــادة التــدرب علــى مهــن جديــدة   والنــساء الــاليت يف ســوق العمــل - ٢٥٧
 يف املائـة يف  ٨٠ونسبة األفـراد املعيـنني يف وظـائف بعـد التمـرين تبلـغ         . مطلوبة يف سوق العمل   

 . يف املائة٤٠اجلمهورية ككل، ويقل هذا الرقم يف املناطق الريفية فيبلغ 

ا أو  تلقــني فيــه تــدريب عــدد النــساء الــاليت جــرى تعيينــهن يف وظــائف يف اجملــال الــذي  - ٢٥٨
 .إعادة تدريب بوصفهن عاطالت

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

٠٠٨ ٩٨٣٤ ٨١٥٣ ٨٤٨٣ ٤ اجملموع
٥٤٢ ٤٩٨٢ ٢٥٤٢ ٨٦٦٢ ٢ النساء
٤٦٦ ٤٨٥١ ٥٦١١ ٩٨٢١ ١ الرجال

  
 برنـامج لألعمـال املمولـة        عدد النساء الاليت جـرى تعيينـهن يف وظـائف تـدر أجـرا يف               - ٢٥٩
 :كومياح
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

٥٥٨ ٧٩٢١٨ ٤٥٤١١ ٠١٣١٦ ٢٠ اجملموع
٥٧٧ ٩٦٩٦ ٨٣٥٥ ١٨٩٥ ٦ النساء
٩٨١ ١٢٣١١ ٦١٩١١ ٨٢٤١٠ ١٣ الرجال
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البالغني من العمـر    ( وبدعم من الوكالة األملانية للتعاون التقين، جرى توظيف الشباب           - ٢٦٠
ومن شروط تنفيذ هـذا املـشروع أن تكـون    . “ل عملشيك مقاب”يف مشروع )  سنة ٢٥-١٦

 . يف املائة على األقل ممن يوظفون٥٠نسبة الشابات الاليت يوظفن فيه 

 مقابــل كشــي” عــدد النــساء الــاليت جــرى تعيينــهن يف وظــائف يف إطــار مــشروع        - ٢٦١
 :“عمل

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

١٤٩١١٩١١٥١٣ اجملموع
٨٠٥٤٥٤٣ النساء

٦٩٦٥٦٥١٠ لرجالا
  

 اضـــطلعت اللجنـــة احلكوميـــة املعنيـــة بـــاهلجرة ٢٠٠٥-٢٠٠٢ وعلـــى مـــدى الفتـــرة - ٢٦٢
 مـن العـاطلني   ١٥ ٠٠٠والعمالة يف مجهورية قريغيزستان بتدريب أو إعادة تـدريب أكثـر مـن             

ــبعض املهــن      علــى مهــن مبــ  ــوة العمــل الالزمــة ل ــسوق، مــع مراعــاة ق ا يتفــق مــع احتياجــات ال
 .عزيز القدرة التنافسية للعاطلنيوألغراض ت

 : عدد النساء الاليت أكملن دورات التدريب أو إعادة التدريب على املهن للعاطلني- ٢٦٣

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

١٢٠ ٠٧٣٥ ٠١٥٥ ١١٣٥ ٦ اجملموع
٢٤٥ ٢٤٦٣ ٩٩٨٣ ٥٩٤٢ ٣ النساء
٨٧٥ ٨٢٧١ ٠١٧١ ٥١٩٢ ٢ الرجال

  
كومية للتفتيش على العمل التابعة لـوزارة العمـل والرفـاه االجتمـاعي جتـري           واهليئة احل  - ٢٦٤

بصفة دورية تفتيشا خمططا وغري خمطط يف املنظمات، ومل جير التعرف على أية انتـهاكات ضـد        
 .املرأة فيما يتعلق بالتعيني أو باألجر املتساوي عن العمل املتساوي يف القيمة

رأسي وتركـز نـسبة كـبرية مـن العـامالت يف مراكـز دنيـا،                 ونتيجة الستمرار الفصل ال    - ٢٦٥
ــرأة    ــة مــن متوســط أجــر الرجــل عــام    ٦٤,٩كــان متوســط أجــر امل ، ويف عــام ٢٠٠٢ يف املائ

 ). و٢املرفق ( يف املائة ٦٤,١ كان هذا املتوسط ٢٠٠٣

  يف املائة من النساء العامالت يف املشاريع واملؤسسات يف جمـال التعلـيم أو              ٥٨ وتعمل   - ٢٦٦
ويف نفس الوقت تزيد نسبة الرجـال بـني املـديرين يف            . الرعاية الصحية، حيث تنخفض األجور    

 .مجيع أنواع األنشطة، بينما تزيد نسبة النساء بني موظفي اخلدمات املبتدئني
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 ويف ضوء احلالـة الراهنـة، تـستخدم الدولـة الوسـائل املتاحـة هلـا بغيـة ختفـيض الفجـوة                       - ٢٦٧
 جلمهوريــة قريغيزســتان ١٣يــذ إصــالح األجــور اعتمــاد القــانون رقــم  ويتــضمن تنف. املوجــودة

 بـشأن مؤشـر حـساب األجـور، وهـذا سـيمكّن مـن               ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٧الصادر يف   
 .زيادة احلد األدىن لألجور، كما سيوفر الرفاه االجتماعي ألقل العمال مهارة

 سـبع مـرات يف القطاعـات ذات          ومبقتضى القرارات احلكومية، زادت أجـور العـاملني        - ٢٦٨
ويــشمل العــاملون يف هــذه .  يف املائــة٥٠-١٥الــصبغة األنثويــة، فــزادت يف كــل حالــة بنــسبة  

ــيم   ــة الــصحية ومــن  ) عــدا مؤســسات التعلــيم العــايل (القطاعــات مــن يعملــون يف التعل والرعاي
 واملــسنني، يعملــون يف اجملــال االجتمــاعي، مبــا فــيهم مــن يعملــون يف املنــازل يف خدمــة املعــوقني

. واألخـــصائيون االجتمـــاعيون يف املنـــازل، ومـــن يعملـــون يف مراكـــز املـــدفوعات االجتماعيـــة
ــصادر يف     واملراســيم الرئاســية  ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٧ومبقتــضى القــرار احلكــومي ال

ــصادرة يف ١٣٣-١٣٠ ــاه   ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٠ ال ، زادت أجــور العــاملني يف جمــاالت الرف
 . يف املائة٥٠-١٥ بنسبة علوم، ومؤسسات التعليم العايل، والثقافةاالجتماعي، وال

 ونتائج أخذ عينات للمستفيدين وغري املـستفيدين مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  - ٢٦٩
ــارين وطــاالس وأوش وجــالل    ــاليم ن ــة الــيت   - لتخفــيض حــدة الفقــر يف أق ــاد، وهــي العملي  آب

جتماعية واالقتصادية، هـذه النتـائج بّينـت أن قـضاء            للبحوث اال  SotsEkonikاضطلع هبا مركز    
األوقات يشكل أحد املؤشرات التقليديـة الـيت متيـز مكـان وأمهيـة األمنـاط املتنوعـة لألنـشطة يف                     

 من جتري علـيهم هـذه الدراسـة االستقـصائية     ليت ينفقهاوقات ا بني النظر يف األ   و. حياة أي فرد  
املـرأة   يغلـب علـى   ف؛  ام األسـبوع وأيـام الراحـة      أيـ   وجود فوارق كبرية يف كيفية قـضاء اجلنـسني        

 .) ح- ٢ املرفق(رة املعيشية داخل األسرة مجيع أمناط أنشطة األسممارسة بصفة كبرية 

ــا  و– ٢٧٠ ــة  جــرى إثب ــائج مماثل ــدت نت  دراســة هيكــل الوقــت املنــصرف يف إدارة األســرة   عن
والعمـل املنــزيل    . ٢٠٠٥يـة عـام      اللجنة اإلحصائية الوطن   ذه الدراسة  اضطلعت هب  ، وقد املعيشية

توســط  ســاعات يف امل٤,٣هــو إىل حــد كــبري عمــل تقــوم بــه املــرأة، حيــث أهنــا ختــصص يوميــا 
الرجـل  أمـا مـا ينفقـه       . يف املائة مـن يومهـا يف القيـام هبـذه األعمـال             ١٨لألعمال املنـزلية وتنفق    
 . عن ساعة يف املائة، أي ما يزيد قليال٥يتجاوز  على األعمال املنـزلية فال

فيقـوم الرجـل   .  أمناط العمل املنـزيل الذي يؤديه كـل مـن الرجـل واملـرأة         أيضا  وختتلف - ٢٧١
 يف املائـة مـن الوقـت الـذي     ٣٤(على حنو أكثـر طواعيـة بإصـالح األجهـزة واألثـاث واملـسكن         

 يف املائــة مــن وقتــه ٨، كمــا خيــصص ) يف املائــة١٨(وبــشراء الطعــام ) ينفقــه يف العمــل املنـــزيل
أما منط األعمال املنـزلية اليت تقوم هبا املرأة فهو أكثر تنوعـا ويتوقـف علـى                . لألطفال واألحفاد 

 .مكان اإلقامة وتكوين األسرة وعمل املرأة خارج البيت
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، زاد احلــد األدىن لــسن املعــاش التقاعــدي علــى  ١٩٩٩ينــاير / كــانون الثــاين١ ومنــذ - ٢٧٢
وهـذا  .  للرجـل ٦٣ إىل ٦٠ للمـرأة ومـن   ٥٨ إىل ٥٥مراحل كل منها أربعة أشـهر، فـزاد مـن         

وقـرار زيـادة سـن املعـاش        . التدبري جزء ال يتجزأ من إصالح نظام املعاشات التقاعديـة يف البلـد            
-٢٠٠٧التقاعدي اختذ بوصفه التدبري الرئيـسي لتخفيـف صـعوبة احلالـة الدميغرافيـة يف الفتـرة                  

ــة يف عــدد املتق  ٢٠١٥ ــادة اهلائل ــيت ارتبطــت بالزي ــد نظــام املعــاش التقاعــدي     ال اعــدين، ولتزوي
ويف . ونفذت بالفعل سبع مراحل يف عملية حل هـذه املـشكلة          . باستقرار مايل أثناء تلك الفترة    

 سـنة ومثانيـة أشـهر للنـساء         ٥٧ سيصبح سن املعاش التقاعدي احملدد بـصورة عامـة           ٢٠٠٦عام  
 سيـصبح سـن املعـاش       ٢٠٠٧ير  ينـا /وابتداء من كانون الثـاين    .  سنة ومثانية أشهر للرجال    ٦٢ و

وال توجـد نيـة لزيـادة سـن املعـاش التقاعـدي       .  سـنة للنـساء    ٥٨ سـنة للرجـال و       ٦٣التقاعدي  
 .للنساء إىل النقطة اليت يصبح فيها مساويا لسن املعاش التقاعدي للرجال

-٢٠٠٢ويف الفتـرة  .  منـوا يف عـدد املتقاعـدات   ٢٠٠٥-٢٠٠٢ وشهدت الفترة مـن      - ٢٧٣
 يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل للمتقاعــدين يف مجهوريــة      ٦٣ساء حــوايل  شــكلت النــ ٢٠٠٤

وترجــع هــذه الزيــادة إىل . ٢٠٠٥ يف املائــة عــام ٦٤,١قريغيزســتان، وزادت هــذه النــسبة إىل 
املتقاعـدين وارتفـاع    الـذكور   اخنفاض العدد اإلمجايل للمتقاعـدين، باإلضـافة إىل اخنفـاض عـدد             

يل، ففـي أثنـاء تلـك الفتـرة ارتفعـت النـسبة الـيت ميثلـها متوسـط                   وبالتـا . املتقاعـدات النساء  عدد  
ــن     ــرأة مـ ــشهرية للمـ ــة الـ ــات التقاعديـ ــدار املعاشـ ــة إىل ٨١مقـ ــة  ٩٣ يف املائـ ــة، مقارنـ  يف املائـ

ومع ذلك، فبـالنظر إىل أن عـددا كـبريا مـن النـساء الـاليت يعملـن                  . باملعاشات التقاعدية للرجل  
 يف املائــة يف ٤٥-٢٥ النــساء مــن مجيــع األعمــار بنــسبة  يتركــز يف املراكــز الــدنيا، تقــل أجــور 

وهلذا، يقل متوسط مقدار املعاشات التقاعدية للنساء عنـه للرجـال   . املتوسط عن أجور الرجال 
 . يف املائة٢٥-٢٠بنسبة 

.  إصـالح نظـام املعاشـات التقاعديـة يف مجهوريـة قريغيزسـتان             واصـلة ضع مفهـوم مل    ووُ - ٢٧٤
 الــــصادر يف ٥٦ســــوم الرئاســــي رقــــم  املفهــــوم مبقتــــضى املروجــــرت املوافقــــة علــــى هــــذا 

ــر /شــباط ١٩ ــة يف نظــام املعاشــات     ٢٠٠٣فرباي ــوفر هــذا املفهــوم إدخــال عناصــر تراكمي ، وي
 .التقاعدية احلايل

.  ومبوجب قانون املعاشات التقاعديـة، تتمتـع النـساء يف قريغيزسـتان بـبعض املميـزات                 - ٢٧٥
ــل الرجــال خبمــس     ــهن التقاعــد قب ــايل يطــالَ فيمكن ــل مــن   ســنوات، وبالت نب خبمــس ســنوات أق

اشتراكات التـأمني، ويراعـي قـانون مجهوريـة قريغيزسـتان الفـروق اجلنـسانية الـيت تـرتبط بـأداء                     
وعلى سبيل املثـال، فالنـساء الـاليت        . النساء للوظائف االجتماعية مثل والدة األطفال وتنشئتهم      

ة أطفال أو أكثر ويقمن بتنـشئتهم إىل سـن مثـاين            يعشن ويعملن يف املناطق املرتفعة وينجنب ثالث      
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 سـنوات مـن الـسن احملـددة بـصفة عامـة إذا كـن قـد سـددن                 ١٠سنوات، حيق هلن التقاعد قبل      
 سـنة تـدفع   ١٥ إىل ١٢وجيب أن تقضي املرأة يف املناطق املرتفعة ما بـني        .  سنة ١٥التأمني عن   

وتــدفع . هن منــ٩ ٠٠٠ر أكثــر مــن  ويوجــد بالبلــد يف الوقــت احلاضــ.فيهــا اشــتراكات التــأمني
 . مليون سوم٦٠ ما جمموعه نالدولة سنويا هل

نب مخسة أطفال أو أكثر وقمن بتنـشئتهم إىل سـن       أجن فاألمهات الاليت    ، وبطبيعة احلال  - ٢٧٦
 سـنة، وحيـق هلـن التقاعـد بعـد           ١٥طالنب بدفع اشـتراكات تـأمني عمـا جمموعـه           مثاين سنوات، يُ  

وتوجــد أيــضا امتيــازات ألمهــات األطفــال املعــوقني، فبــصفة . تمــدة تقــل مبقــدار مخــس ســنوا
 .خاصة تقل سن اإلحالة إىل املعاش مخس سنوات بالنسبة هلن

 
 ١٢املادة   

 املساواة يف فرص احلصول على اخلدمات الطبية

 الـوطين إلصـالح قطـاع    Manas Taalimi جيري يف مجهورية قريغيزستان تنفيذ برنامج - ٢٧٧
ــصحية  ــة ال ــن  الرعاي ــرة م ــامج   ٢٠١٠-٢٠٠٦ للفت ــي لربن ــداد طبيع ــوطين Manas، وهــو امت  ال

 .٢٠٠٦-١٩٩٦إلصالح قطاع الرعاية الصحية يف مجهورية قريغيزستان للفترة من 

 عـريض القطـاع،   ج مـن تنفيـذ تـدابري، علـى أسـاس هنـ      Manas Taalimi وميكّن برنامج - ٢٧٨
امــة، مبــا يف ذلــك صــحة األمهــات     لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وحتــسني الــصحة الع     

واألطفال، وتوسيع نطاق إمكانية احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، وختفـيض األعبـاء                  
 .ق أكثر قطاعات السكان ضعفاتاملالية الواقعة على عا

 ووافق رئيس مجهورية قريغيزستان على االستراتيجية الوطنية حلماية الـصحة اإلجنابيـة             - ٢٧٩
، وهي االسـتراتيجية الـيت بـدأت يف سـياق تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة                 ٢٠١٥إىل عام   السارية  

واضـطلع  . ٢٠٠٦-٢٠٠٢لتحقيق املساواة بني اجلنـسني يف مجهوريـة قريغيزسـتان للفتـرة مـن              
ممثلو وخرباء املنظمات غري احلكومية بـدور فعـال يف وضـع هـذه االسـتراتيجية، ويرتكـز تنفيـذ                    

ي وأولويــات حقــوق اإلنــسان ومبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني االســتراتيجية علــى القــانون احمللــ
 .وإقامة شراكة وفقا لاللتزامات الدولية جلمهورية قريغيزستان

ــام   - ٢٨٠ ــات اإلحــصائية لع ــشري البيان ــاك ٢٠٠٥ وت ــراض   ١ ٠٣١ إىل أن هن ــاء أم  مــن أطب
عملـون يف نظـام     النساء والوالدة والعاملني يف جمال تنظيم األسرة وخدمات الرفاه االجتمـاعي ي           

ــام      ــذا النظ ــا يوجــد يف ه ــصحية، كم ــة ال ــال  ٩٨٩الرعاي ــاء األطف ــن أطب ــستوى أجــور  .  م وم
ويف هذا الصدد، زادت أجـور العـاملني   . املوظفني الطبيني من أدىن املستويات يف قطاع امليزانية    

 .يف جمال الرعاية الصحية مرتني على مدى العامني املاضيني
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)  امـرأة  ٨ ٢٨٨( يف املائـة     ٦٤جمهوريـة، تـشكل النـساء نـسبة          وعلى الصعيد العام لل    - ٢٨١
، كمـا تـشكل النـساء غالبيـة العـاملني يف اجملـال              ) طبيبـا  ١٢ ٩٢٠(من العـدد اإلمجـايل لألطبـاء        

مـن العـدد   )  يف املائـة ٩٥أي ( امـرأة  ٢٨ ٣٣٦الطيب علـى املـستوى املتوسـط إذ يبلـغ عـددهن            
 . عامال٢٩ ٨١٨اإلمجايل وهو 

حتــسني فــرص حــصول املــرأة علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، قــررت حكومــة  وبغيــة - ٢٨٢
ــام       ــة لع ــامج ضــمانات الدول ــار برن ــتان يف إط ــة قريغيزس ــن   ٢٠٠٦مجهوري ــاء م ــدم إعف  أن تق

إىل األطفــال حتــت ســن مخــس  ) أي تقــدم خــدمات طبيــة جمانيــة (املــشاركة يف دفــع التكــاليف 
اإلضافة إىل النساء أثناء الوضع وخـالل        ب ،النساء املسجالت كحوامل  إىل  ور،  سنوات من العم  

 ســنة أو ٧٥الفتــرة التاليــة للــوالدة والبالغــة مثانيــة أســابيع، وإىل املتقاعــدين البــالغني مــن العمــر  
وجيــري إىل حــد كــبري توســيع نطــاق أنــواع اخلــدمات الطبيــة املتاحــة باجملــان للمرضــى    . أكثــر

 .اخلارجيني من هذه القطاعات السكانية

ــة خت- ٢٨٣ ــاطق حــسب الفــرد     وبغي ــل املن ــة/احلــضرية(فــيض الفــارق بــني متوي حبيــث ) الريفي
 تنفيـذ عمليـة املـساواة بـني املنـاطق يف            ٢٠٠٦تتماشى مع املتوسط يف اجلمهوريـة، جـرى عـام           

دخلـت  وعالوة علـى ذلـك، أُ   .  مليون سوم من امليزانية هلذا الغرض      ٥٠صص مبلغ   التمويل وخُ 
رعايـة الـصحية الـيت تعمـل بنظـام الـدافع الواحـد بغيـة          معـايري لتمويـل مؤسـسات ال   ٢٠٠٦عام  

 .تطبيق ُمَضاَعف للمناطق الريفية من أجل الوفاء باحلد األدىن من معايري متويل امليزانية

ــد يف قريغيزســتان  ٢٠٠١منــذ عــام  و - ٢٨٤ ــادة يف معــدل املوالي وتعــود هــذه  .  لوحظــت زي
 سـن   يف ذروة ن  ممـن هـ   اضية يف عـدد النـساء        يف األعوام القليلة امل    من زيادة  شوهد ماالزيادة إىل   

 يف املائــة مــن ٦٠، الــاليت يــشكلن اجملموعــة العمريــة الــيت تنجــب أكثــر مــن )٢٩-٢٠(حلمــل ا
متوسط عدد األطفال الذين تلدهم امرأة أثنـاء فتـرة         (أما معدل خصوبة املرأة     . املواليد كل سنة  

 .٢٠٠٥عام  أطفال ٢,٦ إىل ٢٠٠٠ أطفال عام ٢,٤فارتفع من ) خصوبتها

،  ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٣ الــصادر يف ٧٤٨ ومبقتــضى قــرار احلكومــة رقــم  - ٢٨٥
النتقــال إىل املعيــار اجلديــد للــوالدات  نتيجــة ل إدمــاج تعــديالت يف اإلحــصاءات الوطنيــةجــرى

ينـاير  / ذلك االنتقـال يف كـانون الثـاين        وقد حدث احلية الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية،        
 وجعـل  ،النتقـال حتـديث نظـام تـسجيل الـوالدات والوفيـات      ذا االـسبب الرئيـسي هلـ   و. ٢٠٠٤

املؤشرات الوطنية ملعدل املواليد ومعـدل الوفيـات يف فتـرة مـا حـول الـوالدة ووفيـات األطفـال                     
وعالوة على ذلك، فاحلصول علـى مؤشـرات موثـوق          . الرضع تتفق مع معايري البيانات الدولية     

مـل علـى ختفـيض الوفيـات يف فتـرة        قيقـي لفعاليـة التـدخالت الـيت تع        هبا سيمكن من التقيـيم احل     
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، )قبـل وأثنـاء وبعـد الـوالدة    (حول الوالدة ووفيات األطفـال الرضـع علـى مجيـع املـستويات             ما
 .فضال عن وضع خطوات حمددة ملنع تلك الوفيات

األطفـال   أخذت قريغيزستان باملعيار الدويل للوالدات احلية ووفيات         ٢٠٠٤ ويف عام    - ٢٨٦
الرضع، وبالتايل بدأ مكتب السجل املدين تسجيل وفيات املواليد اجلدد ذوي الـوزن املـنخفض     

 ). غرام١ ٠٠٠ - ٥٠٠(

 والدة ١ ٠٠٠ لكـل  ٢٠,٩ وباألخذ هبذا املعيار اجلديد، كان معـدل وفيـات املواليـد     - ٢٨٧
 .٢٠٠٥ عام ٢٩,٧؛ و ٢٠٠٤ عام ٢٥,٧؛ و ٢٠٠٣عام 

ــام - ٢٨٨ ــو٢٠٠٥ ويف ع ــل دون ســن ســنة  ٣ ٣٠٠يف حــوايل  ت ــسية  .  طف واألســباب الرئي
 يف ٦١) (بعـد الـوالدة  (لوفيات الرضـع األمـراض والظـروف الناجتـة يف فتـرة مـا حـول الـوالدة                   

 يف  ١١(، والعيـوب اخللقيـة      ) يف املائـة   ١٨(، وأمراض اجلهاز التنفسي     )املائة من الرضع املتوفني   
 ).املائة

ــل،   - ٢٨٩ ــت صــحة احلوام ــا زال ــايل و وم ــةبالت ــوالدةعملي ــن خمتلــف    ، ال ــد حيــدث م ــا ق  وم
وشــكلت الــوالدات الطبيعيــة نــسبة  . املــضاعفات، مــشكلة خطــرية تواجههــا الرعايــة الــصحية  

 يف املائــة يف عــامي ٤٨وكانــت هــذه النــسبة   (٢٠٠٥ يف املائــة مــن الــوالدات يف عــام  ٤٣,٥
 ).٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

يات الرضع أكثر املؤشـرات حـساسية        ويشكل مستوى الوفيات النفاسية ومستوى وف      - ٢٩٠
.  االجتماعيـة يف البلـد  -بالنسبة لتقييم كل من نوعية الرعاية الطبية املقدمة والتنمية االقتصادية        

 يف ٦٠,١، و ٢٠٠٣ والدة حيــة يف عــام ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٤٩,٣وبلغــت الوفيــات النفاســية 
 .٢٠٠٥عام 

ف هـي األسـباب الرئيـسية للوفيـات         ام احلملي وتعفن الدم واإلجهاض والرتي     م واالنس - ٢٩١
وهناك جمموعة أخرى من األسباب هي احلمل املبكر وارتفـاع معـدل املواليـد وقـصر           . النفاسية

 .فترات ما بني الوالدات

 وقد سـاءت املؤشـرات الـصحية للنـساء الـاليت يف سـن اإلجنـاب عمـا كانـت عليـه يف                        - ٢٩٢
 يف املائـة مـن النـساء،        ١٣,٢ناسلي البـويل يف     وتالحظ اضطرابات يف اجلهاز الت    . الفترة السابقة 

 . يف املائة منهن٥,٧ام احلملي يف مكما يالحظ االنس

 ويف جمال صحة األمومة املأمونة، جرى وضع النظم والربوتوكوالت اإلكلينيكيـة مـن              - ٢٩٣
 رعاية التوليد، وأدخلـت بـرامج الـصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة               البدء يف تقدمي خدمات   أجل  
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رامج لتعزيــز الرعايــة الفعالــة يف فتــرة مــا حــول الــوالدة، ووضــعت بروتوكــوالت إكلينيكيــة وبــ
 .ترتكز على توصيات منظمة الصحة العاملية من أجل رعاية التوليد واملواليد

تعزيـز زيـادة    ”يف اجلمهورية، كما ينفذ برنامج      “ Zhan-Enye” وجيري تنفيذ برنامج     - ٢٩٤
تعزيـز زيـادة    /يف إطـار مبـادرة كفالـة احلمـل املـأمون          “ ول الـوالدة  فعالية الرعاية يف فتـرة مـا حـ        

 مــنطقيتالرعايــة الفعالــة يف فتــرة مــا حــول الــوالدة؛ وينفــذ هــذا الربنــامج يف عنــابر األمومــة يف  
 ويف مدينــة ، آبــاد وأوش- جــالل نطقيت كــول، ويف املقاطعــات الرائــدة ملــ - وإيــسيك يتــشو

 .بيشكيك

ومنـسق لرعايـة التوليـد يف حـاالت الطـوارئ، وتعزيـزا هلـذا                وحرصا على هنج منـتظم       - ٢٩٥
النهج، وافقت وزارة الصحة على خطة للتدابري التحضريية لوضـع سياسـة واسـتراتيجية وطنيـة                
ــد يف        ــة التولي ــة رعاي ــيم حال ــذلك تقي ــات النفاســية، واخلطــوة األوىل ل ــستهدف ختفــيض الوفي ت

 .حاالت الطوارئ يف مجهورية قريغيزستان

مــا زالــت مــشكلة الوفــاء باحلــد األدىن الحتياجــات األســرة مــن األغذيــة الــضرورية   و- ٢٩٦
ويف ).  يف املائـة مـن الـسكان   ٦٠اليت يقطن هبا مـا يـصل إىل   (قائمة، وخباصة يف املناطق الريفية  

 سـنوات يعـانون مـن    ٦ يف املائـة مـن األطفـال بـني سـن سـنة و       ٦,٧، كان حوايل    ٢٠٠٤عام  
 .سوء التغذية

ــا، وذلــك يف املتوســط بالنــسبة    ٦٠عــاين حــوايل  وت- ٢٩٧ ــة مــن احلوامــل مــن األنيمي  يف املائ
وتعمـل يف الوقـت     . ويف ضوء ذلك، جتري زيادة القيمة الغذائيـة للـدقيق بإضـافة احلديـد             . للبلد

الراهن عشرة خطـوط إنتاجيـة يف مجهوريـة قريغيزسـتان لزيـادة القيمـة الغذائيـة للـدقيق بإضـافة              
ــد، إال أن ذلــك ال مي   جمهــز ســابقا  جمــزي ــَتج إال مــن الوصــول إىل   وحيتــوي علــى احلدي كــن املن
ــسكان   ١٠ ــن الـ ــة مـ ــة     . يف املائـ ــوعة يف قائمـ ــد موضـ ــضريات احلديـ ــك، فتحـ ــافة إىل ذلـ وإضـ

للتحـــضريات الطبيـــة احليويـــة وميكـــن احلـــصول عليهـــا بـــسعر خمفـــض، اعتمـــادا علـــى الوضـــع 
 .إللزامياالجتماعي للمريض، من خالل صندوق التأمني الصحي ا

 جالــت البلــد جمموعــة ٢٠٠٤-٢٠٠٣ففــي : عقــد األحــداث اإلعالميــة والتثقيفيــة  وُت- ٢٩٨
ويعقـد  ). بـدعم مـن اليونيـسيف     (نيميـا لـدى احلوامـل       عرض باللغة القريغيزية عـن األ     مسرحية ب 

مركز علوم الدم واملركز الوطين لطب وجراحة األطفال بوزارة الصحة بـصفة دوريـة حلقـات                
 .فية الوقاية من األنيميا وعالجهادراسية عن كي

 ونتيجة إلصالح قطـاع الرعايـة الـصحية، ألغيـت خـدمات تـوفري الرعايـة للمـراهقني،                   - ٢٩٩
كما ألغيت الرعاية املتخصصة يف أمراض النساء املقدمة للفتيات، أي أن طبيب األسـرة أصـبح                

 .الطبيب املعاجل للمراهقني
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 ســـنة ٢٤-١١لـــشباب مـــن اجملموعـــة العمريـــة   ويف مجهوريـــة قريغيزســـتان ينقـــسم ا- ٣٠٠
 . من الذكور٨٣٣ ٨٦١ من اإلناث و ٨٢٣ ٧٤٣للجنس إىل  وفقا

ــدخ - ٣٠١ ــسية يأخــذ يف االخنفــاض   وســن ال ــات جن ــد   ول يف عالق ــشباب، بينمــا تزي  بــني ال
، كمــا يزيــد إهنــاء احلمــل  ) مــن إمجــايل عــدد الــوالدات ســنويا ٠,٩ - ٠,٧(األمومــة املبكــرة 
 .ةألسباب اجتماعي

حتسني القاعدة التنظيميـة والقانونيـة   :  وما زالت األمور التالية حتظى باألولوية العظمى    - ٣٠٢
، )مـن اجلنـسني   (حلماية الصحة اإلجنابية، وإقامـة نظـام للرعايـة الطبيـة واالجتماعيـة للمـراهقني                

 وتــوفري إمكانيــة احلــصول علــى تقنيــات املعلومــات والتثقيــف احلديثــة مــن أجــل محايــة الــصحة 
ويف .  والـسلوك اإلجنـايب املـأمون، وإتاحـة أسـلوب حيـاة صـحي لألطفـال واملـراهقني                  ،اإلجنابية

 يوافـق علـى اسـتراتيجية وطنيـة حلمايـة الـصحة       ٢٠٠٦هذا الصدد صدر مرسـوما رئاسـيا عـام      
 .اإلجنابية لسكان اجلمهورية

ائل منـع احلمـل      وزادت نسبة املراهقات يف اهليكل العمري للنساء الاليت استعملن وس          - ٣٠٣
 يف املائـة    ٢,٦ إىل   ١٩٩٩ يف املائـة عـام       ١,٥ ضـعفا لتـصل مـن        ١,٧فزادت نسبة املراهقـات     (

ــادة  )٢٠٠٥عــام  ــة بــني البالغــات مــن العمــر   ١,١، وكانــت الزي مــن ( ســنة ١٤-١٢ يف املائ
 ).٢٠٠٥ يف املائة عام ٠,١ إىل ١٩٩٩ يف املائة عام ٠,٠٩

ــع احل  - ٣٠٤ ــوفر وســائل من ــالرغم مــن ت ــع أي محــل غــري      وب ــة ملن ــدابري الوقاي ــة وت مــل احلديث
ــأن إىل اإلجهـــاض    ــا زالـــت املراهقـــات بكـــل أســـف يلجـ ــه، مـ ــوايل . مرغـــوب فيـ ــاك حـ وهنـ

 يف  ٠,٩ - ٠,٧ سـنة، ممـا يـشكل نـسبة          ١٨والدة تسجل سنويا للمراهقات دون سـن         ٨٠٠
ات، ممـا    مـن تلـك الـوالد      ٨٦٣ كانـت هنـاك      ٢٠٠٥ويف عام   . املائة من إمجايل عدد الوالدات    

 . يف املائة من إمجايل عدد الوالدات٠,٩شكل نسبة قدرها 

 يف املائـة منـها   ٢٥ عملية إجهـاض جتـرى سـنويا للمراهقـات، و     ٨٠٠ وتوجد حوايل  - ٣٠٥
وبالنـسبة للجمهوريـة ككـل، اخنفـض تكـرار عمليـات اإلجهـاض              . عمليات إجهـاض متكـررة    

ــسبة   ــذ عــام  ٥٠,٨للمراهقــات بن ــة من  مراهقــة عــام  ١ ٠٠٠ لكــل ١,٨ مــن (١٩٩٩ يف املائ
 ).٢٠٠٥ عام ٠,٩ إىل ١٩٩٩

ثقافــة ” ووضــع مركــز اجلمهوريــة لتعزيــز الــصحة دلــيال للمعلمــني ودروســا لربنــامج   - ٣٠٦
وتــضمن هــذا .  يف مــدارس التعلــيم العــام يف البلــد١١-٩وف املدرســية فلطلبــة الــص“ الــصحة

 .الدليل مسائل تتعلق حبماية الصحة اإلجنابية واجلنسية
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طرق العمل للوقاية من املرض وتعزيـز الـسلوك املـأمون           ” ووضع دليل إجرائي بعنوان      - ٣٠٧
 سـاعة   ٢٠للمعلمني يف التعليم املهين األويل، كما وضع برنـامج للدراسـة ملـدة              “ لدى الشباب 

 .ويتضمن الدليل وبرنامج الدراسة موادا عن الصحة اإلجنابية واجلنسية. للطلبة

ت التدخل ذات األولوية القـصوى يف الربنـامج احلكـومي للوقايـة مـن           وفيما يلي جماال   - ٣٠٨
 الذي كـان مطبقـا يف   ،اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي  /اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

٢٠٠٥-٢٠٠١: 

  ضعف الشباب؛التقليل من - 

  ضعف متعاطي املخدرات عن طريق احلقن الوريدي؛التقليل من - 

 ف العاملني يف جمال اجلنس؛ ضعالتقليل من - 

 إلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي؛ املقدمة يف جمال اتوفري الرعاية الطبية - 

 .منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عن طريق الرحم - 

ــام  - ٣٠٩ ــة عـ ــة      ٢٠٠٥ ويف هنايـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــصابني بفـ ــي للمـ ــدد الرمسـ ــان العـ ، كـ
 يف املائـة    ١٨,٥ شخـصا، شـكلت النـساء نـسبة          ٩٣٧غيزسـتان   اإليدز يف مجهورية قري   /البشرية

 وزادت النـسبة املئويـة للنـساء ضـمن العـدد اإلمجـايل للمـصابني بفـريوس نقـص                    .منهم) ١٥٦(
ــة عــام ٣٠املناعــة البــشرية إىل   ســنة حــوايل ٢٩ و ١٥وشــكل الــشباب بــني  . ٢٠٠٥ يف املائ

 .ةيف املائة من املصابني بفريوس نقص املناعة البشري ٥٢

ص املناعــة البــشرية  وبــالرغم مــن أن الطريــق األساســي النتقــال اإلصــابة بفــريوس نقــ   - ٣١٠
وتوجـد  .  يف املائة، يزيد انتقال اإلصابة عـن طريـق اجلـنس   ٧٨زال غري معوي، وتبلغ نسبته       ما

 امـرأة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           ٧٦أشكال خطرة للسلوك اجلنسي، مما أسفر عن إصابة         
 يف املائـة    ٦٧، وهـذا يـشكل نـسبة قـدرها          )أزواجهـن (ائهن اجلنسيني الـدائمني     عن طريق شرك  

 .من مجيع حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني النساء

ــام - ٣١١ ــشأن   ، اعُت٢٠٠٥ ويف عـ ــد بـ ــانون جديـ ــد قـ ــةمـ ــة    مكافحـ ــص املناعـ ــريوس نقـ  فـ
بـشأن مكافحـة   حلكومي الثالـث  مد الربنامج ااإليدز يف مجهورية قريغيزستان، كما اعتُ   /البشرية

 االجتماعيـة للوبـاء يف      -اإليدز والتغلب على العواقب االقتصادية      /فريوس نقص املناعة البشرية   
ــرة   ــة قريغيزســتان للفت ــة املــسائل املتعلقــة بوقــف    . ٢٠١٠-٢٠٠٦مجهوري ــضا تغطي وجتــري أي

م الرعايـة الـصحية    إلصالح نظـا Manas Taalimiانتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف برنامج 
 .ويف الربنامج الوطين لسياسيت املعلومات والتثقيف
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 وتضمنت عناصر تلك الربامج استراتيجيات للعمل مـع جمموعـات سـكانية يبلـغ فيهـا            - ٣١٢
وتلـك اجملموعـات هـي الـشباب املـنظم وغـري       : خطر انتشار فريوس نقص املناعة البشرية ذروته    

. ون بـاجلنس التجـاري    واملـشتغل ريـق احلقـن الوريـدي،       املنظم، ومن يتعاطون املخـدرات عـن ط       
 .واهتمت تلك االستراتيجيات اهتماما خاصا بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية

 ثــالث عيــادات ومكاتــب تعمــل حاليــا وتقــدم خــدمات طبيــة  ٢٠٠٤نــشئت عــام  وأُ- ٣١٣
ممثلـي خمتلـف    مالئمة للشباب والفئات املعرضـة للخطـر، وتوجـه هـذه اخلـدمات إىل الـشباب و                

ــر    ــات املعرضــة للخط ــاجلنس (الفئ ــشتغلون ب ــن  امل ــر م ــساء   ٧٠، وأكث ــن الن ــهم م ــة من  ؛ يف املائ
).  ومــن يتعــاطون املخــدراترين؛والرجــال الــذي ميارســون االتــصال اجلنــسي مــع رجــال آخــ  

 فيمـا يتعلـق     للـشباب الذين تلقـوا خـدمات مالئمـة        الذين يتعرضون لإلصابة و   عدد الشباب    أما
 .٢٠٠٣تناسلية، فتضاعف عددهم مرتان ونصف عن عام باألمراض ال

 وجيــري إدخالــه يف بعــض املــدارس الرائــدة ،“ثقافــة الــصحة”ضــع برنــامج يــدعى  وُو- ٣١٤
واملدارس املهنية، كما ُوضع برنـامج يعـزز أسـلوبا صـحيا للحيـاة وحيتـوي علـى عنـصر للوقايـة            

نـامج طلبـة املؤسـسات التعليميـة        اإليـدز، ويـستهدف هـذا الرب      /من فريوس نقص املناعة البـشرية     
وجــرى اســتهداف أطفــال الــشوارع يف  . الثانويــة والعليــا، باإلضــافة إىل املــوظفني العــسكريني 

 .اإليدز من خالل املنظمات غري احلكومية/برامج مناهضة فريوس نقص املناعة البشرية

ــة، وُ   - ٣١٥ ــصحة العاملي ــة ضــعت بروتوكــوالت إكلينيك  وعلــى أســاس توصــيات منظمــة ال ي
إلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، وصــدر أمــر مــن وزارة الــصحة يف    ملكافحــة اجديــدة

ــام   ــتان عـ ــة علـــى هـــذه الربوتوكـــوالت ٢٠٠٥مجهوريـــة قريغيزسـ ضـــعت أيـــضا وُو.  باملوافقـ
 ،بروتوكوالت إكلينيكية جديـدة مـن أجـل العـالج الفعـال جـدا املـضاد للفريوسـيات الرجعيـة                   

ة من انتقال اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األم إىل                وبروتوكوالت من أجل الوقاي   
وطيلـة املـدة   .  مريضا بفريوس نقص املناعة البشرية، منهم ثـالث نـساء  ٤٨ويعاجل اآلن   . الطفل

، حــصلت عليــه مثــاين نــساء، توقفــت  ٢٠٠٥مــارس /منــذ بــدء اســتخدام هــذا العــالج يف آذار 
خدم األمــوال املقدمــة مــن الــصندوق العــاملي  وتــست. ثــالث منــهن عــن العــالج وتوفيــت اثنتــان 

نقـل هـذه    حملاربة اإليدز والسل واملالريا يف احلصول على مثانية مستحضرات جبرعات خمتلفة وتُ           
 .املستحضرات على حنو منتظم إىل مجهورية قريغيزستان

 ومن االستراتيجيات اليت هلا أولوية قصوى الوقاية من انتقـال اإلصـابة بفـريوس نقـص                 - ٣١٦
 .املناعة البشرية عن طريق الرحم

 ويــثري الربنــامج احلكــومي اجلديــد مــسألة االختبــار الطــوعي للحوامــل مبقتــضى قــانون  - ٣١٧
ومـع  . اإليدز يف مجهورية قريغيزسـتان    /مجهورية قريغيزستان بشأن فريوس نقص املناعة البشرية      
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اعـة البـشرية قـدرا كـبريا        تطلب النشر الواسع النطاق الختبار اإلصابة بفريوس نقص املن        ذلك، ي 
ومـا زالـت املـشاكل الرئيـسية التـشخيص املتـأخر            . من النفقات من أجل حيـازة نظـم االختبـار         

 ؛اإليـدز /لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية لدى بعـض احلوامـل املـصابات بـذلك الفـريوس               
 والـيت   ،الرجعيـة فضال عن عدم وجود الوقاية الواجبة اليت توفرها العقاقري املـضادة للفريوسـات              
 وعــدم ممارســة ؛ختفــض إىل درجــة كــبرية خطــر االنتقــال الرأســي للفــريوس إىل املواليــد اجلــدد  

 وعـدم كفايـة     ؛ االجتماعيـة  - وتعذر إمكانية احلصول على املشورة النفـسية         ية؛الرضاعة الطبيع 
 .إجراء الفحص الطوعي يف املناطق اليت يسود فيها الوباء

اإليـدز  /ربنـامج احلكـومي ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        ومن استراتيجيات ال   - ٣١٨
عـني  وُي.  استراتيجية تعىن بتخفيض ضعف املشتغلني باجلنس وعمالئهـم        ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  

 وإمكانيــة احلــصول علــى الرفــال ؛الربنــامج أولوياتــه علــى أهنــا تعزيــز الــسلوك اجلنــسي املــأمون 
املنظمـات غـري احلكوميـة      لى نطاق واسع خبدمات     إلنتفاع ع  وا ؛واستعماله على النحو الواجب   

 Babylon و Tais Plusاألعمال الوقائية اليت تـستهدف املـشتغلني بـاجلنس، ومـن بينـها      جمال يف 
 .وغريمها من املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال

، ٢٠٠٠  وفيما يتعلق بارتفـاع معـدالت اإلصـابة بالـسل والوفـاة بـسببه يف بدايـة عـام            - ٣١٩
ِخذت تدابري متكاملة يف مجهورية قريغيزستان يف إطار الربنامج الوطين األول ملكافحـة الـسل               اتُّ

ــرة  ــرة     ) ١٩٩٦ (٢٠٠٠-١٩٩٦للفت ــسل للفت ــاين ملكافحــة ال ــوطين الث ــامج ال -٢٠٠٠والربن
وتـــضمن الربناجمـــان إدمـــاج خـــدمات مكافحـــة الـــسل يف الرعايـــة الـــصحية األوليـــة   . ٢٠٠٥

ــاء  ــدريب األطب ــاجمي    وت ــى برن ــب األســرة عل ــة طبي ونتيجــة . DOTS-plus و DOTS يف جمموع
 مما أسفر عـن اخنفـاض       ،٢٠٠٢-٢٠٠١دالت اإلصابة بالسل يف     للتدابري املتخذة، استقرت مع   

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣الوفيات بسبب السل يف 

 ). من السكان١٠٠ ٠٠٠لكل ( اإلصابة بالسل والوفيات بسببه - ٣٢٠
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كافحــة  وافقــت وزارة الــصحة علــى برنــامج وخطــة عمــل مل ٢٠٠٥س مــار/ ويف آذار- ٣٢١
-٢٠٠٥يف مجهورية قريغيزستان يف الفتـرة مـن         وختفيف عواقب تعاطي املشروبات الكحولية      

٢٠٠٧. 

 وبالرغم من التدابري املتخذة، يزداد سنويا عدد النساء الاليت يتكلن علـى الكحـول أو                - ٣٢٢
 .املخدرات

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
النساء اجملموعالنساء اجملموعالنساء اجملموع النساء اجملموع  تصنيف األمراضوحدة

١٧٦ ٩٨٢٣ ٢٧ ٩٤٢ ٠٥١٢ ٧٠٨٢٦ ٢٦٧٢ ٤٨٧٢٤ ٣١٥٢ ٢٢ االتكال على الكحول
٢١٦٤٧٨ ٧ ٨١٤٤٦١ ٣٢٧٤٣٥٦ ٥٩١٣٨٢٦ ٥ االتكال على املخدرات

٧٤٧ ٢٠١٢٣١٥١٥ غري املخدرة على املواد االتكال
  

)  يف املائــة١٤,١( امــرأة ١٧٨، كــان يف مدينــة بيــشكيك  ٢٠٠٥وعلــى مــدار عــام   - ٣٢٣
ــى الكحــول و    ــة عل ــرأة ٢١متكل ــة٨,٧( ام ــى املخــدرات  )  يف املائ ــة عل ــرة  . متكل ــاء الفت وأثن

 . قاصرا، منهم مخس فتيات٢٦املشمولة بالتقرير، جرى تسجيل 
 

 ١٣املادة   
 االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية

 يتكـــون نظـــام الـــضمان االجتمـــاعي يف مجهوريـــة قريغيزســـتان مـــن مخـــسة جمـــاالت   - ٣٢٤
التأمني االجتماعي، واملساعدات االجتماعية يف شكل إعانات حكومية، ومـدفوعات          : أساسية

ات البلديــة، اجتماعيــة لألفــراد غــري القــادرين بــدنيا علــى العمــل، وإعانــات ماليــة لــدفع خــدم    
 .ومدفوعات من أجل الكهرباء اليت تستهلكها املنظمات الداخلة يف ميزانية الدولة

 وتتــاح أنــواع متنوعــة مــن الرفــاه االجتمــاعي، وخباصــة للنــساء الفقــريات ممــن لــديهن  - ٣٢٥
ن اإلمجـايل عـن احلـد األدىن السـتهالك كـل      ه ويقل دخلنأطفال، وللنساء الاليت يعشن مبفرده 

والنمط الرئيـسي للـدعم االجتمـاعي دفـع اإلعانـات التاليـة الـيت تقـدمها                 . فراد األسرة فرد من أ  
 :الدولة

 مبلغ إمجايل يدفع عند مولد الطفل؛ • 

 شهرا؛ ١٨إعانات تدفع لألمهات من أجل رعاية طفل إىل أن يبلغ من العمر  • 

 عمر ثالث سنوات؛إعانات تدفع لألمهات الاليت يلدن توائم إىل أن يبلغ التوأم من ال • 

 أكثر يف املـرة الواحـدة إىل أن         أوإعانات أكرب تدفع لألمهات الاليت يلدن ثالثة أطفال          • 
  سنة؛١٦يبلغ األطفال من العمر 
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ــر         •  ــن العم ــوا م ــال إىل أن يبلغ ــن أجــل األطف ــات م ــدفع لألمه ــات ت ــنة إذا ١٦إعان  س
 . ذلك التعليمواصلت األم تعليمهم يف مؤسسة تعليمية عامة إىل أن يكملوا

ــى معــاش           ــذين ال حيــق هلــم احلــصول عل ــة للمــواطنني ال ــات االجتماعي ــدفع اإلعان وت
 وللمعوقني منذ الطفولة وللمعوقني نتيجة مرض عام، ولألمهـات املـدمنات لتعـاطي       -تقاعدي  

 .اهلريوين، وللمواطنني املسنني

ــة بغــض النظــر عــن االحت    - ٣٢٦ ــازات علــى أســاس الفئ وحيــق . يــاج وختــصص معظــم االمتي
 فئة من السكان احلصول على االمتيازات، فيبلـغ عـددهم مـا جمموعـه أكثـر مـن        ٣٠ألكثر من   

وتوجد معايري دائمة تستهدف تعزيز الرفـاه االجتمـاعي وتطـوير الفئـات             .  شخص ٦٠٠ ٠٠٠
 .املستهدفة من خالل نظام للبطاقات االجتماعية لألسر الفقرية، على سبيل املثال

 يف املائــة مــن الــسكان بوصــفهم يعيــشون يف ١١,١، صــنف حــوايل ٢٠٠٥ ويف عــام - ٣٢٧
ــة بوصــفهم فقــراء ٤٣,١فقــر مــدقع، كمــا صــنف    ويتلقــى مــواطن مــن كــل عــشرة   .  يف املائ

مواطنني إعانات من الدولة، كما تتلقى أسرة من كل ثالث أسر تلك اإلعانات أو غريهـا مـن              
 أنــواع الــدعم االجتمــاعي أكثــر مــن  وإمجــاال، يبلــغ عــدد احلاصــلني علــى خمتلــف . االمتيــازات

 يف املائـة مـن      ١١ويتلقـى حـوايل     .  يف املائـة منـهم     ٥٠مليون فرد، وتشكل النساء نـسبة تفـوق         
 يف ٥٣ فـرد إعانـات مـن الدولـة وتـشكل النـساء أكثـر مـن         ٥٠٠ ٠٠٠السكان، أو أكثر مـن     

 أو أنواعـا     تلـك اإلعانـات    ، أسـرة، أو أسـرة مـن كـل أسـرتني           ٦٠٠ ٠٠٠املائة منهم؛ وتتلقـى     
 املؤســسية بيــوتال بيتــا مــن ١٣ شــخص يف ٢٠٠٠وهنــاك أكثــر مــن . أخــرى مــن االمتيــازات

 .شخص آخر يتلقون خدمات اجتماعية يف املنـزل ١٠ ٠٠٠، كما أن هناك حنو  إلقامةل

 بشأن إعانات الدولـة يف مجهوريـة        ١٩٩٨مارس  / آذار ٥  املؤرخ ١٥ والقانون رقم    - ٣٢٨
 ولألطفال إىل أن يبلغوا مـن العمـر         ،يص اإلعانة وصرفها عند مولد طفل     قريغيزستان يتيح ختص  

 .وجيري التمويل مببالغ من ميزانية اجلمهورية.  شهرا١٨

ــه النظــام      - ٣٢٩ ــوالدة ومــدفوعاهتا يغطي ــة واحلمــل وال ــة املؤقت  وحــساب اســتحقاقات اإلعاق
جـرت املوافقـة عليـه      املوضوع لقواعد تقدمي االسـتحقاقات مبوجـب التـأمني االجتمـاعي الـذي              

ومبوجـب هـذا النظـام،      . ١٩٩٥فربايـر   / شـباط  ٨ الـصادر يف     ٣٤مبوجب قرار احلكومـة رقـم       
 .يتضمن حساب استحقاقات اإلعاقة املؤقتة استخدام معايري واحدة للرجال والنساء

ل رعايـة الطفـل،     مـن أجـ   “ الوالديـة ” ويتيح قانون مجهورية قريغيزستان اسـتحقاقات        - ٣٣٠
وتـدفع اسـتحقاقات   .  إجـازة لرعايـة الطفـل   - كقاعدة - واقع األمر، ال يأخذ اآلباء    إال أنه يف  

وتقـع علـى   .  سنة إىل من يقوم برعايـة الطفـل مـن الوالـدين            ١٤رعاية طفل مريض إىل أن يبلغ       
عاتق الوكاالت احلكومية اليت تضع صياغة السياسات االجتماعية مهمـة وضـع آليـات جديـدة         
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أكثـر اتـساقا ،     علـى حنـو       املـسؤوليات األسـرية    ي نوع اجلنس وتـوزع    لسياسات اجتماعية تراع  
ــدر أكــرب مــن االســتحقاقات إذا اســتخدم األب جــزءا مــن إجــازة         ــع ق ــيح دف ــات تت وهــي آلي

 .الوالدية

 يف املائــة مــن معــدالت  ١ جــرى اســتثناء نــسبة قــدرها  ٢٠٠٥يوليــه / متــوز ١ ومنــذ - ٣٣١
وتـدخل املـسائل   . احل صـندوق التـأمني االجتمـاعي   االشتراك يف التأمني االجتمـاعي للدولـة لـص       

املتعلقة بتخصيص ودفع استحقاقات اإلعاقة املؤقتـة واحلمـل والـوالدة ضـمن اختـصاص وزارة                
 وجمـال األولويـة الرئيـسي يف أعمـال هـذه الـوزارة تـوفري الـضمانات          ،العمل والرفاه االجتماعي  

 .يفة اجتماعيا من السكانواحلقوق االجتماعية وختفيف حدة الفقر للقطاعات الضع

 املؤشــرات القائمــة علــى اجلــنس علــى     تراعــيدخلــت تعــديالت   أ٢٠٠٣ُ ويف عــام - ٣٣٢
 .البطاقات االجتماعية لألسرة الفقرية

 قائمة املؤشرات االجتماعية األساسية لـوزارة العمـل والرفـاه االجتمـاعي يف مجهوريـة                - ٣٣٣
 :قريغيزستان

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ وحدة القياس املؤشر 

متويل اإلعانات اليت تقدمها الدولـة مـن         - ١
٨٦٣,٣٧٧٣,٥٧٢٦,٩٧٥١,٢ مليون سوم أموال ميزانية اجلمهورية

متويــل االمتيــازات مــن أمــوال ميزانيـــة      - ٢
٣٥٢,٩٣٨٥,٥٤٥٣,٣٥٩٥,٤ مليون سوم اجلمهورية

٤٢٣٤٤٦٤٣٩٤٣٣ ألف شخص عدد احلاصلني على امتيازات - ٣
٥٣٨,١٥٤٧,٢٥٢٤,٠٥٥٣,٨ ألف شخص عدد احلاصلني على إعانات الدولة - ٤
٨٣٦,٦ ٥٤٠,٤١٧٢٥,٩١ ٤٠٤,٨١ ١ سوم احلد األدىن مليزانية املستهلك - ٥
ــال يف    - ٦ ــة لألطفـ ــدار اإلعانـ ــط مقـ متوسـ

٨٩,٤٩٢,٩٨٨,٤٨٧,٩ سوم إطار عالوات شهرية إمجالية
٢٩٥,٢٣٤٥,٧٣٦٥,٤٣٦٤,٦ سوم عيةمتوسط مقدار اإلعانة االجتما - ٧
  

ومن التدابري القوية للدعم االجتماعي االشتراك الفعـال للقطاعـات الـسكانية احملرومـة          - ٣٣٤
 جتربـة صـرف مبلـغ إمجـايل       ٢٠٠٢وحتقيقا هلذا الغرض، أجريـت عـام        . يف األنشطة االقتصادية  

وحبلـول عـام   . ة إمجاليـة على أساس عـالوات شـهري   أسرة   ٢٥ ألسر حمرومة يبلغ عددها    سنوي
وكـان املبلـغ املـدفوع      .  أسـرة  ٩ ٣٠٠ كان عدد األسر احملرومـة قـد ارتفـع بالفعـل إىل              ٢٠٠٥

ثمرت يف تنميـة    مرة واحدة سنويا على أساس العالوات الشهرية اإلمجالية مبثابة نـواة ماليـة اسـتُ              
بيـة احليوانـات وصـناعة      األمـوال يف تر    راستثمجرى ا و. املشاريع التجارية أو العمليات الزراعية    

 .املالبس وزراعة احملاصيل وأمناط أخرى من األنشطة
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 فـرد   ٥٣٤ ٠٠٠، كان عدد من تلقوا إعانات من الدولـة          ٢٠٠٤وبناء على أرقام عام      - ٣٣٥
 ٢٠٠٥ويف عــام ).  يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل٥٣,٣أي ( منــهم ٢٨٠ ٠٠٠شــكلت النــساء 

 يف املائة من العدد     ٥٣أي  ( منهم   ٢٩٣ ٥٠٠ت النساء    فرد شكل  ٥٥٣ ٨٠٠كان عدد املتلقني    
ويبني املرفق بتفصيل أكرب معلومات عن عدد األسر واملواطنني احملـرومني الـذين تلقـوا               ). اإلمجايل

 .٢٠٠٥-٢٠٠٢طيلة الفترة ) إعانات لألطفال(عالوات شهرية إمجالية 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف عـــامي . ملتلقـــي اإلعانـــات االجتماعيـــةبالنـــسبة الـــة مماثلـــة احل و- ٣٣٦
 . يف املائة من متلقي هذه اإلعانات٥٢شكلت النساء حوايل 

.  وتعتزم حكومة مجهورية قريغيزستان زيادة املبالغ املخصـصة للـضمانات االجتماعيـة            - ٣٣٧
مهوريـــة للمـــستقبل القريـــب يف جمـــال الـــسياسات اجلواملهمـــة الرئيـــسية الـــيت حـــددها رئـــيس 

 وزيـــادة األجـــور واملعاشـــات ،مويـــل يف القطـــاع االجتمـــاعياالجتماعيـــة زيـــادة مـــستوى الت
 ومستويات اإلعانات على حنو كـبري حبيـث ترتفـع علـى مراحـل فتـصل إىل مـستوى                   ،التقاعدية

 .احلد األدىن مليزانية املستهلكني

 بـشأن زيـادة   ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١يف  الـصادر    ٤٤ واملرسوم الرئاسي رقـم      - ٣٣٨
أبريـل  / نيـسان  ١ يف املائـة يف      ٢٠جتماعية الشهرية رفـع هـذا املقـدار بنـسبة           مقدار اإلعانات اال  

٢٠٠٣. 

 جــرى تنقــيح احلــد األدىن ملعــايري اســتهالك املنتجــات الغذائيــة لــدى  ٢٠٠٥ويف عــام  - ٣٣٩
قــح هيكــل احلــد اجملموعــات الدميغرافيــة االجتماعيــة مــن ســكان مجهوريــة قريغيزســتان، كمــا ُن

ــة املقدمــة لألطفــال امتــدت مــن    . لكنياألدىن مليزانيــة املــسته ومــدفوعات اإلعانــات االجتماعي
 شهرا لألطفال املولودين ألمهـات مـصابات بفـريوس          ١٨ إىل    أيضا  سنة، وامتدت  ١٨إىل   ١٦

ضـيف موظفـو اإلدارة الرئيـسية لإلصـالح اجلنـائي بـوزارة العـدل إىل                وأُ. نقص املناعـة البـشرية    
ات االجتماعيـة   نـ اعتيازات، وتضاعفت ثالث مرات قيمـة اإل      قائمة فئات املواطنني املتلقني لالم    

. ٢٠٠٢مـارس   /املدفوعة ألفراد أسر من توفوا أو كانوا ضحايا يف أحداث أكسيـسك يف آذار             
ــذين كــانوا يف لين    ــازات املمنوحــة لألفــراد ال ــاء احلــصار وملــساجني  يأمــا مقــادير االمتي نغــراد أثن

مساواهتا باالمتيـازات املدفوعـة للمـشاركني يف        معسكرات االعتقال الفاشية من القّصر فجرت       
احلرب، وحصل على مدفوعات سنوية كـل مـن احملـاربني القـدماء يف احلـرب الوطنيـة الكـربى                    

 . اجليشمؤخرة والعاملني يف

. يـــةنقدمـــدفوعات  علـــى حتويـــل االمتيـــازات إىل ٢٠٠٣ وجيـــري العمـــل منـــذ عـــام - ٣٤٠
 ٢٠٠٦وجيـري االسـتعداد يف عـام        . عات نقديـة  وحولت امتيـازات األدويـة والفحـم إىل مـدفو         
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وجيــري حتليــل . لتحويــل امتيــازات خــدمات اإلســكان واملرافــق والطاقــة إىل تعويــضات نقديــة  
 .حتويل امتيازات استخدام وسائل النقل إىل مدفوعات نقدية

 وبغيــة تنفيــذ تــدابري إضــافية لتحقيــق الرفــاه االجتمــاعي للــسكان يف ســياق معــدالت    - ٣٤١
 ٢٠٠٢مـارس  / آذار١٥ الـصادر يف  ٦٠يف االرتفاع، قام املرسوم الرئاسي رقم   اآلخذة  الطاقة  

بشأن التدابري اإلضافية لتحقيق الرفاه االجتماعي للسكان يف سياق معدالت الطاقة اآلخـذة يف              
 سوم شهريا للفرد للفئـة الـسكانية الـيت حيـق هلـا      ٣٥٠االرتفاع بزيادة عتبة مستوى الدخل إىل  

 . الطاقة بأسعار الرفاه االجتماعياحلصول على

 وبغيـــة النـــهوض مبـــستوى معيـــشة املتقاعـــدين يف ظـــل أســـعار الكهربـــاء اآلخـــذة يف   - ٣٤٢
 بـــشأن املـــدفوعات ٢٠٠٢مـــايو / أيـــار٥ يف ١٠٥االرتفـــاع، صـــدر املرســـوم الرئاســـي رقـــم 

 نصربـاء، فـ  التعويضية للحاصلني على املعاشات التقاعدية فيما يتعلق باالرتفاع يف أسـعار الكه        
يونيـه  / حزيـران ١مدفوعات تعويضية متمايزة للمعاشات التقاعدية ابتداء من على هذا املرسوم   

 ســوما بنــاء علــى مقــدار املعــاش التقاعــدي ٩٠ و ٢٥، وتتــراوح هــذه املــدفوعات بــني ٢٠٠٢
ــصرف ــضية   . املن ــدفوعات التعوي ــن   ٤٠وبلغــت امل ــر م ــر ألكث ــن  ٦٠ ســوما أو أكث ــة م  يف املائ

لـى املعاشـات التقاعديـة، وترتكـز هـذه املـدفوعات علـى معيـار االسـتهالك املقـرر،                احلاصلني ع 
وهي ال تغطي الزيادة يف املـصروفات املـصاحبة الرتفـاع أسـعار الكهربـاء فحـسب، بـل متكـن                     

 .من حتسني الوضع املادي إىل حد ما للحاصلني على املعاشات التقاعدية

 ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٨ املـؤرخ  ٤١ وكان من نتيجـة املرسـوم الرئاسـي رقـم       - ٣٤٣
 سـوم، بـأثر     ٣٠٠بشأن زيادة إضافات املعاش التقاعـدي أن زاد مقـدار هـذه اإلضـافات مببلـغ                 

 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١رجعي من 

 بــشأن زيــادة ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول٩ املــؤرخ ٣٣٣ واملرســوم الرئاســي رقــم - ٣٤٤
عـــدي للمـــوظفني العـــسكريني عـــني احلـــد األدىن للمعاشـــات مبلـــغ احلـــد األدىن للمعـــاش التقا

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان١ سوم، بأثر رجعي من ٣٠٠التقاعدية للموظفني العسكريني مبقدار 

ــى معاشــات      - ٣٤٥ ــاملني ممــن حيــصلون عل ــسبة للع ــا بالن ــة، فتحــسب املعاشــات    أم تقاعدي
كمـة يف حـسابات التـأمني     اشـتراكات التـأمني املترا    أسـاس  التقاعدية من جديـد كـل سـنة علـى         

 ســـوما إىل املعاشـــات ٤٤ أضـــيف مـــا متوســـطه ٢٠٠٢ويف عـــام . الشخـــصية بعـــد التقاعـــد
ــة لـــ  ــك املعاشــات   ١٨ ٠٠٠ التقاعدي ــى تل ــن احلاصــلني عل ــاش    .  م ــدار املع ــل مق وإمجــاال، يق

 يف املائــة عــن املعــاش التقاعــدي للرجــل، ويعــود ذلــك إىل أن       ١٨التقاعــدي للمــرأة بنــسبة   
 يف املائة ممن تقاعدوا وحيـصلون علـى     ٦٥وتشكل النساء   .  وسنوات عملهن أقل   أجورهن أدىن 

 . يف املائة منهم٣٥معاشات تقاعدية، بينما يشكل الرجال 
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ــاير / كــانون الثــاين١ وابتــداء مــن - ٣٤٦  ٣١١، ومبقتــضى القــرار احلكــومي رقــم  ٢٠٠٦ين
ضمون ملـستوى االسـتهالك،      بشأن زيـادة مقـدار احلـد األدىن املـ          ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٥ املؤرخ

 يف املائـة يف املتوسـط       ٢٨زاد مقدار االستحقاقات املنصرفة لألسر واملواطنني احملـرومني مبقـدار           
 . سوما١٧٥ إىل ١٤٠نتيجة لرفع احلد األدىن املضمون ملستوى االستهالك من 

ى نوعيــة تــساوي احلقــوق علــب فيمــا يتعلــقويف جمــال الرفــاه االجتمــاعي، حــدث تقــدم  - ٣٤٧
أساس نوع اجلنس، وينصح ذلك يف مناذج املعونة املقدمة إىل األطفال واملعوقني واألسر احملرومـة               

واختذت تـدابري حمـددة تـستهدف محايـة هـذه الفئـات الـسكانية؛               . والضمان االجتماعي للمسنني  
ف فعلى سبيل املثال، تتضمن مهمة وزارة العمـل والرفـاه االجتمـاعي تنفيـذ التـدابري الـيت تـستهد                   

 امـرأة مـن   ١٥٠ ٠٠٠وتتلقـى أكثـر مـن    . تقدمي الدعم احلكومي إىل النساء الاليت لديهن أطفـال   
وبغيـة حتـسني تقـدمي اخلـدمات يف هـذا اجملـال       . األسر احملرومة إعانات من الدولة لألطفال القـّصر    

ى تضطلع وزارة العمل والرفاه االجتماعي بإصالح نظام االمتيازات، كما تتحول من التوزيع عل    
 .أساس الفئة إىل هنج مستهدف يأخذ يف احلسبان بالدخل وبدرجة احتياج األسرة

ــامج احلكــومي  - ٣٤٨ ــة بالطفــل ”و “ جيــل جديــد” ويف إطــار الربن ــة املعني ، جيــري “املدون
“ الفئـات املعرضـة للخطـر     ”إنشاء خدمـة لـدعم األسـرة والطفـل تـستهدف حتديـد األسـر مـن                  

نبـع ضـرورة إنـشاء هـذا اهليكـل مـن املـستوى املـنخفض                وت. ورصد تلك األسـر وتغـيري حالتـها       
 واإلمكانيــة احملــدودة حلــصول األطفــال علــى التعلــيم وخــدمات الرعايــة  ،للعمالــة بــني الــسكان

األسر اليت تبـشر مبـستقبل   : وتصنف األسر اليت لديها مشاكل إىل ثالث فئات رئيسية     . الصحية
وبنـاء  . ر الـيت تـشكل خطـرا اجتماعيـا        اجتماعي مرموق، واألسـر الـيت ال تبـشر بـذلك، واألسـ            
 الــدعم الــذي تغــيري حالــة األســرة، أو: علــى الفئــة جتــري هيكلــة العمــل مــع األســر كمــا يلــي  

 .يستهدف أفراد األسرة غري القادرين على العمل، أو إبطال اآلثار السلبية لألسرة

ندوق ، بــأموال مــن صــيعمــل ســنويا   والــصندوق االجتمــاعي جلمهوريــة قريغيزســتان- ٣٤٩
 : على ختصيص بعض النفقات لتسديد إعانات احلمل والوالدة،التأمني االجتماعي

 )مباليني السوم(النفقات الفعلية  )مباليني السوم(املخصص يف امليزانية السنة

٤٠,١ ٤٠,٠ ٢٠٠٢ 
١٩,٥ ١٨,٤ ٢٠٠٣ 
٤٣,٨ ٢١,٧ ٢٠٠٤ 

 ٢٣,٤ ١٢,٩ ٢٠٠٥النصف األول من 
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ــه   خــــص٢٠٠٣-٢٠٠٢ ويف - ٣٥٠ ــا جمموعــ ــة  ٢٢ ٣١١ ٥٠٠ص مــ ــن ميزانيــ ــوم مــ  ســ
 سـوم   ١٢٦ ٤٧١ ٠٠٠اجلمهورية لإلعانـات اإلمجاليـة لـوالدة األطفـال، كمـا خـصص مبلـغ                

 . شهرا١٨لإلعانات املدفوعة لألمهات إىل أن يبلغ الطفل 

 اإلعانـات املدفوعــة مــن أمــوال الــصندوق االجتمـاعي، حــسب نــوع وفئــة املــتلقني يف   - ٣٥١
 :اجلمهورية

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ دة القياسوح 

 ٢٧٦,٠ ١٢٧,٥ بآالف السوم أموال من الصندوق االجتماعي لدفع إعانات احلمل ووالدة الطفل 
 ٢٧,١  مباليني السوم مدفوعات إعانة األمومة

متوسط حجم إعانات األطفال املدفوعة كعالوة شـهرية إمجاليـة مـن            
 ٩٢,٢ ٩٥,٨ بالسوم أموال ميزانية اجلمهورية

 ٤٢٠  بالسوم نات احلمل ووالدة الطفلإعا
 ١٤٠ ١٢٠ بالسوم  شهرا١٨متوسط حجم إعانات األطفال إىل أن يبلغوا 

  
وتقـدر اللجنـة   . واالئتمان البالغ الصغر أداة أنـشئت للمحاربـة الفعالـة للفقـر والبطالـة            - ٣٥٢

، الـصغر نات البالغـة     يف املائة من متلقي االئتما     ٨٠حوايل  النساء يشكلن   اإلحصائية الوطنية أن    
 .ويشري ذلك إىل أهنن ينتهزن فرص برامج االئتمانات البالغة الصغر املوجودة أكثر من الرجال

 . عدد متلقي االئتمانات بالغة الصغر حسب مناطق اجلمهورية- ٣٥٣
 )أشخاص( 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 النساء اجملموع النساء اجملموع اجملموع 

٢٤٦ ٦٣٣١١٤ ١٤٦ ٦٨٥ ٩٣٤١١١ ٠٢١١٤٠ ١٦٦ زستانمجهورية قريغي
٥٦١ ٩٧٧١٢ ١٤ ٨٤١ ٢٥٤٨ ٧٠٦١٢ ٧ منطقة باتكني
٢٩٨ ٦٦٧١١ ١٦ ٨٦٤ ١٥٠١٠ ٠٢٥١٦ ٢٢  آباد-منطقة جالل 
٤١١ ٤٠٨١٩ ٢٢ ٧٥٤ ٧٧٧٢١ ٧٦٨٢٤ ٣١  كول-منطقة إسيك 
٢٩٨ ٧٩٩٨ ١٠ ٩٤٧ ٧٣٢٨ ٠٦٩١٠ ٨ منطقة نارين

٨٧٦ ٨٥٥١٠ ١٦ ٥٦١ ٧٧١١٨ ٥٦٨٢٤ ٤٦  أوشمنطقة
٠١٦ ٤٢٤٩ ١١ ٩٤٧ ٩٨٠٧ ٤٣٢٨ ٩ منطقة طاالس
٧٧٢ ٤٣١٧ ١١ ١٥٨ ٣٧٧٧ ٠١١٩ ٣٥ يمنطقة تشو
٢٤٤ ٤٧٣٢١ ٢٥ ٠٦١ ٥٦٣١٩ ٤٤٢٢٣ ٥ يككمدينة بيش
٧٧٠ ٥٩٩١٣ ١٦ ٥٥٢ ٣٣٠٨ ١٠... مدينة أوش
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 :بالغ الصغر يف مجهورية قريغيزستانويوجد مصدران لالئتمان ال - ٣٥٤
الـشركة القريغيزيـة للتمويـل الزراعـي، وصـندوق األعمـال التجاريـة           (حكومي   مصدر - 

 املغلقـــة JSCالـــصغرية واملتوســـطة، واللجنـــة احلكوميـــة املعنيـــة بـــاهلجرة والعمالـــة، و  
 هـذا ، وخيـصص    .)، إخل “الشركة التجارية الدولية صندوق تنميـة األعمـال التجاريـة         ”

 أمواال من ميزانية الدولة أو من خالل املشاريع االستثمارية؛املصدر 
، يكــون املتلقــون الرئيــسيون   )منظمــات ومؤســسات دوليــة  (غــري حكــومي  مــصدر  - 

 . جتاريةألعمال منظمات غري حكومية أو أفراد يقدمون خططا  فيهلالئتمان

 وهنـاك تبـاين كـبري يف        قـصري األجـل،   أسـاس    وتصدر االئتمانـات البالغـة الـصغر علـى           - ٣٥٥
حجم االئتمانات نفـسها ويف معـدالت النـسب املئويـة الـسنوية، ممـا يـشري إىل وجـود تنـوع يف            

 .الترتيبات االئتمانية بالغة الصغر يف اجلمهورية

واملنظمات الـيت تقـدم القـروض متـول بالفعـل أي منـط مـن أمنـاط النـشاط الـذي يفـضل                    - ٣٥٦
  على  أو ، ذلك يساعدهم على العمل مبفردهم     أنالقيام به، طاملا    ) اءمبا فيهم النس  (االئتمان  تلقو  م

 أو إنـشاء جمـال      ،إقامة إنتاج صغري على أسـاس تعـاوين لـصناعة أي منـتج             تعاونية و  إنشاء جمموعة 
 .للخدمات

والـشركة الرائـدة يف هـذا      .  وتستخدم معظم أموال االئتمانات بالغة الصغر يف الزراعة        - ٣٥٧
ــة للتمويــل الزراعــي، الــيت جيــري بــصفة رئيــسية تــسويق خطهــا     اجملــال هــي الــشركة   القريغيزي

 وافقـت  ٢٠٠٣-٢٠٠٢وطيلـة عـامي   . االئتماين مع املنظمات الدولية على أساس عدم التربع   
 مليــون ســوم، وكــان   ٩٠,١مجاليــة  مــشروعا تبلــغ تكلفتــها اإل  ١ ٢٢٧هــذه املنظمــة علــى   

 . مليون سوم٥٣,٥مشروعا منها لسيدات األعمال بإمجايل قدره  ٥٤٣

، علــى الــصعيد )اجمللــس الريفــي( آيــل أوكموتــو  وتعمــل جلنــة اهلجــرة والعمالــة، مــع  - ٣٥٨
اإلقليمي بغية تنفيذ تدابري تستهدف كبح اهلجرة الداخلية لسكان اجلمهورية عن طريـق تـدابري               

اريع ومن هـذه التـدابري إصـدار ائتمانـات بالغـة الـصغر ومواصـلة تنفيـذ مـش                  . السياسات الفعالة 
الـيت تـستهدف دعـم مبـادرات األعمـال التجاريـة وتنميـة األعمـال التجاريـة          “ مراكـز الـدعم  ”

 .الصغرية واملتوسطة يف اجلمهورية

ــا جمموعــه  ٢٠٠٥ ويف عــام - ٣٥٩ ــصغر  ١ ٧٥٥ تلقــى م .  مــن العــاطلني ائتمانــات بالغــة ال
ه أن عــدد وممــا يؤســف لــ.  رجــال٧٦٣و )  يف املائــة٥٦,٥( امــرأة ٩٩٢وتــضمن هــذا العــدد 

 شخـصا  ٥٦ بــ  ٢٠٠٤العاطلني الذين تلقوا ائتمانات بالغة الصغر كان يقل عـن عـددهم عـام            
 وصدر أكرب عدد من االئتمانات بالغة الصغر عـام          . يف املائة  ٠,٢وكان عدد النساء أقل بنسبة      

 امـرأة وعـدد     ١ ٧٤٦ شخص قروضا، وكان عـدد النـساء منـهم           ٣ ٣٠٠ عندما تلقى    ٢٠٠٢
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ومـع ذلـك، شـكلت النـساء احلاصـالت علـى ائتمانـات بالغـة الـصغر                  .  رجـال  ١ ٥٥٤الرجال  
 ٢ ٣٧٧ مل حيصل على االئتمانات بالغة الـصغر سـوى           ٢٠٠٣ويف عام   .  يف املائة  ٥٢,٩نسبة  

 . رجال١ ٠٣٨و )  يف املائة٥٦,٣( امرأة ١ ٣٣٩وتضمن هذا العدد . من العاطلني

قــراض نظــرا إلنــشاء نظــام مبــسط إلصــدار  وأتيحــت تغــيريات إجيابيــة يف ديناميــات اإل- ٣٦٠
رف االئتمانات بالغـة الـصغر والتمويـل بـالغ الـصغر، يعمـل              صوبغية توسيع نطاق    . االئتمانات

القــانون الــسائد علــى التحــسني املــستمر آلليــات تزويــد قطاعــات الــسكان احملرومــة بإمكانيــة     
 .احلصول على االئتمان

ح الـدخل الـذي خيـضع للخـصم يـساوي سـتة              أصـب  ٢٠٠٣ينـاير   / ومنذ كـانون الثـاين     - ٣٦١
وأدخـل نظـام مـسجل    . أضعاف ونصف بدال من أربعـة أضـعاف احلـد األدىن لألجـر الـشهري              

ــة اخلاصــة مــن تقــدمي تقــارير وحــسابات ومنــاذج       للــضرائب يعفــي أصــحاب األعمــال التجاري
 .للدخل اإلمجايل السنوي إىل السلطات الضريبية

 
 ١٤املادة   

 املرأة الريفية

ووفقا لتعداد السكان، فقـد اخنفـضت       .  يشكل سكان الريف ثلثي سكان قريغيزستان      - ٣٦٢
نسبة النساء املشتغالت بالزراعـة اخنفاضـا كـبريا يف الـسنوات القليلـة املاضـية، مقارنـة باألمنـاط                    

وبنـاء علـى املعلومـات الـواردة مـن جلنـة اإلحـصاءات الوطنيـة،                . األخرى لألنـشطة االقتـصادية    
، بينمـا كانـت هـذه       ٢٠٠٤ يف املائة مـن النـساء يف هـذا القطـاع يف عـام                ٤٢,٤عملت حوايل   

 .١٩٩٩ يف املائة عام ٦٤النسبة 

تــشري إىل أن ) ٢٠٠٤لعــام ( وبيانــات الدراســة االستقــصائية املوحــدة لألســر املعيــشية - ٣٦٣
تعــيش )  يف املائــة مــن إمجـايل عــدد العــاطلني ٤٦,٨ (٨٦ ٩٠٠إمجـايل عــدد النــساء العـاطالت   

 . يف املائة منهن يف املناطق الريفية٥٢

 وبنــاء علــى نتــائج املرحلــة األوىل مــن تعــداد الــسكان الزراعــي، بلــغ العــدد اإلمجــايل    - ٣٦٤
ــستأجرة بغــرض الفالحــة    ــزارع(لألراضــي امل ــزاويل األعمــال احلــرة يف    ) امل ــرادى م ــزارع ف وم

ــة  ــة٢٤٦ ٩٠١اجلمهوري ــام    .  مزرع ــداد ســكان ع ــا لتع ــسبة  ، شــكلت ا٢٠٠٢ووفق ــساء ن لن
 يف املائـة    ١وحوايل  ) املزارع( يف املائة من أصحاب األراضي املستأجرة بغرض الفالحة          ١٢,٤

وحتليــل البيانــات املتعلقــة بتكــوين  . األفــراد املــزاولني لألعمــال احلــرة واملــشغلني بالزراعــة  مــن 
 حـسب   وفـرادى مـزاويل األعمـال احلـرة       ) املـزارع (رؤساء األراضي املستأجرة بغرض الفالحـة       

 ). يف املائة٨٧,٦(اجلنس يشري إىل أن األغلبية العظمى منهم من الرجال 
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 ).٢٠٠٤( توزيع رؤساء األسر املعيشية - ٣٦٥

 املنطقة
 رئيسات اٍألسر املعيشية

 )نسبة مئويةك(
 رؤساء األسر املعيشية

 )نسبة مئويةك(

 ٧٣,٩ ٢٦,١ باتكني

 ٧٦,٠ ٢٤,٠  آباد-جالل 

 ٦٧,٩ ٣٢,١  كول-إسيك 

 ٧٧,٦ ٢٢,٤ نارين

 ٧١,٨ ٢٨,٢ أوش

 ٧٤,٦ ٢٥,٤ طاالس

 ٥٩,٩ ٤٠,١ يتشو

 ٥١,٤ ٤٨,٦ مدينة بيشكيك
  

ون مــزارع يف  يف املائــة مــن الــذكور الــذين يرأســ٥٠وحــسب العمــر، يقــع أكثــر مــن  - ٣٦٦
 يف املائــة مــن النــساء الــاليت  ٣٦، بينمــا توجــد يف هــذه الفئــة العمريــة  ٤٩-٣٠الفئــة العمريــة 

 يف  ٣٤ سنة أو أكثـر هـي        ٦٥ونسبة املزارع اليت ترأسها نساء يبلغن من العمر         . أسن مزارع ير
 يف املائـة مـن إمجـايل        ١٦املائة، أما املزارع اليت يرأسها رجـال مـن هـذه الفئـة العمريـة فنـسبتها                  

 ).٢اجلدول (عدد املزارع 

رادى مـزاويل األعمـال     ومزارع ف ) املزارع( توزيع رؤساء األراضي املستأجرة للفالحة       - ٣٦٧
 ).٢٠٠٢بناء على بيانات تعداد السكان الزراعي لعام (احلرة حسب العمر 

 رع كنسبة مئويةا املزرؤساء نسبة األشخاص 
 الرجال النساء الرجال النساء 

٢٨٨١٠٠١٠٠ ٦١٣٢١٦ ٣٠ جمموع الرؤساء حسب السن
٠٧٢١,٥١,٠ ٤٥٢٢  ١٨ من أصغر
٣٢٧٠,٧١,١ ٢١٠٢ ٢٤-١٨
٩٩٢١,٧٣,٧ ٥١٦٧ ٢٩-٢٥
٠٢٩٤,٥٩,٣ ٣٨٨٢٠ ١ ٣٤-٣٠
٢٨٤٨,٢١٤,٩ ٥٠٤٣٢ ٢ ٣٩-٣٥
٠٠٤١١,٥١٧,٦ ٥٣٣٣٨ ٣ ٤٤-٤٠
٤٣٧١١,٨١٤,١ ٦١٧٣٠ ٣ ٤٩-٤٥
٢٩٥١٠,٦١٠,٨ ٢٤٠٢٣ ٣ ٥٤-٥٠
٩٥٢٥,٧٥,١ ٧٣٦١٠ ١ ٥٩-٥٥
٣٥٥٩,٤٧,١ ٨٨٥١٥ ٢ ٦٤-٦٠
٥٤١٣٤,٤١٥,٥ ٥٣٢٣٣ ١٠ و أكربأ ٦٥
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، بلــغ إمجــايل مــساحة األراضــي املــستأجرة ٢٠٠٢ويف تعــداد الــسكان الزراعــي لعــام  - ٣٦٨
ومـن  .  هكتـارا  ٨٠٤ ٣٢٦ومـزارع فـرادى مـزاويل األعمـال احلـرة           ) املـزارع (بغرض الفالحة   
عيــة، بينمــا رأس  يف املائــة مــن األراضــي الزرا٩ رأســت النــساء مــزارع نــسبتها ،هــذا اإلمجــايل

وكان عدد املـزارع الـيت ترأسـها نـساء والبالغـة مـساحتها              .  يف املائة  ٩١الرجال مزارع نسبتها    
 ٢ ٠٢٧ مزرعــة، تبلــغ مــساحتها الكليــة ١٣ هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة ١ ٠٠٠ - ١٠٠

وكـان عـدد املـزارع الـيت يرأسـها رجـال وتبلـغ نفـس املـساحة                  . هكتارا من األراضـي الزراعيـة     
 . هكتارا من األراضي الزراعية٣٥ ٣١٦ مزرعة تبلغ مساحتها الكلية ٢٢٥

ــني رؤســاء األراضــي املــستأجرة للفالحــة         - ٣٦٩ ــع مــساحة مــن األراضــي الزراعيــة ب  توزي
مــن بيانــات تعــداد الــسكان الزراعــي لعــام (ومــزارع فــرادى مــزاويل األعمــال احلــرة ) املــزارع(

٢٠٠٢.( 

 األشخاص 
روعة األرض املز نسبة مساحة

 كنسبة مئويةلكل رئيس مزرعة، 
 الرجال النساء الرجال النساء 

١٢,٣٨٧,٧ ٨٨٢ ٢٤٣٢١٤ ٣٠ *عدد املزارع املسجلة، وحدات
٩,٢٩٠,٨ ٩٩٩ ٣٢٧٧٢٩ ٧٤**، هكتاراتالزراعيةراضي مساحة األ
٩,٣٩٠,٧ ١٠٦ ٠٥٩٦٥٥ ٦٧** املزروعة باحملاصيلراضي مساحة األ

 
 .زراعية املزارع اليت هبا أراض عدد * 
 . قصرية األمدمساحة األرض الزراعية املستخدمة بعقود إجيارغري متضمنة  ** 
  

) املـزارع (وحتليل نتائج تعداد السكان الزراعـي بـّين أن األراضـي املـستأجرة للفالحـة                 - ٣٧٠
 املائـة مـن      يف ٩٤-٨٠ومزارع فرادى مزاويل األعمال احلرة اليت يرأسها رجـال احتـوت علـى              

 يف املائـة    ١٩-٥املاشية والطيور احمللية بأنواعها، ومل حتتـو املـزارع الـيت ترأسـها نـساء إال علـى                   
 .من أعداد املاشية والطيور

 يف املائة من اجلرارات املزجنرة وذات العجـالت،        ٦ وضمت املزارع اليت ترأسها نساء       - ٣٧١
 .ائة منها يف امل٩٤بينما ضمت املزارع اليت يرأسها رجال 

 وتنفيذ مـشروع إنـشاء سـجل الكيانـات الزراعيـة مـن نتـائج تعـداد الـسكان الزراعـي                    - ٣٧٢
ــن          ــا م ــات اإلحــصائية وغريه ــن املعلوم ــة م ــة كامل ــى جمموع ــدة للحــصول عل ــل فرصــة فري ميث

واسـتبيان تعـداد    . املعلومات التمثيلية املوثوق هبا عن ممارسة املرأة حقوقهـا االقتـصادية يف البلـد             
ان الذي أعدتـه اللجنـة اإلحـصائية الوطنيـة تـضمن عنـصرا جنـسانيا لعـدد مـن املؤشـرات                      السك

وجيــري العمــل يف هــذا املــشروع إلدمــاج مؤشــر لإلحــصاءات املــصنفة    . االقتــصادية الرئيــسية
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 كـأداة لتحـديث     ٢٠٠٧الزراعـة ابتـداء مـن عـام         حسب نوع اجلنس يف التقارير األولية بـشأن         
 .ما تغريتسجل الكيانات الزراعية كل

 وتكرس حكومة مجهورية قريغيزستان اهتمامـا خاصـا لـدعم املنـاطق الريفيـة وتوسـيع            - ٣٧٣
ويــشهد علــى ذلــك  . نطــاق قطــاع الــسلع واخلــدمات فيهــا وإقامــة هيكــل أساســي اجتمــاعي   
ــرة      ــذة يف الفتـ ــدة واملنفـ ــدة املعتمـ ــة العديـ ــة واحلكوميـ ــربامج الوطنيـ ــيت ٢٠٠٥-٢٠٠٢الـ  والـ

حلكــم الــذايت احمللــي، وتــدعيم دور اجملتمعــات احملليــة وتنميــة مزاولــة    تــستهدف حتــسني نظــام ا 
األعمال احلرة الريفية والصناعة والسياحة، وقطـاع خـدمات املعلومـات واالتـصاالت والثقافـة               

 ). أ٣املرفق . (والفنون، واملدارس الريفية وبناء املنازل والصحة اإلجنابية لسكان الريف، إخل

ية وإداراهتا تضطلع بدور هـام يف حتـسني حالـة سـكان الريـف، مبـا               ووزارات اجلمهور  - ٣٧٤
 .فيهم النساء، عن طريق تنفيذ خمتلف الربامج واملشاريع يف القرى

 ومنذ تنفيذ اإلصـالح الزراعـي وإصـالح األراضـي، اضـطلع مركـز إصـالح األراضـي              - ٣٧٥
تقاء بـوعي اجلمهـور بالقـانون       الزراعية بوزارة الزراعة وموارد املياه والصناعات التحويلية باالر       

 نـسخة تـضمنت كـل نـسخة منـها           ٢٠٠٠وبغية حتقيق ذلك، أعد ونشر املتخصصون       . الوطين
 موضــوعا تغطــي إصــالح األراضــي واإلصــالح الزراعــي، فــضال عــن    ٢٥مــوادا إعالميــة عــن  
 .الكتب والكتيبات

ــرة  - ٣٧٦ ــا جمموعــه   ٢٠٠٥-٢٠٠٢ وعلــى مــدى فت  مــن احللقــات  ٨٣٢، جــرى تنظــيم م
لدراسية التدريبية للمقيمني بالريف، مبا فيهم النساء، وتتعلق هذه احللقات باجلوانـب القانونيـة    ا

وُبثّــت املعلومــات أيــضا عــن طريــق  .  فــردا٣٩ ٨٩١وحــضرها . إلصــالح األراضــي الزراعيــة
 .اإلذاعة والتلفزيون وظهرت يف صحف اجلمهورية ويف الصحف التجارية

الح األراضــي الزراعيـــة ورابطــة قريغيزســتان لـــدعم     ووقــع مركــز اجلمهوريـــة إلصــ   - ٣٧٧
املشتغالت باألعمال احلرة اتفاقا بشأن التعاون لتنظيم وعقد دورات تدريبية، ونشر معلومـات             

قــوانني إصــالح األراضــي الزراعيــة، ودراســة حالــة ومــشاكل العــاملني بالزراعــة،    ومــواد عــن 
ــا ــيهم الريفيــات  مب ــا علــى     . ف ــو هــذه اهلياكــل مع ــل ممثل ــة واملنــاطق   وعم ــستويات اجلمهوري  م

واملقاطعات وعلى الصعيد احمللي بغية تعليم اجلمهور، مبا فيه النـساء، كيفيـة ممارسـة حقوقـه يف                  
 .أصول األرض واملمتلكات ومحاية تلك احلقوق

 وتعقـــد املـــشاريع واملنظمـــات الـــيت تقـــدم القـــروض والـــيت تعمـــل يف جمـــال الزراعـــة   - ٣٧٨
ــا  ــة حلق ــصناعات التحويلي ــة     وال ــوانني األراضــي وحقــوق امللكي ت دراســية عــن موضــوعات ق

وفـضال عـن ذلـك، جيـري تعلـيم النـساء            . وإمكانية وصول النساء والفقراء إىل مصادر االئتمان      
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كيفيــة زراعــة نباتــات خاصــة إىل جانــب تقنيــات وطــرق حتــضريها يف املنـــزل، وكيفيــة تطــوير   
 .). واألشياء االصطناعية من اللباد، إخلبصفة أساسية، صنع التذكارات(التصنيع املرتبط هبا 

ــة       - ٣٧٩ ــة األملاني ــة، مــع مــشروع الوكال ــصناعات التحويلي ــاه وال ــوارد املي ووزارة الزراعــة وم
وسـلطات احلكـم الـذايت احملليـة،        “  اخلـدمات  -تنمية تعاونيات السلع األساسـية      ”للتعاون التقين   

 الـيت   ، آبـاد ونـارين    - و جـالل     يطق تـشو  تعمل على إنشاء أمناط متنوعة من التعاونيـات يف منـا          
 مـــن خـــدمات ٢٣ مـــن اخلـــدمات التقنيـــة و ٣٥٣وجـــرى إنـــشاء . اخـــتريت كمنـــاطق رائـــدة

.  وكـل هـذه اخلـدمات تعمـل اآلن    ؛ من اخلدمات البيطريـة اخلاصـة  ٦٠٣الكيماويات الزراعية و  
ضـي الـصغرية   وجيري العمل على حتسني التقييم الضرييب يف القطاع الزراعـي مـن أجـل ضـم األرا        

 .وتعاونياتاملستأجرة للفالحة واملزارع الصغرية يف كيانات كبرية، مما ينتج عنه إنشاء رابطات 

ــاج        - ٣٨٠ ــراض يف جمــال اإلنت ــامج لإلق ــة، يوجــد برن ــسلع األساســية الريفي ــا ملنتجــي ال ودعم
مانيــة الزراعــي، وجيــري ذلــك مــن خــالل الــشركة القريغيزيــة للتمويــل الزراعــي واالحتــادات االئت

وهيئــة الرمحــة يف قريغيزســتان ومراكــز    ) سويــسرا( املــايل وكرييتــاس  Bay–Tushumوصــندوق 
وجيــري اإلقــراض املتعلــق بالــسلع األساســية  . زارعزارع إىل املُــاالئتمانــات البالغــة الــصغر مــن املُــ 

 .الية اململنتجي السلع األساسية الريفية عن طريق الصندوق احلكومي للتنمية االقتصادية يف وزارة

 وحرصا على هتيئة الظروف املـشجعة ملـزاويل األعمـال احلـرة يف املنـاطق الريفيـة لكـي             - ٣٨١
يشاركوا يف األنشطة االقتصادية وعمال على توفري وقتهم، جيري ختصيص موظفني مـن سـلطة                

، ويـصدر هـؤالء   )آيـل أوكموتـو  (الضرائب اإلقليمية لكل هيئة من هيئات احلكم الذايت احمللـي        
فون على الفور الرخص ملزاويل األعمال احلرة ويقبلـون املـدفوعات مقابـل هـذه الـرخص                 املوظ

ــاذج يكــون اســتخدام   ــضى من ــشدة  همبقت ــا ب ــم  (ا حمكم ــصاالت رق ــسلطات  ). ٤إي ــضطلع ال وت
ويعـني يف قطاعـات حمـددة مفتـشو الـضرائب الـذين       . الضريبية بعمل مماثـل يف املنـاطق احلـضرية     

عمــال احلــرة للوثــائق الــيت تعطــيهم احلــق يف مزاولــة األنــشطة، يتأكــدون مــن حيــازة مــزاويل األ
 .وهؤالء املفتشون مسؤولون عن إصدار الرخص

 وتوجــد أيــضا منظمــات دوليــة مثــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وصــندوق - ٣٨٢
 قريغيزسـتان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تقـدم             - األمم املتحدة للسكان ومؤسسة سوروس    

سهاماهتا لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف القطاع االقتصادي، وجيري داخل إطار مشاريع تلـك              إ
ومن اجلـدير بالـذكر أنـه مـن بـني           . املنظمات وضع وتقدمي مناظري جديدة حلل املشاكل املوجودة       

، مبـا   تلك املناظري تعميم أنشطة اجملالس النسائية احمللية؛ وتوسيع نطاق احلقوق االقتـصادية للمـرأة             
فيها احلقـوق املتـصلة حبيـازة األراضـي واإلقـراض واملـرياث وامللكيـة؛ واجلوانـب اجلنـسانية لنظـام              
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ــة        ــسي والقوالــب النمطي ــسلوك اجلن ــد عوامــل ال ــصراعات؛ وحتدي ــق بال ــذار املبكــر فيمــا يتعل اإلن
 .اإليدز، إخل/النساء لفريوس نقص املناعة البشريةاالجتماعية والثقافية اليت تزيد تعرض 

 
 ١٥املادة   

 املساواة أمام القانون والقانون املدين

 ينص دسـتور مجهوريـة قريغيزسـتان والقـانون املـدين وقـانون اإلجـراءات املدنيـة علـى                    - ٣٨٣
ــى         ــساواة يف احلــصول عل ــانون واحملــاكم، فــضال عــن امل ــام الق ــرأة أم ــني الرجــل وامل ــساواة ب امل

 .املساعدة القانونية

رة املـساواة يف احلقـوق الشخـصية وحقـوق امللكيـة للرجـل واملـرأة         مدونة األسـ   قق وحت - ٣٨٤
واجلديـد يف املدونـة إقامـة عقـد الـزواج الـذي             ). ٣مدونة األسرة، املادة    (يف العالقات األسرية    

يعين اتفاقا بـني األفـراد علـى تعريـف حقـوق امللكيـة والتزامـات الـزوجني فيمـا يتعلـق بـالزواج                        
 .أو يف حالة فسخه/و

ــ- ٣٨٥ ــا    وق ــا علــى األســس املنــصوص  أود تقــضي احملكمــة بــبطالن عقــد الــزواج كلي  جزئي
املــواد مــن (يف املدونــة املدنيــة جلمهوريــة قريغيزســتان بــسبب عــدم صــالحية اإلجــراءات  عليهــا
 ).، املدونة املدنية١٩٩-١٨٣

ــة         - ٣٨٦ ــاين جلمهوري ــدوري الث ــالتقرير ال ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــة للجن ــات النهائي  وعمــال بالتعليق
أبريــل /نيــسان ١١ املــؤرخريغيزســتان، أدخلــت تعــديالت علــى قــانون مجهوريــة قريغيزســتان ق

وقـانون إدمـاج    .  بشأن إدارة أراضي املزارع اليت تستبعد األحكام الـيت متيـز ضـد املـرأة               ٢٠٠١
يوليـه  / متـوز ٢٥ الـصادر يف     ١٢٩التعديالت واإلضافات يف قـانون مجهوريـة قريغيزسـتان رقـم            

 ٢٩ و ٢٨ و ١٥ و ١٤أراضــي املــزارع أدخــل تغــيريات هامــة يف املــواد   بــشأن إدارة ٢٠٠٦
 .من هذا القانون

 من هذا القانون، قد تباع قطعة كاملة من األرض أو يقسم جـزء              ١٥ ومبوجب املادة    - ٣٨٧
وإعطاء أقسام أو قطع األراضي كهديـة أمـر قـانوين، إال أن حجـم               . منها ليكون قسما مستقال   

 تعطى هدية ال جيوز أن تكون أصغر من متوسط احلجم التجاري لقطعـة              القسم أو القطعة اليت   
عنــدما جــرى إصــالح األراضــي ) آيــل أوكموتــو(األرض الــيت قررهــا اجمللــس الريفــي املخــتص 

ويستهدف هذا احلكم منع التقسيم اجلـامح لألراضـي، كمـا أنـه لـيس حكمـا متييزيـا                   . الزراعية
ــادة ( ـــ ). ٢٩املـ ــتبدال أي ــوز اسـ ــة أرةوجيـ ــة   قطعـ ــان يف مجهوريـ ــة أخـــرى يف أي مكـ ض بقطعـ

 ).٢٨املادة (، وميكن أن يرث عدة أشخاص قطعة أرض )١٤املادة (قريغيزستان 
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 من مدونة األسرة، لكل مـن الـزوجني حريـة اختيـار نـوع عملـة،                 ٣٢ ومبوجب املادة    - ٣٨٨
 .إقامتهاوزواج املرأة ال يقيد حقها يف اختيار مكان . ووظيفته ومكان عمله، ومكان إقامته

 قـانون مجهوريـة أفغانـستان بـشأن هجـرة          ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٣ واعتمد يف    - ٣٨٩
 مـن هـذا القـانون، يكـون للعامـل املهـاجر احلـق يف دعـوة               ٩ومبقتـضى املـادة     . العمالة اخلارجية 

قــانون وفقــا لأفــراد األســرة للعــيش معــه إذا كــان لديــه مــسكن يفــي مبتطلبــات أمــاكن اإلقامــة  
والعامـل املهـاجر يعـين      .  اليت يوجد فيها العمل، وإذا كانت لديه سبل إعالة أفراد أسـرته            الدولة

الشخص الذي ميلك وضعا منتظما ويعمل يف دولة ليس من رعاياهـا، أي أنـه ال توجـد تفرقـة                    
 .بني الذكور واإلناث من العمال املهاجرين

هـاجرين ورعايـا الدولـة الـيت      ويؤكد هـذا القـانون مبـدأ املـساواة يف حقـوق العمـال امل          - ٣٩٠
وال جيـوز  . يـنص عليـه قـانون الدولـة الـيت يوجـد فيهـا ذلـك العمـل         ملـا   ا  وفقـ يوجد فيها العمـل     

للعمال املهاجرين العمل يف ظل ظروف حتط مـن الكرامـة البـشرية أو تـضر بـصحتهم أو هتـدد                     
 .حياهتم

 
 ١٦املادة   

 املساواة يف الزواج وقانون األسرة

 ٢٠٠٣أغــسطس /آب ٣٠ة األســرة جلمهوريــة قريغيزســتان الــصادرة يف  تــنص مدونــ- ٣٩١
وحتكــم العالقــات األســرية مبــادئ ذات طبيعــة  . علــى تــساوي حــق الرجــل واملــرأة يف الــزواج 

طوعية لالحتاد بني الرجل واملرأة يف إطار الزواج، واملـساواة بـني حقـوق الـزوجني يف األسـرة،                   
ق املتبادل، وإعطاء األولوية لتنـشئة األسـرة لألطفـال،          وحل املسائل يف األسرة عن طريق االتفا      

وحتمل مسؤولية رفاههم وتنميتهم، وإيالء احلماية الواجبـة حلقـوق ومـصاحل أفـراد األسـرة مـن                  
 .القّصر أو املعوقني

 وحتظر هذه املدونة أي شكل من أشكال احلـد مـن حقـوق املـواطنني عنـد الـزواج أو                     - ٣٩٢
. ســاس اجتمــاعي أو عنــصري أو إثــين أو لغــوي أو انتمــاء ديــين   يف العالقــات األســرية علــى أ 

ــسانية للــزوجني يف العالقــات األســرية الــيت حيميهــا اجملتمــع       ــة علــى املــساواة اجلن وتــنص املدون
 ).، املدونة األسرية٣ملادة ا(والدولة 

.  ولكل من الزوجني حرية اختيار جمال عمله، ووظيفتـه ومكـان عملـه ومكـان إقامتـه                 - ٣٩٣
م الزوجان مسائل احلياة األسرية على حنو مشترك على أساس املساواة بينـهما واالحتـرام               وحيس

وتقع علـى الـزوجني بالتـساوي املـسؤولية عـن العمـل             . املتبادل والتعاون، والقضاء على التمييز    
 ).، مدونة األسرة٣٢املادة (يف املنـزل 
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دت أسـباب شـرعية، يـصرح       وإذا وج .  سنة ١٨ وسن الزواج لكل من الرجل واملرأة        - ٣٩٤
هليئات احلكم الذايت احمللـي يف مكـان إقامـة الفـردين الـراغبني يف الـزواج، وبنـاء علـى طلبـهما،                       

واألســباب .  ســنة١٦ألنثــى مل تبلــغ مــن العمــر إال ابالــسماح هلمــا بــالزواج حــىت وإن كانــت  
 .الشرعية عادة ما تكون أن الفتاة حامل أو أن يكون لديها طفل بالفعل

 كان متوسط العمـر     ٢٠٠٥ويف عام   . ٢٠٠١د عدد الزجيات املسجلة منذ عام       دا ويز - ٣٩٥
 عنـدما كـان متوسـط العمـر     ٢٠٠٠ سنة، مقارنة بعـام  ٢٣,٢الذي تتزوج فيه املرأة ألول مرة  

 .جاالزوعقد  سنة، مما يشري إىل االجتاه حنو التأخر يف ٢٢,٣

فـضال عـن تقـدمي النـصح إلـيهم بـشأن        والفحص الطيب لألفراد الـذين ينـوون الـزواج،       - ٣٩٦
 ومـسائل تنظـيم األسـرة تقـدمهما باجملـان مؤسـسات الرعايـة الــصحية        املـسائل الطبيـة والوراثيـة   

املوجودة يف مكان إقامة هؤالء األفراد، وال تقوم هذه املؤسـسات بـذلك إال بنـاء علـى موافقـة                   
نـوي الـزواج    ص الـذي يُ   وتكون نتائج فحـص الفـرد سـرية وال تبلـغ للـشخ            . من ينوون الزواج  

إال أنــه إذا أخفــى أحــد الطــرفني عــن اآلخــر وجــود مــرض   . منــه إال مبوافقــة مــن جــرة فحــصه 
تناســلي أو إصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، حيــق للطــرف اآلخــر أن يلجــأ إىل القــضاء     

 ).، مدونة األسرة١٦املادة (ويطلب إبطال هذا الزواج 

ــة مــن العنــف يف    وبالنــسبة للقاعــدة التــشريعي - ٣٩٧ ــة والقانوني ــة االجتماعي ة يف جمــال احلماي
 . من هذا التقرير تلك املسألة٦األسرة، فتغطي املادة 

 األزمــات ألغــراض تقــدمي اخلــدمات يف حالــة     عــالج وأنــشئت شــبكة مــن مراكــز    - ٣٩٨
 . من هذا التقرير٦يل يف املادة صالطوارئ إىل ضحايا العنف، وجرت مناقشة ذلك بالتف

واملعلومات املتعلقة بالتدابري املتخذة ملنـع العنـف ضـد املـرأة وبـالربامج املنفـذة يف هـذا                    - ٣٩٩
 .٦اجملال مذكورة بالتفصيل يف املادة 



CEDAW/C/KGZ/3  
 

07-26488 77 
 

 
 املرفقات

 ٦إضافة إىل املادة  - ١ 

 :بيانات إحصائية من مكتب حتليل البيانات مبقر وزارة الشؤون الداخلية
 

 اليت أرسلت للمحكمة القضايا اجلنائية املرفوعة

 رقم
  جلمهوريـة  املدونة اجلنائيـة  مواد  

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ قريغيزستان

-٢٢٢-٢٢٢  اعتداء بالضرب-١١٠ ١

-١-١١٤-٥  إجهاض غري قانوين-١١٦ ٢

 نقــص  بفــريوس  إصــابة -١١٧ ٣
 املناعة البشرية

--١---١-

---٢---٢  إصابة بأمراض تناسلية-١١٨ ٤

ــيني  أداء -١١٩ ٥ ــوظفني طبـــ مـــ
  مهام طبية على حنو غري مالئم

٧٩٧١٠٦٧٧٥

ــال عنــــــف ذات   -١٣٠ ٦ أعمــــ
  جنسيةطبيعة

٣١٣٣٢٥٢٤٢٩٢٩٢١١٧

ارتكــاب اإلجبــار علــى  -١٣١ ٧
 فعل جنسي

١٣-٥١٣٣٥

٥٣٤٧٣٣٤٧  جنسياعتداء -١٣٣ ٨
الـــزواج مـــن اثـــنني أو    -١٥٣ ٩

ــدد األزواج أو   ــتني وتعــــــ اثنــــــ
 الزوجات

١١-١١١-١

ــة   - ١٥٤ ١٠ ــة زوجيـ ــة عالقـ إقامـ
ــتم ســن    ــة مــع شــخص مل ي فعلي

 الزواج

٣٧٣٢٣٧٢١٣٦١٤٣٧١٩

ــى   -١٥٥ ١١ ــرأة علـــ ــار امـــ  إجبـــ
  أو إعاقتها عنهالزواج

١٥٢٥٢٣٢٧١٢٢٢١٦٢٣

ــّصر توظيــــــــــف  - ١٥٧ ١٢ قــــــــ
الرتكـــــــاب أفعـــــــال مناوئـــــــة 

 للمجتمع

٢١٢٣٢١١٦٢١٢٣١٥١٦

٤٤-٦٤٢-٢  البغاءالتوظيف ملمارسة -٢٦٠ ١٣
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 ١١إضافة إىل املادة  - ٢ 

 يف سياق تنفيذ مدونة ٢٠٠٥قرار حكومة مجهورية قريغيزستان الذي اعتمد عام  )أ(
 :العمل املنقحة للجمهورية

 بـــشأن إدمــاج تعـــديالت  ٢٠٠٥يونيــه  / حزيــران ١٧لـــصادر يف  ا٢٣٩القــرار رقــم    - ١
وإضافات يف بعض األعمال التنظيمية والقانونية حلكومة مجهوريـة قريغيزسـتان أدخـل             
 :تعديالت وإضافات على القرارات التالية اليت أصدرهتا حكومة مجهورية قريغيزستان

أن قواعــد حــساب  بــش١٩٩٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥ املــؤرخ ٦٤٢القــرار رقــم  ١-١
 متوسط األجور؛

 بـشأن قائمـة الـصناعات والوظـائف         ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٥٨القرار رقم    ٢-١
حظـر توظيـف    أو خطـرة والـيت يُ     /واملهن واملراكز اليت تتـضمن ظـروف عمـل مـضرة و           

 النساء فيها؛

 بـــشأن قائمـــة الـــصناعات واملهـــن ٢٠٠١يوليـــه / متـــوز٢ املـــؤرخ ٣١٤القـــرار رقـــم  ٣-١
حظـر توظيـف األفـراد دون    لوظائف اليت تتضمن ظروف عمل صعبة ومضرة واليت يُ   وا

  سنة فيها؛١٨سن 

 بــشأن املوافقــة علــى النظــام املعــين ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٥ املــؤرخ ٢٢٥القــرار رقــم  ٤-١
باخلدمة وبتنظيم عمليات السالمة يف العمـل والنظـام املعـين بـإجراءات التثقيـف بـشأن                 

اختبار العاملني لدى املنظمات بـشأن معرفتـهم مبتطلبـات الـسالمة            السالمة يف العمل و   
 .يف العمل

 بشأن إدماج تعـديالت وإضـافات    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ٢٧٢القرار رقم    - ٢
 ١٩٩٩مـارس   / آذار ١٨ الـصادر يف     ١٥٤يف قرار حكومة مجهورية قريغيزستان رقـم        

 .عة اخلاصة للعملواملعين بالضمانات والتعويضات املتعلقة بالطبي

 بشأن إدماج تعديالت وإضـافات      ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٩ املؤرخ   ٣٨٨القرار رقم    - ٣
يف بعــض األعمــال التنظيميــة والقانونيــة الــصادرة عــن حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان   
ــة       ــة الــيت أصــدرهتا حكومــة مجهوري أدخــل تعــديالت وإضــافات علــى القــرارات التالي

 .قريغيزستان

 بــشأن املوافقــة علــى التنظــيم املعــين ١٩٩٩يوليــه / متــوز٢٦ املــؤرخ ٤٠٧القــرار رقــم  ١-٣
بالشروط املوضوعة ألجور مـديري ومـوظفي املؤسـسات الـذين يـؤدون مهامـا إداريـة                 

 عامة يف املؤسسات احلكومية؛
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 بشأن إدماج تعـديالت وإضـافات       ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٢٠ املؤرخ   ٥٠٤القرار رقم    ٢-٣
ــة ق  ــرار حكومــة مجهوري ريغيزســتان املعــين باملوافقــة علــى قائمــة مــوظفي صــناعة    يف ق

ــازات مبوجــــب جــــدول     ــراج الــــذين حيــــصلون علــــى امتيــ األخــــشاب وإدارة األحــ
 الراحة؛/العمل

 بـــشأن وضـــع معـــايري ٢٠٠١أكتـــوبر / تـــشرين األول١٢ املـــؤرخ ٦٣٥القـــرار رقـــم  ٣-٣
 نفقات السفر وقواعد تسديدها؛

 بـشأن االسـتعراض الطـيب       ٢٠٠٢ديسمرب  /ألول كانون ا  ٣١ املؤرخ   ٩١٥القرار رقم    ٤-٣
 .واالجتماعي للخرباء يف مجهورية قريغيزستان

 بــشأن املنظمــات احلكوميــة ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٦ الــصادر يف ٣٧٢القــرار رقــم  - ٤
 .سمح لألقارب بالعمل فيهااليت ُي

 بــشأن املوافقــة علــى  ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢ الــصادر يف ٥٤٨القــرار رقــم  - ٥
سمح بأن ترفعه وحتمله النـساء، فـضال عـن املـوظفني دون             د األقصى للوزن الذي يُ    احل
 . سنة١٨

 بــشأن قواعــد مــنح ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ الــصادر يف ٦٠٦القــرار رقــم  - ٦
 .إجازة للعاملني الذين يتبنون طفال

 
 والـيت تـنص علـى فـصل         ٢٠٠٦قوانني مجهورية قريغيزسـتان الـيت اعتمـدت عـام            )ب(

 :جر عن املدفوعات غري املتعلقة بهاحلد األدىن لأل
 
 التاريخ والرقم قانون مجهورية قريغيزستان 

ــصناديق       ١ ــين بال ــتان املع ــة قريغيزس ــانون مجهوري ــديل ق ــشأن تع ب
 االستثمارية

٢٠، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

ــسؤولية       ٢ ــين بامل ــتان املع ــة قريغيزس ــانون مجهوري ــديل ق ــشأن تع ب
 داريةاإل

١٦، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

ــوق       ٣ ــين حبقـ ــتان املعـ ــة قريغيزسـ ــانون مجهوريـ ــديل قـ ــشأن تعـ بـ
وضمانات املـواطنني املعـاد تأهيلـهم مـن ضـحايا القمـع بـسبب               
معتقــدات سياســية ودينيــة علــى أســاس اجتمــاعي أو عرقــي أو   

 على أسس أخرى

٢٧، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

يل قـــانون مجهوريـــة قريغيزســـتان املعـــين باحملـــاربني بـــشأن تعـــد ٤
 القدماء والقوات املسلحة والعاملني يف مؤخرة اجليش

٢٤، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧
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 التاريخ والرقم قانون مجهورية قريغيزستان 

ــين     ٥ ــة قريغيزســـتان املعـ ــانون مجهوريـ ــديل قـ ــشأن تعـ بالرفـــاه  بـ
 االجتماعي ملواطين اجلمهورية من ضحايا حادث تشرينوبيل

٢٩، رقم ٢٠٠٦ر يناي/ كانون الثاين٢٧

بشأن تعديل قانون مجهورية قريغيزستان املعين بدعم املعاشـات          ٦
 التقاعدية للموظفني العسكريني

١٤، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

ــات       ٧ ــين بالتأمين ــة قريغيزســتان املع ــانون مجهوري ــديل ق ــشأن تع ب
 االجتماعية للمعاشات التقاعدية احلكومية

٢٣، رقم ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين٢٧

بـــشأن تعـــديل قـــانون مجهوريـــة قريغيزســـتان املعـــين مبعـــدالت   ٨
 اشتراكات التأمني االجتماعي احلكومي

٣١، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

بـــشأن تعـــديل قـــانون مجهوريـــة قريغيزســـتان املعـــين بـــصناديق   ٩
 املعاشات التقاعدية للمنظمات غري احلكومية يف اجلمهورية

١٩، رقم ٢٠٠٦يناير /لثاين كانون ا٢٧

ــصارف       ١٠ ــين بامل ــة قريغيزســتان املع ــانون مجهوري ــديل ق ــشأن تع ب
 والتعامل املصريف يف اجلمهورية

٢٢، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

٣٠، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ بشأن تعديل قانون مجهورية قريغيزستان املعين باإلفالس ١١

٢١، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ ن مجهورية قريغيزستان املعين مبنح الرخصبشأن تعديل قانو ١٢

١٧، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ بشأن تعديل قانون مجهورية قريغيزستان املعين بالدعاية ١٣

بشأن تعديل قانون مجهورية قريغيزستان املعين باملدفوعات غـري    ١٤
 الضريبية

٢٨، رقم ٢٠٠٦ر يناي/ كانون الثاين٢٧

بشأن تعديل قانون مجهورية قريغيزستان املعـين بـسوق األوراق           ١٥
 املالية

١٨، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

ــة    ١٦ ــتان املعـــين باحلمايـ ــانون مجهوريـــة قريغيزسـ بـــشأن تعـــديل قـ
 القانونية لربامج احلاسوب وقواعد البيانات

٢٦، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

ــة قريغيزســتان املعــين بالــشركات    بــش ١٧ ــانون مجهوري أن تعــديل ق
 ذات رأس املال املشترك

١٥، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

بــشأن تعــديل قــانون مجهوريــة قريغيزســتان املعــين بالــشراكات    ١٨
 التجارية والشركات

٢٥، رقم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧

١٣، رقم ٢٠٠٦يناير /ين كانون الثا٢٧ بشأن مؤشر حساب األجور ١٩
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 توزيع السكان النشطني اقتصاديا من العاملني والعاطلني )ج(

 )، بآالف األشخاص٢٠٠٤بناء على بيانات الدراسة االستقصائية للقوة العاملة عام ( 

 الريفسكان  احلضرسكان  جمموع السكان 
الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء 

٩٣٧,٥١٢٣٩,٥٣٦٢,٠٤٤٢,٧٥٧٥,٥٧٩٦,٧ النشطني اقتصادياموع السكان جم
 :تكون مني 

٨٥٠,٥١١٤٠,٧٣٢٠,٢٣٩٥,٣٥٣٠,٣٧٤٥,٤ عاملون
٨٦,٩٩٨,٨٤١,٧٤٧,٤٤٥,٢٥١,٤ عاطلون
٨١٣,٩٤٢٧,٥٣٢٨,٦١٦٣,٥٤٨٥,٣٢٦٤,٠  اقتصادياالنشطنيسكان غري جمموع ال

 :نتكون مي 
٢٣٦,٠١٩٦,٣٩٢,٧٧٥,٨١٤٣,٣١٢٠,٥ الطلبة

٢٥١,٥١٣٧,٨٩٧,٨٥٢,٤١٥٣,٨٨٥,٤ تقاعدونامل
٢٤٥,٢٩,٦١٠٣,١٣,٧١٤٢,٢٥,٩  معيشيةأشخاص يديرون أسر

٨١,١٨٣,٧٣٥,١٣١,٥٤٦,٠٥٢,٢ فئات أخرى
٥٣,٥٧٤,٤٥٢,٤٧٣,٠٥٤,٣٧٥,١ مستوى األنشطة االقتصادية كنسبة مئوية

٤٨,٦٦٨,٤٤٦,٤٦٥,٢٥٠,٠٧٠,٣ مستوى العمالة كنسبة مئوية
٩,٣٨,٠١١,٥١٠,٧٧,٩٦,٤ لبطالة كنسبة مئويةامستوى 

  
 مستوى النشاط االقتصادي والعمالة والبطالة حسب مناطق اجلمهورية )د(

 )، كنسبة مئوية٢٠٠٤بناء على بيانات الدراسة االستقصائية للقوة العاملة عام ( 
 
 مستوى البطالة مستوى العمالةمستوى األنشطة االقتصادية 
الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء 

٥٣,٥٧٤,٤٤٨,٦٦٨,٤٩,٣٨,٠ مجهورية قريغيزستان
٥٢,٢٧٢,٨٤١,٦٦٣,٥٢٠,٢١٢,٨ منطقة باتكني
٥٤,٦٧٣,٠٥٠,٥٦٨,٦٧,٥٦,٠  آباد-منطقة جالل 
٤٨,٣٦٨,٣٤٣,٨٦٣,٨٩,٣٦,٦  كول-منطقة إسيك 
٥١,٥٧١,٧٤٧,٦٦٦,٧٧,٦٦,٩ منطقة نارين
٥٢,٤٧٦,٨٤٩,٤٧٤,٣٥,٨٣,٣ منطقة أوش

٥٤,٥٧٧,١٥٢,٥٧٣,٧٣,٧٤,٣ منطقة طاالس
٥٦,٢٧٥,٠٤٨,٧٦٤,٣١٣,٤١٤,٣ يمنطقة تشو

٥٤,٨٧٥,٦٥٠,٠٦٧,٨٨,٨١٠,٢ مدينة بيشكيك
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 نــسبة النــساء والرجــال مــن الــسكان العــاملني حــسب نــوع النــشاط االقتــصادي    )هـ(
 )كنسبة مئوية(

 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
الرجال النساء الرجال النساء الرجال النساء 

٤٣,٢٥٦,٨٤٣,٩٥٦,١٤٢,٧٥٧,٣ جمموع العاملني يف االقتصاد
 :نتكون مي 

٤٢,٨٥٧,٢٤٣,٦٥٦,٤٤٢,٤٥٧,٦ الزراعة والصيد وإدارة الغابات
٨,٦٩١,٤١٠,٧٨٩,٣١٠,٤٨٩,٦ صناعة التعدين

٣٨,٨٦١,٢٤٨,٠٥٢,٠٤٨,٥٥١,٥ التحويليةصناعة ال
٢٠,٨٧٩,٢٢٢,١٧٧,٩٢٣,٣٧٦,٧  الكهربائية والغاز واملياهالطاقةإنتاج وتوزيع 

٦,٩٩٣,١٧,٥٩٢,٥٥,٥٩٤,٥ يدالتشي
بيع وتصليح السيارات، والبضائع املنـزلية والسلع      

٤٥,٧٥٤,٣٤٨,٨٥١,٢٤٨,٨٥١,٢ الشخصية االستهالكية 
٥٦,٠٤٤,٠٦٦,٦٣٣,٤٦٨,٠٣٢,٠ الفنادق واملطاعم
١٧,١٨٢,٩١٥,٧٨٤,٣١٥,٢٨٤,٨ النقل واالتصاالت

٥٠,٠٥٠,٠٥٤,٠٤٦,٠٥٦,١٤٣,٩ األنشطة املالية
ــات ــة العمليـــــ ــأجري   العقاريـــــ ــدمات التـــــ وخـــــ
٣٦,٧٦٣,٣٣٦,٧٦٣,٣٣٤,٧٦٥,٣ واملستهلكني
٢٤,٦٧٥,٤٢٤,٧٧٥,٣٣٠,٠٧٠,٠ إدارة الدولة

٧٣,٩٢٦,١٧٠,٥٢٩,٥٧٢,٧٢٧,٣ التعليم
٧٤,٥٢٥,٥٧٨,٢٢١,٨٧٣,١٢٦,٩ الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية

٤٤,٢٥٥,٨٥٢,٠٤٨,٠٥١,٠٤٩,٠ اخلدمات اجملتمعية، واالجتماعية، والشخصية
٨١,٧١٨,٣٣٩,٣٦٠,٧٤٣,٢٥٦,٨ خدمات إدارة األسرة املعيشية
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 نسبة متوسط أجور النساء إىل متوسط أجور الرجال  )و(

 )بالنسب املئوية( 
 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

٦٤,٩٦٤,١ اجملموع
 :يتكون من 

٨٥,٥٨٠,٦ الزراعة والصيد وإدارة الغابات
١٦٧,١٦٥,٦  األمساكوتربية األمساك مصائد

٧٩,١٦٨,٤ صناعة التعدين
٨٥,١٨٠,٩ التحويليةصناعة ال

٨٨,٣٨٦,٧  الكهربائية والغاز واملياهالطاقةإنتاج وتوزيع 
٧٦,٠٨٤,٧ التشييد

٧٩,٤٦٥,٥ الشخصية االستهالكية والسلع بيع وتصليح السيارات، والبضائع املنـزلية 
١٣١,٩٨١,٣ الفنادق واملطاعم
٩٠,١٩٢,٧ النقل واالتصاالت

٧٢,٢٦٦,٢ األنشطة املالية
٨٧,٧٨٤,٠ التأجري واملستهلكنياخلدمات العقارية وخدمات 

٨٥,٣٩٠,٧ إدارة الدولة
٧٧,٩٧٦,٩ التعليم

٨٣,٢٨٩,٥ الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية
٨٨,٥٧٧,٣ اخلدمات اجملتمعية، واالجتماعية، والشخصية

  



CEDAW/C/KGZ/3

 

84 07-26488 
 

 :٢٠٠٥متوسط أجور النساء والرجال، حسب نوع النشاط االقتصادي لعام  )ز(
 
 بالسوممعدل األجور،  

 الرجال النساء نوع النشاط االقتصادي

 أجـــور النـــساءنــسبة 
ــال ــور الرحــ إىل أجــ

 كنسبة مئوية

 ٠٥٧,٢٦٢,٥ ٩٠٩,٥٣ ١ اجملموع 

  :حسب نوع النشاط 
 ١٦٠,٩٨٣,٨ ٩٧٣,٠١ الزراعة والصيد وإدارة الغابات

 ٤٠٠,٠٧٧,١ ٠٨٠,٠١ ١ تربية األمساك

 ٠٨٣,٧٧٣,٤ ٢٦٤,٩٣ ٢ صناعة التعدين

 ٣٠٩,٧٧٥,١ ٢٣٥,٣٤ ٣ التحويليةصناعة ال

 ٠٥١,٩٨٣,٠ ١٩٢,٠٥ ٤  الكهربائية والغاز واملياهالطاقةإنتاج وتوزيع 

 ٨٣٤,٩٧٦,٥ ١٦٩,٣٢ ٢ التشييد

بيــــع وتــــصليح الــــسيارات، والبــــضائع املنـــــزلية والــــسلع 
 ٥٢١,٤٥٥,٥ ٩٥٤,٩٣ ١ الشخصية االستهالكية 

 ٩٩٠,٦٥٠,٨ ٠٤٤,٦٥ ٣ الفنادق واملطاعم

 ٢٠٦,٠٨٠,٤ ٣٨٣,٥٤ ٣ النقل واالتصاالت

 ٥٦٣,٧٧٥,٥ ٢٢٤,٥٩ ٧ األنشطة املالية

 ٢٠١,٧٧٦,٧ ٤٥٥,٩٣ ٢ التأجري واملستهلكنيخدمات و العقارية اخلدمات

 ٢٥١,٩٧٠,٨ ٣٠٣,٩٣ ٢ إدارة الدولة

 ٩٨٢,٤٧٧,٠ ٥٢٧,٢١ ١ التعليم

 ٦٢٣,٧٨٥,١ ٣٨٢,٠١ ١ الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية

 ٨٩٧,٩٨٢,٩ ٥٧٣,٥١ ١ اخلدمات اجملتمعية، واالجتماعية، والشخصية
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 ســنة أو أكثــر، ١٢اســتخدام الوقــت اليــومي لألفــراد البــالغني مــن العمــر  هيكــل  )ح(
 ٢٠٠٥حسب اجلنس وحمل اإلقامة، لعام 

 )٢٠٠٥بناء على بيانات دراسية مقطعية الستخدام الوقت يف عام ( 
 
 النساء  الرجال 
 الريف احلضر اجملموع  الريف احلضر اجملموع 

١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ يةكنسبة مئو الوقت اليومي، مقدار
٩,٦١١,١٧,٠ ١٥,٩١٦,٦١٤,٩ وقت العمل

١,٦١,٩١,٢ ٢,٦٣,٠٢,٢ الراحة من العملوقت 
١٧,٩١٦,٩١٩,٧ ٤,٩٥,٢٤,٦ أعمال روتينية منـزلية

٣,٢٣,٧٢,٦ ٣,٩٤,٦٢,٩ الدراسة وتنمية املهارات
ـــزل يف اأو العمــل يف أرض شخــصية،    وأملن

٢,٥١,٠٤,٩ ٣,٧١,٧٦,٤ ةقياحلد
١,٠٠,٩١,١ ٠,٥٠,٤٠,٥ تربية األطفال

٢٠,٢٢٠,٢٢٠,٣ ٢٤,٣٢٤,٥٢٤,٠ وقت حر
٤٣,٣٤٣,٧٤٢,٦ ٤٣,٢٤٣,٢٤٣,٢ فسيولوجية احتياجات تلبية

٠,٤٠,٣٠,٥ ٠,٨٠,٦١,٠ مساعدة األقارب واألصدقاء
 ر إليهــا مــشا أخــرى غــري  منــصرفة أوقــات 
٠,٢٠,٢٠,٣ ٠,٣٠,٣٠,٣ عاليه

   
 ١٤إضافة إىل املادة  - ٣ 

قائمــة بــالربامج الوطنيــة واحلكوميــة املعتمــدة واملنفــذة يف مجهوريــة قريغيزســتان يف   )أ(
 :٢٠٠٦-٢٠٠٢الفترة 

ــم    - ١ ــتان رقـ ــة قريغيزسـ ــانون مجهوريـ ــؤرخ ٣٦قـ ــباط٢١ املـ ــر / شـ ــشأن ٢٠٠٥فربايـ  بـ
 ورابطاهتا؛) اتسجام(اجملتمعات احمللية 

ــة احلكــم      - ٢ ــة وتنمي ــة علــى إدارة الدول ــة إلضــفاء الــصبغة الالمركزي االســتراتيجية الوطني
، وجــرت املوافقــة علــى هــذه  ٢٠١٠الــذايت احمللــي يف مجهوريــة قريغيزســتان إىل عــام  

ــم      ــة قريغيزســتان رق ــؤرخ ٣٨١ االســتراتيجية مبوجــب املرســوم الرئاســي جلمهوري  امل
 ؛٢٠٠٢مرب ديس/كانون األول ١٧

، الـذي جـرت املوافقـة عليـه مبوجـب           )املدرسة الريفية (“ آيل مكتيب ”الربنامج املوحد    - ٣
 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٢٠ املؤرخ ٥٣٤قرار حكومة مجهورية قريغيزستان رقم 
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 ٢٠٠٤الربنامج احلكومي لتنمية األعمال التجاريـة يف مجهوريـة قريغيزسـتان لعـامي              ” - ٤
 ٤٣ة عليـه بقـرار حكومـة مجهوريـة قريغيزسـتان رقـم              الذي جرت املوافق  “ ٢٠٠٥و  

 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٨املؤرخ 

 ٢٠٠٤الربنامج احلكومي ملكافحة التطرف الـديين يف مجهوريـة قريغيزسـتان لعـامي               ” - ٥
ــم     “٢٠٠٥و  ــة قريغيزســتان رق ــه بقــرار حكومــة مجهوري ــة علي ، الــذي جــرت املوافق

 ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٥ املؤرخ ٢٢٦

برنامج لتنمية الصناعة وجتارة التجزئة والتـصنيع التجـاري وخـدمات املـستهلكني يف              ” - ٦
، الـذي جـرت املوافقـة عليـه         “٢٠١٠املناطق الريفيـة جلمهوريـة قريغيزسـتان إىل عـام           

ديــسمرب / كــانون األول١٤ املــؤرخ ٩٢٢بقــرار حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان رقــم  
 ؛٢٠٠٤

ــامج احلكــومي   - ٧ ــة خــ ”الربن ــة يف   تنمي ــاطق الريفي ــصاالت يف املن ــات واالت دمات املعلوم
ــة قريغيزســتان إىل عــام   ــرار    “٢٠١٠مجهوري ــه مبوجــب ق ــة علي ــذي جــرت املوافق ، ال

 ٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول ٢٤ املـؤرخ  ٩٥٤حكومة مجهوريـة قريغيزسـتان رقـم        
ة للقريـة   التنميـة املتكاملـ   ”يف إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية جلمهوريـة قريغيزسـتان          (

 ؛)“٢٠١٠إىل عام 

برنــامج لتنميــة الثقافــة والفنــون يف املنــاطق الريفيــة يف مجهوريــة قريغيزســتان إىل عــام ” - ٨
ــة قريغيزســتان رقــم     “٢٠١٠ ــه بقــرار حكومــة مجهوري  ٤، الــذي جــرت املوافقــة علي
 ؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١١املؤرخ 

ريفيــة يف مجهوريــة قريغيزســتان إىل عــام برنــامج تنميــة تــشييد املــساكن يف املنــاطق ال” - ٩
 يف ٢٦، الذي جرت املوافقة عليه بقرار حكومة مجهوريـة قريغيزسـتان رقـم        “٢٠١٠
 ؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٠

وضع أنظمة إلمدادات التدفئة وخدمات الغـاز يف املنـاطق الريفيـة            ”الربنامج احلكومي    - ١٠
ار حكومــة مجهوريــة قريغيزســتان قــر، الــذي جــرت املوافقــة عليــه ب “٢٠١٠إىل عــام 

 ؛٢٠٠٥فرباير / شباط١ املؤرخ ٤٧ رقم

تنميـة سـوق لألراضـي والعقـارات يف املنـاطق       ”برنامج حكومة مجهوريـة قريغيزسـتان        - ١١
ــام   ــة إىل ع ــة قريغيزســتان     (“ ٢٠١٠الريفي ــوطين جلمهوري ــامج ال وضــع يف إطــار الربن

ذي جرت املوافقة عليه بقـرار حكومـة        ، ال )“٢٠١٠التنمية املتكاملة للقرية إىل عام      ”
 ؛٢٠٠٥فرباير / شباط١١ املؤرخ ٧٦مجهورية قريغيزستان رقم 
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تنميـة الـسياحة يف املنـاطق الريفيـة إىل عـام      ”الربنامج احلكومي جلمهورية قريغيزسـتان     - ١٢
 ١١٢، الذي جرت املوافقة عليه بقـرار حكومـة مجهوريـة قريغيزسـتان رقـم                “٢٠١٠
 ؛٢٠٠٥رباير ف/ شباط٢٦املؤرخ 

االسـتراتيجية الوطنيــة حلمايــة الـصحة اإلجنابيــة لــسكان مجهوريـة قريغيزســتان إىل عــام     - ١٣
الرئاســي جلمهوريــة قريغيزســتان  الــيت جــرت املوافقــة عليهــا مبوجــب املرســوم  ٢٠١٥
 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٥ املؤرخ ٣٨٧رقم

 
 


