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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨ -سبتمرب / أيلول٣٠
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  ١٨ املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظر يف التقارير
  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني      يف سياق النظر يف     قائمة القضايا       
  الرابع واخلامس لطاجيكستان

  مذكرة من اللجنة    
جلامع للتقريرين الـدوريني     ا  طاجيكستان  يف تقرير  "الدورة قبل   الفريق العامل "نظر    

  ).CEDAW/C/TJK/4-5(الرابع واخلامس 

  مسائل عامة    
 اجلامع للتقريرين الـدوريني الرابـع       رجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير      ُي  -١

 على الربملـان؛    وعرضتهاعتمدت التقرير،   قد  واخلامس، واإلشارة إىل ما إذا كانت احلكومة        
ظمات غري احلكومية، السيما املنظمات النسائية، شاركت يف هذه         وتوضيح ما إذا كانت املن    

  .العملية، وإىل أي مدى، واإلشارة إىل ما إذا كان ديوان املظامل استشري يف إعداد التقرير
الـصكوك   من الدستور تنص علـى أن        ١٠أن املادة   ) ٩الفقرة  ( التقرير   )١(ويذكر  -٢

 مـىت تنازعـت  و.  من نظام البالد القانوينجزءان القانونية الدولية اليت تعترف هبا طاجيكست   
 أحكام الـصكوك القانونيـة      ، طُبقت  والصكوك القانونية الدولية املعترف هبا     احملليةالقوانني  

__________ 

 الفقرات إىل التقرير اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس للدولة الطرف          ، تشري أرقام  يشر إىل خالف ذلك   ما مل    )١(
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  النساء حبقوقهن وفقـاً    وعي ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للتأكد من          .الدولية
ع شـكاوى عـن      برف ، مىت انُتهكت، مثالً    االحتجاج بتلك احلقوق   وقدرهتن على لالتفاقية،  

 تقدمي معلومات عن الـدعاوى املرفوعـة إىل احملـاكم           ويرجى أيضاً . طريق النظام القانوين  
 كانـت واملتعلقة بالتمييز يف حق النساء، وما ختلص إليه تلك الدعاوى، واإلشارة إىل ما إذا               

  .احملاكمقد اسُتظهر هبا أمام االتفاقية 

   والتشريعي واملؤسسياإلطار الدستوري    
 مـشروع   ٢٠٠٩ عـام    يف رض على احلكومة  ُعإىل أنه   ) ٣٥الفقرة  (يشري التقرير     -٣

. ، لكـي تنظـر فيـه   )٢٠٢٠-٢٠١١(استراتيجية وطنية تدعم دور املرأة يف طاجيكستان       
يرجى تقدمي آخر املعلومات عن حالة هذه االستراتيجية الوطنية، واملوارد املالية املرصـودة             و

  .األنشطة املنظمة يف إطارها، ومدى تنفيذهاهلا، و
مفوض حقوق  (ويرجى تقدمي معلومات عن والية أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان             -٤

، وسلطاته وموارده، وهل يستطيع أمني      ٢٠٠٨مارس  /، الذي أنشئ منصبه يف آذار     )اإلنسان
 ويرجى أيضاً . كاوىفإن كان األمر كذلك، فإالم خلصت تلك الش       . املظامل تلقي الشكاوى  

دور اإلدارة اخلاصة املعنية حبقوق املواطنني وواليتها؛ ومدى العالقة  : تقدمي معلومات عما يلي   
بني واليتها ووالية أمني املظامل؛ وضرب أمثلة عن الشكاوى اليت تلقتها اإلدارة واليت تتعلـق               

  . بالتمييز يف حق املرأة وما انتهت إليه

   الوطنيةاألجهزة    
، CEDAW/C/TJK/CO/3(ربــت اللجنــة، يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة أع  -٥

املعنيـة   الدولة الطرف الوطنيـة      ألجهزة، عن قلقها من نقص امليزانية املخصصة        )١٥ الفقرة
 التنسيق بـني    مبا يف ذلك  لنهوض باملرأة، وقلة املوظفني فيها، وضعف قدرهتا على التنسيق،          با

إىل أن عـدد    ) ٤٨الفقـرة   (ويشري التقرير   . واإلقليمي واحمللي د الوطين   ُعالوزارات على الصُ  
 وإن كان ذلـك   موظفي اللجنة املعنية باملرأة واألسرة يتزايد، ويقدم معلومات عن ميزانيتها،           

يرجـى تقـدمي    و. ، ويقدم معلومات حمدودة عن والية هذه اهليئة        فحسب ٢٠١٠حىت عام   
ويرجى بيـان   .  البشرية واملالية املرصودة هلا    معلومات مفصلة عن والية تلك اللجنة واملوارد      

إذا كانت لديها والية وسلطة تنسيق سياسات احلكومة ورصدها وتقييمها على نطـاق              ما
  . الوطين واإلقليمي واحمللي على املستوياتالوزارات مجيعها

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
، CEDAW/C/TJK/CO/3(شجعت اللجنـة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة             -٦

 تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتـة يف مجيـع         اً الدولة الطرف على أن توضح قانون      ،)١٨ الفقرة
ويشري التقرير إىل بعض احلـصص يف       . تستعملها بفاعلية أن  اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، و    
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الدولـة  عرض صورة واضحة عن تنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة يف          العمالة، لكنه ال ي   التعليم و 
 النساء  من تطلُّعيموقف   جيب أن ُيعادله   احلكومة   أن عزم إىل  ) ٥٤الفقرة  (الطرف، ويشري   

يرجى ضرب أمثلة ملموسة عن التدابري اخلاصة املؤقتة اليت ينص عليها القـانون             و. أنفسهن
إدراجها يف السياسات والربامج الوطنية قصد تشجيع إعمال املساواة اجلوهريـة بـني             عن  و

ويرجى بيان ما إذا كان القانون ينص على أي عقوبات على          . وتسريع وتريته  والرجالالنساء  
  .عدم االمتثال

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
معلومات يقر التقرير باستمرار القوالب النمطية اجلنسانية يف البلد، لكنه ال يقدم إال               -٧

 الطرف ملكافحتها، بناء على مالحظات اللجنة        اليت اختذهتا الدولة   قليلة عن اإلجراءات احملددة   
، مثالً عن طريق عدم إدامة سياساهتا       )٢٠، الفقرة   CEDAW/C/TJK/CO/3(اخلتامية السابقة   

يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود املبذولة، بواسطة محالت التوعية         و. وبراجمها تلك القوالب  
لوالدين، واملعلمني، للتـصدي للمواقـف      ، وا القيادات الدينية واألهلية  والتثقيف املوجهة إىل    

 على االنتماء   النمطية إزاء الفتيات والنساء، مثل اللوايت يتعرضن ألشكال التمييز املتعددة بناءً          
  .اإلثين أو العمر أو اإلعاقة أو غريها من اخلصائص

 الدراسية حلـذف اإلشـارات      املناهجويرجى تقدمي معلومات عن خطط مراجعة         -٨
 تبقي على القوالب النمطية اجلنسانية أو ترّسخها، واإلبانة عما إذا كانت الدولة             املرجعية اليت 

 والتوعية باآلثار السلبية للقوالب النمطية والسبل       التثقيفالطرف تعتزم تدريب املعلمني على      
  .اليت تعيق هبا تلك اآلثار متتع النساء والفتيات الكامل حبقوقهن اإلنسانية

  املرأةضد العنف     
 القانون عن    اعتماد مشروع  ٢٠٠٧ يف عام    أرجئإىل أنه   ) ٤٥الفقرة  (يشري التقرير     -٩

 املطلـوب   تعـديالت ال اجلوانب االجتماعية والقانونية حلماية املرأة من العنف املرتيل بسبب        
 فريق عامل جديد ٢٠١٠، وأنه أنشئ يف عام  عليه وبسبب االفتقار إىل املوارد الالزمةإدخاهلا
 ملراجعة ذلك القانون    ٢٠١٠يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتبعة منذ عام         و. ملراجعته

توضيح ما إذا كانت ُخصصت املوارد الالزمـة ملراجعـة القـانون    اً واعتماده، ويرجى أيض 
  .واعتماده أو تنفيذه بعد اعتماده

 عن وزارة الداخليـة     ٢٠١٠مارس  / آذار ١٧ الصادر يف    ٢٧١األمر  وباإلشارة إىل     -١٠
 ويرجى أيضاً . ، يرجى تقدمي معلومات عن والية املفتشني ملكافحة العنف املرتيل         )٣٨الفقرة  (

تقدمي معلومات عن تفشي العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف املمارس على املرأة، وآليات   
مجع تلك البيانات، وكيف ينظر الناس إىل العنف باملرأة بشىت أنواعه، كما يرجى اإلشارة إىل            

 إذا كان للدولة الطرف أي خطط أو استراتيجيات شاملة ملكافحة العنف املـسلط علـى         ما
  .املرأة مبختِلف أشكاله
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  بالبشر واستغالل البغاءاالجتار     
 بالبـشر الربنامج الشامل ملكافحـة االجتـار       إىل أن   ) ٧١الفقرة  (يشري التقرير     -١١

يرجى تقدمي آخر املعلومات    و .ر كان من املقرر اعتماده وقت إعداد التقري       )٢٠١٣- ٢٠١١(
 إذا  البغاء، ومـا  تقدمي معلومات عن استغالل     اً  ويرجى أيض . عن حالة هذا الربنامج وتنفيذه    

للتـصدي  ، وذكر التدابري الـيت اختـذت        جمرَّماً على وجه اخلصوص   كان ذلك االستغالل    
  . الدخل، مثل الفقر، والربامج البديلة لدرِّلألسباب اجلذرية

  املشاركة يف احلياة السياسة والعامة واختاذ القرار    
 الرغم من املـساواة بـني الرجـال         على"أنه  ب) ٨٩ و ٨٨الفقرتان  (يعترف التقرير     -١٢

والنساء يف التمثيل السياسي مبوجب القانون، فإن املرأة تواجه صعوبات معينة ألهنا عمومـاً              
متثيـل  "، وبأن هدف    "م من خربة وثقافة   تتمتع مبهارات وِصالت سياسية كافية وال ما يلز        ال

 ٣٠إذا بلغت نسبة املرأة     (...)  سيتحقق    (...)املرأة يف الوظائف العليا يف وكاالت احلكومة      
يرجـى تقـدمي    و". يف املائة على األقل بني موظفي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية         

لمرأة لسياسي ل تمثيل ا الرف لرفع نسبة    معلومات عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا الدولة الط       
 بواسطة حتديد حصص قانونية وتدريب املرشحات احملـتمالت         ، مثالً يف املناصب االنتخابية  

ويرجى بيان الطريقة اليت تعتزم هبـا الدولـة         ). ١٩٩٧(٢٣ لتوصية اللجنة العامة رقم      وفقاً
 يف املائة يف املناصـب      ٣٠هدفها املتمثل يف نسبة مشاركة نسائية ال تقل عن          الطرف حتقيق   

 تقدمي معلومـات  ويرجى أيضاً. العليا يف الوكاالت احلكومية والسلطتني التشريعية والقضائية      
عن التدابري امللموسة لترقية املرأة إىل املناصب العليا يف السلك الدبلوماسي، مـثالً بـصفتهن           

  .سفريات ورئيسات بعثات إىل اخلارج

  التعليم    
إىل أن إطارا للسياسات يهدف إىل االنتقال من نظـام          ) ١٢٧الفقرة   (يشري التقرير   -١٣

وقت إعـداد    معروض على نظر احلكومة    سنة   ١٢التعليم العام السائد إىل نظام جديد يدوم        
فـإن  . يرجى تقدمي آخر املعلومات عما إذا كان نظام التعليم العام احلايل قد غُري أم ال    و. التقرير

  .اجلنساين يف النظام اجلديد أم الغُري، فهل أدرج املنظور 
وحتدث التقرير عن استمرار القوالب النمطية املتعلقة بدور الرجل واملرأة يف الدولـة               -١٤

 معدالت التحـاق الفتيـات      على ذكر  التقرير   يأتوال  . الطرف، السيما يف املناطق الريفية    
وال يذكر التقرير . ن التعليموتسرهبن، واألسباب الرئيسة اليت تفسر انقطاع النساء والفتيات ع

عن التحاق الفتيات املعاقات بالتعليم، وال التحديات اليت تعترضهن، وال التدابري الـيت             اً  شيئ
يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري       و. اختذهتا الدولة الطرف للتغلب على هذه التحديات      

النساء والفتيات بالتعليم،   املتخذة للتصدي للقوالب النمطية اجلنسانية اليت تعيق سبل التحاق          
وآخر املعلومات عن معدالت التحاق الفتيات وتسرهبن، والفـصل اجلنـساين يف التعلـيم،              

  .ومعلومات عن سبل التحاق النساء والفتيات املعاقات بالتعليم
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  العمالة    
تتعلق بطول الـدوام    بوجود انتهاكات حلقوق املرأة     ) ١٥٢الفقرة  (يعترف التقرير     -١٥

ويشري التقريـر   . إجبار نساء على العمل ساعات إضافية بدون أجر إضايف        حاالت  و،  اليومي
 من الدستور تقضي بأنه ال حيق استخدام أي شخص ُسْخرةً،      ٣٥إىل أن املادة    ) ١٢٩الفقرة  (

. يرجى توضيح االستثناءات اليت يقضي هبا القانون      و. إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون      
 معلومات عن التدابري اليت اختذت للتـصدي للتمييـز يف حـق النـساء         تقدمي ويرجى أيضاً 

العمل، مبا يف ذلك ترقية النساء إىل مراكز صنع القرار يف سوق العمل الرمسية، والتمييـز                 يف
ويرجى بيان ما إذا كانت توجد آليـات        . الوظائف، ودفع أجر ساعات العمل اإلضافية      يف

العقوبات اليت ميكن تطبيقها على أرباب العمـل الـذين           و يلجأن إليها  ميكن للنساء أن     تظلم
ميارسون التمييز يف حق النساء وينتهكون حقوقهن، إضافة إىل عدد القضايا اليت رفعتها نساء              

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة          . يف إطار هذه اآلليات   
ج من سوق العمل املمتـازة ومـا يـستتبع ذلـك            وضع النساء الالئي ُيضطررن إىل اخلرو     

، واإلشارة إىل التـدابري املتخـذة       )١٣٧الفقرة  (، وتنامي البطالة بني النساء      )١٣٥ الفقرة(
  .حلماية العامالت املهاجرات

  الصحة    
 مرتفع بـسبب كثـرة      الوفيات النفاسية إىل أن معدل    ) ١٦١الفقرة  (يشري التقرير     -١٦

، واحلمل املبكر، وقصر    )٢٠٠٩ يف عام    مولود حي  ١ ٠٠٠  من بني كل   ٩٧,٤(اإلجهاض  
 والنُهج التقليدية إزاء     املنخفض مستوى الوعي العام  فترات ما بني احلمل واحلمل، إضافة إىل        

إىل ) ١٧٥الفقرة (اً ويشري التقرير أيض . وكذلك إزاء الصحة اإلجنابية    الرعاية الصحية عموماً،  
يرجـى  و. ق حتصيل النساء والفتيات املعرفة بالصحة اإلجنابية   تعي أن القوالب النمطية التقليدية   

 الوفيـات النفاسـية   تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للحد من معدل            
املرتفع، خاصة تلك املتعلقة بتهيئة سبل اإلجهاض املأمون، وتدابري معاجلة مسألة قلة استعمال             

ا وتيسري سبل احلصول عليها وجعلها يف املتناول، وتوعيـة          بتوفريه  وسائل منع احلمل، مثالً   
النساء والفتيات بوسائل منع احلمل احلديثة وتنظيم األسرة، إضافة إىل تسهيل تلقي النـساء              

  .والفتيات اخلدمات الصحية واللجوء إىل مراكز الصحة اإلجنابية

  الريفيات    
 يف املائة من سـكان الدولـة        ٧٣مفادها أن   ) ١٥٨الفقرة  (أورد التقرير معلومات      -١٧

أن وزارة الزراعة   ) ١٩٠ و ١٨٩الفقرتان  (ويذكر التقرير   . الطرف يعيشون يف املناطق الريفية    
 باملسائل اجلنسانية لبحث موضوع مشاركة املرأة يف      معنياً  عامالً  فريقاً ٢٠٠٩أنشأت يف عام    

.  لفائـدة الريفيـات    اعياً قط  برناجماً ١٥٤تنمية مجيع قطاعات الزراعة، واعَتمدت أكثر من        
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لزيادة نسبة مشاركة املـرأة الريفيـة يف احليـاة      و
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السياسة والعامة، وتيسري املزيد من فرص جلوئهن إىل القضاء، وملكيـة األرض وإدارهتـا،              
  .والفرص االقتصادية

  الزواج واحلياة األسرية    
أو أكثر يف الدولـة الطـرف   بوجود حاالت زواج باثنتني ) ٥٨الفقرة  (يقر التقرير     -١٨

وجاء يف التقريـر    .  من القانون اجلنائي تنص على أهنا ُجرم       ١٧٠شري إىل أن املادة     رغم أنه ي  
أن النساء، ألسباب شىت، ال يزلن يوافقن على أشكال الزواج تلك، رغـم أن تلـك                اً  أيض

يرجـى تقـدمي    و. يعترف هبا القانون املدين   وال  ) نيكوخ(الزجيات تعقد يف حفل نكاح ديين       
معلومات عن التدابري املتخذة ملنع تلك الزجيات وعن العقوبات املطبقة على الزعماء الدينيني             

 ذكر التدابري املتخذة حلماية حقـوق       ويرجى أيضاً . الدينيةاملراسم   تلك   يقومون على الذين  
السكن، إضافة إىل األمـور املتـصلة    الضمان االجتماعي وحيثاملرأة يف تلك العالقات من     

  . تلك العالقاتبفسخ
 لتعيني احلـد    ٢٠٠٩يف عام     قُدم إىل احلكومة   مقترحاً) ٥٩الفقرة  (ويورد التقرير     -١٩

يرجى تقدمي آخر املعلومات عن حالة هذا القرار والتدابري         و.  سنة ١٨األدىن لسن الزواج يف     
  .القسريتشار الزواج املبكر والزواج اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة مشكلة ان

  الربوتوكول االختياري    
يرجى ذكر ما إذا كان قد َتحقق أي تقدم صوب التـصديق علـى الربوتوكـول                  -٢٠

 ٢٠ مـن املـادة     ١االختياري امللحق باالتفاقية وقبول التعديل الذي أدخل علـى الفقـرة            
  .االتفاقية من

        


