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181113    181113    13-53537 (A) 

*1353537* 

      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
ــع          ــدوريني الراب ــرين ال ــر اجلــامع للتقري ــشأن التقري ــة ب املالحظــات اخلتامي

  *واخلامس لطاجيكستان
يــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الرابــع واخلــامس لطاجيكــستان  التقر نظــرت اللجنــة يف  - ١
)CEDAW/C/TJK/4-5 ( تـــــــــــشرين ٩ املعقـــــــــــودتني يف ١١٧٢ و ١١٧١يف جلـــــــــــستيها 

وتــرد قائمــة القــضايا واألســئلة  ). 1172  وCEDAW/C/SR.1171انظــر  (٢٠١٣أكتــوبر /األول
، كمــا تــرد الــردود اخلطيــة حلكومــة  CEDAW/C/TJK/Q/4-5الــيت طرحتــها اللجنــة يف الوثيقــة  

  .CEDAW/C/TJK/Q/4-5/Add.1طاجيكستان يف الوثيقة 
  

  مقدمة  -ألف   
ــع           - ٢ ــدوريني الراب ــرين ال ــا اجلــامع للتقري ــة الطــرف تقريره ــدمي الدول ــة بتق ترحــب اللجن

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولـة الطـرف ملـا قدمتـه مـن ردود خطيـة علـى قائمـة                     . واخلامس
يحات اإلضـافية الـيت قـدمها    القضايا واألسئلة اليت أثارها فريقها العامل ملا قبل الدورة، وللتوضـ        

  .سئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياوفد الدولة الطرف ردا على األ
وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى، ترأسـه رئـيس اللجنـة                     - ٣

املعنيــة بــاملرأة والعالقــات األســرية حلكومــة طاجيكــستان، صــومانغول طاغويفــا، وضــم أيــضا    
ــة    مــني ألممــثلني  ــة االجتماعي املظــامل املعــين حبقــوق اإلنــسان والربملــان ووزارات العمــل واحلماي

وار الـذي دار بـني      كمـا تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للحـ           . والشؤون الداخلية والعدل والتعلـيم    
  .الوفد واللجنة

  

 
  

 ).٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨ - سبتمرب/ أيلول٣٠(اعتمدته اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني   *  
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
الرامية إىل القضاء علـى     تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد عدد من القوانني والقرارات            - ٤

  :م من الدولة الطرف، مبا يف ذلكالتمييز ضد املرأة منذ النظر يف التقرير السابق املقد
 للموافقـة علـى االسـتراتيجية الوطنيـة مـن           )٢٠١٠ (٢٦٩قرار احلكومة رقـم       )أ(  

  ؛٢٠٢٠-٢٠١١اجيكستان للفترة  يف طأجل النهوض بدور املرأة
للموافقــة علــى الربنــامج احلكــومي بــشأن  ) ٢٠١٢ (٩٢قــرار احلكومــة رقــم   )ب(  

  ؛٢٠١٥-٢٠١٢إجياد فرص عمل للفترة تدريب أخصائيني من بني النساء ومساعدهتن على 
  .منع العنف يف األسرة بشأن )٢٠١٣ (٩٥٤القانون رقم   )ج(  

 املتعلـق بإنـشاء مكتـب أمـني         )٢٠٠٨ (٢٣٧٢وترحب اللجنـة باعتمـاد القـانون رقـم            - ٥
  .مفوضية حقوق اإلنسان/املظامل املعين حبقوق اإلنسان

  
  الشواغل الرئيسية والتوصيات  - جيم  

  الربملان    
املسؤولية األساسية عن التنفيذ    تتحمل  نت اللجنة تؤكد جمدداً أن احلكومة       لئن كا   - ٦

الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبقتضى االتفاقية، وأهنا ُتساءل بوجـه خـاص عـن ذلـك،                
فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزِمة للحكومة جبميع فروعها، وتدعو اللجنة الدولة الطرف 

يام، مبا يتمشى مع إجراءاته وعنـد االقتـضاء، باختـاذ اخلطـوات             إىل تشجيع الربملان على الق    
تقـدمي  فيما يتعلـق بتنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة مـن اآلن وحـىت الفتـرة التاليـة ل                     الالزمة

  .التقارير مبوجب االتفاقية
  

  وضوح االتفاقية والتوصيات العامة للجنة    
لــوعي باالتفاقيــة وبالتوصــيات العامــة  يــساور اللجنــة القلــق إزاء االفتقــار عمومــا إىل ا    - ٧

ويساورها القلق بوجه خاص ألن النساء أنفـسهن، وال سـيما النـساء             . للجنة يف الدولة الطرف   
ــة، ويفتقــرن إىل       ــا هلــن مــن حقــوق مبوجــب االتفاقي ــدركن م ــة، ال ي ــة والنائي ــاطق الريفي يف املن

  .لومات الالزمة للمطالبة حبقوقهناملع
  :ة الطرف إىل القيام مبا يليلدولوتدعو اللجنة ا  - ٨

اختـاذ اخلطــوات الالزمــة لكفالــة نــشر االتفاقيــة والتوصــيات العامــة للجنــة    )أ(  
بالقدر الكايف بني أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم املسؤولون احلكوميـون والربملـانيون             
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ليـة، مـن أجـل      والقضاة واحملامون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القـوانني وقـادة اجملتمعـات احمل           
م عدم التمييز التوعية حبقوق اإلنسان للمرأة، وترسيخ ثقافة قانونية يف الدولة الطرف تدع

  واملساواة للمرأة؛
اختاذ مجيع التدابري املناسبة لتعزيـز وعـي املـرأة حبقوقهـا والوسـائل الالزمـة                  )ب(  

زويـد املـرأة مبعلومـات      إلنفاذها، وال سيما يف املناطق الريفية والنائيـة، بعـدة وسـائل منـها ت              
  عن االتفاقية، من خالل التعاون مع اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم؛

  .اعتماد خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ توصيات اللجنة  )ج(  
  

  تعريف التمييز ضد املرأة    
ــرأة           - ٩ ــني الرجــل وامل ــوق ب ــساواة يف احلق ــانون ضــمانات امل ــة أن ق ــا تالحــظ اللجن بينم

ية يف ممارسة هذه احلقوق يشمل حظر التمييز على أساس اجلـنس، فإهنـا تـشعر              والفرص املتساو 
  .بالقلق من أن تعريف التمييز ال يشمل التمييز املباشر وغري املباشر

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد تعريف قـانوين شـامل للتمييـز ضـد املـرأة                   - ١٠
اشر وغري املباشر يف اجملالني العـام واخلـاص،          من االتفاقية، يشمل التمييز املب     ١للمادة   وفقا

  . من التشريعات الوطنية املناسبةيف دستورها أو يف غريه
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اختذت بعض التدابري من أجـل تعزيـز القـدرات                  - ١١

ات األسـرية، فإهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء شـدة          املرأة والعالقـ  املعنية بـ  اهليكلية واملالية للجنة    
، واألثـر احملـدود خلطـة       ) يف املائـة   ٠,٧(اخنفاض النسبة املئوية املخصصة هلـا يف امليزانيـة الوطنيـة            

للـربامج  ، واالفتقـار إىل رصـد فّعـال         العمل لتنفيذ االستراتيجية الوطنيـة بـشأن تعزيـز دور املـرأة           
  . عاموجهة واملساواة بني اجلنسني بالرامية إىل تنفيذ حقوق املرأ

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  - ١٢
االرتقاء مبركز اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة والتعجيـل بتوطيـد واليتـها                  )أ(  

ورها على الصعيدين الوطين واحمللي من خالل تزويدها مبا يكفي من املوارد            ظهوسلطتها و 
 مبا يتناسب مع واليتـها، وعـن طريـق تعزيـز قـدرهتا علـى صـياغة وتنـسيق                  البشرية واملالية، 

  ا يف جمال املساواة بني اجلنسني؛ورصد عملية إعداد التشريعات وتدابري السياسة وتنفيذه
اعتمــاد خطــة عمــل شــاملة مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة بــشأن      )ب(  

  ).٢٠٢٠-٢٠١١(النهوض بدور املرأة 
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  اصة املؤقتةالتدابري اخل    
تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـال           لبينما تالحظ اللجنة اختاذ الدولة الطرف تـدابري           - ١٣

التعليم، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف لطبيعـة التـدابري اخلاصـة املؤقتـة                   
وتـشعر اللجنـة     .رأةاملوضـوعية للمـ   /والغرض منها وضرورهتا للتعجيل بتحقيـق املـساواة الفعليـة         

بالقلق أيضا ألن هذه التدابري ال تطبق بشكل منهجي للتعجيل بتحقيق املساواة املوضوعية بـني               
  .يةاملرأة والرجل يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاق

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل النظـر يف اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا                      - ١٤
 للجنة بشأن التدابري اخلاصة ٢٥ن االتفاقية، والتوصية العامة رقم  م٤ من املادة ١للفقرة 

املؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق املساواة املوضوعية لصاحل املرأة يف   
  .مجيع جماالت االتفاقية اليت تكون فيها املرأة حمرومة أو ممثلة متثيال ناقصا

  
  القوالب النمطية    

ــزال   - ١٥ ــد الثقافيــة       ال ت ــايري واملمارســات والتقالي ــالقلق إزاء اســتمرار املع ــة تــشعر ب اللجن
فيمـا يتعلـق بـأدوار ومـسؤوليات     الراسـخة   السلبية، وكذلك املواقف األبوية والقوالب النمطيـة        

وتالحــظ اللجنــة أن هــذه القوالــب النمطيــة تــسهم يف   . املــرأة والرجــل يف األســرة ويف اجملتمــع 
 وتعـدد الزوجـات حبكـم الواقـع، وتـؤدي           ،رأة، وممارسـة زواج األطفـال     استمرار العنف ضد امل   

وُتعـرب اللجنـة عـن      . يف العديـد مـن اجملـاالت      اتسام وضـع املـرأة باحلرمـان وعـدم املـساواة            إىل  
ألن الدولة الطرف مل تتخذ ما يكفي من إجـراءات مطـردة ومنهجيـة إللغـاء هـذه                  عميق قلقها   

أيــضا بعــض القيــود املفروضــة علــى حريــة املــرأة يف التعــبري وتالحــظ اللجنــة . القوالــب النمطيــة
  .املرأة يف املساجد وصالهتا فيهاوحرية األديان، من قبيل فتوى جملس العلماء ضد حضور 

  :نة الدولة الطرف على ما يليوحتث اللج  - ١٦
ــة        )أ(   ــف األبويـ ــديل املواقـ ــاملة لتعـ ــتراتيجية شـ ــاء، اسـ ــد، دون إبطـ أن تعتمـ

وينبغـي أن تـشتمل هـذه التـدابري     . ة اليت متيز ضد املرأة، أو القضاء عليها والقوالب النمطي 
اجلهــود، علــى مجيــع املــستويات، بالتعــاون مــع املدرســني واجملتمــع املــدين وقــادة علــى بــذل 

وعيهم بالقوالب النمطية القائمـة     وإذكاء  اجملتمعات احمللية ووسائط اإلعالم، لتوعية الناس       
   يف التغلب عليها؛ماجملتمع ودوره يف مجيع مستويات اليت توجدعلى نوع اجلنس 

أن توسع نطاق برامج تثقيف اجلمهور بشأن األثـر الـسليب هلـذه القوالـب                 )ب(  
  ق، وال سيما يف املناطق الريفية؛النمطية يف متتع املرأة مبا هلا من احلقو
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ك إدراأن تستخدم تدابري مبتكرة موجهة لوسائط اإلعالم من أجل تعزيـز              )ج(  
مفهوم املساواة بني املرأة والرجل وتكفل قيام املناهج الدراسية واملواد التعليميـة بـالترويج              

  ابية وغري منطية للمرأة والرجل؛لصورة إجي
املتخـذة للقـضاء علـى      التـدابري   رصـد واسـتعراض     بصفة منتظمـة    أن جتري     )د(  

  من أجل تقييم أثرها؛القائمة على نوع اجلنس القوالب النمطية 
  .لنساء يف املساجد، والصالة فيهاأن تتصدي للقيود املفروضة على حضور ا  )هـ(  

  
  العنف ضد املرأة    

 بـشأن منـع العنـف يف األسـرة          ٢٠١٣بينما حتيط اللجنة علمـا باعتمـاد قـانون يف عـام               - ١٧
، ٢٠١٠يف وزارة الشؤون الداخليـة يف عـام         العائلي  وإنشاء وظيفة مفتش من أجل منع العنف        

  : تزال تشعر بالقلق إزاء ما يليالفإهنا 
يف الدولــة العــائلي، اســتمرار العنــف املوجــه ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف     )أ(  

االجتماعيـة والثقافيـة   املعـايري  بالغ عنه يشوبه القصور نتيجة النتشار       إلالطرف، الذي ال يزال ا    
  والدعم القانوين؛لعدالة على احلصول اجملين عليهم التمييزية واإلمكانية احملدودة 

عــدم وجــود تعريــف حمــدد لألســرة يف التــشريعات املعمــول هبــا، مبــا يف ذلــك     )ب(  
مـن نطاقـه املـرأة يف العالقـات الـيت           ُتـستبعد   بشأن منع العنف يف األسرة، األمر الـذي ميكـن أن            

ما يف الواسعة االنتشار إىل حـد كـبري، ال سـي   و ،تنطوي على تعدد الزوجات حبكم األمر الواقع    
  املناطق الريفية والنائية؛

االفتقــار إىل املعلومــات والبيانــات بــشأن طبيعــة العنــف املوجــه ضــد املــرأة           )ج(  
  وأشكاله ونطاقه وأسبابه؛

  .آوى املخصصة للنساء ضحايا العنفاالفتقار إىل ما يكفي من امل  )د(  
عنـف  وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيـالء األولويـة ملكافحـة مجيـع أشـكال ال                     - ١٨

املوجــه ضــد النــساء والفتيــات، ســواء داخــل األســرة أو خارجهــا، واعتمــاد تــدابري شــاملة 
املرأة، بعـدة    بشأن العنف املوجه ضد      ١٩للتصدي هلذا العنف، وفقا لتوصيتها العامة رقم        

  :يلي وسائل منها ما
تعديل القانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة والتـشريعات الوطنيـة                )أ(  
ــ ــام الــواردة يف      األخ ــصلة مــن أجــل إنفــاذ األحك ــها   رى ذات ال ــدة قــوانني من القــانون ع
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جترمي مجيع أشكال العنـف املوجـه       بغية  ، بشأن منع العنف يف األسرة       )٢٠١٣( ٩٥٤ رقم
  املرأة؛ ضد

وضع خطة عمل وطنية شاملة من أجـل منـع مجيـع أشـكال العنـف املوجـه               )ب(  
عم هلـن، ومعاقبـة اجلنـاة، وكفالـة التنفيـذ والرصـد       ضد املرأة، ومحاية الـضحايا وتقـدمي الـد       

  بصورة تامة؛والتقييم 
تــوفري تــدريب إلزامــي للقــضاة واملــدعني العــامني وضــباط الــشرطة بــشأن     )ج(  

  التطبيق الصارم لألحكام القانونية اليت جترم العنف املوجه ضد املرأة؛
العنـف يف   بـشأن منـع     ) ٢٠١٣ (٩٥٤زيادة وعي اجلمهور بالقانون رقم        )د(  

 مـن خـالل اسـتخدام       ،األسرة والتشريعات األخرى ذات الصلة بالعنف املوجه ضد املـرأة         
وسائط اإلعالم والربامج التعليمية، وكذلك زيادة وعي املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني              

ــصحية و  ــع أشــكال ا  املدرســني ومقــدمي اخلــدمات ال لعنــف املوجــه ضــد  فيمــا يتعلــق جبمي
  والفتيات؛ النساء

توفري املساعدة القانونية اجملانية وما يكفي من املـساعدة واحلمايـة لـضحايا               )هـ(  
العنف من النساء عن طريق إنشاء العدد الكايف من املآوى، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة،              

  بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية؛
رأة، مبـا يف    مجع البيانات اإلحصائية عن مجيع أشكال العنف املوجه ضد املـ            )و(  

اجملين عليـه  على أن تكون مصنفة حسب اجلنس والسن والعالقة بني العائلي،  ذلك العنف   
أو استقصاءات عن مدى انتشار العنف املوجـه ضـد          /واجلاين، وإجراء أو دعم دراسات و     

  .املرأة وأسبابه اجلذرية
  

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
ــبينمــا تالحــظ اللجنــة    - ١٩ ــا يف الربملــان تنقــيح  أن مــشروعي قــانونني يتعلقــان  ه جيــري حالي

 فإهنـا تالحـظ مـع القلـق أن          ،باالجتار يف األشخاص وبتقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار بالبشر        
وتـشعر اللجنـة بـالقلق    . للنـساء والفتيـات املّتجـر هبـن     الدولة الطرف مـن بلـدان املنـشأ والعبـور           

اللجنـة القلـق    يـساور   و .البغـاء بينمـا ال جيـرم عمالؤهـن        ارسـن   ي مي النـساء الالئـ   أيضا من جتـرمي     
كــذلك إزاء االفتقــار إىل اجلهــود الراميــة إىل منــع اســتغالل البغــاء والتــصدي ألســبابه اجلذريــة، 

  .وعدم توفري احلماية واخلدمات للنساء ضحايا هذا النوع من االستغالل
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  :يوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يل  - ٢٠
التعجيل باعتماد مشروع قانون بشأن االجتار باألشخاص ومشروع قانون   )أ(  

بــشأن تقــدمي املــساعدة إىل ضــحايا االجتــار بالبــشر وضــمان إنفاذمهــا الفعــال، وذلــك بعــدة 
وسائل منها تقدمي املساعدة والدعم القانوين لضحايا االجتار بالبـشر وإنـشاء مـآوى خاصـة      

  لبشر؛للنساء من ضحايا االجتار با
الالئـي  استعراض إطارها القانوين املتعلق بالبغاء لضمان عدم جترمي النـساء             )ب(  
علــى البغــاء والنظــر يف تطبيــق  لتثبــيط الطلــب البغــاء، وتكثيــف اجلهــود املبذولــة  ميارســن 

  جزاءات على من يبتاعون اجلنس؛
ــع       )ج(   ــائي ملنـ ــي والثنـ ــدويل واإلقليمـ ــاون الـ ــة إىل التعـ ــود الراميـ ــادة اجلهـ  زيـ
ــادل املعلومــات ومواءمــة اإلجــراءات ا   بالبــشر،  االجتــار ــها تب ــة بوســائل من ملقاضــاة لقانوني
  بالبشر؛ املتاجرين
معاجلة األسباب اجلذرية لالجتـار بالبـشر والبغـاء، مبـا يف ذلـك الفقـر، مـن                    )د(  

أجــل حتديــد تعــرض النــساء والفتيــات لالســتغالل اجلنــسي واالجتــار هبــن وكفالــة التأهيــل    
 االجتماعي للضحايا، وذلك بعدة وسائل منها تزويدهن بإمكانية احلصول علـى            واإلدماج

  . والفرص البديلة املدرة للدخل،يةاملأوى واملساعدة القانونية والطبية والنفس
  

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
 يف ٢٣(ة  يف املائــ٥بينمــا تالحــظ اللجنــة زيــادة عــدد النــساء يف اخلدمــة العامــة بنــسبة   - ٢١
، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار اخنفاض مشاركة املـرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة                   )املائة

 يف املائـة يف     ١٩ يف املائة يف جملس الـشيوخ و         ١٤,٧(السياسية والعامة، مبا يف ذلك يف الربملان        
ــواب  ــس الن ــسلك الدبلوما      ) جمل ــرار، وكــذلك يف ال ــن مناصــب صــنع الق ــك م ــري ذل . ســيوغ

ويساورها القلـق مـن أن احلـواجز املنهجيـة، مـن قبيـل املواقـف الثقافيـة الـسلبية، وعـدم وجـود                        
نظام حصص كاٍف أو غري ذلك من أنواع التدابري اخلاصة املؤقتة، وعدم كفايـة بنـاء القـدرات              

إىل النتخابــات، وحمدوديــة املــوارد املاليــة واالفتقــار إىل الــدعم املقــدم  يف اللمرشــحني احملــتملني 
  .النساء املرشحات، تعرقل مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٢٢
مـن االتفاقيـة    ) ١ (٤ وفقـا للمـادة      ،النظر يف تنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتـة        )أ(  

حلياة  بشأن املرأة يف احلياة السياسية وا٢٣والتوصيتني العامتني الصادرتني عن اللجنة رقم 
 بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، مثل تشريع نظام للحصص وتقدمي احلـوافز      ٢٥العامة ورقم   
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املساواة يف متثيل املرأة    ل بتحقيق   ــاء، سعيا للتعجي  ــة على ترشيح النس   ــزاب السياسي ــلألح
ع القـرار  ــــ ب صنـــ ي مناصــة، وخاصة فــاة العامــة واحليــاالت احلياة السياسي ــع جم ـــيف مجي 

  ويف السلك الدبلوماسي؛
وضمان متتع النساء بفرص متكافئة للمشاركة يف احلياة الـسياسية واحليـاة              )ب(  

العامة، مبا يف ذلك املشاركة يف التخطيط للسياسات اإلمنائية واملشاريع اجملتمعيـة وتنفيـذها        
  ورصدها وتقييمها؛

وتوفري التدريب يف جمال املساواة بني اجلنسني للسياسيني واملعلمـني وقـادة            )ج(  
 لتعزيـز اإلدراك بـأن املـشاركة التامـة للمـرأة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة                   ،اجملتمعات احمللية 

العامة على أساس املساواة واحلرية والدميقراطية وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـل هـي مـن                   
  .اقية تنفيذا تاماتنفيذ االتفمتطلبات 

  
  التعليم    

يف حني تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق بعـض التـدابري اخلاصـة املؤقتـة يف جمـال               - ٢٣
إزاء اخنفــاض معــدل قيــد الفتيــات باملــدارس وارتفــاع معــدالت   يــساورها القلــق فــإن التعلــيم، 

مـع القلـق   اللجنة  تالحظ  و. التوقف عن الدراسة بني الفتيات يف مراحل التعليم الثانوي والعايل         
أن املواقف التقليدية وحاالت زواج األطفال هي مـن بـني األسـباب الرئيـسية لتوقـف الفتيـات                   

ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استمرار التمييز بني اجلنسني يف التعلـيم، وخاصـة    . عن الدراسة 
  . االت غري التقنية فحسب حيث ال تزال نسبة الفتيات والنساء غالبة يف اجمل،يف التعليم املهين

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٢٤
التصدي للحواجز، من قبيل املواقف الثقافية السلبية إزاء أدوار اجلنسني،        )أ(  

اليت حتول دون حصول الفتيـات والنـساء علـى التعلـيم وإزالتـها؛ واحلـّد مـن التوقـف عـن              
 سياسات إعـادة االلتحـاق الـيت متكّـن الفتيـات      الدراسة بني الفتيات وتفاديه؛ وتعزيز تنفيذ   

  اللوايت توقفن عن الدراسة من العودة إىل املدرسة؛
النمطيـــة التقليديـــة القوالـــب وتنفيـــذ التـــدابري الراميـــة إىل القـــضاء علـــى    )ب(  

الرياضـيات  االلتحاق بأقسام واحلواجز اهليكلية اليت تثين الفتيات يف كثري من األحيان عن          
   والعلوم الطبيعية واملواد التكنولوجية يف التعليم الثانوي والعايل؛واملعلوماتية

لتـوجيههن  الفتيـات   إلسداء املـشورة املهنيـة إىل       ومضاعفة اجلهود املبذولة      )ج(  
  .غري التقليديةالوظيفية إىل املسارات 
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  العمل    
قـوانني  يف حني تالحظ اللجنـة أن التمييـز يف األجـور علـى أسـاس اجلـنس أمـر حتظـره                        - ٢٥

  : ما برحت تشعر بالقلق إزاءاللجنةفإن الدولة الطرف، 
استمرار أوجه الالمساواة اهليكلية، والتمييز املهين الرأسي واألفقـي، والفـارق             )أ(  

يف األجور بني اجلنسني يف العمل، خاصة يف املنـاطق الريفيـة، وتركُّـز عمـل النـساء يف القطـاع                      
  ألجر؛ غري الرمسي ويف الوظائف املنخفضة ا

ــة فقــط مــن مــزارع دخكــان   ١٢إدارة النــساء لنــسبة   )ب(   علــى ) اخلاصــة( يف املائ
عــدم متتــع النــساء  وإزاء  يف املائــة مــن النــساء يف القطــاع الزراعــي،  ٨٠الــرغم مــن عمــل حنــو  

  باستحقاقات األسرة وإجازة الوضع؛ 
ة مـن   ال حيق للنـساء اللـوايت يعملـن مـن بيـوهتن، وهـن يـشكلن فئـة جديـد                   إنه    )ج(  

ــة  ٢٠١١العـــامالت أنـــشأها قـــانون العمـــل لعـــام   ــة األمومـ ، احلـــصول علـــى اســـتحقاق محايـ
  .هباواملدفوعات املتعلقة 

 مـن   ١٦١ و   ١٦٠األثر السليب احملتمل على النساء الذي ينطوي عليه البندان            )د(  
ن  اللذان يبدو أهنما يفرطان يف محايتهما للنـساء بوصـفهن أمهـات، حيـث حيظـرا                ،قانون العمل 

 واألعمــال ،علــى أربــاب العمــل تــشغيل النــساء يف األعمــال الــيت جتــري حتــت ســطح األرض    
حيد مـن الفـرص االقتـصادية املتاحـة للنـساء يف            مما  اجملهدة واألعمال اليت تتم يف ظروف ضارة،        

  عدد من اجملاالت؛
  . استمرار تشغيل األطفال وحّده من مواظبة الفتيات على الدراسة  )ـه(  

اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل إتاحة فرص متكافئـة للمـرأة يف سـوق             وتطلب    - ٢٦
   :العمل وحتثها على القيام مبا يلي

تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على أوجه الالمساواة اهليكلية، والتمييـز             )أ(  
أة املهين بشقيه األفقي والرأسي، واختاذ تدابري لتقلـيص وإزالـة الفـارق يف األجـور بـني املـر                  

والرجل بتطبيق خطط لتقييم الوظائف يف القطاع العام ترتبط بزيادة األجور يف القطاعات 
  اليت هتيمن عليها املرأة؛

وإنــشاء إطــار تنظيمــي للقطــاع غــري الرمســي وللنــساء اللــوايت يعملــن مــن     )ب(  
 احلصول على الضمان االجتماعي ومحاية األمومة وغريهـا مـن         إمكانية   ملنح النساء    ،بيوهتن

  االستحقاقات؛
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 من قـانون    ١٦١ و   ١٦٠وإجراء استعراض وحتليل دقيقني لتأثري البندين         )ج(  
العمل، وإدخال التعديالت الالزمة لكفالة صحة وسالمة مجيع النـساء العـامالت ومتـتعهن              

   بفرص اقتصادية متكافئة؛
والتشجيع على تقاسم املرأة والرجل للمسؤوليات األسرية بالقضاء علـى            )د(  

  النمطية واملواقف التقليدية اليت متيز ضد املرأة؛قوالب ال
ة لعـــام ــــــات األسريــال ذوي املـــسؤوليـــــة العمـــــق علـــى اتفاقيــوالتـــصدي  )ـه(  
ملنظمــة العمــل ) ١٨٣رقــم  (٢٠٠٠واتفاقيــة محايــة األمومــة لعــام  ) ١٥٦رقــم  (١٩٨١

  .األطفالعمل الدولية، ومواصلة بذل اجلهود للقضاء على 
  

  حةالص    
اخلتاميـة الـسابقة إزاء   تعليقاهتـا  تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقهـا الـذي أعربـت عنـه يف           - ٢٧

، ال ســيما يف املناســبةالرعايــة الــصحية التــوافر احملــدود إلمكانيــة اســتفادة النــساء مــن خــدمات  
وبينمــا تنــوه اللجنــة بالتقــدم الــذي     ). ٣١، الفقــرة CEDAW/C/TJK/CO/3(املنــاطق الريفيــة  

أحرزته الدولـة الطـرف يف احلـد مـن الوفيـات النفاسـية، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا مـن أن معـدل                         
، ) مــن املواليــد األحيــاء ١٠٠ ٠٠٠ يف املائــة لكــل ٣٧,٢(الوفيــات النفاســية ال يــزال مرتفعــا  

. لبىن التحتية واملوظفني املهرة، من بني أمـور أخـرى         نتيجة لالفتقار إىل رعاية التوليد املالئمة وا      
اإليـدز بـني    /ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء اإلصابات املتزايـدة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

خدمات الرعايـة الـصحية، باإلضـافة       لتلقيهن  النساء يف الدولة الطرف، وانعدام الفرص الكافية        
  . اإليدز/ املصابات بفريوس نقص املناعة البشريةإىل الوصم بالعار والتمييز ضد النساء

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  - ٢٨
تلقي النساء والفتيات، ال سيما يف املناطق الريفيـة والنائيـة،           إمكانية  زيادة    )أ(  

 تلقي املرأةإمكانية خلدمات الرعاية الصحية األساسية، والتصدي للعقبات اليت حتول دون 
  للرعاية الصحية؛

وتعزيز برنامج احلـد مـن الوفيـات النفاسـية عـن طريـق التـصدي حملدوديـة                    )ب(  
خــدمات التوليــد وإنــشاء الــبىن التحتيــة اخلاصــة بالــصحة اإلجنابيــة إمكانيــة احلــصول علــى 

  وزيادة عدد املوظفني املهرة؛
 اإليــدز مــن/ووضـع اســتراتيجيات ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   )ج(  

جلميـع النـساء    جمانـا   املنظور اجلنساين، وتعزيز توفري العـالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة             
اإليـدز، مبـن فـيهم احلوامـل ملنـع انتقـال       /والرجال املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TJK/CO/3�
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العدوى من األمهات إىل األطفال، وكفالة أال تكون النـساء والفتيـات املـصابات بفـريوس                
  .اإليدز عرضة للوصم بالعار والتمييز/لبشريةنقص املناعة ا

  
  املرأة الريفية    

اللجنــة علمــا باعتمــاد برنــامج اإلصــالح الزراعــي للفتــرة   فيــه حتــيط يف الوقــت الــذي   - ٢٩
، تالحظ أن الغالبية العظمى مـن النـساء يف الدولـة الطـرف يعـشن يف املنـاطق                   ٢٠٢٠-٢٠١٢
 وجود تدابري للتصدي لفقر املرأة الريفية والتمييـز         ولذلك، فإهنا تعرب عن أسفها لعدم     . الريفية

التعلـــيم والـــصحة وحـــصوهلا علـــى خـــدمات ضـــدها، وضـــمان إمكانيـــة جلوئهـــا إىل القـــضاء  
 ،واإلسكان وفرص العمل الرمسـي وتنميـة املهـارات والتـدريب وملكيـة األراضـي واسـتخدامها         

  .ةومشاركتها يف عمليات صنع القرار على مستوى اجملتمعات احمللي
   :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  - ٣٠

وضع وتنفيذ تدابري حمددة ملكافحة فقر املرأة، ومنها تـدابري فعالـة لـضمان                )أ(  
ـــإمكاني ـــة جلـ ــة إىل القــض ـ ــرأة الريفي التعلــيم واإلســكان  وحــصوهلا علــى خــدمات  اء ــوء امل

ا، مـع   ـــي واستخدامه ــملكية األراض ب و ــمي وتنمية املهارات والتدري   ـوفرص العمل الرس  
  مراعاة احتياجاهتا احملددة؛

وضمان املشاركة املتكافئـة للمـرأة الريفيـة يف عمليـات صـنع القـرار علـى                  )ب(  
  .مستوى اجملتمعات احمللية

  
  الفئات الضعيفة من النساء    

 ،املـسنات  والنـساء  ،عـة بوجـه خـاص لـدى الالجئـات     اتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة املن      - ٣١
والنـساء  املهـاجرون الرجـال،      والنساء الاليت تـركهن      ،واملهاجرات الاليت يعملن خارج بلداهنن    
 ،، والنــساء والفتيــات املعاقــات“زوجــات احلــدود” ىعــدميات اجلنــسية، مبــن فــيهن مــن يــسم 

نـع  ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العقبات الـيت مت . الاليت يعانني من أشكال متعددة من التمييز   
 ،االجتماعيـة والفوائـد  النساء من التمتع بفرص كافية للحصول على خدمات الرعايـة الـصحية          

ويف حـني حتـيط اللجنـة    . والتعليم وفـرص العمـل واملـشاركة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة           
إزاء يــساورها القلــق فــإن علمــا باملعلومــات والبيانــات املقدمــة عــن بعــض الفئــات مــن النــساء، 

متكـن مـن إجـراء       ،تقار إىل بيانات إحصائية مفصلة مصنفة حسب اجلنس والسن واجلنـسية          االف
  .الفئات الضعيفة من النساءدقيق حلالة تقييم 
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٢
التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، لتحـسني        مبا فيهـا    اختاذ مجيع ما يلزم من التدابري،         )أ(  

 من النساء، ومحايتهن من االستغالل، وحتسني فـرص حـصوهلن علـى             حالة الفئات الضعيفة  
 والتعلــيم وفــرص العمــل واملــشاركة يف ،االجتماعيــةوالفوائــد  ،خــدمات الرعايــة الــصحية

  احلياة السياسية واحلياة العامة؛ 
وإنــــشاء آليــــات للقيــــام بانتظــــام برصــــد أثــــر الــــسياسات االجتماعيــــة   )ب(  

فة مــن النــساء، بطــرق منــها اتبــاع هنــج شــامل ومتعــدد   واالقتــصادية علــى الفئــات الــضعي 
  اجلوانب يف التصدي للتحديات اخلاصة اليت تطرحها اهلجرة واليت قد تؤثر على النساء؛ 

وتوفري معلومات وبيانات إحصائية شـاملة مـصنفة حـسب اجلـنس والـسن          )ج(  
  ؛ واجلنسية ميكن االستعانة هبا يف تقييم حالة الفئات الضعيفة من النساء

ــاذ التدابي  )د(   ـــواخت ــة ملعاجلـ ـــة وضــــر الالزم ــسـ ـــاء واألطفـــع الن ال العــدميي ــ
إىل جانـب   ة،  ــــ رف، بـسبل منـها تعـديل وسـّن التـشريعات املناسب           ــي الدولة الط  ــاجلنسية ف 

  التسجيل اإلجباري للمواليد؛
ــة عــام    )ـه(    املتعلقــة مبركــز األشــخاص عــدميي  ١٩٥٤والتــصديق علــى اتفاقي

  .  املتعلقة بتخفيض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١نسية واتفاقية عام اجل
  

  الزواج والعالقات األسرية    
، ٢٠١١اللجنــة التعــديل الــذي أُدخــل علــى قــانون األســرة يف عــام    تالحــظ يف حــني   - ٣٣

الـــراهن لتعـــدد القـــانوين  ســـنة، واحلظـــر ١٨والـــذي رفـــع ســـن زواج الفتيـــات والفتيـــان إىل  
إزاء ارتفــاع عــدد حــاالت زواج األطفــال وتعــدد الزوجــات  قلــق يــساورها فــإن الالزوجــات، 

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العـدد الكـبري للزجيـات       . حبكم األمر الواقع يف الدولة الطرف     
ومـن شـأهنا   تـسجل دومـا    فحسب، نظـرا ألن هـذه الزجيـات ال        )النكاح(اليت تتم مبراسم دينية     

  .احلماية القانونية واالقتصادية يف حال فسخهاحرمان النساء واألطفال من 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على العمل بـشكل فعـال علـى إنفـاذ تـشريعاهتا الـيت                     - ٣٤

 للجنة بـشأن املـساواة يف الـزواج      ٢١حتظر تعدد الزوجات، متشيا مع التوصية العامة رقم         
آلثـار االقتـصادية املترتبـة       بـشأن ا   ٢٩مع مراعاة التوصية العامة رقـم       ووالعالقات األسرية   

على الزواج والعالقـات األسـرية وعلـى فـسخ الـزواج وإهنـاء العالقـات األسـرية، ومحايـة                    
) النكاح(حقوق النساء اللوايت هن طرف يف الزجيات املتعددة الزوجات والزجيات الدينية            
  .احلالية وحقوق أطفاهلن، بصرف النظر عن وضع الزجيات من حيث التسجيل
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  توكول االختياري لالتفاقيةالربو    
حتــيط اللجنــة علمــا بالتأكيــدات الــيت قدمتــها الدولــة الطــرف خــالل حوارهــا مــع    - ٣٥

اللجنة بأن التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية صار حاليا يف مرحلته النهائيـة،             
ملـادة  بقبـول تعـديل ا    واإلسـراع   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل بذلك التصديق         

  .من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة) ١ (٢٠
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االستعانة بإعالن ومنهاج عمـل بـيجني يف اجلهـود                 - ٣٦

  .اليت تبذهلا لتنفيذ أحكام االتفاقية
  

  ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية واإلطار اإلمنائي ملا بعد عام     
تدعو اللجنة إىل إدراج منظور جنساين، وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، يف مجيـع اجلهـود                   - ٣٧

  . ٢٠١٥املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعداد اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 
  

  التعميم والتنفيذ    
م تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بـصورة منتظمـة ومـستمرة أحكـا                 - ٣٨

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء األولويــة إىل تنفيــذ هــذه املالحظــات  . االتفاقيــة
. خـالل الفتـرة مـن اآلن وحـىت موعـد تقـدمي التقريـر الـدوري املقبـل         اخلتاميـة  والتوصـيات  

ولــذلك، فــإن اللجنــة تطلــب تعمــيم هــذه املالحظــات اخلتاميــة يف الوقــت املناســب باللغــة   
ــة الطــرف    ــة للدول ــة   الرمسي ــة املعني ــى مؤســسات الدول ــع األصــعدة   عل ــى مجي ــة (عل الوطني

 ،على احلكومـة والـوزارات والربملـان واجلهـاز القـضائي          وبصفة خاصة   ) واإلقليمية واحمللية 
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التعــاون مــع مجيــع  . حــىت يتــسىن تنفيــذها تنفيــذا تامــا

 ومنظمـات   ، ونقابـات العمـال    ،عمـل أصحاب املصلحة املعنيني، من قبيل رابطات أربـاب ال        
.  ووســائط اإلعــالم، واجلامعــات ومؤســسات البحــوث،حقــوق اإلنــسان ومنظمــات املــرأة

علـى مـستوى اجملتمعـات      بالشكل املالئم   وتوصي اللجنة كذلك بتعميم مالحظاهتا اخلتامية       
اصـلة  وباإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مو        . احمللية حىت يتسىن تنفيذها   

  .تعميم االتفاقية والتوصيات العامة للجنة على مجيع أصحاب املصلحة
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  التصديق على املعاهدات األخرى    
تشري اللجنة إىل أن انـضمام الدولـة الطـرف إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة                 - ٣٩

 سيزيد من متتع املرأة مبا هلا من حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف             )١(الرئيسية التسعة 
ولــذلك، حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى النظــر يف التــصديق علــى . مجيــع أوجــه احليــاة

املعاهدتني اللتني مل تصبح طرفا فيهمـا بعـد، ومهـا اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                    
  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

للجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن             تطلب ا   - ٤٠
، )د(و  ) ب(و  ) أ (١٨ي الفقـرات    ـــ واردة ف ـــ ذ التوصـيات ال   ـــ ا لتنفي ــر اليت اختذهت  ــالتدابي

  .أعاله) ـه(و ) د(و ) ب (٣٢والفقرات ) ـه( و
  

  إعداد التقرير املقبل    
ــدمي     - ٤١ ــة الطــرف إىل تق ــة الدول ــدعو اللجن ــشرين    ت ــسادس يف ت ــدوري ال ــا ال  تقريره

  .٢٠١٧أكتوبر /األول
ــدمي         - ٤٢ ــسقة لتق ــة املن ــادئ التوجيهي ــع املب ــة الطــرف أن تّتب ــة إىل الدول وتطلــب اللجن

التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي       
ــة مبع   ــائق اخلاصــ ــدة والوثــ ــية املوحــ ــة األساســ ــها  الوثيقــ ــدات بعينــ  HRI/MC/2006/3(اهــ

  ).Corr.1 و
  

__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  
فاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية؛ واالت

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي
مـال املهـاجرين    الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع الع                   أو

ـــوأفــراد أسره ـــم؛ واالتفاقيــة الدوليــ ـــة حلمايـ ـــة مجيــع األشــخاص مـ ن االختفــاء القــسري؛ واتفاقيــة حقــوق  ـ
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

http://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3�
http://undocs.org/ar/Corr.1�

	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	* اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013).
	الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لطاجيكستان*
	1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لطاجيكستان (CEDAW/C/TJK/4-5) في جلستيها 1171 و 1172 المعقودتين في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1171 و 1172). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/4-5، كما ترد الردود الخطية لحكومة طاجيكستان في الوثيقة CEDAW/C/TJK/Q/4-5/Add.1.
	ألف - مقدمة
	2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة، وللتوضيحات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
	3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، ترأسه رئيس اللجنة المعنية بالمرأة والعلاقات الأسرية لحكومة طاجيكستان، صومانغول طاغويفا، وضم أيضا ممثلين لأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان والبرلمان ووزارات العمل والحماية الاجتماعية والشؤون الداخلية والعدل والتعليم. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد واللجنة.
	باء - الجوانب الإيجابية
	4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد عدد من القوانين والقرارات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة منذ النظر في التقرير السابق المقدم من الدولة الطرف، بما في ذلك:
	(أ) قرار الحكومة رقم 269 (2010) للموافقة على الاستراتيجية الوطنية من أجل النهوض بدور المرأة في طاجيكستان للفترة 2011-2020؛
	(ب) قرار الحكومة رقم 92 (2012) للموافقة على البرنامج الحكومي بشأن تدريب أخصائيين من بين النساء ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل للفترة 2012-2015؛
	(ج) القانون رقم 954 (2013) بشأن منع العنف في الأسرة.
	5 - وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2372 (2008) المتعلق بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان/مفوضية حقوق الإنسان.
	جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات
	البرلمان

	6 - لئن كانت اللجنة تؤكد مجدداً أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية، وأنها تُساءل بوجه خاص عن ذلك، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمِة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على القيام، بما يتمشى مع إجراءاته وعند الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة التالية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.
	وضوح الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

	7 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموما إلى الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف. ويساورها القلق بوجه خاص لأن النساء أنفسهن، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية، ويفتقرن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.
	8 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بالقدر الكافي بين أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون والقضاة والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وقادة المجتمعات المحلية، من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة، وترسيخ ثقافة قانونية في الدولة الطرف تدعم عدم التمييز والمساواة للمرأة؛
	(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل اللازمة لإنفاذها، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بعدة وسائل منها تزويد المرأة بمعلومات عن الاتفاقية، من خلال التعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام؛
	(ج) اعتماد خطة عمل وطنية من أجل تنفيذ توصيات اللجنة.
	تعريف التمييز ضد المرأة

	9 - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون ضمانات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والفرص المتساوية في ممارسة هذه الحقوق يشمل حظر التمييز على أساس الجنس، فإنها تشعر بالقلق من أن تعريف التمييز لا يشمل التمييز المباشر وغير المباشر.
	10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تعريف قانوني شامل للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، في دستورها أو في غيره من التشريعات الوطنية المناسبة.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	11 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت بعض التدابير من أجل تعزيز القدرات الهيكلية والمالية للجنة المعنية بالمرأة والعلاقات الأسرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء شدة انخفاض النسبة المئوية المخصصة لها في الميزانية الوطنية (0.7 في المائة)، والأثر المحدود لخطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن تعزيز دور المرأة، والافتقار إلى رصد فعّال للبرامج الرامية إلى تنفيذ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بوجه عام.
	12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) الارتقاء بمركز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والتعجيل بتوطيد ولايتها وسلطتها وظهورها على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية، بما يتناسب مع ولايتها، وعن طريق تعزيز قدرتها على صياغة وتنسيق ورصد عملية إعداد التشريعات وتدابير السياسة وتنفيذها في مجال المساواة بين الجنسين؛
	(ب) اعتماد خطة عمل شاملة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن النهوض بدور المرأة (2011-2020).
	التدابير الخاصة المؤقتة

	13 - بينما تلاحظ اللجنة اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة والغرض منها وضرورتها للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية/الموضوعية للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن هذه التدابير لا تطبق بشكل منهجي للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية لصالح المرأة في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا.
	القوالب النمطية

	15 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الثقافية السلبية، وكذلك المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم في استمرار العنف ضد المرأة، وممارسة زواج الأطفال، وتعدد الزوجات بحكم الواقع، وتؤدي إلى اتسام وضع المرأة بالحرمان وعدم المساواة في العديد من المجالات. وتُعرب اللجنة عن عميق قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يكفي من إجراءات مطردة ومنهجية لإلغاء هذه القوالب النمطية. وتلاحظ اللجنة أيضا بعض القيود المفروضة على حرية المرأة في التعبير وحرية الأديان، من قبيل فتوى مجلس العلماء ضد حضور المرأة في المساجد وصلاتها فيها.
	16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) أن تعتمد، دون إبطاء، استراتيجية شاملة لتعديل المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، أو القضاء عليها. وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على بذل الجهود، على جميع المستويات، بالتعاون مع المدرسين والمجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام، لتوعية الناس وإذكاء وعيهم بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس التي توجد في جميع مستويات المجتمع ودورهم في التغلب عليها؛
	(ب) أن توسع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الأثر السلبي لهذه القوالب النمطية في تمتع المرأة بما لها من الحقوق، ولا سيما في المناطق الريفية؛
	(ج) أن تستخدم تدابير مبتكرة موجهة لوسائط الإعلام من أجل تعزيز إدراك مفهوم المساواة بين المرأة والرجل وتكفل قيام المناهج الدراسية والمواد التعليمية بالترويج لصورة إيجابية وغير نمطية للمرأة والرجل؛
	(د) أن تجري بصفة منتظمة رصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من أجل تقييم أثرها؛
	(هـ) أن تتصدي للقيود المفروضة على حضور النساء في المساجد، والصلاة فيها.
	العنف ضد المرأة

	17 - بينما تحيط اللجنة علما باعتماد قانون في عام 2013 بشأن منع العنف في الأسرة وإنشاء وظيفة مفتش من أجل منع العنف العائلي في وزارة الشؤون الداخلية في عام 2010، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) استمرار العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، في الدولة الطرف، الذي لا يزال الإبلاغ عنه يشوبه القصور نتيجة لانتشار المعايير الاجتماعية والثقافية التمييزية والإمكانية المحدودة لحصول المجني عليهم على العدالة والدعم القانوني؛
	(ب) عدم وجود تعريف محدد للأسرة في التشريعات المعمول بها، بما في ذلك بشأن منع العنف في الأسرة، الأمر الذي يمكن أن تُستبعد من نطاقه المرأة في العلاقات التي تنطوي على تعدد الزوجات بحكم الأمر الواقع، والواسعة الانتشار إلى حد كبير، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛
	(ج) الافتقار إلى المعلومات والبيانات بشأن طبيعة العنف الموجه ضد المرأة وأشكاله ونطاقه وأسبابه؛
	(د) الافتقار إلى ما يكفي من المآوى المخصصة للنساء ضحايا العنف.
	18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية لمكافحة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، سواء داخل الأسرة أو خارجها، واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف الموجه ضد المرأة، بعدة وسائل منها ما يلي:
	(أ) تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة من أجل إنفاذ الأحكام الواردة في عدة قوانين منها القانون رقم 954 (2013)، بشأن منع العنف في الأسرة بغية تجريم جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة؛
	(ب) وضع خطة عمل وطنية شاملة من أجل منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، وحماية الضحايا وتقديم الدعم لهن، ومعاقبة الجناة، وكفالة التنفيذ والرصد والتقييم بصورة تامة؛
	(ج) توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام القانونية التي تجرم العنف الموجه ضد المرأة؛
	(د) زيادة وعي الجمهور بالقانون رقم 954 (2013) بشأن منع العنف في الأسرة والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالعنف الموجه ضد المرأة، من خلال استخدام وسائط الإعلام والبرامج التعليمية، وكذلك زيادة وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية والمدرسين فيما يتعلق بجميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات؛
	(هـ) توفير المساعدة القانونية المجانية وما يكفي من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء عن طريق إنشاء العدد الكافي من المآوى، ولا سيما في المناطق الريفية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛
	(و) جمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، على أن تكون مصنفة حسب الجنس والسن والعلاقة بين المجني عليه والجاني، وإجراء أو دعم دراسات و/أو استقصاءات عن مدى انتشار العنف الموجه ضد المرأة وأسبابه الجذرية.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

	19 - بينما تلاحظ اللجنة أنه يجري حاليا في البرلمان تنقيح مشروعي قانونين يتعلقان بالاتجار في الأشخاص وبتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف من بلدان المنشأ والعبور للنساء والفتيات المتّجر بهن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من تجريم النساء اللائي يمارسن البغاء بينما لا يجرم عملاؤهن. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى الجهود الرامية إلى منع استغلال البغاء والتصدي لأسبابه الجذرية، وعدم توفير الحماية والخدمات للنساء ضحايا هذا النوع من الاستغلال.
	20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون بشأن الاتجار بالأشخاص ومشروع قانون بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر وضمان إنفاذهما الفعال، وذلك بعدة وسائل منها تقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء مآوى خاصة للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر؛
	(ب) استعراض إطارها القانوني المتعلق بالبغاء لضمان عدم تجريم النساء اللائي يمارسن البغاء، وتكثيف الجهود المبذولة لتثبيط الطلب على البغاء والنظر في تطبيق جزاءات على من يبتاعون الجنس؛
	(ج) زيادة الجهود الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتاجرين بالبشر؛
	(د) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والبغاء، بما في ذلك الفقر، من أجل تحديد تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي والاتجار بهن وكفالة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، وذلك بعدة وسائل منها تزويدهن بإمكانية الحصول على المأوى والمساعدة القانونية والطبية والنفسية، والفرص البديلة المدرة للدخل.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	21 - بينما تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في الخدمة العامة بنسبة 5 في المائة (23 في المائة)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في البرلمان (14.7 في المائة في مجلس الشيوخ و 19 في المائة في مجلس النواب) وغير ذلك من مناصب صنع القرار، وكذلك في السلك الدبلوماسي. ويساورها القلق من أن الحواجز المنهجية، من قبيل المواقف الثقافية السلبية، وعدم وجود نظام حصص كافٍ أو غير ذلك من أنواع التدابير الخاصة المؤقتة، وعدم كفاية بناء القدرات للمرشحين المحتملين في الانتخابات، ومحدودية الموارد المالية والافتقار إلى الدعم المقدم إلى النساء المرشحات، تعرقل مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
	22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) النظر في تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين الصادرتين عن اللجنة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ورقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تشريع نظام للحصص وتقديم الحوافز للأحــزاب السياسيــة على ترشيح النســاء، سعيا للتعجيــل بتحقيق المساواة في تمثيل المرأة في جميـــع مجــالات الحياة السياسيــة والحيــاة العامــة، وخاصة فــي مناصــب صنـــع القرار وفي السلك الدبلوماسي؛
	(ب) وضمان تمتع النساء بفرص متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك المشاركة في التخطيط للسياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
	(ج) وتوفير التدريب في مجال المساواة بين الجنسين للسياسيين والمعلمين وقادة المجتمعات المحلية، لتعزيز الإدراك بأن المشاركة التامة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على أساس المساواة والحرية والديمقراطية وعلى قدم المساواة مع الرجل هي من متطلبات تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
	التعليم

	23 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق بعض التدابير الخاصة المؤقتة في مجال التعليم، فإن القلق يساورها إزاء انخفاض معدل قيد الفتيات بالمدارس وارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة بين الفتيات في مراحل التعليم الثانوي والعالي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المواقف التقليدية وحالات زواج الأطفال هي من بين الأسباب الرئيسية لتوقف الفتيات عن الدراسة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء استمرار التمييز بين الجنسين في التعليم، وخاصة في التعليم المهني، حيث لا تزال نسبة الفتيات والنساء غالبة في المجالات غير التقنية فحسب. 
	24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) التصدي للحواجز، من قبيل المواقف الثقافية السلبية إزاء أدوار الجنسين، التي تحول دون حصول الفتيات والنساء على التعليم وإزالتها؛ والحدّ من التوقف عن الدراسة بين الفتيات وتفاديه؛ وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة الالتحاق التي تمكّن الفتيات اللواتي توقفن عن الدراسة من العودة إلى المدرسة؛
	(ب) وتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي تثني الفتيات في كثير من الأحيان عن الالتحاق بأقسام الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والمواد التكنولوجية في التعليم الثانوي والعالي؛
	(ج) ومضاعفة الجهود المبذولة لإسداء المشورة المهنية إلى الفتيات لتوجيههن إلى المسارات الوظيفية غير التقليدية.
	العمل

	25 - في حين تلاحظ اللجنة أن التمييز في الأجور على أساس الجنس أمر تحظره قوانين الدولة الطرف، فإن اللجنة ما برحت تشعر بالقلق إزاء:
	(أ) استمرار أوجه اللامساواة الهيكلية، والتمييز المهني الرأسي والأفقي، والفارق في الأجور بين الجنسين في العمل، خاصة في المناطق الريفية، وتركُّز عمل النساء في القطاع غير الرسمي وفي الوظائف المنخفضة الأجر؛ 
	(ب) إدارة النساء لنسبة 12 في المائة فقط من مزارع دخكان (الخاصة) على الرغم من عمل نحو 80 في المائة من النساء في القطاع الزراعي، وإزاء عدم تمتع النساء باستحقاقات الأسرة وإجازة الوضع؛ 
	(ج) إنه لا يحق للنساء اللواتي يعملن من بيوتهن، وهن يشكلن فئة جديدة من العاملات أنشأها قانون العمل لعام 2011، الحصول على استحقاق حماية الأمومة والمدفوعات المتعلقة بها.
	(د) الأثر السلبي المحتمل على النساء الذي ينطوي عليه البندان 160 و 161 من قانون العمل، اللذان يبدو أنهما يفرطان في حمايتهما للنساء بوصفهن أمهات، حيث يحظران على أرباب العمل تشغيل النساء في الأعمال التي تجري تحت سطح الأرض، والأعمال المجهدة والأعمال التي تتم في ظروف ضارة، مما يحد من الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في عدد من المجالات؛
	(هـ) استمرار تشغيل الأطفال وحدّه من مواظبة الفتيات على الدراسة. 
	26 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إتاحة فرص متكافئة للمرأة في سوق العمل وتحثها على القيام بما يلي: 
	(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على أوجه اللامساواة الهيكلية، والتمييز المهني بشقيه الأفقي والرأسي، واتخاذ تدابير لتقليص وإزالة الفارق في الأجور بين المرأة والرجل بتطبيق خطط لتقييم الوظائف في القطاع العام ترتبط بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة؛
	(ب) وإنشاء إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي وللنساء اللواتي يعملن من بيوتهن، لمنح النساء إمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي وحماية الأمومة وغيرها من الاستحقاقات؛
	(ج) وإجراء استعراض وتحليل دقيقين لتأثير البندين 160 و 161 من قانون العمل، وإدخال التعديلات اللازمة لكفالة صحة وسلامة جميع النساء العاملات وتمتعهن بفرص اقتصادية متكافئة؛ 
	(د) والتشجيع على تقاسم المرأة والرجل للمسؤوليات الأسرية بالقضاء على القوالب النمطية والمواقف التقليدية التي تميز ضد المرأة؛
	(هـ) والتصديــق على اتفاقيــة العمــال ذوي المسؤوليــات الأسريـــة لعام 1981 (رقم 156) واتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) لمنظمة العمل الدولية، ومواصلة بذل الجهود للقضاء على عمل الأطفال.
	الصحة

	27 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أعربت عنه في تعليقاتها الختامية السابقة إزاء التوافر المحدود لإمكانية استفادة النساء من خدمات الرعاية الصحية المناسبة، لا سيما في المناطق الريفية (CEDAW/C/TJK/CO/3، الفقرة 31). وبينما تنوه اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من الوفيات النفاسية، فإنها تعرب عن قلقها من أن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعا (37.2 في المائة لكل 000 100 من المواليد الأحياء)، نتيجة للافتقار إلى رعاية التوليد الملائمة والبنى التحتية والموظفين المهرة، من بين أمور أخرى. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الإصابات المتزايدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء في الدولة الطرف، وانعدام الفرص الكافية لتلقيهن خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوصم بالعار والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
	28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) زيادة إمكانية تلقي النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتصدي للعقبات التي تحول دون إمكانية تلقي المرأة للرعاية الصحية؛
	(ب) وتعزيز برنامج الحد من الوفيات النفاسية عن طريق التصدي لمحدودية إمكانية الحصول على خدمات التوليد وإنشاء البنى التحتية الخاصة بالصحة الإنجابية وزيادة عدد الموظفين المهرة؛
	(ج) ووضع استراتيجيات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من المنظور الجنساني، وتعزيز توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الحوامل لمنع انتقال العدوى من الأمهات إلى الأطفال، وكفالة ألا تكون النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عرضة للوصم بالعار والتمييز.
	المرأة الريفية

	29 - في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علما باعتماد برنامج الإصلاح الزراعي للفترة 2012-2020، تلاحظ أن الغالبية العظمى من النساء في الدولة الطرف يعشن في المناطق الريفية. ولذلك، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود تدابير للتصدي لفقر المرأة الريفية والتمييز ضدها، وضمان إمكانية لجوئها إلى القضاء وحصولها على خدمات التعليم والصحة والإسكان وفرص العمل الرسمي وتنمية المهارات والتدريب وملكية الأراضي واستخدامها، ومشاركتها في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية.
	30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي: 
	(أ) وضع وتنفيذ تدابير محددة لمكافحة فقر المرأة، ومنها تدابير فعالة لضمان إمكانيــة لجــوء المرأة الريفية إلى القضــاء وحصولها على خدمات التعليم والإسكان وفرص العمل الرسـمي وتنمية المهارات والتدريــب وملكية الأراضــي واستخدامهـــا، مع مراعاة احتياجاتها المحددة؛
	(ب) وضمان المشاركة المتكافئة للمرأة الريفية في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية.
	الفئات الضعيفة من النساء

	31 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المناعة بوجه خاص لدى اللاجئات، والنساء المسنات، والمهاجرات اللاتي يعملن خارج بلدانهن، والنساء اللاتي تركهن المهاجرون الرجال، والنساء عديمات الجنسية، بمن فيهن من يسمى ”زوجات الحدود“، والنساء والفتيات المعاقات، اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العقبات التي تمنع النساء من التمتع بفرص كافية للحصول على خدمات الرعاية الصحية والفوائد الاجتماعية، والتعليم وفرص العمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وفي حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات والبيانات المقدمة عن بعض الفئات من النساء، فإن القلق يساورها إزاء الافتقار إلى بيانات إحصائية مفصلة مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية، تمكن من إجراء تقييم دقيق لحالة الفئات الضعيفة من النساء.
	32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ جميع ما يلزم من التدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لتحسين حالة الفئات الضعيفة من النساء، وحمايتهن من الاستغلال، وتحسين فرص حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، والفوائد الاجتماعية، والتعليم وفرص العمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة؛ 
	(ب) وإنشاء آليات للقيام بانتظام برصد أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الضعيفة من النساء، بطرق منها اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب في التصدي للتحديات الخاصة التي تطرحها الهجرة والتي قد تؤثر على النساء؛ 
	(ج) وتوفير معلومات وبيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية يمكن الاستعانة بها في تقييم حالة الفئات الضعيفة من النساء؛ 
	(د) واتخاذ التدابيــر اللازمة لمعالجــة وضــع النســـاء والأطفـــال العديمي الجنسية فــي الدولة الطــرف، بسبل منها تعديل وسنّ التشريعات المناسبـــة، إلى جانب التسجيل الإجباري للمواليد؛
	(هـ) والتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية. 
	الزواج والعلاقات الأسرية

	33 - في حين تلاحظ اللجنة التعديل الذي أُدخل على قانون الأسرة في عام 2011، والذي رفع سن زواج الفتيات والفتيان إلى 18 سنة، والحظر القانوني الراهن لتعدد الزوجات، فإن القلق يساورها إزاء ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال وتعدد الزوجات بحكم الأمر الواقع في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير للزيجات التي تتم بمراسم دينية (النكاح) فحسب، نظرا لأن هذه الزيجات لا تسجل دوما ومن شأنها حرمان النساء والأطفال من الحماية القانونية والاقتصادية في حال فسخها.
	34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل بشكل فعال على إنفاذ تشريعاتها التي تحظر تعدد الزوجات، تمشيا مع التوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ومع مراعاة التوصية العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، وحماية حقوق النساء اللواتي هن طرف في الزيجات المتعددة الزوجات والزيجات الدينية (النكاح) الحالية وحقوق أطفالهن، بصرف النظر عن وضع الزيجات من حيث التسجيل.
	البروتوكول الاختياري للاتفاقية

	35 - تحيط اللجنة علما بالتأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف خلال حوارها مع اللجنة بأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية صار حاليا في مرحلته النهائية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بذلك التصديق والإسراع بقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	36 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

	37 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإعداد الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015. 
	التعميم والتنفيذ

	38 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منتظمة ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية إلى تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات الختامية خلال الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الأصعدة (الوطنية والإقليمية والمحلية) وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قبيل رابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة، والجامعات ومؤسسات البحوث، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية بالشكل الملائم على مستوى المجتمعات المحلية حتى يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	39 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة() سيزيد من تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أوجه الحياة. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد، وهما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 
	متابعة الملاحظات الختامية

	40 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن التدابيــر التي اتخذتهــا لتنفيــذ التوصيات الــواردة فــي الفقرات 18 (أ) و (ب) و (د)، و (هـ) والفقرات 32 (ب) و (د) و (هـ) أعلاه.
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	41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
	42 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

